
 
คูมือ 
การซอม 
รถยนต 
เรนเจอร 

 
คาํนาํ 

 
คูมือเลมนี้ประกอบดวย ขั้นตอนการบริการ
รถยนต และ/หรือการวิเคราะหปญหา สําหรับ
รถยนตเรนเจอร 
  
เพื่อการซอมและการบํารุงรักษาที่ถูกตอง สิ่ง
สําคัญก็คือจะตองทําความคุนเคยกับคูมือนี้ 
และควรเก็บคูมือเลมนี้ไวในที่ที่สะดวกและ
รวดเร็วตอการใชงาน 
  
เนื้อหาสาระภายในคูมอืนี,้ ภาพวาด, คากาํหนด
ตางๆ เปนขอมูลลาสุดที่มีอยูในขณะทําการ
พิมพ 
  
การปรับปรุงแกไขที่อาจมีผลกระทบตอการ
ซอมและการบาํรงุรกัษา ขอมลูตางๆทีเ่กีย่วของ 
จะออกเปนเอกสารฉบับแทรกสงใหกับผูแทน
จําหนายของฟอรด คูมือเลมนี้ ควรจะตองปรับ
ขอมูลใหทันเหตุการณอยูตลอดเวลา 
  
บริษัท ฟอรด มอเตอร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน 
แปลงขอกําหนดตางๆ และเนื้อหาของคูมือนี้
โดยไมมีภาระผูกพัน และไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
  
สงวนลิขสิทธิ์ ขอมูลในคูมือนี้ หามผลิตซ้ําหรือ
ใชงานโดยวิธีตางๆ เชน ทางกลไกหรืออิเล็ก
โทรนิค รวมทัง้ การถายเอกสาร-การบนัทกึโดย
ใชระบบบันทึกชนิดตางๆ โดยไมไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษร 
 

บรษิัท ฟอรด มอเตอร 
   

การใชงาน: 
คูมือนี้สามารถนําไปใชกับรถยนตที่มีหมายเลข
ตัวถัง (VIN) รวมทั้งใชงานรวมกับเอกสารอื่น 
ที่ระบุไวในหนาถัดไป 

 
 
 

สารบญั 
หมวด เรือ่ง เดมิ ใหม 

ขอมลูทัว่ไป GI 00 
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C 
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เครือ่งยนต 

T 
(ระบบควบคมุ
ความเร็ว) 

01 

ระบบรองรบัน้ําหนกั R 02 
L 

ระบบขบัเคลือ่น/พลา 
M 

03 

ระบบเบรก P 04 
H 
J ระบบสงกําลงั 
K 

05 

ระบบงัคบัเลีย้ว N 06 
ระบบปรบัอากาศ 
(HVAC) U 07 

S 
(เขม็ขดันริภัย)ระบบเหนีย่วรัง้ 

T 
(ถุงลมนริภัย)

08 

S 
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T 
09 
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หมายเลขตัวถงั (VIN) 
 

MM8 BS****** 
MM8 DS****** 
MM8 LS****** 
MM8 US****** 

 
 

เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
 

เรนเจอร คูมอืการฝกอบรม............................................ F340-10-05L 
เรนเจอร คูมอืการซอมใหญ........................................... F198-20-05L 

เรนเจอร คูมอืวดัขนาดตวัถงั.......................................... F340-20-05L 
เรนเจอร คูมอืวงจรไฟฟา.............................................. F198-30-05L 
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รหสัหมายเลขตัวถงั (VIN) 

DCF000000000W16 

 
 

หมายเลขตวัถัง (VIN) ทีค่รอบคลมุ 
DCF000000000W17 

MMB BS****** 
MMB DS****** 
MMB LS****** 
MMB US****** 

ลําดับหมายเลข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A= แค็บธรรมดา-ไมมีกระบะ 
B= แค็บธรรมดา-พรอมกระบะ 
E= ดับเบ้ิลแค็บ-ไมมีกระบะ 
F= ดับเบ้ิลแค็บ-พรอมกระบะ 
1= เสตรทชแค็บ (พรอมประตูแค็บ)-ไมมีกระบะ 
2= เสตรทชแค็บ (พรอมประตูแค็บ)-พรอมกระบะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S= ประเทศญี่ปุน (สําหรับประเทศไทย) 

B= เข็มขัดนิรภัยเทานั้น 
D= มีถุงลมนิรภัย (ดานคนขับ) 
L=  มีถุงลมนิรภัย (ดานคนขับและผูโดยสาร) 
U= มีถุงลมนิรภัย (ดานคนขับ, ผูโดยสารและดานขาง) 
 

ประเทศไทย โรงงาน

ปท่ีผลิต

ไมมีความหมาย

แบบเครื่องยนต

น้ําหนักสุทธิของรถยนต

แบบตัวถัง

แหลงกําเนิดการผลิต

ถุงลมนิรภัย

รหัสท่ีต้ังของโรงงานประกอบ

M N B B S 1 D 1 0 6 W 1 2 3 4 5 6 

MNB= FORD (Thailand)

0

1= WL-C (2.5 L-DI)
2= WL-3 (2.5 L Diesel-Emission Turbo)
9= WE-C (3.0 L-DI)

6= 2006
7= 2007

D= 2268—2721 kg {5001—6000 lbs}
E= 2722—3175 kg {6001—7000 lbs}

W=A. A. 

DCF000ZWB001



ขอมลูทัว่ไป 
 

00-00-2 

วธิีการใชคูมอื 
DCF000000000W18 

ขอบขายของหวัขอตางๆ 
• คูมือนี้จะประกอบไปดวยขั้นตอนการใหบริการที่จําเปนทั้งหมด ซึ่งจะแบงข้ันตอนการทํางานพื้นฐานทั้ง 5 ดังนี้: 

— การถอด/การตดิตั้ง 
— การแยกชิ้นสวน/การประกอบ 
— การเปลี่ยน 
— การตรวจ 
— การปรับตั้ง 

• ข้ันตอนการทาํงานธรรมดาซึ่งสามารถปฏิบัตโิดยงายดายจากการดทูี่ตัวรถ (เชน การถอด/การตดิตั้งชิ้นสวน, การยกรถ
ข้ึนดวยแมแรง, การทําความสะอาดอะไหลและการตรวจดดูวยตาเปลา) จะไมกลาวถึง  

 
ลาํดบัการซอม 
การตรวจ, การปรบัตัง้ 

• ข้ันตอนการตรวจและการปรับตัง้ไดถูกแบงไวเปน
ข้ันตอน จุดสําคัญที่เก่ียวกับตาํแหนงที่อยูและสาระ
ของข้ันตอนการทํางาน จะอธบิายรายละเอียดและ
แสดงเปนรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงคาแรง
ขนัทีก่าํหนด 

1. ประกอบเครือ่งมือพิเศษดังแสดงในภาพ 

คาแรงขนั

การตรวจแรงดันน้ํามัน 

แสดงลาํดบัขัน้ตอนการบรกิาร 
การตรวจแรงดนัน้าํมนั 

ขอควรระวัง
ตอชุดเกจวดัจากดานใตทองรถ เพือ่ปองกนัไมให
สัมผัสกบัสายพานขับและพัดลมหมอน้ํา 

49 H002 671

49 H032 322

49 1232 670A

39—49 N·m {4.0—5.0 kgf·m, 29—36 ft·lbf}

WG IWXX0009E



ขอมลูทัว่ไป 
 

00-00-3 

00

ลาํดบัขัน้ตอนการซอม 
1. ข้ันตอนการซอมเกือบทั้งหมดเริ่มตนจากภาพรวมของสวนประกอบ ซึ่งจะแสดงชื่ออุปกรณและสวนประกอบตางๆ,

ข้ันตอนและชิ้นสวนที่ประกอบเขาดวยกัน และอธิบายการตรวจสอบชิ้นสวนดวยการมองดวยตาเปลา อยางไรก็ตาม 
จะมีการเขียนคาํอธิบายเฉพาะขั้นตอนการถอด/การติดตั้ง ในสวนที่ตองปฏบิัติเปนลําดับข้ัน 

2. ชิ้นสวนทีต่องเปลี่ยนใหม, คาแรงขัน, และสญัลักษณตางๆสําหรับน้ํามัน, จาระบ,ี และน้ํายาซีแลนท จะแสดงไวใน
ภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีการแสดงสัญลักษณในสวนที่ตองใชเครื่องมือพิเศษในการถอดและติดตั้งไวดวย 

3. ข้ันตอนตางๆจะกํากับไวดวยหมายเลข และในสวนที่เปนขั้นตอนหลักๆ จะแสดงไวในภาพประกอบทีส่ัมพันธกับ
หมายเลขนั้นๆ บางครั้งจะมีจดุสําคญัหรือขอมูลที่เก่ียวของใหอางอิงถึงขอมูลน้ี เม่ือบริการในสวนที่มีความสัมพันธกัน

 
 

 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน 
แสดงหวัขอของการ
บรกิาร 

แสดงสวนอางองิทีเ่กีย่วของ ซึง่
ตองปฏบิตัติามระหวางการตดิตัง้ 
 

แสดงจดุทีต่องใช
เครือ่งมือพเิศษ (SST) 

แสดงจดุทีต่องทาน้าํมนั
จาระบ,ี เปนตน 

แสดงชิน้สวนทีต่อง
เปลีย่นทกุครัง้ 

แสดงรายละเอยีด 
 

แสดงหนวยของ
คาแรงขนั แสดงการอางองิ

หมายเหตกุารบรกิาร 

แสดงลาํดบั 
ขัน้ตอนการซอม 

"สวนทีต่องทาํการตรวจ 
หลงัการติดตัง้" 

แสดงคาแรงขนั 
ทีก่าํหนด 

ตดิตัง้ชิน้สวนโดยทาํ
ยอนขั้นตอนที ่1-3 

"สวนของการถอด/
การติดตัง้" 

แสดงหมายเลขของ
เครือ่งมือพเิศษ (SST)

การถอด/การตดิตัง้แขนตามตวับนและแขนตามตวัลาง

ลูกหมาก (Knuckle) 
 

แขนตามตัวบน 
แขนตามตัวลาง 

แสดงการอางองิหมายเหตกุารบรกิาร 
 

การถอดลกูหมากแขนตัวลางและลกูหมากแขนตามตัวบน 
• ถอดลูกหมากโดยใชเคร่ืองมือพิเศษ SSTs 

 

1. ยกสวนหลังของรถขึ้น และใชขาตั้งรองรับ 
2. ถอดฝาครอบ (ดู 01-10-4 การถอดแผงดานลาง) 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลําดับท่ีระบุไวในตาราง 
4. ติดต้ังยอนขั้นตอนการถอด 
5. ตรวจศูนยลอหลังและปรับตั้งหากจําเปน 
 

ปนล็อก 
นัต 
ลูกหมากแขนตามตัวลาง 
  (ดู 02-14-5 การถอดลูกหมากตัวลาง) 

 

โบลทตัวผู 
แขนตามตัวลาง 

ยางกันฝุน (แขนตามตัวดานลาง) 

ปนล็อก 
นัต 
ลูกหมากแขนตามตัวบน 
(ดู 02-14-5 การถอดลูกหมากตัวบน) 

 

นัต 
แขนตามตัวบน 

 

ยางกันฝุน (แขนตามตัวดานบน) 

G
R

E
A

S
E

G
R

EA
SE

G
R

E
A

S
E

G
R

EA
SE

SST

SST

SST

SST

R

R

R

R

9

2

1

4

5
3

6

1

2

8

7

12

10

11

N·m {kgf·m,  ft·lbf}

118—156 {12.0—16.0, 87—115}94—116 {9.5—11.9, 69—86}

44—60 {4.4—6.2, 32—44}

43—56 {4.3—5.8, 32—41}

49 T028 304
49 T028 305

49 T028 303

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

DHU000ZW5002



ขอมลูทัว่ไป 

00-00-4 

 
สญัลกัษณ 

• มีสัญลักษณ 8 ชนิด เพ่ือใชแสดงหรือเปรยีบเทียบ น้ํามัน, จาระบ,ี น้ํายาซีแลนท และการใชเครื่องมือพิเศษ 
(SSTs) สัญลักษณเหลานี้แสดงจุดที่ตองทาหรือใชวสัดุเหลานั้น ในระหวางการบริการ 

สญัลกัษณ ความหมาย ชนดิ 

 
ทาน้ํามัน น้ํามันเครื่องหรอืน้ํามัน

เกียรใหม, ที่เหมาะสม 

 
ทาน้ํามันเบรก น้ํามันเบรกใหมที่

เหมาะสม 

 
ทาน้ํามันเกียรอัตโนมัต ิ น้ํามันเกียรอัตโนมัติใหม

ที่เหมาะสม 

 
ทาจาระบ ี จาระบทีี่เหมาะสม 

 
ทาซแีลนท 
 

น้ํายาซแีลนทที่
เหมาะสม 

 
ทาเยลลี่ปโตรเลียม 
 

เยลลี่ปโตรเลียมที่
เหมาะสม 

 อะไหลทีต่องเปลี่ยน โอริง, ปะเก็น, เปนตน 

 ใชเครื่องมือพิเศษ เครื่องมือพิเศษ (SST) 
ที่เหมาะสม 

 
 
ขอความแนะนาํ 
• ทานจะพบ คาํเตอืน, ขอควรระวงั, หมายเหต,ุ คากาํหนด และคากาํหนดสงูสดุและต่าํสดุ ในคูมือเลมนี ้

 
คาํเตอืน 
• จะแสดงสถานการณ ซึ่งอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชวีิต หากละเลยตอคําเตือน 

 
ขอควรระวงั 
• จะแสดงสถานการณ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับตัวหรือชิ้นสวนรถ หากละเลยตอขอควรระวัง 

 
หมายเหต ุ
• จะใหขอมลูเพ่ิมเติม เพ่ือชวยใหทานสามารถปฏิบัตติามขั้นตอนเฉพาะไดอยางถูกตอง 

 
คากาํหนด 
• คาทีแ่สดง จะเปนคาที่อยูในชวงที่ยอมรับได เม่ือทําการตรวจสอบหรือปรับตั้ง 

 
คากาํหนดสงูสดุและต่าํสดุ 
• คาทีแ่สดงคาสงูสุดและต่ําสุด จะตองไมเกินคาที่กําหนดไว เม่ือทําการตรวจหรือปรับตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

OIL

BRAKE
FLUID

AATFTF

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

SEALANT

P

R

SST



ขอมลูทัว่ไป 
 

00-00-5 

00

ขัน้ตอนการแกไขปญหา 
ลาํดบัขัน้ตอนพืน้ฐานในการแกไขปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WGIWXX0001E 

ลาํดบัการแกปญหาโดยใช DTC (วเิคราะหปญหาบนรถยนต) 
• รหสัวิเคราะหปญหา (DTC) เปนขอมูลสําคญัในการซอมระบบทีท่ํางานผดิปกติ ซึ่งยากในการจําลองใหเกิดอาการ การ
ปฏิบัตติามลําดบัข้ันตอนการวิเคราะหปญหา จะทําใหวิเคราะหปญหาและแกไขปญหาการทาํงานผดิปกติไดอยางถูกตอง
และรวดเรว็ 

• การวิเคราะหปญหาบนรถยนตมีหลายวิธีเพ่ือใชในการตรวจสอบ ในกรณีที่มี DTC แสดงขึ้นโดยระบสุาเหตทุี่ทาํใหการ
ทํางานผิดปกต ิใหทําการวิเคราะหปญหาและตรวจสอบอยางตอเนื่องตามหัวขอตางๆ ที่แสดงขึ้นที่ออนบอรด 

 
ดชันกีารวเิคราะหปญหา 

• ดัชนีการวิเคราะหปญหา จะมรีายการของลักษณะการทาํงานผิดปกติ ใหเลอืกหัวขอจากรายการที่สมัพันธกับปญหาการ
ทํางานผิดปกตทิี่พบ หรือเลือกหัวขอที่ใกลเคียงมากทีสุ่ด 

 
ตารางวเิคราะหเรว็ (ถาม)ี 

• ตารางวิเคราะหเร็ว จะมรีายการการวิเคราะหปญหาและขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งจะตองปฏิบตัิตามโดยพจิารณาถึงสาเหตทุี่
เก่ียวของตอการทํางานผดิปกต ิ

 
การแกไขปญหาตามอาการ 

• การแกไขปญหาตามอาการ เปนการระบตุําแหนงที่ทาํใหเกิดปญหาอยางรวดเร็ว โดยข้ึนอยูกับประเภทของอาการที่พบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗: ไฟแสดงการทํางานและไฟเตือนที่
ระบุการทํางานผิดปกต ิ

ไมมีสัญญาณไฟเตือน* 
และอาการ 

ตรวจลําดับ 
การเกิด DTC 

• ตรวจ DTC 
• ทดสอบสวิตชจดุระเบดิ ON ,
ทดสอบรอบเดนิเบา 

วิเคราะหปญหาโดยใช DTC 
(วิเคราะหปญหาบนรถยนต) 
• ตาราง DTC 
• ลําดับการแกไขโดยใช DTC 

วิเคราะหปญหาจากอาการ 
(การแกไขปญหาตามอาการ) 
1. ดัชนีการวิเคราะหปญหา 
2. ตารางวิเคราะหเร็ว  

(ถามี) 
3. การแกไขปญหาตามอาการ

สัญญาณไฟเตอืน* 
ติดสวาง/กะพรบิ 

 
ลูกคาเดินทางมาถึง 

มี DTC



ขอมลูทัว่ไป 
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ขัน้ตอนการใชงาน 
การใชการตรวจสอบขัน้พื้นฐาน (หมวด 05) 

• ปฏิบัตติามการตรวจสอบขั้นพ้ืนฐาน กอนที่จะใชข้ันตอนการแกไขปญหาตามอาการ 
• ปฏิบัตติามขั้นตอนทีละข้ันตอนเรียงตามลําดับ 
• แถวที่ใชอางอิงจะเปนขอมูลของตําแหนงและรายละเอียดข้ันตอนของการตรวจสอบขั้นพ้ืนฐาน 
• จําเปนตองตรวจสอบและปรับแตงตามข้ันตอนที่อยูในแถวทีอ่างอิง ถาทําตามขั้นตอนการตรวจสอบขั้นพ้ืนฐานแลวไมพบ
สาเหตุของความผิดปกติ ใหปฏิบัตติามขั้นตอนในแถวการปฏบิัติตอไป 

 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิัต ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1  ทดสอบระบบกลไก 
(ดู 05-13-3 ทดสอบระบบกลไก) 
ระบบกลไกปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลี่ยนช้ินสวนที่ผิดปกติตามผลของ
การทดสอบ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2  หมุนสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง ON ขณะ
เลื่อนคันเกียรไปตําแหนงตางๆ ไฟแสดง
ตําแหนงเกียรติดสวางสอดคลองกับการเลื่อน
คันกียรหรือไม? รวมทั้งขณะเครื่องยนตอยูท่ี
รอบเดินเบา ขณะเลื่อนคันเกียรจากตําแหนง 
N หรือ P รถยนตมีการเคลื่อนตัวภายใน 1-2 
วินาที 

ไมใช ตรวจสอบคันเกียรและสวิตช TR  
ซอมหรือเปลี่ยนขิ้นสวนที่ผิดปกติ 
(ดู 05-14-5 การตรวจสอบคันเกียร) 
(ดู 05-13-10 การตรวจสอบสวิตชคันเกียร TR) 
หากคันเกียรและสวิตช TR ปกติ, ไปขั้นตอน
ตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3  ตรวจสอบสีของนํ้ามัน ATF 
(ดู 05-13-8 การตรวจสอบน้ํามันเกียร
อัตโนมัติ (ATF)) 
กลิ่นและสีของน้ํามัน ATF ปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลี่ยนช้ินสวนที่ผิดปกติตามผลของ
การทดสอบ 
ลางระบบ ATF ทอทางและตัวระบายความรอน
ตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4  ตรวจสอบแรงดันในระบบ 
(ดู 05-13-3 การตรวจสอบแรงดันในระบบ) 
แรงดันในระบบปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลี่ยนช้ินสวนที่ผิดปกติตามผลของ
การทดสอบ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5  ทดสอบสตอลเทส 
(ดู 05-13-4 การทดสอบสตอลเทส) 
รอบเครื่องยนตขณะทดสอบสตอลเทสปกติ
หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลี่ยนช้ินสวนที่ผิดปกติตามผลของ
การทดสอบ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป  ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาขั้วตางๆ ของ TCM 
ดังตอไปน้ี 
(ดู 05-13-29 การตรวจสอบ TCM) 
• ขั้ว 2J (เซ็นเซอร TFT) 
• ขั้ว 1D, 2B, 2C, 2E (สวิตช TR) 
• ขั้ว 2G (เซ็นเซอรเทอรไบน) 
• ขั้ว 2D (สวิตชเปลี่ยนลง) 
• ขั้ว 2I (สวิตชเปลี่ยนขึ้น) 
• ขั้ว 1E (สวิตชตําแหนง M) 
• ขั้ว 1W (สวิตชพวงมาลัย) 

แรงเคลื่อนไฟฟาปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลี่ยนช้ินสวนที่ผิดปกติตามผลของ
การทดสอบ 

 
 

DDA000ZW4030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงลาํดบัขัน้ตอน
การตรวจสอบ 

แสดงชือ่ของหวัขอสาํหรบั
รายละเอยีดการตรวจสอบ 

แสดงจดุทีต่องใหความสนใจโดย
ขึน้อยูกบัผลของการตรวจสอบ
ขัน้พืน้ฐาน 

แถวอางองิ 
(ตาราง) 
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การใชลาํดบัการแกไขปญหาโดยใช DTC 
• ลําดับการแกไขปญหาโดยใช DTC จะแสดงขั้นตอนการวิเคราะหปญหา, วธีิการทดสอบ และวิธีการปฏิบัตทิี่ถูกตองสําหรบั
แตละ DTC 

 
 

 
DCF000ZWB003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพของปญหา
สภาวะของการตรวจพบปญหา 
อธิบายถงึสภาวะที ่DTC ตรวจ
พบปญหา 

ขัน้ตอนแสดง
ลาํดบัในการ
แกไขปญหา
ขอขดัของ 

แสดงวงจรที่
จะตองตรวจ 

หวัขอทีใ่ช
อางองิสาํหรบั
การปฏบิตั ิ

สาเหตทุีเ่ปนไป
ได อธบิายจดุที่
อาจจะเปน
สาเหตขุองการ
ทาํงานผดิปกต ิ

การปฏบิตั ิ
อธิบายถงึวธิ ี
การปฏบิตัทิี่
เหมาะสม ขึน้ 
อยูกบัผลของ
การตรวจสอบ 
(ใช/ไมใช) 

แสดงขัน้ตอนการ
ตรวจสอบทีจ่ะตอง
ปฏบิตัติาม (หมวด 
01 และ 05) 

แสดงขัว้ตอที่
เกีย่วของกบั

การตรวจสอบ 
แสดงวธิกีาร
ประเมนิผลอยาง
รวดเรว็ถงึการ
ทาํงานผดิปกติ
ของชิน้สวน 

ไฟฟาจายเขาวงจร MFA สูง

PCM ตรวจพบวาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอร TP หลังจากหมุนสวิตชกุญแจไปตําแหนง ON ถาแรงเคลื่อนไฟฟาที่สงไป
ที่ข้ัว 68 ของ PCM สูงกวา 8.25 โวลต PCM จะประเมินผลวาวงจร TP ผิดปกต ิ
 
หมายเหตสุนบัสนนุการวิเคราะหปญหา 
• การตรวจพบปญหาเปนการตรวจแบบตอเน่ือง  
• ในระหวางการขับรถครั้งแรก ถา PCM ตรวจพบความผิดปกตดิังกลาวขางตน ไฟเตือน MIL จะตดิสวางข้ึน และรหัส
เกาที่เคยเก็บไวจะหายไป 

• ยังคงมี FREEZE FRAME DATE อยู 
• DTC จะบันทกึไวในหนวยความจําของ PCM  

• เซ็นเซอร MAF ผิดปกต ิ
• ปลั๊กตอหรอืข้ัวตอผิดปกต ิ
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร MAF ข้ัว D และ PCM ข้ัว 36 
• ขาดวงจรในจุดลงกราวดของวงจร MAF 

สภาวะของ
การตรวจ
พบปญหา 
 
 
 
 
 
สาเหตุที่
เปนไปได 

ตรวจสอบวา FREEZE FRAME DATE ถกูบนัทกึไว
• FREEZE FRAME DATE บันทึกไวหรือไม? 

 
 
 

ตรวจสอบขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการซอมทีม่อียู 
• มีขาวสารการบริการหรือขอมูลการซอมออนไลน
หรือไม? 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบสถานะของสญัญาณปอนเขามาเปนจงัหวะ 
หรอืตอเนือ่ง 
• ตอเครือ่งมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
• ติดเครือ่งยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปที่ MAF V PID 
• แรงเคลื่อน MAF V PID อยูภายใน 0.2-8.3 โวลต?

 
ตรวจสอบขัว้ตอสายไฟของเซน็เซอรสวนผสมบางของ 
MAF 
• หมุนสวิตชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• ปลดข้ัวตอของเซ็นเซอร MAF 
• ตรวจการหลวมของขั้วตอ (เสียหาย, ข้ัวถอยออก, 
เปนสนิม อื่นๆ) 

• พบสิ่งผิดปกติหรือไม? 

เซ็นเซอร MAF

ชุดข้ัวตอสายไฟดาน
เซ็นเซอร MAF 

ไปข้ันตอนตอไป
บันทึก FREEZE FRAME DATE ลงในใบสั่งซอม และไป
ข้ันตอนตอไป 

วิเคราะหปญหาหรือซอมตามขอมูลการซอมที่มอียู 
หากไมมีการซอม, ไปข้ันตอนตอไป 
 
ไปข้ันตอนตอไป 

ออกจาก Intermittent concern, ไปที่ข้ันตอนการ
วิเคราะหปญหา Intermittent concerns (ดู 01-03-33 
การแกไขขอขัดของ Intermittent concern) 

 

ไปข้ันตอนตอไป 
 
ซอมหรือเปลี่ยนข้ัว 
หลังจากนั้นไปที่ลําดับ 8 
 

ขั้นตอน                             การตรวจสอบ                                                                       การปฏิบตัิ

ชุดข้ัวตอสายไฟ

B

E

D 36

88

4

4

4 7

5 6

6

1

2

4

3

ABCDE

1P

DTC P0103
DTC PO103

PCM

PCM
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การใชดชันกีารวเิคราะหปญหา 
• อาการผดิปกตจิะแสดงอยูในดัชนีวิเคราะหปญหา 
• สามารถเลือกอาการผดิปกตทิี่เกิดข้ึนจริงไดจากดัชนีดังตอไปนี้ 

 
ขั้นตอน หัวขอการแกปญหา รายละเอียด หนา 

1 ฟวสหลักหรือฟวสอ่ืนๆ ขาด ⎯ (ดู 01-03-6 ฟวสหลักหรือ
ฟวสอ่ืนๆ ขาด) 

2 ไฟเตือน MIL ติดสวาง MIL ติดสวางอยางไมถูกตอง (ดู 01-03-7 ไฟเตือน MIL 
ติดสวาง) 

3 สตารทไมได มอเตอรสตารทไมทํางาน (ดู 01-03-8 สตารทไมได) 

4 สตารทติดยาก/สตารทนาน/สตารทไดเปน
บางครั้ง 

มอเตอรสตารทหมุนดวยความเร็ว
ปกติ แตเคร่ืองยนตติดยากตองใช
เวลาสตารทนาน 

(ดู 01-03-9 สตารทติดยาก/
สตารทนาน/สตารทไดเปน
บางครั้ง) 

5 เคร่ืองยนตดับ หลังจากสตารท/เดินเบา เคร่ืองยนตดับหลังจากสตารทติด
แลว/หรือหลังจากรอบเดินเบา (ดู 01-03-11 เคร่ืองยนตดับ) 

6 สตารทหมุนปกติ แตเคร่ืองยนตไมติด มอเตอรสตารทหมุนดวยความเร็ว
ปกติ แตเคร่ืองยนตไมติด 

(ดู 01-03-15 สตารทหมุน
ปกติ แตเคร่ืองยนตไมติด) 

7 กลับมาที่รอบเดินเบาชา เคร่ืองยนตใชเวลามากกวาปกติ
ในการกลับมาที่รอบเดินเบา 

(ดู 01-03-19 กลับมาที่รอบ
เดินเบาชา) 

8 เคร่ืองยนตสั่น/เดินไมเรียบ 
รอบเคร่ืองยนตแกวง ระหวางรอบ
เดินเบาและต่ํากวา และ
เคร่ืองยนตสั่น 

(ดู 01-03-20 เคร่ืองยนตสั่น/
เดินไมเรียบ) 

9 เดินเบารอบสูง/ดับยาก 

หลังจากอุนเคร่ืองยนตแลว รอบ
ยังคางอยูท่ีเดินเบารอบสูง 
หลังจากหมุนกุญแจไปตําแหนง 
OFF แลว เคร่ืองยนตยังติดอยู 

(ดู 01-03-23 เดินเบารอบ
สูง/ดับยาก) 

10 รอบเดินเบาต่ํา/เคร่ืองยนตดับขณะถอน
คันเรง 

เคร่ืองยนตดับในขณะที่เร่ิมถอน
คันเรง หรือติดขึ้นมาใหมใน
ระหวางถอนคันเรง 

(ดู 01-03-24 รอบเดินเบา
ต่ํา/เคร่ืองยนตดับขณะถอน
คันเรง) 

 
BHE000W102 
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การใชตารางวเิคราะหเรว็ 
• ตารางจะแสดงความสัมพันธระหวางอาการและสาเหตุของการทํางานผดิปกต ิ
• ตารางจะชวยใหกําหนดขอบเขตของปญหาและสาเหตุใหแคบลงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ นอกจากนั้นถาเกิด
ความผิดปกติพรอมกันหลายๆ อยาง ในตารางสามารถหาสาเหตุพ้ืนฐานที่เก่ียวของได 

• การวิเคราะหปญหาและการตรวจสอบที่เหมาะสมทีส่ัมพันธกับสาเหตทุีท่ําใหเกิดการทํางานผิดปกติ สามารถเลือกหาได
จากแถวของการตรวจสอบและวิเคราะหในตารางนี้ 

 
 
 
 
 
 

องคประกอบทีเ่ปนไปได 
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1  ฟวสหลักหรือฟวสอื่นๆ ขาด                        
2  ไฟเตือน MIL ติดสวาง                        
3  สตารทไมได x x x  x x   x    x           
4  สตารทตดิยาก/สตารทนาน/สตารทไดเปนบางครั้ง x                      x 
5  เครื่องยนตดับ หลังจากสตารท/เดินเบา       x x               x 
6  สตารทหมุนปกติ แตเครือ่งยนตไมติด       x x               x 
7  กลับมาที่รอบเดินเบาชา                 x       
8  เครื่องยนตสั่น/เดินไมเรียบ       x x               x 
9  เดินเบารอบสูง/ดับยาก                     x x  
10  รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับขณะถอนคันเรง                     x   

เครื่องดับ/ไมทํางาน  ขณะเรง/รอบปานกลาง       x x             x  x 
เครื่องเดินไมเรียบ ขณะเรง/รอบปานกลาง       x x               x 
ผิดพลาด ขณะเรง/รอบปานกลาง       x x               x 
กระตกุ ขณะเรง/รอบปานกลาง 

/ถอนคันเรง 
      x x               x 

สะดุด/สะอกึ ขณะเรง       x x               x 

11  

ข้ึนๆ ลงๆ ขณะเรง/รอบปานกลาง       x x               x 
12  ไมมีกําลัง/กําลังนอย ขณะเรง/รอบปานกลาง       x x               x 
13  เสียงน็อค ขณะเรง/รอบปานกลาง       x      x           
14  กินนํ้ามันเชื้อเพลิงมาก       x x         x x     x 
15  มลพิษเกินกําหนด       x x    x     x       
16  กินนํ้ามันเครื่อง/รั่ว          x x x            
17  ระบบหลอเย็น ความรอนเกิน              x x x x x      
18  ระบบหลอเย็น เครื่องเย็น                 x x      
19  ควันไอเสีย       x     x     x       
20  กลิ่นนํ้ามันเชื้อเพลิง (ในหองเครื่องยนต)                        
21  เสียงเครื่องยนต    x      x    x          
22  สั่น (เครื่องยนต)              x     x x    
23  ระบบปรับอากาศเย็นไมพอ                        
24  A/C ทํางานคาง หรือคอมเพรสเซอรทํางานตลอด                        
25  A/C ไมตัดภายใตสภาวะ WOT                     x   
26  กลิ่นกํามะถันจากไอเสีย                       x 
27  การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง                        
28  การดับเคร่ืองยนตขณะเตมินํ้ามันเชื้อเพลิง                        
29  แรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่                        
30  สภาพหัวเทียน       x                 
31  เกี่ยวกับ ATX การกระตกุในขณะเปลี่ยนเกียร

ข้ึน/ลง 
(ดูหมวด 05-03A, การแกไขปญหา) 
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เลือก
อาการที่
เกดิขึน้
จรงิ 
 

ชิน้สวน
อะไหลทีอ่าจ
ทาํใหเกดิ
อาการนี ้

ชิน้สวนอะไหลทีอ่าจจะเปน
ตนเหตขุองปญหา 



ขอมลูทัว่ไป 
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การตรวจสอบ
อธิบายวธิกีาร
ประเมนิผล
อยางรวดเรว็
สาํหรบัชิน้สวน
ทีท่าํงาน
ผดิปกต ิ

การใช การแกไขปญหาตามอาการ 
• การแกไขปญหาตามอาการ แสดงขั้นตอนการวิเคราะหปญหา, วิธีการตรวจสอบและการปฏิบัตทิี่ถูกตองสาํหรับแตละปญหา 

 
 
 
 

14 ในขณะเปลีย่นเกยีรขึ้นหรอืลง รอบเครื่องยนตสูงผดิปกต ิ

รายละเอียด 

• เมื่อเหยียบคันเรงในขณะที่รถกําลังแลนอยู รอบเคร่ืองยนตเพ่ิมสูงขึ้น แตความเร็วของรถยนต
เพ่ิมขึ้นอยางชาๆ 

• เมื่อเหยียบคันเรงในขณะที่รถกําลังแลนอยู รอบเคร่ืองยนตเพ่ิมสูงขึ้น แตความเร็วของรถยนต
ไมเพ่ิมขึ้น 

สาเหตุทีเ่ปนไปได • มีอาการคลัตชลื่น เพราะคลัตชขัดตัวหรือแรงดันในระบบต่ํา 
— คลัตชติดขัด, ลื่น (คลัตชหนา, คลัตช 3-4, เบรกแบนด 2-4 คลัตชทางเดียว 1, คลัตช

ทางเดียว 2) 
• แรงดันในระบบต่ํา 
• เซ็นเซอร TP ผิดปกติหรือปรับตั้งไมถูกตอง 
• ความผิดปกติของ VSS 
• ความผิดปกติของเซ็นเซอรเทอรไบน 
• ความผิดปกติของเซ็นเซอรกราวด 
• ความผิดปกติของโซลินอยดเปลี่ยนเกียร A, B หรือ C 
• ความผิดปกติของโซลินอยดวาลว TCC 
• ความผิดปกติของกราวดตัวถัง 
• ความผิดปกติของสายลิ้นปกผีเสื้อ 
• ความผิดปกติของตัวเรือนลิ้นปกผีเสื้อ 

— การทํางานทางกลไกผิดปกติ 
• ตําแหนงของคันเกียรผิดปกติ 
• สวิตชตําแหนงเกียร TR ผิดปกติ 

 
หมายเหต ุ

• กอนเริ่มขั้นตอนการวิเคราะหปญหา ตองแนใจวา ทําการตรวจขั้นพ้ืนฐานระบบเกียร
อัตโนมัติ และระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนตแลว 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิัต ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1  • แรงดันในระบบปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลี่ยนช้ินสวนที่ผิดปกติตามผลของ
การทดสอบ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2  • จุดเปลี่ยนเกียรปกติหรือไม? 
(ดู 05-17-5 การขับทดสอบ) ไมใช ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ ขั้นตอนที่ 9 

“การเปลี่ยนเกียรผิดปกติ” 

ใช ซอมใหญชุดเรือนวาลว เปลี่ยนช้ินสวนที่ผิดปกติ 
(ดูคูมือซอม ATX GF4A-EL (1666-1A-99F)) 
หากปญหายังเหมือนเดิม เปลี่ยนหรือซอมใหญ
ชุดเกียร หรือเปลี่ยนช้ินสวนที่ผิดปกติ 
(ดู 05-17-5 การถอด/ติดตั้งเกียรอัตโนมัติ) 

3  • ดับเครื่องยนตและหมุนสวิตชกุญแจไปที่
ตําแหนง ON 

• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับขั้ว 
DLC-2 

• จําลองการทํางาน SHIFT A, SHIFT B 
และ SHIFT C PIDs 

• ไดยินเสียงการทํางานของโซลินอยด
เปลี่ยนเกียรหรือไม? 

ไมใช ตรวจความหลวมของขั้วตอของโซลินอยด
เปลี่ยนเกียร A, B และ C ของ ATX 
ตรวจการติดขัดของกลไกโซลินอยดเปลี่ยนเกียร 
(ดู 05-17-14 การตรวจสอบการทํางาน) 
ถาโซลินอยดเปลี่ยนเกียรผิดปกต ิใหตรวจสอบ
การลัดวงจรหรือขาดวงจรระหวาง PCM และ
ขั้วตอของโซลินอยด A, B หรือ C 

4  • การประเมินผลการทดสอบ 
— ถาปกติ ยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพ่ือหาอาการเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
— ถาความผิดปกติยังคงมีอยู ตรวจสอบขาวสารการบริการหรือขอมูลจากคูมือซอมออนไลน และ

ปฏิบัติการซอมและวิเคราะหปญหาตอ 
— หากซอมรถยนตแลว การแกไขปญหาสมบูรณ 
— หากยังซอมไมได หรือไมมีขอมูลการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, เปลี่ยนหรือโปรแกรม PCM ใหม 

 

 
DCF000ZWB004 

 
 

ขัน้ตอนแสดง
ลาํดบัในการ
แกไขปญหา
ขอขดัของ 

สาเหตทุีเ่ปนไป
ได อธบิายจดุที่
อาจจะเปน
สาเหตขุองการ
ทาํงานผดิปกต ิ

สภาพของปญหา

รายละเอยีด 
อธิบาย
ประเภทของ
อาการผดิปกต ิ

หวัขออางองิ 
ขอมลูเพิม่เตมิ
สาํหรบัการ
ตรวจสอบ 

การปฏบิตั ิ
อธิบายถงึ
วธิกีารปฏบิตัิ
ทีเ่หมาะสม
ขึน้อยูกบัผล
ของการ
ตรวจสอบ 
(ใช/ไมใช)

วธิกีารปฏบิตั ิ
อธิบายพรอม
กบัวสัดทุี่
เกีย่วของ 

หวัขออางองิ 
เพือ่การ
ปฏบิตัิ
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หนวยตางๆ 
DCF000000000W19 

กระแสไฟฟา A (แอมแปร) 

กําลังไฟฟา W (วัตต) 

ความตานทาน 0hm (โอหม) 

แรงเคลื่อน V (โวลต) 

mm (มิลลิเมตร) 
ความยาว 

in (นิ้ว) 

kPa (กิโลปาสคาล) 

mmHg (มิลลิเมตรปรอท) แรงดัน (ลบ) 

inHg (นิ้วปรอท) 

kPa (กิโลปาสคาล) 

Kgf/cm² (กิโลกรัมแรง/ตาราง
เซนติเมตร) 

แรงดัน (บวก) 

psi (ปอนดตอตารางนิว้) 

ความเร็วรอบ rmp (อัตราการหมุน 1 รอบตอนาที)  

N m (นิวตัน เมตร) 

kgf m (กิโลกรัมแรง เมตร) 

kgf cm (กิโลกรัมแรง เซนติเมตร) 

ft lbf (ปอนด ฟุต) 

คาแรงขัน 

in lbf (ปอนด นิ้ว) 

L (ลิตร) 

US qt (ยู เอส ควอท) 

ml (มิลลิลติร) 

cc (ลูกบาศกเซนติเมตร) 

cu in (ลูกบาศกนิ้ว) 

ปริมาตร 

fl oz (ฟลูอิดออนซ) 

g (กรัม) 
น้ําหนัก 

oz (ออนซ) 
 
การแปลงหนวย SI  

• คาทั้งหมดในคูมือนี้อยูในหนวย SI ตัวเลขทีแ่สดงหนวยอ่ืนๆ ถูกแปลงหนวยมาจากหนวย SI 
 
การปดเศษ 

• ตําแหนงทศนิยมเมื่อแปลงคาเปนหนวย SI จะตองปดเศษใหเหมือนกับคาในหนวย SI ตัวอยางเชน ถาหนวย SI มีคาเปน
17.2 และคาหลังจากการแปลงหนวยเปน 37.84, คาการแปลงหนวยเมื่อปดทศนิยมแลวจะเปน 37.8 

 
คากาํหนดสงูสดุและต่าํสดุ 

• เม่ือขอมูลมีคากําหนดสูงสดุและต่ําสดุ คาแปลงหนวยจะถูกปดลงถาเปนคากําหนดสูงสดุ และจะถูกปดข้ึนถาเปนคา
กําหนดต่าํสดุ ดังนั้นคาแปลงหนวยสําหรับหนวย SI เดียวกันจะแตกตางกัน หลังจากที่แปลงหนวย ตัวอยาง การพิจารณา 
2.7 kgf/cm² ตามคากําหนดดังนี ้

 
210⎯260 kPa {2.1⎯2.7 kgf/cm², 30⎯38 psi} 
270⎯310 kPa {2.7⎯3.2 kgf/cm², 39⎯45 psi} 

 
• คาทีแ่ทจริงจากการแปลงหนวยของ 2.7 kgf/cm² คือ 264 kPa และ 38.4 psi ถา 2.7 เปนคากําหนดสูงสุด คาแปลง
หนวยจะถูกปดลงเปน 260 และ 38 แตถา 2.7 เปนคากําหนดต่ําสุด คาแปลงหนวยจะถกูปดข้ึนเปน 270 และ 39  
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ขอควรระวงัในการบรกิาร 
DCF000000000W20 

การปองกนัรถยนต
• กอนเริ่มงานซอม ตองแนใจวาใชที่คลมุบังโคลน, 
เบาะ และบริเวณพ้ืนแลวทุกครั้ง 

 
 
การเตรยีมเครือ่งมอืและอปุกรณในการตรวจวดั 
• กอนที่จะเริ่มงาน ควรแนใจวาไดเตรยีมเครื่องมือและ

อุปกรณไวเรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือ่งมือพเิศษ 
• ใชเครื่องมือพิเศษหรือเครื่องมอือ่ืนๆ ที่เทียบเทา เม่ือ

ถึงเวลาจําเปนที่ตองการใช 

ระบบการวเิคราะหปญหาขอบกพรอง 
• ใชระบบวิเคราะหปญหาของมาสดา (M-MDS) ในการวิเคราะหปญหาขอบกพรอง 

 
การถอดสายขัว้ลบของแบตเตอรี ่
• กอนการเริ่มงานซอมใดๆ หมนุสวิตชกุญแจไปตําแหนง LOCK หลังจากนั้นถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ออก และรอนาน

กวา 1 นาที เพ่ือใหพลังงานไฟฟาสํารองที่เก็บอยูในกลองควบคุม SAS สลายตัวหมดไปเสยีกอน การถอดสายขั้วลบของ
แบตเตอรีจ่ะลบหนวยความจาํของนาฬิกา, วิทย,ุ รหสัวเิคราะหปญหา และอ่ืนๆ ดังนั้นกอนถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี ่
จําเปนตองจดบนัทึกขอมูลตางๆ ที่เก็บอยูในหนวยความจําทีก่ลาวไปแลว 

• ถามีการถอดแบตเตอรี่ในระหวางซอมแซมหรือบํารุงรักษารถยนตไมวาดวยเหตผุลใดก็ตาม กระจกไฟฟาจะไมสามารถลง
ไดสดุโดยอัตโนมัติ เริ่มตนการทํางานของกระจกไฟฟาใหม โดยใชสวิตชควบคุมหลัก (ดู 09-12-12 การปรับใหกระจก
ไฟฟาเริ่มทาํงาน) 

 
การตรวจสอบรอยรัว่ของน้าํมนั 
• ใชวิธีตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ือตรวจหารอยรัว่ของน้ํามัน 

 

BHJ0014W001

BHJ0014W002
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ใชแสงยวู ี(UV) 
1. ลางคราบน้ํามันออกจากเครื่องยนตหรือเกียร 

 
 หมายเหต ุ

• อางถึงคูมือการใชสารเรืองแสง ผสมสารเรืองแสงตามจํานวนที่กําหนดเขากับน้ํามันเครื่องหรือน้ํามัน ATF (หรือ
น้ํามันเกียรธรรมดา) 

 

2. เทสารเรืองแสงผสมเขากับน้ํามันเครื่องหรือน้ํามัน ATF (หรือน้ํามันเกียรธรรมดา) 
3. ใหเครื่องยนตทาํงานเปนเวลา 30 นาท ี
4. ตรวจหารอยรัว่จากแสงสะทอน โดยใชแสงยวูี (UV) และแยกใหออกวาน้ํามันชนิดใดที่รั่วออกมา 
5. หากไมพบรอยรั่ว ใหเครื่องยนตทํางานตอไปอีก 30 นาที หรอืขับรถยนตแลวตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง 
6. คนหาบริเวณทีน่้ํามันรั่วออกมา และซอมตามความจาํเปน 

 
 
 
ไมใชแสงยวู ี(UV) 

1. เก็บตัวอยางน้ํามันที่รัว่ลงบนกระดาษซับ (ทิชชู) สีขาว 
2. นําตัวอยางน้าํมนัเครื่องหรือน้ํามัน ATF (หรือน้ํามันเกียรธรรมดา) จากกานวัดและหยดลงบนกระดาษซับ ถัดจาก

น้ํามันทีร่ั่ว 
3. เปรียบเทยีบกลิน่และสีของน้ํามัน และแยกใหออกวา

น้ํามันชนิดใดทีร่ั่วออกมา 
4. ลางคราบน้ํามันออกจากเครื่องยนตหรือเกียร 
5. ใหเครื่องยนตทาํงานตอไปอีก 30 นาท ี
6. คนหาบริเวณทีน่้ํามันรั่วออกมา และซอมตามความ

จําเปน 
 
 
 
 
 
 
 
การถอดชิน้สวน 
• ในขณะที่แกไขปญหา พยายามคนหาถึงตนเหตุ กอน

เริ่มงานใดๆ ตองเรียนรูกอนวา อะไหลหรือชิ้นสวนยอย
ชิ้นไหนทีจ่ะตองถอดออกและประกอบกลับ หรือตอง
เปลี่ยนหรือซอม หลังจากถอดชิ้นสวนออกแลวตองปด
รูของทอทางตางๆ เพ่ือปองกันเศษวัสดุอ่ืนๆ เขาไป 

การถอดแยกชิน้สวน 
• หากมีชิ้นสวนทีต่องการถอดแยกจํานวนมาก และมี

ข้ันตอนทีส่ลับซับซอน ควรใชวิธีการถอดแยกชิ้นสวน 
โดยไมใหมผีลกระทบตอประสิทธภิาพการทาํงาน
ของชิ้นสวน หรอืสภาพภายนอกรถ และทาํ
เครื่องหมายไวเพ่ือใหสะดวกในการประกอบกลับ
อยางมีประสทิธภิาพ 

 
 
 
 

น้าํมนั ATF  
(หรอืน้าํมนัเกยีร
ธรรมดา) น้าํมนัเครือ่ง

น้าํมนัทีร่ัว่ 
CDA000ZWA003
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การตรวจสอบชิน้สวน
• เม่ือทําการถอดชิ้นสวนแลว แตละชิ้นควรผานการ

ตรวจสอบความบกพรอง การเสียรูป ความเสยีหาย และ
ปญหาอ่ืนๆอยางระมดัระวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเรยีงชิน้สวน 
• ควรเรยีงชิ้นสวนทั้งหมดทีท่ําการถอดแยกอยาง

ระมดัระวัง เพ่ือความสะดวกในการประกอบกลบั ตรวจ
ใหแนใจวาไดแยกชิ้นสวนทีจ่ะเปลี่ยนออกจากชิ้นสวนที่
จะตองนํากลับมาใชใหมใหชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 

 
การทาํความสะอาดชิน้สวน  
• ทําความสะอาดชิ้นสวนที่จะนํากลับมาใชใหมดวยวิธีที่

ถูกตองอยางระมัดระวัง 
 

คาํเตอืน 
• การใชลมเปาจะทาํใหผงฝุนและเศษตางๆปลวิ
ออกมา อาจเปนอันตรายตอดวงตาได ควรสวม
แวนปองกนัขณะใชลมเปา 

 
 
 
 

 
การประกอบกลบั 
• ควรใหความสําคัญอยางมากตอคามาตรฐาน เชน 

คาแรงขันและการปรับตั้งตองถกูตอง ในขณะทําการ
ประกอบชิ้นสวนทั้งหมด 

• เม่ือทําการถอดแลว ชิ้นสวนเหลานี้ควรเปลี่ยนใหมหมด: 
— ซีลนํ้ามัน 
— โอริง 
— ปนล็อก 
— ปะเก็น 
— แหวนล็อก 
— น็อตไนลอน 
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00

• ข้ึนอยูกับตําแหนง 
— น้ํายาซแีลนท,ปะเก็น,หรือทั้งสองชนดิจะตอง

ทาในตําแหนงเฉพาะ ขณะทาน้ํายาซแีลนท
จะตองติดตั้งชิน้สวน กอนที่น้าํยาแข็งตัว การ
แข็งตัวของน้ํายาซีแลนท เปนสาเหตใุหเกิด
การรั่วได 

— ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได ตองหลอลื่นดวยน้าํมัน 
— กอนการประกอบกลับตองหลอลื่นดวยน้ํามัน 

หรือจาระบีที่กําหนดไว 
 
 
 
 
การปรบัตัง้ 
• ใชเกจวัดหรือเครื่องวดัที่เหมาะสมเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชิน้สวนทีเ่ปนทอและยาง 
• หามถูกน้ํามันเบนซินหรือน้ํามนัเครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขม็ขดัและทอยาง 
• ขณะทําการประกอบอีกครั้ง ใหตําแหนงของเขม็ขัดรดั

ทออยูบนตาํแหนงเดิมบนทอยาง จากนั้นบีบตวัล็อก
เบาๆ ดวยคีมเพ่ือใหแนใจวารดัแนน 
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สตูรคาํนวณคาแรงขนั 
• เม่ือใชประแจปอนดรวมกับเครือ่งมือพิเศษ (SST) จะตอง

คํานวณคาแรงขันใหม เน่ืองมาจากความยาวของ
เครื่องมือพิเศษ (SST) ใหเลือกสูตรคํานวณคาแรงขัน
ใหมตามแรงทีต่องการ โดยใชตามตารางตอไปนี้ 
หนวยแรงขนั สตูรคาํนวณ 

N m N m x [L/ (L+A)] 
kgf m kgf m x [L/ (L+A)] 
kgf cm kgf cm x [L/ (L+A)] 
ft lbf ft lbf x [L/ (L+A)] 
in lbf in lbf x [L/ (L+A)] 

A: ความยาวของเครื่องมือพิเศษ (SST) ถึงปลายประแจปอนด 
L: ความยาวของประแจปอนด 
 
 
 
ปากกาจบัชิน้งาน 
• เม่ือใชปากกาจบัชิ้นงาน ใสแผนรองปากกาเพื่อปองกัน

ไมใหชิ้นงานทีจ่ับไดรับความเสียหาย 
 

 
ไดนาโมมิเตอร 
• เม่ือทดสอบหรอืซอมระบบสงกําลังบนเครื่องไดนาโมมิเตอร หรือเครื่องมือทดสอบมาตรวดัความเร็วรถยนต ตอง

ระมดัระวังในสิ่งตอไปนี้: 
— ใชพัดลมเปาทีด่านหนารถยนต พัดลมที่ใชจะเปนการดถีาเปนพัดลมแบบเปลี่ยนความเร็วได เพ่ือใหสอดคลองกับ

ความเร็วของรถยนต 
— ตองแนใจวารถยนตอยูในสภาพแวดลอมที่มรีะบบการระบายกาซไอเสีย 
— เน่ืองจากกันชนหลังอาจจะเสยีรูปเพราะความรอน ใหใชพัดลมเปาที่ดานหลงัดวย (ผิวหนาของกันชนจะตองมี

อุณหภูมิต่ํากวา 70 °C {158 °F}) 
— รักษาสภาพบริเวณรอบๆ รถยนตใหโลง เพ่ือไมใหเกิดความรอนสะสม 
— หมั่นสังเกตมาตรวดัอุณหภูมิเครื่องยนต อยาทําใหเครื่องยนตรอนเกินไป 
— หลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระใหกับเครื่องยนต รักษาสภาพการขับข่ีใหเปนปกติมากที่สดุเทาที่จะทําได 
 

หมายเหต ุ
• ขณะที่ทดสอบรถยนตบนไดนาโมมิเตอรหรือเครื่องมือทดสอบชนิดอ่ืนทีม่คีุณลักษณะคลายกัน โดยการให

เฉพาะลอคูหนาหรือลอคูหลังอยูบนเครื่องมือทดสอบนั้น กลองควบคุม ABS จะตรวจพบวาเกิดความ
บกพรองข้ึนในระบบ และสญัญาณไฟเตือนเหลานี้จะตดิสวาง 
— รถยนตที่มี ABS 

• ไฟเตือน ABS 
• ไฟเตือนระบบเบรก 

• ถาสญัญาณไฟดังกลาวติดสวางขึ้น ใหนํารถออกจากไดนาโมมิเตอรและหมุนกุญแจไปตําแหนง LOCK 
หลังจากนั้นหมนุกุญแจไปตําแหนง ON ขับรถยนตดวยความเร็ว 10 กม./ชม. หรือมากกวา และตรวจดูวาไฟ
เตือนตางๆ ดับลง ในกรณีนี้รหสัวิเคราะหปญหาจะถูกบันทึกไวในหนวยความจํา การลบรหสัวิเคราะหปญหา
ออกจากหนวยความจาํ ทาํตามขั้นตอนการลบรหสัวิเคราะหปญหา [ABS] ในระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต 
(ดู 04-02A-2 การวิเคราะหปญหาบนรถยนต [ABS ดานหลงั]) (ดู 04-02B-2 การวิเคราะหปญหาบนรถยนต 
[ABS-4 ลอ]) 

 
 
 

แผนรองปากกา

0
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การตรวจสอบ/การบรกิาร รุน 4WD 
เครือ่งมือทดสอบมาตรวดัความเรว็รถยนต 
 

ขอควรระวงั 
• ติดตั้งสายยดึ (โซ) ที่หวงดานลางและยดึรถยนตไว เพ่ือปองกันการหลดุออกจากลูกกลิ้ง 
• หามเรงเครื่องจากจุดที่หยดุน่ิงอยางทันททีันใด หรือหามเหยยีบคันเรง/ถอนคันเรงอยางเรว็ 
 

ลกูกลิง้แบบหมนุอสิระ 
1. วางลูกกลิ้งแบบหมุนอิสระตามระยะของฐานลอและชวงลอซายและขวา หลังจากนั้นยดึกับพ้ืนอยางถูกตอง 
2. ขับรถขึ้นบนเครือ่งทดสอบและลูกกลิ้งแบบหมนุอิสระ

อยางชาๆ 
3. ติดเครื่องยนตและคอยๆ เหยียบคันเรงอยางสม่ําเสมอ 

เพ่ือตรวจสอบมาตรวัดความเร็ว 
4. หลังจากตรวจสอบแลว คอยๆ ผอนคันเรงและเหยียบ

เบรกเบาๆ 

 
แบบถอดเพลากลางออก 

1. ถอดเพลากลาง (ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง)
2. วางลอคูหนาบนลูกกลิ้งทดสอบ 
3. เหยียบคันเรงชาๆ อยางสม่ําเสมอ และตรวจสอบมาตร

วัดความเร็ว 
4. หลังจากตรวจสอบแลว คอยๆ ผอนคันเรงและเหยียบ

เบรกเบาๆ 
5. ติดตั้งเพลากลาง (ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตัง้เพลา

กลาง) 
 

 
 
 
 
 
เครือ่งทดสอบเบรก 

1. วางลอทั้งคู (หนาหรือหลัง) ทีต่องการทดสอบบน
ลูกกลิ้งของเครือ่งมือทดสอบ 

2. เลื่อนคันเกียรไปตําแหนง N หรือเกียรวาง 
3. กระตุนใหลูกกลิ้งของเครื่องมอืทดสอบทํางาน และวดั

แรงเบรก 
หากเบรกดึงไปดานใดดานหนึง่คอนขางมาก อาจมี
ผลกระทบตอระบบอิเล็กทรอนิกสทีค่วบคมุการ
เชื่อมตอ ใชแมแรงยกรถใหลอลอยข้ึนทั้งสี่ลอ เพ่ือลด
ผลกระทบที่เกิดกับการเชื่อมตอ และใชมือหมนุลอเพ่ือ
ตรวจสอบสภาวะของการหมุน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG000ZWB022

DBG000ZWB023

DBG000ZWB024



ขอมลูทัว่ไป 
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เครือ่งถวงลอ (เครือ่งถวงลอแบบประชดิ) 
1. ใชแมแรงยกรถใหลอทั้งสีล่อยขึ้น 
2. รองรับลอทั้งคู (หนาหรือหลัง) ดานที่อยูใกลลอที่จะถวงใชขาตั้งที่มีเซ็นเซอรของเครื่องลอถวง (รองรับใกลลอ) 
3. ใชขาตั้งทั่วไปรองรับลออีกดานฝงตรงขามกับดานทีจ่ะ

ถวง (รองรับใกลลอ) 
4. ปรับตั้งเครื่องถวงลอ และใชเครื่องยนตขับลอใหหมุน 

และวดัคาความสมดลุยของยาง 

 
 
เครือ่งมือพเิศษ (SST) 

• เครื่องมือพิเศษบางอยางทีใ่ชกันทั่วไป หรืออุปกรณที่เทยีบเทา มีความจําเปนสําหรับใชในการซอมแซมรถยนต 
เครื่องมือเหลานี้จะตอกหมายเลขของ SST ไว  

 
ตวัอยาง (เครือ่งมอืบรกิาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยาง (ยกเวนเครือ่งมอืบรกิาร) 

 
การตดิตัง้ระบบวทิย ุ

DCF000000000W21 

• ถาตดิตั้งวทิยุไมถูกตอง หรือใชแบบที่มีกําลังสูง อาจจะมีผลกระทบตอระบบ CIS เม่ือตองการตดิตั้งวทิยุเขากับรถยนต 
สังเกตขอควรระวังดังตอไปนี้: 

— ติดตั้งเสาอากาศใหไกลจากกลองควบคมุตางๆ มากที่สดุ 
— ติดตั้งสายของเสาอากาศใหไกลจากชดุสายไฟของกลองควบคุมตางๆ มากที่สดุ 
— ตองแนใจวาเสาอากาศและสายของเสาอากาศปรับแตงอยางถูกตอง 
— หามตดิตั้งระบบวิทยทุี่มีกําลังสูง 

 
 
 
 
 
 
 

DBG000ZWB025

1: Mazda SST number
2: Global SST number 

Crankshaft Damper Remover

1: 49 UN303 009
2: 303-009

B6E000ZWC001

—Global SST Number
—Mazda SST Number(49 UN30 3009)

303—009

B6E000ZWC002



ขอมลูทัว่ไป 
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00

ระบบไฟฟา 
DCF000000000W22 

อะไหลของระบบไฟฟา 
สายแบตเตอรี ่

• กอนที่จะถอดข้ัวตอของระบบไฟฟาหรือถอด
อุปกรณไฟฟา ควรถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่
ออกกอน 

 
ชดุสายไฟ 
• การถอดชุดสายไฟออกจากคลิ้ปที่อยูภายในหอง

เครื่องยนตใหใชไขควงปากแบนสอดเขาและดัน
ตัวล็อกข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอควรระวงั 

• หามแกะเทปพนัสายไฟออก ไมเชนนั้นแลว
สายไฟอาจจะเสยีดสกีบัตวัถงั ทาํใหน้าํเขาไป
ได และทาํใหไฟฟาลดัวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัว้ตอ 
การถอดขัว้ตอ 
• ขณะทําการถอดข้ัวตอออกจากกัน ใหดึงที่เสือ้ข้ัวตอ 

หามดึงทีส่ายไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

สายแบตเตอรี่

ไมถกูตอง 

ถกูตอง            ไมถกูตอง

WGIWXX0007E

WGIWXX0039E

CHU0000W010

CHU0000W014



ขอมลูทัว่ไป 
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• การถอดขั้วตอออกจากกัน/ใหใชการกด หรือดึงที่
แกนล็อก ดังแสดงในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลอ็กขัว้ตอ 
• ขณะทําการล็อกข้ัวตอ ตองใหแนใจวาไดยินเสียง 

“คลิ้ก” ซึ่งแสดงวาการล็อกแนนแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจ 
• เม่ือใชสายเสยีบทดสอบตรวจสอบความตอเน่ือง 

หรือวัดคาแรงเคลื่อน ใหใสสายเสียบทดสอบเขาที่
ทางดานของสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• หากปลายขั้วตอที่อยูในรูปลั๊กมีซีลกันน้ําเขา ตอง

เสียบแกนสายวดัเขาทางขั้วตอเทานั้น อยาเสยีบเขา
ทางดานสายไฟ 

 
ขอควรระวงั 

• เพือ่ปองกนัความเสยีทีจ่ะเกดิขึน้กบัขัว้เสยีบ ให
ใชสายลวดเสนเล็กพนัทีป่ลายหวัเขม็วดักอน
เสยีบเขาไปในขัว้ 

 
 
 
 

ถกูตอง                   ไมถกูตอง

ถกูตอง          ไมถกูตอง

WGIWXX0042E

WGIWXX0043E

CHU0000W011

CHU0000W012



ขอมลูทัว่ไป 
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00

ขัว้ตอ 
การตรวจสอบ
• ดึงสายไฟเบาๆ ทีละเสนเพ่ือตรวจสอบวาสายไฟยดึ

ติดกับข้ัวแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเปลีย่น 

• ใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการถอดขั้วสายไฟ ตามที่
แสดงในภาพ การประกอบขั้วสายไฟ ตองแนใจวา
สอดขั้วสายไฟเขาไปจนสุด จนกระทั่งล็อกแนน 

• สอดแผนโลหะชิ้นบางๆ เขาทางขั้วของขอตอ และ
ถอดแถบล็อกของขั้วตอลง ดึงสายไฟออกจากขอตอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เซน็เซอร, สวติช และรเีลย 

• ถอดเซ็นเซอร, สวิตช และรีเลยอยางระมดัระวัง อยา
ทําตกหรือกระแทกกับวัตถุอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมถกูตอง 

ชนดิ A

ชนดิ B

WGIWXX0064E

WGIWXX0046E

CHU0000W013



ขอมลูทัว่ไป 
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ชดุสายไฟ 
รหสัสสีายไฟ 

• สายไฟที่มีสองสี เปนสัญลักษณที่จะระบุโดยรหสั
ของสีทั้งสอง 

• อักษรตัวแรกหมายถึงสีพ้ืนของสายไฟ และอักษตัว
ที่สองหมายถึงแถบสีทีแ่ทรกอยู 

รหสั ส ี รหสั ส ี
B Black (ดํา) O Orange (สม) 
BR Brown (น้ําตาล) P Pink (ชมพู) 
G Green (เขียว) R Red (แดง) 
GY Gray (เทา) V Violet (มวง) 
L Blue (น้ําเงิน) W White (ขาว) 

LB Light Blue (ฟา) Y Yellow 
(เหลือง) 

LG Light Green 
(เขียวออน)   

 

 
ฟวส 
การเปลีย่น 

• เม่ือทําการเปลีย่นฟวส จะตองเปลี่ยนยฟวสทีม่ี
ขนาดการทนกระแสไฟฟาเหมอืนเดิม หากฟวสขาด
อีกครั้ง อาจเกิดการลดัวงจร ควรจะตองตรวจสอบ
ชุดสายไฟ 

• กอนการเปลี่ยนฟวสหลัก ตองแนใจวาถอดสายขั้ว
ลบแบตเตอรี่ออกแลว 

 
 
 
 
 
 
• ใชตวัดึงฟวส ดงึฟวสตัวที่จะเปลี่ยนออก 

 
คาํแนะนาํในการมองภาพของขัว้ตอสายไฟ 

• คําแนะนาํในการมองภาพของขั้วตอสายไฟ จะแสดงโดยสัญลักษณ 
• ภาพทีแ่สดงอยูในคําแนะนํานี้ จะเหมือนกับภาพที่อยูในคูมือวงจรไฟฟา 
• คําแนะนาํในการมองภาพของขั้วตอสายไฟ แสดงไวสามแบบดังตอไปนี:้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/R                                         BR/Y 

สดีาํ

สแีดง

สนี้าํตาล 

สเีหลอืง 

ฟวส

ตวัดงึฟวส

WGIWXX0048E

3

2

1

DCF921ZWBO05

WGIWXX0050E



ขอมลูทัว่ไป 
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00

ขัว้ตอทีอ่ยูทางดานชิน้สวนอะไหล 
การมองภาพของขั้วตอที่อยูทางดานชิ้นสวนอะไหล เปนการ
มองจากดานขั้ว 
* : จะมีชื่ออะไหลแสดงอยู ในกรณีที่มีภาพของขั้วตอ

หลายภาพเทานั้น 

 
 
ขัว้ตอทีอ่ยูทางดานชดุสายไฟของรถยนต
การมองภาพของขั้วตอที่อยูทางดานชดุสายไฟของรถยนต 
เปนการมองจากดานชดุสายไฟ 
* : จะมีชื่ออะไหลแสดงอยู ในกรณีที่มีภาพของขั้วตอ

หลายภาพเทานั้น 

 
 
อืน่ๆ  
เม่ือจําเปนตองแสดงภาพดานหนาของขั้วตอของชุดสายไฟ 
ตัวอยางเชนขั้วตอดังตอไปนี้ ทิศทางการมองจะเปนการมอง
จากดานหนาของขั้วตอ 

• กลองฟวสหลัก และกลองรีเลยหลัก 
• ข้ัวตอสําหรับการตรวจสอบ 
• กลองฟวส 

 
 
 
 
 

ชือ่อะไหล

สญัญลกัษณ
ทศิทางการมอง

ทศิทางการมอง
อะไหล

ขัว้ตอ

ขัว้ตอทีอ่ยูดานชิน้สวนอะไหล 

PCM 

ชือ่ของขัว้ตอ 

สญัญลกัษณ
ทศิทาง 
การมอง 

ทศิทางการมอง
ชดุสายไฟของรถยนต 

ขัว้ตอ

ขัว้ตอทีอ่ยูดาน
ชดุสายไฟของ
รถยนต

PCM 

สญัญลกัษณ
ทศิทาง 
การมอง 

ทศิทางการมองชดุสายไฟของรถยนต 

ขัว้ตอ

DBG000ZWB015

DLC-2

DBG000ZWB017

DBG000ZWB016



ขอมลูทัว่ไป 
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เครือ่งมือสาํหรบัแกไขปญหาระบบไฟฟา 
สายไฟเชือ่มวงจร 
 
 ขอควรระวงั 

• หามตอสายไฟเชือ่มวงจรจากแหลงจายไฟลงกราวดตวัถงั เพราะอาจทาํใหเกดิการลกุไหม หรอืความเสยีหาย
อยางอื่นตอชดุสายไฟหรอือปุกรณไฟฟา 

 
• สายไฟเชื่อมวงจรใชสาํหรับตอําวงจรแบบชั่วคราว 

การตอสายไฟเชื่อมวงจรระหวางขั้วตอตางๆ ภายใน
วงจร เพ่ือลัดข้ันตอนการใชสวติช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โวลทมเิตอร 

• โวลทมิเตอรแบบกระแสตรงใชเพ่ือวัดแรงเคลือ่น 
ไฟฟาในวงจร โวลทมิเตอรทีม่ีชวงการวัด 15 โวลท 
หรอืมากกวา ใชในการวัดวงจรโดยตอสายขั้วบวก 
(+) (สายสแีดง) เขากับจุดทีต่องการวดั และตอ
สายขั้วลบ (-) (สายสดีํา) เขากับกราวดตัวถัง 

 
โอหมมิเตอร 
 
 ขอควรระวงั 

• หามตอโอหมมเิตอรเขากบัวงจรทีย่งัมแีรงเคลือ่นไฟฟาจายใหอยู เพราะจะทาํใหโอหมมเิตอรเสยีหาย 
 

• โอหมมิเตอรใชสําหรับวัดความตานทานระหวางจุดสอง
จุดในวงจร และใชวดัความตอเน่ืองและการลดัวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายสดีาํ

สายสแีดง

สายกราวด 

ไมถกูตอง 

แหลงจายไฟ 

แหลงจายไฟ

WGIWXX0067E

V +-

CHU0000W004

+- Ω

CHU0000W005



ขอมลูทัว่ไป 
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00

ขอควรระวงักอนการเชือ่มดวยไฟฟา 
ในรถยนตมีอุปกรณไฟฟาอยูหลายอยาง เพ่ือปองกันอุปกรณเหลานั้นจากกระแสไฟเกินกําหนดที่เกิดจากเครื่องเชื่อมไฟฟา ตอง
แนใจวาปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง LOCK
2. ปลดสายขั้วแบตเตอรีท่ั้งสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ตอสายดินของเครื่องเชื่อมใกลๆ  กับจุดที่จะเชือ่ม 
4. ปดชิ้นสวนตางๆ ที่อยูบริเวณรอบๆ จุดที่จะเชือ่ม 

เพ่ือปองกันสะเก็ดไฟจากการเชื่อม 

 
 
ตาํแหนงขึน้แมแรง 

DCF000000000W23 

 คาํเตอืน 
• การยกรถทีไ่มมัน่คงเปนอนัตราย รถอาจเลือ่นออกจากลฟิทและเปนเหตใุหบาดเจบ็สาหสัหรอืรถยนตเสยีหาย 

ตองแนใจวายกรถขึน้โดยรถยนตตองอยูในแนวราบ โดยการปรบัความสงูของตวัยกทีป่ลายแขนของลฟิท 
 
 

• ใชขาตั้งที่ปลอดภยัในการรองรับรถยนตหลังจากยกรถยนตข้ึนแลว 
 
ดานหนา 

• ใกลกับจุดก่ึงกลางของคานขวาง 
2WD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายแบตเตอรี่

สายกราวด 

WGIWXX0007E

WGIWXX0008E

DBG000ZWB006



ขอมลูทัว่ไป 
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4WD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานหลงั 
• ที่ก่ึงกลางของเฟองทาย 

 
ตาํแหนงขึน้ลฟิท (รองรับ 2 จดุ) และการใชขาตัง้ 

DCF000000000W24 

ตาํแหนงรองขาตัง้ทีป่ลอดภยั 
 
 คาํเตอืน 

• การยกรถทีไ่มมัน่คงเปนอนัตราย รถอาจเลือ่นออกจากลฟิทและเปนเหตใุหบาดเจบ็สาหสัหรอืรถยนตเสยีหาย 
ตองแนใจวายกรถขึน้โดยรถยนตตองอยูในแนวราบ โดยการปรบัความสงูของตวัยกทีป่ลายแขนของลฟิท 

 
ดานหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานหลงั 
 

 
 
 
 

DBG000ZWB007

DBG000ZWB008

DBG000ZWB003

DBG000ZWB004



ขอมลูทัว่ไป 
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00

ตาํแหนงรองขาตัง้ทีป่ลอดภยั
ดานหนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานหลงั 

 
การลากรถ 

DCF000000000W25 

• การยกรถและการลากรถดวยวธีิที่ถูกตองเปนสิ่งจําเปนเพ่ือปองกันความเสยีหายที่จะเกิดข้ึนกับรถยนต โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการลากรถยนตทีใ่ชระบบขบัเคลื่อนแบบขบั 4 ลอ และลอทั้งสีย่ังตออยูกับระบบสงกําลัง การขนสงรถยนตอยางถูก
วิธีจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับระบบขับเคลื่อน รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฏหมายดวย
เชนกัน 

• ปกติแลวรถที่ถกูลากจูงควรจะตองใหลอคูหลงัลอย
จากพื้น หากรถยนตเสยีหายมากหรืออยูในสภาพที่ไม
สามารถปฏิบัตไิด ใหใชรถยกหรือลอเลื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอควรระวงั 

• ใหปฏบิตัติามคาํแนะนาํตอไปนี ้เมือ่ลากจงูรถโดยที่
ลอทัง้สีอ่ยูบนพืน้ หรอืลอหนาอยูบนพื้นและยกลอ
หลงัขึน้ 

1. เลื่อนคนัเกยีรไปทีต่าํแหนงเกยีรวาง 
2. หมนุสวติชกญุแจไปตาํแหนง ACC 
3. ปลดเบรกมือ 

• ในขณะทีเ่ครือ่งยนตไมทาํงาน โปรดจาํไววาหมอลมเบรกและพวงมาลยัเพาเวอรจะไมทาํงาน 
 
 
 

ลอเลือ่น

DBG000ZWB009

DBG000ZWB010

DBG000ZWB018

DBG000ZWB019
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• หากระบบสงกําลังเปนแบบขับเคลื่อน 4 ลอ ถาชุดเพลาทายและระบบบังคบัเลี้ยวไมเสยีหาย อาจลากจูงรถโดยใหลอทัง้
สี่อยูบนพื้นได แตถาหากอุปกรณเหลานี้ชาํรดุเสียหาย ใหใชลอเลื่อนหรือยกแทน 

 
 ขอควรระวงั 

• ใหปฏบิตัติามคาํแนะนาํเหลานี ้เมือ่ลากจงูรถยนตทีม่รีะบบขบัเคลือ่นแบบ 4 ลอ และลอทัง้สีอ่ยูบนพืน้ หรอืลอหนา
อยูบนพื้นและยกลอหลงัขึน้ 

1. เลื่อนคนัเกยีรระบบขับเคลือ่นสีล่อไปทีต่าํแหนง 2H 
2. ตัง้ระบบปลดลอ็กเพลาหนาไวทีต่าํแหนง FREE 

• ในขณะทีเ่ครือ่งยนตไมทาํงาน โปรดจาํไววาหมอลมเบรกและพวงมาลยัเพาเวอรจะไมทาํงาน 
 

• ในกรณีฉุกเฉินที่ไมสามารถหาบริการรถลากจูงได อาจจะลากจูงรถยนตโดยใหลอทั้งสี่อยูบนพื้น ใชตะขอลากจูงที่อยู
ดานหนาของรถยนต  
ลากจูงรถยนตขณะอยูบนพื้นราบและระยะทางสั้นๆ เทานั้น และใชความเรว็ต่ํา 

 
ขอลากจงู/ขอเกีย่ว 
 
 ขอควรระวงั 

• ใชขอลากจงูในกรณฉีกุเฉนิเทานัน้ (เชน การลากรถขึน้จากหลม) 
• เมื่อใชขอลากจงู ใหดงึเชอืกหรอืโซในแนวเสนตรงกบัขอลากจงูเสมอ อยาใชแรงดงึไปทางดานขาง 
• อยาใชขอเกีย่วทีอ่ยูบรเิวณดานลางของหนารถเพื่อลากจงู ขอเกีย่วออกแบบมาเพือ่ใชผกูยดึรถในขณะขนสง

เทานัน้ หากใชในการลากจงูจะทาํใหกนัชนเสยีหายได 
 
 หมายเหต ุ

• เม่ือตองการลากจูงดวยโซหรอืสายเคเบิล ควรใชผานุมๆ พันที่โซหรือสายเคเบิล บริเวณที่อยูใกลกับกันชน เพ่ือ
ปองกันกันชนเสียหาย  

 
ขอลากจงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2WD (ยกเวนรุนยกสงู) 

4WD (รุนยกสงู)

ขอเกีย่ว  
ขอลากจงู

DCF000ZWB009

DCF000ZWB006
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00

ขอเกีย่ว
 
 ขอควรระวงั 

• อยาใชขอเกีย่วทีอ่ยูบรเิวณดานลางของ
หนารถเพือ่ลากจงู ขอเกีย่วออกแบบมา
เพือ่ใชผกูยดึรถในขณะขนสงเทานัน้ หาก
ใชในการลากจงูจะทาํใหกนัชนเสยีหายได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ตาํแหนงของหมายเลขตางๆ 

DCF000000000W28 

หมายเลขตวัถงัรถยนต (VIN)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลขเครือ่งยนต 

DCF000ZWB007

DCF000ZWB008

2WD (ยกเวนรุนยกสงู) 

4WD (รุนยกสงู) 

DBG000ZWB002

DBG000ZWB005
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มาตรฐานใหม 
DCF0000000000W27 

• ตารางตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานใหมและมาตรฐานเดิม 

 

New Standar d Previous Standar d
RemarkAbbrevi-

ation Name Abbre vi-
ation Name

AP Accelerator Pedal — Accelerator Pedal
APP Accelerator Pedal Position — Accelerator Pedal Position
ACL Air Cleaner — Air Cleaner
A/C Air Conditioning — Air Conditioning

BARO Barometric Pressure — Atmospheric Pressure
B+ Battery Positive Voltage VB Battery Voltage
— Brake Switch — Stoplight Switch
— Calibration Resistor — Corrected Resistance #6

CMP sensor Camshaft Position Sensor — Crank Angle Sensor
LOAD Calculated Load Voltage — —
CAC Charge Air Cooler — Intercooler
CLS Closed Loop System — Feedback System
CTP Closed Throttle Position — Fully Closed
CPP Clutch Pedal Position — Clutch Position
CIS Continuous Fuel Injection System EGI Electronic Gasoline Injection System

CS sensor Control Sleeve Sensor CSP sensor Control Sleeve Position Sensor #6
CKP sensor Crankshaft Position Sensor — Crank Angle Sensor 2

DLC Data Link Connector — Diagnosis Connector
DTM Diagnostic Test Mode — Test Mode #1
DTC Diagnostic Trouble Code(s) — Service Code(s)
DI Distributor Ignition — Spark Ignition

DLI Distributorless Ignition — Direct Ignition
EI Electronic Ignition — Electronic Spark Ignition #2

ECT Engine Coolant Temperature — Water Thermo
EM Engine Modification — Engine Modification
— Engine Speed Input Signal — Engine RPM Signal

EVAP Evaporative Emission — Evaporative Emission
EGR Exhaust Gas Recirculation — Exhaust Gas Recirculation
FC Fan Control — Fan Control
FF Flexible Fuel — Flexible Fuel

4GR Fourth Gear — Overdrive
— Fuel Pump Relay — Circuit Opening Relay #3

FSO 
solenoid Fuel Shut Off Solenoid FCV Fuel Cut Valve #6

GEN Generator — Alternator
GND Ground — Ground/Earth
HO2S Heated Oxygen Sensor — Oxygen Sensor With heater
IAC Idle Air Control — Idle Speed Control
— IDM Relay — Spill Valve Relay #6
— Incorrect Gear Ratio — —
— Injection Pump FIP Fuel Injection Pump #6
— Input/Turbine Speed Sensor — Pulse Generator
IAT Intake Air Temperature — Intake Air Thermo
KS Knock Sensor — Knock Sensor
MIL Malfunction Indicator Lamp — Malfunction Indicator Light
MAP Manifold Absolute Pressure — Intake Air Pressure
MAF Mass Air Flow — Mass Air Flow

MAF sensor Mass Air Flow Sensor — Airflow Sensor
MFL Multiport Fuel Injection — Multiport Fuel Injection
OBD On-Board Diagnostic — Diagnosis/Self Diagnosis
OL Open Loop — Open Loop
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#1 : รหัสขอบกพรองของการวิเคราะหปญหา ข้ึนอยูกับโหมดของการวิเคราะห 
#2 : ควบคุมโดย PCM 
#3 : ในบางรุน มีรีเลยควบคุมปมน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งควบคุมความเร็วปม ในปจจุบันเรียกวารีเลยปมน้ํามันเชือ้เพลิง (ความเร็ว) 
#4 : อุปกรณที่ทําหนาทีค่วบคมุเครื่องยนตและระบบสงกําลัง 
#5 : ตอตรงไปที่ทอรวมไอเสยี 
#6 : ชื่ออะไหลของรุนเครื่องยนตดีเซล 

 
 
 
 
 
 
 

— Output Speed Sensor — Vehicle Speed Sensor 1
OC Oxidation Catalytic Converter — Catalytic Converter
O2S Oxygen Sensor — Oxygen Sensor
PNP Park/Neutral Position — Park/Neutral Range
PID Parameter Identification — Parameter Identification
— PCM Control Relay — Main Relay #6

PSP Power Steering Pressure — Power Steering Pressure
PCM Powertrain Control Module ECU Engine Control Unit #4

— Pressure Control Solenoid — Line Pressure Solenoid Valve

PAIR Pulsed Secondary Air Injection — Secondary Air Injection System Pulsed 
injection

— Pump Speed Sensor — NE Sensor #6
RAM Random Access Memory — —

AIR Secondary Air Injection — Secondary Air Injection System
Injection 
with air 
pump

SAPV Secondary Air Pulse Valve — Reed Valve
SFI Sequential Multipoint Fuel Injection — Sequential Fuel Injection

— Shift Solenoid A
— 1–2 Shift Solenoid Valve
— Shift A Solenoid Valve

— Shift Solenoid B
— 2–3 Shift Solenoid Valve
— Shift B Solenoid Valve

— Shift Solenoid C — 3–4 Shift Solenoid Valve
3GR Third Gear — 3rd Gear
TWC Three Way Catalytic Converter — Catalytic Converter
TB Throttle Body — Throttle Body
TP Throttle Position — —

TP sensor Throttle Position Sensor — Throttle Sensor
TCV Timer Control Valve TCV Timing Control Valve #6
TCC Torque Converter Clutch — Lockup Position

TCM Transmission (Transaxle) Control 
Module — EC-AT Control Unit

— Transmission (Transaxle) Fluid 
Temperature Sensor — ATF Thermosensor

TR Transmission (Transaxle) Range — Inhibitor Position
TC Turbocharger — Turbocharger

VSS Vehicle Speed Sensor — Vehicle Speed Sensor 
VR Voltage Regulator — IC Regulator

VAF sensor Volume Air Flow Sensor — Air Flow Sensor

WUTWC Warm Up Three Way Catalytic 
Converter — Catalytic Converter #5

WOT Wide Open Throttle — Fully Open

New Standar d Previous S tandar d
RemarkAbbre vi-

ation Name Abbr evi-
ation Name
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อักษรยอ 
DCF000000000W28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABS Antilock Brake System
ATDC After Top Dead Center
ATF Automatic Transmission Fluid
BTDC Before Top Dead Center
CM Control Module
ELR Emergency Locking Retractor
EX Exhaust
HI High
HU Hydraulic Unit
IDS Integrated Diagnostic Software
IN Intake
INT Intermittent
KOEO Key On Engine Off
KOER Key On Engine Running
LCD Liquid Crystal Display
LED Light Emitting Diode
LF Left Front
LH Left Hand
LO Low
LR Left Rear
LSD Limited Slip Differential
LSPV Load Sensing Proportioning Valve
M Motor
MAX Maximum
MIN Minimum
PDS Portable Diagnostic Software
PID Parameter Identification
P/S Power Steering
P/W Power Window
RF Right Front
RFW Remote Freewheel
RH Right Hand
RR Right Rear
SAS Sophisticated Air Bag Sensor
SST Special Service Tool
SW Switch
TDC Top Dead Center
TNS Tail Number Side Lights
VBC Variable Boost Control
VENT Ventilation
WDS Worldwide Diagnostic System
4W-ABS 4-Wheel Antilock Brake System
4 2 4-wheel 2-drive
4 4 4-wheel 4-drive
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การตรวจรถยนตกอนสงมอบ (Pre Delivery Inspection) 
DCF0000000000W31 

ตารางการตรวจกอนสงมอบ 
ภายนอกรถยนต 
ตรวจและปรบัตัง้ชิน้สวนเหลานีใ้หไดคากาํหนดตามความจาํเปน: 

 กระจกชิ้นสวนที่เปนโลหะขัดเงาและความเสียหายของส ี
 นัตลอ 
 ยางขอบประตูทุกชิ้น ดูความเสียหายหรือการตดิตั้ง 
 การล็อกและปลดล็อกฝากระโปรง 
 การทํางานของฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
 การทํางานของประตแูละแนวขอบประต ู
 ระดับของไฟหนา 

พืน้ทีเ่กบ็ยางอะไหล 
 ตรวจยางอะไหลและแรงดนัลมยาง 

ตดิตัง้ชิน้สวนตางๆ ดงันี:้ 
 ฝาครอบลอ (ถามี) 
 เสาอากาศ (ถามี) 

 

ใตฝากระโปรง-ขณะดบัเครือ่งยนต 
ตรวจและปรบัตัง้ชิน้สวนเหลานีใ้หไดคากาํหนดตามความจาํเปน: 

 ไมมีการรั่วซมึของทอ และขอตอตางๆของน้ํามันเชื้อเพลิง, น้ําหลอเย็น และทอไฮดรอลิกส 
 ระดับน้ํามันเครื่อง 
 ระดับน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร (ถาม)ี 
 ระดับน้ํามันเบรก และคลตัช 
 ระดับน้ําฉีดกระจก 
 ระดับน้ําหลอเย็น และคาความถวงจําเพาะ 
 ความแนนของขั้วแบตเตอรี ่
 ความตึงของสายพานขับ 

ภายในรถยนต 
ตรวจสอบการทาํงานของชิน้สวนตางๆ ดงันี:้ 

 การปรับเบาะนั่ง (การเลื่อน และปรับเอน) 
 เข็มขัดนิรภัย 
 การทํางานของสัญญาณไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยั 
 ระบบควบคมุความเรว็อัตโนมัติ (ถามี) 
 สวิตชกุญแจและการล็อกพวงมาลัย 
 การล็อกมอเตอรสตารท (ถามี) 
 การล็อกประตูไฟฟา (ถามี) 
 การล็อกประต ู
 ไฟสองสวางทั้งหมด รวมทัง้ไฟเตือนและไฟแสดงการทาํงานของอุปกรณ 
 แตร การปดน้ําฝนและการฉดีนํ้าลางกระจก 
 การทํางานของใบปดนํ้าฝน 
 ระบบเครื่องเสียง 
 ระบบกระจกไฟฟา (ถามี) 
 การไลฝา และการทํางานของระบบปรับอากาศทุกตําแหนง (ถามี) 

ตรวจสอบชิน้สวนตางๆ ดงันี:้ 
 ฟวสสํารอง 
 อุปกรณตกแตงภายในรถยนต 

ตรวจสอบและปรบัตัง้ชิน้สวนตางๆ ดงันี:้ 
 ความสูงและระยะฟรีขาเหยียบเบรกและขาเหยียบคลตัช 
 เบรกมือ 

ใตฝากระโปรง-เครือ่งยนตทาํงานทีอ่ณุหภมูทิาํงาน 
ตรวจสอบชิน้สวนตางๆ ดงันี:้ 

 องศาจุดระเบิด 
บนลฟิท 
ตรวจสอบชิน้สวนตางๆ ดงันี:้ 

 ไมมีการรั่วซมึของทอ และขอตอตางๆของน้ํามันเชื้อเพลิง, น้ําหลอเย็น และทอไฮดรอลิกสบริเวณใตทองรถยนต 
 มีรอยขาด หรือการถลอกของยาง 
 การหลุดหลวมหรือความเสยีหายของแขนตอระบบบังคับเลี้ยว, ระบบรองรับน้ําหนัก, ระบบไอเสีย และชิ้นสวนตางๆใตทองรถยนต 
 ระดับน้ํามันเกียรธรรมดา 
 ระดับน้ํามันเฟองทาย 
 ระดับน้ํามันชุดทรานสเฟอร 
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การทดสอบบนถนน 
ตรวจสอบชิน้สวนตางๆ ดงันี:้ 

 การทํางานของเบรก 
 การทํางานของคลัตช 
 การบังคับควบคุมพวงมาลยั 
 สมรรถนะทั่วไปของเครื่องยนต 
 การทํางานของชุดทรานสเฟอร 
 การล็อกฉุกเฉินของเข็มขัดนิรภยั 
 ระบบควบคมุความเรว็อัตโนมัติ (ถามี) 
 การทํางานของมาตรวดัตางๆ และเสยีงดังผิดปกต ิ

 

หลงัจากการทดสอบบนถนน 
ตรวจสอบ ขอมลูตางๆในคูมอืประจาํรถยนต, เครือ่งมือ และยางอะไหลในรถยนต 
และจะตองทาํใหชิน้สวนตางๆ เหลานีส้มบรูณ กอนการสงมอบรถยนตใหแกลกูคา 

 ทดสอบโหลดของแบตเตอรี่และการชารจแบตเตอรี่ตามความจาํเปน 
 ปรับแรงดันลมยางใหไดตามคากําหนด 
 ทําความสะอาดดานนอกรถยนต 
 ติดตั้งฟวสสาํหรับอุปกรณเสริม 
 ถอดพลาสตกิคลุมเบาะ และพรมปูพ้ืน 
 ดูดฝุนภายในรถยนต 
 ตรวจการติดตั้งอุปกรณเสรมิตามใบสั่งซื้อ 

 
การบาํรงุรกัษาตามระยะ 

DCF0000000000W30 
ตารางการบาํรงุรกัษารถยนต สาํหรบัประเทศไทย               

ขึน้อยูกบัจาํนวนเวลา (เดือน) หรอื ระยะทาง (กโิลเมตร) อยางใดอยางหนึง่ถงึกอน 
เดอืน 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

การบาํรงุรกัษา
รถยนต 

x 1,000 กม. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 
เครือ่งยนต 
ระยะหางวาลว เครื่องยนต WL-3  I  I  I  I  I  I  I  I 

 เครื่องยนต  
WL-C, WE-C  I          I     

สายพานไทมมิง่
เครื่องยนต *1 

เครื่องยนต WL-3 เปลี่ยนทุกๆ 100,000 กม. 

 เครื่องยนต  
WL-C, WE-C เปลี่ยนทุกๆ 120,000 กม. 

ตัวปรับความตึงสายพานไทมมิง่อัตโนมัติ 
(สําหรับเครื่องยนต WL-C, WE-C) เปลี่ยนทุกๆ 120,000 กม. 

น้ํามันเครื่อง *2 R R R R R R R R R R R R R R R R 
ไสกรองน้ํามันเครื่อง *2 R R R R R R R R R R R R R R R R 
สายพานขับ *3 I I I I I I I I I I I I I I I I 
ระบบระบายความรอน 
ระบบระบายความรอน *4  I  I  I  I  I  I  I  I 

ชนิด FL22 *5          R       
น้ําหลอเย็น 

อ่ืนๆ เปลี่ยนทุกๆ 2 ป 
ระบบเชือ้เพลงิ 
ไสกรองอากาศ *6 C C R C C R C C R C C R C C R C 
ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง   R   R   R   R   R  
ทอและสายออนน้ํามันเชื้อเพลิง I I I I I I I I I I I I I I I I 
ระบบควบคมุมลพษิ 
ระบบไอด ี  I  I  I  I  I  I  I  I 
ระบบไฟฟา 
ระดับน้าํกลั่นและคาความถวงจําเพาะ  I  I  I  I  I  I  I  I 
ชวงลางและตวัถงั 
ทอเบรก, ทอยางและขอตอตางๆ  I  I  I  I  I  I  I  I 
น้ํามันเบรก *7 I I I R I I I R I I I R I I I R 
น้ํามันคลตัช (สาํหรับเครื่องยนต WL-3) I I I I I I I I I I I I I I I I 
เบรกมือ I I I I I I I I I I I I I I I I 
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ขึน้อยูกบัจาํนวนเวลา (เดือน) หรอื ระยะทาง (กโิลเมตร) อยางใดอยางหนึง่ถงึกอน 
เดอืน 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

การบาํรงุรกัษา
รถยนต 

x 1,000 กม. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 
ชุดหมอลมเบรกและทอยาง  I  I  I  I  I  I  I  I 
ดิสกเบรก *8 I I I I I I I I I I I I I I I I 
ดรัมเบรก *8  I  I  I  I  I  I  I  I 
น้ํามันพวงมาลยัเพาเวอร,  
ทอและขอตอ I I I I I I I I I I I I I I I I 

การทํางานของพวงมาลัยและ
กานตอตางๆ *8  I  I  I  I  I  I  I  I 

สําหรับ
เครื่องยนต

WL-3*4 
I I I R I I I R I I I R I I I R 

น้ํามันเกียร
ธรรมดา 

เครื่องยนต
WL-C,WE-C    I    I  R    I   

น้ํามันเฟองทายหลัง (2WD) *4    R    R    R    R 
น้ํามันเฟองทายหนาและหลัง 
(4WD) *4    R    R    R    R 

สําหรับ
เครื่องยนต

WL-3 *4 
   R    R    R    R 

น้ํามันชุด 
ทรานสเฟอร 

เครื่องยนต 
WL-C,WE-C    I    I  R    I   

กากบาทเพลากลาง (4WD)  L  L  L  L  L  L  L  L 
ระบบรองรับน้ําหนักดานหนา
และหลัง และลกูหมาก *8    I    I    I    I 

จาระบลีูกปนลอหนา (2WD) 
(ยกเวนรุนยกสงู) *9    R    R    R    R 

ระยะฟรีลูกปนลอ  I  I  I  I  I  I  I  I 
ยางกันฝุนเพลาขับ (4WD) *4    I    I    I    I 
ระบบไอเสียและแผนกัน 
ความรอน ตรวจสอบทุกๆ 80,000 กิโลเมตร 

โบลทและนตัแชสซีสและ
ตัวถังรถยนต*8  T  T  T  T  T  T  T  T 

สภาพตัวถังรถยนต (สนิม,การ
สึกกรอนและการบวมของส)ี ตรวจสอบทุกๆป 

ยาง (รวมทั้งยางอะไหล) 
(พรอมปรับตั้งแรงดันลมยาง) I I I I I I I I I I I I I I I I 

 
สญัลกัษณในตารางบาํรงุรกัษารถยนต 
 I : ตรวจ, ทําความสะอาด, ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม  ตามความจาํเปน 
 R : เปลี่ยนใหม 
 T : ขันแนน 
 L : หลอลื่น 
 C : ทําความสะอาด 
หมายเหต ุ
• เพ่ือใหแนใจวาการทํางานของเครื่องยนต และระบบที่เก่ียวของกับการควบคุมมลพิษ, ระบบจุดระเบิด, ระบบเชื้อเพลิง 
เปนไปอยางมีประสิทธภิาพควรนํารถยนตเขารบับริการตามกําหนด  และขอเนนวาควรเขารบับริการกับผูจําหนายมาสดาที่
ไดรับการแตงตัง้อยางเปนทางการเทานั้น 

• หลังจากการใชงานตามรายละเอียดทีแ่จงไวแลว ควรปฏิบตัิตามคําอธิบายทีกํ่าหนดไวในตารางบํารุงรักษารถยนต 
• อางถึงคําอธิบายดาลาง  เครื่องหมาย * ในตารางบํารุงรักษารถยนตหมายถึง 

*1 :  การเปลี่ยนสายพานไทมมิ่งจะตองเปลี่ยนทุกๆ 100,000 กิโลเมตร (เครื่องยนต WL-3) หรือ 120,000 กิโลเมตร 
(เครื่องยนตWL-C, WE-C) หากไมปฏิบัติตามอาจสงผลใหเครื่องยนตเสียหายได 

*2 : หากรถยนตถูกใชงานภายใตสภาวะตางๆดังขางลาง จะตองเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและไสกรองบอยกวาที่กําหนดไวใน
ตารางบาํรุงรักษารถยนต 
a.  ขับข่ีในสภาวะที่มฝีุนมาก 
b.  เครื่องยนตทํางานในรอบเดินเบาหรือใชความเร็วต่ําอยางตอเน่ือง 
c.  ขับข่ีในอุณหภมูิต่ําเปนเวลานาน หรือ ขับข่ีในระยะทางสั้นๆ (นอยกวา 8 กม./ ชม.) 

*3 : ตรวจและปรับตั้งสายพานพวงมาลัยเพาเวอร และสายพานขับแอรดวย, หากมีการตดิตั้ง 
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*4 : หากรถยนตทํางานภายใตสภาวะดังขางลางนี้ จะตองตรวจ หรือเปลี่ยนรายการดังเชน ของเหลวและสารหลอลื่น เพ่ิม
เปน 2 เทาที่กําหนดในตารางบาํรุงรักษารถยนต (เชน สําหรับน้ํามันเกียรธรรมดาจะทําการตรวจทุกๆ 5,000 กม. หรือ 
3 เดือน แทนที ่10,000 กม. หรือ 6 เดือน และเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กม. หรอื 12 เดือน แทนที่ 40,000 กม. หรือ 24 
เดือน) 
a.  ขับข่ีในระยะสั้นๆบอยๆ 
b.  ขับข่ีในสภาวะที่เปนฝุน 
c.  ขับข่ีในพื้นที่ทีใ่ชเบรกบอยๆ 
d.  ขับข่ีในพื้นถนนที่เปนเกลือ หรอืมีสารกัดกรอน 
e.  ขับข่ีบนถนนขรขุระหรือเปนโคลน 
f.  เครื่องยนตทํางานในรอบเดินเบาหรือใชความเร็วต่ําอยางตอเน่ือง 
g.  ขับข่ีระยะทางยาวๆ ในอุณหภมูิต่ํา หรือ ในสภาวะอากาศทีม่คีวามชื้น 

*5 : ใชน้ํายาหมอน้าํชนิด FL22กับรถยนตที่ระบุ " FL22 " บนฝาหมอน้ําหรือบริเวณใกลเคียง และควรใชน้ํายาหมอยาชนิด 
FL22 เม่ือเปลี่ยนน้ําหลอเย็น 

*6 : หากรถยนตใชงานในพื้นที่มีเปนฝุนหรือเปนทราย จะตองทําความสะอาดไสกรองอากาศบอยกวาระยะที่กําหนดใน
ตารางบาํรุงรักษารถยนต  และเปลี่ยนไสกรองอากาศทุกๆ 20,000 กม. หรอื 12 เดือน 

*7 : หากใชเบรกอยางตอเนื่อง (ตัวอยางเชน ขับข่ีแบบใชงานหนกัอยางตอเนื่อง หรือขับข่ีข้ึนเขา) หรือรถยนตใชงานใน
สภาวะอากาศทีม่ีความชื้นสูง ควรเปลี่ยนน้ํามันเบรกทุกๆป 

*8 : หากรถยนตทํางานภายใตสภาวะตางๆดังขางลาง จะตองตรวจหัวขอตางๆเหลานี้บอยกวาระยะที่กําหนดอยูในตาราง
บํารุงรักษารถยนต 

a. ขับข่ีบนถนนทีก่ระเทือน, ถนนที่เปนกรวด, ถนนที่ปกคลุมดวยหิมะ หรือถนนที่มฝีุน 
b.  ขับข่ีข้ึนลงเขาบอยๆ 
c. ขับข่ีในระยะทางสั้นๆบอยๆ 

*9 : หากรถยนตทํางานภายใตสภาวะตางๆดังขางลาง จะตองเปลี่ยนจาระบลีูกปนลอบอยกวาระยะที่กําหนดในตาราง
บํารุงรักษารถยนต 
a.  ขับข่ีในทางฝุน 
b.  ขับข่ีในสภาวะที่เปนกรวด, โคลน หรือหิมะละลาย 
c.  การลากรถพวง 

 
 
การบาํรงุรกัษาตามระยะ (ลกัษณะของงานทีต่องการ) 

• ลักษณะของงานที่ตองการสําหรับการบาํรุงรกัษาตามระยะ แตละหัวขอจะมีอยูในตารางดานลาง (โปรดอางถึงหมวดที่
เก่ียวของตามรุนของรถยนต) 

หวัขอการบาํรงุรกัษา ลกัษณะของงานทีต่องการ 
เครือ่งยนต 
ชองวางของวาลว ตรวจสอบชองวางของวาลว 
สายพานไทมมิง่ เปลี่ยนสายพานไทมมิ่ง 
สายพานขับตางๆ ตรวจการสึกหรอ, รอยแตกฉีกขาด และความตึง 
น้ํามันเครื่อง เปลี่ยนน้ํามันเครื่องและตรวจรอยรั่ว 
ไสกรองน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่องและตรวจรอยรั่ว 
ระบบหลอเยน็ 
ระบบหลอเย็น (รวมถึงการเติมใหไดระดับ) ตรวจระดับและคุณภาพน้ําหลอเย็น และตรวจรอยรั่ว 
ฝาหมอน้ํา ตรวจฝาหมอน้าํ 
น้ําหลอเย็นเครือ่งยนต เปลี่ยนน้ําหลอเย็น 
ระบบเชือ้เพลงิ 
รอบเดินเบา ตรวจรอบเดินเบาของเครื่องยนต 
สวนผสมของไอดี ตรวจวัดความเขมขนของกาซ CO และ HC (ดูคูมือ) 
ระบบโชค ตรวจการทํางานของระบบ 

ไสกรองอากาศ 
ตรวจคราบฝุน, น้ํามัน และความเสียหาย 
ทําความสะอาดไสกรองอากาศ (ใชลมเปา) 
เปลี่ยนไสกรองอากาศ 

ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
ไสกรองทางเขาปมฉดีเชื้อเพลิง ทําความสะอาดไสกรองทางเขาปมฉดีเชื้อเพลิง 
ทอน้ํามันเชื้อเพลิง, ทอยาง และขอตอตางๆ ตรวจการแตกราว, รอยรั่ว, การหลวมของขอตอ 

ระบบฉีดเชื้อเพลิง ตรวจสอบปริมาณการฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกตอง โดยใช  
M-MDS (ดูคูมอื) 

ระบบเชื้อเพลิง (การถายน้ํา) ถายน้ําที่อยูในระบบเชื้อเพลิง 
ไสกรองน้ํามันดีเซล เปลี่ยนไสกรองน้ํามันดีเซล 
สารแตงเตมิน้ํามันดีเซล เติมสารแตงเตมิน้ํามันดีเซล 
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หวัขอการบาํรงุรกัษา ลกัษณะของงานทีต่องการ 
ระบบจดุระเบดิ 
จังหวะการจดุระเบิด ตรวจจังหวะการจุดระเบิด 

หัวเทียน ตรวจการสึกหรอ เสียหาย คราบเขมาระยะเข้ียวหัวเทยีนและ
สายหัวเทยีน, เปลี่ยนหัวเทียน 

สภาพของสายไฟและการยึดแนน ตรวจสภาพ ความเสียหาย และขอตอตางๆ 
ระบบกาํจดัมลพษิ 
ระบบไอระเหย 
ระบบควบคุมมลพิษของไอระเหย 

ตรวจการทํางานของระบบ (ดคููมือ) ทอไอระเหย 
การตดิตั้งของทอยางสุญญากาศและขอตอตางๆ 

ระบบควบคุมมลพิษจากหอง 
เพลาขอหวี่ยง 

ตรวจการทํางานของระบบ (ดคููมือ) ลิ้น PCV ทอระบาย 
การตดิตั้งของทอยางสุญญากาศและขอตอตางๆ 

ระบบ E.G.R 

ตรวจการทํางานของระบบ (ดคููมือ)  
การตดิตั้งของทอยางสุญญากาศและขอตอตางๆ เครื่องยนต 
MZR-CD (RF เทอรโบ) ตรวจสอบความถูกตองของ MAF ใน
ระบบ E.G.R โดยใช M-MDS (ดูคูมือ) 

ระบบประจุอากาศ ตรวจสอบความถูกตองของ MAF (ดูคูมือ) 

ระบบตาํแหนงลิ้นปกผีเสื้อ ตรวจการทํางานของระบบ, แผนไดอะเฟรม, การตดิตั้งของ
ทอยางสุญญากาศและขอตอตางๆ 

ตัวหนวงคันเรง (Dash pot) ตรวจการทํางานของระบบ 
ระบบไฟฟา 
ระดับและคาความถวงจาํเพาะของน้ํากลั่นแบตเตอรี ่ ตรวจระดับและคาความถวงจําเพาะของน้ํากลั่นแบตเตอรี ่
สภาพแบตเตอรี ่ ตรวจการกัดกรอน, การหลวมของขอตอและการแตกราว 
ระบบไฟฟาทุกอยาง 
ระบบไฟแสงสวาง, ปดนํ้าฝน, ที่ฉดีนํ้าลางกระจก 

ตรวจการทํางานของไฟแสงสวาง, ปดนํ้าฝน (รวมทั้งสภาพ
ของใบปดนํ้าฝน), ทีฉ่ีดนํ้าลางกระจกและกระจกไฟฟา 

ระดับไฟหนา ตรวจระดับไฟหนา 
ชวงลางและตวัถงั 
แปนเบรกและแปนคลัตช, แปนเบรก ตรวจความสูงของแปนและระยะฟร ี
น้ํามันเบรก ตรวจระดับน้ํามนัเบรกและรอยรั่ว, เปลี่ยนน้ํามนัเบรก 
น้ํามันคลตัช ตรวจระดับน้ํามนัคลัตชและรอยรั่ว 

ทอเบรก, ทอยางและขอตอตางๆ ตรวจการแตกราว ความเสียหาย รอยครดู การกัดกรอน  
เปอยยุย บวม และรอยรัว่ของน้ํามัน 

เบรกมือ ตรวจระยะดึงเบรกมือ 

หมอลมเบรกและทอยาง ตรวจทอสุญญากาศ ขอตอ และลิ้นกันกลับ เพ่ือดูการตดิตั้งที่
ไมถูกตอง การรั่วของอากาศ รอยแตกราวและการเสื่อมสภาพ

ดิสกเบรก 
ตรวจคาลิปเปอร เพ่ือดูการทํางานที่ไมถูกตอง รอยรั่วของ
น้ํามัน ความสึกหรอของผาเบรก, ตรวจสภาพและความหนา
ของจานดิสกเบรกล ทดสอบเพื่อดูการสั่นและเสียงดัง 

ดรัมเบรก  
ตรวจการสึกหรอและรอยขูดขีดของจานดรัมเบรก การสึกหรอ
หรือหลดุลอนของผาเบรก การรั่วของน้ํามันทีก่ระบอกเบรก 
ทดสอบเพื่อดูการสั่นและเสียงดัง 

น้ํามันกระปุกพวงมาลัยธรรมดา ตรวจระดับน้ํามนักระปุกพวงมาลัยธรรมดา 

น้ํามันพวงมาลยัเพาเวอร,  
ทอและทอยางตางๆ และขอตอตางๆ 

ตรวจระดับน้ํามนัพวงมาลัยเพาเวอร ตรวจการติดตั้งของทอ
ทางตางๆ รอยรัว่ แตกราว เสียหาย การหลวมของขอตอ 
เปอยยุย หรือเสื่อมสภาพ 

การทํางานของพวงมาลัยและกระปุกพวงมาลยั 
การทํางานของคันชัก คันสงและลูกหมากตางๆ 
การทํางานของพวงมาลัยและกานตอตางๆ 

ตรวจระยะฟรีพวงมาลัยตามคากําหนด ตรวจใหแนใจถึงการ
เปลี่ยนแปลง เชน ระยะฟรีมากเกินไป พวงมาลัยหนักหรือมี
เสียงดังผดิปกติ ตรวจกระปุกพวงมาลัยและยางหุมตางๆ ดู
การหลวม เสียหาย หรือน้ํามัน/จาระบีรั่ว 
ตรวจลูกหมาก ยางกันฝุนและสวนประกอบอื่นๆ ดูการหลดุ
หลวม สึกหรอ เสียหายและจาระบีรัว่ 

ระบบรองรับน้ําหนักดานหนาและดานหลัง และลูกหมาก ตรวจรอยรั่วของจาระบี การแตกราว เสียหาย และหลุดหลวม 

น้ํามันเกียรธรรมดา ตรวจระดับและรอยรัว่ของน้ํามนัเกียรธรรมดา 
เปลี่ยนน้ํามันเกียรธรรมดา 

น้ํามันเกียรอัตโนมัต ิ ตรวจระดับและรอยรัว่ของน้ํามนัเกียรอัตโนมตั ิ
เปลี่ยนน้ํามันเกียรอัตโนมัต ิ

น้ํามันเฟองทายหนาและหลัง ตรวจระดับและรอยรัว่ของน้ํามนัเฟองทายหนาและหลัง 
เปลี่ยนน้ํามันเฟองทายหนาและหลัง 

น้ํามันทรานสเฟอร ตรวจระดับและรอยรัว่ของน้ํามนัทรานสเฟอร 
เปลี่ยนน้ํามันทรานสเฟอร 



ขอมลูทัว่ไป 
 

00-00-38 

หวัขอการบาํรงุรกัษา ลกัษณะของงานทีต่องการ 
จาระบลีูกปนลอหนาและหลัง ถอดตลับลูกปนออกและเปลี่ยนจาระบ ี
ระยะรุนของลูกปนลอ ตรวจระยะรุนของลูกปนลอและเสียงดัง 
กากบาทเพลากลาง หลอลื่นกากบาทเพลากลาง 
ยางกันฝุนเพลาขับ ตรวจการรั่วของจาระบี รอยฉกีขาด เสียหายและหลวม  
นัตลอ ขันนัตลอ 
โบลทและนตัทีต่ัวถัง ขันโบลทและนตัของสวนประกอบระบบรองรับน้ําหนัก  
โบลทและนตัทีเ่บาะ รางเบาะ และโครงเบาะ 
สภาพตัวถัง 
(สนิม, การกัดกรอนและสีปดู) 

ตรวจสภาพตวัถัง ดูความเสยีหายของสี สนมิ การกัดกรอน 
และสีบวมปดู 

ระบบไอเสียและแผนกันความรอน 
ขอตอของทอไอเสีย 

ตรวจความเสียหาย การกัดกรอน ขอตอหลวมและการรั่วของ
กาซไอเสีย 

การสลับยาง สลับยาง 
ยาง  
(รวมทั้งยางอะไหล) 
(รวมเติมลมยาง) 

ตรวจแรงดันลมยาง และการสกึหรอของดอกยาง ความ
เสียหาย แตกราว ตรวจความเสียหาย, สึกกรอนของกะทะลอ 

ชุดซอมยางแบน ตรวจวันหมดอายุของชุดซอมยางแบน 

บานพับและกลอนตางๆ หลอลื่นบานพบัและกลอนของประตู ฝาปดฝาถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง และฝากระโปรง 

ใตทองรถยนต ตรวจใตทองรถยนต (แผนพ้ืน โครงรถ ทอน้ํามันเชื้อเพลิง 
รอบๆ ระบบไอเสีย อ่ืนๆ) ดคูวามเสียหายและการสึกกรอน 

การขับทดสอบ 
ตรวจการทํางานของเบรก, คลัตช การควบคมุพวงมาลยั  
การทํางานของมาตรวัดตางๆ เสียงดัง สั่น หรอืเสียงทีผ่ดิปกติ 
สมรรถนะของเครื่องยนต การล็อกฉุกเฉินของเข็มขัดนิรภยั 

รหสัวิเคราะหปญหา โดยใช M-MDS ตรวจรหสัวิเคราะหปญหา โดยใช M-MDS (ดคููมือ) 
ระบบปรบัอากาศ 
ไสกรองอากาศ เปลี่ยนไสกรองอากาศ 
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ขอมลูเทคนคิสําหรบัเครือ่งยนต [WL-3] 

DCF010000000W01 

การหยอนตวัของสายพาน 
(มม. {นิ้ว}) 

สายพาน ใหม เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 7.4-9.4 
{0.30-0.3} 

8.7-10.4 
{0.35-0.40) 14.3 {0.56} หรือมากกวา 

a 6.1-6.9 
{0.24-0.27} 

7.1-8.0 
{0.28-0.31} 11.3 {0.44} หรือมากกวา 

A/C 
b 10.0-11.0 

{0.40-0.13} 
11.3-12.6 

{0.45-0.49} 17.4 {0.69} หรือมากกวา 

 
 
 
 
 



รายละเอยีด 
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ความตงึสายพาน 
         (N {kgf, lbf}) 

สายพาน ใหม เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 
490-637 

{50.0-64.9, 111-143} 
431-539 

{44.0-54.9, 96.9-121} 
225 {22.9, 50.6} 
หรือนอยกวา 

 
A/C 

455-572 
{46.4-58.3, 103-128} 

353-431 
{36.0-43.9, 79.4-96.8} 

156 {15.9, 35.1}  
หรือนอยกวา 

 
หวัขอ คากาํหนด 

ระยะหางวาลว (เครื่องยนตเย็น) 
ไอดี: 0.05 - 0.15 มม. {0.0020 - 0.0059 นิ้ว} 
ไอเสีย: 0.15 - 0.25 มม. {0.0060 - 0.0098 นิ้ว} 

กําลังอัด (kPa {kgf/cm2, psi} [rpm] 
มาตรฐาน: 2,942 {30,427} [200] 
ตํ่าสุด: 2,648 {27,384} [200] 

ความยาวมาตรฐานสปริงดึงลูกรอกตั้งสายพาน 63 มม. {2.48 นิ้ว} 

ความยาวโบลทฝาสูบ 

เครื่องหมายที่หัวโบลท W 
ความยาวมาตรฐาน: 101.2 - 101.8 มม. {3.985 - 4.007 นิ้ว} 

ความยาวสูงสุด: 102.5 มม. {4.035 นิ้ว} 
เครื่องหมายที่หัวโบลท N 

ความยาวมาตรฐาน: 113 - 113.8 มม. {4.457 - 4.480 นิ้ว} 
ความยาวสูงสุด: 114.5 มม. {4.508 นิ้ว} 

ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันเพลาลูกเบี้ยว 0.50 - 1.0 มม. {0.020 - 0.039 นิ้ว} 
ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันตัวหนา 0.0 - 0.40 มม. {0.0 - 0.015 นิ้ว} 
คาปรับต้ังการเคล่ือนตัวของพลังเยอรปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 0.95 - 1.05 มม. {0.038 - 0.041 นิ้ว} 
แรงดันน้ํามันเครื่อง {2,500 rpm) 410 – 570 kPa {4.19 - 5.81 kgf/cm2, 59.6 - 82.6 psi) 

 

 
น้าํมนัเครือ่งทีแ่นะนาํ 

หวัขอ คากาํหนด 
เกรด API CD, CE หรือ CF-4 
ความหนืด (SAE) 5W-30, 10W-3 

 
หวัขอ คากาํหนด 

ความจุน้ํามันเครื่อง (ประมาณ ปริมาณ) 

เปล่ียนน้ํามันเครื่อง: 5.5 {5.8 US q,4.8 lmp qt) 
เปล่ียนน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง: 6.2 {6.6 US qt, 5.5 

lmp qt) 
รวม (ไมมีน้ํามันเครื่องในเครื่องยนต) 6.7 {7.1 US qt,5.9 lmp qt) 

ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันตัวหนา 0.0 - 0.40 มม. {0.0 - 0.015 นิ้ว} 
ระยะในการติดต้ังซีลปมน้ํามันเชื้อเพลิง 0.0 - 0.40 มม. {0.0 – 0.015 นิ้ว} 
มาตรฐานระยะชองวางปมน้ํามันเครื่อง 0.10 – 0.19 มม. {0.0040 – 0.0074 นิ้ว} 
ระยะชองวางปมน้ํามันเครื่องสูงสุด 0.20 มม. {0.0079 นิ้ว} 
มาตรฐานระยะชองวางดานขางของปม 0.04 – 0.09 มม. {0.0016 - 0.0035 นิ้ว} 
ระยะชองวางดานขางของปมสูงสุด 0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
ความยาวมาตรฐานสปริงลูกสูบพลังเยอร 43.8 มม. {1.72 นิ้ว} 
ความจุน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 8.8 L {9.3 US qt,7.7 lmp qt} 
แรงดันเปดวาลวฝาหมอน้ํา 93.2 – 122.6 kPa {0.95 – 1.25 kgf/cm2,13.5 – 17.8 psi} 
อุณหภูมิในการเปดวาลวเบื้องตน 80 – 84 °C {176 – 183 °F} 
อุณหภูมิเมื่อวาลวเปดเต็มที่ 95 °C {203  °F} 
ระยะการยกตัวของวาลว 8.5 มม. {0.33 นิ้ว} หรือมากกวา 
คากําหนดความถวงจําเพาะของน้ํากรด {20 °C {68 °F}) 1.22 - 1.29 

คากระแสในการทดสอบแบตเตอรี่ 65 D 31R {56}: 165A 
95 D 31R {64}: 250A 

คากําหนดกระแสไฟฟาเล้ียงวงจร รถยนตที่มีระบบอิมโมบิไลเซอร: 5 – 25 mA 
รถยนตที่ไมมีระบบอิมโมบิไลเซอร: 10 mA หรือนอยกวา 

กระแสสําหรับการชารจแบบชา 65 D 31R {56}: 4.0 – 5.0 A 
95 D 31R {64}: 6.5 – 8.0 A 

กระแสสําหรับการชารจแบบเร็ว {30 นาที} 65 D 31R {56}: 30A 
95 D 31R {64}: 40A 

คาแรงขัน 12 – 25 N•m {123 – 254 kgf•cm,107 – 221 in•lbf) 

แรงเคลื่อนไฟฟามาตรฐานของเจนเนอเรเตอร 
ขั้ว B: B+ 

ขั้ว L: ประมาณ 1V 
ขั้ว S: B+ 



รายละเอยีด 
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หวัขอ คากาํหนด 

แรงเคลื่อนไฟฟามาตรฐานของเจนเนอเรเตอร 
(รอบเดินเบา, 20 °C {68 °F}) 

ขั้ว B: 14.1 – 14.7 V. 
ขั้ว L: 13.0 – 14.0 V. 
ขั้ว S: 14.1 – 14.7 V. 

 
กระแสไฟฟาทีผ่ลติจากเจนเนอเรเตอร (คาอางอิง) (สภาวะ) อุณหภูมิโดยรอบ: 20 °C {68 °F} แรงเคลือ่นไฟฟา: 13.5 V, 
เครื่องยนตอยูในอุณหภูมิการทํางาน 

รอบเครือ่งยนต (rpm) กระแสที่ขัว้ B (คาต่าํสุดของกระแสตองมากกวา O A) 
1,000 0 – 55 A 
2,000 0 – 70 A 

 
หวัขอ คากาํหนด 

คาความตานทานขดลวดโรเตอร (ระหวางสลิปริง) 
[20 °C {68 °F}] 2.3 – 2.7 ohms 

ความยามแปรงถานของเจนเนอเรเตอร มาตรฐาน: 18.5 มม. {0.73 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 5.0 มม. {0.2 นิ้ว} 

แรงกดสปริงแปรงถาน มาตรฐาน: 4.8 – 6.0 N {0.49 – 0.61 kgf,1.08 – 1.34 lbf} 
ตํ่าสุด: 2.16 N {0.221 kgf,0.49 ibf} 

แรงเคลื่อนไฟฟา สําหรับทดสอบมอเตอรสตารทแบบไมมี
ภาระ 11 V. 

กระแสไฟฟา สําหรับทดสอบมอเตอรสตารทแบบไมมีภาระ 130 A หรือนอยกวา 
ชองวางเฟองพินเนี่ยนมอเตอรสตารท 0 มม. {0 นิ้ว} 
คาความบิดเบี้ยวของอารเมเจอร 0.1 มม. {0.039 นิ้ว} สูงสุด 

ขนาดเสนผาศูนยกลางของคอมมิวเตเตอร มาตรฐาน:32 มม. {1.26 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 31.4 มม. {1.24 นิ้ว} 

ความลึกของรองคอมมิวเตเตอร มาตรฐาน: 0.5 มม. {0.020 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 0.1 มม. {0.008 นิ้ว} 

ความยาวแปรงถาน มาตรฐาน: 17.5 มม. {0.69 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 11 มม. {0.43 นิ้ว} 

แรงดึงสปริงแปรงถาน มาตรฐาน:26.7 – 36.1 N {2.73 – 3.68 kgf, 6.01 – 8.11 lbf} 
ตํ่าสุด: 14.7 N {1.5 kgf, 3.3 lbf} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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01-02A การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3]  
DTC P0120 [WL-3].......................... 01-02A-22 การแกไขปญหาบนรถยนต 

   ไดอะแกรมสายไฟ [WL-3]............. 
 
01-02A-2 DTC P0180 [WL-3].......................... 01-02A-26 

บทนํา [WL-3].................................01-02A-4 DTC P0251 [WL-3].......................... 01-02A-28 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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การแกไขปญหาบนรถยนต ไดอะแกรมสายไฟ [WL-3] 
DCF010200000W18 

 
 

EPROM  
ปมฉดี 
น้าํมนั 
เชือ้เพลงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร 
APP 

 
 
 
เซน็เซอร ECT 

 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรอณุหภมูิ
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร IAT No.1 
 
 

 
 
 
 
 
 

บสูท 
เซ็นเซอร 

 
  
 
 
 
 
 

เซ็นเซอร IAT  
No.2 
 
 

 
 
 
 
 

  MAF  
  เซ็นเซอร 

รเีลย A/C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดงหวัเผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลวควบคมุ 
EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รเีลยหลกั 

(มเีซน็เซอร BARO)

FEN

TEN

1C

4K

2A

2B

4L

4S

4I

3A

4C

4D

4A

4B

1S

1A

2L

2E

1R

2C

1T

1J

1P

1L

3D

4E DC

BA

E

PCM 

DLC

F

I

K

K

K

KLN
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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โซลนิอยดวาลว  
EGR (ระบายอากาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว  
EGR (สญุญากาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิเลก็ทรอนกิส 
กฟัเวอรเนอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รเีลยหวัเผา 
   
  

 
 
 

หวัเผา 
 
 
 
 

แบตเตอรี ่                   
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
ตดัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วดัรอบ 

 
 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว 
EGR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS เซน็เซอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรตาํแหนง 
ไทมเมอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร 
ความเรว็ 
ปมน้าํมนั 
เชือ้เพลงิ 

 
เซน็เซอร  
CKP 
 
 

สญัญาณ 
ความเรว็ 
รถยนต 
แผงหนาปด 
 
 

สวติชตาํแหนงเกยีรวาง 
 
 
 
 
 
 

CPP สวติช 
 
 
 
 
 

สวติชเดนิเบา 
 
 
 
 
 
 

สวติชพดัลม 
 
 

สวติช 
A/C 

 
 
 

มอเตอรโบลวเวอร 

(มเีซน็เซอร BARO)

สวติช
เครือ่งยนต

สวติช
เครือ่งยนต

4Q

4T

4U

4Y

4V

4W

2J

4X

1F

1B

1Q

1M

1O

1K

1G

1I

2K

2D

1H

1N

1D

3O

3C

1V

1U

PCM 

TCV

(IG2)(IG1)

C D E F

BA

H

G

J

J

I

G H

DBG102ATB003



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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บทนํา [WL-3] 
DCF010200000W19 

• เม่ือลูกคาแจงทราบถึงปญหาของรถยนต, ใหตรวจสอบหลอดไฟเตือน,และรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) จากนั้นวิเคราะห
ปญหาใหสอดคลองกับตารางขางลางตอไปนี้ 
⎯ ถามีรหัส DTC ปรากฏข้ึน ใหตรวจสอบรหสัวิเคราะหปญหาทีเ่ก่ียวของ (ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา 

DTC [WL-3]) 
⎯ ถารหัส DTC ไมปรากฏข้ึนและหลอดไฟเตือนไมติดข้ึน ใหวเิคราะหปญหาตามตารางแกไขปญหาตามอาการ 

 
  *ไฟเตือนเจนเนอเรเตอร,ไฟเตือนกันขโมยและไฟแสดงหัวเผา 
 

การอาน/ลบผลทดสอบการวเิคราะหปญหา [WL-3] 
DCF010200000W20 

• ฟงกชันนี้จะเรียกดูรหสัวิเคราะหทีถู่กบันทึกไวใน PCM และลบรหสัวิเคราะหปญหา DTC, ไฟแสดงหัวเผา, ระยะเวลาของ
ไฟแสดงหวัเผา 

 

การแสดงคาพารามเิตอร (PID) [WL-3] 
DCF010200000W21 

• โหมด PID จะแสดงคาการทาํงาน,สญัญาณเขา-ออกทั้งอนาล็อกและดิจติอล,คาทีค่ํานวณไดและรายละเอียดสถานะของ
ระบบ แตคา  PID สําหรับชิ้นสวนทีส่งสญัญาณออกเปนคาภายใน PCM, ใหตรวจสอบชิ้นสวนแตละชิ้นสวนเพื่อระบุสวนที่
บกพรอง 

 

ทดสอบการแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
DCF010200000W05 

ขัน้ตอนการอานรหสัวเิคราะหปญหา DTCs 
ใช PDS/IDS 

1. ตอ PDS/IDS เขากัย DLC 
2. หลังจากระบุรนรถยนต,เลือกหวัขอตอไปนี้จากหนาจอ 

PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “SelfTest” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “SelfTest” 

3. จากนั้น,เลือก “Retrieve CMDTCs” และปฏิบตัิตาม
ข้ันตอนบนหนาจอ PDS/IDS 

 
 
 
 
 

รถลูกคามาถึงศนูยบริการ 

หลอดไฟเตือนติดข้ึน/
กะพริบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรหสั DTC 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหปญหารหสั DTC 
(การแกไขปญหาบนรถ) 
• ตาราง DTC 
• ข้ันตอนการแกไข
ปญหา 

ไมมีการตดัของหลอดไฟเตือนกับ
อาการของปญหา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ตรวจสอบ DTC 
• ทดสอบเครื่องยนต, ทดสอบรอบ
เดินเบา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหปญหาตามอาการของ
ปญหา 
(การแกไขปญหาตามอาการ) 
1. ดัชนีการวิเคราะหปญหา 
2. ตารางการวิเคราะหแบบเรว็ 
3. การแกไขปญหาตามอาการ 

 
 
 
 
 

DTC  
 
 
 
 

ไมมี DTC 

DPE102BW1074

DLC

DBG110AWBR50



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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4. ยืนยันรหสัวิเคราะหตามข้ันตอนบนหนาจอ PDS/IDS 
• ถามีรหัสวิเคราะหปญหา DTCs แสดงขึ้นมา, ใหหาสาเหตุของปญหาใหสอดคลองกับการตรวจสอบรหสัวเิคราะห
ปญหาที่แสดงขึ้นมา 

5. หลังจากซอมเสรจ็แลว, ใหลบรหสัวิเคราะหปญหาภายใน PCM โดยอางอิง “หลังจากข้ันตอนการซอม” 
 
ใช WDS  

1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC 
3. ใช WDS ดูรหสัวิเคราะหปญหา DTCs 

 
ใชไฟแสดงหวัเผา 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
    

ขอควรระวงั 
• การตอขัว้ DLC ผดิวงจรอาจจะทาํใหเกดิขอบกพรองได ระมดัระวงัใหตอขัว้ตามทีก่าํหนดเทานัน้ 
 

2. ตอ DLC ข้ัว TEN กับกราวดตวัถังโดยใชสายไฟ
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLC

DBG110AWBR50

DLC

DBG110AWBR50



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 

01-02A-6 

3. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

4. ไฟแสดงหวัเผาติดข้ึนเปนเวลา 3 วนิาท,ี จากนั้นดับลง 
      

หมายเหต ุ
• รหสัวิเคราะหปญหา DTCs จะแสดงออกมาตามรูป 

 
5. อานรหสั DTCs จากการตดิของไฟแสดงหวัเผา 

 
ใชโวลตมเิตอร 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
     

ขอควรระวงั 
• การตอขัว้ DLC ผดิวงจรอาจจะทาํใหเกดิขอบกพรองได ระมดัระวงัใหตอขัว้ตามทีก่าํหนดเทานัน้ 

 
2. ตอ DLC ข้ัว TEN กับกราวดตวัถังโดยใชสายไฟบริการ 

 
 

สายไฟ
บรกิาร 

กราวด
ตวัถงั 

ประมาณ 1.2 วินาที 
ประมาณ 1.6 วินาที 
ประมาณ 0.4 วินาที 
ประมาณ 4.00 วินาที 
ประมาณ 8.00 วินาที 

(ชวงระยะเวลาที่จะแสดงรหัส DTC 
ตอไป) 

ตวัอยาง: 

ตดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมตดิ 

FEN

GND

DLC

TEN

B+

DBG102AWB302

 DTC P0105

0 01 5

A B C D E

A:
B:
C:
D:
E:

DBG102AWB304

DLC

DBG110AWBR50



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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3. ตอสายโวลตมิเตอร (ยาน20V) เขากับ DLC ข้ัว FEN, 
และสายบวกเขากับ DLC ข้ัว B+ 

4. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON (เครื่องยนตดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โวลตมิเตอรแสดงคาแรงเคลื่อนที่แบตเตอรี่ประมาณ 3 
วินาท,ี จากนั้นแสดง 0 โวลต 

     
หมายเหต ุ
• รหสัวิเคราะหปญหา DTCs จะแสดงออกมาตามรูป 

 
6. อานรหสั DTCs จากการเคลื่อนที่ของเข็มโวลตมิเตอร 

• ถาไมมีรหัส DTCs เข็มจะไมเคลื่อนที ่

 
ขัน้ตอนการแสดง PID/DATA (PID/DATA: Monitor) และการบนัทกึ 

 
หมายเหต ุ
• ฟงกชั่นการแสดง PID/DATA จะแสดงอคาทีค่ํานวณของสญัญาณเขา/ออกภายใน PCM ดังนั้น คาที่แสดงจําไม
สามารถระบถุึงขอบกพรองของชิ้นสวนได ถาคาทีแ่สดงไมอยูในคาที่กําหนด ใหตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากชิ้นสวน
ที่เก่ียวของกับการควบคุมดวย 

 
การใช PDS/IDS 

1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จากหนาจอ 

PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “DATA Logger” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “DATA Logger” 

3. เลือก PID จากตาราง PID 
4. ยืนยันขอมูล PID ตามขั้นตอนบนหนาจอ PDS/IDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

สายไฟบรกิาร 

กราวด
ตวัถงั 

A: ประมาณ 1.2 วินาที
B: ประมาณ 1.6 วินาที 
C: ประมาณ 0.4 วินาที 
D: ประมาณ 4.0 วินาที 
E: ประมาณ 8.0 วินาที 
(ชวงระยะเวลาที่จะแสดง 
รหัส DTC ตอไป) 
 

ตวัอยาง: DTC P0105

FEN

GND

DLC

TEN B+
DBG102AWB301

0 01 5

A B C D E

DBG102AWB303

DLC
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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การใช WDS 
1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC  
3. ให WDS เขาไปในสวนของการแสดง PID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนฟงกชัน้จาํลองการทาํงานของชิน้สวน  
ใช PDS/IDS 

1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จากหนาจอ 

PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “DATA Logger” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “DATA Logger” 

3. เลือกหัวขอจําลองการทาํงานของชิ้นสวน (Simulation 
Function) 

4. ตรวจสอบการทํางานของชิ้นสวน 
• ถาไมมีการทํางานจากรีเลย, มอเตอรและโซลนิอยด
หลังจากใชฟงกชั่นจําลองการทํางานของชิ้นสวน ทาํ
การตรวจสอบ, อาจเปนไปไดวามีการขาดหรือ
ลัดวงจรในชุดสายไฟ, รีเลย, มอเตอรหรือโซลนิอยด, 
หรือมีการติดขัดและการทํางานบกพรอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLC
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DLC

DBG110AWBR50



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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ใช WDS 
1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC 
3. เลือกหัวขอจําลองการทาํงานของชิ้นสวน (Simulation 

Function) จากตาราง PID 
4. ใชฟงกชั่นจําลองการทํางานของชิ้นสวนตรวจสอบการ
ทํางานของแตละชิ้นสวน 
• ถาไมมีการทํางานจากรีเลย, มอเตอร และโซลินอยด
หลังจากใชฟงกชั่นจําลองการทํางานของชิ้นสวน ทาํ
การตรวจสอบ อาจเปนไปไดวามีการขาดหรือลัดวงจร
ในชุดสายไฟ, รีเลย, มอเตอรหรือโซลินอยด, หรือมี
การตดิขัดและการทํางานบกพรอง 

หลงัจากขัน้ตอนการซอม [WL-3] 
DCF010200000W06 

ใช PDS/IDS 
1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จากหนาจอ 

PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “SelfTest” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “SelfTest” 

3. ยืนยันรหสัวิเคราะหปญหา DTC ตามขั้นตอนบน
หนาจอ PDS/IDS 

4. กดปุมลบรหัสวเิคราะหปญหา DTC บนหนาจอเพ่ือลบ
รหสั DTC  

5. ยืนยันไมมรีหสั DTCs แสดงขึ้นมา 
 
 
ใช WDS 

1. ตอ WDS เขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนต
ดับ) 

3. บันทึกรหสั DTC ถาม ี
4. ใช WDS ลบขอมูลการวิเคราะหปญหา 

 
 

DLC
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ไมใชเครือ่งมอืวเิคราะหปญหา 
1. หลังจากซอมเสรจ็, ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออกเปนเวลา 20 วนิาท,ี และเหยียบแปนเบรก, ประกอบขั้วแบตเตอรี ่

 
หมายเหต ุ
• ถาเครื่องยนตไมติด, ใหมอเตอรสตารททํางานเปนเวลา 5 - 6 วินาท ี

 
2. ใหเครื่องยนตทาํงานจนถึงอุณหภูมิการทํางาน 
3. ปฏิบัตติาม “ข้ันตอนการตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหา” จากนั้นยืนยันวาไมมีรหสัวิเคราะหปญหา DTC แสดง (ดู 01-02A-4 
ข้ันตอนการอานรหสัวิเคราะหปญหา DTCs) 

 
การทดสอบ KOEO/KOER [WL-3] 

DCF010200000W07 

ใช PDS/IDS 
1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จาก
หนาจอ PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “SelfTest” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “SelfTest” 

3. จากนั้น, เลือก “KOEO ON Demand Selftest” หรือ 
“KOER ON Demand Selftest” และปฏิบตัิตามข้ัน
ตอนบนหนาจอ PDS/IDS 

4. ยืนยันรหสั DTC ตามขั้นตอนบนหนาจอ PDS/IDS 
• ถามีรหัส DTCs แสดงขึ้นมา, ใหปฏิบัตติาม
ข้ันตอนการแกไขปญหาใหสอดคลองกับการ
ตรวจสอบรหสั DTC นั้น 

5. หลังจากซอมเสรจ็แลว, ใหลบรหสั DTCs ทีถู่กบันทึกไวใน PCM โดยอางอิง “หลังจากข้ันตอนการซอม” 
 
 
ใช WDS 

1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา
2. ตอ WDS เขากับ DLC 
3. ใช WDS เขาไปใน KOEO/KOER DTCs 
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ตารางรหัสวเิคราะหปญหา DTC [WL-3] 
DCF010200000W22 

X: มี  ⎯:ไมม ี

รหสั 
DTC รปูแบบสญัญาณ สาเหตทุีเ่ปนไปได 

ชนดิของการ
ทดสอบ
ตวัเอง*1 

ฟงกชัน่
หนวย 
ความจาํ 

หนา 

P0100 
 

วงจร MAF 
เซ็นเซอรบกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
13 DTC 
P0100 
[WL-3]) 

P0105 
 

วงจรบสูทเซ็นเซอร
บกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
15 DTC 
P0105 
[WL-3]) 

P0110 
 

วงจรเซ็นเซอร IAT 
No.1 บกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
18 DTC 
P0110 
[WL-3]) 

P0115 
 

วงจรเซ็นเซอร ECT
บกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
20 DTC 
P0115 
[WL-3]) 

P0120 
 

วงจรเซ็นเซอร APP
บกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
22 DTC 
P0120 
[WL-3]) 

P0180 
 

เซ็นเซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิง
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-02A-
26 DTC 
P0180 
[WL-3]) 

P0251 
 

ระบบควบคุม
ปริมาณการฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-02A-
28 DTC 
P0251 
[WL-3]) 

P0335 
 

วงจรเซ็นเซอร CKP
บกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
31 DTC 
P0335 
[WL-3]) 

P0400 
 

ระบบ EGRบกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
33 DTC 
P0400 
[WL-3]) 

P0500 
 

วงจร VSS บกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
34 
DTC P0500
[WL-3]) 

P0510 
 

สวิตชเดินเบา
บกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
36 DTC 
P0510 
[WL-3]) 

P0606 PCM บกพรอง R X 

(ดู 01-02A-
37 DTC 
P0606 
[WL-3]) 
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รหสั 
DTC รปูแบบสญัญาณ สาเหตทุี่

เปนไปได 

ชนดิของ
การทดสอบ
ตวัเอง*1 

ฟงกชัน่
หนวย 
ความจาํ 

หนา 

P1110 

 

วงจร
เซ็นเซอร 
IAT No.2 
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-
02A-38 
DTC 
P1110 
[WL-3]) 

P1182 

 

โซลินอยด
วาลวตดั
น้ํามัน
เชื้อเพลิง
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-
02A-40 
DTC 
P1182 
[WL-3]) 

P1189 
 

วงจร
เซ็นเซอร
ความเร็ว
ปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-
02A-42 
DTC 
P1189 
[WL-3]) 

P1195 
 

วงจร
เซ็นเซอร
BARO 
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-
02A-44 
DTC 
P1195 
[WL-3]) 

P1226 
 

วงจร
เซ็นเซอร 
CS บกพรอง

R X 

(ดู 01-
02A-44 
DTC 
P1226 
[WL-3]) 

P1312 

วงจร
เซ็นเซอร 
TCV 
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-
02A-46 
DTC 
P1312 
[WL-3]) 

P1318 
 

วงจร
เซ็นเซอร
ตําแหนง
ไทมเมอร
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-
02A-49 
DTC 
P1318 
[WL-3]) 

P1402 

 

เซ็นเซอร
ตําแหนง
วาลว EGR
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-
02A-51 
DTC 
P01402 
[WL-3]) 

P1649 

วงจร 
EPROM ปม
ฉีด
น้ํามันเครื่อง
บกพรอง 

R X 

(ดู 01-
02A-54 
DTC 
P1649 
[WL-3]) 
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DTC P0100 [WL-3] 
DCF010200000W01 

DTC P0100 วงจร MAF เซน็เซอรบกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบแรงเคลื่อนสญัญาณเขาจาก MAFเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 เม่ือเครื่องยนต
ทํางาน ถา PCM ตรวจพบเงื่อนไขตอไปนี้, PCM จะพิจารณาวาวงจร MAF บกพรอง 
⎯ แรงเคลื่อนสัญญาณเขาที่ ข้ัว 4E ต่าํกวา 0.25 โวลต 
⎯ แรงเคลื่อนสัญญาณเขาที่ ข้ัว 4E สงูกวา 4.90 โวลต  

สาเหตทุีเ่ปน 
ไปได 

• MAFเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวนในชดุสายไฟระหวาง MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C และ PCM ข้ัว 4E 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวาง MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C และ PCM ข้ัว 4E 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวาง MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว B และ PCM ข้ัวกราวดตวัถัง 
• PCM บกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวาง MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 และเมนรีเลย ข้ัว D 

 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมมี, ใหไปข้ันตอไป  

1 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่ก่ียว
ของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

 

MAF เซน็เซอร 
จากเมนรเีลย  
ขัว้ D 

เมนรเีลย 
ดานขอตอสายไฟ 

PCM 
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

MAF เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No. 2 
ดานขอตอสายไฟ 

A

A

B

B

C

C

D

6

5
4

4

4

7 8

89

11

ABCDE

PCM

4E

4A

4B

4C

4D

4E

4F

4G

4H

4I

4J

4K

4L

4M

4N

4O

4P

4Q

4R

4S

4T

4U

4V

4W

4X

4Y

4Z
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนที่ 12 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณเขา 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 
(เครื่องยนตดับ) 

• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน MAF 

PID 
• MAF PID อยูในชวง 0.25 - 4.90 โวลต 
หรือไม? 

ไมใช ถา MAF PID ต่าํกวา 0.25 โวลต ในขั้นตอนกอน
หนานี้, ใหไปขั้นตอนตอไป 
ถา MAF PID สงูกวา 4.90 โวลต ในขั้นตอนกอน
หนานี้, ใหไปข้ันตอนที่ 9 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ MAF 
เซน็เซอร/IAT เซน็เซอร No.2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ MAF เซ็นเซอร/IAT 
เซ็นเซอร No.2 

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย,    
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบวงจรของแหลงจายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟา MAFเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว A (ดานสายไฟ) 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดวงจรในชุดสายไฟระหวาง MAF
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว A (ดานสายไฟ) 
และเมนรีเลยข้ัว D (ดานสายไฟ) 
ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ,จากนัน้ไปขั้นตอนที่ 12 

ใช ซอมแซมขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 ตรวจสอบการขาดของวงจรสญัญาณ MAF 
เซน็เซอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF เซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C (ดานสายไฟ) และ
ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 4E (ดานสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอน
ที่ 12 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 12 

8 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรสญัญาณ MAF 
เซน็เซอร 
• มีการตอเนื่องระหวางวงจรตอไปนี้: 

⎯ ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF 
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C 
(ดานสายไฟ) และกราวดตัวถงั 

⎯ ขอตอสายไฟ MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร 
IAT No.2 ข้ัว B และ C (ดานสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม?     

ไมใช ตรวจสอบ MAFเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 
(ดู 01-40A-15 การตรวจสอบเซ็นเซอรวัดปริมาตร 
การไหลของอากาศ (MAF)/เซน็เซอรอุณหภูมไิอดี 
No.2 (IAT) [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรกราวด MAF เซน็เซอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF เซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว B (ดานสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 12 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 10 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรสญัญาณ MAF 
เซน็เซอรกบัแหลงจายไฟ 
• ปลดขอตอสายไฟ MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร

IAT No.2 ข้ัว B 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง MAF เซ็นเซอร/   
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C (ดานสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 0 โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 12 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-15 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมข้ัว, จากนัน้ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบ MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 01-40A-15 การตรวจสอบเซ็นเซอรวัดปริมาตรการ
ไหลของอากาศ (MAF)/เซ็นเซอรอุณหภูมิไอดี No.2 
(IAT) [WL-3]) 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 12 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0100 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอข้ัวตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

13 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0105 [WL-3] 

DCF010200000W02 

DTC P0105 วงจรบสูทเซน็เซอรบกพรอง 
เงือ่นไขการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณแรงเคลื่อนเขาจากบูสทเซ็นเซอรเม่ือสวิตชเครื่องยนตถูกหมนุไปอยูใน
ตําแหนง ON ถา PCM ตรวจพบสภาวะหนึ่งสภาวะใดดังตอไปนี้, PCM จะพิจารณาวาวงจรบูสท
เซ็นเซอรมีขอ บกพรอง 
⎯ สัญญาณแรงเคลื่อนเขา PCM ข้ัว 1P ต่าํกวา 0.19 โวลต  
⎯ สัญญาณแรงเคลื่อนเขา PCM ข้ัว 1P สงูกวา 4.90 โวลต 

สาเหตทุี่
เปนไปได 

• บูสทเซ็นเซอรบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวสายไฟบกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวดในชุดสายไฟระหวางบสูทเซ็นเซอรข้ัว B และ PCM ข้ัว 1P  
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางบูสทเซ็นเซอรข้ัว B และ PCM ข้ัว 1P  
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางบูสทเซ็นเซอรข้ัว A และ PCM ข้ัว 1B 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางบูสทเซ็นเซอรข้ัว C และ PCM ข้ัว 1A  
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-16 

DTC P0105 วงจรบสูทเซน็เซอรบกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 

1 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่    
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณเขา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน MAF 

PID 
• MAF PID อยูในชวง 0.19 - 4.90 โวลต
หรือไม? 

ไมใช ถา MAF PID ต่าํกวา 0.19 โวลต ในขั้นตอนกอนหนา
นี้, ใหไปข้ันตอนตอไป 
ถา MAF PID สงูกวา 4.90 โวลต ในขั้นตอนกอนหนา
นี้, ใหไปข้ันตอนที่ 9 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟของบสูท
เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย,  
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 

บสูทเซน็เซอร 

บสูทเซน็เซอร 
ขอตอดานสายไฟ ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-17 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบวงจรของแหลงจายไฟ 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 
(เครื่องยนตดับ) 

• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาบสูทเซ็นเซอรข้ัว 
C (ดานชดุสายไฟ) 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางบสูท
เซ็นเซอร ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว A 
(ดานชดุสายไฟ)  
ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ,จากนัน้ไปขั้นตอนที่ 12 

ใช ซอมแซมขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการขาดของวงจรสญัญาณบสูท
เซน็เซอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางบูสทเซ็นเซอร 
ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และขอตอสายไฟ 
PCM ข้ัว 1P (ดานสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอนที่ 
12 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
12 

8 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรสญัญาณบสูท
เซน็เซอร  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางวงจรตอไปนี:้ 

⎯ บูสทเซ็นเซอร ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ)
และกราวดตัวถงั 

⎯ ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร ข้ัว A และ 
B (ดานสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม?     

ไมใช ตรวจสอบบสูทเซ็นเซอรจากนัน้ไปขั้นตอนที่ 12  
(ดู 01-40A-19 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร [WL-3]) 
 
 
 
 

ใช เปลี่ยนบูสทเซน็เซอร, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดบสูท
เซน็เซอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางบูสทเซ็นเซอร
ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) และขอตอ PCM ข้ัว 
1B (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
12 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรสญัญาณ บสูท
เซน็เซอรกบัวงจรแหลงจายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอรข้ัว 

B (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อน 0 โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
12 

ใช ซอมข้ัว, จากนัน้ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย,  
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบบสูทเซ็นเซอร จากนั้นไปขั้นตอนที ่12 
(ดู 01-40A-19 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร [WL-3]) 

ใช เปลี่ยน PCM,จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 12 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0105 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอข้ัวตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ 13 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

 (ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม    
 [WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-18 

DTC P0110 [WL-3] 
DCF01200100W03 

DTC P0110 วงจรเซน็เซอร IAT No.1 บกพรอง 
สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเซ็นเซอร IAT No.1 ที่ PCM ข้ัว 1J ถาแรงเคลื่อนที่ PCMข้ัว 1J ต่าํกวา 
0.14 โวลต หรอืสงูกวา  4.90 โวลต PCM จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอร IAT No.1 บกพรอง   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร IAT No.1 บกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางวงจรเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1J 
• สัญญาณของเซ็นเซอร IAT No.1 และวงจรกราวดของ IAT เซ็นเซอรลัดวงจรถึงกัน 
• การหลวมของขอตอสายไฟระหวางวงจรเซน็เซอร IAT No.1 และ PCM 
• PCM บกพรอง 
• ขาดวงจรระหวางวงจรเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1J 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางวงจรเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1J 
• ขาดวงจรระหวางวงจรเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1B 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางวงจรเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1B 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 15 3 ยนืยนัสภาวะของสญัญาณเขา-สญัญาณสงูหรอืต่าํ 
• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน IAT PID 
• IAT PID อยูในชวง 0.14-4.90 โวลต หรือไม? 

ไมใช • ถา IAT PID ต่าํกวา 0.14 โวลต, ไปข้ันตอน
ตอไป 

• ถา IAT PID สงูกวา 4.90 โวลต, ไปข้ันตอนที่ 8 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 4 ตรวจสอบขัว้เซน็เซอร IAT No.1 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร IAT No.1  
• ตรวจการบดิงอของขั้วเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว 

A และ B (ดานชิ้นสวน)  
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

เซน็เซอร IAT No.1 

เซน็เซอร IAT No.1 
ขอตอดานสายไฟ ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-19 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 แบงแยกวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากเซน็เซอร 

IAT No.1 หรอืชดุสายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน IAT PID 
• คา IAT PID ต่าํกวา 0.14 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 9 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 15 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร IAT 

No.1 ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถงั 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 15 

7 ตรวจสอบการลดัวงจรของเซน็เซอร IAT No.1  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร IAT 

No.1 ข้ัว A และ B (ดานชดุสายไฟ)  
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร IAT No.1  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบเซน็เซอร IAT No.1 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.1 
• (ดู 01-40A-18 การตรวจสอบเซ็นเซอร
อุณหภูมิอากาศ No.1 (IAT) [WL-3]) 

• เปนปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอร IAT No.1 จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 15 

10 ตรวจสอบการลดัวงจรของสญัญาณเซน็เซอร IAT 
No.1 กบัแหลงจายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร IAT 

No.1 ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถงั 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 15 

11 ตรวจสอบวงจรกราวดเซน็เซอร IAT No.1 
ลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร IAT 

No.1 ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถงั 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 12 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 13 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอร IAT No.1 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร IAT 

No.1 ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) และ PCM ข้ัว 1J 
•  มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 14 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดเซน็เซอร 
IAT No.1 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร IAT 

No.1 ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ PCM ข้ัว 1B 
(ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-20 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 15 ยนืยนัการแกไขปญหาของปญหา DTC P0110 

เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

16 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0115 [WL-3] 

DCF01200100W04 
DTC P0115 วงจรเซน็เซอร ECT บกพรอง 
สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเซ็นเซอร ECT ที่ PCM ข้ัว 1T ถาแรงเคลื่อนไฟฟาที่ PCMข้ัว 1T ต่าํกวา 
0.19 โวลต หรอืสงูกวา 4.90 โวลต PCM จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอร ECT บกพรอง   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร ECT บกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางวงจรเซ็นเซอร ECT ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1T  
• สัญญาณเซ็นเซอร ECT และวงรกราวดของเซ็นเซอร ECT ลัดวงจรระหวางกัน 
• ข้ัวขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT และ PCM บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• ขาดวงจรระหวางวงจรเซ็นเซอร ECT ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1T 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางวงจรเซ็นเซอร ECT No.1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1T 
• ขาดวงจรระหวางวงจรเซ็นเซอร IAT ECT ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1B 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางวงจรเซ็นเซอร ECT ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1B 

 

 
  
 
 
 
 

เซน็เซอร ECT 

เซน็เซอร ECT 
ขอตอดานสายไฟ ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-21 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 13 3 ยนืยนัสภาวะบกพรองของสญัญาณเขาวงจร 
• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน ECT PID 
• ECT PID อยูในชวง 0.19-4.90 โวลต หรือไม? 

ไมใช • ถา ECT PID ต่าํกวา 0.19 โวลต, ไปข้ันตอน
ตอไป 

• ถา ECT PID สงูกวา 4.90 โวลต, ไปข้ันตอนที่ 7 
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน

ที่ 13 
4 ตรวจสอบการคดงอของขัว้ 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT  
• ตรวจสอบการคดงอของขั้ว A และ B เซ็นเซอร 

ECT (ดานชิ้นสวน) 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 13 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอร ECT 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร ECT 
ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 13 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรของเซน็เซอร ECT 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร ECT 
ข้ัว A และ B (ดานชดุสายไฟ)  

• มีการตอเนื่องหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
ECT 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร ECTจากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 8 แบงแยกวาเปนขอบกพรองทีต่วัเซน็เซอร ECT 
หรอืชดุสายไฟ 
• ตอสายไฟบริการที่ข้ัว A และ B (ดานชดุ
สายไฟ) 

• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน ECT PID 
• คา ECT PID ประมาณ 0 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 13 

9 ตรวจสอบวงจรกราวดเซน็เซอร ECT ลดัวงจรกบั
แหลงจายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร ECT ข้ัว 

A (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 10 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-22 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 11 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณเซน็เซอร 

ECT 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร ECT ข้ัว 

A (ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว 1T 
•  มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟขาดลดัวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 13 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 12 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดเซน็เซอร 
ECT 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร ECT ข้ัว 

B (ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว 1B (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 13 ยนืยนัการแกไขปญหาของปญหา DTC P01105
เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM โดย
ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา  
[WL-3]) 

14 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 
ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0120 [WL-3] 

DCF01200100W05 
DTC P0120 วงจรเซน็เซอร APP บกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเซ็นเซอร APP ที่ PCM ข้ัว 1R ถา PCM ตรวจสอบพบสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
ตอไปนี้ PCM จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอร APP บกพรอง   
⎯ สัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟาเขาที่ PCM ข้ัว 1R ต่าํกวา 0.29 โวลต 
⎯ สัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟาเขาที่ PCM ข้ัว 1R สงูกวา 4.80 โวลต 
⎯ สัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟาเขาที่ PCM ข้ัว 1R สงูกวา 1.35 โวลต ในขณะสวติชเดินเบา ON 

• PCM ตรวจสอบคาแตกตางของแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง PCM ข้ัว 1R และ 2C สงูกวา 0.90 โวลต 
PCM จะพิจารณาวาเซ็นเซอร APP มีขอบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
 

• เซ็นเซอร APP บกพรอง 
• การหลวมของขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP หรือ PCM 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1R 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางวงจรเซ็นเซอร APP ข้ัว R และ PCM ข้ัว 1R  
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1A 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางวงจรเซ็นเซอร APP ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1A 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว C และ PCM ข้ัว 2C 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางวงจรเซ็นเซอร APP ข้ัว C และ PCM ข้ัว 2C 
• PCM บกพรอง 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว D และ PCM ข้ัว 1B 
• ลัดวงจรกับแหลงจายแรงเคลือ่นไฟฟาอางอิง (Verf) ระหวางวงจรเซ็นเซอร APP ข้ัว B และ PCM 
ข้ัว 1R 

• ลัดวงจรกับแหลงจายแรงเคลือ่นไฟฟาอางอิง (Verf) ระหวางวงจรเซ็นเซอร APP ข้ัว C และ PCM 
ข้ัว 2C 

• วงจรสัญญาณไฟฟา APP บกพรอง 
• มีการตกลงของแรงเคลื่อนไฟฟาในวงจรแหลงจายแรงเคลื่อนไฟฟาอางอิง (Verf) 
• สวิตชเดินเบาบกพรอง 
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DTC P0120 วงจรเซน็เซอร APP บกพรอง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร APP 

เซน็เซอร APP 
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

สวติชเดนิเบา 
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-24 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดข้ึนเปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นขอตอสายไฟ จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

3 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรอง 

ไม ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 11 4 ตรวจสอบขัว้เซน็เซอร APP 
•  ตรวจสอบการคดงอของขั้วเซน็เซอร APP 

(ดานชิ้นสวน) 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไม ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟาทีข่ัว้เซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาตรวจสอบการคดงอ
ของเซ็นเซอร APP ข้ัว A, B และ C (ดาน
ชิ้นสวน)  

• แรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 5 โวลต หรือไม? 

ไม • ถาเปนแรงเคลือ่นไฟฟาประมาณ B+, ซอมหรือ
เปลี่ยนชดุสายไฟที่เก่ียวของ 
จากนั้น, ไปข้ันตอนที่ 11 

• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 0 โวลต ไปข้ันตอน
ที่ 8 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่เก่ียวของ, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 11 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรเซน็เซอร APP 
กบัวงจรแหลงจายแรงเคลือ่นไฟฟาอางองิ (Verf) 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว A และ B (ดาน
ชิ้นสวน) 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว A และ C (ดาน
ชิ้นสวน) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไม ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร ECT, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 7 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรเซน็เซอร 
APP 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว A (ดานชิ้นสวน) และ
กราวดตัวถัง 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว B (ดานชิ้นสวน) และ
กราวดตัวถัง 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว C (ดานชิ้นสวน) และ
กราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไม ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 11 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไม ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรหลกัเซน็เซอร 

APP วงจรแสดงและวงจรกราวด 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว A 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 1R 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 2C 

⎯ เซ็นเซอร APP ข้ัว D (ดานชดุสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 1B 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่เก่ียวของ, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 11 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 10 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  

(ดู 01-40A-20 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง APP [WL-3]) 

• เปนปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP จากนั้นไปขั้นตอนที่ 11 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 11 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0120 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

12 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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DTC P0180 [WL-3] 
DCF01200100W06 

DTC P0180 เซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิบกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเซ็นเซอรอุณหภูมิน้าํมันเชื้อเพลิงที ่PCM ข้ัว 1L ถาแรงเคลื่อนที่ PCM ข้ัว 
1L ต่าํกวา 0.19 โวลต หรอืสงูกวา 4.59 โวลต PCM จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอรอุณหภมูิน้ํามัน
เชื้อเพลิงบกพรอง   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้าํมันเชื้อเพลิง ข้ัว K และ PCM ข้ัว 1L 
• มีการลดัวงจรระหวางสัญญาณเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงกับวงจรกราวดเซ็นเซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิง  

• การหลวมของขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภมูิน้ํามันเชื้อเพลงิหรือ PCM 
• PCM บกพรอง  
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว K และ PCM ข้ัว 1L 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว K และ PCM ข้ัว 1L 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว E และ PCM ข้ัว 1B 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว E และ PCM ข้ัว 1B 

 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตาม
รายละเอียดการซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของ 
• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอืตลอดเวลา 

• ลบรหสั DTC  
(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 

• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดข้ึนเปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 15 3 ยนืยนัสภาวะของสญัญาณเขา-สญัญาณสงูหรอืต่าํ 
• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน FLT V PID 
• FLT V PID อยูในชวง 0.19-4.59 โวลต หรือไม? 

ไมใช • ถา FLT V PID ต่าํกวา 0.19 โวลต, ไป
ข้ันตอนตอไป 

• ถา FLT V PID สงูกวา 4.59 โวลต, ไป
ข้ันตอนที่ 8 

เซน็เซอรอณุหภมูิ
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ A) 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1U 1S 1Q 1O 1M 1K 1G 1E 1A

1V 1T 1R 1P 1N 1L

1L

1J 1H 1F 1D 1B

1B

1I 1C

PCM 

7 14

7

4

4

9

8
6

8

10

11

13

12

12

PCM

 K

E



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-27 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 4 ตรวจสอบขัว้เซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชือ้เพลิง 
• ตรวจสอบการคดงอของขั้วเซ็นเซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิงข้ัว K และ E (ดานชิ้นสวน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 แบงแยกวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากเซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ หรอืชดุสายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน FLT V PID 
• คา FLT V PID ต่าํกวา 0.19 โวลต หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภูมิน้าํมันเชื้อเพลงิ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 
(ดู 01-40A-23 การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูิ
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 15 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรอุณหภมูิ
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว K (ดานชุดสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 15 

7 ตรวจสอบการลดัวงจรของเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนั
เชือ้เพลงิ  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรอุณหภมูิ
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว K และ E (ดานชดุสายไฟ)  

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 16 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 8 ตรวจสอบการตดิตัง้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชือ้เพลิง 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
(ดู 01-40A-23 การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูิ
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 

• เปนปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง,
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 15 

10 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรสญัญาณเซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิกบัแหลงจายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว K (ดานชุดสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 15 

11 ตรวจสอบการลดัวงจรของแหลงจายไฟกบัวงจร
กราวดเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว E (ดานชดุสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 12 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-28 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 13 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณ

เซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร
อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว K (ดานชดุ
สายไฟ) และ PCM ข้ัว 1L 

•  มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 15 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 14 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดเซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร
อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว E (ดานชดุ
สายไฟ) และ PCM ข้ัว 1B (ดานชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 15 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0180 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

16 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0251 [WL-3] 

DCF01200200W01 
DTC P0251 ระบบการควบคมุปรมิาณการฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิบกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาความแตกตางของแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเปาหมายปริมาณการฉีด และการฉีด
จริงในขณะเครือ่งยนตทํางาน ถาคาความแตกตางของแรงเคลื่อนไฟฟาเริม่แตกตางกัน สงูกวา 
0.55 โวลต PCM จะพิจารณาวาระบบการควบคุมปริมาณการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงบกพรอง   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ข้ัวหรือขอตอสายไฟบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว I และรีเลยหลัก ข้ัว D 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว L และ PCM ข้ัว 4Y 
• ขาดวงจรหรือลดัวงจรลงกราวดในชดุสายไฟระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว L 
และ PCM ข้ัว 4Y 

• อิเล็กทรอนิกสกัฟเวอรเนอรบกพรอง 
• ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงบกพรอง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-29 

 
 
 
01

DTC P0251 ระบบการควบคมุปรมิาณการฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิบกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการซอม
ที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม  
[WL-3]) 

• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ปฏิบัตติามการแกไขปญหารหสั DTC ที่ถูกตอง 
(ดู 01-02A-11 ตาราง DTC [WL-3]), จากนัน้ไป
ข้ันตอนที่ 8 

3 มรีหสั DTC อื่นๆ แสดงขึน้มาอกีหรอืไม?  
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 

รเีลยหลกั  
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ A) 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

อิเลก็ทรอนกิสกฟัเวอรเนอร
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-30 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟปมฉดี

น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง A  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบวงจรแหลงจายไฟอเิลก็ทรอนกิส
กฟัเวอรเนอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว I (ดานชดุ
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นวงจรแหลงจายไฟของอิเล็กทรอนิกส
กัฟเวอรเนอรทีข่าดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอนที ่9 

ใช ซอมหรือเปลีย่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกสกัฟเวอร
เนอรที่ลดัวงจรลงกราวด, จากนั้นไปขั้นตอนที ่9 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรควบคมุ
อิเลก็ทรอนกิสกฟัเวอรเนอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว L (ดานชดุ
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงอาจมีขอบกพรอง ใหปรึกษา
ตัวแทนจําหนายเพ่ือทําการตรวจสอบปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุ
อิเลก็ทรอนกิสกฟัเวอรเนอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว L (ดานชดุ
สายไฟ) และ PCM ข้ัว 4Y (ดานชุดสายไฟ) 

•  มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกสกัฟเวอร
เนอรที่ขาดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงอาจมีขอบกพรอง ใหปรึกษา
ตัวแทนจําหนายเพ่ือทําการตรวจสอบปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

9 ตรวจสอบอเิลก็ทรอนกิสกฟัเวอรเนอร 
• ปฏิบัติ “การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกสกัฟเวอร
เนอร”  
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส
กัฟเวอรเนอร [WL-3]) 

•  อิเล็กทรอนิกสกัฟเวอรเนอรปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกสกัฟเวอร
เนอรที่ขาดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0251 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-31 

 
 
 
01

DTC P0335 [WL-3] 
DCF01200300W01 

DTC P0335 วงจรเซน็เซอร CKP บกพรอง 
สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• ถา PCM ไมไดรับสญัญาณเซน็เซอร CKP เม่ือเครื่องยนตทํางาน PCM จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอร 
CKP มีขอบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร CKP บกพรอง 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP หรือ PCM 
• PCM บกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางเซ็นเซอร CKP ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1H  
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร CKP ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1H  
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร CKP ข้ัว A และ รีเลยหลักข้ัว D  
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร CKP ข้ัว C และ PCM ข้ัว 1B 
• ลอสัญญาณพลัชเซ็นเซอร CKP บกพรอง 

 
  
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการซอม
ที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม 
[WL-3])  

• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว”  
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ตรวจสอบขอตอสายไฟ 
(เสียหาย/ข้ัวหลุด, การคดงอของขั้วเซ็นเซอร CKP หรือ
แผนเพลท) 
• ซอมหรือเปลีย่นถาจําเปน, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 

3 ตรวจสอบเซน็เซอร CKP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 

(ดู 01-40A-31 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP) [WL-3]) 

• เปนปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอร CKP จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10  
 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

รเีลยหลกั 
ขอตอสายไฟ 
ดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร CKP 
ขอตอสายไฟ 
ดานชดุสายไฟ

เซน็เซอร CKP รเีลยหลกั ขัว้ D
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-32 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 5 ตรวจสอบขัว้เซน็เซอร CKP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP 
• ตรวจสอบการคดงอของขั้วเซ็นเซอร CKP ข้ัว 

A, B และ C (ดานชิ้นสวน) 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร 
CKP ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) และ รีเลยหลักข้ัว D 
(ดานชดุสายไฟ) ซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 10 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาที่เซ็นเซอร CKP 
ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร 
CKP ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) และ รีเลยหลักข้ัว D 
(ดานชดุสายไฟ) ซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 10 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจร    
เซน็เซอร CKP 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร CKP 
ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และขอตอสายไฟ 
PCM ข้ัว 1H (ดานสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอนที่ 
10 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอนที่ 
10 
 

8 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจร
เซน็เซอร CKP 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร CKP 
ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดเซน็เซอร 
CKP 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร CKP  
ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และขอตอสายไฟ 
PCM ข้ัว 1B (ดานชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอนที่ 
10 
 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0335 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-33 
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DTC P0400 [WL-3] 
DCF01200400W01 

DTC P0400 ระบบ EGR บกพรอง 
สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ที่ PCM ข้ัว 1F ถาแรงเคลื่อนที ่PCM ข้ัว 1F 
ต่าํกวา 0.66 โวลต เม่ือเครื่องยนตอยูทีร่อบเดินเบา PCM จะพิจารณาวาระบบ EGR มีขอบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• วาลว EGR บกพรอง 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) บกพรอง 
• โซลินอยดวาลว EGR (ระบาย) บกพรอง 
• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR บกพรอง 
• PCM บกพรอง 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดข้ึนเปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตอไปนี้ 

⎯ โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
(ดู 01-16A-5 การตรวจสอบโซลินอยด
วาลว EGR (สญุญากาศ) [WL-3]) 

⎯ โซลินอยดวาลว EGR (ระบาย) 
(ดู 01-16A-5 การตรวจสอบโซลินอยด
วาลว EGR (ระบาย) [WL-3]) 

⎯ โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR  
(ดู 01-16A-5 การตรวจสอบโซลินอยด
วาลวควบคุม EGR [WL-3]) 

• โซลินอยดวาลวปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอน
ตอไป 

ใช เปลี่ยนทอทางสุญญากาศ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 4 ตรวจสอบทอสญุญากาศ 
• ตรวจสอบการอุดตัน, ความเสยีหาย, การแข็งตัว 
หรือการรั่วของสุญญากาศของทอทาง 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบขัว้เซน็เซอร CKP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ถอดวาลว EGR 
• ตรวจสอบวาลว EGR  

(ดู 01-16A-5 การตรวจสอบวาลว EGR [WL-3])
• วาลว EGR ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนวาลว EGRจากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0400 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอข้ัวตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใหเครื่องยนตทาํงานจนกระทั่ง ECT PIC สงู
กวา 70 ˚C {158 ˚F} 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม?  

ไมใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

7 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-34 

DTC P0500 [WL-3] 
DCF01200500W01 

DTC P0500 วงจร VSS บกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• ถา PCM ตรวจพบสภาวะดังตอไปนี้ PCM จะพิจารณาวาวงจร VSS บกพรอง  
⎯ เกียรอยูในตําแหนงอ่ืนๆนอกเหนือจากเกียรวาง 
⎯ รอบเครื่องยนตอยูสงูกวา 4,000 rpm 
⎯ ความเร็วรถยนตต่าํกวา 3.76 กโิลเมตร/ชัว่โมง (2.33 mph) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• PCM บกพรอง 
• แผงหนาปด (เซ็นเซอรความเร็วรถ) บกพรอง 
• ขาดวงจรระหวาง PCM ข้ัว 1N และ แผงหนาปด ข้ัว 2F  
• ลัดวงจรลงกราวดระหวาง PCM ข้ัว 1N และ แผงหนาปด ข้ัว 2F   
• VSS บกพรอง  
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรความเร็วรถข้ัว A และ แผงหนาปด ข้ัว 1L  
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางเซ็นเซอรความเร็วรถขั้ว A และ แผงหนาปด ข้ัว 1L 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรความเร็วรถข้ัว B และ แผงหนาปด ข้ัว 2F  
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางเซ็นเซอรความเร็วรถขั้ว B และ แผงหนาปด ข้ัว 2F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงหนาปด 
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ

แผงหนาปด 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-35 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3])
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบมาตรวดัความเรว็ 
• ตรวจสอบมาตรวัดความเร็ว 
• เข็มมาตรวดัความเร็วเคลื่อนทีห่รือไม? 

ไมใช ตรวจสอบมาตรวัดความเร็ว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 09-22-2 การตรวจสอบแผงหนาปด) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ 1N 

(เสียหาย/ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของแผงหนาปด 
• ตรวจสอยการตอเนื่องระหวาง PCM ข้ัว 1N 
และแผงหนาปด 2F (ดานชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่8 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่8 6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของแผง
หนาปด 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง PCM ข้ัว 1N 

(ดานชดุสายไฟ) และลงกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบขัว้ขอตอสายไฟแผงหนาปด  
• ปลดขอตอสายไฟแผงหนาปด 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ 2F 

(เสียหาย/ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 
• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0500 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอข้ัวตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดย
ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• อุนเครื่องยนต 
• ขับรถภายใตเง่ือนไขตอไปนี้เปนเวลา 10 
วินาที หรือมากกวา 
⎯ ความเร็วรอบเครื่องยนต 4,000 rpm 
หรอืสงูกวา  

⎯ ตําแหนงเกียร: ยกเวนเกียรวาง 
⎯ ความเร็วรถยนต: 3.76 กิโลเมตร/
ชัว่โมง (2.33 mph) หรอืสงูกวา 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-36 

DTC P0510 [WL-3]  
DCF01200500W02 

DTC P0510 สวติชเดนิเบาบกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 
• ถา PCM ตรวจพบสภาวะดังตอไปนี้ PCM จะพิจารณาวาสวติชเดินเบามีขอบกพรอง  

⎯ แรงที่เคลื่อนไฟฟาที่ออกจากเซ็นเซอร APP สงูกวา 1.35 โวลต ในขณะสวติชเดินเบา ON 
⎯ แรงที่เคลื่อนไฟฟาที่ออกจากเซ็นเซอร APP ต่าํกวา 0.86 โวลต ในขณะสวติชเดินเบา OFF 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• สวิตชเดินเบาบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางสวติชเดินเบาขั้ว A และ PCM ข้ัว 3O 
• การหลวมของขอตอสายไฟ PCM และ สวติชเดินเบา   
• PCM บกพรอง   
• ขาดวงจรระหวางสวติชเดินเบาขั้ว A และ PCM ข้ัว 3O 
• ขาดวงจรระหวางสวติชเดินเบาขั้ว B และ กราวดตวัถัง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3])
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบสวติชเดนิเบา 
• ตรวจสอบสวิตชเดินเบา 

(ดู 01-40A-22 การตรวจสอบสวิตชเดิน
เบา [WL-3]) 

• เปนปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนสวติชเดนิเบา, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบขัว้สวติชเดนิเบา  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟสวติชเดินเบา 
• ตรวจสอบการคดงอของขั้วสวติชเดินเบา A
และ B (ดานชิน้สวน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ
สวติชเดนิเบา 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

สวติชเดนิเบา 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-37 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 

9 
5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจร

สญัญาณสวติชเดนิเบา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของสวิตชเดินเบา
ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 
 

7 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณ
สวติชเดนิเบา 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางสวิตชเดิน
เบา ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) และ PCM ข้ัว 
3O 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาด, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป  8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดสวติช
เดนิเบา 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางสวิตชเดิน
เบา ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอนตอไป

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0510 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0606 [WL-3] 

DCF01200600W01 
P0606 PCM บกพรอง 

เงือ่นไขการ
ตรวจสอบ • PCM ตรวจพบความผิดปกตภิายใน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • PCM บกพรอง 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการซอม
ที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
. 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-38 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3])
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

3 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
PTC P1110 [WL-3]  

DCF01200110W01 
DTC P1110 วงจรเซน็เซอร IAT No.2 บกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเซ็นเซอร IAT No.2 ที่ PCM ข้ัว 3D ถาแรงเคลื่อนไฟฟาที่ PCM ข้ัว 3D 
ต่าํกวา 0.13 โวลต หรอืสงูกวา 4.90 โวลต, PCM จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอร IAT No.2 มี
ขอบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร IAT No.2 บกพรอง 
• ลัดกับวงจรกราวดระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 3D 
• มีการลดัวงจรระหวางเซ็นเซอร IAT No.2  กับวงจรกราวดเซ็นเซอร IAT No.2  
• การตดิตั้งของขอตอสายไฟเซ็นเซอร IAT No.2  และ PCM   
• PCM บกพรอง  
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 3D  
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 3D 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว E และ PCM ข้ัว 1B  
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว E และ PCM ข้ัว 1B 

 

เซน็เซอร IAT No.2 

MAF เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.2 
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

1U 1S 1Q 1O 1M 1K 1G 1E 1A

1V 1T 1R 1P 1N 1L 1J 1H 1F 1D 1B

1I 1C

PCM
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-39 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดข้ึนเปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 16 3 ยืนยันสภาวะสญัญาณเขา-สญัญาณสูงหรือต่ํา  
• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน IAT2 

PID 
• IAT2 PID อยูในชวง 0.13-4.90 โวลตหรือไม?

ไมใช • IAT2 PID ต่าํกวา 0.13 โวลต, ไปข้ันตอนตอไป 
• IAT2 PID สงูกวา 4.90 โวลต, ไปข้ันตอนที่ 9 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 16 4 ตรวจสอบขัว้เซน็เซอร IAT No.2  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร 

IAT No.2 
• ตรวจสอบการคดงอของขั้ว MAF เซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ E (ดาน
ชิ้นสวน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนที่ตอไป 5 แบงแยกวาเปนขอมลูบกพรองทีเ่ซน็เซอร IAT 
No.2 หรอืทีช่ดุสายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน IAT2 

PID 
• IAT2 PID ต่าํกวา 0.13 โวลต หรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 10 
 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 16 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอร IAT No.2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF เซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถงั 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 16 7 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรเซน็เซอร IAT 
No.2 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF เซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ E (ดานชุด
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 16 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 16 8 ตรวจสอบขัว้ของขอตอสายไฟ MAFเซ็นเซอร/
เซน็เซอร IAT No.2  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ MAFเซ็นเซอร/เซ็นเซอร 

IAT No.2 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบเซน็เซอร IAT No.2 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.2 

(ดู 01-40A-15 เซ็นเซอรมาตรวัดการไหล
ของอากาศ(MAF)/การตรวจสอบเซ็นเซอร
อุณหภูมิไอ No.2 (IAT) [WL-3]) 

• เปนปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน MAFเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2, จากนั้น
ไปข้ันตอนที่ 16 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-40 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน

ที่ 16 
10 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟระหวาง

สญัญาณเซน็เซอร IAT No.2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง MAF
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D (ดาน
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 16 

11 ตรวจสอบวงจรกราวดเซน็เซอร IAT No.2 
ลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร IAT 

No.2 ข้ัว E (ดานสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 16 12 ตรวจสอบการตดิตัง้ของขัว้ขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 
 

13 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอร IAT No.2 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAFเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 3D 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 16 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 
 

14 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดเซน็เซอร 
IAT No.2 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF 
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว E และ 
PCM ข้ัว 1B 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 
 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 15 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1110 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

16 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P1182 [WL-3] 

DCF01200110W02 
DTC P1182 โซลนิอยดวาลวตดัน้าํมนัเชือ้เพลงิบกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 
• ถาหมุนสวติชเครื่องยนตไปทีต่ําแหนง OFF ในขณะที่เครื่องยนตทํางานและรอบเครื่องยนตลดลง 

200 rpm หรอืนอยกวาเปนเวลา 2 วนิาท ีหลังจากหมุนสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF,  
PCM จะพิจารณาวาโซลินอยดวาลวตัดนํ้ามนัเชื้อเพลิงมีขอบกพรอง  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• โซลินอยดวาลวตัดนํ้ามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว J และ PCM ข้ัว 4W 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-41 

 
 
 
01

DTC P1182 โซลนิอยดวาลวตดัน้าํมนัเชือ้เพลงิบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียด
การซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของ 
• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF และรอ 

2 วินาท ีหรอืมากกวา, จากนั้นหมุนสวติชกุญแจ 
ON (เครื่องยนตดับ) 

• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลกัษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดข้ึนเปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่5 3 ตรวจสอบวงจรโซลนิอยดวาลวตดัน้าํมนัเชือ้เพลงิ
ลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A  ข้ัว J และกราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัน้าํมนัเชือ้เพลงิลดัวงจร
กบัแหลงจายไฟ 
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัน้ํามัน
เชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-21 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 

• โซลินอยดวาลวตัดนํ้ามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวตดันํ้ามันเชื้อเพลิ, จากนั้น
ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 5 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1182 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ A) 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

โซลนิอยดวาลวตดั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-42 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 

(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 
6 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 

• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 
(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P1189 [WL-3]  

DCF01200110W03 
DTC P1189 วงจรเซน็เซอรความเรว็ปมน้าํมนัเชือ้เพลงิบกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลงิที่ PCM ข้ัว 2D และ 2Kถาความ
แตกตางระหวางความเร็วรอบเครื่องยนตถูกตรวจพบโดยเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง และ
เซ็นเซอร CKP  เปน 500 rpm หรอืมากกวาเปนเวลา 1 วินาที ตอเนื่องภายใตสภาวะตอไปนี้, PCM 
จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามนัเชื้อเพลิงมีขอบกพรอง 
⎯ ความเร็วรอบของเครื่องยนตทีถู่กตรวจสอบโดยเซ็นเซอรความเรว็ปมน้ํามันเชื้อเพลิง ต่ํากวาที่
ถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร CKP 

⎯ เครื่องยนตทํางาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชือ้เพลิงบกพรอง 
• การตดิตั้งของขอตอสายไฟเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ PCM 
• วงจรเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิงลดัวงจรระหวางกัน 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางขั้วเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง (ขอตอสายไฟ C ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง) A และ PCM ข้ัว 2K 

• ลัดวงจรกับกราวดระหวางขั้วเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง (ขอตอสายไฟ C ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง) B และ PCM ข้ัว 2D 

• ขาดวงจรระหวางขั้วเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง (ขอตอสายไฟ C ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง) 
A และ PCM ข้ัว 2K 

• ขาดวงจรระหวางขั้วเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง (ขอตอสายไฟ C ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง) 
B และ PCM ข้ัว 2D 

• PCM บกพรอง  

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 

เซน็เซอรความเรว็ปมน้าํมันเชือ้เพลงิ

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ C) 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-43 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ยืนยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหัส DTC  

(ดู 01-02A-9 ขั้นตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปขั้นตอนที่ 5 3 ยืนยนัแรงเคลือ่นไฟฟาเซน็เซอรความเรว็ปมน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• ตอโวลทมิเตอรเขากับปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงขอ
ตอสายไฟ C ขั้ว A และ B (ดานชิ้นสวน) 

• ตรวจสอบแรงเคลื่อนในชวง AC ในขณะสตารท
เครื่องยนต 

• สามารถอานคาแรงเคล่ือนไฟฟาไดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ตรวจสอบการติดต้ังขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสียหาย
, ขั้วหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) หรือการคดงอของขั้ว
เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

4 ตรวจสอบโเซน็เซอรความเรว็ปมน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ปฏิบัติตามการตรวจสอบเซ็นเซอรความเร็ว
ปมน้ํามันเชื้อเพลิง    
(ดู 01-40A-24 การตรวจสอบเซ็นเซอรความเร็ว
ปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 

• เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิงเปนปกติ
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ของขัว้ขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย, 
ขั้วหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรเซน็เซอรความเรว็
ปมน้าํมนัเชือ้เพลิง 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของขั้วตอไปนี้: 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
C ขั้ว A และ PCM ขั้ว 2K 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
C ขั้ว B และ PCM ขั้ว 2D 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาด, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 
 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรเซน็เซอร
ความเรว็ปมน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของขั้วตอไปนี้: 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
C ขั้ว A และกราวดตัวถัง 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
C ขั้ว B และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบวงจรเซน็เซอรความเรว็ปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ
ลัดวงจรระหวางกนั 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงขอตอสายไฟ C ขั้ว A และ B (ดานชุด
สายไฟ)  

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 9 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC P1189 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจํา PCM โดย
ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหัสวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

10 ยืนยนัขัน้ตอนหลังการซอม 
• ปฏิบัติตาม “หลังจากขั้นตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากขั้นตอนการซอม [WL-3])
• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-44 

DTC P1195 [WL-3] 
DCF01200110W04 

DTC P1195 วงจร BARO เซน็เซอรบกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาเขาจาก BARO เซ็นเซอรซึ่งอยูภายใน PCM ถาแรงเคลื่อนไฟฟา
เขาจาก BARO เซ็นเซอรต่าํกวา 1.50 โวลต หรอืสงูกวา 4.5 โวลต,  PCM จะพิจารณาวาวงจร 
BARO เซ็นเซอรผดิปกต ิ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • BARO เซ็นเซอรบกพรอง (อยูภายใน PCM) 
• PCM บกพรอง  

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3])
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

3 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P1226 [WL-3] 

DCF01200120W01 
DTC P1226 วงจรเซน็เซอร CS บกพรอง 
สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาเขาจาก CS เซ็นเซอรถาแรงเคลื่อนไฟฟาเขาจาก CS เซ็นเซอรต่าํ
กวา 0.23 โวลตหรอืสงูกวา 4.68 โวลต, PCM จะพิจารณาวาวงจร CS เซ็นเซอรผดิปกต ิ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• CS เซ็นเซอรบกพรอง  
• PCM บกพรอง  
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดหรือลัดวงจรลงกราวดระหวาง CS เซ็นเซอรข้ัว (ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A) F และ 

PCM ข้ัว 1Q 
• ขาดหรือลัดวงจรลงกราวดระหวาง CS เซ็นเซอรข้ัว (ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A) G และ 

PCM ข้ัว 1O 
• ขาดวงจรระหวาง CS เซ็นเซอรข้ัว (ปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A) H และ PCM ข้ัว 1M 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-45 

 
 
 
01

DTC P1226 วงจรเซน็เซอร CS บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการซอม
ที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม  
[WL-3]) 

• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 3 ตรวจสอบการตดิตัง้ของขัว้ขอตอสายไฟ CS 
เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ CS เซ็นเซอร 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ของขัว้ขอตอสายไฟ 
PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

 
 
 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ A) 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

CS เซน็เซอร PCM

F
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H
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-46 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่8 

 
5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของ CS 

เซน็เซอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้: 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ A ข้ัว F และกราวดตัวถัง 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ A ข้ัว G และกราวดตวัถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 
 

ตรวจสอบการขาดวงจรลงกราวดของ CS
เซน็เซอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้: 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ A ข้ัว F และ PCM ข้ัว 1Q 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ A ข้ัว G และ PCM ข้ัว 1O 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ A ข้ัว H และ PCM ข้ัว 1M 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาด, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงอาจมีขอบกพรอง, ปรกึษาตัวแทน
จําหนายเพ่ือทาํการตรวจสอบปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

7 ตรวจสอบ CS เซน็เซอร 
• ปฏิบัตติาม การตรวจสอบ CS เซ็นเซอร  

(ดู 01-40A-27 การตรวจสอบเซ็นเซอร
คอนโทรลสลฟี (CS) [WL-3]) 

• CS เซ็นเซอรปกติหรือไม? 
ไมใช ปรึกษาตัวแทนจําหนายเพ่ือทาํการเปลี่ยน CS เซ็นเซอร, 

ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1226 เสรจ็สิน้

สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P1312 [WL-3] 

DCF01201300W01 
DTC P1312 วงจร TCV บกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแตกตางของแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเวลาเปาหมายในการฉดีและระยะเวลาใน
การฉดีจริงในขณะที่ ECT สงูกวา 80˚C {176 ˚F} และเครื่องยนตทํางาน, ถาแรงเคลื่อนไฟฟา
แตกตางกันเกินคากําหนดเปนเวลา 12.75 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวาระบบควบคุมจังหวะ
ระยะเวลาการฉดีผดิปกต ิ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟA ข้ัว C และรีเลยหลัก ข้ัว D 
• ลัดวงจรกับลงกราวดในชดุสายไฟระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว B และ PCM 
ข้ัว 4U 

• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟA ข้ัว B และ PCM ข้ัว 4U 
• TCV เซ็นเซอรบกพรอง  
• ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง (การควบคุมจังหวะระยะเวลาการฉีด) บกพรอง  
• PCM บกพรอง  



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-47 

 
 
 
01

DTC P1312 วงจร TCV บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการซอม
ที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม  
[WL-3]) 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน   

ECT PID 
• รอจนกระทั่ง ECT PID สงูกวา 80˚C 

{176 ˚F} 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตขุองปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตาราง DTC [WL-3]) 

3 มรีหสั DTC อื่นๆ แสดงขึน้หรอืไม  
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ

รเีลยหลกั 
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ A) 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

จากรเีลยหลกั ขัว้ D
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-48 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบขัว้ของขอตอสายไฟปมฉดีน้าํมนั

เชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ A ของปมฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบวงจรแหลงจายไฟ TCV 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ A 
ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นวงจร TCV ทีข่าดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นวงจรควบคุม TCV ที่ลดัวงจรลงกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจร TCV 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ)และกราวดตวัถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการตดิตัง้ของขัว้ขอตอสายไฟ 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

ใช ปมฉีดนํ้ามัยเชือ้เพลิงอาจมีขอบกพรองทาง, ปรึกษา
ตัวแทนจําหนายเพ่ือทําการตรวจสอบปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุ TCV 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) และ PCM ข้ัว 4U (ดานชุด
สายไฟ)  

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นวงจรควบคุม TCV ที่ขาดวงจร, จากนั้น
ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงอาจมีขอบกพรองทางกลไก, 
ปรึกษาตัวแทนจําหนายเพ่ือทาํการตรวจสอบปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

9 ตรวจสอบ TCV 
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบ TCV 

(ดู 01-40A-27 การตรวจสอบวาลวควบคุม
ไทมเมอร (TCV) [WL-3]) 

• TCV เซ็นเซอรปกติหรือไม? 
ไมใช ปรึกษาตัวแทนจําหนายเพ่ือทาํการเปลี่ยน TCV 

เซ็นเซอร, ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1312 เสรจ็สิน้

สมบรูณ 
• แนใจวาตอข้ัวตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดย
ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน ECT 

PID 
• รอจนกระทั่ง ECT PID สงูกวา 80˚C {176 
˚F} 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-49 

 
 
 
01

DTC P1318 [WL-3]  
DCF01201300W02 

DTC P1318 วงจรเซน็เซอรตาํแหนงไทมเมอรบกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาที่เขาจากเซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร ถาแรงเคลื่อนไฟฟา
ที่เขาจาก เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอรต่าํกวา 0.25 โวลต หรอืสงูกวา 4.90 โวลต, PCM จะ
พิจารณาวาเซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอรบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอรบกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดหรือลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอรตําแหนงไทม (ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอ
สายไฟ B) A และ PCM ข้ัว 1K  

• ขาดหรือลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร (ปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B) C และ PCM ข้ัว 1I 

• ขาดหรือลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร (ปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B) Bและ PCM ข้ัว 1G 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

 
 
 
 

เซน็เซอรตาํแหนงไทมเมอร

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ C) 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-50 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 3 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร

ตาํแหนงไทมเมอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงไทมเมอร
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ของขัว้ขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่8 
 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจร 
เซน็เซอรตาํแหนงไทมเมอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้: 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B ข้ัว A และกราวดตัวถัง 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B ข้ัว C และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 ตรวจสอบการขาดวงจรลงกราวดของวงจร
เซน็เซอรตาํแหนงไทมเมอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้: 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1K 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B ข้ัว C และ PCM ข้ัว 1I 

⎯ ระหวางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1G 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาด, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงอาจมีขอบกพรอง, ปรกึษา
ตัวแทนจําหนายเพ่ือทําการตรวจสอบปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

7 ตรวจสอบเซน็เซอรตาํแหนงไทมเมอร 
• ปฏิบัตติาม การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
ไทมเมอร  
(ดู 01-40A-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงไทมเมอร [WL-3]) 

• เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอรปกติหรือไม? 

ไมใช ปรึกษาตัวแทนจําหนายเพ่ือทาํการเปลี่ยนเซน็เซอร
ตําแหนงไทมเมอร, ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1318 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-51 

 
 
 
01

DTC P1402 [WL-3]    
DCF01201400W01 

DTC P1402 วงจรเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR บกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 
• ถา PCM ตรวจพบวาแรงเคลื่อนไฟฟาของเซน็เซอรตําแหนงวาลว GR ที่ PCM ข้ัว 1F ต่าํกวา 

0.10 โวลต หรอืสงูกวา 4.90 โวลต หลังจากเครื่องยนตตดิ, PCM จะพิจารณาวาเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGRบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C และ PCM ข้ัว 1F 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C และ PCM  ข้ัว 1F 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 1A 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR ข้ัว B และ PCM  ข้ัว 1A  
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว A และ PCM ข้ัว 1B 
• ลัดวงจรกับวงจรแหลงจายไฟแรงเคลื่อนไฟฟาอางอิง (Vref) ระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว 

EGR ข้ัว C และ PCM  ข้ัว 1F 
• PCM บกพรอง 
• MAF เซ็นเซอรบกพรอง 
• วงจรไฟฟาสัญญาณตําแหนงวาลว EGR  
• มีการลดลงของแรงเคลื่อนไฟฟาในวงจรแหลงจายไฟแรงเคลื่อนไฟฟาอางอิง(Vref) หรอื
วงจรกราวด 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหสั DTC  

(ดู 01-02A-9 ข้ันตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครัง้คราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึน
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-52 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 18 3 ตรวจสอบขอตอสายไฟเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสยีหาย, 
ข้ัวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนที่ 9 4 ตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟาวงจรแหลงจายไฟทีข่อตอ
สายไฟเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON   

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ)ของ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR และกราวดตัวถงั 

• แรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคา 4.5-5.5 โวลตหรอืไม? 

ไมใช • ถาแรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+, ใหซอม หรือ
เปลี่ยนสายไฟที่ลดัวงจร, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
18 

• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาเปน 0 โวลต, ใหไป
ข้ันตอนตอไป 

 
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป

ข้ันตอนที่ 18 
5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของแหลงจายไฟ

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 18 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรระหวางแหลงจายไฟเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR และกราวด 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ A (ดาน
ชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 18 7 ตรวจสอบการตดิตัง้ของขัว้ขอตอสายไฟ PCM 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (การเสียหาย, ข้ัว
หลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนที่ 18 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรแหลงจายไฟ
เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ)และ PCM ข้ัว 
1A (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 18 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนที่ 9 9 ตรวจสอบวงจรสญัญาณแรงเคลือ่นไฟฟาทีข่อตอ
สายไฟเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอรตําแหนงวาลว 

EGR ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตวัถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคา 4.5-5.5 โวลตหรอืไม? 

ไมใช • ถาแรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+, ใหซอม หรือ
เปลี่ยนสายไฟที่ลดัวงจร, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
18 

• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาเปน 0 โวลต, ใหไป
ข้ันตอนที่ 11 

 
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป

ข้ันตอนที่ 18 
10 ตรวจสอบการลดัวงจรระหวางแหลง 

จายไฟเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR และวงจร
สญัญาณ 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ C (ดานชุด
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 18 

11 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ)และกราวดตัวถัง

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-53 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 

18 
12 ตรวจสอบการลดัวงจรระหวางเซน็เซอร

ตาํแหนงวาลว EGR กบัสญัญาณและวงจร
กราวด 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) 
และ A (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ซอมข้ัว, จากนัน้ไปขั้นตอนที่ 18 13 ตรวจสอบขอตอสายไฟ PCM 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ 1F (ความ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนที่ 18 14 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C  (ดานชุดสายไฟ)
และ PCM ข้ัว 1F (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอนที่ 
18 
 
 
 
 

ใช เปลี่ยนข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที ่18 15 ตรวจสอบขอตอสายไฟ PCM 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ 1B (ความ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 16 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวด
เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 1B (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่สงสยั, จากนั้นไปขัน้ตอนที่ 
18 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 17 ตรวจสอบเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ปฏิบัตติาม การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR  
(ดู 01-40A-32 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR [WL-3]) 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGRปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR, ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 18 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1402 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ติดเครื่องยนต 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 

19 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 

(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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DTC P1649 [WL-3]   
DCF0120600W01 

DTC P1649 วงจร EPROM ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิบกพรอง 
สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• ถา PCM ไมสามารถเขาไปในสวนของ EPROM ปมฉีดนํ้ามนัเชื้อเพลิง, PCM จะพิจารณาวา EPROM 
ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงมีขอบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรระหวาง EPROM ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว (ปมฉดีน้ํามันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ B) D และ 

PCM ข้ัว 1A 
• ขาดหรือลัดวงจรกับกราวดระหวาง EPROM ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง (ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B) F และ PCM ข้ัว 2E 

• ขาดหรือลัดวงจรกับกราวดระหวาง EPROM ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง (ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B) G และ PCM ข้ัว 2L 

• ขาดหรือลัดวงจรกับกราวดระหวาง EPROM ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง (ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงขอตอ
สายไฟ B) E และ PCM ข้ัว 1S 

• ขาดวงจรระหวาง EPROM ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว (ปมฉดีน้ํามันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ B) H และ 
PCM ข้ัว 1B 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการซอมหรอืวิเคราะหปญหาตามรายละเอียดการ
ซอมที่มีอยู 
• ถาไมม,ี ใหไปข้ันตอนตอไป 

1 ตรวจสอบรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอมที่
เก่ียวของ 

• มีรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ B) 

ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ 
ขอตอสายไฟดานชดุสายไฟ

EPROM ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ยืนยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ลบรหัส DTC  

(ดู 01-02A-9 ขั้นตอนหลังการซอม [WL-3]) 
• ติดเครื่องยนต 
• รหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03A-33 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น
เปนครั้งคราว [WL-3]) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 3 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ EPROM ปม
ฉีดน้าํมนัเชือ้เพลิง  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ EPROM ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง  

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสียหาย, 
ขั้วหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรแหลง 
จายไฟ EPROM ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง ขอตอสายไฟ B ขั้ว D (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาด, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 
 
 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟPCM 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (ความเสียหาย, 
ขั้วหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม?  

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 
 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจร EPROM 
ปมฉีดน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของขั้วตอไปนี้: 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
B ขั้ว F และกราวดตัวถัง 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
B ขั้ว G และกราวดตัวถัง 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
B ขั้ว E และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม?  

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจร EPROM ปมฉดี
น้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของขั้วตอไปนี้: 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
B ขั้ว F และ PCM ขั้ว 2E 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
B ขั้ว G และ PCM ขั้ว 2L 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
B ขั้ว E และ PCM ขั้ว 1S 

⎯ ระหวางปมฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงขอตอสายไฟ 
B ขั้ว H และ PCM ขั้ว 1B 

• มีการตอเนื่องหรือไม?  

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาด, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงอาจมีขอบกพรอง, ปรึกษาตัวแทน
จําหนายเพื่อทําการตรวจสอบปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

8 ตรวจสอบ EPROM ปมฉดีน้าํมนัเชื้อเพลงิ  
• ปฏิบัติตาม การตรวจสอบ EPROM ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง    
(ดู 01-40A-29 การตรวจสอบEPROM ปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 

• EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ปรึกษาตัวแทนจําหนายเพื่อทําการเปลี่ยน EPROM ปม
ฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง, ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 9 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC P1649 เสรจ็สิน้สมบรูณ
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจํา PCM โดย
ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-3] 
 

01-02A-56 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ตรวจสอบรหสั DTC ที่เก่ียวของ 

(ดู 01-02A-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [WL-3]) 
10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 

• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม” 
(ดู 01-02A-9 หลังจากข้ันตอนการซอม   
[WL-3]) 

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 

01-02B-1 

 
 
 
01

 
 
 
01

01-02B การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C]  
DTC P0380 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-86 การแกไขปญหาบนรถยนต 

   ไดอะแกรมสายไฟ [WL-C, WE-C]........ 
 
01-02B-2 DTC P0403 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-89 

บทนาํ [WL-C, WE-C]........................... 01-02B-6 DTC P0405 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-91 
DTC P0406 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-93 รหสัปญหาเพนดิง้ (Pending Trouble  

   Codes) [WL-C, WE-C]...................... 
 
01-02B-6 DTC P0489 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-95 

FREEZE FRAME DATA [WL-C, WE-C]....01-02B-6 DTC P0490 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-96 
DTC P0500 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-98 การอาน/ลบผลทดสอบการวเิคราะหปญหา  

   [WL-C, WE-C]..................................
 
01-02B-6 DTC P0563 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-100 

DTC P0602 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-102 การแสดงคาพารามเิตอร (PID)  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-02B-6 DTC P0606, P2530 [WL-C, WE-C]...........01-02B-102 

DTC P0607 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-102 ทดสอบการแกไขปญหาบนรถยนต 
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-02B-7 DTC P0610 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-103 

หลงัจากขัน้ตอนการซอม [WL-C, WE-C]...01-02B-10 DTC P0627 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-104 
DTC P0628 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-106 การทดสอบ KOEO/KOER  

   [WL-C, WE-C]..................................
 
01-02B-10 DTC P0629 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-107 

DTC P0642 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-109 ตารางรหสัวเิคราะหปญหา DTC 
   [WL-C, WE-C]................................. 

 
01-02B-11 DTC P0643 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-112 

DTC P0016 [WL-C, WE-C]....................01-02B-15 DTC P0652 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-116 
DTC P0045 [WL-C, WE-C]....................01-02B-16 DTC P0653 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-117 
DTC P0046 [WL-C, WE-C]....................01-02B-18 DTC P0660 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-119 
DTC P0047 [WL-C, WE-C]....................01-02B-19 DTC P0661 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-123 
DTC P0048 [WL-C, WE-C]....................01-02B-21 DTC P0662 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-125 
DTC P0088 [WL-C, WE-C]....................01-02B-23 DTC P0663 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-127 
DTC P0093 [WL-C, WE-C]....................01-02B-24 DTC P0664 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-128 
DTC P0097 [WL-C, WE-C]....................01-02B-25 DTC P0665 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-130 
DTC P0098 [WL-C, WE-C]....................01-02B-27 DTC P0685 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-132 
DTC P0102 [WL-C, WE-C]....................01-02B-29 DTC P0698 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-134 
DTC P0103 [WL-C, WE-C]....................01-02B-31 DTC P0699 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-136 
DTC P0106 [WL-C, WE-C]....................01-02B-33 DTC P1196 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-138 
DTC P0107 [WL-C, WE-C]....................01-02B-35 DTC P1259 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-141 
DTC P0108 [WL-C, WE-C]....................01-02B-38 DTC P1260 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-144 
DTC P0112 [WL-C, WE-C]....................01-02B-41 DTC P1391 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-144 
DTC P0113 [WL-C, WE-C]....................01-02B-42 DTC P1392 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-147 
DTC P0117 [WL-C, WE-C]....................01-02B-44 DTC P1602 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-149 
DTC P0118 [WL-C, WE-C]....................01-02B-46 DTC P1603 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-149 
DTC P0122 [WL-C, WE-C]....................01-02B-48 DTC P1604 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-150 
DTC P0123 [WL-C, WE-C]....................01-02B-50 
DTC P0182 [WL-C, WE-C]....................01-02B-52 

DTC P1621, P1622, P1623, P1624  
   [WL-C, WE-C]....................................

 
01-02B-150 

DTC P0183 [WL-C, WE-C]....................01-02B-54 DTC P1675 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-151 
DTC P0191 [WL-C, WE-C]....................01-02B-56 DTC P1676 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-152 
DTC P0192 [WL-C, WE-C]....................01-02B-57 DTC P2135 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-152 
DTC P0193 [WL-C, WE-C]....................01-02B-59 DTC P2136 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-153 
DTC P0201 [WL-C, WE-C]....................01-02B-61 DTC P2143 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-154 
DTC P0202 [WL-C, WE-C]....................01-02B-62 DTC P2144 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-156 
DTC P0203 [WL-C, WE-C]....................01-02B-64 DTC P2145 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-158 
DTC P0204 [WL-C, WE-C]....................01-02B-66 DTC P2146 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-160 
DTC P0222 [WL-C, WE-C]....................01-02B-68 DTC P2147 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-160 
DTC P0223 [WL-C, WE-C]....................01-02B-71 DTC P2148 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-162 
DTC P0227 [WL-C, WE-C]....................01-02B-74 DTC P2149 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-164 
DTC P0228 [WL-C, WE-C]....................01-02B-76 DTC P2150 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-165 
DTC P0300 [WL-C, WE-C]....................01-02B-78 DTC P2151 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-167 

DTC P2227 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-170 DTC P0301, P0302, P0303, P0304  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-02B-80 DTC P2228 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-170 

DTC P0335 [WL-C, WE-C]....................01-02B-81 DTC P2229 [WL-C, WE-C].................... 01-02B-171 
DTC P0340 [WL-C, WE-C]....................01-02B-84   
 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-2 

การแกไขปญหาบนรถยนต ไดอะแกรมสายไฟ [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W18 

มรีะบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 

 
 

แบตเตอรี ่

สวติชเครือ่งยนต 

รเีลยหลกั

ขอมลูรายละเอยีดระบบ
ปองกนัการทาํงานของ 
เครือ่งยนต 

(ม ีBARO 
เซน็เซอร) 

สวติชเดนิเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชไฟเบรก
 
 
 
 

                                                                                                           

ไฟเบรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชตาํแหนงเกยีรวาง
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช CPP

สญัญาณ
ความเรว็ 

แผงหนาปด 

ไฟแสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดง RFW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดงหวัเผา 

MAF 
เซ็นเซอร 
 
 
 
เซ็นเซอร 
IAT No.2 

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.4 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.3 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.2 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.1 
 

218

231

226

195

171

230

150

126

173

101

149

102

174

125

235

161

238

240

228

232

244

256

233

184

202

204

206

219

201

203

205

169

154

188

190

PCM 

LOCK

MIL

DLC

DLC-2

C

D

E

ON

B

ACC

ACC

IG1

IG2

F

STA

STA
IG-

FEN
KLN
TEN

KLN
TEN

CAN_H

CAN_L

DBG102BWBY01



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-3 

 
 
 
01

                  

เซน็เซอร  
APP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
บสูท 
เซน็เซอร 

 
 
 
 

เซน็เซอร 
IAT No.1 

เซน็เซอร ECT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว 
EGR 

สวติชพดัลม รเีลย 
โบลเวอร 

รเีลย
หวัเผา

หวัเผา 

มอเตอร
โบลเวอร 

สวติชแรงดนั
น้าํยาแอร (ต่าํ) 

A/C 
คอมเพรสเซอร

A/C รเีลย 

เทอรโมสวติช 
ม ีA/C 

A/C 
สวติช 

แอมปปริ
ฟายเออร 

โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW 
 
 
 
 

โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW 

ม ีRFW

CMP 
เซน็เซอร 
 
 
 
 
 

CKP 
เซน็เซอร 

สวติช RFW 
 
 
 
 
 

สวติชไฟ
แสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 

สวติชทรานส
เฟอร 
 
 
 
 

สวติชหลกั 
RFW 

วาลววดัน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
VBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยด
ควบคมุการหมนุ
วนแบบแปรผนั 
รุนทีม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (ครึง่)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (เตม็) 

253

254

185

137

135

258

129

160

114

192

193

194

179

178

176

177

181

152

155

213

222

212

209

109

140

191

133

189

141

111

167

156

115

170

106

116

110

182

227

239

128

F

E

C

C

C

D

0

1
2
3

4

PCM

DBG102BWBY02

 รุนทีม่ ี

ม ีRFW 

ม ีA/C 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-4 

 

 
 
 

แบตเตอรี ่

สวติชเครือ่งยนต 

รเีลยหลกั

(ม ีBARO 
เซน็เซอร) 

 

สวติชเด ินเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชไฟเบรก
 
 
 
 

                                                                                                           

ไฟเบรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชตาํแหนงเกยีรวาง
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช CPP

สญัญาณ
ความเรว็ 

แผงหนาปด 

ไฟแสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดง RFW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดงหวัเผา 

MAF 
เซ็นเซอร 
 
 
 
เซ็นเซอร 
IAT No.2 

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.4 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.3 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.2 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.1 
 

218

231

226

195

171

150

126

173

101

149

102

174

125

235

161

238

240

228

225

232

244

256

233

184

202

204

206

219

201

203

205

169

154

188

190

PCM 

MIL

DLC

DLC-2

C

D

E

ON

B

ACC

ACC

IG1

IG2

LOCK

F

STA

STA
IG-

FEN
KLN
TEN

KLN
TEN

CAN_H

CAN_L

DBG102BWBY03

ไมมรีะบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-5 

 
 
 
01

                  

เซน็เซอร  
APP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
บสูท 
เซน็เซอร 

 
 
 
 

เซน็เซอร 
IAT No.1 

เซน็เซอร ECT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว 
EGR 

สวติชพดัลม รเีลย 
โบลเวอร 

รเีลย
หวัเผา

หวัเผา 

มอเตอร
โบลเวอร 

สวติชแรงดนั
น้าํยาแอร (ต่าํ) 

A/C 
คอมเพรสเซอร

A/C รเีลย 

เทอรโมสวติช 
ม ีA/C 

A/C 
สวติช 

แอมปปริ
ฟายเออร 

โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW 
 
 
 
 

โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW 

ม ีRFW

CMP 
เซน็เซอร 
 
 
 
 
 

CKP 
เซน็เซอร 

สวติช RFW 
 
 
 
 
 

สวติชไฟ
แสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 

สวติชทรานส
เฟอร 
 
 
 
 

สวติชหลกั 
RFW 

วาลววดัน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
VBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยด
ควบคมุการหมนุ
วนแบบแปรผนั 
รุนทีม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (ครึง่)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (เตม็) 

253

254

185

137

135

258

129

160

114

192

193

194

179

178

176

177

181

152

155

213

222

212

209

109

140

191

133

189

141

111

167

156

115

170

106

116

110

182

227

239

128

F

E

C

C

C

D

0

1
2
3

4

PCM

DBG102BWBY02

 รุนทีม่ ี

ม ีRFW 

ม ีA/C 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-6 

บทนํา [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W24 

• เม่ือลูกคาแจงทราบถึงปญหาของรถยนต, ใหตรวจสอบหลอดไฟเตือน,และรหสัวิเคราะหปญหา (DTC), จากนั้นวิเคราะห
ปญหาใหสอดคลองกับตารางขางลางตอไปนี้ 
⎯ ถามีรหัส DTC ปรากฏข้ึน ใหตรวจสอบรหสัวิเคราะหปญหาทีเ่ก่ียวของ (ดู 01-02B-11 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา 

DTC [WL-C, WE-C]) 
⎯ ถารหัส DTC ไมปรากฏข้ึนและหลอดไฟเตือนไมติดข้ึน ใหวเิคราะหปญหาตามตารางแกไขปญหาตามอาการ 

 
  *:ไฟเตือนการทํางานผดิปกติ (MIL), ไฟเตือนเจนเนอเรเตอร, ไฟเตือนกันขโมย 
 

รหสัปญหาเพนดิ้ง (Pending Trouble Codes) [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W25 

• MIL จะติดสวางขึ้นเมื่อขอบกพรองถูกตรวจจบัไดในสองชวงรอบของการตรวจจับ รหัสของระบบที่บกพรองจะถูกบันทึกไว
ภายในหนวยความจํา PCM ในชวงของการตรวจพบในชวงรอบแรก รหสัปญหานี้เรยีกวา “รหสัปญหาแบบเพนดิ้ง (Pending 
Trouble Codes)” ถาขอบกพรองไมถูกตรวจพบในรอบสอง PCM จะพิจารณาวาระบบกลบัคืนสูปกติ หรอืขอบกพรอง
อาจจะเกิดจากการตรวจจับทีผ่ดิพลาด และจะลบรหสัปญหาแบบเพนดิ้งออก แตถาขอบกพรองยังถูกจับไดในชวงรอบที่
สอง PCM จะพิจารณาวาระบบมีขอบกพรอง ลบรหสัปญหาแบบเพนดิ้ง (Pending Trouble Codes) ออก หลอดไฟเตือน 
(MIL) ติดข้ึนและบันทึกรหสั DTC  

 
ขอมลูในขณะเกดิขอบกพรอง (FREEZE FRAME DATA) [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W26 
• จะเปนขอมูลทางเทคนคิซึ่งจะแสดงสภาวะของเครื่องยนตในชวงเวลาที่เกิดขอบกพรองครั้งแรก ขอมูลน้ียังคงอยูใน
หนวยความจาํ 

 
การอาน/ลบผลทดสอบการวเิคราะหปญหา [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W27 

• ฟงกชั่นนี้จะเรียกดูรหสัวิเคราะหทีถู่กบันทึกไวใน PCM และลบรหสัวิเคราะหปญหา DTC, ไฟแสดงหัวเผา, ระยะเวลาของ
ไฟแสดงหวัเผา 

 

การแสดงคาพารามเิตอร (PID) [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W28 

• โหมด PID จะแสดงคาการทาํงาน,สญัญาณเขา-ออกทั้งอนาล็อกและดิจติอล,คาทีค่ํานวณไดและรายละเอียดสถานะของ
ระบบ แตคา  PID สําหรับชิ้นสวนทีส่งสญัญาณออกเปนคาภายใน PCM, ใหตรวจสอบชิ้นสวนแตละชิ้นสวนเพื่อระบุสวนที่
บกพรอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รถลูกคามาถึงศนูยบริการ 

หลอดไฟเตือนติดข้ึน/
กะพริบ* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรหสั DTC 
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหปญหารหสั DTC 
(การแกไขปญหาบนรถ) 
• ตารางรหสั DTC 
• ข้ันตอนการแกไข
ปญหา 

ไมมีการตดัของหลอดไฟเตือนกับ
อาการของปญหา* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ตรวจสอบ DTC 
• ทดสอบเครื่องยนต, ทดสอบรอบ
เดินเบา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหปญหาตามอาการของ
ปญหา 
(การแกไขปญหาตามอาการ) 
1. ดัชนีการวิเคราะหปญหา 
2. ตารางการวิเคราะหแบบเรว็ 
3. การแกไขปญหาตามอาการ 

 
 
 
 
 

DTC  
 
 
 
 

ไมมี DTC 

DPE102BW1074
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ทดสอบการแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W15 

ขัน้ตอนการอานรหสัวเิคราะหปญหา DTCs 
การใช PDS/IDS 

1. ตอ PDS/IDS เขากัย DLC-2 
2. หลังจากระบุรนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จาก
หนาจอ PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “Self Test” 

3. จากนั้น,เลือก “Retrieve CMDTCs” และปฏิบตัติาม
ข้ันตอนบนหนาจอ PDS/IDS 

4. ยืนยันรหสัวิเคราะหตามข้ันตอนบนหนาจอ PDS/IDS 
• ถามีรหัสวิเคราะหปญหา DTCs แสดงขึ้นมา, ใหหาสาเหตุของปญหาใหสอดคลองกับการตรวจสอบรหสัวเิคราะห
ปญหาที่แสดงขึ้นมา 

5. หลังจากซอมเสรจ็แลว, ใหลบรหสัวิเคราะหปญหาภายใน PCM โดยอางอิง “หลังจากข้ันตอนการซอม” 
 
การใช WDS  

1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
3. ใช WDS ดูรหสัวิเคราะหปญหา DTCs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนการเขาไปในสวนของรหสัปญหาแบบเพนดิง้ 
(Pending Trouble Codes) 
ใช PDS/IDS  

1. ตอ  PDS/IDS  เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จาก
หนาจอ PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “Self Test”  

3. จากนั้น,เลือก “Retrieve CMDTCs” และปฏิบตัิตาม
ข้ันตอนบนหนาจอ PDS/IDS  

 

4. ยืนยันรหสัปญหาเพนดิ้ง (Pending Trouble Codes) ตามขัน้ตอนบนหนาจอ PDS/IDS 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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การใช WDS  
1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
3. ใช WDS เขาไปในสวนของ Pending Trouble Code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนการเขาไปในสวนขอมลู FREEZE FRAME DATA 
ใช PDS/IDS 

1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จากหนาจอ 

PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “Self Test”  

3. จากนั้น,เลือก “Retrieve CMDTCs” และปฏิบตัิตามขั้น
ตอนบนหนาจอ PDS/IDS 

 
 

4. เขาไปในสวนของขอมูล PID FREEZE FRAME DATA ตามขั้นตอนบนหนาจอ PDS/IDS 
 
 
การใช WDS  

1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
3. ใช WDS บันทกึ FREEZE FRAME DATA 

 
ขัน้ตอนการแสดงผล PID/DATA (PID/DATA: MONitor) และการบนัทกึ 

 
หมายเหต ุ
• ฟงกชั่นการแสดงผล PID/DATA จะแสดงอคาที่คาํนวณของสัญญาณเขา/ออกภายใน PCM ดังนั้น คาทีแ่สดงจําไม
สามารถระบถุึงขอบกพรองของชิ้นสวนได ถาคาทีแ่สดงไมอยูในคาที่กําหนด ใหตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากชิ้นสวน
ที่เก่ียวของกับการควบคุมดวย 

 
 
 
 
 
 

DLC-2

DBG110BWBA01

DLC-2

DBG110BWBA01

DLC-2

DBG110BWBA01



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-9 

 
 
 
01

การใช PDS/IDS 
1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จากหนาจอ 

PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “Data Logger” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “Data Logger” 

3. เลือก PID จากตาราง PID 
4. ยืนยันขอมูล PID ตามขั้นตอนบนหนาจอ PDS/IDS 

 
การใช WDS 

1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC-2  
3. ใช WDS เขาไปในสวนของการแสดงผล PID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนฟงกชัน้จาํลองการทาํงานของชิน้สวน  
การใช PDS/IDS 

1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จากหนาจอ 

PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “Data Logger” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “Data Logger” 

3. เลือกหัวขอจําลองการทาํงานของชิ้นสวน (Simulation Function) จากตาราง PID 
4. ใชหัวขอการจําลองการทาํงานของชิ้นสวน ตรวจสอบการทํางานของแตละชิน้สวน 

• ถาไมมีการทํางานจากรีเลย, มอเตอรและโซลนิอยดหลังจากใชฟงกชั่นจําลองการทํางานของชิ้นสวน ทําการ
ตรวจสอบ, อาจเปนไปไดวามกีารขาดหรือลดัวงจรในชดุสายไฟ, รีเลย, มอเตอรหรือโซลนิอยด, หรือมีการตดิขัดและ
การทํางานบกพรอง 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-10 

การใช WDS 
1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
3. เลือกหัวขอจําลองการทาํงานของชิ้นสวน (Simulation 

Function) จากตาราง PID 
4. ใชหัวขอการจําลองการทาํงานของชิ้นสวน ตรวจสอบ
การทํางานของแตละชิ้นสวน 
• ถาไมมีการทํางานจากรีเลย, มอเตอร และโซลินอยด
หลังจากใชฟงกชั่นจําลองการทํางานของชิ้นสวน ทาํ
การตรวจสอบ อาจเปนไปไดวามีการขาดหรือลัดวงจร
ในชุดสายไฟ, รีเลย, มอเตอรหรือโซลินอยด, หรือมี
การตดิขัดและการทํางานบกพรอง 

หลงัจากขัน้ตอนการซอม [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W16 

การใช PDS/IDS 
1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จาก
หนาจอ PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “Self Test” 

3. ยืนยันรหสัวิเคราะหปญหา DTC ตามขั้นตอนบนหนาจอ PDS/IDS 
4. กดปุมลบรหัสวเิคราะหปญหา DTC บนหนาจอ เพ่ือลบรหัส DTC  
5. ยืนยันวาไมมีรหัส DTC ใดๆ แสดงขึ้น 

 
การใช WDS 

1. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
3. บันทึกรหสั DTC ถาม ี
4. ใช WDS ลบขอมูลการวิเคราะหปญหาทั้งหมด 

การทดสอบ KOEO/KOER [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W17 

การใช PDS/IDS 
1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต, เลือกหัวขอตอไปนี้จาก
หนาจอ PDS/IDS  
• เม่ือใช IDS (Notebook PC) 

1. เลือก “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “PCM” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “Module Test” 
2. เลือก “PCM” 
3. เลือก “Self Test” 
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3. จากนั้น, เลือก “KOEO ON Demand Self Test” หรือ “KOER ON Demand Self Test” และปฏิบัตติามข้ันตอนบนหนาจอ 
PDS/IDS 

4. ยืนยันรหสั DTC ตามขั้นตอนบนหนาจอ PDS/IDS 
• ถามีรหัส DTCs แสดงขึ้นมา, ใหปฏิบัตติามขั้นตอนการแกไขปญหาใหสอดคลองกับการตรวจสอบรหสั DTC นั้น 

5. หลังจากซอมเสรจ็แลว, ใหลบรหสั DTCs ทีถู่กบันทึกไวใน PCM โดยอางอิง “หลังจากข้ันตอนการซอม” 
การใช WDS 

1. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่จําเปนสาํหรับการเตรยีมรถและการตรวจสอบดวยสายตา 
2. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
3. ใช WDS เขาไปในสวนของ KOEO/KOER DTCs 

ตารางรหัสวเิคราะหปญหา DTC [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W29 

X: มี  ⎯:ไมม ี

รหสั 
DTC รปูแบบสญัญาณ MIL DC 

ชนดิของการ
ทดสอบ
ตวัเอง*1 

ฟงกชัน่
หนวย 
ความจาํ 

หนา 

P0016 การปรับแก CKP-CMP ON 1 C/R X (ด ู01-02B-15 DTC 
P0016 [WL-C, WE-C]) 

P0045 ขาดวงจรในชดุโซลินอยดวาลวควบคมุบูสท
แปรผัน ON 1 C/O X (ด ู01-02B-16 DTC 

P0045 [WL-C, WE-C]) 

P0046 ชวงสมรรถนะโซลินอยดควบคมุบูสทแปรผัน
บกพรอง ON 1 C/R X (ด ู01-02B-18 DTC 

P0046 [WL-C, WE-C]) 

P0047 สัญญาณเขาวงจรควบคุมบูสทโซลินอยด
วาลวแปรผันต่ํา ON 1 C/O X (ด ู01-02B-19 DTC 

P0047 [WL-C, WE-C]) 

P0048 สัญญาณเขาวงจรควบคุมบูสทแปรผันสูง ON 1 C/O X (ด ู01-02B-21 DTC 
P0048 [WL-C, WE-C]) 

P0088 แรงดันเชื้อเพลิงในระบบสูงเกินไป ON 1 C X (ด ู01-02B-23 DTC 
P0088 [WL-C, WE-C]) 

P0093 ตรวจพบการรั่วของระบบน้ํามนัเชื้อเพลิง ON 1 C X (ด ู01-02B-24 DTC 
P0093 [WL-C, WE-C]) 

P0097 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอร IAT NO.2 ต่ํา ON 1 C/O/R X (ด ู01-02B-25 DTC 
P0097 [WL-C, WE-C]) 

P0098 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอร IAT NO.2 สูง ON 1 C/O/R X (ด ู01-02B-27 DTC 
P0098 [WL-C, WE-C]) 

P0102 สัญญาณเขาวงจร MAF เซ็นเซอรต่ํา ON 1 C/R X (ด ู01-02B-29 DTC 
P0102 [WL-C, WE-C]) 

P0103 สัญญาณเขาวงจร MAF เซ็นเซอรสูง ON 1 C/R X (ด ู01-02B-31 DTC 
P0103 [WL-C, WE-C]) 

P0106 ชวง/สมรถนะบสูทเซ็นเซอรบกพรอง ON 1 C X (ด ู01-02B-33 DTC 
P0106 [WL-C, WE-C]) 

P0107 สัญญาณเขาบูสทเซ็นเซอรต่ํา ON 1 C/O/R X (ด ู01-02B-35 DTC 
P0107 [WL-C, WE-C]) 

P0108 สัญญาณเขาบูสทเซ็นเซอรสูง ON 1 C/O/R X (ด ู01-02B-38 DTC 
P0108 [WL-C, WE-C]) 

P0112 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอร IAT NO.1 ต่ํา ON 1 C/O/R X (ด ู01-02B-41 DTC 
P0112 [WL-C, WE-C]) 

P0113 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอร IAT NO.1 สูง ON 1 C/O/R X (ด ู01-02B-42 DTC 
P0113 [WL-C, WE-C]) 

P0117 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอร ECT ต่ํา ON 1 C/O/R X (ด ู01-02B-44 DTC 
P0117 [WL-C, WE-C]) 

P0118 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอร ECT สูง ON 1 C/O/R X (ด ู01-02B-46 DTC 
P0118 [WL-C, WE-C]) 

DLC-2
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P0122 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง
(APP) NO.1 ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-48 DTC 

P0122 [WL-C, WE-C]) 

P0123 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง
(APP) NO.1 สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-50 DTC 

P0123 [WL-C, WE-C]) 

P0182 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง
ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-52 DTC 

P0182 [WL-C, WE-C]) 

P0183 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง
สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-54 DTC 

P0183 [WL-C, WE-C]) 

P0191 ชวง/สมรรถนะเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง
บกพรอง ON 1 O X (ดู 01-02B-56 DTC 

P0191 [WL-C, WE-C]) 

P0192 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง
ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-57 DTC 

P0192 [WL-C, WE-C]) 

P0193 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง
สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-59 DTC 

P0193 [WL-C, WE-C]) 

P0201 วงจรหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1 ขาด/ลัดวงจร ON 1 C/R X (ดู 01-02B-61 DTC 
P0201 [WL-C, WE-C]) 

P0202 วงจรหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.2 ขาด/ลัดวงจร ON 1 C/R X (ดู 01-02B-62 DTC 
P0202 [WL-C, WE-C]) 

P0203 วงจรหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง No.3 ขาด/ลัดวงจร ON 1 C/R X (ดู 01-02B-64 DTC 
P0203 [WL-C, WE-C]) 

P0204 วงจรหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง No.4 ขาด/ลัดวงจร ON 1 C/R X (ดู 01-02B-66 DTC 
P0204 [WL-C, WE-C]) 

P0222 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง 
(APP) NO.2 ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-68 DTC 

P0222 [WL-C, WE-C]) 

P0223 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง 
(APP) NO. 2 สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-71 DTC 

P0223 [WL-C, WE-C]) 

P0227 สัญญาณเขาวงจรสวิตชเดินเบาต่ํา ON 1 C X (ดู 01-02B-74 DTC 
P0227 [WL-C, WE-C]) 

P0228 สัญญาณเขาวงจรสวิตชเดินเบาสูง ON 1 C X (ดู 01-02B-76 DTC 
P0228 [WL-C, WE-C]) 

P0300 ตรวจพบการจุดระเบิดผิดพลาด ON 2 C/R X (ดู 01-02B-78 DTC 
P0300 [WL-C, WE-C]) 

P0301 ตรวจพบสูบ 1 จุดระเบิดผิดพลาด ON 2 C/R X 
(ดู 01-02B-80 DTC 
P0301, P0302, P0303, 
P0304 [WL-C, WE-C]) 

P0302 ตรวจพบสูบ 2 จุดระเบิดผิดพลาด ON 2 C/R X 
(ดู 01-02B-80 DTC 
P0301, P0302, P0303, 
P0304 [WL-C, WE-C]) 

P0303 ตรวจพบสูบ 3 จุดระเบิดผิดพลาด ON 2 C/R X 
(ดู 01-02B-80 DTC 
P0301, P0302, P0303, 
P0304 [WL-C, WE-C]) 

P0304 ตรวจพบสูบ 4 จุดระเบิดผิดพลาด ON 2 C/R X 
(ดู 01-02B-80 DTC 
P0301, P0302, P0303, 
P0304 [WL-C, WE-C]) 

P0335 วงจรเซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง CKP 
บกพรอง ON 1 C/R X (ดู 01-02B-81 DTC 

P0305 [WL-C, WE-C]) 

P0340 วงจรเซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบ้ียว CMP 
บกพรอง ON 1 C/R X (ดู 01-02B-84 DTC 

P0304 [WL-C, WE-C]) 

P0380 วงจรรีเลยหัวเผาบกพรอง ON 1 C/O X (ดู 01-02B-86 DTC 
P0380 [WL-C, WE-C]) 

P0403 วงจรโซลินอยดวาลว EGR บกพรอง ON 2 C/O/R X (ดู 01-02B-89 DTC 
P0403 [WL-C, WE-C]) 

P0405 สัญญาณวงจรเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-91 DTC 
P0405 [WL-C, WE-C]) 

P0406 สัญญาณวงจรเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-93 DTC 
P0406 [WL-C, WE-C]) 

P0489 สัญญาณเขาวงจรควบคุมโซลินอยดวาลว EGR ตํ่า ON 2 C/O X (ดู 01-02B-95 DTC 
P0489 [WL-C, WE-C]) 

P0490 สัญญาณเขาวงจรควบคุมโซลินอยดวาลว EGR สูง ON 2 C/O X (ดู 01-02B-96 DTC 
P0490 [WL-C, WE-C]) 
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P0500 วงจร VSS บกพรอง ON 2 C X (ดู 01-02B-98 DTC 
P0500 [WL-C, WE-C]) 

P0563 สัญญาณเขาแรงเคลื่อนแบตเตอรี่สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-100 DTC 
P0563 [WL-C, WE-C]) 

P0602 โปรแกรม PCM ผิดพลาด ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B102 DTC 
P0602 [WL-C, WE-C]) 

P0606 PCM บกพรอง ON 1 C/O/R X 
(ดู 01-02B-102 DTC 
P0606, P2530 [WL-C, 
WE-C]) 

P0607 ปญหา PCM ON 1/2 C/O/R X (ดู 01-02B-102 DTC 
P0607 [WL-C, WE-C]) 

P0610 ออฟชั่น PCM รถยนตผิดพลาด ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-103 DTC 
P0610 [WL-C, WE-C]) 

P0627 วงจรควบคุมวาลววัดน้ํามันขาดวงจร ON 1 C/R X (ดู 01-02B-104 DTC 
P0627 [WL-C, WE-C]) 

P0628 สัญญาณเขาวงจรควบคุมวาลววัดน้ํามันตํ่า ON 1 C/R X (ดู 01-02B-106 DTC 
P0628 [WL-C, WE-C]) 

P0629 สัญญาณเขาวงจรควบคุมวาลววัดน้ํามันสูง ON 1 C/R X (ดู 01-02B-107 DTC 
P0629 [WL-C, WE-C]) 

P0642 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง
และบูสทเซ็นเซอร 5V ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-109 DTC 

P0642 [WL-C, WE-C]) 

P0643 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง
และบูสทเซ็นเซอร 5V สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-112 DTC 

P0643 [WL-C, WE-C]) 

P0652 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอร CMPและAPP 5V ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-116 DTC 
P0652 [WL-C, WE-C]) 

P0653 สัญญาณเขาวงจรเซ็นเซอร CMPและAPP 5V สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-119 DTC 
P0653 [WL-C, WE-C]) 

P0660 วงจรควบคุมโซลินอยดวาลวตัดอากาศ (ครึ่ง)ขาด ON 1 C/O X (ดู 01-02B-123 DTC 
P0660 [WL-C, WE-C]) 

P0661 วงจรควบคุมโซลินอยดวาลวตัดอากาศ (ครึ่ง)ตํ่า ON 1 C/O X (ดู 01-02B-125 DTC 
P0661 [WL-C, WE-C]) 

P0662 สัญญาณเขาวงจรควบคุมโซลินอยดวาลตัด
อากาศ (ครึ่ง) สูง ON 1 C/O X (ดู 01-02B-127 DTC 

P0662 [WL-C, WE-C]) 

P0663 วงจรควบคุมวาลวตัดอากาศ (เต็ม) ขาดวงจร ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-128 DTC 
P0663 [WL-C, WE-C]) 

P0664 วงจรควบคุมวาลวตัดอากาศ (เต็ม) ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-130 DTC 
P0664 [WL-C, WE-C]) 

P0665 วงจรควบคุมวาลวตัดอากาศ (เต็ม) สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-132 DTC 
P0665 [WL-C, WE-C]) 

P0685 ขาดวงจรในชุดควบคุมรีเลยหลัก - - - X (ดู 01-02B-134 DTC 
P0685 [WL-C, WE-C]) 

P0698 สัญญาณเขาวงจร5V เซ็นเซอรตําแหนง
โซลินอยดวาลว EGR ตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-136 DTC 

P0698 [WL-C, WE-C]) 

P0699 สัญญาณเขาวงจร5V เซ็นเซอรตําแหนง
โซลินอยดวาลว EGR สูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-138 DTC 

P0699 [WL-C, WE-C]) 

P1196 แรงเคลื่อนไฟฟาสัญญาณเขากุญแจ OFF สูง - - - X (ดู 01-02B-141 DTC 
P1196 [WL-C, WE-C]) 

P1259 สัญญาณ PCM กับ IMMOBILIZER บกพรอง - - C/O X (ดู 01-02B-142 DTC 
P1259 [WL-C, WE-C]) 

P1260 IMMOBILIZER รถยนตพบการขโมย - - C/O X (ดู 01-02B-144 DTC 
P1260 [WL-C, WE-C]) 

P1391 สัญญาณเขาวงจรควบคุมรีเลยตํ่า ON 1 C/O X (ดู 01-02B-144 DTC 
P1391 [WL-C, WE-C]) 

P1392 สัญญาณเขาวงจรควบคุมรีเลยสูง ON 1 C/O X (ดู 01-02B-147 DTC 
P1392 [WL-C, WE-C]) 

P1602 การสื่อสาร IMMOBILIZER/PCM บกพรอง - - C/O X (ดู 01-02B-149 DTC 
P1602 [WL-C, WE-C]) 

P1603 ไมไดลงทะเบียนหมายเลข ID - - C/O X (ดู 01-02B-149 DTC 
P1603 [WL-C, WE-C]) 
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P1604 ไมไดลงทะเบียนรหัส ⎯ ⎯ C/O ⎯ (ดู 01-02B-150 DTC 
P1604 [WL-C, WE-C]) 

P1621 รหัส IMMOBILIZER ไมตรง ⎯ ⎯ C/O ⎯ 
(ดู 01-02B-150 DTC 
P1621, P1622, P1623, 
P1624 [WL-C, WE-C]) 

P1622 ID IMMOBILIZER ไมตรง ⎯ ⎯ C/O ⎯ 
(ดู 01-02B-150 DTC 
P1621, P1622, P1623, 
P1624 [WL-C, WE-C]) 

P1623 รหัส IMMOBILIZER/การเขียนหมายเลข ID 
บกพรอง ⎯ ⎯ C/O ⎯ 

(ดู 01-02B-150 DTC 
P1621, P1622, P1623, 
P1624 [WL-C, WE-C]) 

P1624 ระบบกันขโมย ⎯ ⎯ C/O ⎯ 
(ดู 01-02B-150 DTC 
P1621, P1622, P1623, 
P1624 [WL-C, WE-C]) 

P1675 คาการปรับต้ังปรมิาณการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง ON 1 ⎯ X (ดู 01-02B-151 DTC 
P1675 [WL-C, WE-C]) 

P1676 ผลรวมคาการปรับตั้งปริมาณการฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงผิดพลาด ON 1 O X (ดู 01-02B-152 DTC 

P1676 [WL-C, WE-C]) 
P1812 วงจรโซลินอยดวาลวล็อก RFW บกพรอง (ดู 03-02-2 DTC P1812) 
P1813 วงจรโซลินอยดวาลวล็อก RFWขาดวงจร   (ดู 03-02-4 DTC P1813) 
P1814 โซลินอยดวาลวล็อก RFW/ลัดวงจรกับแบตเตอรี่ (ดู 03-02-6 DTC P1814) 
P1815 โซลินอยดวาลวล็อก RFW/ลัดวงจรกับกราวด (ดู 03-02-8 DTC P1815) 
P1878 วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง (ดู 03-02-10 DTC P1878) 
P1879 วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW ขาดวงจร (ดู 03-02-11 DTC P1879) 

P1880 วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW/ลัดวงจรกับ
แบตเตอรี่ (ดู 03-02-12 DTC P1880) 

P1885 วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW/ลัดวงจรกับกราวด (ดู 03-02-14 DTC P1885) 

P2135 ปญหาการปรับแกแรงเคลื่อนไฟฟาเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) NO.1/NO.2 ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-152 DTC 

P2135 [WL-C, WE-C]) 

P2136 ปญหาการปรับแกแรงเคลื่อนไฟฟาเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) NO.1/สวิตชเดินเบา ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-153 DTC 

P2136 [WL-C, WE-C]) 

P2143 วงจรควบคุมโซลินอยดวาลวควบคุม EGR ขาด ON 2 C/O X (ดู 01-02B-154 DTC 
P2143 [WL-C, WE-C]) 

P2144 สัญญาณเขาวงจรควบคุมโซลินอยดวาลวควบคุม 
EGR ตํ่า ON 2 C/O/R X (ดู 01-02B-156 DTC 

P2144 [WL-C, WE-C]) 

P2145 สัญญาณเขาวงจรควบคุมโซลินอยดวาลวควบคุม 
EGR สูง ON 2 C/O/R X (ดู 01-02B-158 DTC 

P2145 [WL-C, WE-C]) 

P2146 วงจรแหลงจายไฟหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1 
และ NO.4 บกพรอง ON 1 C/R X (ดู 01-02B-160 DTC 

P2146 [WL-C, WE-C]) 

P2147 วงจรแหลงจายไฟหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1 
และ NO.4 สัญญาณเขาตํ่า ON 1 C/R X (ดู 01-02B-160 DTC 

P2147 [WL-C, WE-C]) 

P2148 วงจรแหลงจายไฟหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1 
และ NO.4 สัญญาณเขาสูง ON 1 C/R X (ดู 01-02B-162 DTC 

P2148 [WL-C, WE-C]) 

P2149 วงจรแหลงจายไฟหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.2 
และ NO.3 บกพรอง ON 1 C/R X (ดู 01-02B-164 DTC 

P2149 [WL-C, WE-C]) 

P2150 วงจรแหลงจายไฟหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.2 
และ NO.3 สัญญาณเขาตํ่า ON 1 C/R X (ดู 01-02B-165 DTC 

P2150 [WL-C, WE-C]) 

P2151 วงจรแหลงจายไฟหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.2 
และ NO.3 สัญญาณเขาสูง ON 1 C/R X (ดู 01-02B-167 DTC 

P2151 [WL-C, WE-C]) 

P2227 ชวง/สมรรถนะวงจร BARO เซ็นเซอรบกพรอง ON 1 C X (ดู 01-02B-170 DTC 
P2227 [WL-C, WE-C]) 

P2228 สัญญาณเขาวงจร BARO เซ็นเซอรตํ่า ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-170 DTC 
P2228 [WL-C, WE-C]) 

P2229 สัญญาณเขาวงจร BARO เซ็นเซอรสูง ON 1 C/O/R X (ดู 01-02B-171 DTC 
P2229 [WL-C, WE-C]) 

P2530 PCM (วงจรสวิตชเครื่องยนต) บกพรอง ON 1 O X 
(ดู 01-02B-102 DTC 
P0606, P2530 [WL-C, 
WE-C]) 

*¹: C; ทดสอบตัวเอง CMDTC, O; ทดสอบตวัเอง KOEO, R; ทดสอบตัวเอง KOER 
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DTC P0016 [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W01 

DTC P0097 การปรบัแก CKP-CMP 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสัญญาณเขาพลัสจากเซ็นเซอร CKP และ CMP ถาชวงระยะสัญญาณพลัสที่เขาไม
เหมาะสม, PCM จะพิจารณาวาตําแหนงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาขอเหวี่ยงไมสัมพันธกัน 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• การติดต้ังของมือตอสายไฟ 
• เซ็นเซอร CMP บกพรอง 
• เซ็นเซอร CKP บกพรอง 
• วงลอสัญญาณพลัสเซ็นเซอร CMP เสียหาย 
• วงลอสัญญาณพลัสเซ็นเซอร CKP เสียหาย 
• มีสิ่งแปลกปลอมจับอยูที่เซ็นเซอร CMP  
• มีสิ่งแปลกปลอมจับอยูที่เซ็นเซอร CKP 
• วาลวไทมมิ่งไมถูกตอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัติตามขั้นตอนการซอมหรือการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปขั้นตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอมที่เกี่ยวของ 
• ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 3 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ CMP 
เซน็เซอร 
• ปดสวิตชเครื่องยนตตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ CMP เซ็นเซอร 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ขั้วหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจาก CMP เซ็นเซอร, จากนั้นไป
ขั้นตอนที่ 13 

4 ตรวจสอบสิง่แปลกปลอมบน CMP เซน็เซอร 
• ถอด CMP เซ็นเซอร 
• ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมบน CPM เซ็นเซอร 
• มีสิ่งแปลกปลอมบนตัว CMP เซ็นเซอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนเพลาลูกเบี้ยว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13  
(ดู 01-10B-9 การเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ [WL-C,  
WE-C]) 

5 ตรวจสอบวงลอสัญญาณพลัส CMP เซน็เซอร 
• ใชสายตาตรวจสอบวงลอสัญญาณพลัส CMP 
เซ็นเซอร 

• มีความเสียหายหรือรอยขีดขวนบนลอ
สัญญาณพลัส CMP เซ็นเซอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบ CMP เซน็เซอร  
• ตรวจสอบ CMP เซ็นเซอร  

(ดู 01-40B-37 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP) [WL-C, 
WE-C]) 

•  CMP เซ็นเซอรปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียน CMP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13   
(ดู 01-40B-36 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอรตําแหนงเพลา
ลูกเบี้ยว (CMP) [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ CKP 
เซน็เซอร 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ CKP เซ็นเซอร 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย/ขั้วหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจาก CKP เซ็นเซอร, จากนั้นไป
ขั้นตอนที่ 13  

8 ตรวจสอบสิง่แปลกปลอมบน CKP เซน็เซอร 
• ถอด CKP เซ็นเซอร 
• ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมบน CKP เซ็นเซอร 
• มีสิ่งแปลกปลอมบนตัว CKP เซ็นเซอรหรือไม?  

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนวงลอสัญญาณพลัส, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13  
(ดู 01-10B-7 การถอด/ติดต้ังสายพานไทมมิ่ง  
[WL-C, WE-C]) 

9 ตรวจสอบวงลอสัญญาณพลัส CKP เซน็เซอร 
• ใชสายตาตรวจสอบวงลอสัญญาณพลัส CKP 
เซ็นเซอร 

• มีความเสียหายหรือรอยขีดขวนบนลอ
สัญญาณพลัส CKP เซ็นเซอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 10 ตรวจสอบ CKP เซ็นเซอร  

• ตรวจสอบ CMP เซ็นเซอร  
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP) [WL-C, 
WE-C]) 

•  CKP เซ็นเซอรปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน CKP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13   
(ดู 01-40B-38 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตําแหนง
เพลาขอเหวี่ยง (CKP) [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 11 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 12 ตรวจสอบวาลวไทมมิง่ 
• ตรวจสอบวาลวไทมมิ่ง 

(ดู 01-10B-7 การถอด/ตดิตั้งสายพาน
ไทมมิ่ง [WL-C, WE-C]) 

• วาลวไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไม ปรับตั้งวาลวไทมมิ่งใหถูกตอง, จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 
(ดู 01-10B-7 การถอด/ตดิตั้งสายพานไทมมิง่  
[WL-C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

13 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0016 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการ
บนัทึก FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

14 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0045 [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W02 

DTC P0045 ขาดวงจรในชดุโซลนิอยดวาลวควบคมุบสูทแปรผนั (VBC) 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลว VBC ถาแรงเคลื่อนที่ไฟฟาควบคมุโซลินอยดวาลว 
VBC นอยกวา 5 โวลต เปนเวลา 2 วนิาท ีเม่ือโซลินอยดวาลว VBC OFF, PCM จะพิจารณาวาวงจร
ควบคุมโซลินอยดวาลว VBC บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลว VBC บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหลักและโซลินอยดวาลว VBC ข้ัว A  
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว VBC ข้ัว B และ PCM ข้ัว 178 
• PCM บกพรอง 
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DTC P0045 ขาดวงจรในชดุโซลนิอยดวาลวควบคมุบสูทแปรผนั (VBC) 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลว VBC 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว VBC  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลว VBC  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลว 

VBC ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตวัถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลว VBC, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
9 

6 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว VBC  
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว VBC  

(ดู 01-13B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลว VBC  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยดวาลว

VBC ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ PCM ข้ัว 178 
(ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟซึ่งอาจจะขาดวงจร, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0045 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0046 [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W03 

DTC P0046 ชวง/สมรรถนะโซลนิอยดวาลวควบคมุบสูทแปรผนับกพรอง (VBC) 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบตัวขับ IC อุณหภูมิของโซลินอยดวาลว VBC ถาอุณหภูมิของตัวขับ IC โซลินอยด
วาลว VBC ภายใน PCM สงูเกนิ 150 °C {320 °F} ในขณะโซลินอยดวาลว VBC ทํางาน, PCM จะ
พิจารณาวามีขอบกพรองภายในโซลินอยดวาลว VBC 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • VBC โซลินอยดวาลวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-19 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบการทาํงานของโซลนิอยดวาลว VBC 

• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
• ติดเครื่องยนตและปลอยใหอยูที่รอบเดินเบา 
• เขาไปในสวน VBCV PID 
• ใชสายตาตรวจสอบการทํางานของแขนแอคชวิ
เอเตอร โดยใชฟงกชั่นการจําลองทํางานของ 
VBCV PID 

• แขนแอคชวิเอเตอรเคลื่อนที่ไดอยางราบเรียบ
หรือไม? 

ไมใช ทําความสะอาดแขนแอคชวิเอเตอร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลว VBC, จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

5 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว VBC  
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว VBC  

(ดู 01-13B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

6 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0046 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

7 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0047 [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W04 

DTC P0047 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคมุบสูทแปรผนั (VBC) ต่าํ 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลว VBC ถา PCM ทําใหโซลนิอยดวาลว VBC OFF แต
แรงเคลื่อนไฟฟาที ่PCM ข้ัว 178 ยังคงต่าํ, PCM จะพิจารณาวาวงจรโซลนิอยดวาลว VBC มี
ขอบกพรอง (วงจรลดัลงกราวด) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลว VBC บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวด ในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว VBC ข้ัว B และ PCM ข้ัว 178 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-20 

DTC P0047 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคมุบสูทแปรผนั (VBC) ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลว VBC 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว VBC  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลว VBC, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
8 

5 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว VBC  
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว VBC  

(ดู 01-13B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรลงกราวดระหวาง
โซลินอยดวาลว VBC ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) และ 
PCM ข้ัว 178, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรควบคมุ
โซลนิอยดวาลว VBC  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM และโซลินอยดวาลว 

VBC  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยดวาลว 

VBC ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตวัถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 

รเีลยหลกั 

ขอตอดานชดุสายไฟโซลนิอยดวาสว VBC 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

โซลนิอยดวาสว VBC 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-21 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0047 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0048 [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W05 

DTC P0048 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคมุบสูทแปรผนั (VBC) สงู 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลว VBC ถา PCM ทําใหโซลนิอยดวาลว VBC ON แต
แรงเคลื่อนไฟฟาที ่PCM ข้ัว 178 ยังคงสูง, PCM จะพิจารณาวาวงจรโซลนิอยดวาลว VBC มี
ขอบกพรอง (วงจรกับแหลงจายไฟ) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลว VBC บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว VBC ข้ัว B และ PCM ข้ัว 178 
• PCM บกพรอง 
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ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 แบงแยกขอบกพรองเพือ่ทาํการตรวจสอบวงจร
ควบคมุโซลนิอยดวาสว VBC หรอือืน่ๆ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว VBC  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลว 

VBC ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตวัถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 7 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ
ระหวางโซลินอยดวาลว VBC ข้ัว A และ PCM ข้ัว 
178, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
ควบคมุโซลนิอยดวาสว VBC  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM และโซลินอยดวาลว 

VBC  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง PCM ข้ัว 178 (ดาน
ชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 9 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลว VBC, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
9 

7 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว VBC  
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว VBC  

(ดู 01-13B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลว VBC 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว VBC  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC P0048 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทํางานภายใตเงื่อนไขการบันทึก 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยืนยนัขัน้ตอนหลังการซอม 
• ปฏิบัติตาม “หลังจากขั้นตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากขั้นตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 

DTC P0088 [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W05 

DTC P0088 แรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิในระบบสงูเกนิไป 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงภายในคอมมอลเรลจากเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะ
เครื่องยนตทํางาน ถาแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวาเกณฑที่ต้ังไว, PCM จะพิจารณาวาแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิงสูงเกินไป 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ปมน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel Pressure Limiter) บกพรอง 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถังน้ํามันเชื้อเพลิงติดต้ังไมถูกตอง 
• PCM บกพรอง 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัติตามขั้นตอนการซอมหรือการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปขั้นตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอมที่เกี่ยวของ 
• ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยืนยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทํางานภายใตเงื่อนไขการบันทึก 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 

4 ระบจุุด (TRIGGER) DTC สําหรบั FREEZE FRAME 
DATA  
• มีรหัส P0628, P0629, P0191, P0192 หรือ 

P0193 ปรากฏใน FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชื้อเพลงิที่ถงัน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 
• ตรวจสอบการติดต้ังทอทางสงน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ทอไหลกลับที่ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 

• ติดต้ังทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงไดถูกตองหรือไม? 

ไมใช ติดต้ังทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงใหถูกตอง, จากนั้นไป
ขั้นตอนที่ 9 
(ดู 01-14B-7 หมายเหตุการติดต้ังทอทางน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงสัย, 
จากนั้นไปขั้นตอนทื่ 9 

6 ตรวจสอบทอทางน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการรั่วหรือการอุดตันของทอทางน้ํามัน
เชื้อเพลิงของแตละกระบอกสูบตามจุดตอไปนี้: 
⎯ ปมน้ํามันเชื้อเพลิงและคอมมอลเรล 
⎯ คอมมอลเรลและหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนคอมมอลเรล, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอร
แรงดันน้าํมันเชือ้เพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนคอมมอลเรล, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบคอมมอลเรล 
• ตรวจสอบคอมมอลเรล 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ถารหัส DTC P0088 และ P0093 ถูกเก็บบันทกึไว
พรอมกัน เปนไปไดวาภายในปมน้ํามันเชื้อเพลิงมี
ขอบกพรอง 
เปลี่ยนปมน้ํามนัเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามันเชื้อเพลิง[WL-
C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0088 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0093 [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W07 

DTC P0093 ตรวจพบการรัว่ของระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงภายในคอมมอลเรลจากเซ็นเซอรแรงดันน้าํมันเชือ้เพลิง 
ในขณะเครื่องยนตทํางาน ถาแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว, PCM จะพิจารณาวามี
อากาศหรือการรั่วของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ระดับน้าํมันต่ํามากหรือไมมีน้ํามัน 
• ตอทอทางน้ํามนัผิดตําแหนง 
• มีการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงหรอืทอทางอดุตัน 
• ปมน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงบกพรอง 
• ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงทีถ่ังน้าํมันเชื้อเพลิงตดิตั้งไมถูกตอง 
• PCM บกพรอง 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ถาไฟเตือน MIL ไมติดและขณะนั้นมีน้ํามันเชื้อเพลิง
อยูเพียงพอ, ลบ DTC และการแกไขปญหาเสรจ็
สมบูรณ 
ถาไฟเตือน MIL ยังคงติดอยูขณะที่มีน้ํามันเชือ้เพลิง
อยูเพียงพอ, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบสถานะไฟเตอืน MIL (ยนืยนักบัลูกคา) 
• ไฟเตือนน้ํามันเชื้อเพลิงติดข้ึนในขณะที่ไฟ 

MIL ติดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

3 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                  
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  

(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 
5 ระบจุดุ (TRIGGER) DTC สาํหรบั FREEZE 

FRAME DATA  
• มีรหสั P0192 หรือ P0193 ปรากฏใน 

FREEZE FRAME DATA หรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 ตรวจสอบการตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิทีถ่งั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบการตดิตั้งทอทางสงน้ํามัน
เชื้อเพลิงและทอไหลกลับทีถ่ังน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• ติดตั้งทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงไดถูกตอง
หรือไม? 

ไมใช ติดตั้งทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงใหถูกตอง, จากนั้นําป
ข้ันตอนที่ 9 
(ดู 01-14B-7 หมายเหตุการตดิตั้งทอทางน้าํมัน
เชื้อเพลิง) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงที่สงสยั, 
จากนั้นไปขั้นตอนทื่ 9 

7 ตรวจสอบทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการรัว่หรือการอุดตันของทอทาง
น้ํามันเชื้อเพลิงของแตละกระบอกสูบตามจุด
ตอไปนี้: 
⎯ ปมน้ํามันเชื้อเพลิงและคอมมอลเรล 
⎯ ปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนคอมมอลเรล, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 8 ตรวจสอบเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอร
แรงดันน้าํมันเชือ้เพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

9 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลงิ 

(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ถารหัส DTC P0088 และ P0093 ถูกเก็บบันทกึไว
พรอมกัน เปนไปไดวาภายในปมน้ํามันเชื้อเพลงิมี
ขอบกพรอง 
เปลี่ยนปมน้ํามนัเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามันเชื้อเพลิง  
[WL-C, WE-C]) 
ไปขั้นตอนตอไป ยกเวนกรณีขางบน 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0093 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0097 [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W07 

DTC P0097 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร IAT No.2 ต่าํ 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอรอุณหภูมิไอดี No.2 (IAT No.2) ถาแรงเคลื่อนไฟฟา
จากเซ็นเซอร IAT No.2 ต่าํกวา 0.1 โวลต เปนเวลา 2 นาท,ี PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองใน
วงจรเซ็นเซอร IAT No.2 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร IAT No.2 บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 188 
• PCM บกพรอง 
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DTC P0097 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร IAT No.2 ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2    
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟ MAF 
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร 

IAT No.2  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรลงกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอร IAT No.2  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร IAT 

No.2 ข้ัว D (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถงั 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ
MAF เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.2 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร IAT No.2 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร IAT No.2, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 6 ตรวจสอบเซน็เซอร IAT No.2 

• ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.2 
(ดู 01-40B-23 การตรวจสอบเซ็นเซอรวัด
มวลการไหลของอากาศ (MAF)/เซ็นเซอร
อุณหภูมิไอดี No.2 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0097 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0098 [WL-C, WE-C] 

DCF010200000W08 

DTC P0098 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร IAT No.2 ต่าํ 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอรอุณหภูมิไอดี No.2 (IAT No.2) ถาแรงเคลื่อนไฟฟา
จากเซ็นเซอร IAT No.2 มากกวา 4.6 โวลต เปนเวลา 1 นาท,ี PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองใน
วงจรเซ็นเซอร IAT No.2 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร IAT No.2 บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 188 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 188 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว E และ PCM ข้ัว 154 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-28 

DTC P0098 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร IAT No.2 ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟ MAF 
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร 

IAT No.2  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
สญัญาณเซน็เซอร IAT No.2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร IAT No.2  
ข้ัว D (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-29 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร IAT No.2, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 6 ตรวจสอบเซน็เซอร IAT No.2 

• ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.2 
(ดู 01-40B-23 การตรวจสอบเซ็นเซอรวัด
มวลการไหลของอากาศ (MAF)/เซ็นเซอร
อุณหภูมิไอดี No.2 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรลงกราวดของวงจร
เซน็เซอร IAT No.2  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว E (ดานชุด
สายไฟ) และ PCM ข้ัว 154 (ดานชุด
สายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D (ดานชุด
สายไฟ) และ PCM ข้ัว 188 (ดานชุด
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลดัวงจรลงกราวด, จากนั้น
ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0098 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0102 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W07 

DTC P0102 สญัญาณเขาวงจร MAF เซน็เซอรต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM คํานวณปริมาณการไหลของไอดีข้ึนอยูกับการตรวจจับการไหลของอากาศ ถาปริมาณ
การไหลของไอดีทีค่ํานวณไดต่าํกวา 0.44 g/s {0.058 lb/min} เปนเวลา 2 วนิาทใีนขณะ
เครื่องยนตทํางานPCM จะพิจารณาวาสัญญาณเขาวงจร MAF เซ็นเซอรต่ํา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• MAF เซ็นเซอรบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหลัก ข้ัว D และ MAF เซ็นเซอร ข้ัว A 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวาง MAF เซ็นเซอร ข้ัว C และ และ PCM ข้ัว 190 
• ลัดวงจรลงกราวดในชุดสายไฟ MAF เซ็นเซอร ข้ัว C และ PCM ข้ัว 190 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-30 

DTC P0102 สญัญาณเขาวงจร MAF เซน็เซอรต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2       
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟ MAF 
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร 

IAT No.2  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรกบัแหลงจายไฟของ MAF 
เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง MAF เซ็นเซอร ข้ัว 

A (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดหรือลดัวงจรลง
กราวด จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-31 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรลงกราวด, จากนั้น

ไปข้ันตอนที่ 10 
6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจร

สญัญาณ MAF เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF 
เซ็นเซอร ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน MAF เซ็นเซอร, จากนั้นไปขั้นตอนที ่10 
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี[WL-C,  
WE-C]) 

7 ตรวจสอบ MAF เซ็นเซอร 
• ตรวจสอบ MAF เซ็นเซอร 

(ดู 01-40B-23 การตรวจสอบเซ็นเซอรวัด
มวลการไหลของอากาศ (MAF)/เซ็นเซอร
อุณหภูมิไอดี No.2 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณ MAF 
เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF 
เซ็นเซอร ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และ PCM 
ข้ัว 190 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรลงกราวด, จากนั้น
ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0102 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0103 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W08 

DTC P0103 สญัญาณเขาวงจร MAF เซน็เซอรสงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM คํานวณปริมาณการไหลของไอดีข้ึนอยูกับการตรวจจับการไหลของอากาศ ถาปริมาณ
การไหลของไอดีทีค่ํานวณไดสงูกวา 170 g/s {22 lb/min} เปนเวลา 1.5 วนิาที ในขณะ
เครื่องยนตทํางาน, PCM จะพิจารณาวาสัญญาณเขาวงจร MAF เซ็นเซอรสงู 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• MAF เซ็นเซอรบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟ MAF เซ็นเซอร ข้ัว C และ PCM ข้ัว 190 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวาง MAF เซ็นเซอร ข้ัว B และ และ PCM ข้ัว 169 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-32 

DTC P0103 สญัญาณเขาวงจร MAF เซน็เซอรสงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2   
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟ MAF 
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร 

IAT No.2  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดกบัแหลงจายไฟของ 
วงจรสญัญาณ MAF เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง MAF เซ็นเซอร ข้ัว 

C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 4.90 โวลต 
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-33 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน MAF เซ็นเซอร, จากนั้นไปขั้นตอนที ่10 

(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี[WL-C,  
WE-C]) 

6 ตรวจสอบ MAF เซ็นเซอร 
• ตรวจสอบ MAF เซ็นเซอร 

(ดู 01-40B-23 การตรวจสอบเซ็นเซอรวัด
มวลการไหลของอากาศ (MAF)/เซ็นเซอร
อุณหภูมิไอดี No.2 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวด MAF 
เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง MAF 
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว B (ดาน
ชุดสายไฟ) และ PCM ข้ัว 169 (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0103 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0106 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W09 

DTC P0106 ชวง/สมรรถนะบสูทเซน็เซอรบกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบและเปรยีบเทยีบแรงดันภายในทอรวมไอดีผานบูสทเซ็นเซอร กับแรงดัน
บรรยากาศผานเซ็นเซอรแรงดนับารอเมตริก (ภายใน PCM) ในขณะเครื่องยนตไมทํางาน ถา
ความแตกตางระหวางแรงดันสงูกวา 11 kPa {0.11 bar, 1.6 psi}, PCM จะพิจารณาวา
คุณสมบตัิของบูสทเซ็นเซอรบกพรอง 

 
หมายเหต ุ
• ถา DTCs P2227 และ P0106 ถูกบันทึกตอเน่ืองกัน, PCM จะพิจารณาวาคณุสมบัติ
ของบูสทเซ็นเซอรและเซ็นเซอรแรงดันบารอเมตริกบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • บูสทเซ็นเซอรบกพรอง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-34 

DTC P0106 ชวง/สมรรถนะบสูทเซน็เซอรบกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยนบูสทเซน็เซอร, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 4 ตรวจสอบบสูทเซน็เซอร 
• ตรวจสอบบสูทเซ็นเซอร 

(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร 
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

5 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0106 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-35 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  

(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 
6 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 

• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         
(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0107 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W10 

DTC P0107 สญัญาณเขาบสูทเซน็เซอรต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากบูสทเซน็เซอร ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากบูสทเซ็นเซอร
นอยกวา 0.24 โวลต เปนเวลา 20 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองภายใน
วงจรบสูทเซ็นเซอร 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• บูสทเซ็นเซอรบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางบสูทเซ็นเซอร ข้ัว C และ PCM ข้ัว 133 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางบสูทเซ็นเซอร ข้ัว D และ PCM ข้ัว 189 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางบูสทเซ็นเซอร ข้ัว C และ PCM ข้ัว 133 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางบูสทเซ็นเซอร ข้ัว D และ PCM ข้ัว 189 
• PCM บกพรอง 

 
 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

บสูทเซน็เซอร/
เซน็เซอร IAT No.1 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

บสูทเซน็เซอร 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-36 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 11 4 พจิารณาวาขอบกพรองเกดิจากวงจรแรงเคลือ่น 
ไฟฟาคงที ่5 โวลต หรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
•  หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถงั 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนที่ 9 5 พจิารณาวาขอบกพรองเกดิจากวงจรแรงเคลือ่น 
ไฟฟาคงที ่5 โวลต หรอืบสูทเซน็เซอร/เซน็เซอร 
IAT No.1 หรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร ข้ัว C 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรแรงเคลือ่น 
ไฟฟาคงที ่5 โวลต บสูทเซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) และ 
PCM ข้ัว 169 (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 17 

8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดของวงจร
แรงเคลือ่น ไฟฟาคงที ่5 โวลต บสูทเซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 133 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 17 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 9 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนบูสทเซน็เซอร/เซ็นเซอร IAT No.1, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 

10 ตรวจสอบบสูทเซน็เซอร 
• ตรวจสอบบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 17 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนที่ 13 11 พจิารณาวาขอบกพรองทีว่งจรสญัญาณหรอืสวน

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
•  หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว D (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถงั 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 0.24 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรลงกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 

12 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ
บสูทเซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว D (ดานชุดสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 13 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 17 

14 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณบสูท
เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว D (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 189 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 17 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 15 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนบูสทเซน็เซอร/เซ็นเซอร IAT No.1, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

16 ตรวจสอบบสูทเซน็เซอร 
• ตรวจสอบบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

17 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0107 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

18 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-38 

DTC P0108 [WL-C, WE-C] 
DCF010200100W11 

DTC P0108 สญัญาณเขาบสูทเซน็เซอรสงู 

สภาวะการตรวจสอบ • PCM ตรวจสอบสัญญาณเขาจากบูสทเซ็นเซอร ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากบูสทเซ็นเซอรมากกวา 
4.90 โวลต เปนเวลา 1.0 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองภายในวงจรบสูทเซน็เซอร 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• บูสทเซ็นเซอรบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางบูสทเซ็นเซอร ข้ัว D และ PCM ข้ัว 189 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางบูสทเซ็นเซอร ข้ัว C และ PCM ข้ัว 133 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางบูสทเซ็นเซอร ข้ัว A และ PCM ข้ัว 111 
• PCM บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 9 4 พจิารณาวาขอบกพรองเกดิจากวงจรแรงเคลือ่น 
ไฟฟาคงที ่5 โวลต หรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
•  หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถงั 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ขอตอดานชดุสายไฟ

บสูทเซน็เซอร/
เซน็เซอร IAT No.1 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

บสูทเซน็เซอร 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-39 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนที่ 17 5 พจิารณาวาขอบกพรองเกดิจากวงจรแรงเคลือ่น 

ไฟฟาคงที ่5 โวลต หรอืบสูทเซน็เซอร/เซน็เซอร 
IAT No.1 หรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร ข้ัว C 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 7 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนบูสทเซน็เซอร/เซ็นเซอร IAT No.1, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 

8 ตรวจสอบบสูทเซน็เซอร 
• ตรวจสอบบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 17 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 9 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนที่ 12 10 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดบสูท
เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางบูสทเซ็นเซอร ข้ัว 

A และกราวดตวัถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรลงกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 11 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 17 

ใช ไปข้ันตอนที่ 17 12 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากวงจรสญัญาณ
หรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
•  หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว D (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถงั 

• แรงเคลื่อนไฟฟานอยกวา 4.90 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-40 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนที่ 15 13 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากวงจรสญัญาณ

หรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบับสูทเซน็เซอร/
เซน็เซอร IAT No.1 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว D (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถงั 

• แรงเคลื่อนไฟฟานอยกวา 4.90 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 14 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 15 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนบูสทเซน็เซอร/เซ็นเซอร IAT No.1, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

16 ตรวจสอบบสูทเซน็เซอร 
• ตรวจสอบบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

17 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0108 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

18 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-41 

 
 
 
01

DTC P0112 [WL-C, WE-C] 
DCF010200100W12 

DTC P0112 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร IAT No.1 ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอร IAT No.1 ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอร 

IAT No.1 นอยกวา 0.14 โวลต เปนเวลา 2.0 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอร 
IAT No.1 บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร IAT No.1บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 141 
• PCM บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

บสูทเซน็เซอร/
เซน็เซอร IAT No.1 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-42 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรลงกราวด, 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ

เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร IAT 

No.1 ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถงั 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร IAT No.1, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
8 
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี[WL-C, 
WE-C]) 

6 ตรวจสอบเซน็เซอร IAT No.1 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-26 การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูิ
ไอดี (IAT) No.1 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0112 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0113 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W13 

DTC P0113 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร IAT No.1 สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอร IAT No.1 ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอร 

IAT No.1 มากกวา 4.90 โวลต เปนเวลา 1.0 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวาวงจรเซ็นเซอร 
IAT No.1 บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร IAT No.1บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 141 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 141 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 111 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-43 

 
 
 
01

DTC P0113 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร IAT No.1 สงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชนการ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรสญัญาณเซน็เซอร 
IAT No.1 กับแหลงจายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร IAT No.1 
ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 4.90 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

บสูทเซน็เซอร/
เซน็เซอร IAT No.1 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-44 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร IAT No.1, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 

9 
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี[WL-C, 
WE-C]) 

6 ตรวจสอบเซน็เซอร IAT No.1 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-26 การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูิ
ไอดี (IAT) No.1 (IAT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรเซน็เซอร IAT 
No.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 141 (ดานชดุสายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 111 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0113 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0117 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W14 

DTC P0117 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต (ECT) ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอร ECT ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอร ECT 
ต่าํกวา 0.2 โวลต เปนเวลา 2.0 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองเกิดข้ึนในวงจร
เซ็นเซอร ECT 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร ECT บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร ECT ข้ัว B และ PCM ข้ัว 167 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-45 

 
 
 
01

DTC P0117 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต (ECT) ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
ECT/หนวยสงอุณหภมูนิ้าํ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
หนวยสงอุณหภูมิน้ํา 

• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT/หนวยสง
อุณหภูมิน้ํา 

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอร ECT 
• หมุนสวติชเครือ่งยนต ECT 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT 
• ตรวจสอบการตอเนื่อง ระหวางเซ็นเซอร ECT  
ขอ B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 

เซน็เซอร ECT 

เซน็เซอร ECT/หนวยสงอณุหภมูนิ้าํ ขอตอดานชดุสายไฟ 

124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
162 161

185

137
113 112

136

184
160 159

183

135
111 110

134

182
158 157

181

133
109 108

132

180
156 155

179

131
107 106

130

178
154 153

177

129
105 104

128

176
152 151

175

127
103 102

126

174
150 149

173

125
101

167

156A

B
4

4

5

6

7

7

PCM

PCM

B A

C



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-46 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ  การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน เซ็นเซอร ECT, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 6 ตรวจสอบเซน็เซอร ECT 

• ตรวจสอบเซ็นเซอร ECT                            
(ดู 01-40B-35 การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูิ
น้ําหลอเย็นเครือ่งยนต (ECT) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0117 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0118 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W15 

DTC P0118 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็ (ECT) สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอร ECT ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอร ECT สงู
กวา 4.91 โวลต เปนเวลา 1.0 วนิาท ีPCM จะพิจารณาวามขีอบกพรองเกิดข้ึนในวงจรเซน็เซอร 
ECT 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร ECT บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร ECT ข้ัว B และ PCM ข้ัว 167 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร ECT ข้ัว B และ PCM ข้ัว 167 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร ECT ข้ัว A และ PCM ข้ัว 156 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-47 

 
 
 
01

DTC P0118 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็ (ECT) สงู 

 
 
 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                  
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2     
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
ECT/หนวยสงอุณหภมูนิ้าํ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
หนวยสงอุณหภูมิน้ํา 

• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT/หนวยสง
อุณหภูมิน้ํา 

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
สญัญาณเซน็เซอร ECT 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร ETC 
ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 4.91 โวลต 
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

เซน็เซอร ECT 

เซน็เซอร ECT/หนวยสงอณุหภมูนิ้าํ ขอตอดานชดุสายไฟ
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-48 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ  การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน เซ็นเซอร ECT, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 6 ตรวจสอบเซน็เซอร ECT 

• ตรวจสอบเซ็นเซอร ECT                            
(ดู 01-40B-35 การตรวจสอบเซ็นเซอร
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต (ECT)  
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 การตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรเซน็เซอร 
ECT 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอร ECTข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 167 (ดานชดุสายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอร ECTข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 156 (ดานชดุสายไฟ)  

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นที่คาดวาขาดวงจร,จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0118 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

  
DTC P0122 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W16 

DTC P0122 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) NO.1 ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอร APP NO.1  ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอร APP 

NO.1  นอยกวา 0.29 โวลต เปนเวลา 0.5 วนิาที เม่ือแหลงจายไฟเซ็นเซอร APP NO.1 ปกติ 
PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในวงจรเซน็เซอร APP NO.1   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร APP NO.1 บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP NO.1  ข้ัว A และ PCM ข้ัว 213 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 213 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 222 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว Bและ PCM ข้ัว 222 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-49 
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DTC P0122 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) NO.1 ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                  
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
หนวยสงอุณหภูมิน้ํา 

• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร APP NO.1  

ขอตอดานชดุสายไฟ 
เซน็เซอร APP     
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-50 

 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ  การปฏบิตั ิ

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรเซน็เซอร 
APP NO.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว A (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

⎯ เซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว B (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไม ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 6 ตรวจสอบเซน็เซอร APP NO.1 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร APP NO.1                       

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไม ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที ่9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรเซน็เซอร APP 
NO.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว A (ดานชุด
สายไฟ) และ PCM ข้ัว 213 (ดานชุด
สายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 222 (ดานชดุสายไฟ)  

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไม ซอมหรือเปลีย่นที่คาดวาขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0117 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0123 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W17 

DTC P0123 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) NO.1 สงู 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอร APP NO.1  ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากสงูกวา 4.8 
โวลต เปนเวลา 0.5 วนิาท ีเม่ือแหลงจายไฟเซ็นเซอร APP NO.1 ปกติ PCM จะพิจารณาวามี
ขอบกพรองในวงจรเซ็นเซอร APP NO.1   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร APP NO.1  บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 222 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 212 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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DTC P0123 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) NO.1 สงู 
 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
หนวยสงอุณหภูมิน้ํา 

• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
สญัญาณเซน็เซอร APP NO.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP ข้ัว 

B (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง? 
• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 4.80 โวลต หรือไม?

ไม ไปข้ันตอนตอไป 

เซน็เซอร APP NO.1  

ขอตอดานชดุสายไฟ 
เซน็เซอร APP     

ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 6 ตรวจสอบเซน็เซอร APP NO.1 

• ตรวจสอบเซ็นเซอร APP NO.1                      
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที ่9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรเซน็เซอร APP 
NO.1 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตตาํแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัว เซ็นเซอร 

APP NO.1 ข้ัว D (ดานชดุสายไฟ) และ PCM 
ข้ัว 212 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นที่คาดวาขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0123 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0182 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W18 

DTC P0182 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจาก
เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํานอยกวา 0.2 โวลต, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองใน
วงจรเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงต่ําบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้าํมันเชื้อเพลิงต่าํ ข้ัว A และ PCM ข้ัว 

115 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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DTC P0182 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิต่าํ 

 
 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่ง

ซอม, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห 

ตามรายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอืตลอดเวลา  

• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2        
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่
เกิดเปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่  8 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
อุณหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชือ้เพลิง 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสยีหาย, 
ขวหลุด, การสกึกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับ
กราวด, จากนั้นไปขั้นตอนที่  8 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชือ้เพลิง 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรอุณหภมูิ
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

6 ตรวจสอบเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ  
• ตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภูมิน้าํมันเชื้อเพลิง  

(ดู 01-40B-32  การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 

เซน็เซอรอณุหภมูิ
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ขอตอดานชดุสายไฟ
เซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-54 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ  การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0182 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 
ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0183 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W19 

DTC P0183 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิสงู 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจาก
เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงสงูกวา 4.90 โวลต, PCM จะพิจารณาวามขีอบกพรองในวงจร
เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงข้ัว A และ PCM ข้ัว 115 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว A และ PCM 
ข้ัว 115 

• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงข้ัว B และ PCM ข้ัว170 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP NO.1 ข้ัว Bและ PCM ข้ัว 222 
• PCM บกพรอง 
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ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-55 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2      
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
อุณหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
สญัญาณเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว A  (ดานชดุสายไฟ)  และ
กราวดตัวถัง? 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 4.90 โวลตหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

6 ตรวจสอบเซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภูมิน้าํมันเชื้อเพลิง      

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรเซน็เซอรอณุหภมูิ
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตตาํแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว A 
(ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว 115 (ดาน
ชุดสายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว B 
(ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว 170 (ดาน
ชุดสายไฟ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นที่คาดวาขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-56 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ  การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0183 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10. ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 

 
DTC P0191 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W20 

DTC P0191 ชวง/สมรรถนะเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิบกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบแรงดันน้าํมันเชื้อเพลิงในคอมมอนเรลผานเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง เม่ือสวิตช
เครื่องยนตหมนุไปที่ตําแหนง ON หลังจากเครื่องยนตไมทาํงานเปนเวลาหลายๆ ชั่วโมง ถา
เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงไมเปน 0 MPa {0 bar, 0 psi}, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองใน
เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง  

สาเหตทุีเ่ปนไปได • เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                  
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา                            

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการ
บันทึก FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
คร้ังคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 6 4 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากเซน็เซอร
แรงดนัน้าํมนัเพลงิหรอื PCM 
• เขาไปใน FRP PID  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• แสดงคา FRP PID 
• คา FRP PID 0  MPa  {0 bar, 0 psi} (ECT 
ต่ํากวา 20 °C {68 °F} หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนคอมมอนเรล, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง   

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอร
แรงดันน้าํมันเชือ้เพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-57 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ  การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

6 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0191 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการ
บนัทึก FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

7 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0192 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W21 

DTC P0192 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิต่าํ   

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะ
เครื่องยนตทํางาน, ถาสัญญาณเขาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซน็เซอรแรงดันน้าํมันเชื้อเพลิง ต่าํกวา 0.2 
โวลต, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในวงจรเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง     

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรลงกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และ PCM ข้ัว 109 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงข้ัว Cและ PCM ข้ัว109 
• ลัดวงจรลงกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว Bและ PCM ข้ัว 140 
• สัญญาณเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงและวงจรกราวดลดัวงจรระหวางกัน 
• PCM บกพรอง 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-58 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัติตามขั้นตอนการซอมหรือการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปขั้นตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอมที่เกี่ยวของ 
• ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยืนยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                     
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2        
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 11 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, จากนั้น
ไปขั้นตอนที่ 11 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรสัญญาณ
เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขั้วและกราวดตัวถัง
ตอไปนี้: 
⎯ เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ขั้ว C 
⎯ เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ขั้ว B 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาดลัดวงจร, จากนั้นไป
ขั้นตอนที่ 11 

6 ตรวจสอบการขาดวงจรแหลงจายไฟของวงจร
เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาที่ ขั้ว C เซ็นเซอร
แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง (ดานชุดสายไฟ)   

• แรงเคลื่อนไฟฟานอยกวา 0.2 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่สุดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 11 

7 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง ขั้ว B กับ A 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 11 8 ตรวจสอบเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนที่คาดวาขาดวงจร,จากนั้นไปขัน้ตอน
ตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 11 9 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนที่คาดวาขาดวงจร,จากนั้นไปขัน้ตอน
ตอไป 

10 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง ขั้ว B และ PCM ขั้ว 140 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-59 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ  การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

11 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0192 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการ
บนัทึก FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

12 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0193 [WL-C, WE-C] 

DCF010200100W22 

DTC P0193 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิสงู 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะ
เครื่องยนตทํางาน, ถาสัญญาณเขาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซน็เซอรแรงดันน้าํมันเชื้อเพลิง สงูกวา 4.8 
โวลต, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในวงจรเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง     

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• แหลงจายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงและวงจรสัญญาณลัดวงจรระหวางกัน 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว B และ PCM ข้ัว 

140 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงข้ัว A และ PCM ข้ัว 191 
• PCM บกพรอง 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-60 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัติตามขั้นตอนการซอมหรือการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปขั้นตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอมที่เกี่ยวของ 
• ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยืนยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                     
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2        
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้ง
คราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟเซน็เซอร
แรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรระหวางกัน, จากนั้น
ไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการขาดวงจรแหลงจายไฟของวงจร
เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวาง ขั้ว C เซ็นเซอร
แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ขั้ว B (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถัง   

• แรงเคลื่อนไฟฟาสงูกวา 4.8 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมปมน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 
(ดู 01-14B-11 การถอด/ติดต้ังปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

6 ตรวจสอบเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรเซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง ขั้ว A และ PCM ขั้ว 191 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนที่ขาดวงจร,จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC P0193 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทํางานภายใตเงื่อนไขการบันทึก 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยืนยนัขัน้ตอนหลังการซอม 
• ปฏิบัติตาม “หลังจากขั้นตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากขั้นตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
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DTC P0201 [WL-C, WE-C] 
DCF010200200W02 

DTC P0201 วงจรหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.1 ขาด/ลดัวงจร 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณกระแสไฟฟาควบคุมหัวฉีดนํ้ามนัเชื้อเพลิงแตละสูบในขณะเครือ่งยนต
ทํางาน, ถา PCM ตรวจพบสัญญาณกระแสไฟฟาควบคุมมากหรือนอยกวาคาที่กําหนดไว, PCM จะ
พิจารณาวาหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงทีสู่บ 1 มีการขาดหรือลดัวงจร 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.1 บกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 174 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 174 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 125  
• PCM บกพรอง 

 
 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2        
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ระบจุดุตาํแหนง (TRIGGER) DTC สาํหรบั FREEZE 
FRAME DATA  
• มี DTC P0201 บน FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช ไปที่ข้ันตอนการแกไขปญหาสาํหรับรหสั DTC 
FREEZE FRAME DATA 

 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.1 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.1 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 5 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟหวัฉีดน้าํมนั

เชื้อเพลงิ NO.1  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของหวัฉีดน้าํมนั
เชื้อเพลงิ NO.1  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขั้วหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง NO.1 และกราวดตัวถัง 
⎯ ขั้ว A (ดานชุดสายไฟ) 
⎯ ขั้ว B (ดานชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1  
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

7 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชื้อเพลงิ NO.1  
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1  
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรระหวางหวัฉีดน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
NO.1  และ PCM 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  และหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

NO.1  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

NO.1 และ PCM ที่ขอตอดานชุดสายไฟดังนี้: 
⎯ PCM ขั้ว 174 และหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1 
ขั้ว B 

⎯ PCM ขั้ว 125 และหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.1 
ขั้ว A 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

10 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC P0201 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยืนยนัขัน้ตอนหลังการซอม 
• ปฏิบัติตาม “หลังจากขั้นตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากขั้นตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 

 

 
DTC P0202 [WL-C, WE-C] 

DCF010200200W03 
 DTC P0202 วงจรหวัฉดีน้าํมนัเชื้อเพลงิ NO.2  ขาด/ลดัวงจร 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสัญญาณกระแสไฟฟาควบคุมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแตละสูบในขณะเครื่องยนต
ทํางาน, ถา PCM ตรวจพบสัญญาณกระแสไฟฟาควบคุมมากหรือนอยกวาคาที่กําหนดไว, PCM จะ
พิจารณาวาหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูบ 2 มีการขาดหรือลัดวงจร 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ขอตอสายไฟหรือขั้วบกพรอง 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.2 บกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.2 ขั้ว B และ PCM ขั้ว 149 
• ขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.2 ขั้ว B และ PCM ขั้ว 149 
• ขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง NO.2 ขั้ว A และ PCM ขั้ว 102  
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-63 

 
 
 
01

 DTC P0202 วงจรหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.2  ขาด/ลดัวงจร 

 
 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การทดสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2        
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ระบจุดุตาํแหนง (TRIGGER) DTC สาํหรบั FREEZE 
FRAME DATA  
• มี DTC P0202 บน FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช ไปที่ข้ันตอนการแกไขปญหาสาํหรับรหสั DTC 
FREEZE FRAME DATA 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 5 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟหวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ NO.2  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 

 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.2 

ขอตอดานชดุสายไฟ หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.2 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-64 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, จากนั้น

ไปข้ันตอนที่ 10 
6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของหวัฉดีน้าํมนั

เชือ้เพลงิ NO.2  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง NO.2 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.2 และกราวดตวัถัง 
⎯ ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 
⎯ ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง NO.2  
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

7 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.2  
• ตรวจสอบหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลงิ NO.2  
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรระหวางหวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ NO.2  และ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  และหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.2  

• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.2 และ PCM ทีข่อตอดานชดุ
สายไฟดังนี:้ 
⎯ PCM ข้ัว 149 และหวัฉดีน้ํามนัเชื้อเพลิง 

NO.2 ข้ัว B 
⎯ PCM ข้ัว 102 และหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง 

NO.2 ข้ัว A 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป                    
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM  [WL-C, WE-
C]) 

10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0202 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอข้ัวตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0203 [WL-C, WE-C] 

DCF010200200W04 

DTC P0203 วงจรหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.3 ขาด/ลดัวงจร 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณกระแสไฟฟาควบคุมหัวฉีดนํ้ามนัเชื้อเพลิงแตละสูบในขณะเครือ่งยนต
ทํางาน, ถา PCM ตรวจพบสัญญาณกระแสไฟฟาควบคุมมากหรือนอยกวาคาที่กําหนดไว, PCM จะ
พิจารณาวาหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงทีสู่บ 3 มีการขาดหรือลดัวงจร 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.3 บกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง NO.3 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 173 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.3 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 173 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.3 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 101  
• PCM บกพรอง 
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01

DTC P0203 วงจรหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.3 ขาด/ลดัวงจร 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2       
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ระบจุดุตาํแหนง (TRIGGER) DTC สาํหรบั 
FREEZE FRAME DATA  
• มี DTC P0203 บน FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช ไปที่ข้ันตอนการแกไขปญหาสาํหรับรหสั DTC 
FREEZE FRAME DATA 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 5 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟหวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ NO.3  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.3 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.3 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-66 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, จากนั้น

ไปข้ันตอนที่ 10 
6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของหวัฉดีน้าํมนั

เชือ้เพลงิ NO.3  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 

NO.3  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.3 และกราวดตวัถัง 
⎯ ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 
⎯ ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง NO.3  
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

7 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.3  
• ตรวจสอบหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลงิ NO.3  
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรระหวางหวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ NO.3  และ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  และหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.3  

• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.3 และ PCM ทีข่อตอดานชดุ
สายไฟดังนี:้ 
⎯ PCM ข้ัว 173 และหวัฉดีน้ํามนัเชื้อเพลิง 

NO.3 ข้ัว B 
⎯ PCM ข้ัว 101 และหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง 

NO.3 ข้ัว A 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป                      
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM  [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0203 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอข้ัวตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0204 [WL-C, WE-C] 

DCF010200200W05 
DTC P0204 วงจรหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.4 ขาด/ลดัวงจร 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณกระแสไฟฟาควบคุมหัวฉีดนํ้ามนัเชื้อเพลิงแตละสูบในขณะเครือ่งยนต
ทํางาน, ถา PCM ตรวจพบสัญญาณกระแสไฟฟาควบคุมมากหรือนอยกวาคาที่กําหนดไว, PCM 
จะพิจารณาวาหัวฉดีน้ํามันเชือ้เพลิงที่สูบ 4 มีการขาดหรือลดัวงจร 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.4 บกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง NO.4 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 150 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.4 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 150 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง NO.4 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 126  
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-67 

 
 
 
01

DTC P0204 วงจรหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.4 ขาด/ลดัวงจร 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2       
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ระบจุดุตาํแหนง (TRIGGER) DTC สาํหรบั 
FREEZE FRAME DATA  
• มี DTC P0204 บน FREEZE FRAME DATA 
หรือไม? 

ไมใช ไปที่ข้ันตอนการแกไขปญหาสาํหรับรหสั DTC 
FREEZE FRAME DATA 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 5 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟหวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ NO.4  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.4 

ขอตอดานชดุสายไฟ หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.4 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-68 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, จากนั้น

ไปข้ันตอนที่ 10 
6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของหวัฉดีน้าํมนั

เชือ้เพลงิ NO.4  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 

NO.4  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.4 และกราวดตวัถัง 
⎯ ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 
⎯ ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง NO.4  
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

7 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ NO.4  
• ตรวจสอบหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลงิ NO.4  
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, การสึกกรอน ฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรระหวางหวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ NO.4  และ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  และหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.4  

• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง NO.4 และ PCM ทีข่อตอดานชดุ
สายไฟดังนี:้ 
⎯ PCM ข้ัว 150 และหวัฉดีน้ํามนัเชื้อเพลิง 

NO.4 ข้ัว B 
⎯ PCM ข้ัว 126 และหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง 

NO.4 ข้ัว A 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป                      
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM  [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0204 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอข้ัวตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา PCM 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0222 [WL-C, WE-C] 

DCF010200200W06 
DCT P0222 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร ตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) No. 2 ต่าํ 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอร APP No.2 ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอร APP 
No.2 นอยกวา 0.29 โวลต เปนเวลา 0.5 วนิาที เม่ือแรงเคลือ่นไฟฟาแหลงจายไฟเปนปกติ PCM จะ
พิจารณาวามีขอบกพรองในวงจรเซ็นเซอร APP No.2 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร APP No.2 บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP No.2 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 213  
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP No. 2 ข้ัว และ PCM ข้ัว 213 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP No.2 ข้ัว C และ PCM ข้ัว 209 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP No.2 ข้ัว C และ PCM ข้ัว 209 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-69 

 
 
 
01

DCT P0222 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร ตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) No. 2 ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2        
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 
 

ใช ไปขั้นตอนที่ 11 4 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากวงจร
แรงเคลือ่นไฟฟาคงที ่5 โวลต หรอืสวนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP ข้ัว A 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 9 5 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองจากวงจร
แรงเคลือ่นไฟฟาคงที ่5 โวลต หรอืสวนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัเซน็เซอร APP 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP ข้ัว A 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

เซน็เซอร APP NO.2 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
เซน็เซอร APP 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-70 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับกราวด, 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 
6 ตรวจสอบการลอ็กวงจรกบักราวดของวงจรสญัญาณ

แรงเคลือ่นไฟฟาคงที ่5 โวลต เซน็เซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว 

A (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 7 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 17 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรแรงเคลือ่นไฟฟา
คงที ่5 โวลต เซน็เซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว 

A (ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว 213 (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 17 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 9 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

•  มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 10 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นซอร APP 

(ดูที่ 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 17 

ใช ไปขั้นตอนที่ 13 11 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากวงจรสญัญาณ
หรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหางเซ็นเซอร APP ข้ัว A 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 0.29 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรลงกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 

12 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวด ของวงจรสญัญาณ
เซน็เซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว 

C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 13 ตรวจสอบตดิตัง้ขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 17 14 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสญัญาณเซน็เซอร 
APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว 

C (ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว 209 (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 17 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับกราวด, 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 
15 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ APP  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรอง? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 16 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นซอร APP 

(ดูที่ 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) [WL-C, 
WE-C])  

• มีขอบกพรอง? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

17 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0222 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดย
ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการ
บนัทึก FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

18 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0223 [WL-C, WE-C] 

DCF010200200W07 
DCT P0223 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร ตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) No. 2 ต่าํ 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอร APP No.2 ถาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอร APP 
No.2 นอยกวา 0.29 โวลต เปนเวลา 0.5 วนิาที เม่ือแรงเคลือ่นไฟฟาแหลงจายไฟเปนปกติ PCM 
จะพิจารณาวามขีอบกพรองในวงจรเซ็นเซอร APP No.2 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร APP No.2 บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร APP No. 2 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 213 
• ลัดวงจรแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางเซน็เซอร APP No.2 ข้ัว C และ PCM ข้ัว 209 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP No.2 ข้ัว D และ PCM ข้ัว 212 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-72 

DCT P0223 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอร ตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) No. 2 ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2       
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 
 

ใช ไปขั้นตอนที่ 9 4 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจาก
วงจรแรงเคลือ่นไฟฟาคงที ่5 โวลต หรอืสวนอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วของ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP ข้ัว 

A (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 15 5 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองจากวงจร
แรงเคลือ่นไฟฟาคงที ่5 โวลต หรอืสวนอืน่ๆ ที่
เกีย่วของกบัเซน็เซอร APP 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP ข้ัว 

A (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

เซน็เซอร APP NO.2 

ขอตอดานชดุสายไฟ
เซน็เซอร APP 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรอง? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับ
แหลงจายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 7 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟ
เซน็เซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

•  มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 8 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นซอร APP 

(ดูที่ 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) [WL-C,  
WE-C])  

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 17 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 9 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟ
เซน็เซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

•  มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 12 10 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดเซน็เซอร 
APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• วัดการตอเนื่องระหางเซ็นเซอร APP ข้ัว D 
และกราวดตัวถงัหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 11 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP 
ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง) 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 4.9 โวลต หรือไม?

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 17 

ใช ไปขั้นตอนที่ 17 12 พจิารณาวาแบงแยกเปนขอบกพรองทีเ่กดิจาก
วงจรสญัญาณหรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP 
ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง) 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 4.9 โวลต หรือไม?

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 พจิารณาวาแบงแยกเปนขอบกพรองทีเ่กดิจาก
วงจรสญัญาณหรอืสวนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบั
เซน็เซอร APP 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP 
ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง) 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 4.9 โวลต หรือไม?

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 14 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับ
แหลงจายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-74 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 17 15 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟ

เซน็เซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 16 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร APP 

(ดูที่ 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) [WL-C, 
WE-C])  

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

17 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0223 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการ
บนัทึก FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

18 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0227 [WL-C, WE-C] 

DCF010200200W08 
DCT P0227 สญัญาณเขาวงจรสวติชเดนิเบาต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณแรงเคลื่อนไฟฟาเขาจากเซ็นเซอร APP No.1 เม่ือสวิตชเดินเบา 

OFF ถาสัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟาที่เขานอยกวา 0.86 โวลต เปนเวลา 1.5 วนิาท ีPCM จะ
พิจารณาวาวงจรสวติชเดินเบามีขอบกพรอง  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรเดินเบาบกพรอง 
• การปรับตั้งแปนขาคันเรง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางสวิตชเดินเบา ข้ัว A และ PCM ข้ัว 161 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางสวิตชเดินเบา ข้ัว B กราวดตัวถัง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-75 

 
 
 
01

DCT P0227 สญัญาณเขาวงจรสวติชเดนิเบาต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2       
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ยนืยนัรหสั DTC ทีบ่นัทกึไวหรอืเพนดิง้โคด 
(Pending Code) ทีเ่กีย่วของ 
• รหสั DTC 0122 แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนการแกไขปญหารหสั DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-48 DTC P0122 [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟสวติชเดนิ
เบา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟสวติชเดินเบา 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 8 6 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรแหลงจายไฟ
สวติชเดนิเบา  
• หมุนสวติชเครือ่งยนต ON (เครื่องยนตดับ) 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางสวติชเดินเบาขั้ว A 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 

สวติชเดนิเบา 

ขอตอดานชดุสายไฟ สวติชเดนิเบา 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

 
AB

161B

PCM

PCM

A

124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
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185

137
113 112

136

184
160 159

183
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111 110

134

182
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181

133
109 108

132

180
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107 106

130

178
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177

129
105 104

128

176
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127
103 102

126

174
150 149
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125
101

9
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-76 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 10 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงรกราวดสวติชเดนิ
เบา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร APP 
ข้ัว B และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 10 

ใช เปลี่ยนสวติชเดนิเบา, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-13B-11 การถอด/ตดิตัง้ชิ้นสวนขาคันเรง) 

9 ตรวจสอบสวติชเดนิเบา 
• ตรวจสอบสวิตชเดินเบา  

(ดู 0140B-30 การตรวจสอบสวิตชเดินเบา 
[WL-C, WE-C])  

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งขาคันเรง, จากนั้นไปขัน้ตอนตอไป  
(ดู 01-13B-12 [WL-C, WE-C])  

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0227 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการ
บนัทึก FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0228 [WL-C, WE-C] 

DCF010200200W09 
DCT P0228 สญัญาณเขาวงจรสวติชเดนิเบาสงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณแรงเคลื่อนไฟฟาเขาจากเซ็นเซอร APP No.1 เม่ือสวิตชเดิน
เบา ON ถาสัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟาที่เขามากกวา 1.35 โวลต เปนเวลา 1.5 วนิาท ีPCM 
จะพิจารณาวาวงจรสวิตชเดินเบามีขอบกพรอง  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• สวิตชเดินเบาบกพรอง 
• การปรับตั้งแปนขาคันเรง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางสวติชเดินเบาขั้ว A และ PCM ข้ัว 161 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-77 

 
 
 
01

DCT P0228 สญัญาณเขาวงจรสวติชเดนิเบาสงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา                                                    
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2       
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา   

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว” 
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ยนืยนัรหสั DTC ทีบ่นัทกึไวหรอืเพนดิง้โคด 
(Pending Code) ทีเ่กีย่วของ 
• รหสั DTC 0123 แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนการแกไขปญหารหสั DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-50 DTC P0123 [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟสวติชเดนิ
เบา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟสวติชเดินเบา 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจร
แหลงจายไฟสวติชเดนิเบา  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางสวิตชเดินเบาขัว้ 

A และกราวดตวัถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 8 

 

สวติชเดนิเบา 

ขอตอดานชดุสายไฟ สวติชเดนิเบา 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

 
AB

161B

PCM

PCM

A

124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
162 161

185

137
113 112

136

184
160 159

183

135
111 110

134

182
158 157

181

133
109 108

132

180
156 155

179

131
107 106

130

178
154 153

177

129
105 104

128

176
152 151

175

127
103 102

126

174
150 149

173

125
101

8

75 65



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-78 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกราวด, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

ใช เปลี่ยนสวติชเดนิเบา, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-13B-11 การถอด/ตดิตัง้ชิ้นสวนขาคันเรง 
[WL-C, WE-C]) 

8 ตรวจสอบสวติชเดนิเบา 
• ตรวจสอบสวิตชเดินเบา  

(ดู 0140B-30 การตรวจสอบสวิตชเดินเบา 
[WL-C, WE-C])  

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ปรับตั้งขาคันเรง, จากนั้นไปขัน้ตอนตอไป  

(ดู 01-13B-12 [WL-C, WE-C])  
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0228 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการ
บนัทึก FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0300 [WL-C, WE-C] 

DCF010200300W02 
DCT P0300 ตรวจพบการจดุระเบดิผดิพลาด 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณแรงเคลื่อนไฟฟาเขาจากเซ็นเซอร CKP PCM คํานวณชวงการ
เปลี่ยนแปลงของระยะเวลาสําหรับแตละสูบ ถาชวงการเปลีย่นแปลงของระยะเวลาเกินคากําหนด 
PCM จะตรวจพบการจุดระเบิดผิดพลาดในสูบที่เก่ียวของในขณะเครื่องยนตทํางาน PCM จะนับ
จํานวนการจุดระเบิดทีผ่ิดพลาดและคํานวณสดัสวนการผิดพลาด สําหรับแตละรอบการหมุนของ
เพลาขอเหวี่ยง ซึ่งจะมผีลตอการควบคุมมลพิษ  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร CKP บกพรอง 
• เซ็นเซอร CMP บกพรอง 
• ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• มีการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• น้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ 
• น้ํามันเชื้อเพลิงคุณภาพไมด ี
• EGR วาลวบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวสายไฟที่เก่ียวของบกพรอง 
• ชุดสายไฟที่เก่ียวของบกพรอง 
• กําลังอัดไมเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-79 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัติตามขั้นตอนการซอมหรือการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปขั้นตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอมที่เกี่ยวของ 
• ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปที่ขั้นตอนการแกไขปญหารหัส DTC ที่เก่ียวของ 

(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 
3 ยืนยนัรหสั DTC ทีบ่นัทกึไวหรือเพนดิง้โคด (Pending 

Code) ที่เกี่ยวของ  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF, จากนั้น 

ON (เครื่องยนตดับ) 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหายืนยันเพนดิ้งโคด 

(Pending Code) หรือรหัส DTCs ที่บันทึกไว 
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบวงจรที่สงสัย ชิ้นสวนหรือทั้งสอง สวนโดย
ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 

4 ยืนยนัสภาวะของสัญญาณเขาภายใตสภาวะการแกไข
ปญหา 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปในสวนของ 

BOO, ECT. IAT, MAF, RPM, APP, SEGRP และ 
VSS PIDs 

• มีสัญญาณใดที่ไมอยูในคาที่กําหนดในขณะที่
สวิตชเครื่องยนตอยูที่ตําแหนง ON หรือเดินเบา
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบวงจรที่สงสัย ชิ้นสวนหรือทั้งสอง สวนโดย
ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 

5 ยืนยนัสภาวะของสัญญาณเขาภายใตสภาวะ
ขอบกพรอง 
• ตรวจสอบคา PIDs เชนเดียวกันกับในขอ 4 
ในขณะจําลองสภาพ FREEZE FRAME DATA  

• มีสัญญาณใดที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยาง
มากหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบวงจรที่สงสัย ชิ้นสวนหรือทั้งสอง สวนโดย
ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 

6 ตรวจสอบเซน็เซอร CKP   
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP และซี่ลอสัญญาณพลัส 
• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบวงจรที่สงสัย ชิ้นสวนหรือทั้งสอง สวนโดย
ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 

7 ตรวจสอบเซน็เซอร CMP   
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CMP  
• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียน EGR วาลว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 8 ตรวจสอบการทาํงานของ EGR วาลว 
• ถอด EGR วาลว 
• ตรวจสอบการติดขัดคางเปดของ EGR วาลว 
• EGR วาลวมีการติดขัดเปดคางหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงที่สงสัย, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 

9 ตรวจสอบทอทางน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการรั่วหรืออุดตันของทอทางน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่สงสัยโดยขึ้นอยูกับผลการ
ตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 

10 ตรวจสอบการรัว่ของทางเดนิน้าํหลอเยน็เครื่องยนต 
• ตรวจสอบการรั่วของทางเดินน้ําหลอเย็น
เครื่องยนต 

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบกาํลงัอัดเครื่องยนต  
• ตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนตโดยเฉพาะ
สําหรับสูบที่สงสัย 

• กําลังอัดเครื่องยนตปกติหรือไม? 

ไมใช โอเวอรฮอลเครื่องยนต, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C, WE-C]) 

12 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC การจุดระเบดิผิดพลาด
เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-80 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  

(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 
13 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 

• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         
(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0301, P0302, P0303, P0304 [WL-C, WE-C] 

DCF010200300W03 
DTC P0301 
DTC P0302 
DTC P0303 
DTC P0304 

ตรวจพบการจดุระเบิดผิดพลาด (Misfire) สูบ 1 
ตรวจพบการจดุระเบิดผิดพลาด (Misfire) สูบ 2 
ตรวจพบการจดุระเบิดผิดพลาด (Misfire) สูบ 3 
ตรวจพบการจดุระเบิดผิดพลาด (Misfire) สูบ 4 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณแรงเคลื่อนไฟฟาเขาจากเซ็นเซอร CKP PCM คํานวณชวงการ
เปลี่ยนแปลงของระยะเวลาสําหรับแตละสูบ ถาชวงการเปลีย่นแปลงของระยะเวลาเกินคากําหนด 
PCM จะตรวจพบการจุดระเบิดผิดพลาดในสูบที่เก่ียวของในขณะเครื่องยนตทํางาน PCM จะนับ
จํานวนการจุดระเบิดทีผ่ิดพลาดและคํานวณสดัสวนการผิดพลาด สําหรับแตละรอบการหมุนของ
เพลาขอเหวี่ยง ซึ่งจะมผีลตอการควบคุมมลพิษ  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงบกพรอง 
• เซ็นเซอร CKP บกพรอง 
• เซ็นเซอร CMP บกพรอง 
• กําลังของเครื่องยนตไมเพียงพออันเนื่องมาจากชิ้นสวนภายในเครื่องยนตบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวสายไฟที่เก่ียวของบกพรอง 
• ชุดสายไฟที่เก่ียวของบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่ง

ซอม, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห 

ตามรายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปที่ข้ันตอนตอไป 3 ยนืยนัรหสั DTC ทีบ่นัทกึไวหรอืเพนดิง้โคด (Pending 

Code) ทีเ่กีย่วของ  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF, จากนั้น 

ON (เครื่องยนตดับ) 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหายนืยันเพนดิ้งโคด 

(Pending Code) หรือรหสั DTCs ที่บันทึกไว 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราวปฏิบตัิตาม “การคนหา
สาเกตุของปญหาที่เกิดเปนครัง้คราว 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ระบจุดุตาํแหนง (Trigger) DTC สาํหรบั Freeze 
Frame DATA 
• มีรหสั DTC DTC P0301, P0302, P0303 หรือ 

P0304 ใน FREEZE FRAME DATA หรือไม?? 

ไมใช ไปที่ข้ันตอนการแกปญหารหสั DTC ใน 
FREEZE FRAME DATA 

ใช ซอมหรือเปลีย่นทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงที่สงสยั, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 

5 ตรวจสอบทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการรัว่หรืออุดตันของทอทางน้าํมัน
เชื้อเพลิงสําหรบัสูบที่เปนปญหาหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบวงจรที่สงสยั ชิ้นสวนหรือทั้งสองสวน
โดยข้ึนอยูกับผลการตรวจสอบ, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 13 

6 ยนืยนัสภาวะของสญัญาณเขาภายใตสภาวะการแกไข
ปญหา   
• เครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปในสวนของ BOO, 

ECT, IAT, MAF, RPM, APP, SEGRD และ VSS 
PIDs 

• มีสัญญาณใดทีไ่มอยูในคาที่กําหนดในขณะที่
สวิตชเครื่องยนตอยูที่ตําแหนง ON หรือเดินเบา
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ตรวจสอบวงจรที่สงสัย ชิ้นสวนหรือทั้งสอง สวนโดย

ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 
7 ยืนยนัสภาวะของสัญญาณเขาภายใตสภาวะ

ขอบกพรอง 
• ตรวจสอบคา PIDs เชนเดียวกันกับในขอ 6 
ในขณะจําลองสภาพ FREEZE FRAME DATA  

• มีสัญญาณใดที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยาง
มากหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบวงจรที่สงสัย ชิ้นสวนหรือทั้งสอง สวนโดย
ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 

8 ตรวจสอบเซน็เซอร CKP   
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP และซี่ลอสัญญาณพลัส 
• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบวงจรที่สงสัย ชิ้นสวนหรือทั้งสอง สวนโดย
ขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 

9 ตรวจสอบเซน็เซอร CMP   
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CMP  
• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่สงสัยโดยขึ้นอยูกับผลการ
ตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 

10 ตรวจสอบการรัว่ของทางเดนิน้าํหลอเยน็เครื่องยนต 
• ตรวจสอบการรั่วของทางเดินน้ําหลอเย็น
เครื่องยนต 

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบกาํลงัอัดเครื่องยนต  
• ตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนตโดยเฉพาะ
สําหรับสูบที่สงสัย 

• กําลังอัดเครื่องยนตปกติหรือไม? 

ไมใช โอเวอรฮอลเครื่องยนต, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่สงสัยโดยสอดคลองกับ
ผลการตรวจสอบ, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

12 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและวงจรที่
เก่ียวของสําหรับสูบที่คาดวามีขอบกพรอง  

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

13 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC การจุดระเบดิผิดพลาด
เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน ECT PID 
• ปลอยใหเครื่องยนตทํางานจํากระทั่ง ECT PID สูง
กวา 40 °C {104 °F} 

• ปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา 5 วินาทีหรือมากกวา 
• ทําซ้ําขั้นตอนดังกลาวขางตน 2 ครั้ง 
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 

14 ยืนยนัขัน้ตอนหลังการซอม 
• ปฏิบัติตาม “หลังจากขั้นตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากขั้นตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 

 
DTC P0335 [WL-C, WE-C] 

DCF010200300W04 
DTC P0335 วงจรเซน็เซอรตาํแหนงเพลาขอเหวีย่ง (CKP) บกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเขาจากเซ็นเซอร CKP ในขณะเครื่องยนตทํางาน ถาสภาวะตอไปนี้ถูกตรวจพบ 
PCM จะพิจารณาวาวงจร CKP บกพรอง 
⎯ PCM ไมไดรับสัญญาณพลัสจากเซ็นเซอร CKP 
⎯ PCM ไดรับสัญญาณพลัสในจํานวนที่ไมถูกตองจากเซ็นเซอร CKP 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• เซ็นเซอร CKP บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือขั้วบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร CKP ขั้ว B และ PCM ขั้ว 193  
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร CKP ขั้ว A และ PCM ขั้ว 192 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอร CKP ขั้ว C และ PCM ขั้ว 194 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอร CKP ขั้ว B และ PCM ขั้ว 193 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร CKP ขั้ว B และ PCM 193 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร CKP ขั้ว A และ PCM 192 
• โบลทติดต้ังเซ็นเซอร CKP หลวม 
• ซี่ลอสัญญาณพลัสเซ็นเซอร CKP บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
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DTC P0335 วงจรเซน็เซอรตาํแหนงเพลาขอเหวีย่ง (CKP) บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่12 4 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร 
CKP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้วตอไปนี้: (ดาน
ชุดสายไฟ) 
⎯ เซ็นเซอร CKP ข้ัว A และ กราวดตัวถัง 
⎯ เซ็นเซอร CKP ข้ัว B และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 

เซน็เซอร CKP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

PCM ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอร CKP 

11

114

7

A

B

C 194

192

193 

8

PCM

ABC

6 7

7

9

8 9

124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
162 161

185

137
113 112

136

184
160 159

183

135
111 110

134

182
158 157

181

133
109 108

132

180
156 155

179

131
107 106

130

178
154 153

177

129
105 104

128

176
152 151

175

127
103 102

126

174
150 149

173

125
101
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ขัดยึดโบลทติดตั้งเซ็นเซอร CKP, จากนั้นไปขั้นตอน

ที่ 12  
(ดู 01-40B-38 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตําแหนง
เพลาขอเหวี่ยง (CKP) [WL-C, WE-C]) 

5 ตรวจสอบการตดิตัง้เซน็เซอร CKP 
• ตรวจสอบการหลุดหลวมของเซ็นเซอร CKP  
• เซ็นเซอร CKP หลุดหลวมหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 ตรวจสอบเซน็เซอร CKP   

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP  

(ดู 01-40B-38 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอร
ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง (CKP) [WL-C,  
WE-C]) 

• เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอร CKP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12  
(ดู 01-40B-38 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตําแหนง
เพลาขอเหวี่ยง (CKP) [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
CKP   
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบดูการหลวมของขอตอสายไฟ
เซ็นเซอร CKP ไดติดตั้งอยางถูกตองและแนน
หนา 

• ขอตอสายไฟปกติหรือไม? 

ไมใช ติดตั้งขอตอสายไฟใหถูกตอง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
12 

ใช ติดตั้งขอตอสายไฟใหถูกตอง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
12 

8 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจร CKP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้ 

⎯ ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว A (ดาน
ชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

⎯ ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว B (ดาน
ชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจร CKP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้ 

⎯ เซ็นเซอร CKP ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 192 (ดานชดุสายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอร CKP ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 193 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม?  

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่12 

ใช เปลี่ยนลอชวยแรง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 10 ตรวจสอบลอชวยแรง (DUAL MASS FLYWHEEL) 
• ตรวจสอบความเสียหาย/แตกราวของลอชวย
แรง  

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกราวด, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

12 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0335 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-84 

 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

13 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”         

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0340 [WL-C, WE-C] 

DCF010200300W05 
DTC P0340 วงจรเซน็เซอรตาํแหนงเพลาลกูเบีย้ว (CMP) บกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเขาจากเซ็นเซอร CMP ในขณะเครื่องยนตทํางาน ถาสภาวะตอไปนี้ถูกตรวจ
พบ PCM จะพิจารณาวาวงจร CMP บกพรอง 
⎯ PCM ไมไดรับสญัญาณพลสัจากเซ็นเซอร CMP 
⎯ PCM ไดรับสัญญาณพลัสในจาํนวนที่ไมถูกตองจากเซ็นเซอร CMP 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอร CMP บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว C และ PCM ข้ัว 129 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว B และ PCM ข้ัว 160 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว A และ PCM ข้ัว 144 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว C และ PCM ข้ัว 129 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว B และ PCM ข้ัว 160 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว C และ PCM 129 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว B และ PCM 160 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว A และ PCM 114 
• โบลทติดตั้งเซน็เซอร CMP หลวม 
• ซี่ลอสญัญาณพลัสเซ็นเซอร CMP บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-85 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของ
หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่12 4 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร 
CKP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้วตอไปนี้ (ดาน
ชุดสายไฟ) 
⎯ เซ็นเซอร CMP ข้ัว A และกราวดตัวถัง 
⎯ เซ็นเซอร CMP ข้ัว B และกราวดตัวถัง 
⎯ เซน็เซอร CMP ข้ัว C และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ขัดยึดโบลทติดตั้งเซ็นเซอร CMP, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 12  
(ดู 01-40B-38 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตําแหนง
เพลาขอเหวี่ยง (CKP) [WL-C, WE-C]) 

5 ตรวจสอบการตดิตัง้เซน็เซอร CMP 
• ตรวจสอบการหลุดหลวมของเซ็นเซอร CMP  
• เซ็นเซอร CMP หลุดหลวมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบเซน็เซอร CMP   

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CMP (ดู 01-40B-37 การ
ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว 
(CMP) [WL-C, WE-C]) 

• เซ็นเซอร CMP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอร CMP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12  
(ดู 01-40B-38 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตําแหนง
เพลาขอเหวี่ยง (CKP) [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
CMP   
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบดูการหลวมของขอตอสายไฟ
เซ็นเซอร CMP ไดติดตั้งอยางถูกตองและแนน
หนา 

• ขอตอสายไฟปกติหรือไม? 

ไมใช ติดตั้งขอตอสายไฟใหถูกตอง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
10 

ใช ติดตั้งขอตอสายไฟใหถูกตอง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
10 

8 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจร CMP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM  
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้ 

⎯ ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว C (ดาน
ชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

⎯ ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว B (ดาน
ชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-86 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจร CMP 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องของข้ัวตอไปนี้ 

⎯ เซ็นเซอร CMP ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 129 (ดานชดุสายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอร CMP ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 160 (ดานชดุสายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอร CMP ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) 
และ PCM ข้ัว 114 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรอืไม?  

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่12 

ใช เปลี่ยนพูลเลรเพลาลูกเบี้ยว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12
(ดู 01-10B-9 การเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ [WL-C, 
WE-C] 

10 ตรวจสอบซีล่อสญัญาณพลลัสเซน็เซอร CMP 
• ตรวจสอบความเสียหาย/แตกราวของลอชวย
แรง  

• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-
C]) 

12 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0340 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการ
บันทึก FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

13 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0380 [WL-C, WE-C] 

DCF010200300W06 
DTC P0380 วงจรรเีลยหวัเผาบกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมรีเลยหัวเผา ถาสภาวะใดตอไปนี้ถูกตรวจพบ PCM จะพิจารณา
วาวงจรรีเลยหัวเผาบกพรอง 
⎯ PCM ทําใหรีเลยหัวเผา OFF แตแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํา 
⎯ PCM ทําใหรีเลยหัวเผา ON แตแรงเคลื่อนไฟฟาสูง 
⎯ อุณหภูมิภายในวงจรขับ IC ใน PCM สงูกวา 150 °C {320 °F} เม่ือรีเลยหัวเผา ON 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• รีเลยหวัเผาบกพรอง 
• หัวเผาบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผาขั้ว 2A และแบตเตอรี่ 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผาขั้ว 1B และรีเลยหลัก 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผาขั้ว 1A และ PCM ข้ัว 182 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผาขั้ว 3A และ PCM ข้ัว 227 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผาขั้ว 3A และขั้วหวัเผา 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางรีเลยหัวเผา ข้ัว 1A และ PCM ข้ัว 182 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางรีเลยหัวเผา ข้ัว 3A และ PCM ข้ัว 227 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางรีเลยหัวเผา ข้ัว 3A และ ข้ัวหัวเผา 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางขั้วรีเลยหัวเผา ข้ัว 1A และ PCM ข้ัว 182 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางขั้วรีเลยหัวเผา ข้ัว 3A และ PCM ข้ัว 227 
• PCM บกพรอง 
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01

DTC P0380 วงจรรเีลยหวัเผาบกพรอง 
 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟสวติชเดนิ
เบา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟสวติชเดินเบา 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 

รเีลยหลกั 
รเีลยหวัเผา 

แบตเตอรี ่

หวัเผา 
ขอตอดานชดุสายไฟหวัเผา 

รเีลยหวัเผา
ขอตอดานชดุสายไฟ

PCM 
ขอตอดานชดุสายไฟ

หวัเผา 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟรเีลยหวัเผา

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหางรีเลยหัวเผา ข้ัว 1B 
และกราวดตัวถงั 

• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางรีเลยหัวเผาขั้ว 2A 
และกราวดตัวถงั 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 15 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบรเีลยหวัเผา   
• ตรวจสอบรีเลยหัวเผา 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนหัวเผา, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟหวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

8 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรรเีลยหวั
เผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางรเีลยหัวเผาขั้ว 3A 
และกราวด 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรรเีลยหวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางรเีลยหัวเผาขั้ว 3A 
และกราวด 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบหวัเผา 
• ตรวจสอบหวัเผา  

(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบหวัเผา [WL-C, 
WE-C] 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนหัวเผา, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 11 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

12 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรรเีลยหวั
เผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางรเีลยหัวเผาขั้ว 1A 
และกราวดตัวถงั 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

13 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรรเีลยหวั
เผา 
• ปลดขอตอสายไฟรีเลยหัวเผาและ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับไป) 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้วและ
กราวดตัวถังตอไปนี้:  
⎯ รีเลยหวัเผาขั้ว 1A (ดานชดุสายไฟ) และ

กราวดตัวถัง 
⎯ รีเลยหวัเผาขั้ว 3A (ดานชดุสายไฟ) และ

กราวดตัวถงั 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 14 ตรวจสอบการขาดวงจรของรเีลยหวัเผา 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ รีเลยหวัเผา ข้ัว 1A และ PCM ข้ัว 182 
⎯ รีเลยหวัเผา ข้ัว 3A และ PCM ข้ัว 227 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

15 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0380 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

16 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0403 [WL-C, WE-C] 

DCF010200400W02 
DTC P0403 วงจรโซลนิอยดวาลว EGR บกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลว EGR ถาตรวจพบสภาวะใดตอไปนี้ PCM จะ
พิจารณาวาวงจรโซลินอยดวาลว EGR บกพรอง (ขาดวงจร) 
⎯ PCM ทําใหโซลินอยดวาลว EGR OFF แตแรงเคล่ือนไฟฟาต่ํา 
⎯ PCM ทําใหรีเลยหัวเผา ON แตแรงเคลื่อนไฟฟาสูง 
⎯ อุณหภูมิตัวขับ IC ภายใน PCM สงูกวา 150 °C {320 °F} เม่ือโซลินอยดวาลว EGR ON 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลว EGR บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหลัก และโซลินอยดวาลว EGR ข้ัว A 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 176 
• PCM บกพรอง 

 

 
 
 
 

รเีลยหลกั 

โซลนิอยดวาลว EGR 
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ 

โซลนิอยดวาลว EGR 
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ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลว EGR
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหางโซลินอยดวาลว EGR 
ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR   
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR 

(ดู 01-16B-5 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว 
EGR [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลว EGR ปกติหรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลว EGR, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
9 
(ดู 01-16B-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-C, 
WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยดวาลว 

EGRข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ PCM ข้ัว 176 
(ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาขาดวงจร, จากนั้น
ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0403 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวเิคราะหปญหาเขาไปใน DTCs  
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  

(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 
10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 

• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          
(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0405 [WL-C, WE-C]  

DCF010200400W03 
DTC P0405 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณแรงเคลื่อนไฟฟาที่เขาจากเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ในขณะ
เครื่องยนตทํางาน ถาสญัญาณแรงเคลื่อนไฟฟาที่เขานอยกวา 0.1 โวลต PCM จะพิจารณาวา
วงจรเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGRบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C และ PCM ข้ัว 116 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 116 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C และ PCM ข้ัว 116 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 106 
• PCM บกพรอง 

 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 
 
 
 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยืนยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทํางานภายใตเงื่อนไขการบันทึก 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, จากนั้น
ไปขั้นตอนที่ 9 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขั้วตอไปนี้: 

⎯ เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ขั้ว B (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

⎯ เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ขั้ว C (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR   
• ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 

(ดู 01-40B-40 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนวาลว EGR, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 
(ดู 01-16B-4 การถอด/ติดต้ังระบบ EGR [WL-C, 
WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของเซน็เซอรตาํแหนงวาลว 
EGR 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 

⎯ เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ขั้ว B (ดานชุด
สายไฟ) และ PCM ขั้ว 106 (ดานชุดสายไฟ) 

⎯ เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ขั้ว C (ดานชุด
สายไฟ) และ PCM ขั้ว 116 (ดานชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่คาดวาขาดวงจร, จากนั้นไป
ขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC P0405 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทํางาน ภายใตเงื่อนไขการบันทึก 
FREEZE FRAME DATA  

• มรีหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยืนยนัขัน้ตอนหลังการซอม 
• ปฏิบัติตาม “หลังจากขั้นตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากขั้นตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
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DTC P0406 [WL-C, WE-C]  
DCF010200400W04 

DTC P0406 สญัญาณเขาวงจรเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณแรงเคลื่อนไฟฟาที่เขาจากเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ในขณะ
เครื่องยนตทํางาน ถาสญัญาณแรงเคลื่อนไฟฟาที่เขามากกวา 4.90 โวลต PCM จะพิจารณาวา
วงจรเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGRบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว A และ PCM ข้ัว 110 
• ลัดวงจรกับแหลงจายแรงเคลือ่นไฟฟาคงทีร่ะหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C และ 

PCM ข้ัว 116 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตดิตั้งข้ัวของขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ติดตั้งไดแนนหนา
และถูกตอง 

• ขอตอสายไฟปกติหรือไม? 

ไมใช ติดตั้งขอตอสายไฟใหถูกตอง, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 11 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-94 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 11 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร

ตาํแหนงวาลว EGR 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR   
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงวาลว 

EGR 
(ดู 01-40B-40 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR [WL-C, WE-C]) 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนวาลว EGR, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 
(ดู 01-16B-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-C, 
WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสวนที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 11 

7 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของสญัญาณ
เซนเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอรตําแหนง
วาลว EGR ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากวา 4.90 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรกราวดเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบการตอเนื่องที่ขอตอดานชดุสายไฟ
ระหวางเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว A และ 
PCM ข้ัว 110 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสวนที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 11 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 11 9 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสวนที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

10 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรสญัญาณเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR กบัวงจรแรงเคลือ่นไฟฟาคงที ่
• ตรวจสอบการตอเนื่องที่ขอตอดานชดุสายไฟ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และ C 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

11 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0406 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

12 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
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DTC P0489 [WL-C, WE-C]  
DCF010200400W05 

DTC P0489 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลว EGR ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ • PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลว EGR ถา PCM ทําใหโซลนิอยดวาลว OFF แต
แรงเคลื่อนไฟฟายังคงต่าํ PCM จะพิจารณาวาวงจรโซลินอยดวาลว EGR บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลว EGRบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 176 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด 
วาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการบกพรองของโซลนิอยดวาลว EGR   
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR 

(ดู 01-16B-5 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว 
EGR [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลว EGR ปกติหรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลว EGR, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
8 

 
 

โซลนิอยดวาลว EGR 
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ

โซลนิอยดวาลว EGR 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-96 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป

ข้ันตอนที่ 9 
6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรควบคมุ

โซลนิอยดวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว EGR และ 

PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยดวาลว 

EGRข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตวัถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0489 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวเิคราะหปญหาเขาไปใน DTCs  
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0490 [WL-C, WE-C]  

DCF010200400W06 
DTC P0490 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลว EGR สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลว EGR ถา PCM ทําใหโซลนิอยดวาลว ON แต
แรงเคลื่อนไฟฟายังคงสูง PCM จะพิจารณาวาวงจรโซลินอยดวาลว EGR บกพรอง (ลัดวงจรกับ
แหลงจายไฟ) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลว EGRบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 176 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 
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DTC P0490 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลว EGR สงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด 
วาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการบกพรองของโซลนิอยดวาลว EGR   
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR 

(ดู 01-16B-5 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว 
EGR [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลว EGR ปกติหรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลว EGR, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
8 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-98 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
7 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด

วาลว EGR กบัแหลงจายไฟ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหางโซลินอยดวาลว EGR 
ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0490 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวเิคราะหปญหาเขาไปใน DTCs  
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0500 [WL-C, WE-C]  

DCF010200500W03 
DTC P0500 วงจร VSS บกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ • PCM ตรวจสอบสัญญาณเขาจากแผงหนาปดในระหวางสภาวะการปรับตั้ง, ถาสญัญาณเขาต่าํ
กวา 0 km/h (0 mph) เปนเวลา 25 วินาท,ี PCM จะพิจารณาวาวงจร VSS บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• PCM บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• แผงหนาปดบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวาง PCM ข้ัว 184 และแผงหนาปด ข้ัว 2F 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวาง PCM ข้ัว 184 และแผงหนาปด ข้ัว 2F 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-99 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ติดเครื่องยนต 
• เขาไปในสวน VSS PID 
• อาน VSS PID ในขณะรถยนตเคลื่อนที ่
• VSS PID ปกติหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช DTC 10 และ/หรือ 12 แสดงข้ึน; ตรวจสอบแผง
หนาปด 
(ดู 09-22-4 โหมดตรวจสอบสัญญาณเขา/ออก) 

4 ตรวจสอบโหมดตรวจสอบสญัญาณเขา/ออก 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• ตรวจพบรหสั DTCs แผงหนาปด 10 หรือ 12 
หรือไม? 
(ดู 09-22-4 โหมดตรวจสอบสัญญาณเขา/ออก) 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟแผง
หนาปด 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟแผงหนาปด 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• ข้ัวปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 

ใช เปลี่ยนแผงหนาปด, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปด) 

6 ตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาทีแ่ผงหนาปด ข้ัว 2F (ดาน
ชุดสายไฟ) 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟา 5 โวลตทีแ่ผงหนาปดข้ัว 2F 
(ดานชดุสายไฟ) หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที ่10 7 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจร VSS 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางแผงหนาปด ข้ัว 

2F (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนแผงหนาปด, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจร VSS 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางแผงหนาปด ข้ัว 

2F (ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว 184 (ดาน
ชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-100 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0500 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวเิคราะหปญหาเขาไปใน DTCs  
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0563 [WL-C, WE-C]  

DCF010200500W04 
DTC P0563 สญัญาณเขาแรงเคลือ่นไฟฟาแบตเตอรีส่งู 

สภาวะการตรวจสอบ • PCM ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่ ถาแรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรีม่ากกวา 16 โวลต, 
PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในระบบชารจไฟแบตเตอรี ่

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เจนเนอเรเตอรบกพรอง 
• แบตเตอรี่บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางเจนเนอเรเตอร ข้ัว S และขั้วบวกแบตเตอรี ่
• ชุดสายไฟที่เก่ียวของบกพรอง 
• PCM บกพรอง 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-101 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ติดตั้งเจนเนอเรเตอร ข้ัว B ใหถูกตอง, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 10 

4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเจนเนอเร
เตอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการหลุดหลวมของเจนเนอเรเตอร    
ข้ัว B 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเจนเนอเรเตอร, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
(ดู 01-17-5 การตรวจสอบเจนเนอเรเตอร) 

5 ตรวจสอบเจนเนอเรเตอร   
• ตรวจสอบเจนเนอเรเตอร 

(ดู 01-17-5 การตรวจสอบเจนเนอเรเตอร) 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ติดตั้งข้ัวบวกแบตเตอรี่ใหถูกตอง, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 10 

6 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้บวกของแบตเตอรี ่  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการหลวมคลอนของขั้วบวกแบตเตอรี่ 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนแบตเตอรี่, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
(ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี่) 

7 ตรวจสอบแบตเตอรี ่ 
• ตรวจสอบแบตเตอรี ่

(ดู 01-17-2 การตรวจสอบแบตเตอรี่) 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการลดัวงจรของวงจรเจนเนอเรเตอร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเจนเนอเรเตอร ข้ัว 

S (ดานชดุสายไฟ) และขั้วแบตเตอรี ่
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสวนที่ลัดวงจร, จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0563 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-102 

DTC P0602 [WL-C, WE-C]  
DCF010200600W02 

DTC P0602 โปรแกรม PCM ผดิพลาด 

สภาวะการตรวจสอบ 

• ไมมีโปรแกรมขอมูลใน PCM  
 
หมายเหต ุ

• เม่ือโปรแกรมขอมูลสมบรูณ, DTC P0602 จะถูกลบ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • โปรแกรมขอมลูไมสมบรูณ 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

3 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0602 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

4 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0606, P2530 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W03 

DTC P0606, P2530 PCM บกพรอง 
PCM (วงจรสวติเครือ่งยนต) บกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ • ภายใน PCM บกพรอง 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

1 
⎯ ⎯ 

เปลี่ยน PCM  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

 
DTC P0607 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W04 
DTC P0607 ปญหาของสมรรถนะ PCM  

สภาวะการตรวจสอบ • ภายใน PCM บกพรอง 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • ภายใน PCM บกพรอง 

 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-103 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

3 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0607 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

4 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0610 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W05 
DTC P0610 ออฟชัน่ PCM รถยนตผดิพลาด 

สภาวะการตรวจสอบ • โปรแกรมขอมลูใน PCM บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ข้ันตอนโปรแกรมขอมูลไมสมบูรณ 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

3 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0610 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต  
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

4 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-104 

DTC P0627 [WL-C, WE-C]  
DCF010200600W06 

DTC P0627 วงจรควบคมุวาลววดัน้าํมนัขาดวงจร 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบอุณหภูมิ IC ตัวขับวาลววัดนํ้ามันภายใน PCM และแรงเคลือ่นไฟฟาควบคมุ
ในขณะเครื่องยนตทํางาน ถาตรวจพบสภาวะใดตอไปนี้, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรอง
ในชวง/สมรรถนะของวาลววดัน้ํามัน 
⎯ PCM ตรวจสอบอุณหภูมิ IC ตัวขับวาลววัดนํ้ามันภายใน PCM ถาอุณหภูมิ IC ตัวขับวาลววัด
น้ํามันมากกวา 150 °C {320 °F} ในระหวางการทาํงานของวาลววัดนํ้ามัน, PCM จะ
พิจารณาวาวาลววัดนํ้ามันมีขอบกพรอง 

⎯ PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาควบคุมวาลววัดนํ้ามันทีข้ั่ว PCM, ถาแรงเคลื่อนไฟฟา
ควบคุมวาลววดัน้ํามันนอยกวา 5 โวลต เม่ือวาลววัดนํ้ามันไมทํางาน, PCM จะพิจารณาวา
วาลววดันํ้ามันมขีอบกพรอง (ขาดวงจร) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• วาลววดันํ้ามันบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางวาลววดันํ้ามัน ข้ัว A และรีเลยหลัก 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางวาลววดันํ้ามัน ข้ัว B และ PCM ข้ัว 179 
• PCM บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

 
 
 

วาลววดัน้าํมนั 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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วาลววดัน้าํมนั 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-105 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟวาลววดั

น้าํมนั 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟวาลววัดนํ้ามนั 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุวาลววดั
น้าํมนั 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางวาลววัดนํ้ามัน ข้ัว A 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

ใช ซอมปมน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนที ่9 
(ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

6 ตรวจสอบวาลววดัน้าํมนั 
• ตรวจสอบวาลววัดนํ้ามัน 

(ดู 01-14B-3 การตรวจสอบวาลววัดนํ้ามัน 
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุวาลววดั
น้าํมนั 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางวาลววัดนํ้ามัน ข้ัว 

B (ดานชดุสายไฟ) และ PCM ข้ัว 179 (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0627 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-106 

DTC P0628 [WL-C, WE-C]  
DCF010200600W07 

DTC P0628 สญัญาณเขาวงจรควบคมุวาลววดัน้าํมนัต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาวงจรวาลววัดนํ้ามันในขณะเครื่องยนตทํางาน, ถา PCM 
ตรวจพบวาแรงเคลื่อนไฟฟาภายในวงจรต่ํา เม่ือวาลววดันํ้ามนั OFF, PCM จะพิจารณาวามี
ขอบกพรองในวงจรวาลววดันํ้ามัน (ลัดวงจรกับกราวด) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• วาลววดันํ้ามันบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางวาลววัดนํ้ามัน ข้ัว B และ PCM ข้ัว 179 
• PCM บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบขัว้ของขอตอสายไฟวาลววดัน้าํมนั 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟวาลววัดนํ้ามนั 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

วาลววดัน้าํมนั 
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ

วาลววดัน้าํมนั รเีลยหลกั
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-107 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร, จากนั้นไป

ข้ันตอนที่ 8 
5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรวาลววดั

น้าํมนั 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON  
• ปลดขอตอสายไฟวาลววัดนํ้ามนัและ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางวาลววัดนํ้ามัน ข้ัว 

B (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมปมน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนที ่8 
(ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

6 ตรวจสอบวาลววดัน้าํมนั 
• ตรวจสอบวาลววัดนํ้ามัน 

(ดู 01-14B-13 การตรวจสอบวาลววดันํ้ามัน 
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0628 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0629 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W08 
DTC P0629 สญัญาณเขาวงจรควบคมุวาลววดัน้าํมนัสงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาวงจรวาลววัดนํ้ามันในขณะเครื่องยนตทํางาน, ถา PCM 
ตรวจพบวาแรงเคลื่อนไฟฟาภายในวงจรต่ํา เม่ือวาลววดันํ้ามนั ON, PCM จะพิจารณาวามี
ขอบกพรองในวงจรวาลววดันํ้ามัน (ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• วาลววดันํ้ามันบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางวาลววดัน้ํามัน ข้ัว B และ PCM ข้ัว 179 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-108 

DTC P0629 สญัญาณเขาวงจรควบคมุวาลววดัน้าํมนัสงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟวาลววดั
น้าํมนั 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟวาลววัดนํ้ามนั 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
วาลววดัน้าํมนั 
• ปลดขอตอสายไฟวาลววัดนํ้ามนัและ PCM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางวาลววัด
น้ํามัน ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถงั 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

วาลววดัน้าํมนั 
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ

วาลววดัน้าํมนั รเีลยหลกั
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-109 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมปมน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนที ่9 

(ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

6 ตรวจสอบวาลววดัน้าํมนั 
• ตรวจสอบวาลววัดนํ้ามัน 

(ดู 01-14B-13 การตรวจสอบวาลววดันํ้ามัน 
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0629 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0642 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W09 
DTC P0642 สญัญาณเขาวงจร 5 Vของเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิและบสูทเซน็เซอรต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาวงจร 5 Vของเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงและบสูทเซ็นเซอร ถา
แรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟของเซ็นเซอรแรงดันน้าํมันเชือ้เพลิงและบสูทเซ็นเซอรต่าํกวา 
4.90 โวลต, PCM จะพิจารณาวาวงจร 5 Vของเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงและบสูท
เซ็นเซอรบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ลัดวงจรกับวงจรกราวดระหวางวงจรในชุดสายไฟบูสทเซ็นเซอร ข้ัว C และ PCM ข้ัว 133 
• ลัดวงจรกับวงจรกราวดระหวางวงจรในชุดสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และ 

PCM ข้ัว 109 
• บูสทเซ็นเซอรบกพรอง 
• เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-110 

DTC P0642 สญัญาณเขาวงจร 5 Vของเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิและบสูทเซน็เซอรต่าํ 

 
 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1/เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ หรอืสวนทีเ่กีย่วของ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถงั 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 4.9 โวลตหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอนที่ 10 

เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ

บสูทเซน็เซอร/
เซน็เซอร IAT No.1 

บสูทเซน็เซอร/เซน็เซอร 
IAT No.1 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-111 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบูสท

เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองที่เกิดจากบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1/เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนั
เชื้อเพลงิ หรือชดุสายไฟที่เกี่ยวของ 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางบูสทเซ็นเซอร ขั้ว C 

(ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 4.9 โวลตหรือนอยกวา
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอนที่ 9 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, จากนั้น
ไปขั้นตอนที่ 15 

8 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางบูสทเซ็นเซอร ขั้ว C 

(ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 15 

ใช เปล่ียนบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1, จากนั้น
ไปขั้นตอนที่ 15 

9 ตรวจสอบบสูทเซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• ตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร 
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 10 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
แรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองที่เกิดจาก
เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชื้อเพลงิ หรือชุดสายไฟที่
เกี่ยวของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง ขั้ว C (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 4.9 โวลตหรือนอยกวา
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอนที่ 14 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 12 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-112 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 
13 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรเซน็เซอร

แรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

14 ตรวจสอบเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

15 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0642 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

16 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0643 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W10 
DTC P0643 สญัญาณเขาวงจร 5 V ของเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิและบสูทเซน็เซอรสงู 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาวงจร 5 Vของเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงและบสูทเซ็นเซอร ถา
แรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟของเซ็นเซอรแรงดันน้าํมันเชือ้เพลิงและบสูทเซ็นเซอรสงูกวา 
4.9 โวลต, PCM จะพิจารณาวาวงจร 5 V ของเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงและบสูท
เซ็นเซอรบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร ข้ัว C และ PCM ข้ัว 133 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และ PCM 
ข้ัว 109 

• ขาดวงจรระหวางขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร ข้ัว C และ PCM ข้ัว 133 
• ขาดวงจรระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และ PCM ข้ัว 109 
• บูสทเซ็นเซอรบกพรอง 
• เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-113 

 
 
 
01

DTC P0643 สญัญาณเขาวงจร 5 V ของเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิและบสูทเซน็เซอรสงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนที่ 14 4 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1/เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ หรอืสวนทีเ่กีย่วของ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางบสูทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 ขอตอสายไฟ ข้ัว C และ
กราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลตหรือไม? 

ไมใช ถาแรงเคลื่อนไฟฟา 1.0 หรอืนอยกวา, ไปข้ันตอน
ตอไป 
ถาแรงเคลื่อนไฟฟา 5.1 หรอืมากกวา, ไปข้ันตอน
ที่ 10 

 

เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ

บสูทเซน็เซอร/
เซน็เซอร IAT No.1 

บสูทเซน็เซอร/เซน็เซอร 
IAT No.1 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-114 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบูสท

เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองที่เกิดจากบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 หรือชุดสายไฟที่
เกี่ยวของ 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟบูสท
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ขั้ว C และกราวด
ตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที่ 5 โวลตหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอนที่ 8 

ใช เปล่ียนบูสทเซ็นเซอร, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 7 ตรวจสอบบสูทเซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• ตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร 
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 24 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟบูสท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขอตอสายไฟบูสท
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ขั้ว C และ PCM ขั้ว 
133 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ขั้นตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 10 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟบูสท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 13 11 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองที่เกิดจากบสูท
เซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 หรือชุดสายไฟที่
เกี่ยวของ 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT 

No.1 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟบูสท
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ขั้ว C และกราวด
ตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 5.1 โวลตหรือมากกวา
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1, จากนั้น
ไปขั้นตอนที่ 24 

12 ตรวจสอบบสูทเซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
• ตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 

(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT No.1 [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 24 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 13 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 

ใช ไปขั้นตอนที่ 24 14 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากการขาดวงจร
ของเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ หรอืการ
ลดัวงจรกบัสวนทีเ่กีย่วของ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนต OFF) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และ
กราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลตหรือไม? 

ไมใช ถาแรงเคลื่อนไฟฟา 1.0 หรอืนอยกวา, ไปข้ันตอน
ตอไป 
ถาแรงเคลื่อนไฟฟา 5.1 หรอืมากกวา, ไปข้ันตอน
ที่ 20 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 15 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
แรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากเซน็เซอร
แรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ หรอืชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 
(เครื่องยนตดับ) 

• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C (ดานชุดสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่5 โวลตหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอนที่ 18 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 24 

17 ตรวจสอบเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 18 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 24 19 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรแหลงจายไฟ
เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และ PCM 
ข้ัว 109 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 20 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
แรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนที่ 23 21 พจิารณาแบงแยกวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจาก

เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ หรอืชดุสายไฟที่
เกีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 
(เครื่องยนตดับ) 

• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และ
กราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 5.1 โวลตหรอืมากกวา
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 24 

22 ตรวจสอบเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 23 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

24 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0643 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

25 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0652 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W10 
DTC P0652 สญัญาณเขาวงจร 5 V ของเซน็เซอร CMP และ APP ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาวงจร 5 Vของเซ็นเซอร CMP และ APP ถาแหลงจายแรงเคลื่อนไฟฟาของ
เซ็นเซอร CMP และ APP ต่าํกวา 4.9 โวลต, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในวงจร 5 V
เซ็นเซอร CMP และ APP 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ลัดวงจรกับกราวดระหวางวงจรในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร CMP ข้ัว C และ PCM ข้ัว 129 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางวงจรในชุดสายไฟระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว A และ PCM ข้ัว 213 
• เซ็นเซอร CMP บกพรอง 
• เซ็นเซอร APP บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
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01

DTC P0652 สญัญาณเขาวงจร 5 V ของเซน็เซอร CMP และ APP ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากเซน็เซอร 

CMP หรอืเซน็เซอร APP หรอืสวนทีเ่กีย่วของ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร CMP ข้ัว 

C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 4.9 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 10 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
CMP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากเซน็เซอร 
CMP หรอืชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร CMP ข้ัว 

C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 4.9 โวลตหรอืนอยกวา
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอนที่ 9 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟลดัวงจรกับกราวด, จากนั้น
ไปข้ันตอนที่ 15 

8 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรเซน็เซอร 
CMP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร CMP 
ข้ัว C (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร CMP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 9 ตรวจสอบเซน็เซอร CMP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CMP 

(ดู 01-40B-37 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว CMP [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 10 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กดิจากเซน็เซอร APP 
หรอืชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซน็เซอร APP ข้ัว A 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 4.9 โวลตหรอืนอยกวา
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอนที่ 14 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-119 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 12 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟลดัวงจรกับกราวด, จากนั้น
ไปข้ันตอนที่ 15 

13 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรเซน็เซอร 
APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางเซ็นเซอร APP ข้ัว 

A (ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 14 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CMP 

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 15 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

15 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0652 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

16 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0653 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W11 
DTC P0653 สญัญาณเขาวงจร 5 V ของเซน็เซอร CMP และ APP สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาวงจร 5 Vของเซ็นเซอร CMP และ APP ถาแหลงจายแรงเคลื่อนไฟฟาของ
เซ็นเซอร CMP และ APP สงูกวา 5.1 โวลต, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในวงจร 5 V
เซ็นเซอร CMP และ APP  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว C และ PCM ข้ัว 133 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว A และ PCM ข้ัว 213 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว C และ PCM ข้ัว 133 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว A และ PCM ข้ัว 213 
• เซ็นเซอร CMP บกพรอง 
• เซ็นเซอร APP บกพรอง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-120 

DTC P0653 สญัญาณเขาวงจร 5 V ของเซน็เซอร CMP และ APP สงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่กีย่วของกบัเซน็เซอร 
CMP หรอืเซน็เซอร APP 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอร CMP ข้ัว C และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่เปน 5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ถาแรงเคลื่อนไฟฟาเปน 1.0 โวลตหรอืนอยกวา, 
ไปข้ันตอนตอไป 
ถาแรงเคลื่อนไฟฟาเปน 5.1 โวลตหรอืมากกวา, 
ไปข้ันตอนที่ 10 

 

เซน็เซอร APP  
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร CMPเซน็เซอร CMP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-121 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร 

CMP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 พจิารณาวาเปนขอบกพรองที่เกดิจากเซน็เซอร CMP 
หรือชุดสายไฟที่เกีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอร 

CMP ขั้ว C (ดานชุดสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่เปน 5 โวลตหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอนที่ 8 

ใช เปล่ียนเซ็นเซอร CMP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 7 ตรวจสอบเซน็เซอร CMP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CMP 

(ดู 01-40B-37 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
เพลาลูกเบี้ยว CMP [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 24 9 ตรวจสอบการขาดวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
เซน็เซอร CMP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอร CMP ขั้ว C และ PCM ขั้ว 133 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ขั้นตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 10 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร 
CMP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 13 11 พจิารณาวาเปนขอบกพรองที่เกดิจากเซน็เซอร CMP 
หรือชุดสายไฟที่เกีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางเซ็นเซอร CMP ขั้ว C 
และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 5.1 โวลตหรือมากกวา
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนเซ็นเซอร CMP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 12 ตรวจสอบเซน็เซอร CMP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร CMP 

(ดู 01-40B-37 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
เพลาลูกเบี้ยว CMP [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 13 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-122 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนที่ 24 14 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีก่ารขาดวงจรของ

เซน็เซอร APP หรือลัดวงจรกบัสวนที่เกี่ยวของ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอร 

APP ขั้ว A และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่เปน 5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ถาแรงเคล่ือนไฟฟาเปน 1.0 โวลตหรอืนอยกวา, ไป
ขั้นตอนตอไป 
ถาแรงเคล่ือนไฟฟาเปน 5.1 โวลตหรอืมากกวา, ไป
ขั้นตอนที่ 20 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 15 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร APP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 พจิารณาวาเปนขอบกพรองที่เกดิจากเซน็เซอร APP 
หรือชุดสายไฟที่เกีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอร 

APP ขั้ว A และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่เปน 5 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอนที่ 18 

ใช เปล่ียนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 17 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร APP 

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
แปนขาคันเรง (APP) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 18 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 24 19 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟของวงจร
เซน็เซอร APP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอร APP ขั้ว A และ PCM ขั้ว 213 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ขั้นตอนที่ 24 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 20 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร APP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 23 21 พจิารณาวาเปนขอบกพรองที่เกดิจากเซน็เซอร APP 
หรือชุดสายไฟที่เกีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอร 

APP ขั้ว A และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 5.1 โวลตหรือมากกวา
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 24 22 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร APP 

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
แปนขาคันเรง (APP) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 24 

 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-123 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 23 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ลดัวงจรกับแหลงจาย 
ไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

24 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0653 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

25 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0660 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W13 
DTC P0660 วงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่) ขาดวงจร 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) ถาตรวจพบสภาวะดังตอไปนี้, 
PCM จะพิจารณาวาวงจรควบคุมโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) มีขอบกพรอง 
⎯ PCM ทําใหโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) OFF, แตแรงเคลือ่นไฟฟาควบคมุโซลินอยด
วาลวตดัไอดี (ครึ่ง) นอยกวา 5 โวลต เปนเวลา 2 วินาท ี(ขาดวงจร) 

⎯ อุณหภูมิตวัขับ IC ภายใน PCM มากกวา 150 °C {320 °F} เม่ือโซลินอยดวาลวตดัไอดี 
(ครึ่ง) ON   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (ครึ่ง) บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวตัดไอดี (ครึ่ง) ข้ัว A และรีเลยหลัก 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวตัดไอดี (ครึ่ง) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 152 
• PCM บกพรอง 

 
 
 

โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่)  
ขอตอดานชดุสายไฟ

ขอตอดานชดุสายไฟ 

รเีลยหลกั 
โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่)
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-124 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลวตดัไอด ี(ครึง่) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดัไอดี 

(ครึ่ง) 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลวตดัไอด ี(ครึง่) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลวตดั
ไอดี (ครึ่ง) ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง), จากนัน้ไป
ข้ันตอนที่ 9 
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-C, 
WE-C]) 

6 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่) 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) 

(ดู 01-16B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
ไอดี (ครึ่ง) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลวตดัไอด ี(ครึง่) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยดวาลว
ตัดไอดี (ครึ่ง) ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ 
PCM ข้ัว 152 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-125 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0660 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0661 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W14 
DTC P0661 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่) ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) ที่ข้ัว 152 ถา PCM ทําใหโซลิ
นอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) OFF, แตแรงเคลื่อนไฟฟาที่ PCM ข้ัว 152 ยังคงต่ํา, PCM จะ
พิจารณาวาวงจรโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึง่) มีขอบกพรอง (ลัดวงจรกับกราวด)  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (ครึ่ง) บกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 152 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่)  
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ 

รเีลยหลกั
โซลนิอยดวาลวตดั

ไอด ี(ครึง่)  
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103 102

126

174
150 149

173

125
101



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-126 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลวตดัไอด ี(ครึง่) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดัไอดี 

(ครึ่ง) 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบขอบกพรองของโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี
(ครึง่) 
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัไอดี 

(ครึ่ง) 
(ดู 01-16B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
ไอดี (ครึ่ง) [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดีปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง), จากนัน้ไป
ข้ันตอนที่ 8 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรควบคมุ
โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยดวาลว
ตัดไอดี (ครึ่ง) ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้ว 152 (เชน การเสยีหาย, ข้ัวหลุด 
การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0661 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-127 
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DTC P0662 [WL-C, WE-C]  
DCF010200600W15 

DTC P0662 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่) สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) ที่ข้ัว 152 ถา PCM ทําใหโซลิ
นอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) ON, แตแรงเคลื่อนไฟฟาที่ PCM ข้ัว 152 ยังคงสูง, PCM จะพิจารณา
วาวงจรโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง) มีขอบกพรอง (ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ)  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (ครึ่ง) บกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึง่) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 

152 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 3 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด

วาลวตดัไอด ี(ครึง่) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดัไอดี 

(ครึ่ง) 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบขอบกพรองของโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี
(ครึง่) 
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัไอดี 

(ครึ่ง) 
(ดู 01-16B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
ไอดี (ครึ่ง) [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดีปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวตดัไอดี (ครึ่ง), จากนัน้ไป
ข้ันตอนที่ 7 

 
 

โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่)  
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ 

รเีลยหลกั 
โซลนิอยดวาลวตดั

ไอด ี(ครึง่)  
3 3 56
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-128 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 5 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
ควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(ครึง่) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลวตดั
ไอดี (ครึ่ง) ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

7 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0662 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

8 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0663 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W16 
DTC P0663 วงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) ขาดวงจร 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) ถาตรวจพบสภาวะดังตอไปนี้, 
PCM จะพิจารณาวาวงจรควบคุมโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) มีขอบกพรอง 
⎯ PCM ทําใหโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) OFF, แตแรงเคลือ่นไฟฟาควบคมุโซลินอยด
วาลวตดัไอดี (เต็ม) นอยกวา 5 โวลต เปนเวลา 2 วนิาท ี(ขาดวงจร) 

⎯ อุณหภูมิตวัขับ IC ภายใน PCM มากกวา 150 °C {320 °F} เม่ือโซลินอยดวาลวตดัไอดี 
(เต็ม) ON   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) ข้ัว A และรีเลยหลัก 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 155 
• PCM บกพรอง 
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DTC P0663 วงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) ขาดวงจร 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลวตดัไอด ี(เตม็) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดัไอดี 

(เต็ม) 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลวตดัไอด ี(เตม็) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลวตดั
ไอดี (เต็ม) ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็)  
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ 

รเีลยหลกั
โซลนิอยดวาลวตดั

ไอด ี(เตม็)  

B A
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139
115 114

138

186
162 161

185
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8



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-130 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม), จากนัน้ไป

ข้ันตอนที่ 9 
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-C, 
WE-C]) 

6 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) 
• ปฏิบัตติรวจสอบโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เตม็) 

(ดู 01-16B-7 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
ไอดี (เต็ม) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลวตดัไอด ี(เตม็) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยดวาลว
ตัดไอดี (เตม็) ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ 
PCM ข้ัว 155 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0663 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0664 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W17 
DTC P0664 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) ที่ข้ัว 155 ถา PCM ทําใหโซลิ
นอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) OFF, แตแรงเคลื่อนไฟฟาที่ PCM ข้ัว 155 ยังคงต่ํา, PCM จะ
พิจารณาวาวงจรโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เตม็) มีขอบกพรอง (ลัดวงจรกับกราวด)  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) บกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 155 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-131 

 
 
 
01

DTC P0664 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลวตดัไอด ี(เตม็) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดัไอดี 

(เต็ม) 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบขอบกพรองของโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี
(เตม็) 
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัไอดี 

(เต็ม) 
(ดู 01-16B-7 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
ไอดี (เต็ม) [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม), จากนัน้ไป
ข้ันตอนที่ 8 

 
 
 

โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) 
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ 

รเีลยหลกั 
โซลนิอยดวาลวตดั

ไอด ี(เตม็)  
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-132 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรควบคมุ

โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) 
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดัไอดี 

(เต็ม) และ PCM 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยดวาลว
ตัดไอดี (เตม็) ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้ว 155 (เชน การเสยีหาย, ข้ัวหลุด 
การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0664 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0665 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W18 
DTC P0665 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) ที่ข้ัว 155 ถา PCM ทําใหโซลิ
นอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) ON, แตแรงเคลื่อนไฟฟาที่ PCM ข้ัว 155 ยังคงสูง, PCM จะพิจารณา
วาวงจรโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม) มีขอบกพรอง (ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ)  

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) บกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เตม็) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 

155 
• ลัดวงจรภายในโซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) หรือขอตอสายไฟ PCM 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-133 

 
 
 
01

DTC P0665 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) สงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 3 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด

วาลวตดัไอด ี(เตม็) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดัไอดี 

(เต็ม) 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบขอบกพรองของโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี
(เตม็) 
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัไอดี 

(เต็ม) 
(ดู 01-16B-7 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
ไอดี (เต็ม) [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวตดัไอดี (เต็ม), จากนัน้ไป
ข้ันตอนที่ 7 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 5 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้ว 155 ของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็)  
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ 

รเีลยหลกั 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-134 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร

ควบคมุโซลนิอยดวาลวตดัไอด ี(เตม็) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลวตดั
ไอดี (เต็ม) ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

7 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0665 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

8 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P0685 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W19 
DTC P0685 วงจรควบคมุรเีลยหลกัขาดวงจร 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟที่ไปยัง PCM ถาแหลงจายไฟถูกตดัหลายๆ 
ครั้ง เม่ือสวติชเครื่องยนตถูกหมุนไปที่ตําแหนง ON, PCM จะพิจารณาวาวงจรแหลงจายไฟ
บกพรอง (ขาดวงจร) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหลัก ข้ัว B และ PCM ข้ัว 219 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหลัก ข้ัว D และ PCM ข้ัว 201, 203 หรือ 205 
• รีเลยหลักบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหลัก ข้ัว A, ข้ัว C และแบตเตอรี ่
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-135 

 
 
 
01

DTC P0685 วงจรควบคมุรเีลยหลกัขาดวงจร 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟรเีลยหลกั 
• ปลดขอตอสายไฟเจนเนอเรเตอร 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 

รเีลยหลกั  
ขอตอดานชดุสายไฟ
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-136 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟรเีลยหลกั 

• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้วตอไปนี้: 
⎯ รีเลยหลัก ข้ัว A และกราวดตวัถัง 
⎯ รีเลยหลัก ข้ัว C และกราวดตวัถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

ใช เปลี่ยนรีเลยหลกั, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 6 ตรวจสอบรเีลยหลกั 
• ตรวจสอบรีเลยหลัก 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุรเีลยหลกั 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวตอไปนี้: 

⎯ รีเลยหลัก ข้ัว B และ PCM  ข้ัว 219 
⎯ รีเลยหลัก ข้ัว D และ PCM  ข้ัว 201, 203 

หรือ 205 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0685 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0698 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W20 
DTC P0698 สญัญาณเขาวงจร 5 V เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบวงจร 5 V เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ถาแหลงจายไฟแรงเคลื่อนไฟฟา
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ต่าํกวา 4.90 โวลต, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในวงจร 5 V 
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ลัดวงจรกับกราวดระหวางชุดสายไฟในวงจรระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
ข้ัว B และ PCM ข้ัว 108 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
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DTC P0698 สญัญาณเขาวงจร 5 V เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
ขอตอดานชดุสายไฟ ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอรตาํแหนง
วาลว EGR 

106

116

110

B

C

A

PCM

PCM

124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
162 161

185

137
113 112

136

184
160 159

183

135
111 110

134

182
158 157

181

133
109 108

132

180
156 155

179

131
107 106

130

178
154 153

177

129
105 104

128

176
152 151

175

127
103 102

126

174
150 149

173

125
101

C B A

8
754 6



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-138 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่ซน็เซอรตาํแหนง

วาลว EGR หรอืชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 4.90 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 8 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 

7 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถัง 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 9 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

8 ตรวจสอบเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 

(ดู 01-40B-40 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0698 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P0699 [WL-C, WE-C]  

DCF010200600W21 
DTC P0699 สญัญาณเขาวงจร 5 V เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบวงจร 5 V เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ถาแหลงจายไฟแรงเคลื่อนไฟฟา
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR สงูกวา 5.1 โวลต, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในวงจร 5 V 
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 
108 

• ขาดวงจรในชดุสายไฟในวงจรระหวางขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และ 
PCM ข้ัว 108 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR บกพรอง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-139 

 
 
 
01

DTC P0699 สญัญาณเขาวงจร 5 V เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR สงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนที่ 10 4 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีก่ารขาดวงจรหรอื
ลดัวงจรของเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และกราวด
ตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 5.1 โวลตหรอืมากกวา 
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 14 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอรตาํแหนง
วาลว EGR 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-140 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีเ่ซน็เซอรตาํแหนง

วาลว EGR หรอืชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และกราวด
ตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟาคงที่ 5 V หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 8 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR, จากนั้น 
ไปข้ันตอนที่ 14 

7 ตรวจสอบเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 

(ดู 01-40B-40 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 14 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 14 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 14 9 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และ PCM 
ข้ัว 108 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 14 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 14 10 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟเซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 13 11 พจิารณาวาเปนขอบกพรองทีก่ารขาดวงจรหรอื
ลดัวงจรของเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR  
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ
เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และกราวด
ตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน 5.1 โวลตหรอืมากกวา 
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR, จากนั้น 
ไปข้ันตอนที่ 14 

12 ตรวจสอบเซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 

(ดู 01-40B-40 การตรวจสอบเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 14 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 13 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-141 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

14 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P0699 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

15 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P1196 [WL-C, WE-C]  

DCF010201100W05 
DTC P1196 สญัญาณเขาแรงเคลือ่นไฟฟากญุแจ OFF สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• เม่ือสวิตชเครื่องยนตถูกหมุนไปที่ตําแหนง OFF, PCM จะตรวจสอบการเปดของรีเลยหลักเปน
เวลา 2 นาที ถารีเลยหลักไมเปดภายใน 2 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในวงจรรีเลย
หลัก 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• รีเลยหลักบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางรีเลยหลัก ข้ัว D และ PCM ข้ัว 201, 203 หรือ 205 
• PCM บกพรอง 

 
 
 
 
 
 

รเีลยหลกั  
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ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA และผลทดสอบ

การวิเคราะหปญหาลงบนใบสัง่ซอม, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ระบจุดุ (TRIGGER) DTC สาํหรบั FREEZE FRAME 

DATA  
• มีรหสั P1196 ปรากฏใน FREEZE FRAME 

DATA หรือไม? 

ไมใช ไปที่ข้ันตอนการแกไขปญหา DTC ใน FREEZE 
FRAME 
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟรเีลยหลกั 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟรีเลยหลัก 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบรเีลยหลกั 
• ตรวจสอบรีเลยหลัก 
• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนรีเลยหลกั, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสวนที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร 
รเีลยหลกั 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางรีเลยหลัก ข้ัว D 

(ดานชดุสายไฟ) และกราวดตัวถัง 
• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

7 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1196 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

8 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P1259 [WL-C, WE-C]  

DCF010201200W02 
DTC P1259 สญัญาณระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตไป PCM ผดิพลาด 

สภาวะการตรวจสอบ • การถายโอน ID ไปยัง PCM ไมสมบูรณ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต (Immobilizer system) บกพรอง 
• การสื่อสารระหวางหนวยปองกันการทํางานของเครื่องยนตและ PCM บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
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ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA และผลทดสอบการ

วิเคราะหปญหาลงบนใบสั่งซอม, จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

ใช ปฏิบัติตามขั้นตอนการวิเคราะห DTC ตามรายละเอียด
ที่เก่ียวของ 
(ดู 09-02A-2 ตาราง DTC [ระบบปองกันการทํางาน
ของเครื่องยนต]) 

2 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอมที่เกี่ยวของ 
• ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 3 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟหนวยปองกนั

การทาํงานของเครือ่งยนต (Immobilizer unit) 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟหนวยปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต (Immobilizer unit) 

• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของสายการสือ่สาร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขั้วตอไปนี้และ
กราวดตัวถัง 
⎯ ขอตอสายไฟหนวยปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต (Immobilizer unit) ขั้ว A (ดาน
ชุดสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของสายการ
สื่อสาร 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขั้วตอไปนี้และกราวด
ตัวถัง 
⎯ ขอตอสายไฟหนวยปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต (Immobilizer unit) ขั้ว A (ดาน
ชุดสายไฟ) 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+ หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 

(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C,WE-C])
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การเสียหาย, 
ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการขาดวงจรของสายการสือ่สาร 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขั้วตอไปนี้: 

⎯ ขอตอสายไฟหนวยปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต (Immobilizer unit) ขั้ว A (ดาน
ชุดสายไฟ) และขอตอสายไฟ PCM ขั้ว 230 
(ดานชุดสายไฟ)  

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC P1259 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทํางาน ภายใตเงื่อนไขการบันทึก 
FREEZE FRAME DATA  

• มรีหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยืนยนัขัน้ตอนหลังการซอม 
• ปฏิบัติตาม “หลังจากขั้นตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากขั้นตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
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DTC P1260 [WL-C, WE-C]  
DCF010201200W03 

DTC P1260 ระบบปองกนัขโมยตรวจพบการทาํงานของระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 
สภาวะการตรวจสอบ • ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต (Immobilizer system) บกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA และผลทดสอบ

การวิเคราะหปญหาลงบนใบสัง่ซอม, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปที่ข้ันตอนการแกไขปญหา DTC ที่เก่ียวของ 

(ดู 09-02A-2 ตารางรหสั DTC ระบบปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนต) 

3 ยนืยนัรหสั DTC ถกูบันทกึไวในระบบปองกนัการ
ทาํงานของเครือ่งยนต (Immobilizer system) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ยืนยันรหสั DTC ถูกบันทึกไวในระบบปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนต 
(ดู 09-02A-2 ตารางรหสั DTC ระบบปองกัน
การทํางานของเครื่องยนต) 

• มีรหสั DTC ถูกบันทึกหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1260 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P1391 [WL-C, WE-C]  

DCF010201300W03 
DTC P1391 สญัญาณเขาวงจรควบคมุหวัเผาต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณออกไปที่รีเลยหัวเผา เม่ือรีเลยหัวเผา ON ถาแรงเคลื่อนไฟฟารีเลยหัว
เผานอยกวา 2 โวลตเปนเวลา 1 วนิาท ีเมือ่รีเลยหัวเผาทํางาน, PCM จะพิจารณาวามี
ขอบกพรองในวงจรรีเลยหวัเผา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• รีเลยหวัเผาบกพรอง 
• ฟวสขาด 
• PCM บกพรอง 
• หัวเผาบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผา ข้ัว 3A และ PCM ข้ัว 227 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผา ข้ัว 1A และ PCM ข้ัว 187 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผา ข้ัว 1B และรีเลยหลัก 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผา ข้ัว 2A และแบตเตอรี ่
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางรีเลยหัวเผา ข้ัว 3A และ PCM ข้ัว 227 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-145 

 
 
 
01

DTC P1391 สญัญาณเขาวงจรควบคมุหวัเผาต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟของรเีลย
หวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 

รเีลยหวัเผา  
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี ่

รเีลยหวัเผา 

รเีลยหวัเผา  
ขอตอดานชดุสายไฟ 

หวัเผา

ฟวสหวัเผา

10

2A 3A

182

227
5

5

6

5

5

9
8

7

PCM

11 1012

1A1B

PCM

3A
1A
1B

2A
124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
162 161

185

137
113 112

136

184
160 159

183

135
111 110

134

182
158 157

181

133
109 108

132

180
156 155

179

131
107 106

130

178
154 153

177

129
105 104

128

176
152 151

175

127
103 102

126

174
150 149

173

125
101

219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207
232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220

258
245 244

257 256
243 242

255 254
241 240

253 252
239 238

251 250
237 236

249 248
235 234

247 246
233

203204
201202

206 205

A

A

4



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-146 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟรเีลยหวัเผา 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟรีเลยหัวเผา 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรแหลงจายไฟรเีลย
หวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางรีเลยหัวเผา ข้ัว 2A 
และกราวดตัวถงั 

• แรงเคลื่อนไฟฟาเปน B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 13 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสวนที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 13 

7 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรแหลงจายไฟ
ควบคมุรเีลยหวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ถอดรีเลยหัวเผา 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางรเีลยหัวเผา ข้ัว 

1B และกราวด 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 13 

8 ตรวจสอบการขาดวงจรของสญัญาณรเีลยหวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางรีเลยหัวเผา ข้ัว 1A  
• แรงเคลื่อนไฟฟานอยกวา 2 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบรเีลยหวัเผา 
• ตรวจสอบรีเลยหัวเผา 

(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบรเีลยหัวเผา  
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนรีเลยหัวเผา, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 10 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 

11 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรสญัญาณ
รเีลยหวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟรีเลยหัวเผา 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางรเีลยหัวเผา ข้ัว 

3A และกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 ตรวจสอบการขาดวงจรของสญัญาณรเีลยหวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางรเีลยหัวเผา ข้ัว 

3A และ PCM ข้ัว 227 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

13 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1391 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-147 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  

(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 
14 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 

• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          
(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P1392 [WL-C, WE-C]  

DCF010201300W04 
DTC P1392 สญัญาณเขาวงจรควบคมุหวัเผาสงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณออกไปที่รีเลยหัวเผา เม่ือรีเลยหัวเผา OFF ถาแรงเคลื่อนไฟฟารีเลยหัว
เผามากกวา 2 โวลตเปนเวลา 1 วนิาท ีเม่ือรีเลยหัวเผาทํางาน OFF, PCM จะพิจารณาวามี
ขอบกพรองในวงจรควบคุมรีเลยหัวเผา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• รีเลยหวัเผาบกพรอง 
• หัวเผาบกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางรีเลยหวัเผา ข้ัว 3A และ PCM ข้ัว 227 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางรีเลยหัวเผา ข้ัว 1A และ PCM ข้ัว 182 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-148 

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 13 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟของรเีลย
หวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนรีเลยหัวเผา, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 5 ตรวจสอบรเีลยหวัเผา 
• ตรวจสอบรีเลยหัวเผา 

(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบรเีลยหัวเผา  
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
สญัญาณรเีลยหวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางหวัเผา ข้ัว 3A และ
กราวดตัวถัง 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 2 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนหัวเผา, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 7 ตรวจสอบรเีลยหวัเผา 
• ตรวจสอบรีเลยหัวเผา 

(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบรเีลยหัวเผา  
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 8 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

9 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจร
แหลงจายไฟควบคมุรเีลยหวัเผา 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ถอดรีเลยหัวเผา 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางรเีลยหัวเผา ข้ัว 

1A และกราวดตัวถัง 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

10 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1392 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

11 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P1602 [WL-C, WE-C]  

DCF010201600W02 
DTC P1602 ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต/ PCM ผดิพลาด 

สภาวะการตรวจสอบ • ภายใน PCM บกพรอง 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

1 
⎯ 

 เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

2 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P1603 [WL-C, WE-C]  

DCF010201600W03 
DTC P1603 หมายเลข ID ไมไดลงทะเบยีน 

สภาวะการตรวจสอบ • ภายใน PCM บกพรอง 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

1 
⎯ 

 เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

2 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
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DTC P1604 [WL-C, WE-C]  
DCF010201600W04 

DTC P1604 ไมไดลงทะเบยีนรหสั 
สภาวะการตรวจสอบ • ภายใน PCM บกพรอง 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

1 
⎯ 

 เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

2 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P1621, P1622, P1623, P1624 [WL-C, WE-C]  

DCF010201600W05 
DTC P1621 
DTC P1622 
DTC P1623 
DTC P1624 

รหสัระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตไมตรง 
ID ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตไมตรง 
รหสั/หมายเลข ID ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตไมตรง 
ระบบกนัขโมย 

สภาวะการตรวจสอบ • รหสัที่บันทึกไวในระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตและ PCM ไมตรงกนั 
• หมายเลข ID ที่บันทึกไวในระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนตและ PCM ไมตรงกัน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 

• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่ข้ันตอนการแกไขปญหา DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 09-02A-2 ตารางรหสั DTC ระบบปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนต) 

3 ยนืยนัรหสั DTC ถกูบันทกึไวในระบบปองกนัการ
ทาํงานของเครือ่งยนต (Immobilizer system) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ยืนยันรหสั DTC ถูกบันทึกไวในระบบปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนต 
(ดู 09-02A-2 ตารางรหสั DTC ระบบปองกัน
การทํางานของเครื่องยนต) 

• มีรหสั DTC ถูกบันทึกหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1621/P1622/ 
P1623/P1624 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนตและอุนเครื่องยนตใหอยูที่
อุณหภูมิทาํงานปกติ 

• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาไปใน DTC  
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  

(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 
5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 

• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          
(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
DTC P1675 [WL-C, WE-C]  

DCF010201600W06 
DTC P1675 คาการปรบัแตงปรมิาณการฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิผดิพลาด 

สภาวะการตรวจสอบ • ขอมูลการชดเชยหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงไมสมบูรณ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ข้ันตอนการปอนเขาขอมูลการชดเชยหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงไมสมบรูณ 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 

• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการปอนเขาขอมูลชดเชยหวัฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง) 

3 ยนืยนัขอมลูเขาการชดเชยหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ข้ันตอนการปอนเขาขอมูลการชดเชยหัวฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิงถูกตอง 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1675 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-152 

DTC P1676 [WL-C, WE-C]  
DCF010201600W07 

DTC P1676 คาการปรบัแตงจาํนวนรอบการฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิผดิพลาด 
สภาวะการตรวจสอบ • จํานวนรวมการชดเชยหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงผดิพลาด 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • การรีโปรแกรมขอมูลการชดเชยหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงผดิพลาด 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 

• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัขอมลูเขาการชดเชยหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ
ถกูตอง 
• ปฏิบัตติามขั้นตอนการปอนเขาขอมูลการชดเชย
หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• ขอมูลการชดเชยหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกตอง
หรือไม? 

ไมใช ลบขอมูลการเรยีนรู PCM, จากนั้นใหปอนเขา
ขอมูลการชดเชยหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงอีกครั้ง 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P1676 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2135 [WL-C, WE-C]  

DCF010202100W01 
DTC P2135 ปญหาในการเปรยีบเทยีบแรงเคลือ่นไฟฟาเซน็เซอรตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) No.1/No.2 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณเขาจากเซ็นเซอรตาํแหนงแปนขาคันเรง (APP) No.1 และเซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) No.2 ถามีความแตกตางของระดับแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) No.1 และ No.2 มากกวา 0.9 โวลต เปนเวลา 0.5 
วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวาคณุสมบัติของเซน็เซอรตําแหนงแปนขาคันเรงมขีอบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • เซ็นเซอร APP บกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 

• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร APP 

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
แปนขาคันเรง (APP) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

5 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2135 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

6 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2136 [WL-C, WE-C]  

DCF010202100W02 

DTC P2136 ปญหาในการเปรยีบเทยีบแรงเคลือ่นไฟฟาเซน็เซอรตาํแหนงแปนขาคนัเรง (APP) No.1/สวติชเดนิ
เบา 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM เปรียบเทยีบสญัญาณเขาแรงเคลื่อนไฟฟาจากเซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) 
No.1 กับสัญญาณเขาแรงเคลือ่นไฟฟาจากสวิตชเดินเบา เม่ือปลอยแปนขาคันเรง (สวิตชเดิน
เบา ON) ถามีความแตกตางกันมากกวา 1.35 โวลต เปนเวลา 0.5 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวามี
ปญหาในการเปรียบเทยีบมุมเซ็นเซอร APP No.1/สวิตชเดนิเบา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ไมไดปรับตั้งขาคันเรง 
• เซ็นเซอร APP บกพรอง 
• สวิตชเดินเบาบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 

• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม
รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื
ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ยนืยนัรหสั DTC ทีบ่นัทกึไวหรอืเพนดิง้โคด 

(Pending Code) ทีเ่กีย่วของ  
• มีรหสั DTC P0122, P0123, P0277 หรือ 

P0288 แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปที่ข้ันตอนการแกไขปญหารหัส DTC ที่เก่ียวของ 
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอร APP, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 
(ดู 01-13B-11 การถอด/ตดิตัง้ชิ้นสวนแปนขา
คันเรง [WL-C, WE-C]) 

5 ตรวจสอบเซน็เซอร APP 
• ตรวจสอบเซ็นเซอร APP 

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
แปนขาคันเรง (APP) [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนสวติชเดนิเบา, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 01-13B-11 การถอด/ตดิตัง้ชิ้นสวนแปนขา
คันเรง [WL-C, WE-C]) 

6 ตรวจสอบสวติชเดนิเบา 
• ตรวจสอบสวิตชเดินเบา 

(ดู 01-40B-30 การตรวจสอบสวิตชเดินเบา 
[WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 
ไมใช ปรับตั้งแปนขาคันเรง, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

(ดู 01-13B-12 การปรับตั้งแปนขาคันเรง [WL-C,  
WE-C]) 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

7 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2135 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

8 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2143 [WL-C, WE-C] 

DCF010202100W03 
DTC P2143 วงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR ขาดวงจร 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวควบคุม EGR ถาตรวจพบสภาวะตอไปนี้, PCM 
จะพิจารณาวาวงจรโซลินอยดวาลวควบคุม EGR มีขอบกพรอง 
⎯ PCM ทําใหโซลินอยดวาลวควบคุม EGR OFF แตแรงเคลื่อนไฟฟายังคงต่าํ (ขาดวงจร) 
⎯ อุณหภูมิตัวขับ IC ภายใน PCM สงูกวา 150 °C {320 °F} เม่ือโซลินอยดวาลวควบคุม 

EGR ON 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR บกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวควบคมุ EGR (ระบาย) ข้ัว A และรีเลยหลัก 
• ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวควบคมุ EGR (ระบาย) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 177 
• PCM บกพรอง 
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01-02B-155 

 
 
 
01

DTC P2143 วงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR ขาดวงจร 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลวควบคมุ EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวควบคุม EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลวควบคมุ EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจร, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 9 

 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

โซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR 
(ระบาย) 

โซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR 
(ระบาย)  

ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-156 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวควบุคม EGR, จากนัน้ไป

ข้ันตอนที่ 9 
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-C, 
WE-C]) 

6 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบคุม EGR   
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบุคม EGR 

(ดู 01-16B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรควบคมุโซลนิอยด
วาลวควบคุม EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยด
วาลวควบุคม EGR ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ 
PCM ข้ัว 177 (ดานชดุสายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาขาดวงจร, จากนั้น
ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2143 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวเิคราะหปญหาเขาไปใน DTCs  
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

10 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2144 [WL-C, WE-C] 

DCF010202100W04 
DTC P2144 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวควบคุม EGR, ถา PCM ทําใหโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR OFF แตแรงเคลือ่นไฟฟายังคงต่ํา, PCM จะพิจารณาวาวงจรโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR บกพรอง (ลัดวงจรกับกราวด) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR บกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวควบคุม EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 177 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-157 
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DTC P2144 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลวควบคมุ EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวควบคุม EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบขอบกพรองของโซลนิอยดวาลวควบคุม 
EGR   
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบุคม 

EGR 
(ดู 01-16B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวควบุคม EGR, จากนัน้ไป
ข้ันตอนที่ 8 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

6 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรควบคมุโซ
ลนิอยดวาลวควบคุม EGR 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางโซลินอยด
วาลวควบุคม EGR ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และ
กราวดตัวถัง  

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR  

โซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR  
ขอตอดานชดุสายไฟ

รเีลยหลกั 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-158 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟที่ข้ัว 177 (เชน 
การเสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2144 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวเิคราะหปญหาเขาไปใน DTCs  
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2145 [WL-C, WE-C] 

DCF010202100W05 
DTC P2145 สญัญาณเขาวงจรควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR สงู 

สภาวะการตรวจสอบ 
• PCM ตรวจสอบสัญญาณควบคุมโซลินอยดวาลวควบคุม EGR, ถา PCM ทําใหโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR ON แตแรงเคลื่อนไฟฟายังคงสงู, PCM จะพิจารณาวาวงจรโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR บกพรอง (ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR บกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวควบคุม EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 

177 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR  

โซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR  
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงานภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA 

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟโซลนิอยด
วาลวควบคมุ EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวควบคุม EGR 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบขอบกพรองของโซลนิอยดวาลวควบคุม 
EGR   
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบุคม EGR 

(ดู 01-16B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวควบุคม EGR, จากนัน้ไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 6 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟที่ข้ัว 177 (เชน 
การเสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่คาดวาลัดวงจรกับ
แหลงจายไฟ, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

7 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
ควบคมุโซลนิอยดวาลวควบคุม EGR 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR ข้ัว B (ดานชดุสายไฟ) และกราวด
ตัวถัง 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2145 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• ใชเครื่องมือวเิคราะหปญหาเขาไปใน DTC  
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-160 

DTC P2146 [WL-C, WE-C] 
DCF010202100W06 

DTC P2146 วงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.4 บกพรอง 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง No.1 และ No.4 เม่ือ
เครื่องยนตทํางาน ถาสภาวะตอไปนี้ถูกตรวจจับได 5 ครั้ง, PCM จะพิจารณาวาวงจรแหลงจายไฟ
หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.1 และ No.4 มีขอบกพรอง 
⎯ แหลงจายไฟแรงเคลื่อนไฟฟาหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.1 และ No.4 นอยกวา 43 โวลต 
⎯ แหลงจายไฟแรงเคลื่อนไฟฟาหวัฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.1 และ No.4 เปน 53 โวลตหรอืสงู
กวา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • PCM บกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2146 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2147 [WL-C, WE-C] 

DCF010202100W07 
DTC P2147 สญัญาณเขาวงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.4 ต่าํ 

สภาวะการตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง No.1 และ No.4 เม่ือ
เครื่องยนตทํางาน ถากระแสไฟฟาแหลงจายไฟเปน 25 แอมปหรอืสงูกวา 3 ครัง้ ในขณะที่
แหลงจายกระแสไฟฟาหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงสบูอ่ืนๆ เปน 25 แอมปหรอืสงูกวา, PCM จะ
พิจารณาวาแหลงจายกระแสไฟฟาหัวฉีดนํ้ามนัเชื้อเพลิง No.1 และ No.4 สูงเกินไป 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง No.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 174 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง No.4 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 150 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
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DTC P2147 สญัญาณเขาวงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.4 ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัติตามขั้นตอนการซอมหรือการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปขั้นตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอมที่เกี่ยวของ 
• ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยืนยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟหวัฉดีน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ปลดขอตอสายไฟหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, จากนั้น
ไปขั้นตอนที่ 8 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรหวัฉีดน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขั้ว (ดานชุดสายไฟ) 
และกราวดตัวถังตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง No.1 ขั้ว B 
⎯ หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง No.4 ขั้ว B 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ขอตอดานชุดสายไฟ 

หวัฉีดน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 

หวัฉีดน้าํมนัเชื้อเพลงิ No.1 และ No.4  
ขอตอดานชุดสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-162 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 

8 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

6 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ   
• ตรวจสอบหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลงิ 

(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟที่ข้ัว 177 (เชน 
การเสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2147 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2148 [WL-C, WE-C] 

DCF010202100W08 
DTC P2148 สญัญาณเขาวงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.4 สงู 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง No.1 และ No.4 เม่ือ
เครื่องยนตทํางาน ถากระแสไฟฟาแหลงจายไฟเปน 50 แอมปหรอืสงูกวา 3 ครัง้ ในขณะที่
แหลงจายกระแสไฟฟาหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงสบูอ่ืนๆ เปน 25 แอมปหรอืสงูกวา, PCM จะพิจารณาวา
แหลงจายกระแสไฟฟาหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.1 และ No.4 สูงเกินไป 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 174 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.4 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 150 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 125 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.4 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 126 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-163 

 
 
 
01

DTC P2148 สญัญาณเขาวงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.4 สงู 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟหวัฉดี
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบการตดิตั้งข้ัวหวัฉดีน้าํมันเชื้อเพลิง
ของแตละสูบ (เชน การเสียหาย, ข้ัวหลุด การ
สึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.4  
ขอตอดานชดุสายไฟ 

7

5 74

6

6

4

4

4

7

75

5

5

124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
162 161

185

137
113 112

136

184
160 159

183

135
111 110

134

182
158 157

181

133
109 108

132

180
156 155

179

131
107 106

130

178
154 153

177

129
105 104

128

176
152 151

175

127
103 102

126

174
150 149

173

125
101

B A

126

B

A

174

PCM

B

A

125

150

PCM

NO.1

NO.4



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-164 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ

สําหรับสูบทีส่งสัย, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถังตอไปนี้: 
⎯ หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.1 ข้ัว B 
⎯ หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.4 ข้ัว B 
⎯ หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.1 ข้ัว A 
⎯ หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.4 ข้ัว A 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
8 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

6 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ   
• ตรวจสอบหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลงิ 

(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟที่ข้ัว 177 (เชน 
การเสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2148 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2149 [WL-C, WE-C] 

DCF010202100W09 
DTC P2149 วงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.3 บกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง No.1 และ No.3 เม่ือ
เครื่องยนตทํางาน ถาตรวจจับสภาวะตอไปนี้ได 5 ครัง้, PCM จะพิจารณาวาวงจรแหลงจายไฟหัวฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง No.1 และ No.3 บกพรอง 
⎯ แรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง No.1 และ No.3 นอยกวา 43 โวลต 
⎯ แรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง No.1 และ No.3 เปน 53 โวลตหรอืสงูกวา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • PCM บกพรอง 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-165 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2149 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P2150 [WL-C, WE-C] 

DCF010202100W10 
DTC P2150 สญัญาณเขาวงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.2 และ No.3 ต่าํ 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง No.2 และ No.3 เม่ือ
เครื่องยนตทํางาน ถากระแสไฟฟาแหลงจายไฟเปน 25 แอมปหรอืสงูกวา 3 ครัง้ ในขณะที่
กระแสไฟฟาแหลงจายหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงสูบอ่ืนๆ เปน 25 แอมปหรอืสงูกวา, PCM จะพิจารณาวา
กระแสไฟฟาแหลงจายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง No.2 และ No.3 สูงเกินไป 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง No.2 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 102 
• ลัดวงจรกับกราวดในชุดสายไฟระหวางหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง No.3 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 101 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-166 

DTC P2150 สญัญาณเขาวงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.2 และ No.3 ต่าํ 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟหวัฉดี
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟ (เชน การ
เสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรกับกราวด, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบักราวดของวงจรหวัฉดี
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัว (ดานชดุ
สายไฟ) และกราวดตัวถังตอไปนี้: 
⎯ หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.2 ข้ัว B 
⎯ หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.3 ข้ัว B 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ขอตอดานชดุสายไฟ

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.4  
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-167 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 

8 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

6 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ   
• ตรวจสอบหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลงิ 

(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟที่ข้ัว 177 (เชน 
การเสียหาย, ข้ัวหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

8 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2150 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC P2151 [WL-C, WE-C] 

DCF010202100W11 
DTC P2151 สญัญาณเขาวงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.2 และ No.3 สงู 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาแรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟหวัฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง No.2 และ No.3 เม่ือ
เครื่องยนตทํางาน ถากระแสไฟฟาแหลงจายไฟเปน 50 แอมปหรอืสงูกวา 3 ครัง้ ในขณะที่
แหลงจายกระแสไฟฟาหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิงสบูอ่ืนๆ เปน 25 แอมปหรอืสงูกวา, PCM จะพิจารณาวา
แหลงจายกระแสไฟฟาหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.2 และ No.3 สูงเกินไป 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงบกพรอง 
• ขอตอสายไฟหรือข้ัวบกพรอง 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.2 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 102 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.3 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 101 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.2 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 149 
• ลัดวงจรกับแหลงจายไฟในชดุสายไฟระหวางหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง No.3 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 173 
• PCM บกพรอง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-168 

DTC P2151 สญัญาณเขาวงจรแหลงจายไฟหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.2 และ No.3 สงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ No.1 และ No.4  
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-169 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัติตามขั้นตอนการซอมหรือการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดท่ีเก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปขั้นตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอมที่เกี่ยวของ 
• ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมที่เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยืนยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัติตาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 9 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ของขอตอสายไฟหวัฉดีน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงแตละสูบ (เชน การเสียหาย, ขั้วหลุด 
การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ
สําหรับสูบที่สงสัย, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจรหวัฉดี
น้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว (ดานชุด
สายไฟ) และกราวดตัวถังตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง No.2 ขั้ว A 
⎯ หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง No.2 ขั้ว B 
⎯ หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง No.3 ขั้ว A 
⎯ หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง No.3 ขั้ว B 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 6 ตรวจสอบหวัฉดีน้าํมนัเชื้อเพลงิ   
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนขั้ว, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการหลวมของขอตอสายไฟ PCM  
• ปลดขอตอสายไฟ PCM 
• ตรวจสอบขั้วของขอตอสายไฟที่ขั้ว 177 (เชน การ
เสียหาย, ขั้วหลุด การสึกกรอนฯลฯ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ติดต้ัง PCM [WL-C, WE-C]) 

8 ยืนยนัการแกไขปญหา DTC P2151 เสรจ็สิน้สมบรูณ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟท้ังหมดกลับเขาที่ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทํางาน ภายใตเงื่อนไขการบันทึก 
FREEZE FRAME DATA  

• มรีหัส DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหัส DTC [WL-C, WE-C]) 

9 ยืนยนัขัน้ตอนหลังการซอม 
• ปฏิบัติตาม “หลังจากขั้นตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากขั้นตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 

 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-170 

DTC P2227 [WL-C, WE-C] 
DCF010202200W01 

DTC P2227 ชวง/สมรรถนะวงจร BARO เซน็เซอรบกพรอง 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากเซ็นเซอรแรงดันบารอเมตริก (BAROMETRIC PRESSURE) ถามี
ความแตกตางระหวางสัญญาณเขาแรงดันบารอเมตริก จากเซ็นเซอรแรงดันบารอเมตริกและบูสท
เซ็นเซอรมากกวา 11 kPa {0.11 bar, 1.6 psi}, PCM จะพิจารณาวามีขอบกพรองในเซ็นเซอร
แรงดันบารอเมตริก 

 
หมายเหต ุ

• ถา DTCs P2227 และ P0106 ถูกบันทึกตอเน่ืองกัน, PCM จะพิจารณาวาคณุสมบัติของบสูท
เซ็นเซอรและเซ็นเซอรแรงดันบารอเมตริกบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • BARO เซ็นเซอร (ภายใน PCM) บกพรอง 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีเพนดิ้งโคด (Pending Code) ของ DTC 
แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2227 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P2228 [WL-C, WE-C] 

DCF010202200W02 
DTC P2228 สญัญาณเขาวงจร BARO เซน็เซอร ต่าํ 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาจากแรงดันบารอเมตริก (BAROMETRIC PRESSURE) ถาแรงเคลื่อน 
ไฟฟาจากเซ็นเซอรแรงดันบารอเมตริกนอยกวา 2.2 โวลตเปนเวลา 1 วนิาท,ี PCM จะพิจารณาวามี
ขอบกพรองในระบบสัญญาณเซ็นเซอรแรงดันบารอเมตริก 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • BARO เซ็นเซอร (ภายใน PCM) บกพรอง 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-171 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2228 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC P2229 [WL-C, WE-C] 

DCF010202200W03 
DTC P2229 สญัญาณเขาวงจร BARO เซน็เซอร สงู 

สภาวะการ
ตรวจสอบ 

• PCM ตรวจสอบคาสญัญาณเขาสําหรับแรงดนับารอเมตริก (BAROMETRIC PRESSURE) ถาแรง
เคลื่อน ไฟฟาจากเซ็นเซอรแรงดันบารอเมตรกิมากกวา 4.8 โวลตเปนเวลา 1 วนิาท,ี PCM จะ
พิจารณาวาระบบสัญญาณเซ็นเซอรแรงดันบารอเมตริกบกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • BARO เซ็นเซอร (ภายใน PCM) บกพรอง 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะห 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยนืยนัการบนัทกึ FREEZE FRAME DATA  
• มีการบันทึก FREEZE FRAME DATA หรือไม? ไมใช บันทึก FREEZE FRAME DATA ลงบนใบสั่งซอม, 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนการซอมหรอืการวิเคราะห ตาม

รายละเอียดที่เก่ียวของ 
• ถาไมมี, ไปข้ันตอนตอไป 

2 ตรวจสอบขอมลูรายละเอยีดการซอมทีเ่กีย่วของ 
• ตรวจสอบขอมลูรายละเอียดการซอม 
• มีขอมูลรายละเอียดการซอมทีเ่ก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ยนืยนัสภาวะสญัญาณ: เกดิเปนครัง้คราวหรอื

ตลอดเวลา 
• ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2  
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา โดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ติดเครื่องยนต 
• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ลักษณะเกิดเปนครั้งคราว 
ปฏิบัตติาม “การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปน
ครั้งคราว  
(ดู 01-03B-60 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิด
เปนครั้งคราว [WL-C, WE-C]) 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-02B-172 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน PCM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป  

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหา DTC P2229 เสรจ็สิน้
สมบรูณ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• แนใจวาตอขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจําโดยใช
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 

• ใหเครื่องยนตทาํงาน ภายใตเง่ือนไขการบันทกึ 
FREEZE FRAME DATA  

• มีรหสั DTC เดิมแสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช ตรวจไมพบ, ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัส DTC ที่เก่ียวของ  
(ดู 01-02B-11 ตารางรหสั DTC [WL-C, WE-C]) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”          

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C])  

• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 

01-03A-1 

 
 
 
01

01-03A การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3]  
การแกไขปญหาตามอาการ 
   ไดอะแกรมสายไฟ [WL-3]..............

 
01-03A-2 

ขอ 11 การสิน้เปลอืงน้าํมนั 
   เชือ้เพลิงมาก [WL-3]..................... 

 
01-03A-22 

ดชันีแสดงการวเิคราะหปญหา 
   ตามอาการ [WL-3]........................

 
01-03A-4 

ขอ 12 การสิน้เปลอืงน้าํมนั 
   เครือ่งมาก/การรัว่ [WL-3].................

 
01-03A-24 

ตารางแสดงการวเิคราะหปญหา 
   ตามอาการอยางรวดเรว็ [WL-3]........

 
01-03A-5 

ขอ 13 ระบบหลอเยน็  
   เครือ่งยนตรอนจดั [WL-3]................ 

 
01-03A-25 

ขอ 1 การขาดของวงจรฟวสหลกั 
   หรอืฟวสตวัอื่น [WL-3]...................

 
01-03A-8 

ขอ 14 ระบบหลอเยน็  
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การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
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การแกไขปญหาตามอาการไดอะแกรมสายไฟ [WL-3] 
DCF010300000W01 
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การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
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การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-4 

ดชันีแสดงการวเิคราะหปญหาตามอาการ [WL-3] 
DCF010300000W02 

• ยืนยันอาการของปญหาโดยใชดชันีการวิเคราะหปญหาขางลางนี้ แลวจึงไปที่ตารางการแกไขปญหาที่เหมาะสม 

ลาํดบั หวัขอปญหาตามอาการ รายละเอยีด 

1 การขาดของฟวสหลักหรือฟวสตัวอ่ืน ⎯ 
2 เครื่องยนตไมหมุน มอเตอรสตารทไมทํางาน 

3 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมนุ/การ
สตารทไมราบเรียบ มอเตอรสตารทหมุนทีค่วามเรว็ปกติแตใชเวลาสตารทนาน 

4 เครื่องยนตหยดุทํางาน หลังจากที่สตารทเดินเบา เครื่องยนตดับกะทันหัน ขณะเดินเบาหรือหลงัสตารท 

5 เครื่องยนตหมนุปกติแตสตารทไมตดิ  มอเตอรหมุนทีค่วามเร็วปกติ แตเครื่องยนตไมติด 

6 เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชา /รอบเดินเบาสูง เครื่องยนตกลับเขารอบเดินเบาชากวาปกต ิ
เครื่องยนตรอบเดินเบาสูงอยางตอเนื่องหลังจากอุนเครื่อง 

7 เครื่องยนตเดินเบาไมเรียบ/เดนิเบาสั่น 
เครื่องยนตหมนุผิดปกติระหวางรอบเดินเบาที่กําหนดไวและ
รอบต่ํากวาและเครื่องยนตสั่นมาก 
รอบเดินเบาชาเกินไปและเครื่องยนตสั่นมาก 

8 เครื่องยนตไมยอมดับ เครื่องยนตยังคงหมุนหลังจากหมุนสวติชเครือ่งยนต off แลว 

เครื่องยนตหยดุ
ทํางาน/ดับ ชวงเรง/ความเร็วคงที ่ เครื่องยนตหยดุกะทันหันในชวงเริ่มเรง ระหวางเรงหรือขณะ

ความเร็วคงที ่
เครื่องยนตเดินไมเรียบ ชวงเรง/ความเร็วคงที ่ รอบเครื่องยนตข้ึนๆลงๆระหวางเรงความเรว็หรือความเร็วคงที ่
เครื่องยนตสะดดุเปน
จังหวะ ชวงเรง/ความเร็วคงที ่ เครื่องยนตสะดดุเปนจังหวะระหวางเรงความเร็วหรือความเร็ว

คงที ่

เครื่องยนตกระตุก ชวงเรง/ความเร็วคงที่/
ผอนคันเรง 

เครื่องยนตกระตุกระหวางความเร็วความเร็วคงที่หรือผอน
คันเรง 

เครื่องยนตไมมกํีาลัง
(วูบ) ชวงเรง เครื่องยนตหยดุชั่วขณะในชวงเริ่มเรงความเร็วหรือระหวางเรง

ความเร็ว 

9 

รอบเครื่องยนตข้ึนๆลงๆ ชวงเรง/ความเร็วคงที ่ กําลังของเครื่องยนตผิดปกติเล็กนอยชั่วขณะ 
10 เครื่องยนตไมมกํีาลัง ชวงเรง/ความเร็วคงที ่ สมรรถนะลดลงภายใตโหลด (เชน กําลังตกขณะขึ้นภูเขา) 
11 การสิ้นเปลืองน้าํมันเชื้อเพลิงมาก มีการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก 

12 การสิ้นเปลืองน้าํมันเครื่องมาก มีการสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก 

13 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตรอนจัด เครื่องยนตทํางานที่อุณหภมูิสงูกวาปกติ/เครือ่งยนตรอนจัด 

14 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตเย็น เครื่องยนตทํางานไมถึงอุณหภมูิงานปกต ิ
15 ควันดํามาก พบวามีควันไอเสียมสีดีํามาก 
16 เครื่องยนตมีเสยีงดัง มีเสียงเครื่องยนตดังจากใตฝากระโปรงรถยนต 

17 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก (เครื่องยนต) มีการสั่นสะเทือนจากใตฝากระโปรงรถยนตหรอืระบบ
ขับเคลื่อน 

18 A/C ทํางานไมมีประสิทธภิาพ คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรแอรไมทาํงานขณะเปดแอร 

19 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทาํงาน
ตอเนื่อง คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรแอรทาํงานตลอด 

20 การคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดเปนครั้งคราว อาการเกิดข้ึนเปนครั้งคราวและยากตอการวิเคราะห 

21 แรงเคลื่อนไฟฟาคงที ่ คาแรงเคลื่อนไฟฟาคงที่ไมถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
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ตารางแสดงการวเิคราะหปญหาตามอาการอยางรวดเรว็ [WL-3] 
DCF010300000W03 

X:นําไปประยุกตใช 
สาเหตุทีเปนไปได 
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1 ฟวสเมนหรือฟวสอ่ืนๆขาด                      
2 เคร่ืองยนตไมหมุน x x  x x   x   x x          

3 
เคร่ืองยนตสตารทติดยาก/สตารท
นาน/การหมุน/การสตารทไม
ราบเรียบ 

x x    x x    x          x 

4 เคร่ืองยนต
หยุดทํางาน 

หลังจากที่สตารท
เดินเบา      x x    x          x 

5 เคร่ืองยนตหมุนปกติแตสตารทไม
ติด      x x    x          x 

6 เคร่ืองยนตกลับสูรอบเดินเบาชา /
รอบเดินเบาสูง                 x     

7 เคร่ืองยนตเดินเบาไมเรียบ/เดินเบา
สั่น      x x    x          x 

8 เคร่ืองยนตไมยอมดับ                      
เคร่ืองยนตหยุด
ทํางาน/ดับ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี 

 
     x x    x  X         

เคร่ืองยนตเดิน
ไมเรียบ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี      x x    x  x         

เคร่ืองยนตสะดุด
เปนจังหวะ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี      x x    x  x         

เคร่ืองยนต
กระตุก 

ชวงเรง/ความ 
เร็วคงท่ี/ผอน
คันเรง 

     x x    x  x         

เคร่ืองยนตไมมี
กําลัง (วูบ) ชวงเรง      x x    x  x         

9 

รอบเคร่ือง 
ยนตขึ้นๆ ลงๆ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี      x x    x  x         

10 เคร่ืองยนตไมมี
กําลัง 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี    

   x x    x  x         

11 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก      x x    x  x  x  x    x 
12 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก   x   x   x x x  x         
13 ระบบหลอเย็น เคร่ืองยนตรอนจัด           x   x x x x x  x  
14 ระบบหลอเย็น เคร่ืองยนตเย็น                 x x  x  
15 ควันดํามาก      x x    x           
16 เคร่ืองยนตมีเสียงดัง       x    x  x x        

17 เคร่ืองยนตมีการสั่นสะเทือนมาก 
(เคร่ืองยนต)              x     x x  

18 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ                      

19 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C 
คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง                      

20 การคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิด
เปนคร้ังคราว                  x    

21 แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่                      



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-6 

X:นําไปประยุกตใช 
สาเหตุทีเปนไปได 
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ศา
กา
รฉ
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รือ
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ตัน
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อุด
ตัน

 

ห
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ผ
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มัน
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ื้อเ
พ
ลิง
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ออ
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าก
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บ
น้ํา
มัน
เช
ื้อเ
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ลิง

 

ระ
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บ
ไอ
เส
ียถ
ูกป
ดกั้
น 

ระ
บ
บ

 E
G

R 
ทํ
าง
าน
ผ
ิดป
กติ

 

รีเ
ลย
ห
ลัก
ทํ
าง
าน
ผ
ิดป
กติ

 

เซ็
นเ
ซ
อร
คว
าม
เร็
วป
มห
วัฉ
ีดน
้ําม
ันเ
ช
ื้อเ
พ
ลิง

 

บ
ูสท
เซ็
นเ
ซ
อร
ทํ
าง
าน
ผ
ิดป
กติ

 

เซ็
นเ
ซ
อร
 M

AF
/เ
ซ็
นเ
ซ
อร
 I

AT
 N

O
.2

 ทํ
าง
าน
ผ
ิดป
กติ

 

สว
ิตช
เดิ
นเ
บ
าท
ําง
าน
ผ
ิดป
กติ

 

เซ็
นเ
ซ
อร
 A

PP
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าน
ผ
ิดป
กติ

 

เซ็
นเ
ซ
อร
 E

CT
 ทํ
าง
าน
ผ
ิดป
กติ

 

1 ฟวสเมนหรือฟวสอ่ืนๆขาด                      
2 เคร่ืองยนตไมหมุน                      

3 
เคร่ืองยนตสตารทติดยาก/สตารท
นาน/การหมุน/การสตารทไม
ราบเรียบ 

  x  x x x x  x x x x x       x 

4 เคร่ืองยนต
หยุดทํางาน 

หลังจากที่สตารท
เดินเบา x  x  x x x x  x x x  x x x  x x x x 

5 เคร่ืองยนตหมุนปกติแตสตารทไม
ติด   x   x x x  x x x  x x x  x   x 

6 เคร่ืองยนตกลับสูรอบเดินเบาชา /
รอบเดินเบาสูง                      

7 เคร่ืองยนตเดินเบาไมเรียบ/เดินเบา
สั่น x  x  x x x x  x x x  x    x x x x 

8 เคร่ืองยนตไมยอมดับ                      
เคร่ืองยนตหยุด
ทํางาน/ดับ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x x x x x x x x x x x  x x  x x x x x x 

เคร่ืองยนตเดิน
ไมเรียบ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x x x x x x x x x x x  x x  x x x x x x 

เคร่ืองยนตสะดุด
เปนจังหวะ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x x x x x x x x x x x  x x  x x x x x x 

เคร่ืองยนต
กระตุก 

ชวงเรง/ความ เร็ว
คงท่ี/ผอนคันเรง x x x x x x x x x x x  x x  x x x x x x 

เคร่ืองยนตไมมี
กําลัง (วูบ) ชวงเรง x x x x x x x x x x x  x x  x x x x x x 

9 

รอบเคร่ือง 
ยนตขึ้นๆ ลงๆ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x x x x x x x x x x x  x x  x x x x x x 

10 เคร่ืองยนตไมมี
กําลัง 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x x x x x x x x x x x  x x x  x x x x x 

11 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก  x   x x x  x  x x x x   x    x 
12 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก                      
13 ระบบหลอเย็น เคร่ืองยนตรอนจัด x             x       x 
14 ระบบหลอเย็น เคร่ืองยนตเย็น                      
15 ควันดํามาก  x    x x    x   x x  x x   x
16 เคร่ืองยนตมีเสียงดัง      x x    x   x       x

17 เคร่ืองยนตมีการสั่นสะเทือนมาก 
(เคร่ืองยนต)                      

18 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ                      

19 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C 
คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง                      

20 การคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิด
เปนคร้ังคราว      x        x x x x x  x x

21 แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่                      
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-7 

 
 
 
01

X:นําไปประยุกตใช 
สาเหตุทีเปนไปได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการแกไขปญหา เซ็
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1 ฟวสเมนหรือฟวสอ่ืนๆขาด                   
2 เคร่ืองยนตไมหมุน                   

3 เคร่ืองยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/
การหมุน/การสตารทไมราบเรียบ   x x  x x  x          

4 เคร่ืองยนต
หยุดทํางาน 

หลังจากที่สตารทเดิน
เบา x x x x  x  x x x  x       

5 เคร่ืองยนตหมุนปกติแตสตารทไมติด   x   x   x x         

6 เคร่ืองยนตกลับสูรอบเดินเบาชา /รอบ
เดินเบาสูง         x          

7 เคร่ืองยนตเดินเบาไมเรียบ/เดินเบาสั่น x x  x  x  x x  x x       
8 เคร่ืองยนตไมยอมดับ          x         

เคร่ืองยนตหยุด
ทํางาน/ดับ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x   x x x  x x   x x      

เคร่ืองยนตเดิน
ไมเรียบ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x   x x x  x x   x x      

เคร่ืองยนตสะดุด
เปนจังหวะ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x   x x x  x x   x x      

เคร่ืองยนต
กระตุก 

ชวงเรง/ความ เร็ว
คงท่ี/ผอนคันเรง x   x x x  x x   x x      

เคร่ืองยนตไมมี
กําลัง (วูบ) ชวงเรง x   x x x  x x   x x      

9 

รอบเคร่ือง 
ยนตขึ้นๆ ลงๆ 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี x   x x x  x x   x x      

10 เคร่ืองยนตไมมี
กําลัง 

ชวงเรง/ความเร็ว
คงท่ี    x x  x x x x  x x x     

11 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก    x    x      x     
12 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก                   
13 ระบบหลอเย็น เคร่ืองยนตรอนจัด     x       x       
14 ระบบหลอเย็น เคร่ืองยนตเย็น                   
15 ควันดํามาก x   x x  x x x          
16 เคร่ืองยนตมีเสียงดัง x       x       x    

17 เคร่ืองยนตมีการสั่นสะเทือนมาก 
(เคร่ืองยนต)               x x x x 

18 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ     x       x       

19 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C 
คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง     x       x       

20 การคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดเปน
คร้ังคราว x x  x x x x x x x x        

21 แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่                   
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ขอ 1 การขาดของวงจรฟวสหลกัหรอืฟวสตวัอืน่ [WL-3] 
DCF010300000W04 

1 การขาดของวงจรฟวสหลกัหรอืฟวสตวัอืน่ 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
ตรวจสอบสภาพของฟวส 

 
 

ฟวสเสยีหาย ชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
เมน ฟวสเมน 

• ฟวส BTN 1 
⎯ ฟวส Room 
⎯ DLC-2 
⎯ PCM 

• ฟวส IGKEY 2 
⎯ สวิตชเครื่องยนต 
⎯ PCM 
⎯ มอเตอรสตารท 

• อัลเตอรเนเตอร 
IGKEY 1 ฟวส IGKEY 1 

• สวิตชเครื่องยนต 
• ฟวสมิเตอร 
• ฟวสเครื่องยนต 
⎯ DLC 
⎯ PCM 

IGKEY 2 ฟวส IGN 2 
• สวิตชเครื่องยนต 
⎯ PCM 
⎯ มอเตอรสตารท 

BTN 1 ฟวส BTN 1 
• ฟวส Room 
⎯ DLC-2 

INJ/FIP ฟวส INJ/FIP 
• อัลเตอรเนเตอร 
• รีเลยหลัก 
⎯ PCM 
⎯ TCV 
⎯ กัฟเวอรเนอรอิเล็คทรอนิคส 
⎯ โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
⎯ โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
⎯ โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR 
⎯ เซ็นเซอร CKP 

ROOM ฟวส ROOM 
• DLC-2 
• PCM 

เครื่องยนต ฟวสเครื่องยนต 
• DLC 
• PCM 

มิเตอร ฟวสมิเตอร 
• DLC 

ชดุสายไฟลดัวงจร 

ซอมชดุสายไฟทีล่ดัวงจรและเปลีย่นฟวส 

เสือ่มสภาพ 

เปลีย่นฟวส ฟวส
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ฟวสเสยีหาย ชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
หัวเผา ฟวสหัวเผา 

• รีเลยหวัเผา 
⎯ หัวเผา 

 
 
ขอ 2 เครือ่งยนตไมหมุน [WL-3] 

DCF010300000W05 

2 เครือ่งยนตไมหมนุ 
รายละเอยีด • มอเตอรสตารทไมหมุน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• วงจรมอเตอรสตารทขาดระหวางแบตเตอรี่กับมอเตอรสตารทผานสวิตชเครื่องยนต 
• มอเตอรสตารททํางานผิดปกต ิ
• ลูกสูบตดิ/มีน้าํอยูในเครื่องยนตหรือลอชวยแรงตดิขัด 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป  1 • ตรวจสอบตามจุดตางๆ ตอไปนี้: 
⎯ ขอตอของแบตเตอรี ่
⎯ สภาพของแบตเตอรี ่
⎯ ฟวส 

• รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปนและทําซ้ําข้ันตอนที่ 1 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปยังตาํแหนง 
START  มีเสียงคลิ้กจากมอเตอรสตารท
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 6 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • อุปกรณไฟฟาอยางอ่ืนทํางานหรือไม? 
 ไมใช ตรวจสอบระบบไฟชารจ 

(ดู 01-17-2 การตรวจสอบแบตเตอรี่) 
(ดู 01-17-5 การตรวจสอบเจนเนอเรเตอร) 

ใช ไปข้ันตอนถัดไป 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ปลดข้ัวลบแบตเตอรี่ออก 
• ปลดสวิตชเครือ่งยนตและขอตอมอเตอร
สตารท 

• ตรวจสอบการตอเนื่องของอุปกรณไฟฟา 
เชน การหลดุหลวมของสายไฟ, โกงงอ
หรือสนมิของขั้วตอ 

• ตรวจสอบการตอเนื่องของวงจรตอไปนี:้ 
⎯ สวิตชเครื่องยนตกับมอเตอรสตารท 
⎯ สายแบตเตอรี่กับสวิตชแมเหลก็

มอเตอรสตารท 
• วงจรทั้งหมดปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นวงจรที่ขาด 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 • ตรวจสอบสวิตชเครื่องยนต 
(ดู 09-21-3 การตรวจสอบสวติช
เครื่องยนต) 

• วงจรทั้งหมดปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนสวติชเครื่องยนต 

ใช ลูกสูบตดิ/มีน้าํอยูในเครื่องยนตหรือลอชวยแรงตดิขัด 
(ดู 05-10-18 การตรวจสอบลอชวยแรง [R15M-D]) 

6 • ตรวจสอบระบบสตารท 
(ดู 01-19-3 การตรวจสอบมอเตอร
สตารท) 

• ระบบสตารทปกติหรือไม? 
ไมใช ซอมหรือเปลีย่นตามความจําเปน 

 
7 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดชันีการวิเคราะหปญหา เพ่ือปฏิบัตสิวนอ่ืนตอไป 
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ขอ 3 เครื่องยนตสตารทตดิยาก/สตารทนาน/การหมุน/การสตารทไมราบเรียบ [WL-3] 
DCF010300000W06 

3 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมนุ/การสตารทไมราบเรยีบ 

รายละเอียด 
• มอเตอรสตารทหมุนที่ความเร็วปกติ แตใชเวลาสตารทนาน 
• แบตเตอรี่อยูในสภาวะปกติ 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• ระบบสตารททํางานผิดปกติ 
• หมอกรองอากาศอุดตัน 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• กรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง EPROM ทํางานผิดปกติ 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 • ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงมีน้ําผสมอยู 
⎯ ทอทางน้ํามัน/กรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
⎯ ระบบกรองอากาศอุดตัน 

• รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน และทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 13 ระบบหลอ
เย็นเครื่องยนตรอนจัด” 

2 • เครื่องยนตรอนจัดใชหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 
3 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 

• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 

• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบการทํางานของหัวเผาและรีเลยหัวเผา 
(ดู 01-13A-6 การตรวจสอบหัวเผา [WL-3])  
เปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามความจําเปน  
ถาระบบหัวเผาผิดปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป) 

4 • เครื่องยนตสตารทปกติหรือไม? หลังจากอุน
เครื่องยนต 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 • รอบเดินเบาถูกตองหรือไม? 
ไมใช ปรับตั้งรอบเดินเบา 

(ดู 01-10A-20 การจูนอัพเครื่องยนต [WL-3]) 
ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 6 • มีการติดขัดในระบบไอเสียหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 7 • ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอน้ํามัน 

• พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอน้ํามันหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนที่ 10 8 • วัดกําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนต 

• กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 

• วาลวไหม 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
• ปะเก็นฝาสูบเสียหาย 
• บาวาลวเสียหาย 
• กานวาลวหรือไกลวาลวสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

9 • ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
⎯ การบิ่นของฟนเฟอง 
⎯ การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 
⎯ ความตึงของสายพานต่ํา 

• สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาความตึงหรือการต้ังของสายพานไทมมิ่งไมถูกตอง
ใหปรับตั้งสายพานไทมมิ่ง 
ถาสายพานไทมมิ่งแตก, ชํารุดหรือมีรอยแตก, ให
เปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-11 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป  10 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบ TCV  
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร
(TCV) [WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• สัญญาณสตารท (PCM ที่ขั้ว 1U) 
ถาเปนปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

11 • ถอดและตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
ดังตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 
ไมใช ซอมหรือเปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

12 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 
 
ขอ 4 เครื่องยนตหยดุการทาํงานหลงัจากสตารท/ทีร่อบเดนิเบา [WL-3] 

DCF010300000W07 

4 เครื่องยนตหยุดการทาํงานหลงัจากสตารท/ทีร่อบเดนิเบา 
รายละเอียด • เครื่องยนตดับ-หลังจากสตารท/ที่รอบเดินเบา 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 
• หมอกรองอากาศอุดตัน 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติ 
• โซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• รีเลยหลักทํางานผิดปกติ 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• กรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 ทํางานผดิปกติ 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 ทํางานผดิปกติ 
• VSS ทํางานผิดปกติ 

 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 • ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงความ

สกปรกของน้ํามัน 
⎯ ทอทางน้ํามันอุดตัน 
⎯ การหลุดหลวมของเหล็กรัดทอทางของ

ระบบไอดี 
⎯ รอยแตกบนชิ้นสวนของระบบไอดี 

• รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปนและทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 13 ระบบหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัด” 

2 • เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 หมายเหต ุ

• ในขณะทําการทดสอบนี้อาจจะมีรหัส 
DTC  P0120 แสดงขึ้น ซึ่งไมถือวาเปน
การผิดปกติแตอยางใด 

 
• ปลดแยกขอตอเซ็นเซอร APP แลววัด
แรงเคลื่อนไฟฟาที่ขอตอเซ็นเซอร APP ขั้ว 
VREF (ขั้ว A) ในขณะที่สวิตชเครื่องยนตอยูที่
ตําแหนง ON 
คากาํหนด 
4.5 - 5.5 V. 

• คาแรงเคล่ือนไฟฟาปกติหรือไม? 

ไมใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 21 คาแรงเคล่ือน 
ไฟฟาคงที่” 

 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-12 

 
 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช มรีหัส DTC แสดงผล: 

• ไปที่รหสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 
มกีารแสดงผลการสื่อสารขัดของ: 
• ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 4C 
⎯ วงจรกราวดรีเลยหลักขาด 
⎯ รีเลยหลักเปดคาง 
⎯ วงจรกราวด PCM ขาด (ขั้ว 4A หรือ 4B) 
⎯ กราวดตัวถังไมแนน 

4 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช ไมมรีหัส DTC แสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 • เครื่องยนตสตารทปกติหรือไม? หลังจากอุน
เครื่องยนต ไมใช ไปขั้นตอนที่ 7 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 • ตรวจสอบการทํางานของหัวเผาและรีเลยหัว
เผา 
(ดู 01-13A-6 การตรวจสอบหัวเผา [WL-3]) 

• ระบบหัวเผาทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการทํางานของ
ระบบหัวเผา 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 • ตรวจสอบ RPM PID 
• มีขอมูล RPM PID แสดงผลออกมาหรือไม
ในระหวางเครื่องยนตกําลังหมุน? 

ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• การขาดหรือวงจรในเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• การขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟเซ็นเซอรความเร็ว
ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 

• การขาดหรือลัดวงจรระหวางเซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง กับ PCM ขั้ว 2K กับ 2D 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 หมายเหต ุ
• สําหรับรถยนตที่มีระบบ A/C ทําการ
ทดสอบตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตาม
รายการตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, 
ใหไปขั้นตอนตอไป 

 

• ไปขั้นตอนตอไปสําหรับรถยนตที่ไมมีระบบ 
A/C 

• ตอเกจวัดแรงดันเขากับทอ A/C 
• หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง ON 
• คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

(ดู 09-10-3 การตรวจสอบแรงดันน้ํายาแอร) 

ไมใช ถา A/C ทาํงานตลอด: 
• ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 19 A/C ทํางาน
ตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

 
 

ใช ตรวจสอบและปรับตั้งรอบเดินเบา 
(ดู 01-10A-20 การจูนอัพเครื่องยนต [WL-3]) 
ถายังคงปรากฏอาการผิดปกติ, ไปขั้นตอนตอไป 

9 • กดแปนขาคันเรงเบาๆ 
• สตารทเครื่องยนต 
• สตารทเครื่องยนตไดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 • ตรวจสอบการทํางานของโซลินอยดวาลวตัด

น้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-21 การตรวจสอบโซลินอยด  
[WL-3]) 

• โซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิงเปนปกติ
หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• โซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัด 
• การขาดวงจรในโซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• กราวดไมแนนของโซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• การขาดวงจรระหวางโซลินอยดวาลวตัดน้ํามนัเชื้อเพลิง
กับขอตอ PCM ที่ขั้ว 4W 

ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง 
ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 11 • ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอ

น้ํามัน 
• พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอน้ํามันหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 • เขาไปที่ EGR PID 
• อานคา EGRPID ขณะที่เครื่องยนตทํางาน 

(ดู 01-40A-7 การตรวจสอบ PCM [WL-3]) 
• EGR PID เปนปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
กับ PCM ที่ขั้ว 4T 

ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-13 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบ TCV  
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร(TCV) 
[WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 14 • ตรวจสอบการอุดตันไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช เปล่ียนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 15 • ถอดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ เข็มหัวฉีดติดขัด 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนที่ 18 16 • วัดกําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนต 
• กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• วาลวไหม 
• ลูกสูบ, แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
• ปะเก็นฝาสูบเสียหาย 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

17 • ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
⎯ การบิ่นของฟนเฟอง 
⎯ ความตึงของสายพานต่ํา 
⎯ การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของ
สายพาน 

• สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาความตึงหรือการต้ังของสายพานไทมมิ่งไมถูกตอง, ให
ปรับตั้งสายพานไทมมิ่ง 
ถาสายพานไทมมิ่งแตก, ชํารุดหรือมีรอยแตก, ใหเปล่ียน
สายพานไทมมิ่ง 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• สวิตชเดินเบา 
• สวิตชเกียรวาง 
• สัญญาณสตารท (PCM ที่ขั้ว 1U) 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 
• VSS 
• เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
ถาเปนปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมน้ํามันเชื้อเพลิง 

18 • ระยะหางวาลวถูกตองหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งระยะหางวาลว 
19 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

 

 

 
ขอ 5 เครื่องยนตหมุนปกตแิตสตารทไมตดิ [WL-3] 

DCF010300000W08 

5 เครื่องยนตหมนุปกตแิตสตารทไมตดิ 

รายละเอียด 

• มอเตอรสตารทหมุนปกติ แตเครื่องยนตสตารทไมติด 
• ดู “ขอ 4 เครื่องยนตดับ” ถาอาการนี้ปรากฏหลังจากเครื่องยนตดับ 
• มีน้ํามันเชื้อเพลิงอยูในถัง 
• แบตเตอรี่อยูในสภาวะปกติ 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 
• หมอกรองอากาศอุดตัน 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• โซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• รีเลยหลักทํางานผิดปกติ 

 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-14 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 • ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงความสกปรก
ของน้ํามัน 

⎯ ทอทางน้ํามันอุดตัน 
⎯ การหลุดหลวมของเหล็กรัดทอทางของระบบ
ไอดี 

⎯ รอยแตกบนชิ้นสวนของระบบไอดี 
⎯ หมอกรองอากาศติดขัด 

• ตรวจสอบฟวส 
• รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปนและทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 หมายเหต ุ
• ในขณะทําการทดสอบนี้อาจจะมีรหัส DTC  

P0120 แสดงขึ้น ซึ่งไมถือวาเปนการผิดปกติ
แตอยางใด 

 

• ปลดแยกขอตอเซ็นเซอร APP แลววัด
แรงเคลื่อนไฟฟาที่ขอตอเซ็นเซอร APP ขั้ว VREF 
(ขั้ว A) ในขณะที่สวิตชเครื่องยนตอยูที่ตําแหนง 
ON 
คากาํหนด 
4.5 - 5.5 V. 

• คาแรงเคล่ือนไฟฟาปกติหรือไม? 

ไมใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 21 คาแรงเคล่ือน 
ไฟฟาคงที่” 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

3 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 

• ไดยินเสียงการทํางานของโซลินอยดวาลวตัดน้ํามัน
เชื้อเพลิงหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• โซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัด 
• การขาดวงจรในโซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิง
• กราวดไมแนนของโซลินอยดวาลวตัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• การขาดวงจรระหวางโซลินอยดวาลวตัดน้ํามัน
เช้ือเพลิงกับขอตอ PCM ที่ขั้ว 4W 

ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 • ตรวจสอบการทํางานของหัวเผาและรีเลยหัวเผา 

(ดู 01-13A-6 การตรวจสอบหัวเผา [WL-3]) 
• ระบบหัวเผาทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการทํางาน
ของระบบหัวเผา 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 6 • ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอน้ํามัน 
• พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอน้ํามันหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 9 7 • วัดกําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนต 
• กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• วาลวไหม 
• ลูกสูบ, แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
• ปะเก็นฝาสูบเสียหาย 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

8 • ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
⎯ การบิ่นของฟนเฟอง 
⎯ ความตึงของสายพานต่ํา 
⎯ การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 

• สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาความตึงหรือการต้ังของสายพานไทมมิ่งไมถูกตอง
ใหปรับตั้งสายพานไทมมิ่ง 
ถาสายพานไทมมิ่งแตก, ชํารุดหรือมีรอยแตก, ให
เปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบ TCV  

(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร
(TCV) [WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 • ตรวจสอบการอุดตันของไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช เปล่ียนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-15 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 • เขาไปที่ EGR PID 

• อานคา EGR PID ขณะที่เครื่องยนตทํางาน 
(ดู 01-40A-7 การตรวจสอบ PCM [WL-3]) 

• EGR PID เปนปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR 

(สุญญากาศ) กับ PCM ที่ขั้ว 4T 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 • ถอดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ เข็มหัวฉีดติดขัด 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
ถาเปนปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมน้ํามันเชื้อเพลิง 

13 • ระยะหางวาลวถูกตองหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งระยะหางวาลว 
14 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

 
 
ขอ 6 เครื่องยนตกลับสูรอบเดนิเบาชาจากตาํแหนงเดนิเบารอบสงู [WL-3] 

DCF010300000W09 

6 เครื่องยนตกลบัสูรอบเดนิเบาชา/เดนิเบารอบสงู 
รายละเอียด • เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชากวาปกติ 

• เครื่องยนตรอบเดินเบาสูงอยางตอเนื่อง หลังจากอุนเครื่องยนต 
สาเหตทุี่เปนไปได • เซ็นเซอร ECT ทํางานผิดปกติ 

• การเปดเทอรโมสตัทติดขัด 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• การปรับตั้งระยะฟรีแปนขาคันเรงไมถูกตอง 
• การปรับตั้งรอบเดินเบาไมถูกตอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

1 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบ TCV  

(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร
(TCV) [WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 3 • ตรวจสอบการรั่วของอากาศจากสวนประกอบ
ของระบบไอดี ขณะเรงความเร็วรอบเครื่องยนต
ใหสูงขึ้น 

• มีอากาศรั่วหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 

ใช ตรวจสอบและปรับตั้งรอบเดินเบา 
(ดู 01-10A-20 การจูนอัพเครื่องยนต [WL-3]) 

4 • ถอดและตรวจสอบเทอรโมสตัท 
(ดู 01-12A-8 การตรวจสอบเทอรโมสตัท 
[WL-3]) 

• เทอรโมสตัทปกติหรือไม? 
ไมใช เปล่ียนเทอรโมสตัท 

5 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-16 

ขอ 7 เครื่องยนตเดนิเบาไมเรียบ/เดินเบาสัน่ [WL-3] 
DCF010300000W10 

7 เครื่องยนตเดนิเบาไมเรียบ/เดนิเบาสัน่ 
รายละเอียด • เครื่องยนตหมุนผิดปกติระหวางเดินเบาและรอบต่ํากวาที่กําหนดไว, เครื่องยนตสั่นมาก 

• รอบเดินเบาชาเกินไปและเครื่องยนตสั่นมาก 
สาเหตทุี่เปนไปได • คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง 

• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• หมอกรองอากาศอุดตัน 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติ 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 

 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 • ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงความ
สกปรกของน้ํามัน 

⎯ การหลุดหลวมของเหล็กรัดทอทางของระบบ
ไอดี 

⎯ รอยแตกบนชิ้นสวนของระบบไอดี 
⎯ หมอกรองอากาศติดขัด 

• รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปนและทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 13 ระบบหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัด” 

2 • เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

• ไปขั้นตอนตอไป 
3 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 

• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 

• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • เครื่องยนตสตารทปกติหรือไม หลังจากอุน
เครื่องยนต? ไมใช ไปขั้นตอนที่ 6 

ใช ไปขั้นตอนที่ 7 5 • ตรวจสอบการทํางานของหัวเผาและรีเลยหัวเผา 
(ดู 01-13A-6 การตรวจสอบหัวเผา [WL-3]) 

• ระบบหัวเผาทํางานปกติหรือไม? 
ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการทํางาน

ของระบบหัวเผา 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 หมายเหต ุ

• สําหรับรถยนตที่มีระบบ A/C ทําการทดสอบ
ตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตามรายการ
ตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, ใหไป
ขั้นตอนตอไป 

 
• ไปขั้นตอนตอไปสําหรับรถยนตที่ไมมีระบบ A/C 
• ตอเกจวัดแรงดันเขากับทอ A/C 
• หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง ON 
• คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

(ดู 09-10-3 การตรวจสอบแรงดันน้ํายาแอร) 

ไมใช ถา A/C ทาํงานตลอด: 
• ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 19 A/C 
ทํางานตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

 
 
 

ใช ตรวจสอบและปรับตั้งรอบเดินเบา 
(ดู 01-10A-20 การจูนอัพเครื่องยนต [WL-3]) 
ถายังคงปรากฏอาการผิดปกติ, ไปขั้นตอนตอไป 

7 • กดแปนขาคันเรงเบาๆ 
• สตารทเครื่องยนต 
• สตารทเครื่องยนตไดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 8 • ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอน้ํามัน 

• พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอน้ํามันหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 • ปฏิบัติการตรวจสอบระบบ EGR 

• ระบบ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR 

(สุญญากาศ) กับ PCM ที่ขั้ว 4T 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนที่ 9 10 • วัดกําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนต 
• กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• วาลวไหม 
• ลูกสูบ, แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
• ปะเก็นฝาสูบเสียหาย 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

11 • ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
⎯ การบิ่นของฟนเฟอง 
⎯ ความตึงของสายพานต่ํา 
⎯ การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 

• สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาความตึงหรือการต้ังของสายพานไทมมิ่งไมถูกตอง
ใหปรับตั้งสายพานไทมมิ่ง 
ถาสายพานไทมมิ่งแตก, ชํารุดหรือมีรอยแตก, ให
เปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบ TCV  

(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร
(TCV) [WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 • ตรวจสอบการอุดตันของไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช เปล่ียนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 14 • การอุดตันของทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง 
• มีการอุดตันของทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงใชหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 15 • ถอดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ เข็มหัวฉีดติดขัด 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• VSS 
• เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
ถาเปนปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมน้ํามันเชื้อเพลิง 

16 • ระยะหางวาลวถูกตองหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งระยะหางวาลว 
17 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

 

 

ขอ 8 เครื่องยนตไมยอมดับ [WL-3] 
DCF010300000W11 

8 เครื่องยนตไมยอมดบั 
รายละเอียด • เครื่องยนตยังคงหมุน หลังจากหมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF  

สาเหตทุี่เปนไปได • โซลินอยดวาลวตัดนํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• เกิดการลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางสวิตช
เครื่องยนตกับโซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ตรวจสอบวงจรระหวางโซลินอยดวาลวตัดน้ํามัน
เชื้อเพลิงกับ PCM ที่ขั้ว 4W 
ซอมหรือเปล่ียนชุดสายไฟ 

1 • เดินเครื่องยนตใหอยูในรอบเดินเบา 
• ปลดแยกขอตอโซลินอยดวาลวตัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตองแนใจวาเครื่องยนตหยุดหมุน 
• เครื่องยนตหยุดหมุนหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการติดขัดในการเปดของโซลินอยดวาลวตัด
น้ํามันเชื้อเพลิง 

2 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
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ขอ 9 เครื่องยนตสะดดุ/ดบั/เดนิไมเรียบ/ทาํงานไมสมบรูณ/สัน่/กระตุก/ตอบสนองชา/ไมเรียบ [WL-3] 
DCF010300000W12 

9 

เครื่องยนตดบั/หยุด-ชวงเรง/ความเรว็คงที ่
เครื่องยนตเดนิไมเรียบ-ชวงเรง/ความเรว็คงที ่
เครื่องยนตสะดดุ-ชวงเรง/ความเรว็คงที ่
เครื่องยนตกระตกุ-ชวงเรง/ความเรว็คงที/่ผอนคนัเรง 
เครื่องยนตไมมกีาํลงั-ชวงเรง 
รอบเครือ่งยนตขึน้ๆ ลงๆ-ชวงเรง/ความเรว็คงที ่

รายละเอียด 

• เครื่องยนตหยุดกะทันหันในชวงเริ่มเรง ระหวางเรงหรือขณะความเร็วคงที่ 
• รอบเครื่องยนตขึ้นๆ ลงๆ ระหวางเรงความเร็ว หรือความเร็วคงที่ 
• เครื่องยนตสะดุดเปนจังหวะระหวางเรงความเร็ว หรือความเร็วคงที่ 
• เครื่องยนตกระตุกระหวางเรงความเร็ว ความเร็วคงที่หรือผอนคันเรง 
• เครื่องยนตหยุดชั่วขณะในชวงเริ่มเรงความเร็ว หรือระหวางเรงความเร็ว 
• กําลังของเครื่องยนตผิดปกติเล็กนอยชั่วขณะ 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• โซลินอยดวาลวทํางานผิดปกติ 
• ระบบไอดีอุดตัน 
• หมอกรองอากาศอุดตัน 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบ A/C ทํางานไมถูกตอง 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ทางเขาไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัดหรืออุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• ระบบไอเสียติดขัด 
• คลัตชล่ืน 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 • รอบเดินเบาคงที่หรือไม? 
ไมใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 7 เครื่องยนตหมุน

สะดุดที่รอบเดินเบา” 
ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 13 ระบบหลอเย็น

เครื่องยนตรอนจัด” 
2 • เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 
3 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 

• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 

• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • อาการขางตนหายไปหรือไม? หลังจากอุน
เครื่องยนต  ไมใช ไปขั้นตอนที่ 6 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 • ตรวจสอบการทํางานของหัวเผาและรีเลยหัวเผา 
(ดู 01-13A-6 การตรวจสอบหัวเผา [WL-3]) 
(ดู 01-13A-7 การตรวจสอบรีเลยหัวเผา  
[WL-3]) 

• ระบบหัวเผาทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการทํางาน
ของระบบหัวเผา 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิัต ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 หมายเหต ุ

• สําหรับรถยนตท่ีมีระบบ A/C ทําการทดสอบ
ตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตามรายการ
ตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, ใหไปขั้นตอน
ตอไป 

 

• ไปขั้นตอนตอไปสําหรับรถยนตท่ีไมมีระบบ A/C 
• ตอเกจวัดแรงดันเขากับทอ A/C 
• หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง ON 
• คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

(ดู 09-10-3 การตรวจสอบแรงดันน้ํายาแอร) 

ไมใช ถา A/C ทํางานตลอด: 
• ไปท่ีการแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 19 A/C ทํางาน
ตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 • ตรวจสอบ/การติดขัดหรืออุดตันของไสกรองอากาศ
และระบบไอดี 

• ไสกรองอากาศและระบบไอดีปกติหรือไม? 
ไมใช ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนถาจําเปน 

 
ใช ขันเข็มขัดรัดทอยางใหม 

หากแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
หากยังคงมีปญหาอยู, ใหไปขั้นตอนตอไป 

8 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้สําหรับรถยนตท่ีมีระบบ
เทอรโบชารจเจอร 
 

• ตรวจสอบเข็มขัดรัดทอยางระหวางชิ้นสวนตอไปนี้:  
⎯ ตัวเรือนคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรและ
หมอกรองอากาศ 

⎯ ตัวเรือนคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรและ
อินเตอรคูลเลอร 

• เข็มขัดรัดทอยางหลุดหลวมหรือไม? 

ไมใช เทอรโบชารจเจอรเปนปกติ 
ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 • ปฏิบัติการตรวจสอบระบบ EGR 
• ระบบ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 

• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
กับ PCM ท่ีขั้ว 4T 

ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 10 • มีการติดขัดในระบบไอเสียหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 • ถอดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ เข็มหัวฉีดติดขัด 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 12 • การอุดตันของทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง 
• มีการอุดตันของทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงใชหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 • ตรวจสอบการอุดตันของไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิงปกติหรือไม? ไมใช เปล่ียนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 14 • ตรวจสอบการติดขัดหรืออุดตันของทางเขาไสกรอง
น้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-16 การถอด/ติดต้ังทอทางเขาไสกรอง
น้ํามันเชื้อเพลิง) 

• ทางเขาไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนหรือทําความสะอาดทอทางเขาไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง  
ไปท่ีขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนที่ 17 15 • วัดกําลังอัดกระบอกสูบของเคร่ืองยนต 
• กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• วาลวไหม 
• ลูกสูบ, แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
• ปะเก็นฝาสูบเสียหาย 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

16 • ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
⎯ การบ่ินของฟนเฟอง 
⎯ ความตึงของสายพานต่ํา 
⎯ การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 

• สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาความตึงหรือการตั้งของสายพานไทมมิ่งไมถูกตองให
ปรับต้ังสายพานไทมมิ่ง 
ถาสายพานไทมมิ่งแตก, ชํารุดหรือมีรอยแตก, ใหเปล่ียน
สายพานไทมมิ่ง 

 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-20 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 

• คลัตชล่ืน 
• เซ็นเซอรความเร็วปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
ถาเปนปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

17 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบ TCV  
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร
(TCV) [WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

18 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 

 
ขอ 10 เครือ่งยนตไมมกีาํลัง [WL-3] 

DCF010300000W13 

10 เครื่องยนตกาํลงัลด/ไมมกีาํลงั-ชวงเรง/ความเรว็คงที ่
รายละเอียด • สมรรถนะลดลงภายใตโหลด (เชน กําลังตกขณะขึ้นเขา) 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• ระบบไอดีอุดตัน 
• หมอกรองอากาศอุดตัน 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบ A/C ทํางานไมถูกตอง 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• คลัตชล่ืน 
• ระบบไอเสียติดขัด 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ทางเขาไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัดหรืออุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 
• ระบบเบรกติดขัด 

 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 • รอบเดินเบาคงที่หรือไม? 
ไมใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 7 เครื่องยนตหมุน

สะดุดที่รอบเดินเบา” 
ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 13 ระบบหลอเย็น

เครื่องยนตรอนจัด” 
2 • เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 16 ระบบหลอเย็น

เครื่องยนตรอนจัด” 
3 • เครื่องยนตรอนจัดใชหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 

• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 

• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช ถา A/C ทาํงานตลอด: 
• ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 19 A/C 
ทํางานตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 • ตรวจสอบการตัดการทํางานของ A/C 
• การตัดการทํางานของ A/C ปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบชิ้นสวนของระบบการตัดการทํางานของ A/C 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 • ตรวจสอบ/การติดขัดหรืออุดตันของไสกรอง
อากาศและระบบไอดี 

• ไสกรองอากาศและระบบไอดีปกติหรือไม? 
ไมใช ทําความสะอาดหรือเปล่ียนถาจําเปน 

 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-21 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ขันเข็มขัดรัดทอยางใหม 

ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, ใหไปขั้นตอนตอไป 

7 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้สําหรับรถยนตที่มีระบบ
เทอรโบชารจเจอร 
 

• ตรวจสอบเข็มขัดรัดทอยางระหวางชิ้นสวนตอไปนี้: 
⎯ ตัวเรือนคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรและ
หมอกรองอากาศ 

⎯ ตัวเรือนคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรและ
อินเตอรคูลเลอร 

• เข็มขัดรัดทอยางหลุดหลวมหรือไม? 

ไมใช เทอรโบชารจเจอรเปนปกติ 
ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 8 • ถอดชิ้นสวนที่จําเปนอื่นๆออกเพื่อตรวจสอบแต
อยาถอดเทอรโบชารจเจอรออก 

• ตรวจสอบการโกงงอ,ชํารุดเสียหายหรือติดขัด
ของใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบน
ตัวรถ 
(ดู 01-13A-5 การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
[WL-3]) 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 9 • ตรวจสอบการหลวมหรือการหลุดออก
ของน็อตล็อกในคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร
ภายในเทอรโบชารจเจอร 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 • ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 
• สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร
ไดงายโดยไมติดขัดใชหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 11 • ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัด
ของใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบน
ตัวรถ 

 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบครีบทั้งหมดบนลอเทอรไบนแตละลอ
 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช พบน้าํมนัเครือ่งจาํนวนมาก: 
• เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 
พบน้าํมนัเครือ่งปรมิาณนอย: 
• ใหเช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 

12 • พบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนเทอรไบนของเทอร
โบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออก และติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ได

ถอดออกในขั้นตอนที่ 8  
ไปขั้นตอนตอไป 

13 • พบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนคอมเพรสเซอร
เทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช เทอรโบชารจเจอรปกติ,  
ติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ไดถอดออกในขั้นตอนที่ 8  
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 14 • ปฏิบัติการตรวจสอบระบบ EGR 
• ระบบ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 

• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR 

(สุญญากาศ) กับ PCM ที่ขั้ว 4T 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 15 • มีการติดขัดในระบบไอเสียหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 • ถอดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ เข็มหัวฉีดติดขัด 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-22 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 17 • ตรวจสอบการอุดตันของไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช เปล่ียนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 18 • ตรวจสอบการติดขัดหรืออุดตันของทางเขาไสกรอง

น้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-16 การถอด/ติดต้ังทอทางเขาไสกรอง
น้ํามันเชื้อเพลิง) 

• ทางเขาไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนหรือทําความสะอาดทอทางเขาไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง  
ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนที่ 21 19 • วัดกําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนต 
• กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• วาลวไหม 
• ลูกสูบ, แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
• ปะเก็นฝาสูบเสียหาย 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

20 • ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
⎯ การบิ่นของฟนเฟอง 
⎯ ความตึงของสายพานต่ํา 
⎯ การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 

• สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาความตึงหรือการต้ังของสายพานไทมมิ่งไมถูกตอง, 
ใหปรับตั้งสายพานไทมมิ่ง 
ถาสายพานไทมมิ่งแตก, ชํารุดหรือมีรอยแตก, ให
เปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

ใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• บูสทเซ็นเซอร 
• เบรกติด 
• คลัตชล่ืน 
ถาปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง

21 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบ TCV  
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร
(TCV) [WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

22 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 

ขอ 11 การสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิมาก [WL-3] 
DCF010300000W14 

11 การสิน้เปลืองน้าํมนัเชื้อเพลงิมาก 
รายละเอียด • มีการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• การปรับตั้งรอบเดินเบาไมถูกตอง 
• การปรับตั้งระยะฟรีแปนคันเรงไมถูกตอง 
• หมอกรองอากาศอุดตัน 
• ระบบหลอเย็นเครื่องยนตทํางานผิดปกติ 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• ระดับน้ําหลอเย็นไมถูกตอง 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• ระบบไอเสียติดขดั 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ทอทางเขาไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัดหรืออุดตัน 
• เบรกติดคาง 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป   1 • ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงความ
สกปรกของน้ํามัน 

⎯ ไสกรองอากาศติดขัด 
• ตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น 
• รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปนและทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

2 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 • เขาไปที่ ECT PID 

• ขับรถยนตและตรวจขอมูล PID  
(ดู 01-40A-7 การตรวจสอบ PCM [WL-3]) 

• ขอมูล PID อยูในคาที่กําหนดหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการรั่วของน้ําหลอเย็น, การทํางานพัดลม
หมอน้ํา หรือการทํางานของเทอรโมสตัท 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • ตรวจสอบรอบเดินเบา 
(ดู 01-10A-20 การจูนอัพเครื่งยนต [WL-3]) 

• รอบเดินเบาปกติหรือไม? 
ไมใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 6 เครื่อยนตกลับ

เขารอยเดินเบาชา/รอบเดินเบาสูง” 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 • ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR 

• ระบบ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR 

(สุญญากาศ) กับขั้วของ PCM  
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 6 • ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอน้ํามัน 
• พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอน้ํามันหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 • ตรวจสอบการติดขัดหรืออุดตันของทางเขาไสกรอง

น้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-16 การถอด/ติดต้ังทอทางเขาไสกรอง
น้ํามันเชื้อเพลิง) 

• ทางเขาไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนหรือทําความสะอาดทอทางเขาไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง  
ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 • ถอดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ เข็มหัวฉีดติดขัด 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้สําหรับรถยนตที่มีระบบ
เทอรโบชารจเจอร 

 
• ตรวจสอบการทํางานของเทอรโบชารจเจอร 

(ดู 01-13A-5 การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
[WL-3]) 

• เทอรโบชารจเจอรปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 
 
 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 10 • มีการติดขัดในระบบไอเสียหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 • ระบบเบรกทํางานปกติหรือไม? 
ไมใช ตรวจสอบสาเหตุของปญหา 
ใช ไปขั้นตอนที่ 21 12 • วัดกําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนต 

• กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 

• วาลวไหม 
• ลูกสูบ, แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
• ปะเก็นฝาสูบเสียหาย 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

13 • ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
⎯ การบิ่นของฟนเฟอง 
⎯ ความตึงของสายพานต่ํา 
⎯ การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 

• สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาความตึงหรือการต้ังของสายพานไทมมิ่งไมถูกตอง, 
ใหปรับตั้งสายพานไทมมิ่ง 
ถาสายพานไทมมิ่งแตก, ชํารุดหรือมีรอยแตก, ให
เปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

ใช ตวรสอบดังตไปนี้ 
• บูสทเซ็นเซอร 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

14 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
15 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
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ขอ 12 การสิน้เปลอืงน้ํามนัเครือ่งมาก/การรัว่ [WL-3] 
DCF010300000W15 

12 การสิน้เปลืองน้าํมนัเชื้อเครือ่งมาก/การรัว่ 
รายละเอียด • มีการสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องสูง 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ระดับน้ํามันเครื่องไมถูกตอง 
• กานวัดน้ํามันไมถูกตอง 
• ความหนืดของน้ํามันเครื่องไมเหมาะสม 
• ชิ้นสวนภายในเครื่องยนตทํางานผิดปกติ 
• น้ํามันเครื่องรั่ว 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 • ยืนยันการตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ กานวัดน้ํามันเครื่อง  
⎯ ความหนืดของน้ํามันเครื่อง 
⎯ ระดับน้ํามันเครื่อง 

• รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปนและทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 
 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 2 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้สําหรับรถยนตที่มีระบบ
เทอรโบชารจเจอร 

 

• ถอดชิ้นสวนที่จําเปนอื่นๆ ออกเพื่อตรวจสอบ 
• อยาถอดเทอรโบชารจเจอรออก 
• ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัด
ของใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบน
ตัวรถ 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 3 • ตรวจสอบการหลวมหรือการหลุดออก
ของน็อตล็อกในคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร
ภายในเทอรโบชารจเจอร 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 
• สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร
ไดงายโดยไมติดขัดใชหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 5 • ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัด
ของใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบน
ตัวรถ 

 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบครีบทั้งหมดบนลอเทอรไบนแตละลอ
 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช พบน้าํมนัเครือ่งจาํนวนมาก: 
• เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 
พบน้าํมนัเครือ่งปรมิาณนอย: 
• ใหเช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 

6 • พบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนเทอรไบนของเทอร
โบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 7 • พบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนคอมเพรสเซอร

เทอรโบชารจเจอรหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ถาพบน้ํามันเครื่องรั่วจากทอน้ํามันที่ชํารุด ใหเปล่ียน

ทอน้ํามันใหม แลวไปขั้นตอนตอไป 
8 • พบน้ํามันเครื่องรอบๆทอน้ํามันที่ติดกับสวนกลาง

ของตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออก  9 • พบน้ํามันเครื่องภายในทออากาศเขาหรือไม? 
ไมใช เทอรโบชารจเจอรเปนปกติ  

ติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 2  
แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเครื่องจากดานนอกของ
เครื่องยนต 

10 • กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? 
• วัดกําลังกระบอกสูบของเครื่องยนต 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• กานวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบติดขัดหรือชํารุด 
• ลูกสูบ, แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

11 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-25 

 
 
 
01

ขอ 13 ระบบหลอเยน็-เครื่องยนตรอนจดั [WL-3] 
DCF010300000W16 

13 ระบบหลอเยน็-เครือ่งยนตรอนจดั 
รายละเอียด • เครื่องยนตทํางานที่อุณหภูมิสูงกวาปกติ/เครื่องยนตรอนจัด 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• พัดลมหมอน้ําทํางานผิดปกติ 
• คาความตึงสายพานขับต่ํากวาปกติ 
• สายพานขับชํารุดเสียหาย 
• ระดับน้ําหลอเย็นไมถูกตอง 
• เทอรโมสตัททํางานผิดปกติ 
• หมอน้ําอุดตัน 
• น้ํา/สารปองกันจุดเยือกแข็งผสมไมถูกตอง 
• ฝาหมอน้ําชํารุดเสียหาย 
• น้ําหลอเย็นรั่ว (ภายในเครื่องยนต, เทอรโบชารจเจอร, ภายนอก) 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติ 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 • ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ ระดับน้ําหลอเย็นไมถูกตอง 
⎯ การรั่วของน้ําหลอเย็น 
⎯ น้ําและสารปองกันจุดเยือกแข็ง 
⎯ สภาพของหมอน้ํา 
⎯ ทอยางหมอน้ําตีบตันหรือติดขัด 
⎯ แรงดันฝาหมอน้ํา 
⎯ ความตึงสายพาน 
⎯ ทิศทางการหมุนของใบพัดลม 
⎯ พัดลมหมอน้ํา 

• รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปนและทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

2 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้สําหรับรถยนตที่มีระบบ 

A/C, ใหไปขั้นตอนที่ 4 สําหรับรถยนตที่ไมมี
ระบบ A/C 

 
• สตารทเครื่องยนตและเดินเครื่องที่รอบเดินเบา 
• หมุนสวิตช A/C ไปตําแหนง OFF 
• คอมเพรสเซอร A/C หยุดทํางานหรือไม? 

ไมใช ไปที่ตารางวิเคราะหปญหา “ขอ 19 A/C ทํางานตลอด/
คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง”  
 
 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • สายพานขับปกติหรือไม? 
ไมใช เปล่ียนสายพานขับ 
ใช ตรวจสอบและซอมรอยรั่วของฮีตเตอร 5 • มีการรั่วในชิ้นสวนประกอบชุดฮีตเตอรหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง 6 • มีการรั่วที่ทอทางน้ําหลอเย็น/หรือหมอน้ําหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 • ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR 

• ระบบ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR 

(สุญญากาศ) กับขั้วของ PCM  
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช เทอรโมสตัทเปนปกติ 
ตรวจสอบการรั่วหรือตีบตันของเสื้อสูบ 

8 • ระดับน้ําหลอเย็นเครื่องยนตตํ่า 
• ถอดและตรวจสอบการทํางานของเทอรโมสตัท 
• เทอรโมสตัทปกติหรือไม? ไมใช เปล่ียนเทอรโมสตัท 

9 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-26 

ขอ 14 ระบบหลอเยน็-เครื่องยนตเย็น [WL-3] 
DCF010300000W17 

14 ระบบหลอเยน็-เครือ่งยนตเยน็ 
รายละเอียด • เครื่องยนตทํางานไมถึงอุณหภูมิทํางานปกติ 

สาเหตทุี่เปนไปได • เทอรโมสตัททํางานผิดปกติ 
• พัดลมหมอน้ําทํางานผิดปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบบทําความรอน 1 • สอบถามปญหาจากลูกคา “ดานหองผูโดยสาร
รอน” ตลอดเวลาหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่ตารางวิเคราะหปญหา “ขอ 6 เครื่องยนตกลับ
เขารอบเดินเบาชา/รอบเดินเบาสูง” 

2 • เครื่องยนตอยูที่รอบเดินเบาสูงอยางตอเนื่อง
หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 • ถอดเทอรโมสตัทออก และตรวจสอบการทํางาน 

(ดู 01-12A-8 การตรวจสอบเทอรโมสตัท  
[WL-3]) 

• เทอรโมสตัทปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโมสตัท 

4 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 
ขอ 15 ควนัดาํมาก [WL-3] 

DCF010300000W18 

15 ควันดาํมาก 
รายละเอียด • พบควันดํามากในกาซไอเสีย 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ไสกรองอากาศติดขัด 
• จังหวะการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงผิดปกติ 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดเครื่องยนตตํ่า 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

1 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • มีอาการอื่นตกคางหรือไม? 
ไมใช เปล่ียนสายพานขับ 
ใช ตรวจสอบและซอมรอยรั่วของฮีตเตอร 3 • ตรวจสอบการอุดตันของไสกรองอากาศ 

• ไสกรองอากาศปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบ TCV  
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร
(TCV) [WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 • ถอดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ เข็มหัวฉีดติดขัด 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-27 

 
 
 
01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 • ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR 

• ระบบ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR 

(สุญญากาศ) กับขั้วของ PCM  
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บูสทเซ็นเซอร 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

10 • กําลังอัดกระบอกสูบปกติหรือไม? 
• วัดกําลังกระบอกสูบของเครื่องยนต 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• กานวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบติดขัดหรือชํารุด 
• ลูกสูบ, แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบชํารุด 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

8 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 
ขอ 16 เครือ่งยนตมเีสียงดงั [WL-3] 

DCF010300000W19 

16 เครื่องยนตมีเสียงดงั 
รายละเอียด • เครื่องยนตมีเสียงดังมาจากใตฝากระโปรง 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ภายในเครื่องยนตเกิดความเสียหาย 
• สายพานไทมมิ่งเคล่ือนที่ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงผิดปกติ 
• โบลทเกิดการคลายหรือชิ้นสวนชํารุด 
• ความตึงของสายพานขับไมถูกตอง 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• เทอรโบชารจเจอรมีเสียงดังขณะทํางาน 
• จังหวะการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• เซ็นเซอร ECT ทํางานผิดปกติ 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร IAT No.1 ทํางานผิดปกติ 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องหรือสายพานขับ 1 • มีเสียง “คล้ิก” แหลมหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบสายพานขับ 2 • มีเสียง “ครางหรือเสียงครูดสี” หรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบตําแหนงของเสียง “กรอกแกร็ก” เพื่อหา

ชิ้นสวนที่หลุดหลวม 
3 • มีเสียงเขยา “กรอกแกร็ก” หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบการรั่วของสุญญากาศ 4 • มีเสียงดัง “ซีด” หรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบระบบไอเสีย เพื่อหาชิ้นสวนที่หลุดหลวม 5 • มีเสียงเคาะหรือหอนหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 
6 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 

• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 

• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 • เขาไปที่ ECT PID 
• ตรวจสอบ ECT PID ขณะอุนเครื่องยนต  
• คา PID ถูกตองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบเซ็นเซอร ECT และชุดสายไฟที่เก่ียวของ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 • เขาไปที่ IAT PID 
• ตรวจสอบ IAT PID ขณะเครื่องยนตหมุน  
• คา PID ถูกตองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.1 และชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-28 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 • ตรวจสอบองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบ TCV  
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร
(TCV) [WL-3]) 
ถา TCV ปกติ, ใหปรับตั้งองศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 • ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR 
• ระบบ EGR ปกติหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 

• โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ) 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
• วาลว EGR 
• ขอตอทอสุญญากาศ 
• ชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลว EGR 

(สุญญากาศ) กับขั้วของ PCM  
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 11 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้สําหรับรถยนตที่มีระบบ
เทอรโบชารจเจอร 

 

• ถอดชิ้นสวนที่จําเปนอื่นๆ ออกเพื่อตรวจสอบ 
• ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัด
ของใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบน
ตัวรถ 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 
 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 12 • ตรวจสอบการหลวมหรือการหลุดออก
ของน็อตล็อกในคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร
ภายในเทอรโบชารจเจอร 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 • ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 
• สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร
ไดงายโดยไมติดขัดใชหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 14 • ตรวจสอบการโกงงอ,ชํารุดเสียหายหรือติดขัด
ของใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบน
ตัวรถ 

• มีสิ่งใดผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช พบน้าํมนัเครือ่งจาํนวนมาก: 
• เปล่ียนเทอรโบชารจเจอรใหม 
พบน้าํมนัเครือ่งปรมิาณนอย: 
• ใหเช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 

15 • พบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนเทอรไบนของเทอร
โบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 16 • พบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนคอมเพรสเซอร

เทอรโบชารจเจอรหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ถอดเทอรโบชารจเจอรออก 

ตรวจสอบเพื่อหารอยแตกบนผิวหนาทางเขาตรงกลาง 
ถามีรอยแตกราวมากกวาคาที่กําหนด, ใหเปล่ียนเทอร
โบชารจเจอร 

17 • พบน้ํามันเครื่องรอบๆ ทอน้ํามันที่ติดกับสวนกลาง
ของตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ขันโบลทที่หลวมใหแนน 

ถามีโบลทหลุดหายไป, ใหใสโบลทตัวใหมที่เหมาะสม
เขาไป 

18 • โบลทยึดที่สวนกลางของตัวเรือนและตัวเรือน
เทอรไบนหลุดหลวมหรือไม? 

ไมใช เทอรโบชารจเจอรปกติ  
ติดต้ังชิ้นสวนที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 11  
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• ชิ้นสวนเหล็กละลาย 
• กานสูบโกงงอ 
• บาวาลวเสียหาย 

19 • ถอดหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงตอไปนี้: 
⎯ หัวฉีดอุดตัน 
⎯ เข็มหัวฉีดติดขัด 
⎯ แรงดันการเปดวาลวไมถูกตอง 
⎯ ปะเก็นหัวฉีดบกพรอง 
⎯ การหยดของน้ํามันเชื้อเพลิง  

• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงหรือปะเก็นหัวฉีด 

20 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-29 

 
 
 
01

ขอ 17 เครือ่งยนตมกีารสัน่สะเทือนมาก [WL-3] 
DCF010300000W20 

17 เครื่องยนตมีการสัน่สะเทือนมาก 
รายละเอียด • การสั่นสะเทือนจากใตฝากระโปรงหรือระบบสงกําลัง 

สาเหตทุี่เปนไปได • โบลทยึดหลุดหลวมหรือชิ้นสวนสึกหรอ 
• สวนประกอบทํางานผิดปกติ เชนชิ้นสวนชํารุด 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ตรวจสอบระบบดังตอไปนี้: 
• ลอ 
• เกียรและแทนเกียร 
• เพลาขับ 
• ระบบรองรับน้ําหนัก 
ซอมถาจําเปน 

1 • ตรวจสอบสวนประกอบตอไปนี้ เพื่อหาการหลุด
หลวมของโบลทยึดหรือชิ้นสวนที่ชํารุด 
⎯ พัดลมหมอน้ํา 
⎯ สายพานขับและพูลเลย 
⎯ แทนเครื่องยนต 
⎯ ระบบไอเสีย  

• รายการทั้งหมดขางตนปกติหรือไม? ไมใช ปรับตั้งหรือขันตําแหนงการติดต้ังแทนเครื่องยนต 
ซอมถาจําเปนสําหรับชิ้นสวนอื่นๆ 

2 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
 
ขอ 18 A/C ทาํงานไมมีประสิทธภิาพ [WL-3] 

DCF010300000W21 

18 A/C ทํางานไมมปีระสิทธภิาพ 
รายละเอียด • คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรแอรไมทํางาน เมื่อหมุนสวิตชพัดลมแอรไปที่ตําแหนง ON 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ปริมาณการเติมน้ํายาแอรมากเกินไป 
• คลัตชแมเหล็กแอรขาด 
• วงจรในชุดสายไฟที่เก่ียวของ 
• กราวดของคลัตชแมเหล็กแอรไมดี 
• สวิตชแรงดันแอรตํ่า/สูงเปดคาง 
• รีเลยแอรเปดคาง 
• คอมเพรสเซอรแอรติดขัด 
• เซ็นเซอร ECT ทํางานผิดปกติ 
• ระยะหางคลัตชแมเหล็กไมเหมาะสม 
• เซ็นเซอร APP ทํางานผิดปกติ  

 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

1 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 

• ต้ังสวิตชพัดลมไปที่ตําแหนง 1, 2, 3 หรือ 4  
• ตรวจดูใหแนใจวามอเตอรพัดลมแอรทํางาน 
• มอเตอรพัดลมแอรทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบระบบดังตอไปนี้: 
• กราวดสวิตชพัดลมไมดี 
• วงจรขาดในตัวตานทานพัดลมแอร 
• หนาสัมผัสของสวิตชพัดลมไมดี 
• รีเลยพัดลมแอรเปดคาง 
• เกิดการขาดวงจรในขดลวดรีเลยพัดลมแอร 
• มอเตอรพัดลมแอรติดขัด 
• วงจรขาดในคอยดมอเตอรพัดลมแอร 
• วงจรขาดระหวางมอเตอรพัดลมแอรและตัว
ตานทาน 

• วงจรขาดระหวางสวิตชพัดลมแอรและตัวตานทาน 
ซอมถาจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 • ตอเครื่อมือวิเคราะหปญหา เพื่อหา DTC  
• เขาไปทื่ ACSW PID 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• ต้ังสวิตชพัดลมไปที่ตําแหนง 1, 2, 3 หรือ 4 
• หมุนสวิตชพัดลมแอรไปตําแหนง ON 
• คา ACSW PID ที่อานออกมา ON หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบระบบดังตอไปนี้: 
• สวิตชพัดลมเปดคาง 
• หนาสัมผัสไมโครสวิตชในหนวยควบคุมระบบทํา
ความรอนไมดี 

• ขาดวงจรระหวางขอตอดานชุดสายไฟ PCM ขั้ว 3C 
และขอตอสายไฟขั้วสวิตชพัดลม 

• ขาดวงจรระหวางขอตอสายไฟขั้วสวิตชพัดลมและ
ขอตอสายไฟขั้วสวิตชพัดลม 

ซอมถาจําเปน 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
 

01-03A-30 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • สตารทเครื่องยนตและใหอยูที่รอบเดินเบา 

• ต้ังสวิตชพัดลมไปที่ตําแหนงที่ 1 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาจากขอตอสายไฟรีเลยแอร 
ขั้ว E 
คากาํหนด 
มากกวา 10.5 โวลต 

• คาแรงเคล่ือนไฟฟาถูกตองหรือไม?  

ไมใช ตรวจสอบระบบดังตอไปนี้: 
• เกิดการขาดวงจรในคอยดรีเลยแอร 
• หนาสัมผัสของรีเลยแอรไมดี 
• รีเลยแอรเปดคาง 
• ขาดวงจรระหวางขอตอดานชุดสายไฟ PCM ขั้ว 4L 
และขอตอสายไฟขั้วรีเลยแอร 

• ขาดวงจรในสายไฟแบตเตอรี่ 
• ขาดวงจรระหวางขอตอสายไฟสวิตชเครื่องยนตและ
ขอตอสายไฟขั้วรีเลยแอร 

• เซ็นเซอรอุณภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนตทํางาน
ผิดปกติ 

ซอมถาจําเปน 
ใช ตรวจสอบระบบดังตอไปนี้: 

• กราวดของคลัตชแมเหล็กแอรไมดี 
• เกิดการขาดวงจรในคอยดรีเลยแอร 
• ปริมาณการเติมน้ํายาแอรมากเกินไป 
ซอมถาจําเปน 

5 • ปลดขอตอสายไฟคลัตชแมเหล็กแอรออก 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาขอตอดานชุดสายไฟขั้วคลัตช
แมเหล็กแอร 
คากาํหนด 
มากกวา 10.5 โวลต 

• คาแรงเคล่ือนไฟฟาถูกตองหรือไม? ไมใช ตรวจสอบระบบดังตอไปนี้: 
• ขาดวงจรระหวางขอตอดานชุดสายไฟขั้วสวิตช
แรงดัน และขอตอดานชุดสายไฟคลัตชแมเหล็กแอร

• ปริมาณการเติมน้ํายาแอรมากเกินไป 
• สวิตชแรงดันแอรเปดคาง 
• ระยะหางคลัตชแมเหล็กแอร 
• คอมเพรสเซอรติดขัด 
ซอมถาจําเปน 

6 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
ขอ 19 A/C ทาํงานตลอดหรอื A/C คอมเพรสเซอรทาํงานตอเนือ่ง [WL-3] 

DCF010300000W22 

19 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทาํงานตอเนือ่ง 
รายละเอียด • คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรแอรทํางานตลอด 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ระยะหางคลัตชแมเหล็กไมเหมาะสม 
• ลัดวงจรที่วงจรกราวดระหวาง PCM และรีเลยแอร 
• ลัดวงจรที่วงจรกราวดระหวาง PCM และสวิตชพัดลมแอร 
• ลัดวงจรในวงจรไฟระหวางรีเลยแอรและสวิตชแรงดัน 
• สวิตชแรงดันแอรตํ่า/สูง ติดคาง 
• รีเลยแอรติดคาง  

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

1 • ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• ดูรหัส DTC 
• มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • ตอเครื่อมือวิเคราะหปญหา เพื่อหา DTC  
• เขาไปทื่ ACSW PID 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
• หมุนสวิตชพัดลมแอรไปตําแหนง ON 
• คา ACSW PID ที่อานออกมา ON หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบระบบดังตอไปนี้: 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางขอตอดานชุดสายไฟ 

PCM ขั้ว 3C และสวิตชพัดลม 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางสวิตชพัดลมและขอตอ
สายไฟขั้วสวิตชพัดลม 

ซอมถาจําเปน 
ใช ตรวจสอบระยะหางคลัตชแมเหล็กแอร 

ปรับตั้ง ถาจําเปน 
3 • สตารทเครื่องยนตและใหอยูที่รอบเดินเบาสูง 

• หมุนสวิตชพัดลมแอรไปตําแหนง OFF 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาจากขอตอสายไฟรีเลยแอร 
ขั้ว E 
คากาํหนด 
0 โวลต 

• คาแรงเคล่ือนไฟฟาถูกตองหรือไม?  

ไมใช ตรวจสอบระบบดังตอไปนี้: 
• ลัดวงจรลงกราวดระหวางขอตอดานชุดสายไฟ 

PCM ขั้ว 4L และรีเลยแอร ขั้ว E 
• รีเลยแอรติดตลอด 
• ลัดวงจรในวงจรไฟฟาระหวางขอตอดานชุดสายไฟ 
รีเลยแอร ขั้ว E และสวิตชแรงดันแอร 

• ลัดวงจรในวงจรไฟฟาระหวางสวิตชแรงดันแอรและ
ขอตอดานชุดสายไฟคลัตชแมเหล็กแอร 

ซอมถาจําเปน 
4 • ยืนยันผลการทดสอบ ถาปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
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ขอ 20 การคนหาสาเหตขุองปญหาทีเ่กดิเปนครั้งคราว [WL-3] 
DCF010300000W23 

20 การคนหาสาเหตุของปญหาทีเ่กิดเปนครัง้คราว 
รายละเอียด • อาการเกิดขึ้นเปนครั้งคราวและยากตอการวิเคราะห 

สาเหตทุี่เปนไปได  
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 1 • สอบถามปญหาจากลูกคา 
• คนหาประวัติการเขารับบริการ 
• รถนั้นมีรายการการซอมในครั้งกอนและการเปลี่ยน
ชิ้นสวนอะไหล สําหรับอาการของปญหาที่
เก่ียวของหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบการผุกรอนของสายไฟแตละเสน, การโกงงอ 
หรือการหลุดหลวมของเหล็กรัด 

2 • ตอเครื่อมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC  
• ถาเปนแบบสวิตช ใหใสกุญแจ, หมุนไปที่
ตําแหนง ON ดวยมือ 

• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 

• เขาไปที่ PID ของชิ้นสวนที่สงสัย 
• เมื่อแถบไฟสวางบนชิ้นสวนที่นาสงสัย แกวงและ
ดึงสายไฟแตละเสน/ขอตอสายไฟแตละขอตอ
ของชิ้นสวนที่นาสงสัย หรือ PCM 

• คาของ PID ไมอยูในคากําหนด, หรือมีการ
เปล่ียนแปลงกะทันหัน และกลับมาอยูในคาที่
กําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปที่ดัชนีลักษณะอาการถัดไป 

ใช ตรวจสอบการผุกรอนของสายไฟแตละเสน, การโกงงอ 
หรือการหลุดหลวมของขั้ว และเหล็กรัดขั้วสายไฟไมดี 

3 • สตารทเครื่องยนต 
• เมื่อแถบไฟสวางบนชิ้นสวนที่นาสงสัย แกวงและ
ดึงสายไฟแตละเสน/ขอตอสายไฟแตละขอตอ
ของชิ้นสวนที่นาสงสัย หรือ PCM 

• คาของ PID ไมอยูในคากําหนด, หรือมีการ
เปล่ียนแปลงกะทันหัน และกลับมาอยูในคาที่
กําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ถามขีอบกพรองปรากฏ ขณะฉีดน้าํบนชิน้สวน: 
• เปล่ียนชิ้นสวนนั้น และตรวจสอบการกรอน 
ถามขีอบกพรองปรากฏ ขณะฉีดน้าํบนสายไฟ: 
• ตรวจสอบการผุกรอนของสายไฟแตละเสน, การ
โกงงอ หรือการหลุดหลวมของขั้ว และเหล็กรัดขั้ว
สายไฟไมดี 

ถามขีอบกพรองปรากฏ ขณะฉีดน้าํททีอทาง
สุญญากาศ: 
• ซอม ถาจําเปน 

4 • ฉีดน้ําไปบนสายไฟของชิ้นสวนที่นาสงสัย, 
ชิ้นสวนหรือทอทางสุญญากาศที่เก่ียวของกับ
บริเวณที่อาจจะบกพรอง 

• คาของ PID ไมอยูในคากําหนด, หรือมีการ
เปล่ียนแปลงกะทันหัน และกลับมาอยูในคาที่
กําหนดหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบสายไฟและขอตอสายไฟที่นาสงสัยวามีการ
ผุกรอน, การโกงงอ หรือการหลุดหลวมของขั้ว และ
เหล็กรัดขั้วสายไฟไมดี 
ซอม ถาจําเปน 

 
ขอ 21 แรงเคลือ่นไฟฟาคงที ่[WL-3] 

DCF010300000W24 

21 แรงเคลือ่นไฟฟาคงที ่
รายละเอียด • คาแรงเคล่ือนไฟฟาคงที่ไมถูกตอง 

สาเหตทุี่เปนไปได 
• วงจรแรงเคลื่อนไฟฟาคงที่ทํางานผิดปกติ 
 

หมายเหต ุ
• เซ็นเซอร APP และบูสทเซ็นเซอรใชแรงเคลื่อนคงที่ 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ซอมการลัดวงจรของวงจรแรงเคลื่อนคงที่กับชุด
สายไฟที่มีไฟ 

1 • ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ)  
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขั้วของขอตอดานชุด
สายไฟเซ็นเซอร APP ดังตอไปนี้: 
⎯ ขั้วแรงเคล่ือนคงที่และขั้วกราวด 

• คาแรงเคล่ือนคงที่สูงกวา 6.0 หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • คาแรงเคล่ือนที่ขั้วของแบตเตอรี่สูงกวา 10.5 
โวลต หรือไม? ไมใช ตรวจสอบระบบไฟชารจ 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 

• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร บริเวณที่ตรวจพบวา
แรงเคลื่อนไฟฟาคงที่ผิดปกติ 

• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขั้วบวกของแบตเตอรี่
และลงกราวด โดยเร็วที่ขอตอดานชุดสายไฟ
เซ็นเซอรรถยนต 

• คาแรงเคล่ือนแบตเตอรี่สูงกวา 10.5 โวลต และ
อยูในคา 1.0 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 9 

ใช ตรวจสอบการขาดวงจรแหลงจายไฟแรงเคล่ือนคงที่ 
ระหวางขอตอดานชุดสายไฟ PCM ขั้ว A และขอตอ
ดานชุดสายไฟเซ็นเซอรที่นาสงสัย 

4 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
(เครื่องยนตดับ) 

• ตอเครื่อมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• ทดลองเขาไปที่ ECT PID 
• สามารถเขาไปที่ ECT PID ไดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตอขอตอดานชุดสายไฟโซลินอยดวาลว EGR 
(สุญญากาศ) เขาที่เดิม 
ไปขั้นตอนตอไป 

5 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว EGR 

(สุญญากาศ) 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางแหลงจายไฟที่ขอตอ
ดานชุดสายไฟโซลินอยดวาลว EGR 
(สุญญากาศ) และขั้วลบแบตเตอรี่โดยเร็ว 

• คาแรงเคล่ือนแบตเตอรี่สูงกวา 10.5 โวลต 
หรือไม? 

ไมใช พลังงานไฟฟาแบตเตอรี่ไมแสดงขึ้น 
ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• ฟวสหลักและ/หรือฟวส PCM  
• รีเลยหลัก 
• ขาดวงจรระหวางฟวสหลักและรีเลยหลัก 
• ขาดวงจรระหวางรีเลยหลักและโซลินอยดวาลว 

EGR (สุญญากาศ) 
• ขาดวงจรระหวางรีเลยหลักและ PCM ขั้ว 3B 
• ขาดวงจรระหวางรีเลยหลักและ PCM ขั้ว 4C/4D 

ใช เปล่ียนเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 6 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT 

No.2 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขั้วของขอตอดานชุด
สายไฟเซ็นเซอร APP ดังตอไปนี้: 
⎯ ขั้วแรงเคล่ือนคงที่และขั้วกราวด 

• คาแรงเคล่ือนคงที่เปน 4.0-6.0 หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนบูสทเซ็นเซอร 7 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP และเซ็นเซอร 

MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
• ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางแรงเคลื่อนคงที่และ
ขั้วกราวดที่ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 

• คาแรงเคล่ือนคงที่สูงกวา 4.0-6.0 หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบการลัดวงจรลงกราวดของวงจรแรงเคลื่อน
คงที่ 

8 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
• ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT 

No.2 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตอเครื่อมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• ทดลองเขาไปที่ B+ PID 
• คา B+ PID สูงกวา 10.5 หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดวงจรระหวางแหลงจายไฟแบตเตอรี่
กับรีเลยหลัก และ PCM ขั้ว 4C/4D 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 • หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
(เครื่องยนตดับ) 

• ตอเครื่อมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
• ทดลองเขาไปที่ ECT PID 
• สามารถเขาไปที่ ECT PID ไดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 11 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 10 • รหสั DTC แสดงขึ้นมาสองหรอืมากกวาขอตอ

ดานชดุสายไฟของเซ็นเซอรตอไปนี้ ที่ไปยัง 
PCM ข้ัว 1B ใชหรือไม? 

• บูสทเซ็นเซอร 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
• เซ็นเซอร APP 
• เซ็นเซอร ECT 
• เซ็นเซอร IAT No.1 
• เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง 
• เซ็นเซอรตําแหนง EGR 

ไมใช ตรวจสอบวงจรกราวดไมดี ตรวจสอบจดุไหนของ
เซ็นเซอรมีการผิดปกติของแรงเคลื่อนคงที ่

ใช ตรวจสอบแรงเคลื่อนคงที่ ที่ขอตอดานชดุสายไฟ
เซ็นเซอรที่นาสงสัยอีกครั้ง 

11 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF 
• ปลดเครื่อมือวิเคราะหปญหาออกจาก DLC 
• ปลดเซ็นเซอรตรวจสอบแรงเคลื่อนคงทีท่ี่เกิด
ความลมเหลว 

• ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางวงจรกราวดที่
ขอตอดานชดุสายไฟเซ็นเซอรและกราวดตัวถงั 

• มีความตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดวงจรของกราวดระหวางขั้ว
ตอไปนี้: 
ขอตอดานชดุสายไฟ PCM ข้ัว 4A/4B และกราวด 
ขอตอดานชดุสายไฟ PCM ข้ัว 4A/4B และขั้ว 1B 

12 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดชันีการวิเคราะหปญหา เพ่ือปฏิบัตสิวนอ่ืนตอไป 

(ดู 01-03A-4 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-3]) 
• ถายังคงทาํงานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบตัิตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกต,ิ การแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิม่เตมิ, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา  
 
 
การคนหาสาเหตขุองปญหาทเีกดิเปนครัง้คราว [WL-3] 

DCF010300000W25 

การสัน่ 
• ถาการทํางานบกพรองเกิดข้ึนขณะกําลังขับรถยนตบนถนนที่ไมเรียบ หรือเม่ือเครื่องยนตสัน่ ใหปฏิบตัิตามลําดับตอไปนี้ 

 
หมายเหต ุ

• สาเหตหุลายๆ อยางที่การสั่นสะเทือนของรถยนตหรือเครื่องยนต สามารถเปนเหตุใหระบบไฟฟาทํางานบกพรอง
ตรวจสอบหสัขอดังตอไปนี:้ 
⎯ ขอตอสายไฟตอไมแนน 
⎯ สายไฟไมมรีะยะฟรีหรือตึงเกินไป 
⎯ สายไฟเกิดการพาดผานช้ินสวนที่มีการเคลื่อนที ่
⎯ สายไฟใกลกับชิ้นสวนทีร่อน 

• เสนทางไมเหมาะสม, การยึดไมเหมาะสมหรือสายไฟหลวม สามารถเปนสาเหตุทําใหเกิดการกัดกรอนทีส่ายไฟ 
• จุดตอขอตอสายไฟหรือขอตอสายไฟ, จุดที่มกีารสั่นและสายไฟทีผ่านจดุที่รอน, แผนฝาครอบตัวถัง ใหตรวจสอบ
บริเวณนี้เปนหลัก 

 
การตรวจสอบขอตอสายไฟหรอืสายไฟ 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตมาที่ตาํแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

หมายเหต ุ

• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 
 

3. เขาไปที่ PID สาํหรับการตรวจสอบหัวขอทีต่องการ 
4. หมุนสวติชเปดเครื่องไปทีต่ําแหนง ON ดวยมอื 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 

01-03A-34 

5. เขยาเบาๆ แตละขอตอสายไฟหรือขยับสายไฟขึ้น
แนวตั้งฉากและตามแนวขวางขณะตรวจสอบที ่PID 

• ถาคา PID ไม คงที่ ใหตรวจสอบความเสยีหาย
ของการติดตั้งขอตอสายไฟ 

 
การตรวจสอบขอตอสายไฟเซน็เซอรหรอืชดุสายไฟ 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตมาที่ตาํแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

หมายเหต ุ

• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 
 

3. เขาไปที่ PID สาํหรับการตรวจสอบหัวขอทีต่องการ 
4. เขยาเบาๆ แตละขอตอสายไฟขึ้น-ลง และตามแนว
ขวาง ขณะหนาจอแสดง PID 

• ถาคา PID ไม คงที่ ใหตรวจสอบความเสยีหาย
ของการติดตั้งขอตอสายไฟ 

 
การตรวจสอบเซน็เซอร 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

 
หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 
 

3. เขาไปที่ PID สาํหรับการตรวจสอบหัวขอทีต่องการ 
4. เขยาเซ็นเซอรเบาๆ ดวยนิ้วมือ 

• ถาคา PID ไม คงที่หรือมีขอบกพรองเกิดข้ึน ใหตรวจสอบความเสียหายของขอตอสายไฟหรือการตดิตั้ง 
 
การตรวจสอบแอค็ชวิเอเตอรหรอืรเีลย 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
 

หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 

 
3. เตรียมการทดสอบการทํางานสาํหรับแอ็คชิวเอเตอรหรือรีเลย 
 
 
 
 
 
 
 

Y3U103WN3

Y3U103WN43



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-3] 
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4. เขยาแอ็คชวิเอเตอรหรือรีเลยดวยนิ้วมือ ใชเวลา 3 วนิาที หลังจากการทดสอบการทํางาน 
• ถามีเสยีงดัง “คลิ้ก” ตรวจสอบการตอขอตอ
ดานชดุสายไฟไมดี/หรือจุดยดึแอ็คชิวเอเตอร
หรือรีเลยไมด ี

 
หมายเหต ุ
• การเขยารีเลยดวยแรงที่มากเกินไป อาจเปน
ผลทําใหรีเลยเกิดการขาดได 

การฉดีพรมน้าํ 
• ถาเกิดการทํางานผิดปกติ ขณะอยูในสภาวะความชื้นสูง, หรอืฝนตก/หิมะตก, ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 

ขอควรระวงั 
• การเปลีย่นอณุหภมูทิางออม และความชืน้เกดิจากการฉดีน้าํบนดานหนาหมอน้าํ 
• ถารถอยูในอาการน้าํรัว่, การรัว่นีอ้าจสรางความสเยหายใหแกระบบควบคมุโมดลุ เมื่อกาํลงัทดสอบรถทีม่ปีญหาน้าํ
รัว่, ใหใชความระมดัระวงัเปนพิเศษ 

 
1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC ถาตองการตรวจสอบเซ็นเซอรหรอืสวิตช 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

 
หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 
 

3. เขาไปที่ PID ของเซ็นเซอรหรอืสวิตชทีต่องการตรวจสอบ 
4. ถาตองการตรวจสอบสวิตช, ใหหมุนดวยมือ 
5. ฉีดนํ้าบนรถยนต หรือขับรถวิ่งผานเครื่องลางรถ 

• ถาคา PID ไม คงที่หรือมีขอบกพรองเกิดข้ึน 
ใหตรวจสอบความเสียหายของขอตอสายไฟ
หรือการติดตั้ง 

การตรวจสอบการทาํงานระบบควบคมุเครือ่งยนต [WL-3] 
DCF010300000W26 

การตรวจสอบการทาํงานการควบคมุหวัเผา 
1. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชารจไฟฟาเต็ม 
2. ถาไม, ชารจแบตเตอรี ่
3. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
4. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
5. เขาไปที่ตรวจจบัคา PID VPWR และ GP_LMP 
6. ตรวจสอบคา PID VPWR ต่าํกวา 0.3 โวลตหรอืมากกวา ขณะปรับคา GP_LMP PIDs จาก ON ไป OFF โดยใชคาํสั่งให

ทํางาน 
• ถาไมสามารถตรวจสอบได ใหตรวจสอบดังตอไปนี้: 

⎯ รีเลยหวัเผา 
⎯ หัวเผา 
⎯ ชุดสายไฟแบตเตอรี่ข้ัวบวก-รีเลยหัวเผา-หัวเผา 
⎯ ชุดสายไฟ PCM ข้ัว 4V-รีเลยหัวเผา-กราวด  

Y3U103WN5

Y3U103WTJ3
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01-03B การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]  
การแกไขปญหาตามอาการ 
   ไดอะแกรมสายไฟ [WL-C, WE-C].....

 
01-03B-2 

ขอ 13 เครือ่งยนตมเีสียงเคาะ 
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-03B-38 

ดชันีแสดงการวเิคราะหปญหา 
   ตามอาการ [WL-C, WE-C]...............

 
01-03B-6 

ขอ 14 การสิน้เปลอืงน้าํมนั 
   เชือ้เพลิงมาก [WL-C, WE-C]............

 
01-03B-41 

ตารางแสดงการวเิคราะหปญหา 
   ตามอาการอยางรวดเรว็  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
 
01-03B-8 

ขอ 15 ระบบควบคมุมลพษิ 
   ทาํงานไมสมบรูณ  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-03B-44 

ขอ 1 การขาดของวงจรฟวสหลกั 
   หรอืฟวสตวัอื่น [WL-C, WE-C]...........

 
01-03B-14 

ขอ 16 การสิน้เปลอืงน้าํมนั 
   เครือ่งมาก/การรัว่ [WL-C, WE-C].......

 
01-03B-47 

ขอ 2 ไฟตรวจสอบเครือ่งยนตตดิ 
   ขึ้นมา [WL-C, WE-C]......................

 
01-03B-15 

ขอ 17 ระบบหลอเยน็  
   เครือ่งยนตรอนจดั [WL-C, WE-C]......

 
01-03B-48 

ขอ 3 เครือ่งยนตไมหมุน  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-03B-15 

ขอ 18 ระบบหลอเยน็  
   เครือ่งยนตเย็น [WL-C, WE-C]..........

 
01-03B-50 

ขอ 19 ควนัดาํมาก [WL-C, WE-C]........01-03B-50 ขอ 4 เครือ่งยนตสตารทตดิยาก/ 
   สตารทนาน/การหมนุ/การสตารท 
   ไมราบเรยีบ [WL-C, WE-C]..............

 
 
01-03B-17 

ขอ 20 มกีลิ่นน้าํมันเชือ้เพลงิ  
   (ในหองเครือ่งยนต) 
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
 
01-03B-53 ขอ 5 เครือ่งยนตหยดุการทาํงาน 

   หลงัจากสตารท/ทีร่อบเดนิเบา  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
 
01-03B-19 

ขอ 21 เครือ่งยนตมเีสียงดงั  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-03B-54 

ขอ 6 เครือ่งยนตหมุนปกต ิ
   แตสตารทไมตดิ [WL-C, WE-C].........

 
01-03B-22 

ขอ 22 เครือ่งยนตมกีารสั่น 
   สะเทอืนมาก [WL-C, WE-C].............

 
01-03B-56 

ขอ 7 เครือ่งยนตกลบัสูรอบเดนิเบาชา 
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-03B-24 

ขอ 23 A/C ทาํงานไมมปีระสิทธภิาพ  
   [WL-C, WE-C]............................. 

 
01-03B-57 

ขอ 8 เครือ่งยนตเดินไมเรยีบ/เดนิเบาสัน่ 
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-03B-26 

ขอ 24 A/C ทาํงานตลอดหรอื  
   A/C คอมเพรสเซอรทาํงานตอเนือ่ง  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-03B-59 ขอ 9 เครือ่งยนตเดินเบารอบสูง/  

   เครือ่งยนตไมยอมดับ 
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-03B-28 

ขอ 25 A/C ไมตดัการทํางาน  
   เมือ่ลิน้เรงเปดเตม็ที่  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
 
01-03B-59 ขอ 10 รอบเดนิเบาต่าํ/เครือ่งยนตดับ 

   ในระหวางถอนคนัเรง 
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-03B-30 

การคนหาสาเหตขุองปญหาทีเ่กดิ 
   เปนครัง้คราว [WL-C, WE-C].............

 
01-03B-60 

ระบบควบคมุเครือ่งยนต 
   การตรวจสอบการทาํงาน  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-03B-62 

ขอ 11 เครือ่งยนตสะดดุ/ดบั/ 
   เดนิไมเรยีบ/ทาํงานไมสมบรูณ/ 
   สั่น/กระตุก/ตอบสนองชา/ไมเรยีบ  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
 
 
01-03B-32   

ขอ 12 เครือ่งยนตไมมกีาํลงั-ชวงเรง/  
   ความเรว็คงที่ [WL-C, WE-C]............

 
01-03B-35   
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การแกไขปญหาบนรถยนต ไดอะแกรมสายไฟ [WL-C, WE-C] 
DCF010200000W18 

มรีะบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 

 
 

แบตเตอรี ่

สวติชเครือ่งยนต 

รเีลยหลกั

ขอมลูรายละเอยีดระบบ
ปองกนัการทาํงานของ 
เครือ่งยนต 

(ม ีBARO 
เซน็เซอร) 

สวติชเดนิเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชไฟเบรก
 
 
 
 

                                                                                                           

ไฟเบรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชตาํแหนงเกยีรวาง
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช CPP

สญัญาณ
ความเรว็ 

แผงหนาปด 

ไฟแสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดง RFW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดงหวัเผา 

MAF 
เซ็นเซอร 
 
 
 
เซ็นเซอร 
IAT NO.2 

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No. 4 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No. 3 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No. 2 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No. 1 
 

218

231

226

195

171

230

150

126

173

101

149

102

174

125

235

161

238

240

228

232

244

256

233

184

202

204

206

219

201

203

205

169

154

188

190

PCM 

LOCK

MIL

DLC

DLC-2

C

D

E

ON

B

ACC

ACC

IG1

IG2

F

STA

STA
IG-

FEN
KLN
TEN

KLN
TEN

CAN_H

CAN_L
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เซน็เซอร  
APP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
บสูท 
เซน็เซอร 

 
 
 
 

เซน็เซอร 
IAT NO.1 

เซน็เซอร ECT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว 
EGR 

สวติชพดัลม รเีลย 
โบลเวอร 

รเีลย
หวัเผา

หวัเผา 

มอเตอร
โบลเวอร 

สวติชแรงดนั
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คอมเพรสเซอร
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เทอรโมสวติช 
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โซลนิอยด
ควบคมุการหมนุ
วนแบบแปรผนั 
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โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (ครึง่)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (เตม็) 

253

254

185

137

135

258

129

160

114

192

193

194

179

178

176

177

181

152

155

213

222

212

209

109

140

191

133

189

141

111

167

156

115

170

106

116

110

182

227

239

128

F

E

C

C

C

D

0

1
2
3

4

PCM

DBG102BWBY02

 รุนทีม่ ี

ม ีRFW 

ม ีA/C 
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01-03B-4 

ไมมรีะบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 

 
 
 

แบตเตอรี ่

สวติชเครือ่งยนต 

รเีลยหลกั 

(ม ีBARO 
เซน็เซอร) 

 

สวติชเดนิเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชไฟเบรก
 
 
 
 

                                                                                                           

ไฟเบรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชตาํแหนงเกยีรวาง
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช CPP

สญัญาณ
ความเรว็ 

แผงหนาปด 

ไฟแสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดง RFW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดงหวัเผา 

MAF 
เซ็นเซอร 
 
 
 
เซ็นเซอร 
IAT NO.2 

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No. 4 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No. 3 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No. 2 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.1 
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เซน็เซอร  
APP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
บสูท 
เซน็เซอร 

 
 
 
 

เซน็เซอร 
IAT NO.1 

เซน็เซอร ECT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
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สวติชพดัลม รเีลย 
โบลเวอร 

รเีลย
หวัเผา

หวัเผา

มอเตอร
โบลเวอร 

สวติชแรงดนั
น้าํยาแอร (ต่าํ) 

A/C 
คอมเพรสเซอร 

A/C รเีลย 

เทอรโมสวติช 
ม ีA/C 

A/C 
สวติช 

แอมปปริ
ฟายเออร 

โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
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โซลนิอยด
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CKP 
เซน็เซอร 

สวติช RFW 
 
 
 
 
 

สวติชไฟ
แสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 

สวติชทรานส
เฟอร 
 
 
 
 

สวติชหลกั 
RFW 

วาลววดัน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
VBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยด
ควบคมุการหมนุ
วนแบบแปรผนั 
รุนทีม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (ครึง่)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (เตม็) 
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 รุนทีม่ ี

ม ีRFW 
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การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-6 

ดชันีแสดงการวเิคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W28 

ลาํดบั หวัขอปญหาตามอาการ รายละเอยีด หนา 

1 การขาดของฟวสหลักหรือฟวสตัวอ่ืน ⎯ 
(ดู 01-03B-14 ขอ 1 การขาดของ
วงจรฟวสหลักหรือฟวสตัวอ่ืน 
[WL-C, WE-C]) 

2 ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดข้ึนมา ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดข้ึนมา
อยางไมถูกตอง 

(ดู 01-03B-15 ขอ 2 ไฟตรวจสอบ
เครื่องยนตตดิข้ึนมา [WL-C,  
WE-C]) 

3 เครื่องยนตไมหมุน มอเตอรสตารทไมทํางาน (ดู 01-03B-15 ขอ 3 เครื่องยนต
ไมหมุน [WL-C, WE-C]) 

4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารท
นาน/การหมุน/การสตารทไมราบเรียบ 

มอเตอรสตารทหมุนทีค่วามเรว็ปกติ
แตใชเวลาสตารทนาน 

(ดู 01-03B-17 ขอ 4 เครื่องยนต
สตารทตดิยาก/สตารทนาน/การ
หมุน/การสตารทไมราบเรียบ  
[WL-C, WE-C]) 

5 เครื่องยนตหยดุ
ทํางาน 

หลังจาก
สตารท/ที่รอบ
เดินเบา 

เครื่องยนตดับกะทันหัน ขณะเดินเบา
หรือหลังสตารท 

(ดู 01-03B-19 ขอ 5 เครื่องยนต
หยุดการทํางานหลังจากสตารท/ที่
รอบเดินเบา [WL-C, WE-C]) 

6 เครื่องยนตหมนุปกติแตสตารทไมตดิ  มอเตอรหมุนทีค่วามเร็วปกติ แต
เครื่องยนตไมตดิ 

(ดู 01-03B-22 ขอ 6 เครื่องยนต
หมุนปกติแตสตารทไมตดิ [WL-C, 
WE-C]) 

7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชา เครื่องยนตกลับเขาสูรอบเดินเบาชา
กวาปกต ิ

(ดู 01-03B-24 ขอ 7 เครื่องยนต
กลับสูรอบเดินเบาชาจากตําแหนง
เดินเบารอบสูง [WL-C, WE-C]) 

8 เครื่องยนตเดินเบาสั่น/เดินเบาสั่น 
เครื่องยนตหมนุผิดปกติระหวางรอบ
เดินเบาที่กําหนดไวและรอบต่าํกวา
และเครื่องยนตสั่นมาก 

(ดู 01-03B-26 ขอ 8 เครื่องยนต
เดินไมเรียบ/เดนิเบาสั่น 
[WL-C, WE-C]) 

9 รอบเดินเบาสูง/เครื่องยนตไมดับ 

เครื่องยนตมีความเร็วรอบตอเนื่องที่
รอบเดินเบาสูงหลังจากอุนเครือ่งยนต 
เครื่องยนตไมดบัหลังจากหมุนสวิตช
เครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 

(ดู 01-03B-28 ขอ 9 เครื่องยนต
เดินเบารอบสูง/เครื่องยนตไมยอม
ดับ[WL-C, WE-C]) 

10 รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับระหวาง
ถอนคันเรง 

เครื่องยนตดับกะทันหันทีช่วงเริม่ตน
ของการถอนคนัเรง 

(ดู 01-03B-30 ขอ 10 รอบเดนิเบา
ต่ํา/เครื่องยนตดับในระหวางถอน
คันเรง [WL-C, WE-C]) 

เครื่องยนตดับ ชวงเรง/
ความเร็วคงที ่

เครื่องยนตหยดุกะทันหันในชวงเริ่ม
เรง ระหวางเรงหรือขณะความเร็วคงที ่

เครื่องยนตเดินไม
เรียบ 

ชวงเรง/
ความเร็วคงที ่

รอบเครื่องยนตข้ึนๆลงๆระหวางเรง
ความเร็วหรือความเร็วคงที ่

เครื่องยนตสะดดุ
เปนจังหวะ 

ชวงเรง/
ความเร็วคงที ่

เครื่องยนตสะดดุเปนจังหวะระหวาง
เรงความเรว็หรอืความเร็วคงที ่

เครื่องยนตกระตุก 
ชวงเรง/
ความเร็วคงที/่
ผอนคันเรง 

เครื่องยนตกระตุกระหวางความเร็ว
ความเร็วคงที่หรือผอนคันเรง 

เครื่องยนตไมมี
กําลัง(วูบ) ชวงเรง 

เครื่องยนตหยดุชั่วขณะในชวงเริ่มเรง
ความเร็วความเร็วหรือระหวางเรง
ความเร็ว 

11 

เครื่องยนตข้ึนๆ
ลงๆ 

ชวงเรง/
ความเร็วคงที ่

กําลังของเครื่องยนตผิดปกติเล็กนอย
ชั่วขณะ 

(ดู 01-03B-32 ขอ 11 เครื่องยนต
ดับ/เครื่องยนตเดินไมเรียบสะดุด,
กระตุก, เครื่องยนตไมมีกําลัง/รอบ
เครื่องยนตข้ึนๆ ลงๆ  
[WL-C, WE-C]) 

12 เครื่องยนตไมมี
กําลัง 

ชวงเรง/
ความเร็วคงที ่

สมรรถนะลดลงภายใตโหลด (เชน 
กําลังตกขณะขึน้ภูเขา) 

(ดู 01-03B-35 ขอ 12  เครื่องยนต
ไมมีกําลัง-ชวงเรง/ความเร็วคงที ่
[WL-C, WE-C]) 

13 เครื่องยนตมีเสยีงเคาะ ไดยินเสยีงแหลมดังมากจาก
เครื่องยนต 

(ดู 01-03B-38 ขอ 13 เครื่องยนต
มีเสียงเคาะ [WL-C, WE-C]) 

14 การสิ้นเปลืองน้าํมันเชื้อเพลิงมาก มีการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก 
(ดู 01-03B-41 ขอ 14 การ
สิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงมาก 
[WL-C, WE-C]) 

15 ระบบควบคุมมลพิษทํางานไมสมบูรณ การทํางานของระบบควบคุมมลพิษ
ทํางานบกพรอง 

(ดู 01-03B-44 ขอ 15 ระบบ
ควบคุมมลพิษทํางานไมสมบรูณ 
[WL-C, WE-C] 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-7 

 
 
 
01

ลาํดบั หวัขอปญหาตามอาการ รายละเอยีด หนา 

16 การสิ้นเปลืองน้าํมันเครื่องมาก มีการสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก 
(ดู 01-03B-47 ขอ 16 การ
สิ้นเปลืองน้ํามนัเครื่องมาก/
น้ํามันเครื่องรัว่ [WL-C, WE-C]) 

17 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตรอนจัด เครื่องยนตทํางานที่อุณหภมูิสงูกวา
ปกติ/เครื่องยนตรอนจดั 

(ดู 01-03B-40 ขอ 17 ระบบหลอ
เย็น-เครื่องยนตรอนจดั [WL-C, 
WE-C]) 

18 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตเย็น เครื่องยนตทํางานไมถึงอุณหภมูิงาน
ปกติ 

(ดู 01-03B-50 ขอ 18 ระบบหลอ
เย็น-เครื่องยนตเย็น [WL-C,  
WE-C]) 

19 ควันดํามาก พบวามีควันไอเสียมสีดีํามาก (ดู 01-03B-50 ขอ 19 ควันดํามาก
[WL-C, WE-C]) 

20 มีกลิ่นน้ํามันเชือ้เพลิง (ในหอง
เครื่องยนต) 

พบเห็นการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิง
เพียงเล็กนอย 

(ดู 01-03B-53 ขอ 20 มีกลิ่นน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ในหองเครื่องยนต) 
[WL-C, WE-C]) 

21 เครื่องยนตมีเสยีงดัง มีเสียงเครื่องยนตดังจากใตฝา
กระโปรงรถยนต 

(ดู 01-03B-54 ขอ 21 เครื่องยนต
มีเสียงดัง [WL-C, WE-C]) 

22 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก
(เครื่องยนต) 

มีการสั่นสะเทือนจากใตฝากระโปรง
รถยนต 

(ดู 01-03B-56 ขอ 22 เครื่องยนต
มีการสั่นสะเทือนมาก [WL-C,  
WE-C]) 

23 A/C ทํางานไมมีประสิทธภิาพ คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรแอรไม
ทํางานขณะเปดแอร 

(ดู 01-03B-57 ขอ 23 A/C ทํางาน
ไมมีประสิทธภิาพ [WL-C, WE-C]) 

24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C 
คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง 

คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรแอร
ทํางานตลอด 

(ดู 01-03B-59 ขอ 24 A/C ทํางาน
ตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอร
ทํางานตอเนื่อง [WL-C, WE-C]) 

25 A/C ไมตัดการทํางานเมื่อลิ้นเรงเปด
เต็มที ่

คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอร A/C 
ไมตัดการทํางานเมื่อลิ้นเรงเปดสดุ 

(ดู 01-03B-59 ขอ 25 A/C ไมตัด
การทํางานเมื่อลิ้นเรงเปดสดุ 
[WL-C, WE-C]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-8 

ตารางแสดงการวเิคราะหปญหาตามอาการอยางรวดเรว็ [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W029 

X:นําไปประยุกตใช 
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1 ฟวสเมนหรือฟวสอื่นๆขาด              
2 ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดขึ้นมา              
3 เครื่องยนตไมหมุน x x  x x   x    x  

4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมุน/การ
สตารทไมราบเรียบ x x    x x       

5 เครื่องยนตหยุดทํางาน หลังจากที่สตารท/ที่รอบ
เดินเบา      x x       

6 เครื่องยนตหมุนปกติแตสตารทไมติด       x x       
7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชา/รอบเดินเบาสูง              
8 เครื่องยนตสะดุด/เดินเบาสั่น      x x       
9 เครื่องยนตเดินเบารอบสูง/เครื่องยนตไมยอมดับ   x           
10 รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับในระหวางถอนคันเรง      x x       

เครื่องยนตหยุดทํางาน/ดับ ชวงเรง/ความเร็วคงที่      x x       
เครื่องยนตเดินไมเรียบ ชวงเรง/ความเร็วคงที่      x x       
เครื่องยนตสะดุดเปนจังหวะ ชวงเรง/ความเร็วคงที่      x x       

เครื่องยนตกระตุก ชวงเรง/ความเร็วคงที่/
ผอนคันเรง      x x       

เครื่องยนตไมมีกําลัง (วูบ) ชวงเรง      x x       

11 

รอบเครื่องยนตขึ้นๆ ลงๆ ชวงเรง/ความเร็วคงที่      x x       
12 เครื่องยนตไมมีกําลัง ชวงเรง/ความเร็วคงที่      x x       
13 เครื่องยนตมีเสียงเคาะ      x x       
14 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก      x x       
15 ระบบควบคุมมลพิษทํางานไมสมบูรณ      x x    x   
16 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก/การรั่ว   x      x x x   
17 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตรอนจัด           x  x 
18 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตเย็น              
19 ควันดํามาก      x x    x   
20 มีกล่ินน้ํามันเชื้อเพลิง (ในหองเครื่องยนต)              
21 เครื่องยนตมีเสียงดัง      x x    x  x 
22 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก (เครื่องยนต)      x x      x 
23 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ              
24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง              
25 A/C ไมตัดการทํางานเมื่อล้ินเรงเปดเต็มที่              
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1 ฟวสเมนหรือฟวสอื่นๆขาด            
2 ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดขึ้นมา            
3 เครื่องยนตไมหมุน            

4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมุน/การ
สตารทไมราบเรียบ       x x x x  

5 เครื่องยนตหยุดทํางาน หลังจากที่สตารท/ที่รอบ
เดินเบา       x x x   

6 เครื่องยนตหมุนปกติแตสตารทไมติด        x  x   
7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชา/รอบเดินเบาสูง   x         
8 เครื่องยนตสะดุด/เดินเบาสั่น       x x x x  
9 เครื่องยนตเดินเบารอบสูง/เครื่องยนตไมยอมดับ            
10 รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับในระหวางถอนคันเรง       x  x   

เครื่องยนตหยุดทํางาน/ดับ ชวงเรง/ความเร็วคงที่     x x x x x   
เครื่องยนตเดินไมเรียบ ชวงเรง/ความเร็วคงที่     x x x x x   
เครื่องยนตสะดุดเปนจังหวะ ชวงเรง/ความเร็วคงที่     x x x x x   

เครื่องยนตกระตุก ชวงเรง/ความเร็วคงที่/
ผอนคันเรง     x x x x x   

เครื่องยนตไมมีกําลัง (วูบ) ชวงเรง     x x x x x   

11 

รอบเครื่องยนตขึ้นๆ ลงๆ ชวงเรง/ความเร็วคงที่     x x x x x   
12 เครื่องยนตไมมีกําลัง ชวงเรง/ความเร็วคงที่     x x x x x x x 
13 เครื่องยนตมีเสียงเคาะ   x    x  x x  
14 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก   x    x  x x x 
15 ระบบควบคุมมลพิษทํางานไมสมบูรณ   x    x x x x x 
16 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก/การรั่ว            
17 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตรอนจัด x x x x        
18 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตเย็น   x x        
19 ควันดํามาก       x  x x x 
20 มีกล่ินน้ํามันเชื้อเพลิง (ในหองเครื่องยนต)            
21 เครื่องยนตมีเสียงดัง       x  x x x 
22 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก (เครื่องยนต)     x x x  x x x 
23 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ            
24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง            
25 A/C ไมตัดการทํางานเมื่อล้ินเรงเปดเต็มที่            
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1 ฟวสเมนหรือฟวสอื่นๆขาด             
2 ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดขึ้นมา   x x   x      
3 เครื่องยนตไมหมุน             

4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมุน/การ
สตารทไมราบเรียบ    x x  x x x x x x 

5 เครื่องยนตหยุดทํางาน หลังจากที่สตารท/ที่รอบ
เดินเบา    x x  x x x x x x 

6 เครื่องยนตหมุนปกติแตสตารทไมติด     x x  x x x x x x 
7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชา/รอบเดินเบาสูง     x x x x x x x  
8 เครื่องยนตสะดุด/เดินเบาสั่น    x x x x x x x x x 
9 เครื่องยนตเดินเบารอบสูง/เครื่องยนตไมยอมดับ             
10 รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับในระหวางถอนคันเรง    x x x x x x x x x 

เครื่องยนตหยุดทํางาน/ดับ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x    x  x x x x x x 
เครื่องยนตเดินไมเรียบ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x   x x x x x x x x x 
เครื่องยนตสะดุดเปนจังหวะ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x   x x x x x x x x x 

เครื่องยนตกระตุก ชวงเรง/ความเร็วคงที่/ผอน
คันเรง x   x x x x x x x x x 

เครื่องยนตไมมีกําลัง (วูบ) ชวงเรง x   x x x x x x x x x 

11 

รอบเครื่องยนตขึ้นๆ ลงๆ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x   x x  x x x x x x 
12 เครื่องยนตไมมีกําลัง ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x x  x x x x x x x x 
13 เครื่องยนตมีเสียงเคาะ x x x x x  x x x   x 
14 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก x x x  x x x x x x  x 
15 ระบบควบคุมมลพิษทํางานไมสมบูรณ x x x x x x x x x x x x 
16 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก/การรั่ว x            
17 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตรอนจัด             
18 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตเย็น             
19 ควันดํามาก x x x  x  x x x x x x 
20 มีกล่ินน้ํามันเชื้อเพลิง (ในหองเครื่องยนต)           x  
21 เครื่องยนตมีเสียงดัง     x  x x x    
22 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก (เครื่องยนต)    x x     x  x 
23 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ             
24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง             
25 A/C ไมตัดการทํางานเมื่อล้ินเรงเปดเต็มที่             
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1 ฟวสเมนหรือฟวสอื่นๆขาด            
2 ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดขึ้นมา x    x       
3 เครื่องยนตไมหมุน            

4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมุน/การ
สตารทไมราบเรียบ x x x x x x x  x   

5 เครื่องยนตหยุดทํางาน หลังจากที่สตารท/ที่รอบ
เดินเบา x x x x x x   x  x 

6 เครื่องยนตหมุนปกติแตสตารทไมติด  x x x x x x   x  x 
7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชา/รอบเดินเบาสูง x    x x      
8 เครื่องยนตสะดุด/เดินเบาสั่น x x x x x x   x x x 
9 เครื่องยนตเดินเบารอบสูง/เครื่องยนตไมยอมดับ x           
10 รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับในระหวางถอนคันเรง x x x x x x   x   

เครื่องยนตหยุดทํางาน/ดับ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x x x x x x  x  x 
เครื่องยนตเดินไมเรียบ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x x x x x x  x  x 
เครื่องยนตสะดุดเปนจังหวะ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x x x x x x  x  x 

เครื่องยนตกระตุก ชวงเรง/ความเร็วคงที่/
ผอนคันเรง x x x x x x x  x  x 

เครื่องยนตไมมีกําลัง (วูบ) ชวงเรง x x x x x x x  x  x 

11 

รอบเครื่องยนตขึ้นๆ ลงๆ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x x x x x x  x  x 
12 เครื่องยนตไมมีกําลัง ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x x x x x x  x  x 
13 เครื่องยนตมีเสียงเคาะ x    x x x  x   
14 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก x x x x x x x  x   
15 ระบบควบคุมมลพิษทํางานไมสมบูรณ x    x x x x x x x 
16 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก/การรั่ว            
17 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตรอนจัด            
18 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตเย็น            
19 ควันดํามาก x      x  x   
20 มีกล่ินน้ํามันเชื้อเพลิง (ในหองเครื่องยนต)  x          
21 เครื่องยนตมีเสียงดัง x    x x   x   
22 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก (เครื่องยนต) x    x x   x   
23 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ            
24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง            
25 A/C ไมตัดการทํางานเมื่อล้ินเรงเปดเต็มที่            
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X:นําไปประยุกตใช 

รายการอาการของปญหา 
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1 ฟวสเมนหรือฟวสอื่นๆขาด           
2 ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดขึ้นมา  x x x x x x  x  
3 เครื่องยนตไมหมุน           

4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมุน/การ
สตารทไมราบเรียบ  x  x   x x x  

5 เครื่องยนตหยุดทํางาน หลังจากที่สตารท/ที่รอบ
เดินเบา x x     x x x x 

6 เครื่องยนตหมุนปกติแตสตารทไมติด  x x       x  
7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชา/รอบเดินเบาสูง  x  x   x    
8 เครื่องยนตสะดุด/เดินเบาสั่น  x  x   x x x x 
9 เครื่องยนตเดินเบารอบสูง/เครื่องยนตไมยอมดับ  x         
10 รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับในระหวางถอนคันเรง  x     x x x x 

เครื่องยนตหยุดทํางาน/ดับ ชวงเรง/ความเร็วคงที่  x     x x x x 
เครื่องยนตเดินไมเรียบ ชวงเรง/ความเร็วคงที่  x  x   x x x x 
เครื่องยนตสะดุดเปนจังหวะ ชวงเรง/ความเร็วคงที่  x  x   x x x x 

เครื่องยนตกระตุก ชวงเรง/ความเร็วคงที่/
ผอนคันเรง  x  x x x x x x x 

เครื่องยนตไมมีกําลัง (วูบ) ชวงเรง  x  x x x x x x x 

11 

รอบเครื่องยนตขึ้นๆ ลงๆ ชวงเรง/ความเร็วคงที่  x  x x x x x x x 
12 เครื่องยนตไมมีกําลัง ชวงเรง/ความเร็วคงที่  x  x x x x x x x 
13 เครื่องยนตมีเสียงเคาะ  x  x x x x  x  
14 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก  x  x x x x  x x 
15 ระบบควบคุมมลพิษทํางานไมสมบูรณ  x  x x x x  x  
16 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก/การรั่ว           
17 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตรอนจัด          x 
18 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตเย็น           
19 ควันดํามาก     x x   x  
20 มีกล่ินน้ํามันเชื้อเพลิง (ในหองเครื่องยนต)         x  
21 เครื่องยนตมีเสียงดัง  x  x x x x  x  
22 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก (เครื่องยนต)  x  x   x x x  
23 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ          x 
24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง           
25 A/C ไมตัดการทํางานเมื่อล้ินเรงเปดเต็มที่       x x   
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รายการอาการของปญหา 
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1 ฟวสเมนหรือฟวสอื่นๆขาด             
2 ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดขึ้นมา             
3 เครื่องยนตไมหมุน            x 

4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมุน/การ
สตารทไมราบเรียบ             

5 เครื่องยนตหยุดทํางาน หลังจากที่สตารท/ที่รอบ
เดินเบา x x          x 

6 เครื่องยนตหมุนปกติแตสตารทไมติด             x 
7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชา/รอบเดินเบาสูง             
8 เครื่องยนตสะดุด/เดินเบาสั่น x x x          
9 เครื่องยนตเดินเบารอบสูง/เครื่องยนตไมยอมดับ             
10 รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับในระหวางถอนคันเรง x x           

เครื่องยนตหยุดทํางาน/ดับ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x  x  x       
เครื่องยนตเดินไมเรียบ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x  x  x       
เครื่องยนตสะดุดเปนจังหวะ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x  x  x       

เครื่องยนตกระตุก ชวงเรง/ความเร็วคงที่/ผอน
คันเรง x x  x  x       

เครื่องยนตไมมีกําลัง (วูบ) ชวงเรง x x  x  x       

11 

รอบเครื่องยนตขึ้นๆ ลงๆ ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x  x  x       
12 เครื่องยนตไมมีกําลัง ชวงเรง/ความเร็วคงที่ x x  x   x      
13 เครื่องยนตมีเสียงเคาะ             
14 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก x x  x  x x      
15 ระบบควบคุมมลพิษทํางานไมสมบูรณ      x       
16 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมาก/การรั่ว             
17 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตรอนจัด x x x          
18 ระบบหลอเย็น เครื่องยนตเย็น   x          
19 ควันดํามาก             
20 มีกล่ินน้ํามันเชื้อเพลิง (ในหองเครื่องยนต)             
21 เครื่องยนตมีเสียงดัง     x   x     
22 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก (เครื่องยนต)        x x x x  
23 A/C ทํางานไมมปีระสิทธิภาพ x x           
24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง x x           
25 A/C ไมตัดการทํางานเมื่อล้ินเรงเปดเต็มที่ x x           
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ขอ 1 การขาดของวงจรฟวสหลกัหรอืฟวสตวัอืน่ [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W30 

1 การขาดของวงจรฟวสหลกัหรอืฟวสตวัอืน่ 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
ตรวจสอบสภาพของฟวส 

 
 

ฟวสเสยีหาย ชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
เมน ฟวสเมน 

• ฟวส BTN 1 
⎯ ฟวส Room 
⎯ DLC-2 
⎯ PCM 

• ฟวส IGKEY 2 
⎯ สวิตชเครื่องยนต 
⎯ PCM 
⎯ มอเตอรสตารท 

• อัลเตอรเนเตอร 
IGKEY 1 ฟวส IGKEY 1 

• สวิตชเครื่องยนต 
• ฟวสมิเตอร 
• ฟวสเครื่องยนต 
⎯ DLC 
⎯ PCM 

IGKEY 2 ฟวส IGN 2 
• สวิตชเครื่องยนต 
⎯ PCM 
⎯ มอเตอรสตารท 

BTN 1 ฟวส BTN 1 
• ฟวส Room 
⎯ DLC-2 

INJ/FIP ฟวส INJ/FIP 
• อัลเตอรเนเตอร 
• รีเลยหลัก 
⎯ PCM 
⎯ รีเลยหวัเผา 
⎯ เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 
⎯ โซลินอยดวาลวตัดอากาศ (เตม็) 
⎯ โซลินอยดวาลวตัดอากาศ (ครึ่ง) 
⎯ วาลวมิเตอรน้ํามันเชื้อเพลิง 
⎯ โซลินอยดวาลวควบคมุการหมุนวนแบบแปรผัน*¹ 
⎯ โซลินอยดวาลว EGR 
⎯ โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR 
⎯ โซลินอยดวาลว VBC 
⎯ โซลินอยดล็อก 

ROOM ฟวส ROOM 
• DLC-2 
• PCM 

เครื่องยนต ฟวสเครื่องยนต 
• DLC 
• PCM 

มิเตอร ฟวสมิเตอร 
• DLC 

ชดุสายไฟลดัวงจร 

ซอมชดุสายไฟทีล่ดัวงจรและเปลีย่นฟวส 

เสือ่มสภาพ 

เปลีย่นฟวส ฟวส
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01

ฟวสเสยีหาย ชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
หัวเผา ฟวสหัวเผา 

• รีเลยหัวเผา 
⎯ หัวเผา 

*¹รุนที่มีระบบหมุนวนแบบแปรผนั 
 
ขอ 2 ไฟตรวจสอบเครือ่งยนตตดิขึน้มา [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W31 

2 ไฟตรวจสอบเครือ่งยนตติดขึน้มา 
รายละเอียด • ไฟตรวจสอบเครื่องยนตที่ติดขึ้นอยางไมถูกตอง 

สาเหตทุี่เปนไปได • PCM ใหไฟติดโดยเกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษ (DTC จะถูกเก็บไวใน PCM) 
• แผงหนาปดทํางานผิดปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
• ไปที่รหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 

(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

1 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• ตรวจสอบการแสดงผลของแผงหนาปด 

2 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา  
 
ขอ 3 เครื่องยนตไมหมนุ  [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W32 

3 เครื่องยนตไมหมนุ 
รายละเอียด • มอเตอรสตารทไมหมุน 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• วงจรมอเตอรสตารทขาดระหวางสวิตชเครื่องยนตกับมอเตอรสตารท 
• มอเตอรสตารททํางานผิดปกติ 
• ลูกสูบติด/มีน้ําอยูในเครื่องยนตหรือลอชวยแรงติดขัด 
• วงจรระบบปองกนัการทํางานของเครื่องยนต ทํางานผิดปกติ (ถามี) 
• การทํางานของระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตปกติ (กุญแจเครื่องยนตไมไดลงทะเบียน) 
• แบตเตอรี่มีไฟนอยหรือเสื่อมสภาพ 
• ระบบไฟชารจทํางานผิดปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช มสีภาวะทัง้สองปรากฏขึน้:  
ไปขั้นตอนที่ 4 

1 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้ สําหรับรถยนตที่มี
ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
สําหรับรถยนตที่ไมมีระบบปองกันการทํางาน
ของเครื่องยนต ไปขั้นตอนที่ 10 

 
ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
มีสิ่งที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้ปรากฏหรือไม? 
• การสตารทเครื่องยนตไมสมบูรณ 
• รหัส DTC P1260 ปรากฏขึ้น 

ไมใช มสีภาวะอยางใดอยางหนึง่ปรากฏขึน้:  
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 เสียบขอตอสายคอยลแนนหรือไม? 
ไมใช เสียบขอตอสายคอยลใหแนน แลวไปขั้นตอนที่ 1 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 มีไฟแสดงปองกันขโมยติดขึ้นมาหรือไม? 
ไมใช ตรวจสอบแผงหนาปดและชุดสายไฟ 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปที่การทดสอบรหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 4 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 และมีรหัส 
DTC ปรากฏขึ้นหรือไม?  
DTC  
P1259, P1260, P1602, P1603, P1621, P1622, 
P1623, P1624 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 มีการตอเนื่องระหวาง PCM ที่ขั้ว 202, 204, 206 กับ
กราวดใชหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชุดสายไฟ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ตรวจสอบ VPWP PID  
มีขอมูล VPWP PID ปกติหรือไม? 
คากาํหนด 
คาแรงเคลื่อนแบตเตอรี ่

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชุดสายไฟ 

ใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง 7 ตรวจสอบขอตอและชุดสายไฟตอไปนี้: 
• ระหวางชุดระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
ที่ขั้ว F กับคอยลที่ขั้ว A 

• ระหวางชุดระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
ที่ขั้ว D กับคอยลที่ขั้ว C 

พบสิ่งผิดปกติ (การขาดหรือลัดวงจร, การชํารุดที่
ขั้วตอ, ฯลฯ) เกิดขึ้นหรือไม 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• ขอตอของแบตเตอรี่ 
• สภาพของแบตเตอรี่ 
• ฟวส 
รายการทั้งหมดเปนปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน แลวทําซ้ําในขั้นตอนที่ 12 

ใช ไปขั้นตอนที่ 11 9 มีเสียงดังจากมอเตอรสตารทเมื่อสตารทเครื่องยนต
ใชหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบลูกสูบติด/มีน้ําอยูในเครื่องยนตหรือลอชวย
แรงติดขัด 

10 ตรวจสอบระบบสตารทวาเปนปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนตามความจําเปน 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 อุปกรณไฟฟาที่ติดต้ังเพิ่มเติมทํางานมีประสิทธิภาพ

หรือไม? ไมใช ตรวจสอบระบบไฟชารจ 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
การแจงขอมูลผดิพลาดปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

12 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON (เครื่องยนต
ดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• วงจรสตารทในสวิตชเครื่องยนต 
• การขาดวงจรระหวางสวิตชเครื่องยนตกับมอเตอร
สตารท 

13 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา  
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01

ขอ 4 เครื่องยนตสตารทตดิยาก/สตารทนาน/การหมุน/การสตารทไมราบเรียบ [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W33 

4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารทนาน/การหมนุ/การสตารทไมราบเรยีบ 

รายละเอียด 
• มอเตอรสตารทหมุนที่ความเร็วปกติแตใชเวลาสตารทนาน 
• แบตเตอรี่อยูในสภาวะปกติ 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• ระบบไอดีอุดันหรือติดขัด 
• ระบบสตารททํางานผิดปกติ 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (ฝงอยูในชุดคอมมอนเรล) 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ระบบไอเสียและ/หรือแคตตาไลติคอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมถูกตอง 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
 

คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิ
ยังระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิัติ “ขัน้ตอนกอน
การซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมอืเลมนี ้

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 ตรวจสอบดังตอไปนี้ 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง (เชน การมีน้ําผสม
อยูในน้ํามัน) 

• การอุดตันของทอทางน้ํามัน/ไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• ระบบไอดีติดขัด 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปนและทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 17 ระบบหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 

2 เครื่องยนตรอนจัดใชหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
• วงจรสตารทในสวิตชเครื่องยนต 
• การขาดวงจรระหวางสวิตชเครื่องยนตกับมอเตอร
สตารท 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ตรวจสอบระการทํางานของระบบหัวเผา 

(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบรีเลยหัวเผา [WL-C,  
WE-C]) 
เปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง ถาจําเปน 
ถาระบบหัวเผาปกติ ใหไปขั้นตอนตอไป 

4 หลังจากอุนเครื่องยนต เครื่องยนตสตารทติดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 5 มีการติดขัดในระบบไอเสียหรือ็อกซิเดชั่นแคตตาไล

ติคคอนเวอรเตอรหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 6 ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอทาง

น้ํามัน 
พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอทางน้ํามันหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม ?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

9 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดคอมมอนเรลใหม 
 
 

ใช ไปขั้นตอนที่ 18 11 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม
หรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR 
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 

ใช ตรวจสอบการหลุดของขอตอหรือการหลวมของขั้วตอ
หนาสัมผัส 
ถาเปนปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงและชุดคอมมอนเรล 

14 ตรวจสอบระบบสตารท 
ระบบสตารทปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
15 ยืนยันผลการทดสอบ  

• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 

• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา  
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ขอ 5 เครื่องยนตหยดุการทาํงานหลงัจากสตารท/ทีร่อบเดนิเบา [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W34 

5 เครื่องยนตหยุดการทาํงานหลงัจากสตารท/ทีร่อบเดนิเบา 
รายละเอียด • เครื่องยนตดับกะทันหัน 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• ระบบไอดีอุดตันหรือติดขัด 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติ 
• ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตหรือวงจรทํางานผิดปกติ 
• รีเลยหลักทํางานผิดปกติ 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• วงจรที่เก่ียวของกับเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (ฝงอยูในชุดคอมมอนเรล) 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• จังหวะเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
• ระบบไอเสียและแคตตาไลติคคอนเวอรเตอรติดขัดหรืออุดตัน 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• V- คาอางอิงคาแรงเคลื่อนไฟฟาที่สงในวงจร การทํางานผิดปกติ 
 

คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุ
ติดไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรือเกดิความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนั
เชื้อเพลงิยงัระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี้ ใหอานขอควรปฏบิตัิ 
“ขัน้ตอนกอนการซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้

 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช มสีภาวะทัง้สองปรากฏขึน้:  
ไปขั้นตอนที่ 4 

1 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้ สําหรับรถยนตที่มี
ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
สําหรับรถยนตที่ไมมีระบบปองกันการทํางาน
ของเครื่องยนต ไปขั้นตอนที่ 10 

 
ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
มีสิ่งที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้ปรากฏหรือไม? 
• การสตารทเครื่องยนตไมสมบูรณ 
• รหัส DTC P1260 ปรากฏขึ้น 

ไมใช มสีภาวะอยางใดอยางหนึง่ปรากฏขึน้:  
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 เสียบขอตอสายคอยลแนนหรือไม? 
ไมใช เสียบขอตอสายคอยลใหแนน  

แลวไปขั้นตอนที่ 1 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 มีไฟแสดงปองกันขโมยติดขึ้นมาหรือไม? 
ไมใช ตรวจสอบแผงหนาปดและชุดสายไฟ 
ใช ไปที่การทดสอบรหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 4 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 และมีรหัส 

DTC ปรากฏขึ้นหรือไม?  
DTC  
P1259, P1260, P1602, P1603, P1621, P1622, 
P1623, P1624 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 มีการตอเนื่องระหวาง PCM ที่ขั้ว 202, 204, 206 กับ
กราวดใชหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชุดสายไฟ 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
ตรวจสอบ VPWP PID  
มีขอมูล VPWP PID ปกติหรือไม? 
คากาํหนด 
คาแรงเคลื่อนแบตเตอรี ่

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชุดสายไฟ 

ใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง 7 ตรวจสอบขอตอและชุดสายไฟตอไปนี้: 
• ระหวางชุดระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
ที่ขั้ว F กับคอยลที่ขั้ว A 

• ระหวางชุดระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
ที่ขั้ว D กับคอยลที่ขั้ว C 

พบสิ่งผิดปกติ (การขาดหรือลัดวงจร, การชํารุดที่
ขั้วตอ, ฯลฯ) เกิดขึ้นหรือไม 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง(เชน ความสกปรกของ
น้ํามัน) 

• การอุดตันของทอทาง/ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ระบบไอดีติดขัด 
รายการทั้งหมดเปนปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน  
แลวทําซ้ําในขั้นตอนที่ 8 
 
 
 

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 17 ระบบหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 

9 • เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 หมายเหต ุ

• ในขณะทําการทดสอบนี้อาจจะมีรหัส DTC  
P0122 , P0123 แสดงขึ้น ซึ่งไมถือวาเปน
การผิดปกติแตอยางใด 

 
ปลดแยกขอตอเซ็นเซอร APP แลววัด
แรงเคลื่อนไฟฟาที่ขอตอเซ็นเซอร APP ขั้ว VREF 
(ขั้ว A) ในขณะที่สวิตชเครื่องยนตอยูที่ตําแหนง ON 
คากาํหนด 

4.5 - 5.5 V. 
คาแรงเคล่ือนไฟฟาปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรของชุดสายไฟ 
• ระหวาง PCM ที่ขั้ว 213 กับเซ็นเซอร APP ที่ขั้ว A 

 
 
 
 
 
 
 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

11 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบระการทํางานของระบบหัวเผา 
(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบรีเลยหัวเผา [WL-C, 
WE-C]) 
เปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง ถาจําเปน 
ถาระบบหัวเผาปกติ ใหไปขั้นตอนตอไป 

12 หลังจากอุนเครื่องยนต เครื่องยนตสตารทติดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 13 มีการติดขัดในระบบไอเสียหรือแคตตาไลติคคอน

เวอรเตอรหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 14 เขาไปในสวน RPM PID 

RPM PID แสดงความเร็วรอบของเครื่องยนตในขณะ
สตารทเครื่องยนตหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 17 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 15 หมายเหต ุ

• สําหรับรถยนตที่มีระบบ A/C ทําการทดสอบ
ตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตามรายการ
ตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, ใหไป
ขั้นตอนตอไป 

 
ตอเกจวัดแรงดันเขากับทอ A/C 
หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง ON 
คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ถา A/C ทาํงานตลอด: 
• ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 24 A/C 
ทํางานตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง  
[WL-C, WE-C]” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช ปรับเซ็นเซอร APP ใหถูกตอง 

ใช ตรวจสอบรอบเดินเบา 
(ดู 01-10B-22 การตรวจสอบรอบเดินเบา) 

17 กดแปนขาคันเรงเบาๆ 
สตารทเครื่องยนต 
สตารทเครื่องยนตไดหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 18 ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอทางน้ํามัน
พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอน้ํามันหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 19 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

20 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 21 ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดคอมมอนเรลใหม 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 22 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม
หรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 23 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 24 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR 
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 

25 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา  
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ขอ 6 เครื่องยนตหมุนปกตแิตสตารทไมตดิ [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W35 

 6 เครื่องยนตหมนุปกตแิตสตารทไมตดิ 

รายละเอียด 

• มอเตอรสตารทหมุนปกติแตเครื่องยนตสตารทไมติด 
• ดู “ขอ 5 เครื่องยนตดับ” ถาอาการนี้ปรากฏหลังจากเครื่องยนตดับ 
• มีน้ํามันเชื้อเพลิงอยูในถัง 
• แบตเตอรี่อยูในภาวะปกติ 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• ระบบไอดีอุดตันหรือติดขัด 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• วงจรที่เก่ียวของกับเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (ฝงอยูในชุดคอมมอนเรล) 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• V- คาอางอิงคาแรงเคลื่อนไฟฟาที่สงในวงจร การทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตหรือวงจรทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• จังหวะเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
• รีเลยหลักทํางานผิดปกติ 
 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมันเชื้อเพลงิสามารถลกุ
ติดไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรือเกดิความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนั
เชื้อเพลงิยงัระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี้ ใหอานขอควรปฏบิตัิ 
“ขัน้ตอนกอนการซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช มสีภาวะทัง้สองปรากฏขึน้:  
ไปขั้นตอนที่ 4 

1 หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบตอไปนี้ สําหรับรถยนตที่มี
ระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
สําหรับรถยนตที่ไมมีระบบปองกันการทํางาน
ของเครื่องยนต ไปขั้นตอนที่ 10 

 
ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
มีสิ่งที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้ปรากฏหรือไม? 
• การสตารทเครื่องยนตไมสมบูรณ 
• รหัส DTC P1260 ปรากฏขึ้น 

ไมใช มสีภาวะอยางใดอยางหนึง่ปรากฏขึน้:  
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 เสียบขอตอสายคอยลแนนหรือไม? 
ไมใช เสียบขอตอสายคอยลใหแนน  

แลวไปขั้นตอนที่ 1 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 มีไฟแสดงปองกันขโมยติดขึ้นมาหรือไม? 
ไมใช ตรวจสอบแผงหนาปดและชุดสายไฟ 
ใช ไปที่การทดสอบรหัสวิเคราะหปญหา DTC ที่เหมาะสม 4 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 และมีรหัส 

DTC ปรากฏขึ้นหรือไม?  
DTC  
P1259, P1260, P1602, P1603, P1621, P1622, 
P1623, P1624 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 มีการตอเนื่องระหวาง PCM ที่ขั้ว 202, 204, 206 กับ
กราวดใชหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชุดสายไฟ 
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01

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

(เครื่องยนตดับ) 
ตรวจสอบ VPWP PID  
มีขอมูล VPWP PID ปกติหรือไม? 
คากาํหนด 
คาแรงเคลื่อนแบตเตอรี ่

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชุดสายไฟ 

ใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง 7 ตรวจสอบขอตอและชุดสายไฟตอไปนี้: 
• ระหวางชุดระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
ที่ขั้ว F กับคอยลที่ขั้ว A 

• ระหวางชุดระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
ที่ขั้ว D กับคอยลที่ขั้ว C 

พบสิ่งผิดปกติ (การขาดหรือลัดวงจร, การชํารุดที่
ขั้วตอ, ฯลฯ) เกิดขึ้นหรือไม 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• คุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง(เชน ความสกปรกของ
น้ํามัน) 

• การอุดตันของทอทาง/ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ระบบไอดีติดขัด 
รายการทั้งหมดเปนปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน  
แลวทําซ้ําในขั้นตอนที่ 8 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 หมายเหต ุ
• ในขณะทําการทดสอบนี้อาจจะมีรหัส DTC  

P0122 , P0123 แสดงขึ้น ซึ่งไมถือวาเปน
การผิดปกติแตอยางใด 

 
ปลดแยกขอตอเซ็นเซอร APP แลววัด
แรงเคลื่อนไฟฟาที่ขอตอเซ็นเซอร APP ขั้ว VREF 
(ขั้ว A) ในขณะที่สวิตชเครื่องยนตอยูที่ตําแหนง ON 
คากาํหนด 

4.5 - 5.5 V. 
คาแรงเคล่ือนไฟฟาปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรของชุดสายไฟ 
• ระหวาง PCM ที่ขั้ว 213 กับเซ็นเซอร APP ที่ขั้ว A 

 
 
 
 
 
 
 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

10 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบการทํางานของหัวเผา 
(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
ระบบหัวเผาทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการทํางาน
ของระบบหัวเผา 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 12 ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอทางน้ํามัน
พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอทางน้ํามันหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

14 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 15 ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดคอมมอนเรลใหม 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 17 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
 

ใช ถอดและตรวจสอบปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและชุดคอม
มอนเรล 

18 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR 
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 
19 ยืนยันผลการทดสอบ  

• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 

• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
 
ขอ 7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดนิเบาชา [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W36 

7 เครื่องยนตกลบัสูรอบเดนิเบาชา 

รายละเอียด • เครื่องยนตกลับสูรอบเดินเบาชากวาปกติ 
• เครื่องยนตรอบเดินเบาสูงอยางตอเนื่องหลังจากอุนเครื่อง 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• เทอรโมสตัทเปดคาง 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงมากเกินไป 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (ฝงอยูในชุดคอมมอนเรล) 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง) 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติ 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุ
ติดไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรือเกดิความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนั
เชื้อเพลงิยงัระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพ่ือปองกนัสาเหตนุี้ ใหอานขอควรปฏบิตัิ 
“ขัน้ตอนกอนการซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้

 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
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01

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

1 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 เขาไปในสวนของ ECT PID  
สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนตใหอยูที่อุณหภูมิ
ทํางานปกติ 
คาของ ECT PID แสดงคาระหวาง 82-112˚C {180-
233˚F} ใชหรือไม? 

ไมใช คาของ ECT PID สูงกวา 112˚C {233˚F}:  
ไปที่ตารางแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 17 ระบบหลอ
เย็น-เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 
คาของ ECT PID สูงกวา 82˚C {180˚F}:  
ไปที่ตารางแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 18 ระบบหลอ
เย็น-เครื่องยนตเย็น [WL-C, WE-C]” 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ตรวจสอบรอบเดินเบา 
(ดู 01-10B-21 การจูนอัพเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
รอบเดินเบาถูกตองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามอาการของการ
ตรวจสอบรอบเดิยเบา 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบการทํางานของระบบ A/C 
• ระบบ A/C ทํางานปกติหรือไม? ไมใช ไปที่ตารางการแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 23 A/C 

ทํางานไมมีประสิทธิภาพ [WL-C, WE-C]” และ “ขอ 
24 A/C เปดตลอดหรือคอมเพรสเซอร A/C ทํางาน
ตอเนื่อง [WL-C, WE-C]” 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมพัดลมหมอน้ํา  
ระบบควบคุมพัดลมหมอน้ําทํางานปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการ

ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมพัดลมหมอน้ํา 
ขอ 2 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

8 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ถอดและตรวจสอบการทํางานของเทอรโมสตัท  

(ดู 01-12B-7 การถอด/ติดต้ังเทอรโมสตัท 
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-12B-8 การตรวจสอบเทอรโมสตัท [WL-C, 
WE-C]) 
เทอรโมสตัทปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนเทอรโมสตัทใหม 

 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและชุด

คอมมอนเรล 
10 ตรวจสอบแรงดันหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

แรงดันหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 
ไมใช เปล่ียนหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง) 
11 ยืนยันผลการทดสอบ  

• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 

• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
ขอ 8 เครื่องยนตเดนิไมเรียบ/เดนิเบาสัน่ [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W37 

8 เครื่องยนตเดนิไมเรียบ/เดนิเบาสัน่ 

รายละเอียด • เครื่องยนตหมุนผิดปกติระหวางรอบเดินเบาที่กําหนดไว และรอบต่ํากวาและเครื่องยนตสั่นมาก 
• รอบเดินเบาชาเกินไปและเครื่องยนตสั่นมาก 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัด 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบพัดลมหมอน้ําทํางานผิดปกติ 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติ 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• หลอเย็น  EGR ทํางานผิดปกติ 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (ฝงอยูในชุดคอมมอนเรล) 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• สวิตชเกียรวางหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• จังหวะเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
• กําลังอัดของแตละกระบอกสูบแตกตางกันมากไมสมดลกัน 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงของแตละกระบอกสูบแตกตางกันมากไมสมดุลกัน 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอนการ
ซอม ใหอานคาํเตือนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกีย่วกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหายได 
อยาใหประกายหรือเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชื้อเพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงั
ระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอีกดวย เพือ่ปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิตัิ “ขัน้ตอนกอนการ
ซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้
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01

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง (เชน การมีน้ําผสม
อยูในน้ํามัน) 

• การอุดตันของทอทางน้ํามัน/ไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• การหลุดหลวมของเข็มขัดของระบบไอดี 
• การแตกราวของระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัด 
• การรั่วของสุญญากาศ 
• การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
 
 

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 17ระบบหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 

2 เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 หมายเหต ุ
• สําหรับรถยนตที่มีระบบ A/C ทําการทดสอบ
ตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตามรายการ
ตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, ใหไป
ขั้นตอนตอไป 

 
ตอเกจวัดแรงดันเขากับทอ A/C 
หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง ON 
คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ถา A/C ทาํงานตลอด: 
• ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 24 A/C 
ทํางานตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง  
[WL-C, WE-C]” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

 
ใช ตรวจสอบรอบเดินเบา 

(ดู 01-10B-21 การจูนอัพเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
5 กดแปนขาคันเรงเบาๆ 

สตารทเครื่องยนต 
สตารทเครื่องยนตไดหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 

ใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 7 ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงจากทอทาง
น้ํามัน 
พบน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วที่ทอน้ํามันหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-28 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 

(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

9 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดคอมมอนเรลใหม 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม
หรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR 
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 

ใช ถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและชุด
คอมมอนเรล 

14 ตรวจสอบระบบหลอเย็น EGR ตอไปนี้: 
• การติดขัด/อุดตันของชองทางหลอเย็น 
• การติดขัด/อุดตันของแก็สไอเสีย 
ระบบหลอเย็น EGR ปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

15 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
ขอ 9 เครื่องยนตเดนิเบารอบสงู/เครือ่งยนตไมยอมดบั [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W38 

9 เครื่องยนตเดนิเบารอบสงู/เครือ่งยนตไมยอมดบั 
รายละเอียด • เครื่องยนตมีความเร็วรอบตอเนื่องที่รอบเดินเบาสูงหลังจากอุนเครื่องยนต 

• เครื่องยนตไมดับหลังจากหมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง off 
สาเหตทุี่เปนไปได • เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 

• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• สุญญากาศรั่ว 
• ระดับน้ํามันเครื่องไมถูกตอง 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิ
ยังระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิัติ “ขัน้ตอนกอน
การซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมอืเลมนี ้

 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-29 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ยืนยันสิ่งตอไปนี้: 
⎯ กานวัดน้ํามันเครื่อง 
⎯ ระดับน้ํามันเครื่อง 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
และทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหากับ DLC-2 
เขาไปในสวนของ ECT PID  
สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนตใหอยูที่อุณหภูมิ
ทํางานปกติ 
คาของ ECT PID แสดงคาระหวาง 82-112˚C {180-
233˚F} ใชหรือไม? 

ไมใช คาของ ECT PID สูงกวา 112˚C {233˚F}:  
ไปที่ตารางแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 17 ระบบหลอ
เย็น-เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 
คาของ ECT PID สูงกวา 82˚C {180˚F}:  
ไปที่ตารางแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 18 ระบบหลอ
เย็น-เครื่องยนตเย็น [WL-C, WE-C]” 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 

6 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-30 

ขอ 10 รอบเดนิเบาต่าํ/เครือ่งยนตดบัในระหวางถอนคนัเรง [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W39 

10 รอบเดนิเบาต่าํ/เครื่องยนตดบัในระหวางถอนคนัเรง 
รายละเอียด • เครื่องยนตดับกะทันหันในชวงเริ่มตนของระหวางการถอนคันเรง 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ระบบไอดีติดขัดหรืออุดตัน 
• มีการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาก 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติ 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (ฝงอยูในชุดคอมมอนเรล) 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• จังหวะเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 

 

คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิ
ยังระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิัติ “ขัน้ตอนกอน
การซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมอืเลมนี ้

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปที่การแกปญหาตามอาการ “ขอ 8 เครื่องยนตเดินไม
เรียบ/เดินเบาสั่น [WL-C, WE-C]” 

1 เครื่องยนตเดินเบาสั่นใชหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป  2 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 

• การอุดตันของทอทางน้ํามัน/ไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• ระบบไอดีติดขัดหรืออุดตัน 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง (เชน การมีน้ําผสม
อยูในน้ํามัน) 

รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบรอบเดินเบา 
(ดู 01-10B-21 การจูนอัพเครื่องยนต [WL-C, WE-C])
รอบเดินเบาถูกตองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามอาการของการ
ตรวจสอบรอบเดินเบา 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  

(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

7 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดคอมมอนเรลใหม 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม
หรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 หมายเหต ุ
• สําหรับรถยนตที่มีระบบ A/C ทําการทดสอบ
ตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตามรายการ
ตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, ใหไป
ขั้นตอนตอไป 

 
ตอเกจวัดแรงดันเขากับทอ A/C 
หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง ON 
คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ถา A/C ทาํงานตลอด: 
• ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 24 A/C 
ทํางานตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง  
[WL-C, WE-C]” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  

ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 
ใช ถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและชุด

คอมมอนเรล 
13 ตรวจสอบการทํางานของหัวเผา 

(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
ระบบหัวเผาทํางานปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการทํางาน

ของระบบหัวเผา 
14 ยืนยันผลการทดสอบ  

• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 

• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
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ขอ 11 เครือ่งยนตสะดดุ/ดบั/เดนิไมเรียบ/ทํางานไมสมบรูณ/สั่น/กระตกุ/ตอบสนองชา/ไมเรียบ [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W40 

11 เครื่องยนตสะดดุ/ดบั/เดินไมเรยีบ/ทาํงานไมสมบรูณ/สัน่/กระตุก/ตอบสนองชา/ไมเรียบ 

รายละเอียด 

• เครื่องยนตหยุดกะทันหันในชวงเริ่มเรง ระหวางเรงหรือขณะความเร็วคงที่ 
• เครื่องยนตหยุดกะทันหันในชวงความเร็วคงที่ 
• รอบเครื่องยนตขึ้นๆลงๆระหวางเรงความเร็ว หรือความเร็วคงที่ 
• เครื่องยนตสะดุดเปนจังหวะระหวางเรงความเร็ว หรือความเร็วคงที่ 
• เครื่องยนตกระตุกระหวางเรงความเร็ว ความเร็วคงที่หรือผอนคันเรง 
• เครื่องยนตหยุดชั่วขณะในชวงเริ่มเรงความเร็ว หรือระหวางเรงความเร็ว 
• กําลังของเครื่องยนตผิดปกติเล็กนอยชั่วขณะ 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัด 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติ 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• สวิตชเกียรวางหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• พัดลมหมอน้ํา ตัว 1 และ ตัว 2 ทํางานผิดปกติ 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ทอทางเขาไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัดหรืออุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• บูสทเซ็นเซอรหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• VSS หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (ฝงอยูในชุดคอมมอนเรล) 
• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• จังหวะเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
• ระบบไอเสียและ/หรือแคตตาไลติคอุดตัน 
• คลัตชล่ืน 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุ
ติดไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรือเกดิความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนั
เช้ือเพลงิยงัระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี้ ใหอานขอควรปฏบิตัิ 
“ขัน้ตอนกอนการซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 รอบเดินเบาคงที่หรือไม? 
ไมใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 8 เครื่องยนตหมุน

สะดุดที่รอบเดินเบา [WL-C, WE-C]” 
ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 17 ระบบหลอเย็น

เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 
2 เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป  4 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง(เชน การมีน้ําผสมอยู
ในน้ํามัน) 

• การอุดตันของทอทางน้ํามัน/ไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• การหลุดหลวมของเข็มขัดของระบบไอดี 
• การแตกราวของระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัด 
• การรั่วของสุญญากาศ 
• การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ตรวจสอบระการทํางานของระบบหัวเผา 
(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบรีเลยหัวเผา [WL-C, 
WE-C]) 
เปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง ถาจําเปน 
ถาระบบหัวเผาปกติ ใหไปขั้นตอนตอไป 

5 หลังจากอุนเครื่องยนต เครื่องยนตสตารทติดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 หมายเหต ุ

• สําหรับรถยนตที่มีระบบ A/C ทําการทดสอบ
ตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตามรายการ
ตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, ใหไป
ขั้นตอนตอไป 

 
ตอเกจวัดแรงดันเขากับทอ A/C 
หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง ON 
คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ถา A/C ทาํงานตลอด: 
• ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 24 A/C 
ทํางานตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง  
[WL-C, WE-C]” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

 
ใช ขันเข็มขัดรัดทอทางใหม 

ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, ใหไปขั้นตอนตอไป 

7 ตรวจสอบเข็มขัดรัดทอทางระหวางชิ้นสวนตอไปนี้:  
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและหมอกรองอากาศ 
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและอินเตอรคูลเลอร 
เข็มขัดรัดทอทางหลุดหลวมหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เทอรโบชารจเจอรเปนปกติ 
ไปขั้นตอนตอไป 

8 ตรวจสอบการทํางาน, ความผิดปกติ, การติดขัดหรือ
อุดตันของ guide blade แอ็คชิวเอเตอร 
แอ็คชิวเอเตอรปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 

ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, เทอรโบชารจเจอรปกติ 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบรอบเดินเบา 
(ดู 01-10B-21 การจูนอัพเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
รอบเดินเบาถูกตองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามอาการของการ
ตรวจสอบรอบเดินเบา 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 ตรวจสอบการปรับตั้งสวิตชเกียรวาง 

(ดู 01-40B-43 การตรวจสอบสวิตชเกียรวาง [WL-C, 
WE-C]) 
สวิตชเกียรวางปรับตั้งถูกตองหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งสวิตชเกียรวางใหถูกตอง 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

14 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 15 ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดคอมมอนเรลใหม 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม
หรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 17 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• คลัตชล่ืน 
• เซ็นเซอร CKP 
• VSS 
ถาปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงและชุดคอมมอนเรล 

18 ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
• การบิ่นของฟนเฟอง 
• ความตึงของสายพานต่ํา 
• การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 
สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาจังหวะไมถูกตอง ใหปรับตั้งจังหวะการเปด-ปดของ
วาลวใหม 
ถาสายพานไทมมิ่งผิดปกติ ใหเปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

19 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
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ขอ 12 เครือ่งยนตไมมกีาํลัง-ชวงเรง/ความเรว็คงที ่[WL-C, WE-C] 
DCF010300000W41 

12 เครื่องยนตไมมกีาํลงั-ชวงเรง/ความเรว็คงที ่
รายละเอียด • สมรรถนะลดลงภายใตโหลด (เชน กําลังตกขณะขึ้นเขา) 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัด 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• ระบบ A/C ทํางานผิดปกติล 
• ระบบตัดการทํางานของ A/C ทํางานผิดปกติ 
• ระบบควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) บกพรอง 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• สุญญากาศรั่ว 
• คลัตชล่ืน 
• ระบบไอเสียและ/หรือแคตตาไลติคอดุตัน 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• บูสทเซ็นเซอรหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ (ฝงอยูในชุดคอมมอนเรล) 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• จังหวะเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
• ตําแหนงพัดลมหมอน้ําไมถูกตอง 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 
• อินเตอรคูลเลอรทํางานผิดปกติ 
• เบรกติดคาง 
• วาลดตัดไอดีทํางานผิดปกติ 
• Guide blade วาลวทํางานผิดปกติ 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิ
ยังระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิัติ “ขัน้ตอนกอน
การซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมอืเลมนี ้

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ตรวจสอบรอบเดินเบา 
(ดู 01-10B-21 การจูนอัพเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
รอบเดินเบาถูกตองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามอาการของการ
ตรวจสอบรอบเดินเบา 

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 17 ระบบหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 

2 เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป  4 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง (เชน การมีน้ําผสม
อยูในน้ํามัน) 

• การอุดตันของทอทางน้ํามัน/ไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• การหลุดหลวมของเข็มขัดของระบบไอดี 
• การแตกราวของระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัด 
• การรั่วของสุญญากาศ 
• การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 5 ตรวจสอบการทํางานของวาลวตัดอากาศ 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 6 ตรวจสอบการทํางานของ guide blade วาลว 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการทํางานของตัวตัดการทํางานของ A/C 
ตัวตัดการทํางานของ A/C ทํางานมีประสิทธิภาพ
หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามอาการ 

ใช ขันเข็มขัดรัดทอทางใหม 
ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, ใหไปขั้นตอนตอไป 

8 ตรวจสอบเข็มขัดรัดทอทางระหวางชิ้นสวนตอไปนี้:  
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและหมอกรองอากาศ 
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและอินเตอรคูลเลอร 
เข็มขัดรัดทอทางหลุดหลวมหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการทํางาน, ความผิดปกติ, การติดขัดหรือ
อุดตันของ guide blade แอ็คชิวเอเตอร 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
แอ็คชิวเอเตอรปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 
ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, เทอรโบชารจเจอรปกติ 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 10 ถอดชิ้นสวนที่จําเปนอื่นๆ ออก เพื่อตรวจสอบเทอรโบ
ชารจเจอร 
อยาถอดเทอรโบชารจเจอรออก 
ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหาย, หรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 11 ตรวจสอบการหลวมหรือหลุดรวงลงไปภายในตัวเทอร
โบชารจเจอรของนัตล็อกใบพัดคอมเพรสเซอรบน
รถยนต 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 12 ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 
สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรได
งายโดยไมติดขัดหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 13 ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัดของ

ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบครีบทั้งหมดบนลอเทอรไบนแต
ละลอ 

 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช พบน้าํมนัเครือ่งจาํนวนมาก: 
• เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 
พบน้าํมนัเครือ่งปรมิาณนอย: 
• ใหเช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 

14 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนเทอรไบน
ของเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออกและติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ได

ถอดออกในขั้นตอนที่ 11 แลวไปขั้นตอนตอไป 
15 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือน

คอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 
ไมใช เทอรโบชารจเจอรปกติ,  

ติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ไดถอดออกในขั้นตอนที่ 11 
แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม?  ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 17 ตรวจสอบรอบเดินเบา 
(ดู 01-10B-21 การจูนอัพเครื่องยนต  
[WL-C, WE-C]) 
รอบเดินเบาถูกตองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามอาการของการ
ตรวจสอบรอบเดินเบา 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 18 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 19 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 20 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

21 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 22 ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดคอมมอนเรลใหม 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 23 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 24 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• คลัตชล่ืน 
• เซ็นเซอร CKP 
• VSS 
ถาปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงและชุดคอมมอนเรล 

25 ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
• การบิ่นของฟนเฟอง 
• ความตึงของสายพานต่ํา 
• การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 
สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาจังหวะไมถูกตอง ใหปรับตั้งจังหวะการเปด-ปดของ
วาลวใหม 
ถาสายพานไทมมิ่งผิดปกติ ใหเปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

26 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
 
ขอ 13 เครือ่งยนตมเีสียงเคาะ [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W42 

13 เครื่องยนตมีเสียงเคาะ 
รายละเอียด • ไดยินเสียงแหลมดังมาจากเครื่องยนต 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัดหรืออุดตัน 
• ระบบควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) บกพรอง 
• วาลวตัดอากาศปดคาง 
• ระบบหัวเผาทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• จังหวะเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
• อุณหภูมิน้ําหลอเย็นตํ่า 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• บูสทเซ็นเซอรหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงมากเกินไป 
• ทอไหลกลับน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัดหรืออุดตัน 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• ระบบไอเสียและ/หรือแคตตาไลติคอุดตัน 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 
• อินเตอรคูลเลอรทํางานผิดปกติ 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอนการ
ซอม ใหอานคาํเตือนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกีย่วกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหายได 
อยาใหประกายหรือเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชื้อเพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงั
ระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอีกดวย เพือ่ปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิตัิ “ขัน้ตอนกอนการ
ซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้
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ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 18 ระบบหลอเย็น-
เครื่องยนตเย็น [WL-C, WE-C]” 

1 เครื่องยนตทํางานไมถึงอุณหภูมิปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป  2 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง(เชน การมีน้ําผสมอยู
ในน้ํามัน) 

• การอุดตันของทอทางน้ํามัน/ไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• การหลุดหลวมของเข็มขัดของระบบไอดี 
• การแตกราวของระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัด 
• การรั่วของสุญญากาศ 
• การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
เขาไปที่ ECT PID 
ยืนยันวา ECT PID มีคาสงูกวา 80 °C {176°F} 
หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบ ECT PID 
 
 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

4 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 5 ตรวจสอบการทํางานของวาลวตัดอากาศ 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 6 ตรวจสอบการทํางานของ guide blade วาลว 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานของระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ขันเข็มขัดรัดทอทางใหม 
ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, ใหไปขั้นตอนตอไป 

7 ตรวจสอบเข็มขัดรัดทอทางระหวางชิ้นสวนตอไปนี้:  
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและหมอกรองอากาศ 
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและอินเตอรคูลเลอร 
เข็มขัดรัดทอทางหลุดหลวมหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบการทํางาน, ความผิดปกติ, การติดขัดหรือ
อุดตันของ guide blade แอ็คชิวเอเตอร 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
แอ็คชิวเอเตอรปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 
ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, เทอรโบชารจเจอรปกติ 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 9 ถอดชิ้นสวนที่จําเปนอื่นๆ ออก เพื่อตรวจสอบเทอรโบ
ชารจเจอร 
อยาถอดเทอรโบชารจเจอรออก 
ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหาย, หรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
(ดู 01-13B-5 การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
[WL-C, WE-C]) 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 10 ตรวจสอบการหลวมหรือหลุดรวงลงไปภายในตัวเทอร
โบชารจเจอรของนัตล็อกใบพัดคอมเพรสเซอรบน
รถยนต 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 

สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรได
งายโดยไมติดขัดหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 12 ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบครีบทั้งหมดบนลอเทอรไบนแต
ละลอ 

 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช พบน้าํมนัเครือ่งจาํนวนมาก: 
• เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 
พบน้าํมนัเครือ่งปรมิาณนอย: 
• ใหเช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 

13 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนเทอรไบน
ของเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออกและติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ได

ถอดออกในขั้นตอนที่ 10 แลวไปขั้นตอนตอไป 
14 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือน

คอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 
ไมใช เทอรโบชารจเจอรปกติ,  

ติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ไดถอดออกในขั้นตอนที่ 10 
แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 15 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม?  ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 ตรวจสอบการทํางานของหัวเผา 
(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
ระบบหัวเผาทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการทํางาน
ของระบบหัวเผา 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 17 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

18 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 19 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม

หรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บูสทเซ็นเซอร 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
• เซ็นเซอร APP 

20 ตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-11 การถอด/ติดต้ังปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-11 การถอด/ติดต้ังปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
21 ยืนยันผลการทดสอบ  

• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 
(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 

• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
ขอ 14 การสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิมาก [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W43 

14 การสิน้เปลืองน้าํมนัเชื้อเพลงิมาก 
รายละเอียด • ไมประหยัดน้ํามันเทาที่ควร 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• การทํางานของ A/C ไมถูกตอง 
• ระบบไอดีติดขัดหรืออุดตัน 
• ระบบหลอเย็นเครื่องยนตทํางานผิดปกติ 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• ระดับน้ําหลอเย็นไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• บูสทเซ็นเซอรหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• VSS หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 
• อินเตอรคูลเลอรทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• จังหวะเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
• ระบบไอเสียและ/หรือแคตตาไลติคอุดตัน 
• องศาการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• น้ํามันเชื้อเพลิงรั่ว 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัดหรืออุดตัน 
• ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัดหรืออุดตัน 
• เบรกติดคาง 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• สุญญากาศรั่ว 
• คลัตชล่ืน 
• ระบบควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) บกพรอง 
• ระบบหลอเย็นฮีตเตอรทํางานผิดปกติ 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอนการ
ซอม ใหอานคาํเตือนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกีย่วกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหายได 
อยาใหประกายหรือเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชื้อเพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงั
ระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอีกดวย เพือ่ปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิตัิ “ขัน้ตอนกอนการ
ซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้
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ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง (เชน การมีน้ําผสม
อยูในน้ํามัน) 

• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง/การอุดตันของไสกรอง
น้ํามันเชื้อเพลิง/และหรือการตีบตัน 

• การอุดตัน/ตีบตันของทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงเขา
ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

• การรั่วซึมของทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง 
• การอุดตันของระบบไอดี 
• การอุดตันของระบบไอเสีย/แคตตาไลติค 
• ตัวระบายความรอนของอากาศ (การเสียหายหรือ
การอุดตัน) 

• การรั่วของสุญญากาศ 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ระบบเบรกทํางานปกติหรือไม? 
ไมใช ตรวจสอบสาเหตุ 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 หมายเหต ุ
• สําหรับรถยนตที่มีระบบ A/C ทําการทดสอบ
ตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตามรายการ
ตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, ใหไป
ขั้นตอนตอไป 

 
ตอเกจวัดแรงดันเขากับทอ A/C 
หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง ON 
คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ถา A/C ทาํงานตลอด: 
• ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 24 A/C 
ทํางานตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง  
[WL-C, WE-C]” 

อาการอืน่ๆ: 
• ตรวจสอบตอไปนี้: 
⎯ ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
⎯ การทํางานของพัดลมหมอน้ํา 

 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 เขาไปที่ ECT PID 

ขับรถยนตในขณะที่แสดงคา PID 
คา PID อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการรั่วของน้ําหลอเย็นเครื่องยนต, การ
ทํางานของพัดลม หรือเทอรโมสตรัท 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบรอบเดินเบา 
(ดู 01-10B-21 การจูนอัพเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
รอบเดินเบาถูกตองหรือไม? 

ไมใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 17 ระบบหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม?  ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
(ดู 01-13B-5 การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
[WL-C, WE-C]) 
เทอรโบชารจเจอรปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 12 ตรวจสอบการทํางานของ guide blade วาลว 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานของระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• MAP 
• RPM 
• VSS 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

14 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 

• คลัตชล่ืน 
• บูสทเซ็นเซอรหรือวงจรที่เก่ียวของ 
• ระบบเบรก 
• ระบบฮีตเตอรของน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 
• ระบบหัวเผา 
ถาปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

15 ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
• การบิ่นของฟนเฟอง 
• ความตึงของสายพานต่ํา 
• การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 
สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาจังหวะไมถูกตอง ใหปรับตั้งจังหวะการเปด-ปดของ
วาลวใหม 
ถาสายพานไทมมิ่งผิดปกติ ใหเปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

16 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
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ขอ 15 ระบบควบคมุมลพิษทาํงานไมสมบรูณ [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W44 

15 ระบบควบคมุมลพษิทาํงานไมสมบรูณ 
รายละเอียด • ทดสอบระบบควบคุมมลพิษไมผาน 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงไมดี 
• สุญญากาศรั่ว 
• อากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• ระบบไอดีติดขัดหรืออุดตัน 
• ระบบควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) บกพรอง 
• วาลวตัดอากาศเปดคาง 
• เทอรโบชารจเจอรทํางานผิดปกติ 
• guide blade วาลว บกพรอง 
• ตัวระบายความรอนของอากาศบกพรอง 
• ระบบหัวเผาบกพรอง 
• ระบบ EGR ทํางานผิดปกติ 
• ตัวระบายความรอน EGR บกพรอง 
• อุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนตตํ่า 
• เครื่องยนตรอนจัด 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง (ภายในคอมมอลเรล) 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 หรือวงจรที่เกี่ยวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงติดขัดหรืออุดตัน 
• ปมหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ 
• ชวงระยเวลาจังหวะการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• รอบเดินเบาไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมคงที่ 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมคงที่ 
• บูสทเซ็นเซอรหรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• สวิตชตําแหนงเกียรวางหรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• VSS หรือวงจรที่เก่ียวของทํางานผิดปกติ 
• กําลังอัดกระบอกสูบเครื่องยนตตํ่า 
• วาลวไทมมิ่งไมถูกตอง 
• ระบบไอเสีย/แคตตาไลติคอุดตัน 
• แคตตาไลติคอุดตัน 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอนการ
ซอม ใหอานคาํเตือนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกีย่วกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหายได 
อยาใหประกายหรือเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชื้อเพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงั
ระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอีกดวย เพือ่ปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิตัิ “ขัน้ตอนกอนการ
ซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้
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ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 17 ระบบหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัด [WL-C, WE-C]” 

1 เครื่องยนตรอนจัดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปที่ตารางการวเิคราะหปญหา “ขอ 18 ระบบหลอเย็น-

เครื่องยนตเย็น [WL-C, WE-C]” 
2 เครื่องยนตทํางานไมถึงอุณหภูมิปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป  4 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง (เชน การมีน้ําผสม
อยูในน้ํามัน) 

• การอุดตันของทอทางไหลกลับของน้ํามนัเชื้อ
เพลิง 

• ตัวระบายความรอนของอากาศ (การเสียหายหรือ
การอุดตัน) 

• การอุดตันของระบบไอดี 
• การอุดตันของระบบไอเสีย/แคตตาไลติค 
• การรั่วของสุญญากาศ 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบการปรับตั้งสวิตชเกียรวาง 
(ดู 01-40B-43 การตรวจสอบสวิตชเกียรวาง [WL-C, 
WE-C]) 
สวิตชเกียรวางปรับตั้งถูกตองหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งสวิตชเกียรวางใหถูกตอง 
 
 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 7 ตรวจสอบการทํางานของวาลวตัดอากาศ 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 8 ตรวจสอบการทํางานของ guide blade วาลว 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานของระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ขันเข็มขัดรัดทอทางใหม 
ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, ใหไปขั้นตอนตอไป 

9 ตรวจสอบเข็มขัดรัดทอทางระหวางชิ้นสวนตอไปนี้:  
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและหมอกรองอากาศ 
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและอินเตอรคูลเลอร 
เข็มขัดรัดทอทางหลุดหลวมหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบการทํางาน, ความผิดปกติ, การติดขัดหรือ
อุดตันของ guide blade แอ็คชิวเอเตอร 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
แอ็คชิวเอเตอรปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 
ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, เทอรโบชารจเจอรปกติ 
ไปขั้นตอนตอไป 
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ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 11 ถอดชิ้นสวนที่จําเปนอื่นๆ ออก เพื่อตรวจสอบเทอรโบ

ชารจเจอร 
อยาถอดเทอรโบชารจเจอรออก 
ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหาย, หรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
(ดู 01-13B-5 การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
[WL-C, WE-C]) 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 12 ตรวจสอบการหลวมหรือหลุดรวงลงไปภายในตัวเทอร
โบชารจเจอรของนัตล็อกใบพัดคอมเพรสเซอรบน
รถยนต 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 
สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรได
งายโดยไมติดขัดหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 14 ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบครีบทั้งหมดบนลอเทอรไบนแต
ละลอ 

 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช พบน้าํมนัเครือ่งจาํนวนมาก: 
• เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 
พบน้าํมนัเครือ่งปรมิาณนอย: 
• ใหเช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 

15 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนเทอรไบน
ของเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออกและติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ได

ถอดออกในขั้นตอนที่ 10 แลวไปขั้นตอนตอไป 
16 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือน

คอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 
ไมใช เทอรโบชารจเจอรปกติ,  

ติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ไดถอดออกในขั้นตอนที่ 10 
แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 17 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  
ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม?  ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 18 ตรวจสอบตัวระบายความรอน EGR ในหัวขอตอไปนี้: 
• การอุดตันของชองทางน้ําหลอเย็น 
• การอุดตันของไอเสีย 
ตัวระบายความรอน EGR ปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 19 ตรวจสอบการทํางานของหัวเผา 
(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
ระบบหัวเผาทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองตามผลการทํางาน
ของระบบหัวเผา 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 20 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• MAP 
• RPM 
• VSS 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

21 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
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ใช ไปขั้นตอนตอไป 22 ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 

(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดคอมมอนเรลใหม 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 23 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 24 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

ใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• เซ็นเซอร ECT 
• บูสทเซ็นเซอร 
• MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2  
• แคตตาไลติคคอนเวอรเตอร 
ถาปกติ, ใหถอดและตรวจสอบปมหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิงและชุดคอมมอนเรล 

25 ตรวจสอบสายพานไทมมิ่งตอไปนี้: 
• การบิ่นของฟนเฟอง 
• ความตึงของสายพานต่ํา 
• การหัก, การชํารุดหรือรอยแตกของสายพาน 
สายพานไทมมิ่งปกติหรือไม? 

ไมใช ถาจังหวะไมถูกตอง ใหปรับตั้งจังหวะการเปด-ปดของ
วาลวใหม 
ถาสายพานไทมมิ่งผิดปกติ ใหเปล่ียนสายพานไทมมิ่ง 

26 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
ขอ 16 การสิน้เปลอืงน้ํามนัเครือ่งมาก/การรัว่ [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W45 

16 การสิน้เปลืองน้าํมนัเครื่องมาก/การรัว่ 
รายละเอียด • กินน้ํามันเครื่องมาก 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ระดับน้ํามันเครื่องไมถูกตอง 
• กานวัดระดับน้ํามันเครื่องไมตรงรุน 
• ความหนืดของน้ํามันเครื่องไมถูกตอง 
• ชิ้นสวนภายในเครื่องยนตบกพรอง 
• เทอรโบชารจเจอรบกพรอง 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• กานวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงตรงรุน 
• ความหนืดของน้ํามันเชื้อเพลิงถูกตอง 
• ระดับน้ํามันเครื่องถูกตอง 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 2 ถอดชิ้นสวนเทาที่จําเปน เพื่อตรวจสอบเทอรโบชารจ
เจอร 
 

หมายเหต ุ
• ไมตองถอดเทอรโบชารจเจอร 
 

ตรวจสอบการคดงอ, เสียหาย หรือการติดขัดกับเสื้อ
ของใบพัดคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรบนรถยนต
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 3 ตรวจสอบการหลวมหรือหลุดรวงลงไปภายในตัวเทอร
โบชารจเจอรของนัตล็อกใบพัดคอมเพรสเซอรบน
รถยนต 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-48 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 

สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรได
งายโดยไมติดขัดหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 5 ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบครีบทั้งหมดบนลอเทอรไบนแต
ละลอ 

 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช พบน้าํมนัเครือ่งจาํนวนมาก: 
• เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 
พบน้าํมนัเครือ่งปรมิาณนอย: 
• ใหเช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 

6 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนเทอรไบน
ของเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือน

คอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ถาน้ํามันเครื่องรั่วออกจากทอทางที่เสียหาย, ให

เปล่ียนทอทาง จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
8 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องรอบๆ ทอทางน้ํามันเครื่อง

ที่ติดกับเสื้อกลางเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออก 9 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในทอทางไอดีหรือ

บริเวณทอทางหรือไม? ไมใช เทอรโบชารจเจอรปกติ,  
ติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ไดถอดออกในขั้นตอนที่ 2 
แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

11 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
ขอ 17 ระบบหลอเยน็-เครื่องยนตรอนจดั [WL-C, WE-C] 
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17 ระบบหลอเยน็-เครือ่งยนตรอนจดั 
รายละเอียด • เครื่องยนตทํางานที่อุณหภูมิสูงกวาปกติ/รอนจัด 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• พัดลมระบายความรอนบกพรอง 
• ความตึงสายพานขับ 
• สายพานขับเสียหาย 
• ระดับน้ําหลอเย็นเครื่องยนตไมถูกตอง 
• เทอรโมสตรัทบกพรอง 
• หมอน้ําอุดตัน 
• สวนผสมน้ําหลอเย็นไมถูกตอง 
• ฝาหมอน้ําเสียหาย 
• ทอทางหมอน้ําเสียหาย 
• การรั่วของน้ําหลอเย็นเครื่องยนต (ภายในเครื่องยนต, เทอรโบชารจเจอร, ภายนอก) 
• ระบบ A/C บกพรอง 
• ระบบ EGR บกพรอง 
• ระบบฮีตเตอรบกพรอง  

 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
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01

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 ตรวจสอบดังตอไปนี้: 
• ระดับน้ําหลอเย็นไมถูกตอง 
• การรั่วของน้ําหลอเย็นเครื่องยนต (รอบๆ หนวย
ฮีตเตอร ในหองผูโดยสาร, ทอทางน้ําหลอเย็น
เครื่องยนต และ/หรือหมอน้ํา, และรอบๆ หนวย
ฮีตเตอร) 

• สวนผสมของน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 
• สภาพของหมอน้ํา 
• ทอยางหมอน้ําตีบตันหรือติดขัด 
• แรงดันฝาหมอน้ํา 
• ความตึงสายพาน 
• ทิศทางการหมุนของใบพัดลม 
รายการทั้งหมดปกติหรือไม?  

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

2 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 หมายเหต ุ
• สําหรับรถยนตที่มีระบบ A/C ทําการทดสอบ
ตอไปนี้  

• ถาไมสามารถทําการทดสอบตามรายการ
ตอไปนี้ เนื่องจากเครื่องยนตดับ, ใหไป
ขั้นตอนตอไป 

 
สตารทเครื่องยนตและเดินเครื่องที่รอบเดินเบา 
หมุนสวิตชโบลเวอรไปตําแหนง OFF 
คาแรงดันอยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 24 A/C ทํางาน
ตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง [WL-C,  
WE-C]” 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 สายพานขับปกติหรือไม? 
ไมใช เปล่ียนสายพานขับ 
ใช ตรวจสอบและซอมรอยรั่วของฮีตเตอร 5 มีการรั่วที่รอบๆ หนวยฮีตเตอรภายในหองโดยสาร

หรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง 6 มีการรั่วที่ทอทางน้ําหลอเย็น/หรือหมอน้ําหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  

ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม?  ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 ตรวจสอบระบบฮีตเตอรน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 

(ดู 01-12B-8 การตรวจสอบเทอรโมสตัท [WL-C, 
WE-C]) 
ระบบฮีตเตอรน้ําหลอเย็นเครื่องยนตทํางานปกติ
หรือไม?  

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองโดยสอดคลองกับ
ผลการทํางานของระบบฮีตเตอรน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 

ใช เทอรโมสตัทเปนปกติ 
ตรวจสอบการรั่วหรือตีบตันของเสื้อสูบ 

9 ระดับน้ําหลอเย็นเครื่องยนตตํ่า 
ถอดและตรวจสอบการทํางานของเทอรโมสตัท 
เทอรโมสตัทปกติหรือไม? ไมใช เปล่ียนเทอรโมสตัท 

10 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
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ขอ 18 ระบบหลอเยน็-เครื่องยนตเย็น [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W47 

18 ระบบหลอเยน็-เครือ่งยนตเยน็ 
รายละเอียด • เครื่องยนตใชระยะเวลานานจนกวาจะถึงอุณหภูมิการทํางาน 

สาเหตทุี่เปนไปได 
• เทอรโมสตรัทบกพรอง 
• ระบบพัดลมระบายความรอนบกพรอง 
• ระบบฮีทเตอรน้ําหลอเย็นเครื่องยนตบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบบทําความรอน 1 สอบถามปญหาจากลูกคา “ดานหองผูโดยสารรอน” 
ตลอดเวลาหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปที่ตารางวิเคราะหปญหา “ขอ 7 เครื่องยนตกลับ
เขารอบเดินเบาชา [WL-C, WE-C]” 

2 เครื่องยนตอยูที่รอบเดินเบาสูงอยางตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ถอดเทอรโมสตัทออก และตรวจสอบการทํางาน 

(ดู 01-12A-7 การถอด/ติดต้ังเทอรโมสตัท  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-12A-8 การตรวจสอบเทอรโมสตัท  
[WL-C, WE-C]) 
เทอรโมสตัทปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโมสตัท 

4 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
ขอ 19 ควนัดาํมาก [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W48 

19 ควันดาํมาก 
รายละเอียด • ควันดํามากที่ทอไอเสีย 

 

• ระบบไอดีอุดตัน 
• มีอากาศรั่วจากระบบไอดี 
• ชวงระยะเวลาจังหวะการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงไมถูกตอง 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CKP ไมถูกตอง 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง หรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงมากเกินไป 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
• ตัวจํากดัแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง (ภายในคอมมอนเรล) 
• กําลังอัดเครื่องยนตตํ่า 
• วาลวไทมมิ่งไมถูกตอง 
• ระบบ EGR บกพรอง 
• ระบบควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) บกพรอง 
• สุญญากาศรั่ว 
• เทอรโบชารจเจอรบกพรอง 
• ตัวระบายความรอนอากาศ (charge air coller) บกพรอง 
• วาลวตัดอากาศบกพรอง 
• ระบบไอเสียและ/หรือแคตตาไลติคอุดตัน 
• เซ็นเซอรวัดมวลการไหลของอากาศ  

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอนการ
ซอม ใหอานคาํเตือนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกีย่วกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหายได 
อยาใหประกายหรือเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชื้อเพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงั
ระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอีกดวย เพือ่ปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิตัิ “ขัน้ตอนกอนการ
ซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมือเลมนี ้

 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-51 

 
 
 
01

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป  1 ตรวจสอบหัวขอตอไปนี้: 
• ระบบไอดีอุดตัน 
• ระบบไอเสียและ/หรือแคตตาไลติคอุดตัน 
• สภาพตัวระบายความรอนอากาศ (อุดตัน/
เสียหาย) 

หัวขอทั้งหมดปกติ? 

ไมใช ซอมตามความจําเปน 
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

2 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปตามตารางที่เหมาะสม 3 มีอาการอื่นตกคางหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบและซอมรอยรั่วของฮีตเตอร 4 ตรวจสอบการอุดตันของไสกรองอากาศ 

ไสกรองอากาศปกติหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 5 ตรวจสอบการทํางานของวาลวตัดอากาศ 

(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 6 ตรวจสอบการทํางานของ guide blade วาลว 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานของระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
การทํางานผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 
 
 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• IAT 
• MAP 
• RPM 
• MAF 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

8 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  

ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม?  ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 
ใช ขันเข็มขัดรัดทอทางใหม 

ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, ใหไปขั้นตอนตอไป 

10 ตรวจสอบเข็มขัดรัดทอทางระหวางชิ้นสวนตอไปนี้:  
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและหมอกรองอากาศ 
• ตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรและอินเตอรคูลเลอร 
เข็มขัดรัดทอทางหลุดหลวมหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบการทํางาน, ความผิดปกติ, การติดขัดหรือ
อุดตันของ guide blade แอ็คชิวเอเตอร 
(ดู 01-03B-62 การตรวจสอบการทํางานระบบ
ควบคุมเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
แอ็คชิวเอเตอรปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 
ถาแกไขปญหาสําเร็จ, ใหสิ้นสุดการตรวจสอบ 
ถายังคงมีปญหาอยู, เทอรโบชารจเจอรปกติ 
ไปขั้นตอนตอไป 

 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-52 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 12 ถอดชิ้นสวนที่จําเปนอื่นๆ ออก เพื่อตรวจสอบเทอรโบ

ชารจเจอร 
อยาถอดเทอรโบชารจเจอรออก 
ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหาย, หรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 
 
 
 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 13 ตรวจสอบการหลวมหรือหลุดรวงลงไปภายในตัวเทอร
โบชารจเจอรของนัตล็อกใบพัดคอมเพรสเซอรบน
รถยนต 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 14 ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 
สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรได
งายโดยไมติดขัดหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 15 ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบครีบทั้งหมดบนลอเทอรไบนแต
ละลอ 

 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออกและติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ได
ถอดออกในขั้นตอนที่ 15 แลวไปขั้นตอนตอไป 

16 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือน
คอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช เทอรโบชารจเจอรปกติ,  
ติดต้ังชิ้นสวนทั้งหมดที่ไดถอดออกในขั้นตอนที่ 15 
แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 17 กําลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนตถูกตองหรือไม? 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัดของเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 
 

ไมใช ตรวจสอบตอไปนี้: 
• บาวาลวเสียหาย 
• บาวาลวหรือไกดวาลวสึกหรอ 
• แหวนลูกสูบสึกหรอ 
• ลูกสูบ,แหวนลูกสูบหรือกระบอกสูบสึกหรอ 
• จังหวะการเปด-ปดของวาลวไมถูกตอง 
ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 

ใช ตรวจสอบหัวขอตอไปนี้: 
• บูสทเซ็นเซอร 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง (ภายในคอมมอน
เรล) 

• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
• ทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงไหลกลับอุดตัน 
ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 

18 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

19 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-53 

 
 
 
01

ขอ 20 มกีลิน่น้าํมันเชือ้เพลงิ (ในหองเครือ่งยนต) [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W49 

20 มกีลิน่น้าํมนัเชื้อเพลงิ (ในหองเครือ่งยนต) 
รายละเอียด • ไดกล่ินน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสังเกตุการรั่ว 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• แรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงสูงเกินไป 
• ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง (ภายในคอมมอนเรล) 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• มีการรั่วของน้ํามนัเชื้อเพลิง 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอนการ
ซอม ใหอานคําเตือนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกีย่วกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหายได 
อยาใหประกายหรือเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชื้อเพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย นํ้ามนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงั
ระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอีกดวย เพือ่ปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิตัิ “ขัน้ตอนกอนการ
ซอมและขัน้ตอนหลังการซอม” ในคูมือเลมนี ้

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ซอมถาจําเปน 1 ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิงที่หัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง และบริเวณทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงดวย
สายตา 
มีการรั่วของน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ตรวจสอบการเสียหาย หรือแตกหักของไสกรอง
น้ํามันเชื้อเพลิงดวยสายตา 
ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิง 
(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

4 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ถอดและตรวจสอบคอมมอนเรล 

5 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
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ขอ 21 เครือ่งยนตมเีสียงดงั [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W50 

21 เครื่องยนตมีเสียงดงั 
รายละเอียด • เครื่องยนตมีเสียงดังผิดปกติมาจากใตฝากระโปรงรถยนต 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ชิ้นสวนภายในเครื่องยนตเสียหาย 
• สายพานไทมมิ่งขามรอง 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• โบลทยึดหลวมหรือชิ้นสวนเสียหาย 
• ความตึงสายพานขับไมถูกตอง 
• มีอากาศรั่วออกจากระบบไอดี 
• ชวงระยะเวลาจังหวะการฉีดไมถูกตอง 
• สัญญาณเซ็นเซอร CKP ไมถูกตอง 
• สัญญาณเซ็นเซอร CMP ไมถูกตอง 
• เซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง หรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• บูสทเซ็นเซอร หรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) หรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT NO.2 หรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรทีเก่ียวของบกพรอง 
• ระบบ EGR บกพรอง 
• เซ็นเซอร IAT NO.1 หรือวงจรที่เกี่ยวของบกพรอง 
• มีการรั่วของสุญญากาศ 
• มีการรั่วของอากาศจากระบบไอดี 
• มีอากาศอยูในระบบพวงมาลัยเพาเวอร 
• เสียงการทํางานของเทอรโบชารจเจอร 
• เสียงการทํางานของโซลินอยดวาลว 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิ
ยังระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิัติ “ขัน้ตอนกอน
การซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมอืเลมนี ้

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง, การติดต้ังโซลินอยดวาลว
หรือสายพานขับ 

1 • มีเสียง “คล้ิก” แหลมหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบความตึงสายพานขับ หรือระดับน้ํามัน

พวงมาลัยเพาเวอร 
ถาปกติ, ใหไลลมออกจากระบบพวงมาลัยเพาเวอร 

2 • มีเสียง “ครางหรือเสียงครูดสี” หรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบตําแหนงของชิ้นสวนที่หลวมซึ่งเกิดเสียงดัง 3 • มีเสียงเขยา “กรอกแกร็ก” หรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบการรั่วของสุญญากาศและระบบไอดี 4 • มีเสียงดัง “ซีด” หรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ตรวจสอบการหลวมของชิ้นสวนในระบบไอเสีย 5 • มีเสียงเคาะหรือหอนหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

6 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 เขาไปที่ ECT PID 

ตรวจสอบ ECT PID ขณะอุนเครื่องยนต  
คา PID ถูกตองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบเซ็นเซอร ECT และชุดสายไฟที่เก่ียวของ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 เขาไปที่ IAT PID 
ตรวจสอบ IAT PID ขณะเครื่องยนตหมุน  
คา PID ถูกตองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.1 และชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบเซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอร (CKP) 
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร CKP ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเซ็นเซอร CKP  
แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• MAP 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

10 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบการทํางานของระบบ EGR  

ระบบ EGR ทํางานปกติหรือไม?  ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรองของระบบ EGR 
ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 12 ถอดชิ้นสวนเทาที่จําเปน เพื่อตรวจสอบเทอรโบชารจ

เจอร 
 

หมายเหต ุ
• ไมตองถอดเทอรโบชารจเจอร 
 

ตรวจสอบการคดงอ, เสียหาย หรือการติดขัดกับเสื้อ
ของใบพัดคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรบนรถยนต
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 13 ตรวจสอบการหลวมหรือหลุดรวงลงไปภายในตัวเทอร
โบชารจเจอรของนัตล็อกใบพัดคอมเพรสเซอรบน
รถยนต 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 14 ใชมือหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอร 
สามารถหมุนใบคอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรได
งายโดยไมติดขัดหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 

ใช เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 15 ตรวจสอบการโกงงอ, ชํารุดเสียหายหรือติดขัดของ
ใบคอมเพรสเซอรของเทอรโบชารจเจอรบนตัวรถ 
 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบครีบทั้งหมดบนลอเทอรไบนแต
ละลอ 

 
มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช พบน้าํมนัเครือ่งจาํนวนมาก: 
• เปล่ียนเทอรโบชารจเจอร 
พบน้าํมนัเครือ่งปรมิาณนอย: 
• ใหเช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 

16 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือนเทอรไบน
ของเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช เช็ดน้ํามันเครื่องออก แลวไปขั้นตอนตอไป 17 ตรวจพบคราบน้ํามันเครื่องภายในตัวเรือน

คอมเพรสเซอรเทอรโบชารจเจอรหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ถอดเทอรโบชารจเจอรออก 

ตรวจสอบเพื่อหารอยแตกบนผิวหนาทางเขาตรงกลาง 
ถามีรอยแตกราวมากกวาคาที่กําหนด, ใหเปล่ียนเทอร
โบชารจเจอร 

18 ตรวจพบน้ํามันเครื่องรอบๆ ทอน้ํามันที่ติดกับ
สวนกลางของตัวเรือนเทอรโบชารจเจอรหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ขันโบลทที่หลวมใหแนน 

ถามีโบลทหลุดหายไป, ใหใสโบลทตัวใหมที่เหมาะสม
เขาไป 

19 โบลทยึดที่สวนกลางของตัวเรือนและตัวเรือนเทอร
ไบนหลุดหลวมหรือไม? 

ไมใช เทอรโบชารจเจอรปกติ  
ติดต้ังชิ้นสวนที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 12 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบหัวขอตอไปนี้: 
• เศษโลหะ 
• กานสูบคด 
• บาวาลวเสียหาย 
• ระยะหางวาลวไมถูกตอง 

20 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

21 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 

ขอ 22 เครือ่งยนตมกีารสัน่สะเทือนมาก [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W51 

22 เครื่องยนตมีการสัน่สะเทือนมาก 
รายละเอียด • มีการสั่นสะเทือนมาจากใตฝากระโปรงรถยนต หรือทิศทางในการสงถายกําลัง 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• โบลทยึดชิ้นสวนหลวมหรือชิ้นสวนเสียหาย 
• ตําแหนงพัดลมระบายความรอนไมถูกตอง 
• ยางแทนเครื่องหรือแทนเกียรติดต้ังไมถูกตอง 
• ชิ้นสวนบกพรอง เชน ชํารุดเสียหาย 
• สัญญาณจากเซ็นเซอร CMP ไมถูกตอง 
• เซ็นเซอร ECT หรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) หรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• MAF เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.2 หรือวงจรที่เก่ียวของบกพรอง 
• หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงบกพรอง 
• สุญญากาศรั่ว 
• สายพานขับเสียหาย หรือความตึงไมถูกตอง 
• ลอหรือกะทะลอไมสมดุลย 
• มีขอบกพรองในชิ้นสวนสงกําลัง 
• ระบบรองรับบกพรอง 

 
คาํเตอืน 
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้ จะประกอบไปดวยการวิเคราะหปญหาระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิและขัน้ตอน
การซอม ใหอานคาํเตอืนตอไปนีก้อนลงมอืบรกิารเกี่ยวกบัระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลิงสามารถลกุไหมไดอยางงายดาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็หรอืเกิดความเสยีหาย
ได อยาใหประกายหรอืเปลวไฟเขาใกลน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• การรัว่และการฟุงกระจายของน้าํมนัเชื้อเพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชื้อเพลงิสามารถลกุตดิ
ไฟ ทาํใหไดรบับาดเจบ็รนุแรงถงึขัน้เสียชวีติ หรอืเกิดความเสยีหายได นอกจากนัน้น้าํมนัเชือ้เพลงิ
ยังระคายเคอืงตอผวิหนงัและดวงตาอกีดวย เพื่อปองกนัสาเหตนุี ้ใหอานขอควรปฏบิัติ “ขัน้ตอนกอน
การซอมและขัน้ตอนหลงัการซอม” ในคูมอืเลมนี ้

 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ตรวจสอบสวนประกอบตอไปนี้ เพื่อหาการหลุดหลวม
ของโบลทยึดหรือชิ้นสวนที่ชํารุด 
• พัดลมระบายความรอน 
• ตําแหนงติดต้ังพัดลมระบายความรอน 
• สายพานขับ และพูลเลย 
• ตําแหนงติดต้ังเครื่องยนต 
• ระบบไอเสีย  
รายการทั้งหมดขางตนปกติหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งหรือขันยึดใหเขากับตําแหนงในการติดต้ังกับ
เครื่องยนต 
ทําการบริการ ถาจําเปนสําหรับชิ้นสวนอื่นๆ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ตรวจสอบการรั่วของสุญญากาศ 
ทอทางสุญญากาศปกติ? ไมใช เปล่ียนหรือซอมถาจําเปน 

ทําซ้ําขั้นตนที่ 2 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช รหัส DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

3 ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบเซ็นเซอร APP  
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 
เซ็นเซอร APP ปกติหรือไม?  

ไมใช เปล่ียนชุดแปนขาคันเรงใหม 

ใช ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]) 
• ECT 
• IAT 
• MAF 
• RPM 
ถา PID ไมอยูในคากําหนด, ใหซอมหรือเปล่ียน
ชิ้นสวนที่บกพรอง 
ถา PID เปนปกติ, ใหไปขั้นตอนตอไป 

5 ตรวจสอบโดยการใชสายตามองดูที่ฟนเฟองของจาน
โรเตอรและเซ็นเซอร CMP 
ฟนเฟองของจานโรเตอรและเซ็นเซอร CMP ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชิ้นสวนที่ทํางานผิดปกติ 
ใช ตรวจสอบหัวขอตอไปนี้: 

• ลอ 
• การสงกําลังและการติดต้ัง 
• เสนทางในการสงกําลัง 
• ระบบรองรับ 
ซอมหรือเปล่ียนถาจําเปน 

6 ตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนตามความจําเปน 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ติดต้ังหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

7 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
 
ขอ 23 A/C ทาํงานไมมีประสิทธภิาพ [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W52 

23 A/C ทํางานไมมปีระสิทธภิาพ 
รายละเอียด • คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรแอรไมทํางาน เมื่อหมุนสวิตชพัดลมแอรไปที่ตําแหนง ON 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ปริมาณการเติมน้ํายาแอรมากเกินไป 
• คลัตชแมเหล็กแอรขาด 
• ขาดวงจรระหวางรีเลย A/C และคลัตชแมเหล็ก A/C 
• กราวดของคลัตชแมเหล็กแอรไมดี 
• ชองวางคลัตชแมเหล็ก A/C ไมถูกตอง 
• สวิตชแรงดันแอรตํ่า/สูงเปดคาง 
• รีเลย A/C เปดคาง 
• การควบคุมการตัดการทํางานของ A/C ไมถูกตอง 
• ขาดวงจรระหวางสวิตช A/C และ PCM ผานทั้งสวิตชแรงดันน้ํายาและแอมปริฟายด A/C  

 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
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ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

1 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

ใช ตรวจสอบสภาพการลงกราวดของชุดคลัตชแมเหล็ก 
A/C คอมเพรสเซอร 
ถาสภาพการลงกราวดเปนปกติ ใหตรวจสอบการขาด
วงจรของขดลวดคอยดคลัตชแมเหล็ก 

2 ปลดขอตอสายไฟ A/C คอมเพรสเซอร 
สตารทเครื่องยนตและหมุนสวิตช A/C ไปตําแหนง 
ON 
มีแรงเคลื่อนไฟฟาที่ถูกตองที่ขอตอสายไฟ A/C 
คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรหรือไม? 
คากาํหนด 
มากกวา 10.5 โวลต 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบการทํางานของสวิตชแรงดันน้ํายา 
ถาปกติ, ไปขั้นตอนตอไป 

3 ปลดขอตอสายไฟสวิตชแรงดันน้ํายา 
ตอสายบริการระหวางขั้วของขอตอสายไฟสวิตช
แรงดันน้ํายา 
สตารทเครื่องยนตและหมุนสวิตช A/C ไปตําแหนง 
ON 
มีแรงเคลื่อนไฟฟาที่ถูกตองที่ขอตอสายไฟ A/C 
คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรหรือไม? 
คากาํหนด 
มากกวา 10.5 โวลต 

ไมใช ตรวจสอบหัวขอตอไปนี้: 
• สวิตช A/C เปดคาง 
• ขาดวงจรระหวางสวิตชแรงดันน้ํายาและรีเลย A/C 
• ขาดวงจรระหวางสวติชพัดลมโบลเวอรมอเตอรและ
ตัวตานทาน (ถาโบลเวอรมอเตอรไมทํางาน) 

• เซ็นเซอรอุณหภูมิอิแวปเพอเรเตอรและแอมปริ
ฟายด A/C 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบการทํางานของ A/C CUT-OFF 
A/C ทํางานถูกตองหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่บกพรอง โดยสอดคลองกับ

ผลการตรวจสอบระบบ A/C CUT-OFF 
ใช ตรวจสอบการเปดคางของรีเลย A/C  

เปล่ียนถาจําเปน 
5 ปลดขอตอสายไฟออกจากขอตอสายไฟสวิตช 

ติดต้ังขอตอสายไฟเขากับสวิตชแรงดันน้ํายา 
สตารทเครื่องยนตและหมุนสวิตช A/C ไปตําแหนง 
ON 
A/C ทํางานปกติหรือไม? 

 

ไมใช ตรวจสอบหัวขอตอไปนี้ หรือเปล่ียนถาจําเปน: 
• ปริมาณการเติมน้ํายาแอร 
• การติดขัดของ A/C คอมเพรสเซอร 

6 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-59 

 
 
 
01

ขอ 24 A/C ทาํงานตลอดหรอื A/C คอมเพรสเซอรทาํงานตอเนือ่ง [WL-C, WE-C] 
DCF010300000W53 

24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C คอมเพรสเซอรทาํงานตอเนือ่ง 
รายละเอียด • คลัตชแมเหล็กคอมเพรสเซอรแอรทํางานตลอด 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• คลัตชแมเหล็ก A/C คอมเพรสเซอรเปดคาง 
•  รีเลย A/C เปดคาง 
• ชองวางคลัตชแมเหล็ก A/C ไมถูกตอง 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางสวิตช A/C และ PCM 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางรีเลย A/C และ PCM 
• รีเลย A/C ถึงวงจรคลัตชแมเหล็กลัดวงจรกับแหลงจายไฟแบตเตอรี่ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช รหัส DTC แสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมูลขัดของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 201, 

203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ขั้ว 219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ที่ขั้ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

1 ปฏิบัติตามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหัส DTC 
มีรหัส DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหัส DTC ไมแสดงผล: 
ไปที่การปฏิบัติทดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

ใช ตรวจสอบหัวขอตอไปนี้: 
• สวิตช A/C เปดคาง 
• ลัดวงจรกับกราวดระหวางรีเลย A/C และ PCM ขั้ว 

128 
ถาทั้งสองหัวขอเปนปกติ, ไปขั้นตอนตอไป 

2 สตารทเครื่องยนตและปลอยใหอยูที่รอบเดินเบา 
หมุนสวิตช A/C ไปตําแหนง ON 
ถอดรีเลย A/C 
คลัตชแมเหล็ก A/C ตัดการทํางานหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบถาวงจรระหวางรีเลย A/C และคลัตช
แมเหล็กลัดวงจรกับแหลงจายไฟแบตเตอรี่ 
ถาวงจรปกติ, ตรวจสอบการคางติดของคลัตชแมเหล็ก 
หรือชองวางหรือการคางปดของสวิตช A/C 

3 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดัชนีการวิเคราะหปญหา เพื่อปฏิบัติสวนอื่นตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทํางานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบัติตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกติ, การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิ่มเติม, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
 
ขอ 25 A/C ไมตดัการทาํงาน เมื่อลิน้เรงเปดเตม็ที ่[WL-C, WE-C] 

DCF010300000W54 

25 A/C ไมตดัการทาํงาน เมือ่ลิน้เรงเปดเตม็ที ่
รายละเอียด • คลัตชแมเหล็ก A/C ไมตัดการทํางาน ภายใตสภาวะลิ้นเรงเปดเต็มท่ี 

สาเหตทุี่เปนไปได • เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง (APP) บกพรอง 
• เซ็นเซอร APP ถูกติดต้ังไวไมถูกตอง (หลวม)  

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 A/C คอมเพรสเซอรตัดการทํางานเมื่อหมุนสวิตช 
A/C ไปตําแหนง OFF หรือไม? ไมใช ไปที่การแกไขปญหาตามอาการ “ขอ 24 A/C ทํางาน

ตลอด/คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง [WL-C,  
WE-C]” 

 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-60 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช รหสั DTC แสดงผล: 

ไปที่การปฏิบัตทิดสอบรหัส DTC 
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
การสงขอมลูขดัของปรากฏขึน้: 
ตรวจสอบตอไปนี้: 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ข้ัว 

201, 203, 205 
• การขาดวงจรระหวางรีเลยหลักกับ PCM ที่ข้ัว 

219 
• รีเลยหลักเปดคาง 
• การขาดหรือหลวมของวงจรกราวด (PCM ทีข้ั่ว 

202, 204, 206) 
• ขอตอกราวดตัวถังรถยนตหลวม 

2 ปฏิบัตติามฟงกชั่นการทดสอบตัวเอง (Self-Test) 
โดยใชเครื่องมอืวิเคราะหปญหา 
หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON  
(เครื่องยนตดับ) 
ดูรหสั DTC 
มีรหสั DTC แสดงผลหรือไม? 

ไมใช รหสั DTC ไมแสดงผล: 
ตรวจสอบเซ็นเซอร APP 
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 

3 ยืนยันผลการทดสอบ  
• ถาผลการทดสอบเปนปกติ, ใหยอนกลับไปที่ดชันีการวิเคราะหปญหา เพ่ือปฏิบัตสิวนอ่ืนตอไป 

(ดู 01-03B-6 ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C]) 
• ถายังคงทาํงานผิดปกติ, ใหตรวจสอบคูมือการซอมและปฏิบตัิตามการวิเคราะหปญหาหรือซอม 
⎯ ถาปกต,ิ การแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
⎯ ถาไมปกติหรือไมมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหปญหาเพิม่เตมิ, ใหรีโปรแกรม PCM ถาจําเปนใหทําการ 

calibration แลวทดสอบซ้ํา 
 
การคนหาสาเหตขุองปญหาทีเ่กดิเปนครัง้คราว [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W55 

การสัน่ 
• ถาการทํางานบกพรองเกิดข้ึนขณะกําลังขับรถยนตบนถนนที่ไมเรียบ หรือเม่ือเครื่องยนตสัน่ ใหปฏิบตัิตามลําดับตอไปนี้ 

 

หมายเหต ุ
• สาเหตหุลายๆ อยางที่การสั่นสะเทือนของรถยนตหรือเครื่องยนต สามารถเปนเหตุใหระบบไฟฟาทํางานบกพรอง
ตรวจสอบหสัขอดังตอไปนี:้ 
⎯ ขอตอสายไฟตอไมแนน 
⎯ สายไฟไมมรีะยะฟรีหรือตึงเกินไป 
⎯ สายไฟเกิดการพาดผานชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที ่
⎯ สายไฟใกลกับชิ้นสวนทีร่อน 

• เสนทางไมเหมาะสม, การยึดไมเหมาะสมหรือสายไฟหลวม สามารถเปนสาเหตุทําใหเกิดการกัดกรอนทีส่ายไฟ 
• จุดตอขอตอสายไฟหรือขอตอสายไฟ, จุดที่มกีารสั่นและสายไฟทีผ่านจดุที่รอน, แผนฝาครอบตัวถัง ใหตรวจสอบ
บริเวณนี้เปนหลัก 

 
การตรวจสอบขอตอสายไฟหรอืสายไฟ 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตมาที่ตาํแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

 

หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 

 

3. เขาไปที่ PID สาํหรับการตรวจสอบหัวขอทีต่องการ 
4. หมุนสวติชเปดเครื่องไปทีต่ําแหนง ON ดวยมอื 
5. เขยาเบาๆ แตละขอตอสายไฟหรือขยับสายไฟขึ้น
แนวตั้งฉากและตามแนวขวางขณะตรวจสอบที ่PID 

• ถาคา PID ไม คงที่ ใหตรวจสอบความเสยีหาย
ของการติดตั้งขอตอสายไฟ 

A6E40802001



การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-61 
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การตรวจสอบขอตอสายไฟเซน็เซอรหรอืชดุสายไฟ 
1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตมาที่ตาํแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

 
หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 
 

3. เขาไปที่ PID สาํหรับการตรวจสอบหัวขอทีต่องการ 
4. เขยาเบาๆ แตละขอตอสายไฟขึ้น-ลง และตามแนว
ขวาง ขณะหนาจอแสดง PID 

• ถาคา PID ไม คงที่ ใหตรวจสอบความเสยีหาย
ของการติดตั้งขอตอสายไฟ 

การตรวจสอบเซน็เซอร 
1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

 
หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 
 

3. เขาไปที่ PID สาํหรับการตรวจสอบหัวขอทีต่องการ 
4. เขยาเซ็นเซอรเบาๆ ดวยนิ้วมือ 

• ถาคา PID ไม คงที่หรือมีขอบกพรองเกิดข้ึน ใหตรวจสอบความเสียหายของขอตอสายไฟหรือการตดิตั้ง 
 
การตรวจสอบแอค็ชวิเอเตอรหรอืรเีลย 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
 

หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 

 
3. เตรียมการทดสอบการทํางานสาํหรับแอ็คชิวเอเตอรหรือรีเลย 
4. เขยาแอ็คชวิเอเตอรหรือรีเลยดวยนิ้วมือ ใชเวลา 3 วนิาที หลังจากการทดสอบการทํางาน 

• ถามีเสยีงดัง “คลิ้ก” ตรวจสอบการตอขอตอดานชุดสายไฟไมดี/หรือจดุยดึแอ็คชิวเอเตอรหรือรีเลยไมด ี
 

หมายเหต ุ
• การเขยารีเลยดวยแรงที่มากเกินไป อาจเปน
ผลทําใหรีเลยเกิดการขาดได 

 
 
 
 
 
 
 
 

A6E40802002
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การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-62 

การฉดีพรมน้าํ 
• ถาเกิดการทํางานผิดปกติ ขณะอยูในสภาวะความชื้นสูง, หรอืฝนตก/หิมะตก, ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 

ขอควรระวงั 
• การเปลีย่นอณุหภมูทิางออม และความชืน้เกดิจากการฉดีน้าํบนดานหนาหมอน้าํ 
• ถารถอยูในอาการน้าํรัว่, การรัว่นีอ้าจสรางความสเยหายใหแกระบบควบคมุโมดลุ เมื่อกาํลงัทดสอบรถทีม่ปีญหาน้าํ
รัว่, ใหใชความระมดัระวงัเปนพิเศษ 

 
1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC ถาตองการตรวจสอบเซ็นเซอรหรอืสวิตช 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

 
หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 
 

3. เขาไปที่ PID ของเซ็นเซอรหรอืสวิตชทีต่องการตรวจสอบ 
4. ถาตองการตรวจสอบสวิตช, ใหหมุนดวยมือ 
5. ฉีดนํ้าบนรถยนต หรือขับรถวิ่งผานเครื่องลางรถ 

• ถาคา PID ไม คงที่หรือมีขอบกพรองเกิดข้ึน 
ใหตรวจสอบความเสียหายของขอตอสายไฟ
หรือการติดตั้ง 

 
การตรวจสอบการทาํงานระบบควบคมุเครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 

DCF010300000W56 

การตรวจสอบแอค็ชวิเอเตอรควบคมุ 
1. ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
2. ติดเครื่องยนตและใหเครื่องยนตทํางานทีร่อบเดินเบา 
3. เขาไปที่ VBCV PID 
4. ตรวตจสอบวากานแอ็คชวิเอเตอรควบคุมมีการเคลื่อนที่ เม่ือ VBCV PID จาก 0 ถงึ 100% โดยใชฟงกชั่นการจําลอง

การทํางาน 
• ถากานแอ็คชิวเอเตอรควบคุมไมเคลื่อนที่ ใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้; 

⎯ แอ็คชิวเอเตอรควบคุม (ดู 01-13B-6 การตรวจสอบแอค็ชิวเอเตอรควบคุม [WL-C, WE-C]) 
⎯ การตดิตั้งทอทางสุญญากาศระหวางหองสุญญากาศและแอค็ชิวเอเตอรควบคุม ผานโซลนิอยดวาลว VBCV 

(ดู 01-13B-2 ไดอะแกรมทอทางสุญญากาศระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
⎯ โซลินอยดวาลว VBCV (ดู 01-13B-2 การตรจสอบโซลินอยดวาลวควบคุมบูสทแปรผัน (VBC) [WL-C, 

WE-C]) 
 
การตรวจสอบการทาํงานการควบคมุหวัเผา 

1. ตรวจสอบแบตเตอรี่ชารจไฟฟาเต็ม 
2. ถาไม, ชารจแบตเตอรี ่
3. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC 
4. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
5. เขาไปที่ตรวจจบัคา PID VPWR และ GPL 
6. ตรวจสอบคา PID VPWR ต่าํกวา 0.3 โวลตหรอืมากกวา ขณะปรับคา GPL จาก ON ไป OFF โดยใชคาํสั่งใหทาํงาน 

• ถาไมสามารถตรวจสอบได ใหตรวจสอบดังตอไปนี้: 
⎯ รีเลยหวัเผา 
⎯ หัวเผา 
⎯ ชุดสายไฟแบตเตอรี่ข้ัวบวก⎯รีเลยหวัเผา⎯หัวเผา 
⎯ ชุดสายไฟ PCM ข้ัว 128⎯รีเลยหัวเผา⎯กราวด 
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การแกไขปญหาตามอาการ [WL-C, WE-C] 
 

01-03B-63 

 
 
 
01

การตรวจสอบการทาํงานของวาลวตดัอากาศ 
1. ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
2. ติดเครื่องยนตและใหเครื่องยนตทํางานทีร่อบเดินเบา 
3. เขาไปที่ IASV และ IASV2 PID 
4. ตรวจสอบวากานแอ็คชิวเอเตอรวาลวตัดอากาศเคลื่อนที่เปดครึ่งหนึ่ง เม่ือ IASV PID จาก OFF ไป ON โดยใชฟงกชั่น

การจําลองการทํางาน 
• ถาไมสามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ของกานแอ็คชิวเอเตอรได ใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้; 

⎯ แอ็คชิวเอเตอรวาลวตดัอากาศ 
⎯ การตดิตั้งทอทางสุญญากาศระหวางหองสุญญากาศและแอค็ชิวเอเตอรวาลวตดัอากาศผานโซลินอยดวาลว 

ISV 
⎯ โซลินอยดวาลว ISV และชุดสายไฟที่เก่ียวของ 

 
 
การตรวจสอบการทาํงานของหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

1. ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
2. ติดเครื่องยนตและใหเครื่องยนตทํางานจนถึงอุณหภูมิการทํางาน 
3. ปฏิบัตติามการทดสอบตนเอง KOER (ดู 01-02B-10 การทดสอบตนเอง KOEO/KOER [WL-C, WE-C])  
4. ตรวจสอบวาไมมีรหสั DTC P0200, P0201, P0202, P0203 และ/หรือ P0204 แสดงขึ้น เม่ือใชการทดสอบตนเอง 

KOER  
• ถามีรหัส DTC P0200, P0201, P0202, P0203 และ/หรือ P0204 แสดงขึ้น ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนการแกไขปญหา 

DTC  (ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 
5. ตรวจสอบวารอบเครื่องยนตตกลงหรือมีการสั่น เม่ือทําการตดัการทํางาน (OFF) หัวฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิงในแตละสูบ โดย

ใชฟงกชั่นการจําลองการทํางาน  
• ถาไมเปนไปตามกําหนด, ใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้สําหรับสูบทีส่งสัย; 

⎯ หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง  (ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
⎯ ชุดสายไฟระหวาง PCM และหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 
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1 

เครื่องยนต 
(ดู 01-10A-5 การตรวจสอบระยะหางวาลว  
[WL-3]) 
(ดู 01-10A-5 การปรับตั้งระยะหางวาลว  
[WL-3]) 
(ดู 01-10A-6 การตรวจสอบกําลังอัด  
[WL-3]) 
(ดู 01-10A-18 การถอด/ตดิตัง้เครื่องยนต  
[WL-3]) 
(ดู 01-10A-20 การถอด/ประกอบเครื่องยนต  
[WL-3]) 

2 

สายพานขับ 
(ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพานขับ 
[WL-3]) 
(ดู 01-10A-4 การปรับตั้งสายพานขับ  
[WL-3])  

3 
สายพานไทมมิง่ 
(ดู 01-10A-7 การถอด/ตดิตั้งสายพานไทมมิง่ 
[WL-3]) 

4 
กระเดื่องกดวาลว 
(ดู 01-10A-12 การถอด/ประกอบกระเดื่องกด
วาลว [WL-3]) 

5 
ปะเก็นฝาสูบ 
(ดู 01-10A-8 การถอดเปลีย่นปะเก็นฝาสูบ  
[WL-3]) 

6 
ซีลนํ้ามันตัวหนา 
(ดู 01-10A-15 การถอดเปลีย่นซีลนํ้ามันตัว
หนา [WL-3]) 

7 
ซีลนํ้ามันตัวหลงั 
(ดู 01-10A-17 การถอดเปลีย่นซีลนํ้ามันตัว
หลัง [WL-3]) 

 
 
การตรวจสอบสายพานขับ [WL-3] 

DCF011015800W01 
ตรวจสอบการหยอนตวัของสายพาน 

1. ในขณะเครื่องยนตเย็น ใหตรวจสอบการหยอนตัว
ของสายพาน, หรืออยางนอย รอ 30 นาท ี
หลังจากดับเครือ่งยนต โดยใชแรงกด 98 N (10 
kgf, 22 lbf) ทีต่ําแหนงก่ึงกลางระหวางพูลเลย
ตามที่กําหนด 

 

 
 
 
การหยอนตวัของสายพาน 

(มม. {นิ้ว}) 
สายพาน ใหม* เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 7.4-9.4 
{0.30-0.37} 

8.7-10.4 
{0.35-0.40} 14.3 {0.56} หรือมากกวา 

A/C a 6.1-6.9 
{0.24-0.27} 

7.1-8.0 
{0.28-0.31} 11.3 {0.44} หรือมากกวา 

 b 10.0-11.0 
{0.40-0.43} 

11.3-12.6 
{0.45-0.49} 17.4 {0.69} หรือมากกวา 

*: สายพานเสนใหมที่ตดิตั้งเขากับเครื่องยนตทีท่ํางานนอยกวา 5 นาท ี
 

2. ถาไมอยูในคากําหนด, ใหปรับตั้ง (ดู 01-10A-4 การปรับตั้งสายพานขับ [WL-3]) 
 

เจนเนอเรเตอร

ปมน้าํ 

พลูเลยเพลา
ขอเหวีย่ง 

จดุวดั b 

จดุวดั a 

คอมเพรสเซอร

A/C

พลูเลยเพลา
ขอเหวีย่ง 

จดุวดั 

เจนเนอเรเตอร
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เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-4 

การตรวจสอบความตงึของสายพานขบั 
1. สามารถตรวจสอบความตึงของสายพานไดโดยการ

ตรวจสอบการหยอนตัวของสายพาน ตรวจสอบ
ความตึงของสายพานในขณะเครื่องยนตเย็น หรือ
อยางนอยรอ 30 นาท ีหลังจากดับเครื่องยนต ใช
เครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบความตึงสายพาน
ระหวางพูลเลยทั้งสอง 

 

 
 
ความตงึของสายพาน 

(N {kg, lbf}) 

สายพาน ใหม* เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 490-637 
{50.0-64.9, 111-143} 

431-539 
{44.0-54.9, 96.9-121} 225 {22.9, 50.6} หรือนอยกวา 

A/C 455-572 
{46.4-58.3, 103-128} 

353-431 
{36.0-43.9, 79.4-96.8} 156 {15.9, 35.1} หรือนอยกวา 

*: สายพานเสนใหมที่ตดิตั้งเขากับเครื่องยนตทีท่ํางานนอยกวา 5 นาท ี
 

2. ถาไมอยูในคากําหนด, ใหปรับตั้ง (ดู  01-10A-4 การปรับตั้งสายพานขับ [WL-3]) 
 
การปรบัตั้งสายพานขับ [WL-3] 

DCF011015800W02 

1. คลายโบลทตดิตั้ง C และนตัลอ็ก A 
2. ปรับตั้งการหยอนตัวหรือความตึงของสายพานโดยขันโบลทปรับตั้ง B (ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพานขับ  [WL-3]) 
3. ขันโบลทตดิตั้ง C และนัตล็อก A 
4. ขันโบลทปรับตัง้ B 

 
 คาแรงขนั 

7.84-9.80 N•m {80-100 kgf•cm, 69.4-86.7 
in•lbf} 

 
5. ตรวจสอบการหยอนตัวหรือความตึงของสายพาน

ซ้ําอีกครั้ง (ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพาน  
[WL-3]) 

 
 
A/C 

1. คลายนัตล็อก A 
2. ปรับตั้งการหยอนตัวหรือความตึงโดยหมุนโบลทปรับตั้ง B (ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพานขับ [WL-3]) 
3. ขันนัตล็อก A 
4. ตรวจสอบการหยอนตัวหรือความตึงของสายพานซ้ําอีก

ครั้ง (ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพานขับ  [WL-3]) 
 

 
 
 
 

ปรบัตัง้

วดั 

ปมน้าํ

พลูเลยเพลา
ขอเหวีย่ง 

เจนเนอเรเตอร

A/C
คอมเพรสเซอรพลูเลยเพลา

ขอเหวีย่ง 

49 9200 020A

DBG110AWB302

A

B

C
37.3—51.9 
{3.8—5.3,
28—38 }

18.6—25.5 
{1.9—2.6,
14—18 }

N·m {kgf·m, ft·lbf}

DBG110AWB303

A

B a

b

37.3—52.0 
{3.8—5.3,
28—38 }

N·m {kgf·m, ft·lbf}
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เครือ่งยนต [WL-3] 
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การตรวจสอบระยะหางวาลว [WL-3] 
DCF011012111W01 

1. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้ เพ่ือหมุนเพลาขอเหวี่ยง 
(1) สายพานขบั (ดู 01-10A-4 การปรับตั้งสายพานขับ  [WL-3]) 
(2) พัดลมระบายความรอน (ดู 01-12A-8 การถอด/ตดิตั้งพัดลมระบายความรอน [WL-3]) 
(3) พูลเลยปมน้ํา 

2. ถอดทอทาง EGR (ดู 01-16A-4 การถอด/ติดตั้งระบบ EGR [WL-3]) 
3. ถอดฝาครอบวาลว 
4. หมุนเพลาขอเหวี่ยงและจดัเครื่องหมายไทมมิ่ง เพ่ือใหสูบที ่1 หรือ 4 อยูทีศู่นยตายบน 
5. ตรวจสอบระยะหางวาลว A เม่ือสูบที่ 1 อยูทีศู่นยตาย
บน (TDC) จังหวะอัด, และ B เม่ือสูบที่ 4 อยูที่ศูนย
ตายบน (TDC) จังหวะอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ถาคาที่วดัไดไมอยูในคาที่กําหนด, ใหปรับตัง้
แลวตรวจสอบระยะหางวาลวซ้าํ (ดู 01-10A-5 
การปรับตั้งระยะหางวาลว [WL-3] 

 
ระยะหางวาลว (เครือ่งยนตเยน็) 

 ไอด ี: 0.05-0.15 มม. {0.0020-0.0059 นิว้} 
  ไอเสยี : 0.15-0.25 มม. {0.0060-0.0098 นิว้} 
 

6. หมุนเพลาขอเหวี่ยงไปอีก 1 รอบ แลวตรวจสอบ
ระยะหางวาลวที่เหลือ 

7. ประกอบฝาครอบวาลว (ดู 01-10A-8 การถอดเปลี่ยน
ปะเก็นฝาครอบวาลว [WL-3]) 

8. ติดตั้งทอทาง EGR (ดู 01-16A-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ 
EGR [WL-3]) 

 

 
 
 

การปรบัตั้งระยะหางวาลว [WL-3] 
DCF011012111W02 

ขอควรระวงั 
• การคลายนตัลอ็กและสกรปูรบัตัง้ในขณะทีแ่คม

เพลาลกูเบีย้วไมกดกระเดือ่งกดวาลวลง อาจจะทาํ
ใหสวนเขีย้วของกระเดือ่งกดวาลวเสยีหายได 
ดงันัน้เมือ่จะทาํการคลายนตัลอ็ก และสกรูปรบัตัง้ 
ใหหมนุเพลาขอเหวีย่งตามเขม็นาฬิกา และตอง
แนใจวาสวนแคมเพลาลกูเบีย้วกดกระเดือ่งกด
วาลวลงอยางถกูตอง ตามภาพ 

 
1. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้เพ่ือหมุนเพลาขอเหวี่ยง 

(1) สายพานขบั (ดู 01-10A-4 การปรับตั้งสายพานขับ 
[WL-3]) 

(2) พัดลมระบายความรอน (ดู 01-12A-8 การถอด/
ติดตั้งพัดลมระบายความรอน [WL-3]) 

 

(3) พูลเลยปมน้ํา 
2. ถอดทอทาง EGR (ดู 01-16A-4 การถอด/ติดตั้งระบบ EGR [WL-3]) 
3. ถอดฝาครอบวาลว 
4. หมุนเพลาขอเหวี่ยงและจดัเครื่องหมายไทมมิ่ง เพ่ือใหสูบที ่1 หรือ 4 อยูทีศู่นยตายบน (TDC) จังหวะอดั 

 
 
 
 

เขีย้ว

กระเดือ่งวาลว
นตัลอ็ก

แคมเพลา 
ลกูเบีย้ว 

สกรปูรบัตัง้

ฟลเลอรเกจ

นตัลอ็ก

สกรปูรบัตัง้

ดานหนา
เครือ่ง 
ยนต
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เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-6 

5. ปรับตั้งระยะหาง A เม่ือลูกสูบที่ 1 อยูทีศู่นยตาย
บน (TDC) ในจังหวะอัด, และ B เม่ือลูกสูบที่ 4 
อยูทีศู่นยตายบน (TDC) จังหวะอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะหางวาลว (เครือ่งยนตเยน็) 
ไอด ี: 0.05-0.15 มม. {0.0020-0.0059 นิว้} 
ไอเสยี : 0.15-0.25 มม. {0.0060-0.0098 นิว้} 

 
คาแรงขนั (นตัลอ็ก) 

16-20 N•m {1.7-2.0 kgf•m, 12-14 ft•lbf} 
 
6. หมุนเพลาขอเหวี่ยงไปอีก 1 รอบ แลวตรวจสอบ

ระยะหางวาลวที่เหลือ 
7. ประกอบฝาครอบวาลว (ดู 01-10A-8 การถอด

เปลี่ยนปะเก็นฝาครอบวาลว [WL-3])  
8. ติดตั้งทอทาง EGR (ดู 01-16A-4 การถอด/ตดิตั้ง

ระบบ EGR [WL-3])  
 
 
การตรวจสอบกาํลังอดั [WL-3] 

DCF011002000W01 

คาํเตอืน 
• เมื่อเครือ่งยนตและน้าํมนัเครือ่งยงัรอนอยู, สามารถทาํใหผวิหนงัคณุไหมได ดบัเครือ่งยนตและรอจนกระทัง่

เครือ่งยนตเยน็ 
 

1. ตรวจสอบยืนยนัวาแบตเตอรี่มไีฟบรรจุอยูเตม็ 
• ใหนําแบตเตอรีไ่ปชารจถาจาํเปน (ดู 01-17-2 การตรวจสอบแบตเตอรี)่ 

2. ติดเครื่องยนตและปลอยใหเครือ่งยนตทํางานจนถึงอุณหภมูกิารทํางาน 
3. ดับเครื่องยนตแลวปลอยใหเครือ่งยนตเย็นลงประมาณ 10 นาท ี

 

คาํเตอืน 
• การกระจายหรอืการรัว่ของน้าํมนัเชือ้เพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได อาจ

ทาํใหเกดิความเสยีหาย, บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนีน้้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืงตอ
ดวงตาและผวิหนงั เพือ่ปองกันน้าํมนัเชือ้เพลงิฟุงกระจายออกมาจากรหูวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ, อยาตอขัว้      
โซลนิอยดวาลวตดัน้าํมนัเชือ้เพลงิลงกราวด 

 

4. ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดันํ้ามันเชือ้เพลิง 
5. ถอดหัวเผาออกทั้งหมด (ดู 01-13A-6 การถอด/ประกอบหัวเผา [WL-3]) 
6. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับชองหัวเผา 
7. สตารทเครื่องยนตและบันทึกคากําลังอัดที่ข้ึนสูงสดุ 
8. ตรวจเช็คแตละสูบ ตามวิธีการขางบน 

 
กาํลงัอดั (kPa {kgf/cm2, psi} [rpm]) 
มาตรฐาน : 2,942 {30,427} [200] 
ต่าํสดุ : 2,648 {27,384} [200] 

 
9. ถากําลังอัดสูบหนึ่งสบูใดหรือมากกวาหนึ่งสบูต่ํา, ให

หยอดน้ํามันเครื่องทีส่ะอาดปรมิาณเล็กนอยลงไปใน
กระบอกสูบ แลวตรวจสอบกําลงัอัดซ้ํา 

 (1)  ถากําลังอัดเพ่ิมข้ึน, ลูกสบู, แหวนลูกสูบ, หรือ  

      ผนังกระบอกสูบสึกหรอ และจาํเปนตองทําการโอเวอรฮอล 
(2)  ถากําลังอัดยังต่ํา, วาลวอาจจะติดขัด หรอืบาวาลวปดไมสนิทตองทาํการแกไข 
(3)  ถาสูบที่อยูติดกันกําลังอัดต่ําทั้งคู, ปะเก็นฝาสูบหรือฝาสูบเสยีหาย จําเปนตองทําการแกไข 
 

ดานหนา
เครือ่ง 
ยนต

ฟลเลอรเกจ
นตัลอ็ก

สกรปูรบัตัง้

AAA

B B B

DBG110AWB001

DBG110AWB003

49 S013 102

49 S010 1A0A

DBG110AWB305



เครือ่งยนต [WL-3] 
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10. ถอดเครื่องมือพิเศษออก 
11. ประกอบหัวเผา (ดู 01-13A-6 การถอด/ประกอบหัวเผา [WL-3]) 
12. ประกอบขอตอสายไฟโซลินอยดวาลวตดันํ้ามัน 

 
การถอด/ตดิตัง้สายพานไทมมิง่ [WL-3] 

DCF011212040W01 

1. ถอดสายขั้วลบ (-) แบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้เพ่ือหมุนเพลาขอเหวี่ยง 

1. สายพานขับ (ดู 01-10A-4 การปรับตั้งสายพานขับ [WL-3]) 
2. พัดลมพัดลม (ดู 01-12A-8 การถอด/ตดิตั้งพัดลม [WL-3]) 
3. พูลเลยปมน้าํ

3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 
4. ติดตั้งชิ้นสวนยอนลําดับข้ันการถอด 

 

1 
ฝาครอบสายพานไทมมิ่ง 
(ดู 01-10A-8 หมายเหตุการประกอบฝาครอบ 
ไทมมิ่ง) 

2 เพลาพูลเลย 

3 
ลูกรอกตั้งสายพาน, สปริงลูกรอกตั้งสายพาน 
(ดู 01-10A-7 หมายเหตุการถอดลูกรอกตั้ง 
สายพาน, สปรงิลูกรอกตั้งสายพาน) 

4 

สายพานไทมมิง่ 
(ดู  01-10A-7 การถอดสายพานไทมมิ่ง [WL-3]) 
(ดู  01-10A-8 การตดิตั้งสายพานไทมมิ่ง  
[WL-3]) 

 
 
 
 
 

หมายเหตกุารถอดสปรงิดงึลกูรอกตัง้สายพาน, ลกูรอกตัง้
สายพาน 

1. หมุนเพลาขอเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกา และทํา
เครื่องหมายไทมมิ่งใหตรงตามรูปภาพ 

 
หมายเหตกุารถอดสายพานไทมมิง่ 

1. ทําเครื่องหมายแสดงทศิทางการหมุนลงบนตวั
สายพานเพื่อใชยืนยันการประกอบกลับใหถูกตอง 
 
ขอควรระวงั 
• การบดิงอสายพาน, การหมนุกลบัดานในออก
ดานนอก, การเปอนน้าํมนัหรอืจาระบ ีสิง่ตางๆ
เหลานีจ้ะทาํใหสายพานชาํรดุเสยีหายหรอื
อายกุารใชงานสัน้ลง 

• หลงัจากการถอดสายพานไทมมิง่ออก, หาม
หมนุเพลาขอเหวีย่ง/หรอืเพลาลกูเบีย้วไปใน
ตาํแหนงอืน่ๆ เพราะอาจจะทาํใหวาลวและ
ลกูสบูกระแทกกนั และทาํใหเกดิความ  
เสยีหายได 

 
 
 
 

สปรงิดงึลกูรอก
ตัง้สายพาน 

เครือ่งหมายไทมมิง่ พลูเลยเพลา
ลกูเบีย้ว

พลูเลยปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ

เครือ่งหมาย
ไทมมิง่ 

ลกูรอกตัง้
สายพาน 

ทศิทาง 
การหมนุ 

30 มม. {1.2 นิว้} อยางนอย 

3

1

2

37.3—51.9 {3.8—5.3, 28—38}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

N·m {kgf·m, ft·lbf}
18.6—25.5 {1.9—2.6, 14—18}

R 4
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หมายเหตกุารประกอบสายพานไทมมิง่ 
 

ขอควรระวงั 
• ความตงึของสายพานทีม่ากเกนิไป อาจทาํใหสายพานไทมมิง่ และเพลาลกูเบีย้วเสยีหายได 

 
1. วัดความยาวอิสระของสปริงดึงลูกรอกตั้งสายพาน 

• ถาคาที่วดัไดมากกวามาตรฐาน, ใหเปลีย่นสปริง 
 
ความยาวมาตรฐานสปรงิดงึลกูรอกตัง้สายพาน 

63.0 มม. {2.48 นิว้} 
 
 
 
 
 
 

2. ทําเครื่องหมายมารคไทมมิ่งใหอยูในตําแหนงตามภาพ 
3. ตรวจสอบใหแนใจวาคาแรงขันโบลทและนตัยึดปมฉีด

น้ํามันเชื้อเพลิง อยูในคาแรงขนัที่กําหนด ข้ันตอนนี้
จําเปนตองตรวจสอบเพื่อปองกันไมใหความตึงของ
สายพานไทมมิง่ผิดพลาด หลงัทําการประกอบแลว 

4. ประกอบสายพานไทมมิ่ง 
5. ประกอบลูกรอกตั้งสายพาน, สปริงดึงลูกรอกตั้ง

สายพานและนตัล็อก 
6. ขันโบลทล็อกลกูรอกตั้งสายพาน 
7. หมุนเพลาขอเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกา 2 รอบ และ

ตรวจสอบเครื่องหมายมารคไทมมิ่ง, ถาไมตรง ใหถอด
สายพานไทมมิง่ออก แลวทําซ้ําจากขั้นตอนที่ 1 

8. คลายโบลทล็อกลูกรอกตั้งสายพานไทมมิ่ง เพ่ือให
ลูกรอกทําการปรับความตึงของสายพาน ใหใชแรงของ
สปริงดึงลูกรอกตั้งสายพานเทานั้น ในการปรับความตึง
ของสายพาน หามใชวิธีการอ่ืนๆ นอกเหนือ จากนี้ 

 
 

 

9. ขันโบลทยดึลูกรอกตั้งสายพาน ตองแนใจวาลูกรอกตั้งสายพานไมหมุนไปพรอมกันกับการหมุนของโบลท 
 
หมายเหตกุารประกอบฝาครอบสายพานไทมมิง่ 

1. ขันโบลทยดึฝาครอบสายพานไทมมิ่งตามลําดับดัง
แสดงในภาพ 

 

 
การถอดเปลีย่นปะเกน็ฝาสบู [WL-3] 

DCF011010271W01 

คาํเตอืน 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย เพราะสามารถตดิไฟไดงาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ หรอืไดรบัความเสยีหายได 

อยาใหเปลวไฟหรอืประกายไฟเขาใกล 
• การกระจายหรอืการรัว่ของน้าํมนัเชือ้เพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได อาจทาํ

ใหเกดิความเสยีหาย, บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนี้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืงตอดวงตา
และผวิหนงั เพือ่ปองกนัสิง่นี้ ใหเปฏบิตัติาม “ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดู 01-12A-2 คาํเตือนการบริการระบบน้ําหลอเย็น [WL-3]) 
3. ถอดทอทาง EGR (ดู 01-16A-4 การถอด/ติดตั้งระบบ EGR [WL-3]) 
4. ถอดทอไอดี, ทอทางไอดีและทอหายใจ (ดู 01-13A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-3]) 

ความยาวอสิระ 

สปรงิดงึลกูรอก
ตัง้สายพาน 

เครือ่งหมายไทมมิง่ พลูเลยเพลา
ลกูเบีย้ว

พลูเลยปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

เครือ่งหมาย
ไทมมิง่ 

ลกูรอกตัง้
สายพาน 
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5. ถอดหัวฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง (ดู 01-14A-17 การถอด/ติดตั้งหวัฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 
6. ถอดเทอรโบชารจเจอรออก (ด ู01-15A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอเสีย [WL-3]) 
7. ถอดสายพานไทมมิ่ง (ดู 01-10A-7 การถอด/ติดตั้งสายพานไทมมิ่ง [WL-3]) 
8. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 
9. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
10. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10A-4 การปรบัตั้งสายพานขับ [WL-3]) 
11. ไลอากาศออกจากทอทางน้ํามัน (ดู 01-14A-5 หลังจากขั้นตอนการซอม [WL-3]) 
12. ติดเครื่องยนต และ 
 (1) ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง, น้าํหลอเย็น, และการรัว่ของน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (2) ตรวจสอบรอบเดินเบา 
13. ตรวจสอบกําลังอัด 

 
1 สายพานขับ 

2 
ฝาครอบวาลว 
(ดู 01-10A-11 หมายเหตุการติดตั้งฝาครอบ
วาลว) 

3 
โบลทฝาสูบ  
(ดู 01-10A-10 หมายเหตุการถอดโบลทฝาสบู) 
(ดู 01-10A-11 หมายเหตุการติดตั้งโบลทฝาสูบ) 

4 ฝาสูบ 

5 
ปะเก็นฝาสูบ 
(ดู 01-10A-10 หมายเหตุการติดตั้งปะเก็นฝาสูบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEALANT

OIL

R

RSEALANT

A

A

B

B

5

4
33

1

2

37.3—51.9 {3.8—5.3, 28—38}

17.6—19.6 {1.8—1.9, 13—14}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

4.9—8.8 N·m 
{50—90 kgf·cm, 
44—78 in·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

 29 {3.0, 21} + 90°—105° + 90°—105°
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01-10A-10 

หมายเหตกุารถอดฝาสบู
1. ถอดโบลท A 
2. สลับการคลายโบลทฝาสูบออกทีละนอย 2-3 ครั้ง เรียง
ตามลําดับในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารประกอบปะเกน็ฝาสบู 

1. วัดระยะเคลื่อนตัวข้ึนสูงสุดของลูกสูบทุกกระบอกสูบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เลือกขนาดปะเก็นใหสอดคลองเหมาะสมกับระยะเคลื่อน
ตัวสูงสดุของลกูสูบแตละลูก  

ตารางเลอืกขนาดปะเก็นฝาสบู 
ระยะเคลือ่นตวัสงูสดุ 

ของลกูสบู 
เครือ่งหมายแสดง 

ขนาดของปะเกน็ฝาสบู 

0.205-0.325 {0.081-0.127} 
 

0.265-0.385 {0.105-0.151} 
 

0.325-0.445 {0.128-0.175} 

 

 

 

 
3. ทาซลิิโคน ซแีลนทที่เสื้อสูบตามตําแหนงในภาพ

แสดง 
 

ความหนา 
φ2.0-3.0 มม. {0.079-0.118 นิว้}  

  
 
 
 
 
 

เครือ่งหมายแสดงขนาด
ปะเกน็ฝาสบู 

เสือ้สบู ลกูสบู 

ระยะเคลือ่น
ตวัสงูสดุ

ดานหนา
เครือ่งยนต

A

A

2610141815117 3

159131716128 4

DBG110AEB016

DPE110ZE1R02

DPE110ZE1R01

SEALANT

16.0 mm 
{0.63 in}

40.5 mm 
{1.59 in}

48.5 mm 
{1.91 in}

9.0 mm 
{0.35 in}

DBG110AWB310



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-11 

 
 
 
01

หมายเหตกุารประกอบโบลทฝาสบู  

1. วัดความยาวของโบลทแตละตวั  
• ถาคาที่วดัไดมากกวาคากําหนด, ใหเปลี่ยนโบลท 

 
ความยาวโบลทฝาสบู 
เครือ่งหมายทีห่วัโบลท W 
ความยาวมาตรฐาน : 101.2-101.8 มม. 

{3.985-4.007 นิว้} 
ความยาวสงูสดุ : 102.5 มม. {4.035 นิว้} 
เครือ่งหมายทีห่วัโบลท N 
ความยาวมาตรฐาน : 113.2-113.8 มม. 

{4.457-4.480 นิว้} 
ความยาวสงูสดุ : 114.5 มม. {4.508 นิว้} 

 
2. หลอลื่นน้ํามันเครื่องที่เกลียวของโบลทและบริเวณ

หนาสัมผสัของโบลทแตละตัว แลวทําการติดตั้ง 
3. สลับการขันโบลทฝาสูบเขาหลายๆ ครั้ง เรียงตาม 

ลําดับในภาพ 
 

คาแรงขนั 
29 N•m {3.0 kgf•m, 2.1 ft•lbf} 

 
4. ขันโบลทฝาสูบตามลําดับในภาพทวนอีกครั้ง จน

ไดคาแรงขนั 29 N•m {3.0 kgf•m, 2.1 ft•lbf} 
  
 

5. ทําเครื่องหมายลงบนหัวโบลทแตละตัว 
6. ใชเครื่องหมายในการอางอิง สลับการขันโบลทฝา

สูบ เชนเดียวกันกับในขั้นตอนที่ 3 เพ่ิมไปอีก 90°-
150° 

7. ตอจากนั้นใหขันโบลท เชนเดยีวกันกับในขั้นตอน
ที่ 3 ขันโบลทเพ่ิมไปอีก 90°-150° 

8. ขันโบลท A 
 

คาแรงขนั 
17.6-19.6 N•m {1.8-1.9 kgf•m, 13-14 ft•lbf} 

 
หมายเหตกุารประกอบฝาครอบวาลว 

1. ทาซลิิโคน ซแีลนทในตําแหนงตามภาพแสดง
  

 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งหมาย

คาความยาว 

เครือ่งหมาย

DBG110AEB097

A

A

17139514812 16

181410623711 15

DBG110AEB018

90°—105° 90°—105°

DBG110AEB019

SEALANT

SEALANT

DBG110AEB013



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-12 

2. ขันโบลทยดึฝาครอบวาลว A และ B 
 

คาแรงขนั 
1.5-2.9 N•m {16-29 kgf•m, 14-25 ft•lbf} 
 

3. ขันโบลทยดึฝาครอบวาลวตามลําดับตามในภาพ 
 

คาแรงขนั 
4.9-8.8 N•m {50-89- kgf•m, 44-77 ft•lbf} 
 

การถอด/ประกอบกระเดือ่งกดวาลว 
DCF011012012W01 

ขอควรระวงั 
• การถอดเพลาลกูเบีย้วในขณะทีเ่พลาลกูเบีย้วมภีาระ อาจทาํใหเพลาลกูเบีย้วหกัได ดงันั้น เมื่อทาํการถอดเพลาลกู
เบีย้ว ตองแนใจวาปองกนัไมใหเพลาลกูเบีย้วกดกระเดือ่งวาลว (ด ู01-10A-5 การปรบัตัง้ระยะหางวาลว [WL-3]) 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดทอทาง EGR (ดู 01-16A-4 การถอด/ติดตั้งระบบ EGR [WL-3]) 
3. ถอดทอไอดีและทอหายใจ  
4.  ถอดสายพานไทมมิ่ง 
5. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
6.  ประกอบชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 

 
 

1 ฝาครอบวาลว 

2 

พูลเลยเพลาลกูเบี้ยว 
(ดู 01-10A-13 หมายเหตุการถอดพูลเลยเพลา 
ลูกเบี้ยว) 
(ดู 01-10A-15 หมายเหตุการประกอบพูลเลย
เพลาลูกเบี้ยว) 

3 
แผนก้ัน 
(ดู 01-10A-14 หมายเหตุการประกอบแผนก้ัน) 

4 

เพลาลูกเบี้ยว 
(ดู 01-10A-13 หมายเหตุการถอดเพลา 
ลูกเบี้ยว) 
(ดู 01-10A-14 หมายเหตุการประกอบเพลา 
ลูกเบี้ยว) 

5 
กระเดื่องกดวาลว 
(ดู 01-10A-13 หมายเหตุการประกอบกระเดือ่งกด
วาลว) 

6 สลักนํา 
 
 
 
 
 

ดานหนา
เครือ่งยนต 

A

B

112111098

3 24567

13

DBG110AEB014

SEALANT

OIL OILOIL

OIL

SEALANT

30—41 {3.1—4.1, 23—30}

123—140 {13—14, 91—103}

16—20 {1.7—2.0, 12—14}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m {80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

4.9—8.8 N·m 
{50—90 kgf·cm, 
44—78 in·lbf}

SST
R

R

1

3

2

4

5

6

11.27—14.21 N·m
{115—144 kgf·cm, 100—125 in·lbf}

DBG110AWB004



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-13 

 
 
 
01

หมายเหตกุารถอดพลูเลยเพลาลกูเบีย้ว 
  

ขอควรระวงั 
• อยาขยบัเพลาลกูเบีย้วจากตาํแหนงนี ้เพราะวาอาจจะทาํใหวาลวและลกูสบูกระแทกกนั ทาํใหเกดิความเสยีหายได 

 
1. ใชประแจเลื่อนจับยึดสวนที่เปนหกเหลี่ยมของเพลา
ลูกเบี้ยว 

  
หมายเหตกุารถอดฝาประกบัเพลาลกูเบีย้ว 

 
ขอควรระวงั 

• การถอดฝาประกบัเพลาลกูเบีย้วในขณะทีม่ภีาระ อาจจะทาํใหเพลาลกูเบีย้วเสยีหายได เมือ่ทาํการถอดฝาประกบัเพลา
ลกูเบีย้ว, ใหคลายนตัลอ็กและสกรปูรบัตัง้เพือ่ปองกนัไมใหเพลาลกูเบีย้วกดกระเดือ่งวาลวลง 

 
หมายเหต ุ

• ทําเครื่องหมายที่ฝาประกับเพลาลูกเบี้ยวแตละตัวเพ่ือใชยืนยันในการประกอบกลับตําแหนงเดิม 
 
1. ใหสลับการคลายโบลทฝาประกับเพลาลูกเบี้ยวออกทีละ
นอย 3-4 ครั้ง ตามลําดับในภาพ 

 
หมายเหตกุารประกอบกระเดือ่งกดวาลว 

1. ถาใชกระเดื่องกดวาลวตัวใหม,ใหจัดระยะ A ตาม
คากําหนด 
 
ระยะ A 

  0.0-4.0 ม.ม. {0.0-0.115 นิว้} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG110AWB005

98

7

54

3

1

210 6

DBG110AWB006

A

DBG110AWB007



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-14 

หมายเหตกุารประกอบเพลาลกูเบีย้ว 
1. ทาซลิิโคนซแีลนทเขากับบริเวณที่เปนที่ตั้งฝาประกับ

เพลาลูกเบี้ยวตวัหนาในตําแหนงตามรูป หลีกเลี่ยง
อยาใหซีแลนทหยดลงไปโดนบริเวณผิวหนาสัมผัส
ขอเพลาลูกเบี้ยว, ผิวสัมผสั  ซลีนํ้ามันเพลาลกูเบี้ยว, 
และผิวสัมผสักันรุนเพลาลูกเบีย้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คอยๆ สลับการขันโบลทฝาประกับเพลาลูกเบี้ยวเขาที
ละนอย 3-4 ครัง้ ตามลําดับในภาพ 

 
ขอควรระวงั 

• ยงัคงมรีะยะขยบัตวัไดเลก็นอยของเพลา  ลกู
เบีย้ว, ดงันัน้ในขณะประกอบจาํเปนตองจดัวาง
เพลาลกูเบีย้วใหอยูในระดบั มฉิะนัน้, แรงใน
การขนัทีม่ากเกนิไปอาจจะถกูสงถายผานยงั
สวนทีเ่ปนกนัรนุบนฝาสบู หรอืเพลาลกูเบีย้วทาํ
ใหไดรบัความเสยีหายได เพือ่หลกีเลีย่งสาเหตุ
นี,้ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนตอไปนีอ้ยางเครงครดั 

 
3. ลางทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะติดตั้งซลีนํ้ามนัตัวใหม

ดวยน้ําสบู 
4. คอยๆ ใชมือดันติดตั้งซีลนํ้ามันตัวใหมใหเขาที ่

 
 
 
 

5. ใชเครื่องมือพิเศษและคอนคอยๆ เคาะตดิตั้งซีล
น้ํามันตัวใหม 

6. เพ่ือใหแนใจวาไดติดตั้งซลีนํ้ามันตัวใหมไดถกูตอง
ใหวัดระยะระหวางผิวหนาของฝาสูบกับผิวหนาของ 
ซีลนํ้ามัน 
 
ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัเพลาลกูเบีย้ว 

0.5-1.0 ม.ม. {0.020-0.039 นิว้} 

 
หมายเหตกุารประกอบแผนกัน้ 

1. จากภาพแสดงขันโบลทยดึแผนก้ันตามลําดับ 

 
 
 
 
 

ดานหนา
เครือ่งยนต

ซลีน้าํมนั 
คอน ฝาสบู

SEALANT

DBG110AWB008

23

4

67

8 951

10

DBG110AWB009

0.50—1.0 mm 
{0.020—0.039 in}

 

49 S010 001

DBG110AWB010

3

1

2

DBG110AWB011



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-15 
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หมายเหตกุารประกอบพลูเลยเพลาลกูเบีย้ว 
1. ประกอบพูลเลยเพลาลูกเบี้ยวเขากับเพลาลูกเบี้ยว 

โดยใหสลักตรงกับชองที่มารคไทมมิ่ง 
 
มารคไทมมิง่ 

WL 
 
 
 
 
 
 
 

2. ใชประแจเลื่อนจับยึดตรงสวนที่เปนหกเหลี่ยมของ
เพลาลูกเบี้ยวเอาไว แลวขันโบลทล็อก 

 
ขอควรระวงั 

• อยาหมนุเพลาลกูเบีย้วเคลือ่นทีจ่ากตาํแหนงนี ้
เพราะอาจจะทาํใหวาลวและลกูสบูกระแทกกนั
กอใหเกดิความเสยีหายได 

  
การเปลีย่นซลีน้ํามนัตวัหนา [WL-3] 

DCF011010602W01

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดู 01-12A-3 คาํเตือนการบริการระบบน้ําหลอเย็น [WL-3]) 
3. ถอดทอยางหมอน้ําตัวบน 
4. ถอดจดุยดึหมอน้ําและใบพัดลม 
5. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 
6. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
7. ตรวจสอบการรัว่ที่บริเวณเครื่องยนต 
8. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10A-4 การปรบัตั้งสายพาน

ขับ [WL-3]) 
 
1 สายพานขับ 

2 

พูลเลยเพลาขอเหวี่ยง 
(ดู 01-10A-16 หมายเหตุการถอดพูลเลยเพลาขอ
เหวี่ยง) 
(ดู 01-10A-17 หมายเหตุการติดตั้งพูลเลยเพลาขอ
เหวี่ยง) 

3 
ซีลนํ้ามันตัวหนา 
(ดู 01-10A-16 หมายเหตุการถอดซลีนํ้ามันตวัหนา) 
(ดู 01-10A-16 หมายเหตุการติดตั้งซีลนํ้ามันตัวหนา)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สลกั

มารคไทมมิง่

DBG110AEBR85

DBG110AWB005

OILOIL

SST

SST R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

392—441 
{40—44, 
290—325}

3

1

2

DBG110AWB012



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-16 

หมายเหตกุารถอดพลเูลยเพลาขอเหวีย่ง 
 

ขอควรระวงั 
• การหมนุเพลาขอเหวีย่ง หลงัจากถอดพลูเลยเพลาขอเหวีย่งออก อาจทาํใหเฟองไทมมิง่ผดิตาํแหนงไป 
• การถอดสลกัอาจทาํใหรองสลกัเสยีหายไมไดศนูย 

 
1. ใชเครื่องมือพิเศษถอดพลูเลยเพลาขอเหวี่ยง 
 

ขอควรระวงั 
• แผนเพลทเซน็เซอร CKP เปนชิน้สวนทีส่าํคญั 
สาํหรบัควบคมุการทาํงานของเครือ่งยนต;ความ
เสยีหายใดๆกต็ามทีเ่กดิขึน้กบัแผนเพลทจะทาํ
ใหไมสามารถควบคมุการทาํงานได เมือ่ถอด/
ตดิตัง้พลูเลยเพลาขอเหวีย่ง, จงึตองระมดัระวงั
ไมทาํใหแผนเพลทเสยีหายหรอืตดิขดัและตดิตัง้
ใหถกูตอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนัตวัหนา 

1. ใชใบมดีตดัขอบซีลนํ้ามันออก 
2. ใชไขควงที่พันปลายไวดวยผา ถอดซีลนํ้ามันออก 
 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหนา 

1. ลางทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะติดตั้งซลีนํ้ามนัตัวใหมดวยน้าํสบู 
2. คอยๆ ใชมือดันติดตั้งซีลนํ้ามันตัวใหมใหเขาที่
3. ใชเครื่องมือพิเศษและคอนคอยๆ เคาะตดิตั้งซีล

น้ํามันตัวใหม 
4. เพ่ือใหแนใจวาไดติดตั้งซลีนํ้ามันตัวใหมไดถกูตอง, 

ใหวัดระยะระหวางปลายฝาครอบและผิวหนาของซีล
น้ํามันตามภาพ 

 
ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหนา 

0.0-0.40 ม.ม. {0.0-0.015 นิว้} 

ผา 

พลูเลยเพลาขอ
เหวีย่ง 

เพลท 

ซลีน้าํมนัหนา
คอน

ฝาสบู 

49 S011 102A

DBG110AWB013

DBG110AWB021

DBG110AWB015

0.0—0.40 mm 
{0.0—0.015 in}

49 F027 009

DBG110AWBR16



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-17 
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หมายเหตกุารตดิตัง้พลูเลยเพลาขอเหวีย่ง 
 

ขอควรระวงั 
• แผนเพลทเซน็เซอร CKP เปนชิน้สวนสาํคญั สาํหรบัควบคมุการทาํงานของเครือ่งยนต ความเสยีหายใดๆกต็ามทีเ่กดิ
ขึน้กบัแผนเพลทจะทาํใหไมสามารถควบคมุการทาํงานได เมือ่ถอด/ตดิตัง้พลูเลยเพลาขอเหวีย่ง จงึตองระมดัระวงั
ไมทาํใหแผนเพลทเสยีหาย หรอืตดิขดัและตดิตัง้ใหถกูตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ใชเครื่องมือพิเศษยดึเพลาขอเหวี่ยง 

 
การเปลีย่นซลีน้ํามนัตวัหลงั [WL-3] 

DCF011011399W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดลอชวยแรง (ดู 05-10-12 การถอด/ติดตัง้ชุดคลัตช) 
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
4. ติดตั้งยอนกลับข้ันตอนการถอด 
 

1 

ซีลนํ้ามันตัวหลงั 
(ดู 01-10A-18 หมายเหตุการถอดซลีนํ้ามัน 
ตัวหลัง) 
(ดู 01-10A-18 หมายเหตุการติดตั้งซีลนํ้ามัน
ตัวหลัง) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลูเลยเพลาขอ
เหวีย่ง 

เพลท 

DBG110AWB021

49 S011 102A

DBG110AWB013

OILOIL

SST R

1

DBG110AWB316



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-18 

หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนัตวัหลงั 
1. ใชใบมดีตดัขอบซีลนํ้ามันออก 
2. ใชไขควงที่พันปลายไวดวยผา ถอดซีลนํ้ามันออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหลงั 

1. ลางทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะติดตั้งซลีนํ้ามนั
ตัวใหมดวยน้ําสบู 

2. คอยๆใชมือดันติดตั้งซีลนํ้ามันตัวใหมใหเขาที ่
3. ใชเครื่องมือพิเศษและคอนคอยๆเคาะติดตั้งซลี

น้ํามันตัวใหม 
4. เพ่ือใหแนใจวาไดติดตั้งซลีนํ้ามันตัวใหมได

ถูกตอง, ใหวัดระยะระหวางปลายฝาครอบและ
ผิวหนาของซลีน้ํามัน 

  
 ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหลงั 

 0-0.5 ม.ม. {0-0.01 นิว้} 
 

 

การถอด/ตดิตัง้เครือ่งยนต [WL-3] 
DCF011000000W01 

คาํเตอืน 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย เพราะสามารถตดิไฟไดงาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ หรอืไดรบัความเสยีหายได 

อยาใหเปลวไฟหรอืประกายไฟเขาใกล 
• การกระจายหรอืการรัว่ของน้าํมนัเชือ้เพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได อาจทาํให

เกดิความเสยีหาย, บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนีน้้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืงตอดวงตาและ
ผวิหนงั เพือ่ปองกันสิง่นี ้ใหเปฏบิตัติาม “ขั้นตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” (ด ู01-14A-4 
ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ) 

 
1. ถอดทอทางไอดี (ดู 01-13A-2 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี[WL-3]) 
2. ถอดแบตเตอรี่ (ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี)่ 
3. ถอดหมอน้ํา (ด ู01-12A-6 การถอด/ตดิตั้งหมอน้ํา [WL-3]) 
4. ถอดทอไอเสียดานหนา (ดู 01-15A-2 การถอด/ตดิตั้งระบบไอเสีย [WL-3]) 
5. ถอดระบบสงกําลัง (ดู 01-11A-5 การถอด/ติดตั้งระบบสงกําลงั [R15M-D]) 
6. ถอดปมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร โดยทอน้ํามนัและทอยางยงัตออยู (ดู 06-14-14 การถอด/ตดิตั้งปมน้ํามันพวงมาลยั

เพาเวอร) 
 

หมายเหต ุ
• จัดและยดึปมน้าํมันพวงมาลยัเพาเวอรไวดวยเชือกเพ่ือไมใหกีดขวางการทํางาน 
 

7. ถอดคอมเพรสเซอรโดยทีท่อทางยังคงติดอยู (ดู 07-11-6 การถอด/ตดิตั้งA/C คอมเพรสเซอร) 
 

หมายเหต ุ
• จัดและหาทีต่ิดตั้งคอมเพรสเซอรไวดวยเชือกหรือสายไฟเพื่อไมใหกีดขวางการทํางาน 

 
8. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 
9. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
10. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10A-4 การปรบัตั้งสายพานขับ [WL-3]) 
11. ไลอากาศออกจากทอทางน้ํามัน (ดู 01-14A-5 หลังจากข้ันตอนการซอม [WL-3]) 
12. ติดเครื่องยนต และ 

(1) ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง, น้าํหลอเย็น, และการรัว่ของน้ํามันเชื้อเพลิง 
(2) ตรวจสอบรอบเดินเบา 

ซลีน้าํมนั 
คอน

ฝาสบู 

ผา 

DBG110AWB317

0—0.5 mm 
{0—0.01 in}

 

49 S011 103

DBG110AWB318



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-19 

 
 
 
01

13. ทดสอบการขับ 

 
 

1 ใบพัดลม 
2 สายพานขับ 
3 นัตยดึยางแทนเครื่อง 

4 
เครื่องยนต 
(ดู 01-10A-19 หมายเหตุการถอด/ติดตั้ง
เครื่องยนต) 

 
 
 
หมายเหตกุารถอด/ตดิตัง้เครือ่งยนต   

1. ติดตั้งหูหิ้วเครื่องยนต  (JE48 10 561C) หรือ
เครื่องมือพิเศษ (303-050 (49 UN30 3050)) เขา
กับฝาสูบโดยใชโบลท (99794 0820 หรือ M8X 
1.25, 6T, ความยาว 20 มม. {0.79 นิว้}) ตาม
ภาพแสดง 

 
คาแรงขนั : 

18.6-25.5 N•m {1.90-2.60 kgf•m, 13.8-
18.8 ft•lbf} 

2. ถาใชเครื่องมือพิเศษ (303-050 (49 UN30 3050)) 
ใหใชเครื่องมือพิเศษ (49 L017 5A0) เม่ือรองรับ
เครื่องยนต   

 
3. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับฝาสูบ โดยใชโบลท 

(99794 0820 หรือ M8X 1.25, 6T, ความยาว 20 
มม. {0.79 นิว้}) ตามภาพแสดง 

 
คาแรงขนั : 

18.6-25.5 N•m {1.90-2.60 kgf•m, 13.8-
18.8 ft•lbf}  

 
 
 

ดานหนา
เครือ่งยนต

โบลท 

N·m {kgf·m, ft·lbf}

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 
14—18}

53.9—76.4 {5.50—7.79, 39.8—56.3}
31

2

4

DBG110AWB319

JE48 10 561C or SST (303-050 (49 UN30 3050))

DBG110AEBR01

303-050
(49 UN30 3050)

49 L017 5A0

M8 x 1.25

DBG110AEBR84

โบลท 



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-20 

การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนขางเครือ่งยนต [WL-3] 
DCF011000000W02 

1. ถอดหัวฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง (ดู 01-14A-17 การถอด/ติดตั้งหวัฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 
2. ถอดระบบไอดี (ดู 01-13A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-3]) 
3. ถอดหัวเผา (ดู 01-13A-6 การถอด/ติดตั้งหัวเผา [WL-3]) 
4. ถอดระบบไอเสยี (ดู 01-15A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอเสยี [WL-3]) 
5. ถอดออยลคูลเลอรน้ํามัน (ดู 01-10A-4 การถอด/ติดตั้งออยลคูลเลอรน้ํามัน [WL-3]) 
6. ถอดชิ้นสวนขางเครื่องยนตตามลาํดับในตาราง 
7. ติดตั้งชิ้นสวนขางเครื่องยนตยอนกลับข้ันตอนการถอด 
1 สายพานขับ 

2 
เจนเนอรเรเตอร 
(ดู 01-17-5 หมายเหตุการตดิตั้งเจนเนอรเรเตอร) 

3 ลูกรอก 
4 ขายึดคอมเพรสเซอร 
5 ขายึดยางแทนเครื่องยนต 

6 
สวิตชแรงดันน้าํมันเครื่อง 
(ดู 01-10A-2 การตรวจสอบสวิตชแรงดันน้ํามัน 
เครื่อง [WL-3]) 

7 พูลเลยปมน้ํา 
 

การปรบัแตงเครือ่งยนต [WL-3] 
DCF011002000W01 

การเตรยีมการปรบัแตงเครือ่งยนต 
1. ติดเครื่องยนต ปลอยใหทํางานจนถึงอุณหภมูิการทาํงาน 
2. ตรวจสอบดูวาเกียรอยูในตําแหนงเกียรวาง 
3. ไมไดเหยียบขาคันเรง 
4. สวิตช A/C OFF 
5. ปดสวติชอุปกรณไฟฟาทั้งหมด 
6. ตรวจสอบดูวาไมมีรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) ปรากฏข้ึน 

การตรวจสอบรอบเดนิเบา 
ใชเครือ่งมอืวิเคราะหปญหา 

1. เตรียมการปรับแตงเครื่องยนต (ดู 01-10A-20 การเตรยีมการปรับแตงเครื่องยนต [WL-3]) 
2. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหา เขากับข้ัวตอรหสัวิเคราะหปญหา (DLC)

หมายเหต ุ
• รอบเดินเบาปรบัตั้งไมได 
• การตรวจสอบรอบเดินเบา จําเปนตองใชเครื่องมือ
วิเคราะหปญหา 

 

3. ตรวจสอบรอบเดินเบา (เครื่องมือวิเคราะหปญหา:RPM 
PID) อยูในคากําหนดโดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
คากาํหนด 
ไมมภีาระ: 695-745 รอบ/นาท ี
ระบบปรบัอากาศทาํงาน: 725-775 รอบ/นาท ี

 

• ถาไมอยูในคากําหนด, ตรวจสอบชิ้นสวนตอไปนี้ 
— เซ็นเซอร APP  
— เซ็นเซอร ECT 
— เซ็นเซอร CKP 
— เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชือ้เพลิง 

• หากชิ้นสวนตางๆ ปกติ, เปลี่ยน PCM 

SEALANT

N·m {kgf·m, ft·lbf}

38—51 
{3.9—5.2, 
29—37}

37.3—52.0 
{3.8—5.3, 
28—38}

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 14—18}

11.8—17.6 {1.2—1.8, 9—13}

37.3—51.9 
{3.8—5.3, 
28—38}

7

5

6

5

4

3

2

1

DBG110AWB022

DLC

DBG110AWBR50



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-21 

 
 
 
01

ไมใชเครือ่งมอืวเิคราะหปญหา 
ขอควรระวงั 
• การตอขัว้ที ่DLC ผดิขัว้ อาจจะทาํใหเกดิขอบกพรองขึน้ได ตองตอขัว้เฉพาะขัว้ทีก่าํหนดเทานัน้ 

 

1. เตรียมการปรับแตงเครื่องยนต (ดู 01-10A-20 การเตรยีมการปรับแตงเครื่องยนต [WL-3] 
2. ตอเครื่องวดัรอบเขากับข้ัว IG- ของข้ัวตอ DLC 
3. เปดเครื่องโหมดตรวจสอบ 

 (1)  ตอข้ัว TEN ของ DLC กับกราวดตัวถัง โดยใช
สายทดสอบ 

 
หมายเหต ุ
• รอบเดินเบาปรบัตั้งไมได 

 
4. ตรวจสอบรอบเดินเบาอยูในคากําหนด 

 

คากาํหนด 
ไมมภีาระ: 695-745 รอบ/นาท ี
ระบบปรบัอากาศทาํงาน: 725-775 รอบ/นาที
  
  
• ถาไมอยูในคากําหนด, ตรวจสอบชิ้นสวนตอไปนี้ 

— เซ็นเซอร APP 
— เซ็นเซอร ECT 
— เซ็นเซอร CKP 
— เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชือ้เพลิง 

• ถาชิ้นสวนตางๆ ปกติ ใหเปลี่ยน PCM 
 
การปรบัตัง้ชวงระยะเวลาจงัหวะการฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 

ขอควรระวงั 
• ความตงึของสายพานไทมมิง่ทีม่ากเกนิไป อาจทาํใหสายพานไทมมิง่และเพลาลกูเบีย้วเสยีหายได ถาโบลท
และนตัของปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิมกีารคลายออกชัว่คราว, ใหตรวจสอบและปรบัตัง้ความตงึของสายพานอีกครัง้ 

 
1. หมุนเพลาขอเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกา และทํา

เครื่องหมายศูนยตายบน (TDC) ที่พูลเลยเพลาขอ
เหวี่ยง (เครื่องหมายสีเหลือง) ใหตรงกับสลักแสดง 

2. ถอดปลั๊กปด (Hydraulic head plug) ออกจากหัว
ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง  

 
 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ พรอมไดอัลเกจเขากับรูปลั๊ก

ปด (Hydraulic head plug) เพ่ืออานคาประมาณ 2 
มม. {0.08 นิว้}  

 
 
 
 

กราวดตวัถงั

สายทดสอบ

หลงัศนูยตายบน  ATDC 10° (เครือ่งหมายสขีาว) 

TDC (เครือ่งหมาย
สเีหลอืง) 

สลกั 

FEN

GND

DLC

TEN

B+

IG—

DBG110AWB023

DBG110AEBR81

49 9140 074

DBG110AEBR80



เครือ่งยนต [WL-3] 
 

01-10A-22 

4. หมุนเพลาขอเหวี่ยงทวนเข็มนาฬิกา และหา
ตําแหนงที่เข็มไดอัลเกจไมกระดิกเคล่ือนที่ ซึ่งอยู
ในจุดใกลๆ ประมาณ 30° BTDC (รูบริการตดิตั้ง
เครื่องมือพิเศษ สําหรับพูลเลยเพลาขอเหวี่ยง และ
สลักแสดงประมาณ 30° BTDC) 

5. เซ็ทปรับตั้งไดอัลเกจที่ 0 มม. {0 นิว้}  
6. หมุนเพลาขอเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกา และอานคา

ไดอัลเกจ เม่ือเครื่องหมาย 10° ATDC (สีขาว) ของ
พูลเลยเพลาขอเหวี่ยง และสลักตรงกัน 

7. ถาไมอยูในคากําหนด, คลายโบลทและนตัทีย่ดึปม 
น้ํามันเชื้อเพลิง และปรับตั้งปมน้ํามันเชื้อเพลิงใหอยู
ในคากําหนด 

 
คาปรบัตัง้ลกูปมพลงัเยอรปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

0.95-1.05 มม. {0.038-0.041 นิว้} 

 
 

8. ขันยึดปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ตามลําดับในภาพ 
9. ถอดเครื่องมือพิเศษออก และประกอบปลั๊กปด 

(Hydraulic head plug) พรอมปะเก็นรองตัวใหม 
10. ตรวจสอบและปรับตั้งความตึงของสายพานไทมมิ่ง 

(ดู 01-10A-7 การถอด/ติดตั้งสายพานไทมมิง่ 
[WL-3])  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบลท 

หลงัศนูยตายบน  ATDC 10° (เครือ่งหมายสขีาว) 

TDC (เครือ่งหมาย
สเีหลอืง) 

สลกั

DBG110AEBR79

TDC BTDC 30° M12 x 1.75 

DBG110AEBR78

 
ATDC 10°

5
5

4

4

3 3
1

2

1
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เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-1 

 
 
 
01

01-10B กลไกเครือ่งยนต [WL-C, WE-C]  
ตาํแหนงชิน้สวนเครือ่งยนต  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-10B-2 

ปะเก็นฝาสูบ    
การถอดเปลีย่น [WL-C, WE-C].........

 
01-10B-9 

การตรวจสอบสายพานขับ  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-10B-3 

การถอด/ประกอบกระเดือ่งกดวาลว 
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-10B-16 

การปรบัตั้งสายพานขับ  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-10B-4 

การถอดเปลีย่นซลีน้าํมันตวัหนา  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-10B-17 

การตรวจสอบระยะหางวาลว  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-10B-5 

การถอดเปลีย่นซลีน้าํมันตวัหลงั  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-10B-18 

การปรบัตั้งระยะหางวาลว  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-10B-5 

การถอด/ตดิตัง้เครือ่งยนต  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-10B-19 

การตรวจสอบกาํลังอดั  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-10B-6 

การถอด/ประกอบเครือ่งยนต 
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-10B-21 

การถอด/ตดิตัง้สายพานไทมมิง่  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-10B-7 

การปรบัแตงเครือ่งยนต 
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-10B-21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-2 

 
ตาํแหนงชิน้สวนเครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 

DCF011000000W04 

 
DBG110BWB87 
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เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-3 

 
 
 
01

1 

เครื่องยนต 
(ดู 01-10B-5 การตรวจสอบระยะหางวาลว  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-10B-5 การปรับตั้งระยะหางวาลว  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-10B-6 การตรวจสอบกําลังอัด  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-10B-19 การถอด/ตดิตัง้เครื่องยนต  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-10B-21 การถอด/ประกอบเครื่องยนต 
[WL-C, WE-C]) 

2 

สายพานขับ 
(ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพานขับ 
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-10B-4 การปรับตั้งสายพานขับ  
[WL-C, WE-C]) 

3 
สายพานไทมมิง่ 
(ดู 01-10B-7 การถอด/ตดิตั้งสายพานไทมมิง่ 
[WL-C, WE-C]) 

4 
กระเดื่องกดวาลว 
(ดู 01-10B-16 การถอด/ประกอบกระเดื่องกด
วาลว [WL-C, WE-C]) 

5 
ปะเก็นฝาสูบ 
(ดู 01-10B-9 การถอดเปลีย่นปะเก็นฝาสูบ  
[WL-C, WE-C]) 

6 
ซีลนํ้ามันตัวหนา 
(ดู 01-10B-17 การถอดเปลีย่นซีลนํ้ามันตัว
หนา [WL-C, WE-C]) 

7 
ซีลนํ้ามันตัวหลงั 
(ดู 01-10B-18 การถอดเปลีย่นซีลนํ้ามันตัว
หลัง [WL-C, WE-C]) 

 
 
 
 
การตรวจสอบสายพานขับ [WL-C, WE-C] 

DCF011015800W03 

ตรวจสอบการหยอนตวัของสายพาน 
1. ในขณะเครื่องยนตเย็น ใหตรวจสอบการหยอนตัว

ของสายพาน, หรืออยางนอย รอ 30 นาท ี
หลังจากดับเครือ่งยนต โดยใชแรงกด 98 N (10 
kgf, 22 lbf) ทีต่ําแหนงก่ึงกลางระหวางพูลเลย
ตามที่กําหนด 

 
 
การหยอนตวัของสายพาน 

(มม. {นิ้ว}) 
สายพาน ใหม* เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 7.4-9.4 
{0.30-0.37} 

8.7-10.4 
{0.35-0.40} 14.3 {0.56} หรือมากกวา 

a 6.1-6.9 
{0.24-0.27} 

7.1-8.0 
{0.28-0.31} 11.3 {0.44} หรือมากกวา 

A/C 
b 10.0-11.0 

{0.40-0.43} 
11.3-12.6 

{0.45-0.49} 17.4 {0.69} หรือมากกวา 

*: สายพานเสนใหมที่ตดิตั้งเขากับเครื่องยนตทีท่ํางานนอยกวา 5 นาท ี
 

2. ถาไมอยูในคากําหนด, ใหปรับตั้ง (ดู 01-10B-4 การปรับตั้งสายพานขับ  [WL-C, WE-C])
 
 

เจนเนอเรเตอร

ปมน้าํ 

พลูเลยเพลา
ขอเหวีย่ง 

จดุวดั b

จดุวดั a

คอมเพรสเซอร

A/C

พลูเลยเพลา
ขอเหวีย่ง 

จดุวดั 

เจนเนอเรเตอร

DBG110AWB301



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-4 

 
การตรวจสอบความตงึของสายพานขบั 

1. สามารถตรวจสอบความตึงของสายพานได โดย
การตรวจสอบการหยอนตัวของสายพาน ตรวจสอบ
ความตึงของสายพานในขณะเครื่องยนตเย็น หรือ
อยางนอยรอ 30 นาท ีหลังจากดับเครื่องยนต ใช
เครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบความตึงสายพาน
ระหวางพูลเลยทั้งสอง 

 
ความตงึของสายพาน 

(N {kg, lbf}) 

สายพาน ใหม* เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 490-637 
{50.0-64.9, 111-143} 

431-539 
{44.0-54.9, 96.9-121} 225 {22.9, 50.6} หรือนอยกวา 

A/C 455-572 
{46.4-58.3, 103-128} 

353-431 
{36.0-43.9, 79.4-96.8} 156 {15.9, 35.1} หรือนอยกวา 

*: สายพานเสนใหมที่ตดิตั้งเขากับเครื่องยนตทีท่ํางานนอยกวา 5 นาท ี
 

2. ถาไมอยูในคากําหนด, ใหปรับตั้ง (ดู 01-10B-4 การปรับตั้งสายพานขับ  [WL-C, WE-C]) 
 
 
การปรบัตั้งสายพานขับ [WL-C, WE-C] 

DCF011015800W06 

1. คลายโบลทตดิตั้ง C และนตัลอ็ก A 
2. ปรับตั้งการหยอนตัวหรือความตึงของสายพานโดยขันโบลทปรับตั้ง B (ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพานขับ  [WL-C, 

WE-C]) 
3. ขันโบลทตดิตั้ง C และนัตล็อก A 
4. ขันโบลทปรับตัง้ B 

 
 คาแรงขนั 

7.84-9.80 N•m {80-100 kgf•cm, 69.4-86.7 
in•lbf} 

 
5. ตรวจสอบการหยอนตัวหรือความตึงของสายพาน

ซ้ําอีกครั้ง (ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพาน 
[WL-C, WE-C]) 

 
A/C 

1. คลายนัตล็อก A 
2. ปรับตั้งการหยอนตัวหรือความตึงโดยหมุนโบลทปรับตั้ง B (ด ู01-10B-3 การตรวจสอบสายพานขับ  [WL-C, WE-C]) 
3. ขันนัตล็อก A 
4. ตรวจสอบการหยอนตัวหรือความตึงของสายพานซ้ําอีก

ครั้ง (ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพานขับ  [WL-C, 
WE-C]) 

 
 
 

ปรบัตัง้

วดั 

ปมน้าํ

พลูเลยเพลา
ขอเหวีย่ง 

เจนเนอเรเตอร

คอมเพรสเซอร พลูเลยเพลา
ขอเหวีย่ง 

49 9200 020A

DBG110AWB302

A

B

C
37.3—51.9 
{3.8—5.3,
28—38 }

18.6—25.5 
{1.9—2.6,
14—18 }

N·m {kgf·m, ft·lbf}

DBG110AWB303

A

B a

b

37.3—52.0 
{3.8—5.3,
28—38 }

N·m {kgf·m, ft·lbf}

DBG110AWB304



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-5 

 
 
 
01

 
การตรวจสอบระยะหางวาลว [WL-C, WE-C] 

DCF011012111W02 

1. ถอดฝาครอบเครื่องยนต 
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้ เพ่ือหมุนเพลาขอเหวี่ยง 
 (1) สายพานขบั (ดู 01-10B-4 การปรับตั้งสายพานขับ  [WL-C, WE-C]) 
 (2) พัดลมระบายความรอน (ดู 01-12B-8 การถอด/ตดิตั้งพัดลมระบายความรอน  [WL-C, WE-C]) 
 (3) พูลเลยปมน้ํา 

3. ถอดหัวฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง (ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตั้งหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดฝาครอบวาลว 
5. หมุนเพลาขอเหวี่ยงและจดัเครื่องหมายไทมมิ่ง เพ่ือใหสูบที ่1 หรือ 4 อยูทีศู่นยตายบน (TDC) จังหวะอดั 
6. ตรวจสอบระยะหางวาลว A เม่ือสูบที่ 1 อยูทีศู่นยตายบน (TDC) จังหวะอดั, และ B เม่ือสูบที่ 4 อยูทีศู่นยตายบน 

(TDC) จังหวะอัด 
• ถาคาที่วดัไดไมอยูในคาที่กําหนด, ให
ปรับตั้งแลวตรวจสอบระยะหางวาลวซ้ํา 
(ดู 01-10B-5 การปรับตั้งระยะหางวาลว  
[WL-C, WE-C]) 

 
 
 
 
 
 

ระยะหางวาลว (เครือ่งยนตเยน็) 
ไอด ี: 0.10-0.16 มม. {0.0040-0.0062 นิว้} 
ไอเสยี : 0.17-0.23 มม. {0.0067-0.0090 นิว้} 

 
7. หมุนเพลาขอเหวี่ยงไปอีก 1 รอบ แลวตรวจสอบ

ระยะหางวาลวที่เหลือ ปรับตั้งถาจําเปน 
8. ประกอบฝาครอบวาลว (ดู  01-10B-9 การถอด

เปลี่ยนปะเก็นฝาครอบวาลว [WL-C, WE-C]) 
9. ติดตั้งหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง (ดู 01-14B-15 การ

ถอด/ติดตั้งหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
10. ติดตั้งพูลเลยปมน้ํา, พัดลม และสายพานขับ 
11. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10B-4 การปรับตั้ง

สายพานขับ [WL-C, WE-C]) 
12. ติดตั้งฝาครอบเครื่องยนต 

 

 
การปรบัตั้งระยะหางวาลว [WL-C, WE-C] 

DCF011012111W04 

ขอควรระวงั 
• การคลายนตัลอ็กและสกรปูรบัตัง้ในขณะทีแ่คมเพลาลกูเบีย้วไมกดกระเดือ่งกดวาลวลง อาจจะทาํใหสวนเขีย้วของ

กระเดือ่งกดวาลวเสยีหายได ดงันัน้เมือ่จะทาํการคลายนตัลอ็ก และสกรูปรบัตัง้ ใหหมนุเพลาขอเหวีย่งตามเขม็นาฬิกา 
และตองแนใจวาสวนแคมเพลาลกูเบีย้วกดกระเดือ่งกดวาลวลงอยางถกูตอง ตามภาพ 

 
1. ถอดฝาครอบเครื่องยนต 
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้เพ่ือหมุนเพลาขอเหวี่ยง 

(1) สายพานขบั (ดู 01-10B-4 การปรับตั้ง
สายพานขับ [WL-C, WE-C]) 

(2) พัดลมระบายความรอน (ดู 01-12B-8 การถอด/
ติดตั้งพัดลมระบายความรอน [WL-C, WE-C]) 

(3) พูลเลยปมน้ํา 
3. ถอดหัวฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง (ดู 01-14B-15 การ

ถอด/ติดตั้งหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดฝาครอบวาลว 
5. หมุนเพลาขอเหวี่ยงและจดัเครื่องหมายไทมมิ่ง 

เพ่ือใหสูบที่ 1 หรือ 4 อยูทีศู่นยตายบน(TDC) 
จังหวะอดั 
 

 
 

ฟลเลอรเกจ

นตัลอ็ก

สกรปูรบัตัง้

ดานหนา 
เครือ่งยนต

กระเดือ่งวาลว 

เพลาลกูเบีย้ว

เขีย้ว

กระเดือ่งวาลว 

นตัลอ็ก
แคมเพลา 
ลกูเบีย้ว 

สกรปูรบัตัง้

EX

IN

B AB A

B A B A

DBG110BEB023

DBG110BTBRR5

DBG110BTBRR6



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-6 

 
6. ปรับตั้งระยะหาง A เม่ือลูกสูบที่ 1 อยูทีศู่นยตายบน 

(TDC) ในจังหวะอัด, และ B เม่ือลูกสูบที่ 4 อยูทีศู่นย
ตายบน (TDC) จังหวะอัด 

 
 

  

 

 
 DBG110BWB023

ระยะหางวาลว (เครือ่งยนตเยน็) 
ไอด ี: 0.10-0.16 มม. {0.0040-0.0062 นิว้} 
ไอเสยี : 0.17-0.23 มม. {0.0067-0.0090 นิว้} 

 
คาแรงขนั (นตัลอ็ก) 
20-24 N•m {2.1-2.4 kgf•m, 15-17 ft•lbf} 

 
7. หมุนเพลาขอเหวี่ยงไปอีก 1 รอบ แลวตรวจสอบระยะหาง

วาลวที่เหลือ 
8. ประกอบฝาครอบวาลว (ดู 01-10B-9 การถอดเปลี่ยน

ปะเก็นฝาครอบวาลว [WL-C, WE-C]) 

 

 
DBG110BTBRR5 

9. ติดตั้งหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง (ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตั้งหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง [WL-C, WE-C]) 
10. ติดตั้งพูลเลยปมน้ํา, พัดลม และสายพานขับ 
11. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10B-4 การปรับตั้งสายพานขับ [WL-C, WE-C]) 
12. ติดตั้งฝาครอบเครื่องยนต 

 
การตรวจสอบกาํลังอดั [WL-C, WE-C] 

DCF011002000W03 

คาํเตอืน 
• เมื่อเครือ่งยนตและน้าํมนัเครือ่งยงัรอนอยู, สามารถทาํใหผวิหนงัคณุไหมได ดบัเครือ่งยนตและรอจนกระทัง่

เครือ่งยนตเยน็ 
 

1. ตรวจสอบยืนยนัวาแบตเตอรี่มไีฟบรรจุอยูเตม็ 
• ใหนําแบตเตอรีไ่ปชารจถาจาํเปน (ดู 01-17-2 การตรวจสอบแบตเตอรี)่ 

2. ติดเครื่องยนตและปลอยใหเครือ่งยนตทํางานจนถึงอุณหภมูกิารทํางาน 
3. ดับเครื่องยนตแลวปลอยใหเครือ่งยนตเย็นลงประมาณ 10 นาท ี

 

 
คาํเตอืน 

• ไอน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย เพราะสามารถตดิไฟไดงาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ หรอืไดรบัความ
เสยีหายได อยาใหเปลวไฟหรอืประกายไฟเขาใกล 

• การกระจายหรอืการรัว่ของน้าํมนัเชือ้เพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได อาจ
ทาํใหเกดิความเสยีหาย, บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนีน้้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืงตอ
ดวงตาและผวิหนงั เพือ่ปองกนัสิง่นี ้ใหเปฏบิตัติาม “ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” 
(ด ู01-14B-3 กอนขัน้ตอนการซอม [WL-C, WE-C]) 

 
 

4. ถอดฝาครอบเครื่องยนต 
5. ถอดชดุคอมมอนเรล (ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตั้งปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
6. ถอดหัวเผาทั้งหมด (ดู 01-13B-8 การถอด/ติดตั้งหวัเผา [WL-C, WE-C]) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดานหนา
เครือ่ง 
ยนต

ฟลเลอรเกจ

นตัลอ็ก

สกรปูรบัตัง้

เพลาลกูเบีย้ว

กระเดือ่งวาลว 

EX

IN

B AB A

B A B A



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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7. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับชองหัวเผา 
8. สตารทเครื่องยนตและบันทึกคากําลังอัดที่ข้ึนสูงสดุ 
9. ตรวจเช็คแตละสูบ ตามวิธีการขางบน 

 
กาํลงัอดั (kPa {kgf/cm2, psi} [rpm]) 
มาตรฐาน : 2,942 {30,427} [200] 
ต่าํสดุ : 2,648 {27,384} [200] 

 
10. ถากําลังอัดสูบหนึ่งสูบใดหรือมากกวาหนึ่งสบูต่ํา, ให

หยอดน้ํามันเครื่องทีส่ะอาดปรมิาณเล็กนอยลงไปใน
กระบอกสูบ แลวตรวจสอบกําลงัอัดซ้ํา 
(1)  ถากําลังอัดเพ่ิมข้ึน, ลูกสบู, แหวนลูกสูบ, หรือ  

 ผนังกระบอกสบูสึกหรอ และจาํเปนตองทําการโอเวอรฮอล 
(2)  ถากําลังอัดยังต่ํา, วาลวอาจจะติดขัด หรอืบาวาลวปดไมสนิทตองทาํการแกไข 
(3)  ถาสูบที่อยูติดกันกําลังอัดต่ําทั้งคู, ปะเก็นฝาสูบหรือฝาสูบเสยีหาย จําเปนตองทําการแกไข 

11. ถอดเครื่องมือพิเศษออก 
12. ติดตั้งหัวเผา (ดู 01-13B-8 การถอด/ประกอบหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
13. ติดตั้งชดุคอมมอนเรล (ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตั้งปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
14. ติดตั้งฝาครอบเครื่องยนต 

 
การถอด/ตดิตัง้สายพานไทมมิง่ [WL-C, WE-C] 

DCF011212040W02 

1. ถอดฝาครอบเครื่องยนต 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
4. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 

 

 
 

DBG110BWB99 

1 
ฝาครอบสายพานไทมมิ่ง 
(ดู 01-10B-9 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบ
สายพานไทมมิง่) 

2 

ลูกรอกตั้งสายพาน 
(ดู 01-10B-8 หมายเหตุการถอดลูกรอกตั้ง
สายพาน) 
(ดู 01-10B-9 หมายเหตุการตดิตั้งลูกรอกตั้ง
สายพาน) 

3 ลูกรอก 

4 

สายพานไทมมิง่ 
(ดู 01-10B-8 หมายเหตุการถอดสายพาน 
ไทมมิ่ง) 
(ดู 01-10B-9 หมายเหตุการตดิตั้งสายพาน
ไทมมิ่ง) 

49 S010 1A0A

49 S013 102

DBG110BWB002

3

1

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

37—52 {3.7—5.3, 
27—38}

37—52 {3.7—5.3, 
27—38}

4

7.8—10.8 N·m {80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

7.9—10.8 N·m {81—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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หมายเหตกุารถอดลกูรอกตัง้สายพาน 

1. หมุนเพลาขอเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกา และจดัให
เครื่องหมายมารคไทมมิ่งอยูในตําแหนงตามภาพ 

 
DBG110BWB98 

2. ดันตัวลูกรอกตัง้สายพานอัตโนมัติทวนเข็มนาฬิกา โดย
ใชประแจแอล (หมุนลูกรอกตัง้สายพานอัตโนมัติดวย
แรง 39 N•m {4.0 kgf•m, 28.8 ft•lbf} หรือนอยกวา) 

3. สอดสลักตดิตั้งขนาดเสนผาศนูยกลางประมาณ 6 มม. 
{0.24 นิว้} เขาไปในชอง A เพ่ือยึดตวัลูกรอก 

4. ถอดโบลท B และ C ตามลําดบั, จากนั้นถอดลูกรอกตั้ง
สายพานอัตโนมัต ิ
  
หมายเหต ุ

 
• ถาแกนสลักยื่นออกมาทันททีนัใดในขณะถอด
ลูกรอกตั้งสายพาน จะทาํใหอากาศไหลเขาไป
ภายในหองแรงดันและตัวแกนสลักจะเคล่ือนตัวชาๆ 
ถาเปนเชนนี้ ใหไลอากาศออกจากหองแรงดนั โดย
ปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้ 

DBG 110BEB033

 

5. ติดตั้งชดุลูกรอกตั้งสายพานเขากับเครื่องยนต 
6. ดันหมุนลูกรอกตั้งสายพานดวยแรง 39 N•m {4.0 

kgf•m, 28.8 ft•lbf} หรือนอยกวา ดวยประแจแอล, 
จากนั้นปลอยคนืกลับชาๆ ทําซ้ําข้ันตอนนี้หลายๆ ครั้ง 

7. ตรวจสอบยืนยนัวา ตัวกานมคีวามตานทานเมือ่อยูใน
ตําแหนงยื่นสุด ถาไมมีความตานทาน ใหทําซ้ําข้ันตอน
ขางบน 

 

 

 
DBG 110BWB999 

หมายเหตกุารถอดสายพานไทมมิง่ 
 
ขอควรระวงั 
• การบดิงอสายพาน, การหมนุกลบัดานในออกดานนอก, การเปอนน้าํมนัหรอืจาระบ ีสิง่ตางๆเหลานีจ้ะทาํให
สายพานชาํรดุเสยีหายหรอือายกุารใชงานสัน้ลง 

• หลงัจากการถอดสายพานไทมมิง่ออก, หามหมนุเพลาขอเหวีย่ง/หรอืเพลาลกูเบีย้วไปในตาํแหนงอืน่ๆ เพราะ
อาจจะทาํใหวาลวและลกูสบูกระแทกกนั และทาํใหเกดิความ  เสยีหายได 

 
1. ทําเครื่องหมายแสดงทศิทางการหมุนลงบนตวั

สายพาน เพ่ือใชยืนยันการประกอบกลับใหถูกตอง 
 

 
 

DBG 110BWB003 

ทศิทาง 
การหมนุ 

30 มม. {1.2 นิว้} อยางนอย

เครือ่งหมาย
มารคไทมมิง่

พลูเลยปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

พลูเลยเพลา
ลกูเบีย้วไอดี

พลูเลยเพลา 
ลกูเบีย้วไอเสยี

เครือ่งหมาย
มารคไทมมิง่ 

ประแจ
แอล 

ปลอยคนื 
อยางชาๆ 

ทาํซ้าํหลายๆ 
ครัง้ 

ประแจแอล

39 N·m {4.0 kgf·m, 28.8 ft·lbf} 
MAX.

A

B
C

39 N·m
{4.0 kgf·m,
28.8 ft·lbf} MAX.

NG NG

NG
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หมายเหตกุารประกอบสายพานไทมมิง่ 
1. ทําเครื่องหมายมารคไทมมิ่งตามรูป 
2. ตรวจสอบใหแนใจวาคาแรงขันโบลทและนตัยึดปมน้ํามัน

เชื้อเพลิงอยูในคาแรงขันที่กําหนด ข้ันตอนนีจ้ําเปนตอง
ตรวจสอบ เพ่ือปองกันไมใหความตึงของสายพานไทมมิ่ง
ผิดพลาด หลังจากทําการประกอบแลว 
 

 
 
 

DBG110BWB97 
 

3. ประกอบลูกรอกตั้งสายพานและขันโบลท A และ B ให
แนนไวชั่วคราว ดวยมือ 

4. ประกอบสายพานไทมมิ่ง 
5. ประกอบลูกรอก 
6. ขันโบลทล็อก A 
7. ขันโบลทล็อก B 
8. ถอดสลักปรับตัง้ออกจากลูกรอกตั้งสายพาน 
9. หมุนเพลาขอเหวี่ยง 2 รอบ,  และตรวจสอบเครื่องหมาย

มารคไทมมิ่งบนพูลเลยเพลาลูกเบี้ยว ถาไมตรง, ใหถอด
สายพานไทมมิง่และทําซ้ําข้ันตอนที่ 1  

  
DBG110BWB96 

 
หมายเหตกุารประกอบฝาครอบสายพานไทมมิง่ 
1. ขันโบลทยดึฝาครอบสายพานไทมมิ่งตามลําดับ ดังแสดง

ในภาพ 
 

 
DBG110BEB043 

 
การถอดเปลีย่นปะเกน็ฝาสบู [WL-C, WE-C] 

DCF011010271W02 

คาํเตอืน 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย เพราะสามารถตดิไฟไดงาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ หรอืไดรบัความเสยีหายได 

อยาใหเปลวไฟหรอืประกายไฟเขาใกล 
• การกระจายหรอืการรัว่ของน้าํมนัเชือ้เพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได อาจทาํ

ใหเกดิความเสยีหาย, บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนี้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืงตอดวงตา
และผวิหนงั เพือ่ปองกนัสิง่นี้ ใหเปฏบิตัติาม “ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” 

 
1. ถอดฝาปดเครื่องยนต 
2. ถอดสายข้ัวลบแบตเตอรี ่
3. ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดู 01-12B-2 คําเตือนการบริการระบบน้ําหลอเย็น [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดทอรวมไอดี, ทอทางอากาศและทอหายใจ (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
5. ถอดหัวฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง (ดู 01-14B-15 การถอด/ติดตั้งหวัฉีด [WL-C, WE-C]) 
6. ถอดเทอรโบชารจเจอรออก (ด ู01-15B-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอเสีย [WL-C, WE-C]) 
7. ถอดสายพานไทมมิ่ง (ดู 01-10B-7 การถอด/ติดตั้งสายพานไทมมิ่ง [WL-C, WE-C]) 
8. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 
9. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
10. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10B-4 การปรับตั้งสายพานขับ [WL-C, WE-C]) 
11. ไลอากาศออกจากทอทางน้ํามัน (ดู 01-14B-4 หลังจากข้ันตอนการซอม [WL-C, WE-C]) 
 

พลูเลยเพลา
ลกูเบีย้ว  
ไอเสยี

พลูเลย
ปมน้าํมนั
เชือ้เพลงิ

เครือ่งหมาย
มารคไทมมิง่

เครือ่งหมายมารคไทมมิง่ 

พลูเลย
เพลาลกู
เบีย้ว ไอด ี

ลกูรอกตัง้สายพาน

โบลท B

โบลท A 

5

43

2

6

1



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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12. ติดเครื่องยนต และ 
 (1) ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง, น้าํหลอเย็น, และการรัว่ของน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (2) ตรวจสอบรอบเดินเบา 

13. ตรวจสอบกําลังอัด 
 

DBG110BWB95 

 
 

SEALANT

OIL

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

SEALANT

SEALANT

OIL

1

R

37.3—51.9 {3.8—5.3, 28—38}
N·m {kgf·m, ft·lbf}

A

A

2

3

4

5

6

7

8

SST
R

123—140 {12.6—14.2, 90.8—103.2}
17.6—19.6 
{1.8—1.9, 13—14}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

R

 29 {3.0, 21} 
+ 90°—105°
+ 90°—105°
+ 90°—105°

R
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1 
ฝาครอบวาลว 
(ดู 01-10B-15 หมายเหตุการติดตั้งฝาครอบ
วาลว) 

2 

พูลเลยเพลาลกูเบี้ยว 
(ดู 01-10B-11 หมายเหตุการถอดพูลเลยเพลา
ลูกเบี้ยว) 
(ดู 01-10B-14 หมายเหตุการประกอบพูลเลย
เพลาลูกเบี้ยว) 

3 แผนก้ัน 
(ดู 01-10B-14 หมายเหตุการประกอบแผนก้ัน) 

4 

ฝาประกับเพลาลูกเบี้ยวตัวบน 
(ดู 01-10B-11 หมายเหตุการถอดฝาประกับ
เพลาลูกเบี้ยวตวับน) 
(ดู 01-10B-13 หมายเหตุการประกอบฝาประกับ
เพลาลูกเบี้ยวตวับน) 

5 พูลเลยเพลาลกูเบี้ยว 

6 
ฝาประกับเพลาลูกเบี้ยวตัวลาง 
(ดู 01-10B-13 หมายเหตุการประกอบฝาประกับ
เพลาลูกเบี้ยวตวัลาง) 

7 
ฝาสูบ 
(ดู 01-10B-11 หมายเหตุการถอดฝาสูบ) 
(ดู 01-10B-12 หมายเหตุการประกอบฝาสูบ) 

8 ปะเก็นฝาสูบ 
(ดู 01-10B-12 หมายเหตุการติดตั้งปะเก็นฝาสูบ 

 

 
หมายเหตกุารถอดพลูเลยเพลาลกูเบีย้ว 

1. ใชประแจเลื่อนจับยึดสวนที่เปนหกเหลี่ยมของเพลาลูกเบี้ยว 
 

ขอควรระวงั 
• อยาขยบัเพลาลกูเบีย้วจากตาํแหนงนี ้เพราะ

อาจจะทาํใหวาลวและลกูสบูกระแทกกนั ทาํให
เกดิความเสยีหายได 

 

 

 
DBG110BEBR17 

 
หมายเหตกุารถอดฝาประกบัเพลาลกูเบีย้วตวับน 

1. สลับการคลายโบลทฝาประกบัเพลาลูกเบี้ยวออก
ทีละนอย 3-4 ครั้ง ตามลําดับในภาพ 

 

DBG110BEBR20 
 

หมายเหตกุารถอดฝาสบู 
1. ถอดโบลท A 
2. สลับการคลายโบลทฝาสูบออกทีละนอย 2-3 ครั้ง 

ตามลําดับในภาพ 
 

 
DBG110BEBR09 

 
 

พลูเลยเพลาลกูเบีย้ว 

2

3

1

1211

10 9

2019

18 17

1314

15 16

56

7 8

4

3

4 8 12 16 17 13 9 5 1 A

7 11 15 18 14 10 6 2 A



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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หมายเหตกุารประกอบปะเกน็ฝาสบู 
1. วัดระยะเคลื่อนตัวข้ึนสูงสุดของลูกสูบทุกกระบอกสูบ 
 

 
DPE110ZE1R02 

 
2. เลือกขนาดปะเก็นใหสอดคลองเหมาะสมกับระยะ

เคลื่อนตัวสูงสดุของลูกสูบแตละลูก  
ตารางเลอืกขนาดปะเก็นฝาสบู 

ระยะเคลือ่นตวัสงูสดุ 
ของลกูสบู 

เครือ่งหมายแสดง 
ขนาดของปะเกน็ฝาสบู

0.080-0.190 {0.004-0.007}  

 

0.135-0.255 {0.006-0.010}   

0.200-0.310 {0.008-0.012}  

DPE110BEBR94

 

 
3. ทาซลิิโคน ซแีลนทที่เสื้อสูบตามตําแหนงในภาพแสดง 
 

ความหนา 
φ2.0-3.0 มม. {0.079-0.118 นิว้} 

 
 DBG110BWBR9

 
หมายเหตกุารประกอบฝาสบู 
1. วัดความยาวของโบลทแตละตวั ถาคาที่วดัไดมากกวาคากําหนด, ใหเปลี่ยนโบลท
  

 
 

 
 

ความยาวโบลทฝาสบู 
เครือ่งหมายทีห่วัโบลท W 
ความยาวมาตรฐาน : 101.2-101.8 มม. {3.985-

4.007 นิว้} 
ความยาวสงูสดุ : 102.5 มม. {4.035 นิว้} 
เครือ่งหมายทีห่วัโบลท N 
ความยาวมาตรฐาน : 113.2-113.8 มม. {4.457-

4.480 นิว้} 
ความยาวสงูสดุ : 114.5 มม. {4.508 นิว้} 
เครือ่งหมายทีห่วัโบลท L 
ความยาวมาตรฐาน : 149.0-150.0 มม. {5.867-

5.905 นิว้} 
ความยาวสงูสดุ : 150.5 มม. {5.925 นิว้} 
 

DCF110AEB097

2. หลอลื่นน้ํามันเครื่องที่เกลียวของโบลทและบริเวณหนาสมัผสัของโบลทแตละตัว แลวทําการตดิตั้ง 
 
 

ดานหนา
เครือ่งยนต

เสือ้สบู ลกูสบู

ระยะเคลือ่น
ตวัสงูสดุ 

คาความยาว 

SEALANT

16.0 mm 
{0.63 in}

44.0 mm 
{1.73 in}

39.5 mm 
{1.56 in}

23.5 mm 
{0.93 in}



 เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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3. สลับการขันโบลทฝาสูบหลายๆครั้งตามลําดับในภาพ 
 

คาแรงขนั 
29 N•m {3.0 kgf•m, 2.1 ft•lbf} 

 
4. ขันโบลทฝาสูบตามลําดับซ้ําอีกครั้ง จนไดคาแรงขนั      

29 N•m {3.0 kgf•m, 2.1 ft•lbf} 

 
 DCF110BEB027

5. ทําเครื่องหมายลงบนหัวโบลทแตละตัว 
6. ใชเครื่องหมายในการอางอิง สลับการขันโบลทฝาสูบ 

เชนเดียวกันกับในขั้นตอนที่ 3 เพ่ิมไปอีก 90°-150° 
7. ขันโบลทแตละตัวเพ่ิมอีก 90°-150° 
8. ขันโบลทแตละตัวเพ่ิมอีก 90°-150° 
9. ทาน้ํายากันคลายที่เกลยีวของโบลท A 
10. ขันโบลท A 
 

คาแรงขนั 
17.6-19.6 N•m {1.8-1.9 kgf•m, 13-14 ft•lbf} 

  
 DCF110AWB311

หมายเหตกุารตดิตัง้ฝาประกบัเพลาลกูเบีย้วตวัลาง 
1. ทาซลิิโคน ซลีแลนททีฝ่าสูบในตําแหนงตามรูปภาพ 
 

 

 

 
 

DCF110BEB105 
 
หมายเหตกุารประกอบฝาประกบัเพลาลกูเบีย้วตวับน 
1. ทาซลิิโคน ซแีลนทที่บริเวณผวิหนาสมัผสั ตดิตั้งฝา

ประกับเพลาลูกเบ้ียวในตําแหนงตามรูปภาพ 
 

 

 
DCF110BWB86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งหมาย 

เครือ่งหมาย

น้าํยา 
กนัคลาย 

3

481216 1713951

A71115 18141062

A

SEALANT

90°—105° 90°—105°

90°—105°



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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2. คอยๆ สลับการขันโบลทฝาประกับเพลาลูกเบี้ยว 3-4 ครั้ง ตามลําดับในภาพ 
 

 

ขอควรระวงั 
• ยงัคงมรีะยะขยบัตวัไดเลก็นอยของเพลาเบีย้ว,

ดงันัน้ในขณะประกอบจาํเปนตองจดัวางเพลาลกู
เบีย้วใหอยูในระดบั มฉิะนัน้,แรงในการขนัทีม่าก
เกนิไปอาจจะถกูสงถายผานยงัสวนทีเ่ปนกันรนุบน
ฝาสบู หรอืเพลาลกูเบีย้วทาํใหไดรบัความเสยีหาย
ได เพือ่หลกีเลีย่งสาเหตนุี,้ใหปฏบิตัติามขัน้ตอน
ตอไปนีอ้ยางเครงครดั 

 
3. ลางทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะติดตั้งซลีนํ้ามนัตัวใหมดวย

น้ําสบู 
4. คอยๆ ใชมือดันติดตั้งซีลนํ้ามันตัวใหมใหเขาที ่

DBG11BAEBR025

5. ใชเครื่องมือพิเศษและคอนคอยๆ เคาะตดิตั้งซีลนํ้ามัน     
ตัวใหม 

6. เพ่ือใหแนใจวาไดติดตั้งซลีนํ้ามันตัวใหมไดถกูตอง ใหวัด
ระยะระหวางปลายของฝาสูบกับผิวหนาของซีลนํ้ามัน 

 
ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัเพลาลกูเบีย้ว 

0.5-1.0 ม.ม. {0.02-0.03 นิว้} 
 

 
DPE110ZE1R41 

 
หมายเหตกุารประกอบแผนกัน้ 
1. จากภาพแสดงขันโบลทยดึแผนก้ันตามลําดับ 
 

 
 

DBG110BEB041 
 
 
 

หมายเหตกุารประกอบพลูเลยเพลาลกูเบีย้ว 
1. ประกอบพูลเลยเพลาลูกเบี้ยวเขากับเพลาลูกเบี้ยว โดยให

สลักตรงกับชองที่มารคไทมมิง่ 
 

 

 
DBG110BWB85 

 
 
 
 
 
 
 

ซลีน้าํมนั 
คอน 

ฝาสบู

แผนกัน้ 

สลกั พลูเลยเพลา 
ลกูเบีย้ว ไอเสยี 

พลูเลยเพลา
ลกูเบีย้ว ไอดี

19

18

20

910

1112

12

34

8 7

6 5

16 15

14 13

17

0.5—1.0 mm {0.02—0.03 in}

49 S010 001

1

2



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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2. ใชประแจเลื่อนจับยึดตรงสวนที่เปนหกเหลี่ยมของเพลาลูกเบี้ยวเอาไว 
 
ขอควรระวงั 

• อยาหมนุเพลาลกูเบีย้วเคลือ่นทีจ่ากตาํแหนงนี ้
เพราะอาจจะทาํใหวาลวและลกูสบูกระแทกกนั
กอใหเกดิความเสยีหายได 

 

 
DBG110BEBR17 

 
หมายเหตกุารประกอบฝาครอบวาลว 
1. ทาซลิิโคน ซแีลนทที่ฝาสูบตามตําแหนงในรปูภาพ 

 
ความหนา 

φ2.0-3.0 มม. {0.08-0.11 นิ้ว} 

DBG110BWB84 
 

2. ขันโบลทยดึฝาครอบวาลวตามลําดับตามในภาพ 

DBG110BEB005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลูเลยเพลาลกูเบีย้ว 

SEALANTSEALANT

SEALANTSEALANT

9 8 71011

6
12

1 17

2 16

153 414 5
13



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-16 

การถอด/ตดิตัง้กระเดือ่งกดวาลว [WL-C, WE-C] 
DCF011012010W002 

ขอควรระวงั 
• การถอดเพลาลกูเบีย้วในขณะทีเ่พลาลกูเบีย้วมภีาระ อาจทาํใหเพลาลกูเบีย้วหกัได ดงันั้น เมื่อทาํการถอดเพลาลกูเบีย้ว 
ตองแนใจวาปองกันไมใหเพลาลกูเบีย้วกดกระเดือ่งวาลว (ด ู01-10B-5 การปรบัตัง้ระยะหางวาลว [WL-C, WE-C]) 

 
1. ถอดฝาครอบเครื่องยนต 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
3. ถอดทอไอดีและทอหายใจ  
4. ถอดสายพานไทมมิ่ง (ดู 01-10B-7 การถอด/ติดตั้งสายพานไทมมิ่ง [WL-C, WE-C]) 
5. ถอดเพลาลูกเบีย้ว (ดู 01-10B-9 การถอดเปลีย่นปะเก็นฝาสบู [WL-C, WE-C]) 
6. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
7. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 

1 
กระเดื่องกดวาลว 
(ดู 01-10B-16 หมายเหตุการติดตั้งกระเดื่องกด
วาลว) 

2 สลักนํา 
(ดู 01-10B-16 หมายเหตุการติดตั้งสลักนํา) 

 
 

 
 

DCF110BWB93

หมายเหตกุารประกอบสลกันาํ 
1. ทาน้ํายากันคลายที่เกลีย่วของสลักนํา 

 
 
หมายเหตกุารประกอบกระเดือ่งกดวาลว 

1. ถาใชกระเดื่องกดวาลวตัวใหม, จัดระยะ A ใหไดดังนี ้
 

คาระยะ A  
0.0-4.0 มม. {0.0-0.115 นิว้} 

 

 
DCF110BWB92 

 
 
การเปลีย่นซลีน้ํามนัตวัหนา [WL-3] 

DCF011010602W02

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้าํหลอเย็น[WL-C, WE-C]) 
3. ถอดทอยางหมอน้ําตัวบน 
4. ถอดจดุยดึหมอน้ําและใบพัดลม 
5. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 
6. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
7. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง 

OIL 1

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

20—24 {2.1—2.4, 15—17}

15—19 {1.6—1.9, 11—14}

A



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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8. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10B-4 การปรับตั้งสายพานขับ [WL-C, WE-C]) 
1 สายพานขับ 

2 

พูลเลยเพลาขอเหวี่ยง 
(ดู 01-10B-17 หมายเหตุการถอดพูลเลยเพลา 
ขอเหวี่ยง) 
(ดู 01-10B-18 หมายเหตุการติดตั้งพูลเลยเพลา 
ขอเหวี่ยง) 

3 
ซีลนํ้ามันตัวหนา 
(ดู 01-10B-17 หมายเหตุการถอดซลีนํ้ามันตวัหนา) 
(ดู 01-10B-17 หมายเหตุการติดตั้งซีลนํ้ามันตัวหนา)

 
 
 
 
 

 

หมายเหตกุารถอดพลูเลยเพลาขอเหวีย่ง
1. ใชเครื่องมือพิเศษยดึเพลาขอเหวี่ยง 

 
ขอควรระวงั 

• การหมนุเพลาขอเหวีย่ง หลงัจากถอดพลูเลย
เพลาขอเหวีย่งออก อาจทาํใหเฟองไทมมิง่ผดิ
ตาํแหนงไป 

• การถอดสลกั อาจทาํใหรองสลกัเสยีหายไมได
ศนูย 

 
หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนัตวัหนา

1. ใชใบมดีตดัขอบซีลนํ้ามันออก 
2. ใชไขควงที่พันปลายไวดวยผา ถอดซีลนํ้ามันออก 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหนา 

1. ลางทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะติดตั้งซลีนํ้ามนัตัวใหมดวยน้าํสบู 
2. คอยๆใชมือดันติดตั้งซีลนํ้ามันตัวใหมใหเขาที ่
3. ใชเครื่องมือพิเศษและคอนคอยๆ เคาะตดิตั้งซีล

น้ํามันตัวใหม 
4. เพ่ือใหแนใจวาไดติดตั้งซลีนํ้ามันตัวใหมไดถกูตอง, 

ใหวัดระยะระหวางปลายฝาครอบและผิวหนาของซีล
น้ํามัน ตามรูปภาพ 

  
 ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหนา 

 0.0-0.4 ม.ม. {0.0-0.015 นิว้} 

 
 
 
 

ผา 

ซลีน้าํมนัคอน

ฝาครอบ 

SST

49 S011 102A

DBG110AWB013

OILOIL

SST

SST R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

392—441 
{40—44, 
290—325}

3

1

2

DBG110AWB012

DBG110AWB015

0.0—0.4 mm 
{0.0—0.015 in}

49 S010 301

DBG110BWB006



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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หมายเหตกุารตดิตัง้พลูเลยเพลาขอเหวีย่ง 
1. ใชเครื่องมือพิเศษยดึเพลาขอเหวี่ยง 

 
หมายเหตกุารถอดเปลีย่นซลีน้าํมนัตวัหลงั [WL-C, WE-C] 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดลอชวยแรง (ดู 05-10-12 การถอด/ติดตัง้ชุดคลัตช) 
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 
4. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
5. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง (ด ู01-11B-2 การตรวจสอบระดบัน้ํามันเครื่อง [WL-C, WE-C])
 

1 
ซีลนํ้ามันตัวหลงั 
(ดู 01-10B-18 หมายเหตุการถอดซลีนํ้ามันตวัหลัง) 
(ดู 01-10B-19 หมายเหตุการติดตั้งซีลนํ้ามันตัวหลัง)

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนัตวัหลงั 

1. ใชใบมดีตดัขอบซีลนํ้ามันออก 
2. ใชไขควงที่พันปลายไวดวยผา ถอดซีลนํ้ามันออก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา 

49 S011 102A

DBG110AWB013

OILOIL

SST R

1

DBG110AWB316

DBG110AWB317



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
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หมายเหตกุารตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหลงั 
1. ลางทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะติดตั้งซลีนํ้ามนัตัว

ใหมดวยน้ําสบู 
2. คอยๆใชมือดันติดตั้งซีลนํ้ามันตัวใหมใหเขาที ่
3. ใชเครื่องมือพิเศษและคอนคอยๆเคาะติดตั้งซลี

น้ํามันตัวใหม 
4. เพ่ือใหแนใจวาไดติดตั้งซลีนํ้ามันตัวใหมไดถกูตอง, 

ใหวัดระยะระหวางปลายฝาครอบและผิวหนาของซีล
น้ํามัน ตามรูปภาพ 

  
 ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหลงั 

 0.0-0.5 ม.ม. {0.0-0.019 นิว้} 
 

 

 
การถอด/ตดิตัง้เครือ่งยนต [WL-C, WE-C]  

DCF011000000W03 

คาํเตอืน 
• ไอระเหยของน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย เพราะสามารถตดิไฟไดงาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ หรอืไดรบัความ

เสยีหายได อยาใหเปลวไฟหรอืประกายไฟเขาใกล 
• การกระจายหรอืการรัว่ของน้าํมนัเชือ้เพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได อาจทาํ

ใหเกดิความเสยีหาย, บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนี้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืงตอดวงตา
และผวิหนงั เพือ่ปองกนัสิง่นี้ ใหปฏบิตัติาม “ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” (ด ู01-
14B-3 ขั้นตอนกอนการปฏบัิตงิาน) 

 
1. ถอดทอทางไอดี (ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
2. ถอดแบตเตอรี่ (ดู  01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี ่[WL-C, WE-C]) 
3. ถอดหมอน้ํา (ด ู01-12B-6 การถอด/ตดิตั้งหมอน้ํา [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดทอดานหนา (ดู 01-15B-2 การถอด/ตดิตั้งระบบไอเสยี [WL-C, WE-C]) 
5. ถอดระบบสงกําลัง (ดู 05-11B-5 การถอด/ติดตั้งระบบสงกําลงั [S15M-D]) (ดู 05-11B-10 การถอด/ตดิตั้งระบบสง

กําลัง/ทรานสเฟอร [S15MX-D]) 
6. ถอดชดุปมน้ํามนัพวงมาลัยเพาเวอรและทอทาง โดยที่ขอตอทอทางยังคงยดึอยูกับปม (ดู 06-14-14 การถอด/ติดตั้ง

ปมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร ) 
 
หมายเหต ุ

• จัดและยดึปมน้าํมันพวงมาลยัเพาเวอรไวดวยเชือกเพ่ือไมใหกีดขวางการทํางาน 
 

7. ถอดคอมเพรสเซอรโดยทีท่อทางยังคงติดอยู (ดู 07-11-6 การถอด/ตดิตั้งA/C คอมเพรสเซอร) 
 
หมายเหต ุ

• จัดและหาทีต่ิดตั้งคอมเพรสเซอรไวดวยเชือกหรือสายไฟเพื่อไมใหกีดขวางการทํางาน 
 

8. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในภาพ 
9. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
10. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10B-4 การปรับตั้งสายพานขับ [WL-C, WE-C]) 
11. ไลอากาศออกจากทอทางน้ํามัน (ดู 01-14B-4 หลังจากข้ันตอนการซอม [WL-C, WE-C]) 
12. ติดเครื่องยนต และ 

 (1) ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง, น้าํหลอเย็น, และการรัว่ของน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (2) ตรวจสอบรอบเดินเบา 
13. ทดสอบการขับข่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซลีน้าํมนัคอน

ฝาครอบ 

0.0—0.5 mm 
{0.0—0.019 in}
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เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-20 

 
DCF110BWB91 

 

1 พัดลม 

2 นัตยดึยางแทนเครื่อง 
4 

เครื่องยนต 
(ดู 01-10B-20 หมายเหตุการถอด/ติดตั้ง
เครื่องยนต) 

 
 
หมายเหตกุารถอด/ตดิตัง้เครือ่งยนต   
1. ใชโบลทตดิตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับฝาสูบ (99784 

1020 หรือ M10X 1.25, 8T, ความยาว 20 มม. {0.79 
นิว้}) ตามภาพแสดง 

 
คาแรงขนั : 

43.1-60.8 N•m {4.40-6.10 kgf•m, 31.8-44.8 
ft•lbf} 

 

 
DBG110BWB90

2. ใชเครื่องมือพิเศษรองรับติดตัง้เขากับเครื่องยนต  

DBG110BWB89 
 
 
 
 
 
 
 

โบลท

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 
14—18}

3

1

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

SST

53.9—76.4 {5.50—7.79, 39.8—56.3}

303-050
(49 UN30 3050)

303-050
(49 UN30 3050)

49 L017 5A0



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-21 

 
 
 
01

การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนขางเครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
DCF011000000W04 

1. ถอดระบบไอดี (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้งระบบไอด ี[WL-C, WE-C]) 
2. ถอดระบบไอเสยี (ดู 01-15B-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอเสยี [WL-C, WE-C]) 
3. ถอดออยลคูลเลอรน้ํามัน (ดู 01-10B-4 การถอด/ติดตั้งออยลคูลเลอรน้ํามัน [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดชิ้นสวนขางเครื่องยนตตามลําดับในตาราง 
5. ติดตั้งชิ้นสวนขางเครื่องยนตยอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
1 สายพานขับ 

2 
เจนเนอรเรเตอร 
(ดู 01-17-5 หมายเหตุการตดิตั้งเจนเนอรเรเตอร) 

3 ลูกรอก 
4 ขายึดคอมเพรสเซอร 
5 ขายึดยางแทนเครื่องยนต 

6 
สวิตชแรงดันน้าํมันเครื่อง 
(ดู 01-11B-2 การตรวจสอบสวิตชแรงดัน
น้ํามันเครื่อง [WL-C, WE-C]) 

7 พูลเลยปมน้ํา 
 

 
การปรบัแตงเครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 

DCF011002000W04 

การเตรยีมการปรบัแตงเครือ่งยนต 
1. ติดเครื่องยนต ปลอยใหทํางานจนถึงอุณหภมูิการทาํงาน 
2. ตรวจสอบดูวาเกียรอยูในตําแหนงเกียรวาง 
3. ไมไดเหยียบขาคันเรง 
4. สวิตช A/C OFF 
5. ปดสวติชอุปกรณไฟฟาทั้งหมด 
6. ตรวจสอบดูวาไมมีรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) ปรากฏข้ึน 
7. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับข้ัวตอรหสัวิเคราะห

ปญหา (DLC-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N·m {kgf·m, ft·lbf}

38—51 
{3.9—5.2, 
29—37}

37.3—52.0 
{3.8—5.3, 
28—38}

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 14—18}

11.8—17.6 {1.2—1.8, 9—13}

37.3—51.9 
{3.8—5.3, 
28—38}

7

5

6

5

4
3

2

1

DBG110BWB88

DLC-2

DBG110BWBA01



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-22 

การตรวจสอบรอบเดนิเบา 
1. เตรียมการปรับแตงเครื่องยนต (ดู 01-10B-21 การเตรยีมการปรับแตงเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
 

หมายเหต ุ
• รอบเดินเบาปรบัตั้งไมได 
• การตรวจสอบรอบเดินเบาจําเปนตองใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 

 
2. ใชฟงกชั่นตรวจสอบของเครื่องมือวิเคราะหปญหาตรวจสอบรอบเดินเบา (เครื่องมือวิเคราะหปญหา RPM PID) อยูในคา

กําหนด 
 

 
คากาํหนด 
ไมมภีาระ: 695-745 รอบ/นาท ี
ระบบปรบัอากาศทาํงาน: 725-775 รอบ/นาท ี

 

• ถาไมอยูในคากําหนด, ตรวจสอบชิ้นสวนตอไปนี้ 
— เซ็นเซอร APP 
— เซ็นเซอร ECT 
— เซ็นเซอร CMP 
— เซ็นเซอร CKP 
— เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 
— ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 

• ถาชิ้นสวนตางๆ ปกติ ใหเปลี่ยน PCM 
 

 
ขัน้ตอนการปรบัแตงแกไข 
การปรบัแตงแกไข MAF 
โดยใช PDS/IDS 
 

หมายเหต ุ
• ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนตอไปนี้ หลังจากเปลีย่นเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 หรือในชวงระยะเวลาที่แนะนาํใน
หัวขอ “ระบบ EGR” ใน “ตารางการบํารุงรักษา”  

 

1. เตรียม “ข้ันตอนการปรับแตงเครื่องยนต” (ดู 01-10B-21 การเตรยีมการปรบัแตงเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
2. หลังจากรถยนตอยูในสภาวะที่กําหนด, ใหเลือกหัวขอตอไปนี้จากหนาจอ PDS/IDS (Initialization screen) 

• เม่ือใช IDS (PC Notebook) 
1. เลือก “Powertrain” 
2. เลือก “Engine Checks” 

• เม่ือใช PDS (Pocket PC) 
1. เลือก “All Tests and Calibrations” 

3. จากนั้น, เลือก “Learning”, “MAF Correction” จากหนาจอเมนู PDS/IDS 
4. ในสวนของการปรับแกไข MAF ใหปฏิบตัิตามคําแนะนาํจากหนาจอ PDS/IDS 
 

 
โดยใช WDS 

หมายเหต ุ
• ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนตอไปนี้ หลังจากเปลีย่นเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 หรือในชวงระยะเวลาที่แนะนาํใน
หัวขอ “ระบบ EGR” ใน “ตารางการบํารุงรักษา” 

1. เตรียม “ข้ันตอนการปรับแตงเครื่องยนต” (ดู 01-10B-21 การเตรยีมการปรบัแตงเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
2. ปรับคา WDS (รวมทั้งหนวยการเรียนรูของรถยนต) 
3. เลือก “Powertrain” 
4. เลือก “Engine Check” 
5. เลือก “Learning” 
6. จากนั้น, เลือก “Learning”, “MAF Correction” จากหนาจอเมนู WDS 
7. ในสวนของการปรับแกไข MAF ใหปฏิบตัิตามคําแนะนาํจากหนาจอ WDS 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
 

01-10B-23 

 
 
 
01

ไมใชเครือ่งมอืวเิคราะหปญหา 
 

หมายเหต ุ
• ในขั้นตอน MAF Learning หลอดไฟแสดงหวัเผาจะติดข้ึน, และกะพริบ 5 ครั้ง หลังข้ันตอนเสร็จสิ้น 
 

1. ตอข้ัว DLC-2 ข้ัว TEN กับกราวดตวัถัง โดยใชสายไฟ
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายไฟ
บรกิาร 

กราวด

DLC

DBG110AWBR50

FEN

GND

DLC

TEN

B+

IG—

DBG110AWB023

2. ลัดวงจร DLC-2 ข้ัว TEN 5 ครั้งภายใน 5 วินาท ี





หลอลืน่ [WL-3]   
 

01-11A-1 

 
 
 
01

01-11A หลอลืน่ [WL-3] 
  

ตาํแหนงชิน้สวน [WL-3]...........................01-11A-1 การตรวจสอบตวัเรอืนออยลคลูเลอร 
   [WL-3].....................................

 
01-11A-5 การตรวจสอบแรงดนัน้าํมนัเครือ่ง  

   [WL-3]..............................................
 
01-11A-2 

การตรวจสอบระดับน้าํมันเครือ่ง [WL-3]....... 01-11A-2 
การถอด/ตดิตัง้อางน้ํามนัเครือ่ง  
   [WL-3].....................................

 
01-11A-5 

การเปลีย่นถายน้าํมนัเครือ่ง [WL-3]............ 01-11A-3 การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามนัเครือ่ง 
   [WL-3].....................................

 
01-11A-7 การเปลีย่นไสกรองน้าํมนัเครือ่ง  

   [WL-3]..............................................
 
01-11A-3 

การถอด/ตดิตัง้ออยลคลูเลอร [WL-3]..........01-11A-4 
การตรวจสอบปมน้าํมันเครือ่ง  
   [WL-3].....................................

 
01-11A-9  

 

 

ตาํแหนงชิน้สวน [WL-3] 
DCF011000000W01 

 
1 สวิตชแรงดันน้าํมันเครื่อง 

(ดู 01-11A-2 การตรวจสอบแรงดันน้ํามันเครือ่ง 
[WL-3]) 

2 เหล็กวัดระดับน้าํมันเครื่อง 
(ดู 01-11A-2 การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง 
[WL-3])  
(ดู 01-11A-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง [WL-3])

3 ไสกรองน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11A-3 การเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง 
[WL-3]) 

4 ชุดออยลคูลเลอร 
(ดู 01-11A-4 การถอด/ติดตั้งออยลคูลเลอร  
[WL-3])  
(ดู 01-11A-5 การตรวจสอบตวัเรือนออยลคลูเลอร 
[WL-3]) 

5 อางน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11A-5 การถอด/ติดตั้งอางน้ํามันเครื่อง 
[WL-3]) 

6 ตัวกรอง 
(ดู 01-11A-7 การถอด/ติดตั้งปมน้ํามันเครื่อง 
[WL-3]) 

A

A

1

2

3

4

5

6

7

DBG110BWB79



หลอลืน่ [WL-3]   
 

01-11A-2 

7 สวนประกอบปมน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11A-7 การถอด/ติดตั้งปมน้ํามันเครื่อง 
[WL-3])  
(ดู 01-11A-9 การตรวจสอบปมน้ํามันเครื่อง  
[WL-3]) 

 
 
การตรวจสอบแรงดนัน้าํมนัเครือ่ง [WL-3] 

DCF011114000W01 
 

คาํเตอืน 
• จากผลการทดลองพบวาการสมัผสัถกูน้าํมนัเครือ่งทีใ่ชแลวเปนประจาํ จะกอใหเกดิโรคมะเรง็ทีผ่วิหนงัได จงึควร
ปองกนัดวยการลางสบูและน้าํโดยทนัท ีหลงัจากปฏบิตังิาน 

• ขณะทีเ่ครือ่งยนตและน้าํมนัเครือ่งยงัรอน อาจทาํใหผวิหนงัไหมได ดงันัน้ใหดบัเครือ่งยนต แลวรอจนกระทัง่
เครือ่งยนตเยน็ลง 

 
1. ถอดสวิตชแรงดันน้ํามันเครื่อง 
2. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับรูสวิตชแรงดัน

น้ํามันเครื่อง 
3. ติดเครื่องยนต ปลอยใหเครื่องยนตทํางานจนถึง

อุณหภูมิการทํางาน 
4. ใหเครื่องยนตทาํงานตามความเร็วรอบที่กําหนด 

แลวบันทึกคาแรงดัน 
 

หมายเหต ุ
• คาแรงดันน้ํามนัเครื่องอาจจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามความหนดืหรืออุณหภูมิของนํ้ามันเครื่อง 

 
แรงดนัน้าํมนัเครือ่ง (2,500 รอบ/นาท)ี 

410-570 kPa {4.19-5.81 kgf/cm², 59.6-
82.6 psi} 

 

 
 

  
5. ถาแรงดันไมไดตามคากําหนด ใหตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ ซอมหรือเปลี่ยน ถาจําเปน 
6. ดับเครื่องยนตและรอจนกระทั่งเครื่องยนตเย็นลง 
7. ถอดเครื่องมือพิเศษ 
8. ทาซลิิโคน ซแีลนทเขากับเกลียวของสวิตชแรงดัน

น้ํามันเครื่อง ตามรูป 
9. ติดตั้งสวติชแรงดันน้ํามันเครื่องกลับเขาที่ กอนที่   

ซีแลนทจะแข็งตัว 
 

คาแรงขนั : 
11.8-17.6 N•m {1.2-1.6 kgf•m, 9-13 ft•lbf} 

 
10. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบการรั่ว 
 

 
 

 
 
การตรวจสอบระดับน้าํมันเครือ่ง [WL-3] 

DCF011114001W01 
1. จอดรถไวบนพืน้ราบ 
2. ติดเครื่องยนต ปลอยใหเครื่องยนตทํางานจนถึงอุณหภูมิการทํางาน แลวดับเครื่องยนต 
3. ใหรออยางนอย 5 นาท ี
4. ดึงเหล็กวัดข้ึน ตรวจสอบสภาพและระดับน้าํมันเครื่อง ตองแนใจวาระดับน้าํมันเครื่องอยูระหวางขีด F กับ L ของเหล็กวัด 
5. เติมน้ํามันเครื่องเพ่ิม ถาจําเปน 

 
 
 
 
 

49 0187 280A

DBG111AWB101

SEALANT

1.0—2.0 mm 
{0.040—0.078 in}

4.0—6.0 mm 
{0.160—0.23 in}

DBG111AWB102



หลอลืน่ [WL-3] 
 

01-11A-3 

 
 
 

 01

การเปลีย่นถายน้าํมนัเครือ่ง [WL-3] 
DCF011114001W02 

คาํเตอืน  
• ขณะทีเ่ครือ่งยนตและน้าํมนัเครือ่งรอน จะทาํใหผวิหนงัไหมได อยาใหน้าํมนัเครือ่งสมัผสัตวัทานหรอืผูอืน่ 
• การยกรถขึน้ โดยไมมขีาตัง้ทีป่ลอดภยัรองรบัเปนอนัตรายอยางยิง่ รถอาจลืน่ไถลหลนลงมา อนัเปนเหตใุหเกดิ

อนัตราย, บาดเจบ็สาหสั หรอืเสยีชวีติได ฉะนัน้อยาทาํงานรอบๆ หรอืขางใตรถทีถ่กูยกขึน้ โดยไมมขีารองรบัที่
มัน่คงปลอดภยั 

• จากผลการทดลองพบวาการสมัผสัถกูน้าํมนัเครือ่งทีใ่ชแลวเปนประจาํ จะกอใหเกดิโรคมะเรง็ทีผ่วิหนงัได จงึ
ควรปองกนัดวยการลางสบูและน้าํโดยทนัท ีหลงัจากปฏบิตังิาน 

 
1. จอดรถไวบนพืน้ราบ 
2. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและปลั๊กถายน้ํามันเครื่อง 
3. ถายน้ํามันเครื่องลงในภาชนะรองรับ 
4. ติดตั้งปลั๊กถาย พรอมแหวนรองตัวใหม 
 

คาแรงขนั : 
29.4-41.2 N•m {3.00-4.20 kgf•m, 21.7-30.3 ft•lbf} 

 
5. เติมน้ํามันเครื่องตามชนดิและปริมาณที่กําหนดไว ลงในเครื่องยนต 
6. ประกอบฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง 
7. ติดเครื่องยนตและตรวจสอบการรั่ว 
8. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง และเติมเพ่ิมหากจําเปน (ดู 01-11A-3 การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง [WL-3]) 
 

หมายเหต ุ
• ระดับน้าํมันเครือ่งที่แทจริง อาจแตกตางไปจากคาที่กําหนดของความจุน้ํามันเครื่องในบางกรณี 

 
น้าํมนัเครือ่งทีแ่นะนาํ 

หวัขอ คากาํหนด 
เกรด API CD, CE หรือ CF-4 
ความหนดื (SAE) 5W-30, 10W-30 

 
ความจนุ้าํมนัเครือ่ง (ประมาณ ปรมิาณ) 
เปลีย่นน้าํมนัเครือ่ง: 5.5 {5.8 US qt, 4.8 lmp qt} 
เปลีย่นน้าํมนัเครือ่งและไสกรองน้าํมนัเครือ่ง: 6.2 {6.6 US qt, 5.5 lmp qt} 
รวม (เครือ่งใหม-ไมมนี้าํมนัเครือ่ง): 6.7 {7.1 US qt, 5.9 lmp qt} 
 

การเปลีย่นไสกรองน้าํมันเครือ่ง [WL-3] 
DCF011114300W01 

 
1. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่อง โดยใชประแจถอดไส

กรอง 
2. ใชผาสะอาดเชด็บริเวณผวิหนาสัมผัสของตําแหนง

ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่อง 
3. ใชน้ํามันเครื่องที่สะอาด ทาบรเิวณโอ ริง และขันไส

กรองในทศิทางการตดิตั้งดานขาง โดยใชประแจ
ถอด ไสกรอง 

4. ติดเครื่องยนตและตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเครื่อง 
5. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง และเติมเพ่ิมหากจําเปน 

(ดู 01-11A-2 การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง 
[WL-3]) (ดู 01-11A-3 การเปลี่ยนถายน้ํามนัเครื่อง 
[WL-3])  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

DBG111AWB1R3



หลอลืน่ [WL-3] 
 

01-11A-4 

การถอด/ตดิตัง้ออยลคลูเลอร [WL-3] 
DCF011114700W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดู 01-12A-3 การเปลี่ยนถายน้าํหลอเย็นเครื่องยนต [WL-3]) 
3. ถอดเทอรโบชารจเจอรออก (ด ู01-15A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอเสีย [WL-3]) 
4. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่องออก (ดู 01-11A-3 การเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง [WL-3]) 
5. จากภาพ ถอดชิ้นสวนตามลําดับ 
6. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับลําดบัข้ันตอนการถอด 
7. เติมน้ําหลอเย็นตามชนดิและปริมาณที่กําหนดไวลงในหมอน้ํา (ดู 01-12A-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็นเครือ่งยนต    

[WL-3]) 
8. ตรวจระดับน้ํามนัเครื่อง (ดู 01-11A-2 การตรวจสอบระดับน้าํมันเครื่อง [WL-3]) 
9. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบการรั่วของน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 

 
 

1 ทอเหล็กวัด 
2 ทอยางหมอน้ํา 
3 ตัวเรือนเทอรโมสตรทั 

 
 

4 ตัวเรือนออยลคลูเลอร 
(ดู 01-11A-4 การตดิตั้งตัวเรอืนออยลคูลเลอร 
[WL-3]) 

5 ออยลคูลเลอร 

หมายเหตกุารตดิตัง้ตวัเรอืนออยลคลูเลอร
• ขันโบลทและนตัยดึ ตามลําดบัในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

OIL

OIL

16.6—19.6 {1.7—1.9, 12—14}

18.6—25.5 {1.9—2.6, 14—18}

29.4—49.0 {3.0—4.9, 22—36}

4

5

3

R

R

R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

1

2 R
18.6—25.5 {1.9—2.6, 14—18}

DBG111AWB104

9

8

7

54

3

1

2

106

13 11

12

14

15
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หลอลืน่ [WL-3] 
 

01-11A-5 

 
 
 

 01

การตรวจสอบตวัเรอืนออยลคลูเลอร [WL-3] 
DCF011114700W02 

• วัดความยาวอิสระของสปริง เปลี่ยนสปริงถาจําเปน 
 
 มาตรฐานความยาวอสิระ 

สปรงิวาลวบายพาส: 36.7 มม. {1.44 นิว้} 
สปรงิวาลวควบคมุแรงดนั: 54.7 มม. {2.15 นิว้} 

 
 
การถอด/ตดิตัง้อางน้ํามนัครือ่ง [WL-3] 

DCF011110040W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ํามันเครื่องออก (ดู 01-11A-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครือ่ง [WL-3]) 
3. ถอดแผงปด 
4. ถอดเหล็กกันโคลงดานหนา (ดู 02-13-16 การถอด/ติดตั้งเหล็กกันโคลงหนาและหนวดกุง [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง) 
5. ถอดกานตอตัวกลางทีด่านซายของรถ (ดู 06-14-6 การถอด/ติดตั้งกานตอและพวงมาลัย) 
6. จากภาพถอดชิน้สวนตามลําดบั 
7. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
8. เติมน้ํามันเครื่องตามชนดิและปริมาณที่กําหนด (ดู 01-11A-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง [WL-3]) 
9. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบการรั่วของน้ํามนัเครื่อง 

 
1 คาน 
2 อางน้ํามันเครื่อง 

(ดู 01-11A-6 หมายเหตุการถอดอางน้ํามันเครื่อง 
[WL-3]) 
(ดู 01-11A-6 หมายเหตุการตดิตั้งอางน้ํามัน 
เครื่อง [WL-3]) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปรงิวาลวควบคมุแรงดนั 

สปรงิวาลวบายพาส 

ทาน้าํยากนัคลาย

DBG111AWB106

SEALANTSEALANT

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

1

2

94.2—115.7
{9.5—11.8, 68.8—85.3}

54.9—80.4
{5.6—8.1, 
40.5—59.3}

DBG110BWB82



หลอลืน่ [WL-3] 
 

01-11A-6 

หมายเหตกุารถอดอางน้าํมนัเครือ่ง 
1. ถอดโบลทยดึอางน้ํามันเครื่อง 
 
ขอควรระวงั 

• การใชเครือ่งมอืงดัอางน้าํมนัเครือ่ง จะทาํใหหนาแปลนเสือ้สบู และผวิสมัผสัทีอ่างเปนรอยขดีขวนได 
รวมทัง้จะทาํใหหนาแปลนของอางน้าํมนัเครือ่งบดิงอได 

 
2. ใชเครื่องมือแยกอางน้ํามันเครือ่งออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้อางน้าํมนัเครือ่ง 

 
ขอควรระวงั 

• ถาใชโบลทตวัเดมิ ใหขจดัคราบซแีลนทเกา
ออกจากเกลยีวโบลทเสยีกอน การขนัโบลท
โดยทีย่งัมคีราบซแีลนทเกาตดิอยู อาจเปนเหตุ
ใหรโูบลทดานในเสยีหายได 

 
 
 
 
 
 
 
1. ทาซลิิโคน ซแีลนทที่อางน้ํามนัเครื่อง ตามแนวอาง
ดานในรูโบลทและเหลื่อมกันเมื่อถึงสวนปลายตามภาพ 
 
คาความหนา 

φ2.0-3.0 มม. {0.08-0.11 นิ้ว} 
 
2. ขันโบลทอางน้าํมันเครื่อง A ตามภาพแสดง 
3. สลับการขันโบลทยึดที่เหลือหลายๆ ครั้ง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คราบซแีลนทเกา 

เสยีหาย 

B3E0111W008

CHU0111W004

SEALANT

A

DBG110AEBR87



หลอลืน่ [WL-3] 
 

01-11A-7 

 
 
 

 01

การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามนัเครือ่ง [WL-3] 
DCF011114100W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ํามันเครื่องออก (ดู 01-11A-5 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครือ่ง [WL-3]) 
3. ถอดแผงปด 
4. ถอดอางน้ํามันเครื่อง (ดู 01-11A-5 การถอด/ติดตั้งอางน้ํามนัเครื่อง [WL-3]) 
5. ถอดสายพานไทมมิ่ง (ดู 01-10A-7 การถอด/ติดตั้งสายพานไทมมิ่ง [WL-3]) 
6. ถอดพูลเลยเพลาขอเหวี่ยง (ดู 01-10A-15 การถอด/เปลี่ยนซีลนํ้ามันหนา [WL-3]) 
7. จากภาพถอดชิน้สวนตามลําดบั 
8. การติดตั้งใหทาํยอนกลับขั้นตอนการถอด 
9. เติมน้ํามันเครื่องตามชนดิและปริมาณที่กําหนด (ดู 01-11A-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง [WL-3]) 
10. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบการรั่วของน้ํามนัเครื่อง 

 

 
 

2 ฝาครอบเฟองไทมมิ่ง 
(ดู 01-11A-8 หมายเหตุการถอดฝาครอบเฟอง 
ไทมมิ่ง) 
(ดู 01-11A-9 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบเฟอง
ไทมมิ่ง) 

3 ตัวกรอง 
4 ทอทางน้าํมันเครื่อง 

(ดู 01-11A-8 หมายเหตุการตดิตั้งทอทาง
น้ํามันเครื่อง) 

5 ปมน้ํามันเครื่อง 

6 ฝาครอบปมน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11A-8 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบปม
น้ํามันเครื่อง) 

7 เฟองตาม 
8 ปลั๊ก 
9 สปริง 
10 ลูกสูบควบคุม 
11 ตัวเรือนปมน้ํามนัเครื่อง 

 
 
 
 

 
1 พูลเลยปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 

OIL

OIL

OIL

SEALANT

OIL

SST

SST

R

6

24.5—33.3 
{2.5—3.3, 
19—24}

18.6—25.5 {1.9—2.6, 14—18}

7.8—10.8 N·m 
{81—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

8.8—12.7 N·m 
{90—129 kgf·cm, 
78—112 in·lbf}

R
R

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 14—18}

7.9—10.8 N·m 
{81—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

1

2

3

4

5

7

8

9
10

11

N·m {kgf·m, ft·lbf}

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 14—18}

DBG110BWB80



หลอลืน่ [WL-3] 
 

01-11A-8 

หมายเหตกุารถอดฝาครอบเฟองไทมมิง่ 
1. ใชเครื่องมือพิเศษถอดฝาครอบเฟองไทมมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ใชผาพันปลายไขควงถอดซีลน้ํามัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ฝาครอบปมน้าํมนัเครือ่ง 

1. สลับขันโบลทยดึ 2-3 ครั้ง ตามลําดับ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเครือ่ง 

1. สลับขันโบลทยดึ 2-3 ครั้ง ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา 

เครือ่งมือพเิศษ 

ดานหนา
เครือ่งยนต

DBG110AEB044

DBG110AEB045
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7

5

4

3

1

2

6

DBG110AEB053

1

3

DBG110AEBR89
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หลอลืน่ [WL-3] 
 

01-11A-9 

 
 
 

 01

หมายเหตกุารตดิตัง้ฝาครอบเฟองไทมมิง่
1. ทาซลิิโคน ซแีลนทเขากับฝาครอบเฟองไทมมิ่ง 

ตามตาํแหนงในรูปภาพ 
 

คาความหนา 
φ2.0-3.0 มม. {0.079-0.118 นิว้} 
 
 
 
 
 
 
 

2. ขันโบลทยดึ 2-3 ครั้ง ตามลําดบั 
3. ลางทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะติดตั้งซลีนํ้ามนัตัวใหม

ดวยน้ําสบู 
4. คอยๆ ใชมอืดัน เพ่ือติดตั้งซลีน้ํามันตัวใหมใหเขาที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ใชเครื่องมือพิเศษและคอนคอยๆ เคาะ ตดิตั้งซีล

น้ํามันตัวใหม 
6. เพ่ือใหแนใจวาไดติดตั้งซลีนํ้ามันตัวใหมไดถกูตอง, ให

วัดระยะระหวางปลายขอบของฝาครอบเฟองไทมมิ่งกับ
ผิวหนาของซลีน้ํามัน  

 
ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหนา 

0.0-0.40 มม. {0.0-0.015 นิ้ว} 
 
ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

0.0-0.40 มม. {0.0-0.015 นิ้ว} 
 
 
การตรวจสอบปมน้าํมันเครือ่ง [WL-3] 

DCF011114100W02 

1. วัดระยะชองวางในหัวขอตอไปนี้ 
• ถาคาที่วดัไดมากกวาคากําหนด, ใหเปลี่ยนฟนเฟอง/หรือตัวเรือนปม 

 
มาตรฐานระยะชองวางปมน้าํมนัเครือ่ง 

0.10-0.19 มม. {0.0040-0.0074 นิว้} 
 
ระยะชองวางปมน้าํมนัเครือ่งสงูสดุ 

0.20 มม. {0.0079 นิ้ว} 
 
มาตรฐานระยะชองวางดานขางของปม 

0.04-0.09 มม. {0.0016-0.035 น้ิว} 
 
ระยะชองวางดานขางของปมสงูสดุ 

0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
 

 

 
 
 
 
 
 

ซลีน้าํมนั

คอน ฝาครอบเฟอง
ไทมมิง่ 

ซลีน้าํมนัปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 

ซลีน้าํมนัเชือ้เพลงิดานหนา 

SEALANTSEALANT
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0.0—0.40 mm 
{0.0—0.015 in}
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หลอลืน่ [WL-3]   
 

01-11A-10 

2. วัดความยาวอิสระของสปริงลูกสูบพลังเยอร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ความยาวมาตรฐานสปรงิลกูสบูพลงัเยอร 

43.8 มม. {1.72 นิว้} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG110AEB102

DBG110AEB103



หลอลืน่ [WL-C, WE-C]   
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 01

 

01-11B หลอลืน่ [WL-C, WE-C]  
ตาํแหนงชิน้สวน  
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-1 

การถอด/ตดิตัง้ออยลคลูเลอร 
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-4 

การตรวจสอบแรงดนัน้าํมนัเครือ่ง  
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-2 

การตรวจสอบตวัเรอืนออยลคลูเลอร 
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-5 

การตรวจสอบระดับน้าํมันเครือ่ง 
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-2 

การถอด/ตดิตัง้อางน้ํามนัเครือ่ง  
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-5 

การเปลีย่นถายน้าํมนัเครือ่ง 
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-3 

การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามนัเครือ่ง 
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-7 

การเปลีย่นไสกรองน้าํมันเครือ่ง  
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-3 

การตรวจสอบปมน้าํมันเครือ่ง  
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-11B-10  

 
 
ตาํแหนงชิน้สวน [WL-C, WE-C] 

DCF011000000W02 

 
1 สวิตชแรงดันน้ํามันเครื่อง 

(ดู 01-11B-2 การตรวจสอบแรงดันน้ํามันเครื่อง  
[WL-C, WE-C]) 

2 เหล็กวัดระดับน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11B-2 การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง [WL-C, 
WE-C]) 
(ดู 01-11B-3 การเปลี่ยนถายน้ํามนัเครื่อง  
[WL-C, WE-C]) 

3 ไสกรองน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11B-3 การเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง [WL-C, 
WE-C]) 

4 ชุดออยลคูลเลอร 
(ดู 01-11B-4 การถอด/ติดต้ังออยลคูลเลอร  
[WL-C, WE-C])  
(ดู 01-11B-5 การตรวจสอบตัวเรือนออยลคูลเลอร
[WL-C, WE-C]) 
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หลอลืน่ [WL-C, WE-C] 
 

01-11B-2 

5 อางน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11B-5 การถอด/ติดตั้งอางน้ํามันเครื่อง 
[WL-C, WE-C]) 

6 ตัวกรอง 
(ดู 01-11B-7 การถอด/ติดตั้งปมน้ํามันเครื่อง 
[WL-C, WE-C]) 

7 สวนประกอบปมน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11B-7 การถอด/ติดตั้งปมน้ํามันเครื่อง 
[WL-C, WE-C])  
(ดู 01-11B-10 การตรวจสอบปมน้ํามันเครื่อง 
[WL-C, WE-C]) 

 
 
การตรวจสอบแรงดนัน้าํมนัเครือ่ง [WL-C, WE-C] 

DCF011114000W02 
 

คาํเตอืน 
• จากผลการทดลองพบวาการสมัผสัถกูน้าํมนัเครือ่งทีใ่ชแลวเปนประจาํ จะกอใหเกดิโรคมะเรง็ทีผ่วิหนงัได จงึควร
ปองกนัดวยการลางสบูและน้าํโดยทนัท ีหลงัจากปฏบิตังิาน 

• ขณะทีเ่ครือ่งยนตและน้าํมนัเครือ่งยงัรอน อาจทาํใหผวิหนงัไหมได ดงันัน้ใหดบัเครือ่งยนต แลวรอจนกระทัง่
เครือ่งยนตเยน็ลง 

 
1. ถอดสวิตชแรงดันน้ํามันเครื่อง 
2. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับรูสวิตชแรงดัน

น้ํามันเครื่อง 
3. ติดเครื่องยนต ปลอยใหเครื่องยนตทํางานจนถึง

อุณหภูมิการทํางาน 
4. ใหเครื่องยนตทาํงานตามความเร็วรอบที่กําหนด 

แลวบันทึกคาแรงดัน 
 

หมายเหต ุ
• คาแรงดันน้ํามนัเครื่องอาจจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามความหนดืหรืออุณหภูมิของนํ้ามันเครื่อง 

 
แรงดนัน้าํมนัเครือ่ง (2,500 รอบ/นาท)ี 

410-570 kPa {4.19-5.81 kgf/cm², 59.6-
82.6 psi} 

 

 
 

  
5. ถาแรงดันไมไดตามคากําหนด ใหตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ ซอมหรือเปลี่ยนถาจําเปน 
6. ดับเครื่องยนตและรอจนกระทั่งเครื่องยนตเย็นลง 
7. ถอดเครื่องมือพิเศษ 
8. ทาซลิิโคน ซแีลนทเขากับเกลียวของสวิตชแรงดัน

น้ํามันเครื่อง ตามรูป 
9. ติดตั้งสวติชแรงดันน้ํามันเครื่องกลับเขาที่ กอนที่   

ซีแลนทจะแข็งตัว 
 

คาแรงขนั : 
11.8-17.6 N•m {1.2-1.8 kgf•m, 9-13 ft•lbf} 

 
10. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบการรั่ว 
 

 
 

 
การตรวจสอบระดับน้าํมันเครือ่ง [WL-C, WE-C] 

DCF011114001W03 
1. จอดรถไวบนพืน้ราบ 
2. ติดเครื่องยนต ปลอยใหเครื่องยนตทํางานจนถึงอุณหภูมิการทํางาน แลวดับเครื่องยนต 
3. ใหรออยางนอย 5 นาท ี
4. ดึงเหล็กวัดข้ึน ตรวจสอบสภาพและระดับน้าํมันเครื่อง ตองแนใจวาระดับน้าํมันเครื่องอยูระหวาง ขีด F กับ L ของเหล็กวัด 
5. เติมน้ํามันเครื่องเพ่ิม ถาจําเปน 

 
 
 
 

49 0187 280A

DBG111AWB101

SEALANT

1.0—2.0 mm 
{0.040—0.078 in}

4.0—6.0 mm 
{0.160—0.23 in}

DBG111AWB102



หลอลืน่ [WL-C, WE-C] 
 

01-11B-3 
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การเปลีย่นถายน้าํมนัเครือ่ง [WL-C, WE-C] 
DCF011114001W04 

คาํเตอืน  
• ขณะทีเ่ครือ่งยนตและน้าํมนัเครือ่งรอน จะทาํใหผวิหนงัไหมได อยาใหน้าํมนัเครือ่งสมัผสัตวัทานหรอืผูอืน่ 
• การยกรถขึน้ โดยไมมขีาตัง้ทีป่ลอดภยัรองรบัเปนอนัตรายอยางยิง่ รถอาจลืน่ไถลหลนลงมา อนัเปนเหตใุหเกดิ

อนัตราย, บาดเจบ็สาหสั หรอืเสยีชวีติได ฉะนัน้อยาทาํงานรอบๆ หรอืขางใตรถทีถ่กูยกขึน้ โดยไมมขีารองรบัที่
มัน่คงปลอดภยั 

• จากผลการทดลองพบวาการสมัผสัถกูน้าํมนัเครือ่งทีใ่ชแลวเปนประจาํ จะกอใหเกดิโรคมะเรง็ทีผ่วิหนงัได จงึ
ควรปองกนัดวยการลางสบูและน้าํโดยทนัท ีหลงัจากปฏบิตังิาน 

 
1. จอดรถไวบนพืน้ราบ 
2. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและปลั๊กถายน้ํามันเครื่อง 
3. ถายน้ํามันเครื่องลงในภาชนะรองรับ 
4. ติดตั้งปลั๊กถาย พรอมแหวนรองตัวใหม 

 
คาแรงขนั : 

29.4-41.2 N•m {3.00-4.20 kgf•m, 21.7-30.3 ft•lbf} 
 
5. เติมน้ํามันเครื่องตามชนดิและปริมาณที่กําหนดไว ลงในเครื่องยนต 
6. ประกอบฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง 
7. ติดเครื่องยนตและตรวจสอบการรั่ว 
8. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง และเติมเพ่ิมหากจําเปน (ดู 01-11B-2 การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง [WL-C, WE-C]) 

 
หมายเหต ุ

• ระดับน้าํมันเครือ่งที่แทจริง อาจแตกตางไปจากคาที่กําหนดของความจุน้ํามันเครื่องในบางกรณี 
 
น้าํมนัเครือ่งทีแ่นะนาํ 

หวัขอ คากาํหนด 
เกรด API CD, CE หรือ CF-4 
ความหนดื (SAE) 5W-30, 10W-30 

 
ความจนุ้าํมนัเครือ่ง (ประมาณ ปรมิาณ) 
เปลีย่นน้าํมนัเครือ่ง: 6.8 {7.2 US qt, 6.0 lmp qt} 
เปลีย่นน้าํมนัเครือ่งและไสกรองน้าํมนัเครือ่ง: 7.0 {7.4 US qt, 6.2 lmp qt} 
รวม (เครือ่งใหม-ไมมนี้าํมนัเครือ่ง): 8.0 {8.5 US qt, 7.0 lmp qt} 
 

 
การเปลีย่นไสกรองน้าํมันเครือ่ง [WL-C, WE-C] 

DCF011114300W02 
1. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่อง โดยใชประแจถอดไสกรอง 
2. ใชผาสะอาดเชด็บริเวณผวิหนาสัมผัสของตําแหนงตดิตั้ง
ไสกรองน้ํามันเครื่อง 

3. ใชน้ํามันเครื่องที่สะอาด ทาบรเิวณโอ ริง และขัน       
ไสกรองในทิศทางการติดตั้งดานขาง โดยใชประแจถอด 
ไสกรอง 

4. ติดเครื่องยนตและตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเครื่อง 
5. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง และเติมเพ่ิมหากจําเปน   

(ดู 01-11B-2 การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง [WL-C, 
WE-C]) (ดู 01-11B-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 
[WL-C, WE-C]) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG111AWB1R3



หลอลืน่ [WL-C, WE-C]   
 

01-11B-4 

การถอด/ตดิตัง้ออยลคลูเลอร [WL-C, WE-C] 
DCF011114700W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้าํหลอเย็นเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
3. ถอดเทอรโบชารจเจอรออก (ด ู01-15B-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอเสีย [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่องออก (ดู 01-11B-3 การเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง [WL-C, WE-C]) 
5. จากภาพ ถอดชิ้นสวนตามลําดับ 
6. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับลําดบัข้ันตอนการถอด 
7. เติมน้ําหลอเย็นตามชนดิและปริมาณที่กําหนดไวลงในหมอน้ํา (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็นเครือ่งยนต    

[WL-C, WE-C]) 
8. ตรวจระดับน้ํามนัเครื่อง (ดู 01-11B-2 การตรวจสอบระดับน้าํมันเครื่อง [WL-C, WE-C]) 
9. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบการรั่วของน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 

 
 

1 ทอเหล็กวัด 
2 ทอยางหมอน้ํา 
3 ตัวเรือนเทอรโมสตรทั 

5 ออยลคูลเลอร 

หมายเหตกุารตดิตัง้ตวัเรอืนออยลคลูเลอร
• ขันโบลทและนตัยดึ ตามลําดบัในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

OIL

OIL

16.6—19.6 {1.7—1.9, 12—14}

18.6—25.5 {1.9—2.6, 14—18}

29.4—49.0 {3.0—4.9, 22—36}

4

5

3

R

R

R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

1

2 R
18.6—25.5 {1.9—2.6, 14—18}

DBG111AWB104
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4 ตัวเรือนออยลคลูเลอร 
(ดู 01-11B-4 การตดิตั้งตัวเรอืนออยลคูลเลอร 
[WL-C, WE-C]) 



หลอลืน่ [WL-C, WE-C] 
 

01-11B-5 

 
 
 

 01

การตรวจสอบตวัเรอืนออยลคลูเลอร [WL-C, WE-C] 
DCF011114700W04 

• วัดความยาวอิสระของสปริง เปลี่ยนสปริงถาจําเปน 
 
 มาตรฐานความยาวอสิระ 

สปรงิวาลวบายพาส: 36.7 มม. {1.44 นิว้} 
สปรงิวาลวควบคมุแรงดนั: 54.7 มม. {2.15 นิว้} 

 
 
การถอด/ตดิตัง้อางน้ํามนัครือ่ง [WL-C, WE-C] 

DCF011110040W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ํามันเครื่องออก (ดู 01-11B-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครือ่ง [WL-C, WE-C]) 
3. ถอดแผงปด 
4. ถอดเหล็กกันโคลงดานหนา (ดู 02-13-16 การถอด/ติดตั้งเหล็กกันโคลงหนาและหนวดกุง [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง, 

4x4]) (ดู 02-13-17 การถอด/ติดตั้งเหล็กกันโคลงหนาและหนวดกุง [รุนยกสูง, 4x4]) 
5. ถอดกานตอตัวกลางทีด่านซายของรถ (ดู 06-11-7 การถอด/ติดตั้งกานตอและพวงมาลัย) (ดู 06-14-9 การถอด/ตดิตั้ง

กานตอและพวงมาลัย) 
6. จากภาพถอดชิน้สวนตามลําดบั 
7. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
8. เติมน้ํามันเครื่องตามชนดิและปริมาณที่กําหนด (ดู 01-11B-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง [WL-C, WE-C]) 
9. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบการรั่วของน้ํามนัเครื่อง 

 
 

1 คานหนา 
2 คานหลัง (4x4) 

(ดู 01-11B-6 หมายเหตุการถอดคานหลัง) 
 
 
 
 

3 อางน้ํามันเครื่อง 
(ดู 01-11B-6 หมายเหตุการถอดอางน้ํามันเครื่อง 
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-11B-7 หมายเหตุการตดิตั้งอางน้ํามัน 
เครื่อง [WL-C, WE-C]) 

 
 

สปรงิวาลวควบคมุแรงดนั

สปรงิวาลวบายพาส 

ทาน้าํยากนัคลาย

ทาน้าํยากนัคลาย 

DBG111AWB106

SEALANT

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m
{80—110 kgf·cm, 70—95 in·lbf}

1

2

94.2—115.7 {9.5—11.8, 68.8—85.3}

54.9—80.4
{5.6—8.1, 40.5—59.3}

3

94.2—115.7
{9.5—11.8, 68.8—85.3}

DBG110BWB76

54.9—80.4
{5.60—8.19, 40.5—59.2}



หลอลืน่ [WL-C, WE-C] 
 

01-11B-6 

หมายเหตกุารถอดคานหลงั
1. รองรับชดุเฟองทายดานหนาดวยแมแรงยกเกียร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ถอดนัตและโบลทที่แสดงไวในภาพ 

 
 
หมายเหตกุารถอดอางน้าํมนัเครือ่ง 

1. ถอดโบลทยดึอางน้ํามันเครื่อง 
 
ขอควรระวงั 

• การใชเครือ่งมอืงดัอางน้าํมนัเครือ่ง จะทาํใหหนาแปลนเสือ้สบู และผวิสมัผสัทีอ่างเปนรอยขดีขวนได 
รวมทัง้จะทาํใหหนาแปลนของอางน้าํมนัเครือ่งบดิงอได 

 
2. ใชเครื่องมือแยกอางน้ํามันเครือ่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุเฟองทาย
ดานหนา แมแรงยกเกยีร

DBG110BWB77

DBG110BWB83

B3E0111W008



หลอลืน่ [WL-C, WE-C] 
 

01-11B-7 

 
 
 

 01

หมายเหตกุารตดิตัง้อางน้าํมนัเครือ่ง 
 
ขอควรระวงั 

• ถาใชโบลทตวัเดมิ ใหขจดัคราบซแีลนทเกา
ออกจากเกลยีวโบลทเสยีกอน การขนัโบลท
โดยทีย่งัมคีราบซแีลนทเกาตดิอยู อาจเปนเหตุ
ใหรโูบลทดานในเสยีหายได 

 
 
 
 
 
 

 
1. ทาซลิิโคน ซแีลนทที่อางน้ํามนัเครื่อง ตามแนว

อางดานในรูโบลทและเหลื่อมกันเมื่อถึงสวนปลาย
ตามภาพ 

 
คาความหนา 

φ2.0-3.0 มม. {0.08-0.11 นิ้ว} 
 

2. ขันโบลทอางน้าํมันเครื่อง A ตามภาพแสดง 
3. สลับการขันโลทยดึที่เหลือหลายๆ ครั้ง 

 
 
 

 
 

 

 

 
การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามนัเครือ่ง [WL-C, WE-C]) 

DCF011114100W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ํามันเครื่องออก (ดู 01-11B-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครือ่ง [WL-C, WE-C]) 
3. ถอดแผงปด 
4. ถอดอางน้ํามันเครื่อง (ดู 01-11B-5 การถอด/ติดตั้งอางน้ํามนัเครื่อง [WL-C, WE-C]) 
5. ถอดสายพานไทมมิ่ง (ดู 01-10B-7 การถอด/ติดตั้งสายพานไทมมิ่ง [WL-C, WE-C]) 
6. ถอดพูลเลยเพลาขอเหวี่ยง (ดู 01-10B-16 การถอด/เปลี่ยนซีลนํ้ามันหนา [WL-C, WE-C]) 
7. จากภาพถอดชิน้สวนตามลําดบั 
8. การติดตั้งใหทาํยอนกลับขั้นตอนการถอด 
9. เติมน้ํามันเครื่องตามชนดิและปริมาณที่กําหนด (ดู 01-11B-3 การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง [WL-C, WE-C]) 
10. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบการรั่วของน้ํามนัเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คราบซแีลนทเกา 

เสยีหาย

CHU0111W004

SEALANT

A

DBG110AEBR87



หลอลืน่ [WL-C, WE-C] 
 

01-11B-8 

 

 
1 พูลเลยปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
2 ฝาครอบเฟองไทมมิ่ง 

(ดู 01-11B-8 หมายเหตุการถอดฝาครอบเฟอง 
ไทมมิ่ง) 
(ดู 01-11B-9 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบเฟอง
ไทมมิ่ง) 

3 ตัวกรอง 
4 ทอทางน้าํมันเครื่อง 

(ดู 01-11B-9 หมายเหตุการตดิตั้งทอทาง
น้ํามันเครื่อง) 

5 ปมน้ํามันเครื่อง 
6 ฝาครอบปมน้ํามันเครื่อง 

(ดู 01-11B-9 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบปม
น้ํามันเครื่อง) 

7 เฟองตาม 

8 ปลั๊ก 
9 สปริง 

10 ลูกสูบควบคุม 
11 ตัวเรือนปมน้ํามนัเครื่อง 

 
หมายเหตกุารถอดฝาครอบเฟองไทมมิง่ 

1. ใชเครื่องมือพิเศษถอดฝาครอบเฟองไทมมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

เครือ่งมือพเิศษ 

OIL

OIL

OIL

SEALANT

OIL

SST

SST

R

6

24.5—33.3 
{2.5—3.3, 
19—24}

18.6—25.5 {1.9—2.6, 14—18}

7.8—10.8 N·m 
{81—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

8.8—12.7 N·m 
{90—129 kgf·cm, 
78—112 in·lbf}

R

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 14—18}

7.9—10.8 N·m 
{81—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

1

2

3

45

7

8

9
10

11

N·m {kgf·m, ft·lbf}

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 14—18}

R

DBG111BWB99

DBG110AEB044



หลอลืน่ [WL-C, WE-C] 
 

01-11B-9 
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2. ใชผาพันปลายไขควงถอดซีลน้ํามัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ฝาครอบปมน้าํมนัเครือ่ง 

1. สลับขันโบลทยดึ 2-3 ครั้ง ตามลําดับ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเครือ่ง 

1. สลับขันโบลทยดึ 2-3 ครั้ง ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ฝาครอบเฟองไทมมิง่

1. ทาซลิิโคน ซแีลนทเขากับฝาครอบเฟองไทมมิ่ง 
ตามตาํแหนงในรูปภาพ 

 
คาความหนา 

φ2.0-3.0 มม. {0.079-0.118 นิว้} 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา 

ดานหนา
เครือ่งยนต

DBG110AEB045

8

7

5

4

3

1

2

6

DBG110AEB053

1

3

2

DBG110AEBR89

SEALANT

DBG110BEB071



หลอลืน่ [WL-C, WE-C] 
 

01-11B-10 

2. สลับการขันโบลทยึด 2-3 ครัง้ ตามลําดับ 
3. ลางทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะติดตั้งซลีนํ้ามนัตัว

ใหมดวยน้ําสบู 
4. คอยๆ ใชมือดัน เพ่ือติดตั้งซลีน้ํามันตัวใหมใหเขาที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ใชเครื่องมือพิเศษและคอนคอยๆ เคาะ ตดิตั้ง

ซีลนํ้ามันตัวใหม 
6. เพ่ือใหแนใจวาไดติดตั้งซลีนํ้ามันตัวใหมไดถกูตอง, 

ใหวัดระยะระหวางปลายขอบของฝาครอบเฟอง 
ไทมมิ่งกับผวิหนาของซีลนํ้ามนั  

 
ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัตวัหนา 

0.0-0.40 มม. {0.0-0.015 นิ้ว} 
 
ระยะในการตดิตัง้ซลีน้าํมนัปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

0.0-0.40 มม. {0.0-0.015 นิ้ว}  
การตรวจสอบปมน้าํมันเครือ่ง [WL-C, WE-C] 

DCF011114100W04 

1. วัดระยะชองวางในหัวขอตอไปนี้ 
• ถาคาที่วดัไดมากกวาคากําหนด, ให

เปลี่ยนฟนเฟอง/หรือตวัเรือนปม 
มาตรฐานระยะชองวางปม 

0.10-0.19 มม. {0.0040-0.0074 นิว้} 
 
ระยะชองวางปมสงูสดุ 

0.20 มม. {0.0079 นิ้ว} 
 
 
 
  

มาตรฐานระยะชองวางดานขางของปมน้าํมนัเครือ่ง 
0.04-0.09 มม. {0.0016-0.035 นิว้} 

 
ระยะชองวางดานขางของปมน้าํมนัเครือ่งสงูสดุ 

0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
 
 
 
 
 
 

2. วัดความยาวอิสระของสปริง 
• ถาคาที่วดัไดมากกวาคากําหนด, ใหเปลี่ยนสปริง 

 
ความยาวมาตรฐานสปรงิลกูสบูพลงัเยอร 

43.8 มม. {1.72 นิว้} 
 

 

ซลีน้าํมนั

คอน ฝาครอบเฟอง
ไทมมิง่ 

ซลีน้าํมนัปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซลีน้าํมนัเชือ้เพลงิดานหนา 

5
4

3

1

8

7
2

6

DBG110BEB073

0.0—0.40 mm 
{0.0—0.015 in}

49 F027 009

DBG111BWB98

49 S010 301

DBG110AEB101

DBG110AEB102

DBG110AEB103



ระบบหลอเยน็ [WL-3]   
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01-12A ระบบหลอเยน็ [WL-3]  
ตาํแหนงชิน้สวนระบบหลอเย็น  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-1 

การถอด/ตดิตัง้ถงัพกัน้าํสาํรอง 
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-6 

การบรกิารระบบหลอเยน็  
   คาํเตอืน [WL-3]............................. 

 
01-12A-2 

การถอด/ตดิตัง้หมอน้าํ  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-6 

การตรวจสอบระดับน้าํหลอเย็น  
   เครือ่งยนต [WL-3]......................... 

 
01-12A-2 

การถอด/ตดิตัง้เทอรโมสตรทั  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-7 

การปองกนัน้าํหลอเยน็เครือ่งยนต  
   การตรวจสอบ [WL-3]..................... 

 
01-12A-2 

การตรวจสอบเทอรโมสตรทั 
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-8 

การเปลีย่นถายน้าํหลอเยน็  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-3 

การถอด/ตดิตัง้ใบพดัลม  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-8 

การตรวจสอบการรัว่ของน้าํหลอเยน็  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-5 

การตรวจสอบใบพดัลม  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-9 

การตรวจสอบฝาหมอน้าํ  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-5 

การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํา  
   [WL-3]........................................ 

 
01-12A-9  

 
 
ตาํแหนงชิน้สวนระบบหลอเย็น [WL-3] 

DCF011200000W01 

 
 

1 
 

ฝาหมอน้ํา 
(ดู 01-12A-5 การตรวจสอบฝาหมอน้ํา  
[WL-3]) 

2 ถังพักน้ําสํารอง 
(ดู 01-12A-6 การถอด/ตดิตั้งถังพักน้ําสํารอง 
[WL-3]) 

3 หมอน้ํา 
(ดู 01-12A-6 การถอด/ตดิตั้งหมอน้ํา [WL-3]) 

4 เทอรโมสตรัท 
(ดู 01-12A-7 การถอด/ตดิตั้งเทอรโมสตรัท  
[WL-3]) 
(ดู 01-12A-8 การตรวจสอบเทอรโมสตรทั  
[WL-3]) 

5 ปมน้ํา 
(ดู 01-12A-9 การถอด/ตดิตั้งปมน้ํา [WL-3]) 

6 ใบพัดลม 
(ดู 01-12A-8 การถอด/ตดิตั้งใบพัดลม [WL-3]) 
(ดู 01-12A-9 การตรวจสอบใบพัดลม [WL-3]) 

 
 

B

A

A

B

5
4

3

6

1

2

DBG112AWB7R2



ระบบหลอเยน็ [WL-3] 

01-12A-2 

คาํเตอืนในการบรกิารระบบหลอเยน็ [WL-3] 
DCF011200000W02 

คาํเตอืน 
• การถอดฝาหมอน้าํออกในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน หรอืในขณะทีเ่ครือ่งยนตและหมอน้าํรอนอยูจะเกดิอนัตราย
ได น้าํหลอเยน็และไอน้าํทีร่อนอาจจะพุงออกมา เปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็สาหสั และอาจทาํใหระบบหลอเยน็
และเครือ่งยนตเสยีหายได 

• ดบัเครือ่งและรอใหเครือ่งยนตเยน็ จากนัน้ใหถอดฝาหมอน้าํออกอยางระมดัระวงั โดยใชผาหนาๆคลมุรอบฝา
หมอน้าํ หมนุฝาหมอน้าํชาๆทวนเขม็นาฬิกาจนถงึลอ็กแรก แรงดนัจะระบายออก ถาแรงดนัระบายออกมากแลว 
ใหหมนุกลบัทีเ่ดมิ 

• เมื่อมัน่ใจวาแรงดนัถกูระบายออกหมดแลว ใหกดฝาหมอน้าํดวยผาหนาๆแลวหมนุออก 
 
 
 
การตรวจสอบระดับน้าํหลอเย็น [WL-3] 

DCF011215001W01 

1. ถอดฝาหมอน้ํา 
2. ตรวจสอบใหแนใจวาระดับน้าํหลอเย็นอยูใกลคอหมอน้ํา 
3. ตรวจสอบใหแนใจวาระดับน้าํในหมอพักอยูในชวงระหวาง FULL และ LOW 
4. เติมน้ําหลอเย็น ถาจําเปน 

 
 

การปองกนัน้าํหลอเยน็ [WL-3] 
DCF011215001W02 

1. วัดอุณหภูมแิละคาความถวงจําเพาะของน้ําหลอเย็นโดยใชเทอรโมมิเตอร และไฮดรอมิเตอร 
 

ขอควรระวงั 
• ใชน้าํหลอเยน็ใหเหมาะสมกบัสภาพการทาํงานของรถยนต มฉิะนัน้เครือ่งยนตอาจเสยีหายได 
• สวนของเครือ่งยนตทีเ่ปนอะลมูเินยีมจาํเปนตองไดรบัการปองกัน โดยใชน้าํหลอเยน็ทีม่สีวนผสมของเอธลินี-กลคีอล
เทานัน้ เพื่อปองกันสนมิและการแขง็ตวั 

• หามใชน้าํหลอเยน็ทีม่สีวนผสมของแอลกอฮอล,เมทานอล,โบแรค หรอืซลิเิคท ซึง่สารเหลานีจ้ะทาํใหระบบหลอเยน็
เสยีหาย 

• ใหใชน้าํทีส่ะอาดผสมกบัน้าํหลอเยน็เทานัน้ เพราะน้าํทีไ่มสะอาดจะทาํใหประสทิธภิาพของน้าํหลอเยน็ลดลง 
• น้าํหลอเยน็เครือ่งยนตสามารถทาํใหสรีถยนตเสยีหายได ถาหยดลงบนผวิสขีองรถยนต ใหรบีลางออกทนัท ี

    
 หมายเหต ุ

• ถาบริเวณฝาหมอน้ํามีสัญลักษณ FL22 ใหใชน้ํายาหมอน้ํา FL22
• น้ํายาหมอน้ํา FL22 เปนสัดสวนที่ทาํใหเจือจาง 

(น้ํายา 55%,น้ํา 45%) ใหใชปริมาณสดัสวนนี้ 
เม่ือเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น 
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2. พิจารณาระดับสัดสวนของน้ําหลอเย็นจากกราฟตามภาพ 
• ถาไมถูกตองใหเติมน้ํา หรือน้ํายาหมอน้ํา 

 

 

การเปลีย่นถายน้าํหลอเยน็เครือ่งยนต  [WL-3] 
DCF011215001W13 

คาํเตอืน 
• การถอดฝาหมอน้าํออกในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน หรอืในขณะทีเ่ครือ่งยนต และหมอน้าํรอนอยูจะเกดิอนัตราย

ได น้าํหลอเยน็และไอน้าํทีร่อนอาจจะพุงออกมา เปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็สาหสั และอาจทาํใหระบบหลอเยน็ 
และเครือ่งยนตเสยีหายได 

• ดบัเครือ่งยนตและรอใหเครือ่งยนตเยน็ จากนัน้ใหถอดฝาหมอน้าํออกอยางระมดัระวงั โดยใชผาหนาๆคลมุรอบ
ฝาหมอน้าํ หมนุฝาหมอน้าํออกชาๆทวนเขม็นาฬิกาจนถงึลอ็กแรก แรงดนัจะระบายออก ถาแรงดนัระบายออก
มากแลว ใหหมนุกลบัทีเ่ดมิ 

• เมื่อมัน่ใจวาแรงดนัถกูระบายออกหมดแลว ใหกดฝาหมอน้าํดวยผาหนาๆ แลวหมนุออก 
 

ขอควรระวงั 
• ใชน้าํหลอเยน็ใหเหมาะสมกบัสภาพการทาํงานของรถยนต มฉิะนัน้เครือ่งยนตอาจเสยีหายได 
• สวนของเครือ่งยนตทีเ่ปนอลมูเินยีมจาํเปนตองไดรบัการปกปอง โดยใชน้าํหลอเยน็ทีม่สีวนผสมของเอธลินี-

กลคีอลเทานัน้ เพือ่ปองกนัสนมิและการแขง็ตวั 
• หามใชน้าํหลอเยน็ทีม่สีวนผสมของแอลกอฮอล,เมทานอล,โบแรค หรอืซลิเิคทซึง่สารเหลานีจ้ะทาํใหระบบ

หลอเยน็เสยีหาย 
• ใหใชน้าํสะอาดผสมกบัน้าํหลอเยน็เทานัน้ เพราะน้าํทีไ่มสะอาดจะทาํใหประสทิธภิาพของน้าํหลอเยน็ลดลด 
• น้าํหลอเยน็เครือ่งยนตสามารถทาํใหสรีถยนตเสยีหายได ถาหยดลงบนผวิสขีองรถยนตใหรบีลางออกทนัท ี

 
 

หมายเหต ุ
• ถาบริเวณฝาหมอน้ํามีสัญลักษณ FL22 ใหใชน้ํายาหมอน้ํา FL2
• น้ํายาหมอน้ํา FL22 เปนสัดสวนที่ทาํใหเจือจาง 

(น้ํายา 55%, น้ํา 45%) ใหใชปริมาณสัดสวนนี้ 
เม่ือเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น 

 
 

ความจนุ้าํมนัเครือ่ง (ประมาณ ปรมิาณ) 
8.8 L {9.3 US qt, 7.7 lmp qt} 
 

1. ถอดถังพักน้ําสาํรองพรอมทอทาง 
2. ถอดฝาปดถังพักน้ําสํารอง แลวถายน้าํในหมอพักน้ํา

สํารองทิ้ง 

 
 
 
 
 
 

อณุหภมูนิ้าํหลอเยน็ 

สดัสวนของน้าํหลอเยน็ 
(ยกเวน FL22) 

คาความ
ถวงจาํเพาะ
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3. ถอดฝาหมอน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. คลายปลั๊กถายน้ําหมอน้ํา และถายน้ําหลอเยน็ลง

ในภาชนะรองรบั 
5. ลางทําความสะอาดระบบโดยใชน้ําสะอาด

จนกระทั่งสีของน้ําหลอเย็นเกาหมดไป 
6. ถายน้ําออกจากระบบใหหมด 
7. ขันปลั๊กถายน้ําหลอเย็นเขา 
8. อางอิงจากตาราง เลือกเปอรเซ็นตสัดสวนของน้ํา

กับน้ํายาหมอน้าํ 

 
 

เปอรเซ็นตของสวนผสมในสารละลายปองกนัการแข็งตวั (ยกเวน FL22) 
เปอรเซน็ตตอปรมิาตร   อณุหภมู ิ
น้าํ น้าํยา 

คาความถวงจาํเพาะที ่20° C {88°F} 

มากกวา -16° C {3°F} 65 35 1.057 
มากกวา -26° C {-15°F} 55 45 1.072 
มากกวา -40° C {-40°F} 45 55 1.086 

 
 

9. เติมน้ําหลอเย็นจนกระทั่งน้ําหลอเย็นถึงระดับคอของหมอน้ํา 
10. เติมน้ําหลอเย็นลงในหมอพักน้าํจนถึงเครื่องหมาย FULL 
11. ปดฝาหมอน้ํา 
 

ขอควรระวงั 
• ถาเกจวดัความรอนขึ้นสงูเกนิไป, ใหดบัเครือ่งยนต เพื่อใหอณุหภมูขิองน้าํหลอเยน็ลดลง เพือ่ปองกนัการรอนจดั 

จากนัน้ใหตรวจสอบหาชิน้สวนทีบ่กพรองแลวทาํการไข 
 

12. ติดเครื่องยนตและปลอยใหเครือ่งยนตทํางานที่รอบเดินเบา จนกระทั่งถึงอุณหภูมิการทํางาน 
13. หลังจากเครื่องยนตถึงอุณหภมูิการทาํงาน ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้ ระวังในเรื่องของอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น เพ่ือ

ปองกันการรอนจัด 
(1) ใหเครื่องยนตทํางานทีร่อบ ประมาณ : 2,500 รอบ/นาท ีเปนเวลา 5 นาท ี
(2) ใหเครื่องยนตทํางานทีร่อบ ประมาณ : 3,000 รอบ/นาท ีเปนเวลา 5 วนิาท,ี จากนั้นปลอยใหเดินเบา 
(3) ทําซ้าํข้ันตอน (2) 4-5 ครัง้ 

14. ดับเครื่องยนต ตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็นหลงัจากอุณหภูมิลดลง ถาต่ํา, ใหทําซ้ําข้ันตอน 10-14 
15. ตรวจสอบการรัว่ของน้ําหลอเยน็ (ดู 01-12A-5 การตรวจสอบการรั่วของน้ําหลอเย็น [WL-3]) 

• ถามีการรั่วใหตรวจสวนที่บกพรองและทําการแกไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปลัก๊ 
ถายน้าํ
หลอเยน็

ฝาหมอน้าํ 

DBG112AWB702

DBG112AWB101
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การตรวจสอบการรัว่ของน้าํหลอเยน็ [WL-3] 
DCF011215001W04 

คาํเตอืน 

• การถอดฝาหมอน้าํออกในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน หรอืในขณะทีเ่ครือ่งยนตและหมอน้าํรอนอยูอาจจะเกดิ
อนัตรายได น้าํหลอเยน็และไอน้าํทีร่อนอาจจะพุงออกมาเปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็สาหสั และอาจทาํใหระบบ
หลอเยน็และเครือ่งยนตเสยีหายได 

• ดบัเครือ่งยนตและรอใหเครือ่งยนตเยน็ จากนัน้ใหถอดฝาหมอน้าํออกอยางระมดัระวงั โดยใชผาหนาๆคลมุรอบ
ฝาหมอน้าํ หมนุฝาหมอน้าํชาๆทวนเขม็จนถงึลอ็กแรกแรงดนัจะระบายออก ถาแรงดนัระบายออกมากแลว ให
หมนุกลบัทีเ่ดมิ 

• เมื่อมัน่ใจวาแรงดนัถกูระบายออกหมดแลว ใหกดฝาหมอน้าํดวยผาหนาๆ แลวหมนุออก 
 

1. ตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น (ดู 01-12A-2 การตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น [WL-3]) 
2. ถอดฝาหมอน้ํา 
3. ทําความสะอาดบริเวณที่ตดิตั้งฝาหมอน้ํา  
4. ติดตั้งตัวทดสอบฝาหมอน้ํา และเครื่องมือพิเศษเขากับคอหมอน้ํา 
5. ปอนแรงดันใหกับหมอน้ํา 
 

แรงดนั 
122 kPa (1.25 kgf/cm2, 17.7 PSI) 

 
ขอควรระวงั 
• การปอนแรงดนัมากกวา 122 kPa (1.25 kgf/cm2, 17.7 PSI) อาจทาํใหทอน้าํ, และอปุกรณชิน้สวนอืน่ๆ เกดิการ

รัว่ได 
 

6. ตรวจสอบดูวาแรงดันไมตกลง ถาตกลงใหตรวจสอบ
การรั่วของระบบหลอเย็น 

 
การตรวจสอบฝาหมอน้าํ [WL-3] 

DCF011215201W01 

คาํเตอืน 

• การถอดฝาหมอน้าํออกในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน หรอืในขณะทีเ่ครือ่งยนตและหมอน้าํรอนอยูอาจจะเกดิ
อนัตรายได น้าํหลอเยน็และไอน้าํทีร่อนอาจจะพุงออกมาเปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็สาหสั และอาจทาํใหระบบ
หลอเยน็และเครือ่งยนตเสยีหายได 

• ดบัเครือ่งยนตและรอใหเครือ่งยนตเยน็ จากนัน้ใหถอดฝาหมอน้าํออกอยางระมดัระวงั โดยใชผาหนาๆคลมุรอบ
ฝาหมอน้าํ หมนุฝาหมอน้าํชาๆทวนเขม็จนถงึลอ็กแรกแรงดนัจะระบายออก ถาแรงดนัระบายออกมากแลว ให
หมนุกลบัทีเ่ดมิ 

• เมื่อมัน่ใจวาแรงดนัถกูระบายออกหมดแลว ใหกดฝาหมอน้าํดวยผาหนาๆ แลวหมนุออก 
 

1. ลางทําความสะอาดฝาหมอน้ํา และซลียางฝาหมอน้ํา 
2. ตรวจสอบการชาํรุดเสียหายของฝาหมอน้ํา 

• ถามี ใหเปลีย่นฝาหมอน้ํา 
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3. ติดตั้งฝาหมอน้าํเขากับเครื่องมือพิเศษ และตัวทดสอบ
ฝาหมอน้ํา 

4. ใหชดุฝาหมอน้าํคว่ําลงและคอยๆปอนแรงดัน, 
ตรวจสอบดูวาแรงดันคางคงทีอ่ยู 10 วนิาท ี
• ถาไมคาง ใหเปลี่ยนฝาหมอน้าํ 
 
แรงดนัเปดวาลวฝาหมอน้าํ 

93.2-122.6 kPa (0.95-1.25 kgf/cm2, 13.5-17.8 
PSI) 

 
 
 
 
 
 
การถอด/ตดิตัง้ถงัพกัน้าํสาํรอง [WL-3] 

DCF011215030W01 

 
คาํเตอืน 
• ใหถอดและตดิตัง้ชิน้สวนตางๆ ในขณะเครือ่งยนตเยน็, ไมเชนนัน้ผวิหนงัของทานอาจจะไหมหรอืไดรบับาดเจบ็ได 

 
 

1. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
 

1 ทอทาง 
2 ถังพักน้ําสํารอง 

 
2. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
การถอด/ตดิตัง้หมอน้าํ [WL-3] 

DCF011215200W01 

คาํเตอืน 
• ใหถอดและตดิตัง้ชิน้สวนตางๆในขณะเครือ่งยนตเยน็ ไมเชนนัน้ผวิหนงัของทานอาจจะไหมหรอืไดรบับาดเจบ็ได 
 

1. ถายน้ําหลอเยน็ออก (ดู 01-12A-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-3]) 
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาหมอน้าํ 

49  9200 147

DBG112BWB002

1

2

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
69.1—95.5 in·lbf}
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4. เติมน้ําหลอเย็นตามชนดิ และปริมาณที่กําหนดไว    
(ดู 01-12A-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-3]) 

 
1 แผงปดดานบน 
2 ทอทางน้าํ 
3 ขอล็อกหมอน้ําดานลาง 
4 แผงครอบบังลม 
5 หมอน้ํา 

 

 
 
การถอด/ตดิตัง้เทอรโมสตรทั [WL-3] 

DCF011215171W01 

คาํเตอืน 
• ใหถอดเเละตดิตัง้ชิน้สวนตางๆในขณะเครือ่งยนตเยน็,ไมเชนนัน้ผวิหนงัของทานอาจจะไหม หรอืไดรบับาดเจบ็ได 

 
1. ถายน้ําหลอเยน็ออก (ดู 01-12A-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-3]) 
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 
4. เติมน้ําหลอเย็นตามชนดิ และปริมาณที่กําหนดไว (ดู 01-12A-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเยน็ [WL-3])
 
1 เหล็กวัดระดับน้าํมันเครื่อง 
2 ทอทางหมอน้ําตัวลาง 
3 ฝาปดเทอรโมสตรทั 
4 เทอรโมสตรัท  

(ดู 01-12A-8 หมายเหตุการตดิตั้งเทอรโม
สตรัท) 

 
 
 
 
 
 
 

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m {80—110 kgf·cm, 
69.1—95.5 in·lbf}

A

A

B

B

1

2

3

4

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

2

5

DBG112AWB1R2

OIL

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
69.1—95.5 in·lbf}

1

2

3

4

R
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ระบบหลอเยน็ [WL-3] 
 

01-12A-8 

หมายเหตกุารตดิตัง้เทอรโมสตรทั 
• ติดตั้งเทอรโมสตรทัเขากับฝาปดเทอรโมสตรทั 

โดยใหสวนยื่นของปะเก็นตรงกันกับรองรับของ  
ฝาปด ตามภาพแสดง 

การตรวจสอบตวัเทอรโมสตรทั [WL-3] 
DCF011215171W02 

คาํเตอืน 
• ระหวางการตรวจสอบตวัเทอรโมสตรทัน้าํจะรอน ซึง่อาจทาํใหผวิหนงัของทานพองได อยาสมัผสัตวัเทอรโมสตรทั
และน้าํโดยตรง 

 
การตรวจสอบตวัเทอรโมสตรัทในหัวขอตอไปนี้ และเปลี่ยนถาจําเปน 

• การเปดของวาลวที่อุณหภูภายในหอง 
• การเปดและการยกตวัของวาลว 

 

อุณหภมูใินการเปดวาลวเบือ้งตน 
80-84 ๐ C {176-183 ๐ F} 

      

อุณหภมูเิมือ่วาลวเปดเตม็ที ่
95 ๐ C {203 ๐ F} 

     

ระยะการยกตวัของวาลว 
8.5 ม.ม. {0.33 นิว้} หรอืมากกวา 

 
 
 
 

การถอด/ตดิตัง้ใบพดัลม  [WL-3] 
DCF011215140W01 

1. ถอดสายพานขบั 
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 
4. ปรับตั้งสายพานขับ (เจนเนอเรเตอร) (ดู      

01-10A-4 การปรับตั้งสายพานขับ [WL-3]) 
 

1 ใบพัดลม 

2 พูลเลยปมน้ํา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาปดเทอรโมสตรทั

ปะเกน็ สวนยืน่

DBG112AWB104

18.6—25.5 N·m {1.90—2.60 kgf·m, 13.8—18.8 ft·lbf}

1

2
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ระบบหลอเยน็ [WL-3] 
 

01-12A-9 

 
 
 

 01

การตรวจสอบใบพดัลม [WL-3] 
DCF011215140W02 

1. ใชมือหมุนใบพดัลม เพ่ือตรวจสอบการหลวมหรือ
เสียงผิดปกต,ิ เปลี่ยนใบพดัลมถาจําเปน  
(ดู 01-12A-8 การถอด/ตดิตั้งใบพัดลม [WL-3]) 

 

การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํา [WL-3] 
DCF011215010W01 

1. ถอดใบพดัลม (ดู 01-12A-8 การถอด/ตดิตั้งใบพัดลม [WL-3]) 
2. ถายน้ําหลอเยน็ออก (ดู 01-12A-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-3]) 
3. ถอดชิ้นสวนตามภาพ 
4. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 
5. เติมน้ําหลอเย็นตามชนดิ และปริมาณที่กําหนดไว (ดู 

01-12A-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-3]) 
 
1 ปมน้ํา 

 

 
 

 

DBG112AWB107

R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

1

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 13.8—18.8}

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 13.8—18.8}
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ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C]   
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01-12B ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C]  
ตาํแหนงชิน้สวนระบบหลอเย็น  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-1 

การถอด/ตดิตัง้ถงัพกัน้าํสาํรอง 
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-6 

การบรกิารระบบหลอเยน็  
   คาํเตอืน [WL-C, WE-C].................. 

 
01-12B-2 

การถอด/ตดิตัง้หมอน้าํ  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-6 

การตรวจสอบระดับน้าํหลอเย็น  
   เครือ่งยนต [WL-C, WE-C]............... 

 
01-12B-2 

การถอด/ตดิตัง้เทอรโมสตรทั  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-7 

การปองกนัน้าํหลอเยน็เครือ่งยนต  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]........... 

 
01-12B-2 

การตรวจสอบเทอรโมสตรทั 
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-8 

การเปลีย่นถายน้าํหลอเยน็  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-3 

การถอด/ตดิตัง้ใบพดัลม  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-8 

การตรวจสอบการรัว่ของน้าํหลอเยน็  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-5 

การตรวจสอบใบพดัลม  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-8 

การตรวจสอบฝาหมอน้าํ  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-5 

การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํา  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-12B-9  

 
 
ตาํแหนงชิน้สวนระบบหลอเย็น [WL-C, WE-C] 

DCF011200000W03 

 

1 ฝาหมอน้ํา 
(ดู 01-12B-5 การตรวจสอบฝาหมอน้ํา  
[WL-C, WE-C]) 

2 ถังพักน้ําสํารอง 
(ดู 01-12B-6 การถอด/ตดิตั้งถังพักน้ําสํารอง 
[WL-C, WE-C]) 

3 หมอน้ํา 
(ดู 01-12B-6 การถอด/ตดิตั้งหมอน้ํา [WL-C,  
WE-C]) 

4 เทอรโมสตรัท 
(ดู 01-12B-6 การถอด/ตดิตั้งเทอรโมสตรัท  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-12B-7 การตรวจสอบเทอรโมสตรทั  
[WL-C, WE-C]) 

5 ปมน้ํา 
(ดู 01-12B-8 การถอด/ตดิตั้งปมน้ํา [WL-C, WE-C])

6 ใบพัดลม 
(ดู 01-12B-8 การถอด/ตดิตั้งใบพัดลม  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-12B-8 การตรวจสอบใบพัดลม  
[WL-C, WE-C]) 

B

A

A

B

5
4

3

6

1

2
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ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C]   
 

01-12B-2 

คาํเตอืนในการบรกิารระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C] 
DCF011200000W04 

คาํเตอืน 
• การถอดฝาหมอน้าํออกในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน หรอืในขณะทีเ่ครือ่งยนตและหมอน้าํรอนอยูจะเกดิอนัตราย
ได น้าํหลอเยน็และไอน้าํทีร่อนอาจจะพุงออกมา เปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็สาหสั และอาจทาํใหระบบหลอเยน็
และเครือ่งยนตเสยีหายได 

• ดบัเครือ่งและรอใหเครือ่งยนตเยน็ จากนัน้ใหถอดฝาหมอน้าํออกอยางระมดัระวงั โดยใชผาหนาๆคลมุรอบฝา
หมอน้าํ หมนุฝาหมอน้าํชาๆทวนเขม็นาฬิกาจนถงึลอ็กแรก แรงดนัจะระบายออก ถาแรงดนัระบายออกมากแลว 
ใหหมนุกลบัทีเ่ดมิ 

• เมื่อมัน่ใจวาแรงดนัถกูระบายออกหมดแลว ใหกดฝาหมอน้าํดวยผาหนาๆแลวหมนุออก 
 
 
 
การตรวจสอบระดับน้าํหลอเย็น [WL-C, WE-C] 

DCF011215001W09 

1. ถอดฝาหมอน้ํา 
2. ตรวจสอบใหแนใจวาระดับน้าํหลอเย็นอยูใกลคอหมอน้ํา 
3. ตรวจสอบใหแนใจวาระดับน้าํในหมอพักอยูในชวงระหวาง FULL และ LOW 
4. เติมน้ําหลอเย็น ถาจําเปน 

 
 

การปองกนัน้าํหลอเยน็ [WL-C, WE-C] 
DCF011215001W10 

1. วัดอุณหภูมแิละคาความถวงจําเพาะของน้ําหลอเย็นโดยใชเทอรโมมิเตอร และไฮดรอมิเตอร 
 

ขอควรระวงั 
• ใชน้าํหลอเยน็ใหเหมาะสมกบัสภาพการทาํงานของรถยนต มฉิะนัน้เครือ่งยนตอาจเสยีหายได 
• สวนของเครือ่งยนตทีเ่ปนอะลมูเินยีมจาํเปนตองไดรบัการปองกัน โดยใชน้าํหลอเยน็ทีม่สีวนผสมของเอธลินี-กลคีอล
เทานัน้ เพื่อปองกันสนมิและการแขง็ตวั 

• หามใชน้าํหลอเยน็ทีม่สีวนผสมของแอลกอฮอล,เมทานอล,โบแรค หรอืซลิเิคท ซึง่สารเหลานีจ้ะทาํใหระบบหลอเยน็
เสยีหาย 

• ใหใชน้าํทีส่ะอาดผสมกบัน้าํหลอเยน็เทานัน้ เพราะน้าํทีไ่มสะอาดจะทาํใหประสทิธภิาพของน้าํหลอเยน็ลดลง 
• น้าํหลอเยน็เครือ่งยนตสามารถทาํใหสรีถยนตเสยีหายได ถาหยดลงบนผวิสขีองรถยนต ใหรบีลางออกทนัท ี

    
 หมายเหต ุ

• ถาบริเวณฝาหมอน้ํามีสัญลักษณ FL22 ใหใชน้ํายาหมอน้ํา FL22
• น้ํายาหมอน้ํา FL22 เปนสัดสวนที่ทาํใหเจือจาง 

(น้ํายา 55%,น้ํา 45%) ใหใชปริมาณสดัสวนนี้ 
เม่ือเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น 
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ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C] 
 

01-12B-3 

 
 
 

 01

2. พิจารณาระดับสัดสวนของน้ําหลอเย็นจากกราฟตามภาพ 
• ถาไมถูกตองใหเติมน้ํา หรือน้ํายาหมอน้ํา 

 

 
 
 

การเปลีย่นถายน้าํหลอเยน็เครือ่งยนต  [WL-C, WE-C] 
DCF011215001W14 

คาํเตอืน 
• การถอดฝาหมอน้าํออกในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน หรอืในขณะทีเ่ครือ่งยนต และหมอน้าํรอนอยูจะเกดิอนัตราย

ได น้าํหลอเยน็และไอน้าํทีร่อนอาจจะพุงออกมา เปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็สาหสั และอาจทาํใหระบบหลอเยน็ 
และเครือ่งยนตเสยีหายได 

• ดบัเครือ่งยนตและรอใหเครือ่งยนตเยน็ จากนัน้ใหถอดฝาหมอน้าํออกอยางระมดัระวงั โดยใชผาหนาๆคลมุรอบ
ฝาหมอน้าํ หมนุฝาหมอน้าํออกชาๆทวนเขม็นาฬิกาจนถงึลอ็กแรก แรงดนัจะระบายออก ถาแรงดนัระบายออก
มากแลว ใหหมนุกลบัทีเ่ดมิ 

• เมื่อมัน่ใจวาแรงดนัถกูระบายออกหมดแลว ใหกดฝาหมอน้าํดวยผาหนาๆ แลวหมนุออก 
 

ขอควรระวงั 
• ใชน้าํหลอเยน็ใหเหมาะสมกบัสภาพการทาํงานของรถยนต มฉิะนัน้เครือ่งยนตอาจเสยีหายได 
• สวนของเครือ่งยนตทีเ่ปนอลมูเินยีมจาํเปนตองไดรบัการปกปอง โดยใชน้าํหลอเยน็ทีม่สีวนผสมของเอธลินี-

กลคีอลเทานัน้ เพือ่ปองกนัสนมิและการแขง็ตวั 
• หามใชน้าํหลอเยน็ทีม่สีวนผสมของแอลกอฮอล,เมทานอล,โบแรค หรอืซลิเิคทซึง่สารเหลานีจ้ะทาํใหระบบ

หลอเยน็เสยีหาย 
• ใหใชน้าํสะอาดผสมกบัน้าํหลอเยน็เทานัน้ เพราะน้าํทีไ่มสะอาดจะทาํใหประสทิธภิาพของน้าํหลอเยน็ลดลด 
• น้าํหลอเยน็เครือ่งยนตสามารถทาํใหสรีถยนตเสยีหายได ถาหยดลงบนผวิสขีองรถยนตใหรบีลางออกทนัท ี

 
 
 

หมายเหต ุ
• ถาบริเวณฝาหมอน้ํามีสัญลักษณ FL22 ใหใชน้ํายาหมอน้ํา FL2
• น้ํายาหมอน้ํา FL22 เปนสัดสวนที่ทาํใหเจือจาง 

(น้ํายา 55%, น้ํา 45%) ใหใชปริมาณสัดสวนนี้ 
เม่ือเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น 

 
 

ความจนุ้าํมนัเครือ่ง (ประมาณ ปรมิาณ) 
8.8 L {9.3 US qt, 7.7 lmp qt} 
 

1. ถอดถังพักน้ําสาํรองพรอมทอทาง 
2. ถอดฝาปดถังพักน้ําสํารอง แลวถายน้าํในหมอพักน้ํา

สํารองทิ้ง 

 

 

อณุหภมูนิ้าํหลอเยน็ 

สดัสวนของน้าํหลอเยน็ 
(ยกเวน FL22) 

คาความ
ถวงจาํเพาะ

1.09

1.08
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1.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

55%

45%

35%
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{68}{59}{32} {41} {50} {77} {86} {95} {104} {113} {122}
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ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C]   
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3. ถอดฝาหมอน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. คลายปลั๊กถายน้ําหมอน้ํา และถายน้ําหลอเยน็ลง

ในภาชนะรองรบั 
5. ลางทําความสะอาดระบบโดยใชน้ําสะอาด

จนกระทั่งสีของน้ําหลอเย็นเกาหมดไป 
6. ถายน้ําออกจากระบบใหหมด 
7. ขันปลั๊กถายน้ําหลอเย็นเขา 
8. อางอิงจากตาราง เลือกเปอรเซ็นตสัดสวนของน้ํา

กับน้ํายาหมอน้าํ 

 

เปอรเซ็นตของสวนผสมในสารละลายปองกนัการแข็งตวั (ยกเวน FL22) 
เปอรเซน็ตตอปรมิาตร   อณุหภมู ิ
น้าํ น้าํยา 

คาความถวงจาํเพาะที ่20° C {88°F} 

มากกวา -16° C {3°F} 65 35 1.057 
มากกวา -26° C {-15°F} 55 45 1.072 
มากกวา -40° C {-40°F} 45 55 1.086 

 

9. เติมน้ําหลอเย็นจนกระทั่งน้ําหลอเย็นถึงระดับคอของหมอน้ํา 
10. เติมน้ําหลอเย็นลงในหมอพักน้าํจนถึงเครื่องหมาย FULL 
11. ปดฝาหมอน้ํา 
 

ขอควรระวงั 
• ถาเกจวดัความรอนขึ้นสงูเกนิไป, ใหดบัเครือ่งยนต เพื่อใหอณุหภมูขิองน้าํหลอเยน็ลดลง เพือ่ปองกนัการรอนจดั 

จากนัน้ใหตรวจสอบหาชิน้สวนทีบ่กพรองแลวทาํการไข 
 

12. ติดเครื่องยนตและปลอยใหเครือ่งยนตทํางานที่รอบเดินเบา จนกระทั่งถึงอุณหภูมิการทํางาน 
13. หลังจากเครื่องยนตถึงอุณหภมูิการทาํงาน ใหปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้ ระวังในเรื่องของอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น เพ่ือ

ปองกันการรอนจัด 
(1) ใหเครื่องยนตทํางานทีร่อบ ประมาณ : 2,500 รอบ/นาท ีเปนเวลา 5 นาท ี
(2) ใหเครื่องยนตทํางานทีร่อบ ประมาณ : 3,000 รอบ/นาท ีเปนเวลา 5 วนิาท,ี จากนั้นปลอยใหเดินเบา 
(3) ทําซ้าํข้ันตอน (2) 4-5 ครัง้ 

14. ดับเครื่องยนต ตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็นหลงัจากอุณหภูมิลดลง ถาต่ํา, ใหทําซ้ําข้ันตอน 10-14 
15. ตรวจสอบการรัว่ของน้ําหลอเยน็ (ดู 01-12B-5 การตรวจสอบการรั่วของน้ําหลอเย็น [WL-C, WE-C]) 

• ถามีการรั่วใหตรวจสวนที่บกพรองและทําการแกไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัก๊ 
ถายน้าํ
หลอเยน็

ฝาหมอน้าํ 

DBG112AWB702

DBG112AWB101



ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C] 
 

01-12B-5 

 
 
 

 01

การตรวจสอบการรัว่ของน้าํหลอเยน็ 
DCF011215001W12 

คาํเตอืน 

• การถอดฝาหมอน้าํออกในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน หรอืในขณะทีเ่ครือ่งยนตและหมอน้าํรอนอยูอาจจะเกดิ
อนัตรายได น้าํหลอเยน็และไอน้าํทีร่อนอาจจะพุงออกมาเปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็สาหสั และอาจทาํใหระบบ
หลอเยน็และเครือ่งยนตเสยีหายได 

• ดบัเครือ่งยนตและรอใหเครือ่งยนตเยน็ จากนัน้ใหถอดฝาหมอน้าํออกอยางระมดัระวงั โดยใชผาหนาๆคลมุรอบ
ฝาหมอน้าํ หมนุฝาหมอน้าํชาๆทวนเขม็จนถงึลอ็กแรกแรงดนัจะระบายออก ถาแรงดนัระบายออกมากแลว ให
หมนุกลบัทีเ่ดมิ 

• เมื่อมัน่ใจวาแรงดนัระบายออกหมดแลว ใหกดฝาหมอน้าํดวยผาหนาๆ แลวหมนุออก 
 
 

1. ตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น (ดู 01-12B-2 การตรวจสอบระดับน้ําหลอเย็น [WL-C, WE-C]) 
2. ถอดฝาหมอน้ํา 
3. ทําความสะอาดบริเวณที่ตดิตั้งฝาหมอน้ํา  
4. ติดตั้งตัวทดสอบฝาหมอน้ํา และเครื่องมือพิเศษเขากับคอหมอน้ํา 
5. ปอนแรงดันใหกับหมอน้ํา 

 
แรงดนั 
122 kPa {1.25 kgf/cm2, 17.7 Psi} 
 
ขอควรระวงั 
• การปอนแรงดนัมากกวา 122 kPa {1.25 

kgf/cm2, 17.7 psi} อาจทาํใหทอน้าํ, และ
อปุกรณชิน้สวนอืน่ๆ เกดิการรัว่ได 

 
6. ตรวจสอบดูวาแรงดันไมตกลง ถาตกลงใหตรวจสอบ

การรั่วของระบบหลอเย็น 

 
 
การตรวจสอบฝาหมอน้าํ [WL-C, WE-C] 

DCF011215201W02 

คาํเตอืน 

• การถอดฝาหมอน้าํออกในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน หรอืในขณะทีเ่ครือ่งยนตและหมอน้าํรอนอยูอาจจะเกดิ
อนัตรายได น้าํหลอเยน็และไอน้าํทีร่อนอาจจะพุงออกมาเปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็สาหสั และอาจทาํใหระบบ
หลอเยน็และเครือ่งยนตเสยีหายได 

• ดบัเครือ่งยนตและรอใหเครือ่งยนตเยน็ จากนัน้ใหถอดฝาหมอน้าํออกอยางระมดัระวงั โดยใชผาหนาๆคลมุรอบ
ฝาหมอน้าํ หมนุฝาหมอน้าํชาๆทวนเขม็จนถงึลอ็กแรกแรงดนัจะระบายออก ถาแรงดนัระบายออกมากแลว ให
หมนุกลบัทีเ่ดมิ 

• เมื่อมัน่ใจวาแรงดนัระบายออกหมดแลว ใหกดฝาหมอน้าํดวยผาหนาๆ แลวหมนุออก 
 

1. ลางทําความสะอาดฝาหมอน้ํา และซลียางฝาหมอน้ํา 
2. ตรวจสอบการชาํรุดเสียหายของฝาหมอน้ํา 

• ถามี ใหเปลีย่นฝาหมอน้ํา
3. ติดตั้งฝาหมอน้าํเขากับเครื่องมือพิเศษ และตัวทดสอบ

ฝาหมอน้ํา 
4. ใหชดุฝาหมอน้าํคว่ําลงและคอยๆปอนแรงดัน, 

ตรวจสอบดูวาแรงดันคางคงทีอ่ยู 10 วนิาท ี
• ถาไมคางใหเปลี่ยนฝาหมอน้ํา 
 
แรงดนัเปดวาลวฝาหมอน้าํ 

93.2-122.6 kPa {0.95-1.25 kgf/cm2, 13.5-17.8 
psi} 

 
 
 
 
 
 
 

ฝาหมอน้าํ 

49 9200 146

DBG112BWB001

49  9200 147

DBG112BWB002



ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C] 
 

01-12B-6 

การถอด/ตดิตัง้ถงัพกัน้าํสาํรอง [WL-C, WE-C] 
DCF011215030W02 

 
คาํเตอืน 
• ใหถอดและตดิตัง้ชิน้สวนตางๆ ในขณะเครือ่งยนตเยน็, ไมเชนนัน้ผวิหนงัของทานอาจจะไหมหรอืไดรบับาดเจบ็ได 

 
 

1. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
 

1 ทอทาง 
2 ถังพักน้ําสํารอง 

 
2. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
การถอด/ตดิตัง้หมอน้าํ [WL-C, WE-C] 

DCF011215200W02 

คาํเตอืน 
• ใหถอดและตดิตัง้ชิน้สวนตางๆในขณะเครือ่งยนตเยน็ ไมเชนนัน้ผวิหนงัของทานอาจจะไหมหรอืไดรบับาดเจบ็ได 
 

1. ถายน้ําหลอเยน็ออก (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-C, WE-C]) 
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนถอด 
4. เติมน้ําหลอเย็นตามชนดิ และปริมาณที่กําหนดไว    

(ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-C, 
WE-C]) 

 
1 แผงปดดานบน 
2 ทอทางน้าํ 
3 ขอล็อกหมอน้ําดานลาง 
4 แผงครอบบังลม 
5 หมอน้ํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
69.1—95.5 in·lbf}

DBG112BWB701

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m {80—110 kgf·cm, 
69.1—95.5 in·lbf}

A

A

B

B

1

2

3

4

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

2

5

DBG112AWB102



ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C] 
 

01-12B-7 

 
 
 

 01

การถอด/ตดิตัง้เทอรโมสตรทั [WL-C, WE-C] 
DCF011215171W03 

คาํเตอืน 
• ใหถอดเเละตดิตัง้ชิน้สวนตางๆ ในขณะเครือ่งยนตเยน็,ไมเชนนัน้ผวิหนงัของทานอาจจะไหม หรอืไดรบับาดเจบ็ได 

 
1. ถายน้ําหลอเยน็ออก (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น[WL-C, WE-C]) 
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 
4. เติมน้ําหลอเย็นตามชนดิ และปริมาณที่กําหนดไว 

(ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-C, 
WE-C]) 

 

1 เหล็กวัดระดับน้าํมันเครื่อง 

2 ทอทางหมอน้ําตัวลาง 

3 ฝาปดเทอรโมสตรทั 
4 เทอรโมสตรัท  

(ดู 01-12B-7 หมายเหตุการตดิตั้งเทอรโม
สตรัท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้เทอรโมสตรทั 

• ติดตั้งเทอรโมสตรทัเขากับฝาปดเทอรโมสตรทั 
โดยใหสวนยื่นของปะเก็นตรงกันกับรองรับของ  
ฝาปด ตามภาพแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปะเกน็สวนยืน่ 

ฝาปดเทอรโมสตรทั 

OIL

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
69.1—95.5 in·lbf}

1

2

3

4

R

DBG112BWB003

DBG112AWB104



ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C] 
 

01-12B-8 

การตรวจสอบตวัเทอรโมสตรทั [WL-C, WE-C] 
DCF011215171W04 

คาํเตอืน 
• ระหวางการตรวจสอบตวัเทอรโมสตรทัน้าํจะรอน ซึง่อาจทาํใหผวิหนงัของทานพองได อยาสมัผสัตวัเทอรโมสตรทั
และน้าํโดยตรง 

 
การตรวจสอบตวัเทอรโมสตรัทในหัวขอตอไปนี้ และเปลี่ยนถาจําเปน 

• การเปดของวาลวที่อุณหภูภายในหอง 
• การเปดและการยกตวัของวาลว 

 

อุณหภมูใินการเปดวาลวเบือ้งตน 
80-84 ๐ C {176-183 ๐ F} 

      

อุณหภมูเิมือ่วาลวเปดเตม็ที ่
95 ๐ C {203 ๐ F} 

     

ระยะการยกตวัของวาลว 
8.5 ม.ม. {0.33 นิว้} หรอืมากกวา 

 
 
 
 

การถอด/ตดิตัง้ใบพดัลม  [WL-C, WE-C] 
DCF011215140W03 

1. ถอดสายพานขบั 
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 
4. ปรับตั้งสายพานขับ (เจนเนอเรเตอร) (ดู 01-10B-4 

การปรับตั้งสายพานขับ [WL-C, WE-C]) 
 

1 ใบพัดลม 

2 พูลเลยปมน้ํา 
 

 
 

การตรวจสอบใบพดัลม [WL-C, WE-C] 
DCF011215140W04

1. ใชมือหมุนใบพดัลม เพ่ือตรวจสอบการหลวมหรือ
เสียงผิดปกต,ิ เปลี่ยนใบพดัลมถาจําเปน  
(ดู 01-12B-8 การถอด/ตดิตั้งใบพัดลม [WL-C, 
WE-C]) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.6—25.5 N·m {1.90—2.60 kgf·m, 13.8—18.8} 

1

2

DBG112BWB004

DBG112AWB107



ระบบหลอเยน็ [WL-C, WE-C] 
 

01-12B-9 

 
 
 

 01

การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํา [WL-C, WE-C] 
DCF011215010W02 

1. ถอดใบพดัลม (ดู 01-12B-8 การถอด/ตดิตั้งใบพัดลม [WL-C, WE-C]) 
2. ถายน้ําหลอเยน็ออก (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น [WL-C, WE-C]) 
3. ถอดชิ้นสวนตามภาพ 
4. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 
5. เติมน้ําหลอเย็นตามชนดิ และปริมาณที่กําหนด

ไว (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น 
[WL-C, WE-C]) 

 

1 ปมน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

R18.6—25.5 {1.90—2.60, 
13.8—18.8}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

1

18.6—25.5 {1.90—2.60, 
13.8—18.8}

DBG112BWB005





ระบบไอด ี[WL-3]   
 

01-13A-1 

 
 
 

 01

01-13A ระบบไอดี [WL-3]  
ตาํแหนงชิน้สวนระบบไอดี  
   [WL-3]........................................ 

 
01-13A-1 

การตรวจสอบหวัเผา 
    [WL-3]........................................

 
01-13A-6 

ไดอะแกรมทอทางแวคคัม่ระบบไอด ี
   [WL-3]........................................ 

 
01-13A-2 

การถอด/ตดิตัง้รเีลยหวัเผา  
    [WL-3]........................................

 
01-13A-7 

การถอด/ตดิตัง้ระบบไอด ี
   [WL-3]........................................ 

 
01-13A-3 

การตรวจสอบรเีลยหวัเผา 
    [WL-3]........................................

 
01-13A-7 

การตรวจสอบไสกรองอากาศ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-13A-4 

การตรวจสอบสะพานไฟหัวเผา 
    [WL-3]........................................

 
01-13A-8 

การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
   [WL-3]........................................ 

 
01-13A-5 

การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนแปนขาคนัเรง 
    [WL-3]........................................

 
01-13A-9 

การถอด/ตดิตัง้หวัเผา 
   [WL-3]........................................ 

 
01-13A-6 

การปรบัตั้งแปนขาคนัเรง 
    [WL-3]........................................

 
01-13A-9  

 
 
ตาํแหนงชิน้สวนระบบไอด ี[WL-3] 

DCF011300000W01 

 
 

1 ระบบไอด ี
(ดู 01-13A-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-3]) 

2 
เสื้อไสกรองอากาศ 
(ดู 01-13A-4 การตรวจสอบไสกรองอากาศ  
[WL-3]) 

3 ตัวดักจับฝุน 
(ดู 01-13A-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี[WL-3]) 

4 
เทอรโบชารจเจอร 
(ดู 01-13A-5 การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
[WL-3]) 

5 เวสตเกจ 

6 
แอรคลูเลอร 
(ดู 01-13A-3 การถอด/ตดิตั้งแอรคลูเลอร 
[WL-3]) 

7 
ทอรวมไอด ี
(ดู 01-13A-3 การถอด/ตดิตั้งทอรวมไอด ี 
[WL-3]) 

8 
หัวเผา 
(ดู 01-13A-6 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา [WL-3]) 
(ดู 01-13A-6 การตรวจสอบหวัเผา [WL-3]) 

9 
สะพานไฟหัวเผา 
(ดู 01-13A-8 การตรวจสอบสะพานไฟหวัเผา 
[WL-3]) 

10 
รีเลยหวัเผา 
(ด ู01-13A-7 การถอด/ตดิตั้งรีเลยหวัเผา [WL-3])
(ด ู01-13A-7 การตรวจสอบรเีลยหัวเผา [WL-3]) 

11 
ชุดแปนขาคันเรง 
(ดู 01-13A-9 การถอด/ตดิตั้งแปนขาคันเรง 
[WL-3]) 

2
48

6

7

1

9
5

11

3

10

DBG113AWB301



ระบบไอด ี[WL-3]   
 

01-13A-2 

ไดอะแกรมทอทางแวคคัม่ระบบไอด ี[WL-3] 
DCF011300000W02 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ระบบไอด ี[WL-3] 

DCF011300000W03 

คาํเตอืน 
• ในขณะทีเ่ครือ่งยนต และระบบไอดยีงัรอนอยูสามารถทาํใหผวิหนงัของทานไหมได ใหดบัเครือ่งยนตและรอ

จนกระทัง่เครือ่งยนตเยน็ลง กอนถอดชิน้สวนระบบไอด ี
 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดแผนบังโคลนหนา (ดู 09-10-9 การถอด/ติดตั้งแผงแกมดานหนา) 
3. ถอดทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง (ด ู01-14A-19 การถอด/ตดิตั้งหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง [WL-3]) 
4. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
5. การตดิตั้งใหยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว EGR 
(สญุญากาศ) 

โซลนิอยดวาลว EGR 
(ชองอากาศ) 

โซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR

ตวักรองอากาศ 
วาลว EGR 

ปมสญุญากาศ

DBG113AWB306



ระบบไอด ี[WL-3] 
 

01-13A-3 

 
 
 

 01

ขัน้ตอนที ่1 

 
 
 
 

1 เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 
2 ตัวดักจับฝุน 
3 ฝาครอบไสกรองอากาศ 
4 ไสกรองอากาศ 
5 เสื้อไสกรองอากาศ 
6 ทอทางไอด ี
7 ทอทางอากาศออกเทอรโบชารจเจอร 

8 ทอทางอากาศออกเทอรโบชารจเจอร 
9 ทอทางอากาศออกแอรคูลเลอร 
10 ทอทางอากาศออกแอรคูลเลอร 
11 แอรคลูเลอร 
12 ทอทางอากาศเขาแอรคลูเลอร 
13 ทอทางอากาศออกแอรคูลเลอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0—3.0 {21—30, 18—26}

7.9—11.7 
{80—120, 
70—104}

7.9—11.7
{80—120, 
70—104}

7.9—11.7 
{80—120, 
70—104}

8.9—12.7 {90—130, 79—112}

8.9—12.7 
{90—130  
79—112}

8.9—12.7
{90—130, 79—112}

4.9 {50, 43}

4.9 {50, 43}

4.9 {50, 43}

A

A

8

7

6

2

3

9

N·m {kgf·cm, in·lbf}

0.55—0.82 
{5.61—8.36, 
4.87—7.25}

1

R

2.0—3.0 
{21—30, 
18—26}

5

4

10

11
12

13

DBG113AWB302



ระบบไอด ี[WL-3] 
 

01-13A-4 

 
 
 
 

1 โซลินอยดวาลว EGR (ชองอากาศ) 

2 โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 

3 โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR 

4 ขายึด หมายเลข 1 

5 ขายึด หมายเลข 2 

6 ขายึด หมายเลข 3 

7 ขายึด หมายเลข 4 

8 ทอทางไอด ี
(ดู 01-13A-4 หมายเหตุการถอดทอทางไอด)ี 

9 เซ็นเซอร IAT หมายเลข 1 

10 ทอรวมไอด ี
 
 

หมายเหตกุารถอดทอทางไอด ี  
1. ถอดทอทางและวาลว EGR กอนถอดทอทางไอดี (ดู 01-16A-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-3]) 

 

 
การตรวจสอบไสกรองอากาศ [WL-3] 

DCF011313300W01 

1. ถอดไสกรองอากาศ (ดู 01-13A-2 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-3]) 
2. ตรวจสอบหวัขอตอไปนี้ 

• ถาพบขอบกพรอง,ใหทําความสะอาดหรือเปลีย่นไสกรองอากาศ 
• ถาถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนไสกรองอากาศ ใหเปลี่ยน 

— ไสกรองอากาศตัน, เสยีหาย หรือเสียรูป 
— ไสกรองและเสือ้ไสกรองอากาศ ไดรับการซีลปกปดอยางถูกตอง 
— ติดตั้งไสกรองอากาศไดถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

3

2

1

R

R

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

8

7

10

5

4

6

9 7.8—11.8 N·m 
{80—120 kgf·cm, 
70—104 in·lbf}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

DBG113AWB307



ระบบไอด ี[WL-3] 
 

01-13A-5 

 
 
 

 01

การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร [WL-3] 
 

DCF011313700W04 

หมายเหต ุ
• กอนทาํการตรวจสอบในขัน้ตอนตอไปนี ้ตองแนใจวาไดปฏบิตัติามขัน้ตอนทีแ่สดงไวในตารางการคนหาสาเหตุ
ของปญหา (ด ู00-00-5 ขัน้ตอนการคนหาสาเหตขุองปญหา) 

 
การตรวจสอบใบพดัคอมเพรสเซอร 

1. ถอดทอทางไอดีระหวางไสกรองอากาศ และเทอรโบชารจเจอร (ด ู01-13A-2 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-3]) 
2. ตรวจสอบใบพดัคอมเพรสเซอร (ดาน A) ดวยสายตา และแนใจวาใบพดัไมเสียหาย, แตกหรือคดงอ 

• ถามีความเสยีหายทีใ่บพัด,แตก หรือคดงอ,ให
เปลี่ยนเทอรโบชารจเจอร (ด ู01-15A-2 การ
ถอด/ติดตั้งระบบไอเสีย [WL-3]) 

 
หมายเหต ุ

• เพ่ือใหการตรวจสอบงายขึ้น ใหใชกระจกเล็กๆ 
และไฟฉายสองดูตามภาพ 

• ถาใบพดัคอมเพรสเซอรตดิขัดกับตัวเสื้อ
คอมเพรสเซอร มีความเปนไปไดวาปลายใบพัด
แตก, เสียหาย หรือคดงอ 

• ถาใบพดัคอมเพรสเซอรเสียหาย, ใหตรวจสอบ
หัวขอตอไปนี้ กอนเปลี่ยนเทอรโบชารจเจอร 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาซ้าํข้ึนอีก 

 

— วัสดหุรือสิ่งแปลกปลอมในระบบไอดี/ไอเสีย 
— การอุดตันของทอน้ํามันเครื่อง 

 
 
การตรวจสอบใบพดัเทอรไบน 

1.  ถอดขอตอทอทาง (ดู 01-15A-2 การถอดตดิตั้งระบบไอเสยี [WL-3]) 
2.  ใชสายตาตรวจสอบใบพดัเทอรไบนจากดาน ฺB วาไมมีความเสียหาย, แตกหรือคดงอเกิดข้ึนกับใบพัด 

• ถาใบพดัเสียหาย, แตกหรือคดงอ ให
เปลี่ยนเทอรโบชารจเจอร (ดู 01-15A-2 
การถอดติดตั้งระบบไอเสีย [WL-3]) 

 
หมายเหต ุ

• เพ่ือใหการตรวจสอบงายขึ้น ใหใชกระจกเล็กๆ 
และไฟฉายสองดูตามภาพ 

• ถาใบพดัเทอรไบนติดขัดกับตัวเสื้อเทอรไบนมี
ความเปนไปไดวาปลายใบพัดแตก, เสียหาย 
หรือคดงอ 

• ถาใบพดัเสียหาย ใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้ 
กอนเปลี่ยนเทอรโบชารจเจอร เพ่ือหลีกเลี่ยง
การเกิดปญหาซ้ําข้ึนอีก 
— วัสดหุรือสิ่งแปลกปลอมในระบบไอดี/ไอเสีย 
— การอุดตันของทอน้ํามันเครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กระจก
เทอรโบชารจเจอร

เทอรโบชารจเจอร
กระจก

A

DBG113AWB002

B

DBG113AWB004



ระบบไอด ี[WL-3] 
 

01-13A-6 

การถอด/ตดิตัง้หวัเผา [WL-3] 
DCF011318601W02 

ขอควรระวงั 
• อยาทาํใหสวนไสหวัเผาทีใ่หความรอนเสยีหาย 
• อยาใชหวัเผาทีม่กีารตกกระแทกกบัพืน้ทีม่รีะดบัความสงูมากวา 10 เซนติเมตร (3.9 นิว้) ถงึแมนวาจะไมมรีอย
แตกราว และคาความตานทานเปนปกต ิ(ประมาณ 0.75 โอหม [20 ๐C {68 ๐F} [คาอางองิ]) 

• อยาถอดหวัเผา ถาทานไมไดถอดเปลีย่น 
 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 

 
 

1 สะพานไฟหัวเผา 
2 หัวเผา 

(ดู 01-13A-6 หมายเหตุการถอดหัวเผา) 
(ดู 01-13A-6 หมายเหตุการตดิตั้งหวัเผา) 

 

3. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันการถอด 

 

หมายเหตกุารหวัเผา 
1. เม่ือถอดหัวเผา, ใหใชเครื่องมอืคลายหัวเผาออกอยางนอย 1 เกลียว จากนั้นใชมือหมุนออก 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้หวัเผา 

1. ขันหัวเผาเขาอยางนอยหนึ่งเกลียวดวยมือ และใชเครื่องมือทาํการขันยดึหัวเผาตอไป 
 
หมายเหตกุารทาํความสะอาดหวัเผากอนการตดิตัง้ 

 

ขอควรระวงั 
• เขมาทีจ่บัอยูบนหวัเผาอาจทาํใหหวัเผาหรอืเครือ่งยนตชาํรดุได ขจดัคราบเขมาออกจากหวัเผาและชองทีจ่ะตดิตัง้
หวัเผา กอนทีจ่ะตดิตัง้ 

 
1. ใชเทปพันรอบดอกสวานทั้งขนาด 5.5 มม. {0.217 นิว้} 

และขนาด 5.7 มม. {0.224 นิว้} โดยพันหางจากปลาย
ดอกสวาน 50 มม. {1.969 นิว้} 

2. สอดดอกสวานขนาด 5.5 มม. {0.217 นิว้} เขาไปที่ชอง
สําหรับตดิตั้งหวัเผาใหสดุจนถงึบริเวณที่พันเทปไว 

3. หมุนดอกสวานดวยมือ เพ่ือขจดัคราบเขมาออก 
4. ทําซ้ําข้ันตอนที ่2 และ 3 โดยใชดอกสวานขนาด 5.7 

มม. {0.224 นิว้}  

การตรวจสอบหวัเผา [WL-3] 
DCF011318601W02 

1. ถอดสะพานไฟหัวเผา (ดู 01-13A-6 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา [WL-3]) 
2. วัดความตานทานระหวางขั้วหวัเผาและฝาสูบ (กราวดตัวถัง) โดยใชโอหมมเิตอร 

• ถาไมไดตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนหัวเผา (ดู 01-13A-6 การถอด/ติดตั้งหัวเผา [WL-3]) 
 
 

ความตานทานหวัเผา (คาอางองิ) 
ประมาณ : 0.5 โอหม [20 ๐C {68 ๐F}] 

 

 

ดอกสวาน เทป 

1

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

15—20 {1.6—2.0, 12—14}

0.8—1.5 N·m 
{8.2—15.2 kgf·cm, 
7.1—13.2 in·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

DBG113AWB303

DBG113AWB304

50 mm {1.969} 

EBG113AWR011



ระบบไอด ี[WL-3]   
 

01-13A-7 

 
 
 

 01

การถอด/ตดิตัง้หวัเผา [WL-3] 
DCF011318611W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดรีเลยหัวเผา
3. ติดตั้งรีเลยหัวเผา 
4. ตอข้ัวลบแบตเตอรี ่

 

 

การตรวจสอบรเีลยหวัเผา [WL-3] 
DCF011318611W02 

หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบนี้เม่ือจําเปน 

 
การตรวจสอบระบบ 

1. ใหปฏิบตัิ “การตรวจสอบการควบคุมการทํางานของหัวเผา” (ดู 01-03A-35 การตรวจสอบ, การควบคุม
การทํางานของหัวเผา) 

2. ถาไมไดตามทีกํ่าหนด, ใหทําการตรวจสอบรเีลยหัวเผาเปนชิ้นสวนลําดับตอไป 
 
การตรวจสอบความตอเนือ่ง 

1. ถอดรีเลยหัวเผา (ด ู01-13A-7 การถอด/ตดิตั้งรีเลยหัวเผา [WL-3]) 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องข้ัวรีเลยหวัเผา 
 
               :ตอเนือ่ง 

 
 

 

• ถาไมตามคากําหนดในตาราง, ใหเปลี่ยนรีเลยหัวเผา (ด ู01-13A-6 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา [WL-3]) 
• ถาไดตามคากําหนด แต “การตรวจสอบระบบ” ใชไมได, ใหทําการ “ตรวจสอบการขาด/ลัดวงจร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รเีลยหวัเผา

ขัน้ตอน            ขัว้                  ชองทาง

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

DBG113AWB208

A B

DC

C A

D B

DBG113AWB310

DBG113BWB321

1
2

B C DA

B+ GROUND



ระบบไอด ี[WL-3] 
 

01-13A-8 

การตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง [WL-3])
2. ตรวจสอบชุดสายไฟตอไปนี้เพ่ือตรวจสอบหาการขาด 

และลดัวงจร (ตรวจสอบความตอเนื่อง) 
 

 

 

การขาดวงจร 
• ถาไมมีการตอเนื่องในสายไฟตอไปนี้, แสดงวามีการขาดวงจร ใหซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ 

— รีเลยหวัเผาขั้ว A และ PCM ข้ัว 4V 
— รีเลยหวัเผาขั้ว B และกราวดตวัถัง 
— รีเลยหวัเผาขั้ว C และแหลงจายไฟ 
— รีเลยหวัเผาขั้ว D และสะพานไฟหัวเผา 

การลดัวงจร 
• ถามีการตอเนื่องในสายไฟตอไปนี้, แสดงวามีการลดัวงจร ใหซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ 

— รีเลยหวัเผาขั้ว A และแหลงจายไฟ 
— รีเลยหวัเผาขั้ว A และกราวดตวัถัง 
— รีเลยหวัเผาขั้ว C และกราวดตวัถัง 

 
การตรวจสอบสะพานไฟหัวเผา [WL-3] 

DCF011318611W03 

1. ถอดสะพานไฟหัวเผาออกจากหัวเผา (ดู 01-13A-6 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา [WL-3]) 
2. ตรวจสอบดูวาสะพานไฟหวัเผาไมแตกหักหรือคดงอ 

 
หมายเหต ุ

•   เม่ือทําการตรวจสอบสะพานไฟหัวเผา อยาใหสวน A สัมผสักับชิ้นสวนอ่ืน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการลดัวงจรได 
 

3. ตรวจสอบดูวามคีวามตอเนื่องทีป่ลายทั้งสองดานของสะพานไฟหัวเผา 
• ถาไมมีความตอเนื่อง, ใหเปลี่ยนสะพานไฟหวัเผา  
 (ดู 01-13A-6 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา [WL-3]) 

 
 

รเีลยหวัเผา 

PCM 
ขอตอดานสายไฟ 

A B

DC

DBG113AWB3R1

4C4E4G4I4K4M4O4S4U

4D4F4H4J4L4N4P4R4T4V

4Y 4A

4B4X

4Q4W

4Z

DBG140AWB304

A

DBG113AWB308



ระบบไอด ี[WL-3] 
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การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนแปนขาคนัเรง [WL-3] 
DCF011341600W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 

 
 
 

1 ขอตอสายไฟสวิตชตําแหนงเกียรวาง 
2 ขอตอสายไฟสวิตชไฟเบรก 
3 ขอตอสายไฟสวิตชเดินเบา 
4 ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
5 สลักสปริง 
6 สลัก 
7 ชิ้นสวนแปนขาคันเรง  

(ดู 01-13A-9 หมายเหตุการตดิตั้งชิ้นสวนแปนขา
คันเรง) 

 

3. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 

หมายเหตกุารตดิตัง้ชิน้สวนแปนขาคนัเรง 
• ให “ตรวจสอบแปนเบรก” หลงัจากติดตั้งชิ้นสวนแปนขาคันเรง (ดู 04-11-6 การตรวจสอบสวิตชไฟเบรก) 
• ให “ปรับตั้งแปนคลัตช” หลังจากติดตั้งชิ้นสวนแปนขาคันเรง (ดู 05-10-4 การปรับตั้งแปนคลัตช) 

 
การปรบัตั้งแปนขาคนัเรง [WL-3] 

DCF011341600W02 

ขอควรระวงั 
• การปรบัตัง้เซน็เซอร APP โดยไมจาํเปนจะมผีลตอการควบคมุการทาํงานของเครือ่งยนต ดงันัน้, ใหปรบัตัง้

เซน็เซอร APP/หรอืสวติชเดนิเบาเมือ่มกีารเปลีย่นตวัเซน็เซอรเทานัน้ 
 

หมายเหต ุ
• ใหทาํการปรับตัง้ตอไปนี้เม่ือจําเปน 
 

1. ติดตั้งเซ็นเซอร APP และสวิตชเดินเบาเขากับชุดแปนขาคันเรงไวชั่วคราว และตรวจสอบดูวาไดขันโบลทเซ็นเซอร 
APP และนตัล็อกสวิตชเดินเบาไวชั่วคราว 

2. ตอขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP และสวิตชเดนิเบา 
3. ปดสวติชกุญแจไปตําแหนง ON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

N·m {kgf·m, ft·lbf}

6

5

4

3

1

2

R

7

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}
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4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซ็นเซอร 
APP ข้ัว A และ D อยูระหวาง 4.9 ถงึ 5.1 
โวลต (คาเปาหมาย 5.0 โวลต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เซ็ทปรับตั้งเครือ่งมือวิเคราะหปญหา และ

มอนิเตอร TP, TP2 V และ IDLE SW PIDs (ดู 
01-02A-4 OBD การแสดงคาพารามิเตอร 
(PID) [WL-3]) 

 

 
 

6. ปรับตําแหนงการตดิตั้งเซ็นเซอร APP จนกระทั่ง TP 
และ TP2 V PIDs อยูระหวาง 0.5-0.7 โวลต (คา
เปาหมาย 0.6 โวลต) เม่ือขาคันเรงถูกปลอยสุด, 
จากนั้นขันโบลทยดึเซ็นเซอร APP 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ในขณะที่ใชมือกดแปนขาคันเรงชาๆ ใหปรับตัง้
ตําแหนงติดตั้งสวิตชเดินเบาจนกระทั่ง IDLE SW PID 
เปลี่ยนจาก ON ไป OFF เม่ือคา TP และ TP2 V PIDs 
อยูระหวาง 1.0 ถงึ 1.2 โวลต (คาเปาหมาย 1.1 
โวลต) จากนั้นขันนัตล็อกสวติชเดินเบา 

 
คาแรงขนั : 

13.7-17.6 N•m {1.40-1.79 kg•m, 10.2-12.9 
ft•lbf} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เซน็เซอร APP

เซน็เซอร APP 
ขอตอดานสายไฟ 

โบลทยดึเซน็เซอร 
APP 

โบลทยดึเซน็เซอร 
APP 

เซน็เซอร APP

แปนขาคนัเรง 

D C B A

DBG140AWB311

PCM

A

B

D

1A

1R

1B

C 2C

DBG140AWB315

DBG140AWB332
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8. ตรวจสอบ IDLE SW PID เปลี่ยนจาก OFF ไป ON 
เม่ือปลอยแปนขาคันเรงจนสุด 

9. ในขณะที่กดแปนขาคันเรงอีกครั้ง ตรวจสอบดวูา 
IDLE SW PID เปลี่ยนจาก ON ไป OFF เม่ือคา TP 
และ TP2 V PIDs อยูระหวาง 1.0 ถงึ 1.2 โวลต 
(คาเปาหมาย 1.1 โวลต) 

 

10. ในขณะที่เหยียบแปนคันเรงสดุจนกระทั่งสัมผัสกับ
ขายึดคันเรง ตรวจสอบวาคาระหวาง TP และ TP2 
ของ APP เซ็นเซอรอยูระหวาง 3.4 ถงึ 3.8 โวลต 
(คาเปาหมาย 3.6 โวลต)  

• ถาคาแรงเคลื่อนไมอยูระหวาง 3.4 ถึง 3.8 
โวลต (คาเปาหมาย 3.6 โวลต) ทําซ้ําตั้งแต
ข้ันตอนที่ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร APP

สวติชเดนิเบา 

นตัลอ็ก 

DBG113AWB702

EBG113AW4001
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01-13B ระบบไอดี [WL-C, WE-C]  
ตาํแหนงชิน้สวนระบบไอดี  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-13B-1 

การตรวจสอบเชค็วาลวสุญญากาศ 
     [WL-C, WE-C].............................

 
01-13B-8 

ไดอะแกรมทอทางสุญญากาศระบบไอด ี
    [WL-C, WE-C]............................. 

 
01-13B-2 

การถอด/ตดิตัง้หวัเผา  
     [WL-C, WE-C].............................

 
01-13B-8 

การถอด/ตดิตัง้ระบบไอด ี
    [WL-C, WE-C]............................. 

 
01-13B-3 

การตรวจสอบหวัเผา 
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-13B-9 

การตรวจสอบไสกรองอากาศ 
    [WL-C, WE-C]............................. 

 
01-13B-5 

การถอด/ตดิตัง้รเีลยหวัเผา 
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-13B-9 

การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
    [WL-C, WE-C]............................. 

 
01-13B-5 

การตรวจสอบรเีลยหวัเผา 
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-13B-9 

การตรวจสอบแอค็ชวิเอเตอรควบคมุ 
    [WL-C, WE-C]............................. 

 
01-13B-6 

การตรวจสอบสะพานไฟหัวเผา 
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-13B-11 

การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนแปนขาคนัเรง 
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-13B-11 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบคมุ 
   บูสทแปรผนั (VBC)  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
 
01-13B-6 

  
การปรบัตั้งแปนขาคนัเรง 
    [WL-C, WE-C]..............................

 
01-13B-12  

 

ตาํแหนงชิน้สวนระบบไอด ี[WL-C, WE-C] 
DCF011300000W04 

 
1 ระบบไอด ี

(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี  
[WL-C, WE-C]) 

2 เสื้อไสกรองอากาศ 
(ดู 01-13B-5 การตรวจสอบไสกรองอากาศ  
[WL-C, WE-C]) 

3 ตัวดักจับฝุน 
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี 
[WL-C, WE-C]) 

4 เทอรโบชารจเจอร 
(ดู 01-13B-5 การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
[WL-C, WE-C]) 

5 แอ็คชิวเอเตอรควบคุม 
(ดู 01-13B-5 การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร 
[WL-C, WE-C]) 

6 โซลินอยดวาลว VBC 
(ดู 01-13B-6 การควบคุมบูสทแปรผัน (VBC)  
การตรวจสอบโซลินอยดวาลว [WL-C, WE-C]) 

8

2

6
7

4

1 13

5

9

10

12

3

11

DBG113BWB301
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7 เช็ควาลวสญุญากาศ 
(ดู 01-13B-8 การตรวจสอบเช็ควาลวสุญญากาศ 
[WL-C, WE-C]) 

8 แอรคลูเลอร 
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี
[WL-C, WE-C]) 

9 ทอรวมไอด ี
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอด ี 
[WL-C, WE-C]) 

10 หัวเผา 
(ดู 01-13B-8 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-13B-9 การตรวจสอบหวัเผา  
[WL-C, WE-C]) 

11 รีเลยหวัเผา 
(ด ู01-13B-9 การถอด/ตดิตั้งรีเลยหวัเผา  
[WL-C, WE-C]) 

12 สะพานไฟหัวเผา 
(ดู 01-13B-11 การตรวจสอบสะพานไฟหัวเผา 
[WL-C, WE-C]) 

13 ชุดแปนขาคันเรง 
(ดู 01-13B-11 การถอด/ตดิตัง้แปนขาคันเรง  
[WL-C, WE-C]) 

 
 
ไดอะแกรมทอทางแวคคัม่ระบบไอด ี[WL-C, WE-C] 

DCF011300000W05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ 
(ครึง่หนึง่) 

วาลว EGR โซลนิอยดวาลว EGR

โซลนิอยดวาลว VBC 

ปมสญุญากาศ

วาลวตดัอากาศ 

หองสญุญากาศ

เชค็วาลวสญุญากาศกรองอากาศ

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (เตม็) 

โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR 

DBG113BWB305
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การถอด/ตดิตัง้ระบบไอด ี[WL-C, WE-C] 
DCF011300000W06 

คาํเตอืน 
• ในขณะทีเ่ครือ่งยนต และระบบไอดยีงัรอนอยูสามารถทาํใหผวิหนงัของทานไหมได ใหดบัเครือ่งยนตและรอ

จนกระทัง่เครือ่งยนตเยน็ลง กอนถอดชิน้สวนระบบไอด ี
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย เพราะสามารถตดิไฟไดงาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ หรอืไดรบัความเสยีหาย

ได อยาใหเปลวไฟหรอืประกายไฟเขาใกล 
• การกระจายหรอืการรัว่ของน้าํมนัเชือ้เพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได อาจ

ทาํใหเกดิความเสยีหาย, บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนีน้้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกิดการระคายเคอืงตอ
ดวงตาและผวิหนงั เพือ่ปองกนัสิง่นี ้ใหเปฏบิตัติาม “ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” 
(ด ู01-14B-3 ขัน้ตอนกอนการซอม [WL-C, WE-C]) 

 
หมายเหต ุ
• ถามีการเปลีย่นเซ็นเซอร MAF ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนการปรบัตั้งตามข้ันตอนเหลานี ้
 

เซน็เซอร  MAF 
ขัน้ตอน การปฏบิตั ิ หนา/สภาวะ 

1 ปฏิบัตติามขั้นตอนการรีเซท็ขอมูล (Data Reset) 
เซ็นเซอร MAF  

(ดู 01-40B-22 การรีเซท็ขอมูล (Data Reset) 
เซ็นเซอร MAF [WL-C, WE-C]) 

2 ปฏิบัตติามขั้นตอนการทดสอบตัวเอง (Self-test) 
KOEO 

(ดู 01-02B-10 การทดสอบตัวเอง (Self-test) 
KOEO/KOER [WL-C, WE-C]) 

3 บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF ⎯ 
4 รอ 5 วนิาท ี ⎯ 
5 ติดเครื่องยนต ⎯ 
6 ปฏิบัตติามขั้นตอนการทดสอบตัวเอง (Self-test) KOER (ดู 01-02B-10 การทดสอบตัวเอง (Self-test) 

KOEO/KOER [WL-C, WE-C]) 
7 บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF ⎯ 

 
1. ถอดแผงปดเครือ่งยนต 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
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4. การตดิตั้งใหยอนข้ันตอนการถอด 

 

1 เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT NO.2 
2 ทอทางไอด ี
3 ฝาครอบไสกรองอากาศ 
4 ไสกรองอากาศ 
5 เสื้อไสกรองอากาศ 

6 ตัวดักจับฝุน 
(ดู 01-13B-5 หมายเหตุการถอดตัวดักจับฝุน) 

7 โซลินอยดวาลว VBC 
8 เช็ควาลวสญุญากาศ 
9 ทอทางอากาศออกเทอรโบชารจเจอร 
10 ทอทางอากาศออกเทอรโบชารจเจอร 

 

A B

B
A

R
R

R

19—25 N·m 
{2.0—2.5 kgf·m, 
15—18 ft·lbf}

7.8—10.8 
{80—110, 
70—95}

0.55—0.82 
{5.61—8.36, 
4.87—7.25}

2.0—3.0 
{21—30, 
18—26}

2.0—3.0 
21—30, 
18—26}

4.9 {50, 43}

N·m {kgf·cm, in·lbf}

4.9 {50, 43}

4.9 {50, 43}

4.9 {50, 43}

4.9 {50, 43}

1

3

2

6

8

7

9

13

12

14

15

16

18

17

19

20

4

5

10

11

8.9—12.7
{91—129, 79—112}

8.9—12.7
{91—129, 79—112}

6.9—9.8
{71—99, 62—86}

8.9—12.7
{91—129, 79—112}

6.9—9.8
{71—99, 62—86}

6.9—9.8
{71—99, 62—86}

7.9—11.7
{81—119, 70—103}

7.8—10.8
{80—110, 70—95}

7.8—10.8
{80—110, 70—95}

19—25 N·m 
{2.0—2.5 kgf·m, 
15—18 ft·lbf}

19—25 N·m 
{2.0—2.5 kgf·m, 
15—18 ft·lbf}
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11 ทอทางอากาศเขาแอรคลูเลอร 
12 ทอทางอากาศออกแอรคูลเลอร 
13 แอรคลูเลอร 
14 ทอทางอากาศออกแอรคูลเลอร 
15 ทอทางอากาศออกแอรคูลเลอร 
16 ทอทางแวคคั่ม 

17 โซลินอยดตดัอากาศ 
18 ขายึดโซลินอยดวาลวควบคุม EGR 
19 บูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT NO.1 
20 ทอรวมไอด ี

(ดู 01-13B-5 หมายเหตุการถอดทอรวมไอดี) 

 
 

หมายเหตกุารถอดตวัดกัจบัฝุน 
1. ถอดแผนบังโคลนหนา (ดู 09-10-9 การถอด/ติดตั้งแผงแกมดานหนา) 

 
หมายเหตกุารถอดทอรวมไอด ี

1. จัดชิ้นสวนของระบบทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงออกไมใหกีดขวางการปฏิบตัิงาน (ดู 01-14B-9 การถอด/ติดตั้งปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

2. ถอดทอทางและวาลว EGR 
3. ถอดทอทางฉีดน้ํามัน (ดู 01-14B-11 การถอด/ติดตั้งปมน้าํมันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดทอคอมมอลเรล (ดู 01-14B-11 การถอด/ติดตั้งปมน้าํมันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

 

การตรวจสอบไสกรองอากาศ [WL-C, WE-C]) 
DCF011313300W02 

1. ถอดไสกรองอากาศ (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
2. ตรวจสอบหวัขอตอไปนี้ 

• ถาพบขอบกพรอง, ใหทําควาสะอาดหรือเปลีย่นไสกรองอากาศ 
• ถาถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนไสกรองอากาศ ใหเปลี่ยน 

— ถาไสกรองอากาศอุดตัน, เสยีหาย, หรือเสยีรปู 
— ไสกรองและเสือ้ไสกรองอากาศไดรับการซลีปกปดอยางถูกตอง 
— ติดตั้งไสกรองอากาศไดถูกตอง 

 

การตรวจสอบเทอรโบชารจเจอร [WL-C, WE-C]) 
 

DCF011313700W02 

หมายเหต ุ
• กอนทําการตรวจสอบในขั้นตอนตอไปนี้ ตองแนใจวาไดปฏบิัติตามขั้นตอนที่แสดงไวในตารางการคนหาสาเหตุของ
ปญหา (ด ู00-00-5 ข้ันตอนการคนหาสาเหตขุองปญหา) 

 
การตรวจสอบใบพดัคอมเพรสเซอร 

1. ถอดแผงปดเครือ่งยนต   
2. ถอดทอทางไอดีระหวางไสกรองอากาศ และเทอรโบชารจเจอร (ด ู01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-C, 

WE-C]) 
3. ตรวจสอบใบพดัคอมเพรสเซอร (ดาน A) ดวยสายตา และแนใจวาใบพดัไมเสียหาย, แตกหรือคดงอ 

• ถามีความเสยีหายทีใ่บพัด,แตก หรือคดงอ, ให
เปลี่ยนเทอรโบชารจเจอร (ด ู01-15B-2 การ
ถอด/ติดตั้งระบบไอเสีย [WL-C, WE-C]) 

 
หมายเหต ุ
• เพ่ือใหการตรวจสอบงายขึ้น ใหใชกระจกเล็กๆ 
และไฟฉายสองดูตามภาพ 

• ถาใบพดัคอมเพรสเซอรตดิขัดกับตัวเสื้อ
คอมเพรสเซอร มีความเปนไปไดวาปลายใบพัด
แตก, เสียหาย หรือคดงอ 

• ถาใบพดัคอมเพรสเซอรเสียหาย, ใหตรวจสอบ
หัวขอตอไปนี้ กอนเปลี่ยนเทอรโบชารจเจอร 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปญหาซ้าํข้ึนอีก 
— วัสดหุรือสิ่งแปลกปลอมในระบบไอดี/ไอเสีย 
— การอุดตันของทอน้ํามันเครื่อง 

 
 

 

 
 
 
 

กระจก เทอรโบชารจเจอร

A

DBG113BWB306



ระบบไอด ี[WL-C, WE-C] 
 

01-13B-6 

การตรวจสอบใบพดัเทอรไบน 
1. ถอดแผงปดเครือ่งยนต 
2. ถอดขอตอทอทาง (ดู 01-15B-2 การถอดตดิตั้งระบบไอเสยี [WL-C, WE-C]) 
3. ใชสายตาตรวจสอบใบพัดเทอรไบนจากดานฺ B วาไมมีความเสียหาย, แตกหรือคดงอเกิดข้ึนกับใบพัด 

• ถาใบพดัเสียหาย, แตกหรือคดงอ ใหเปลี่ยน
เทอรโบชารจเจอร (ดู 01-15B-2 การถอด/ตดิตั้ง
ระบบไอเสีย [WL-C, WE-C]) 

 
หมายเหต ุ
• เพ่ือใหการตรวจสอบงายขึ้น ใหใชกระจกเล็กๆ 
และไฟฉายสองดูตามภาพ 

• ถาใบพดัเทอรไบนติดขัดกับตัวเสื้อเทอรไบน มี
ความเปนไปไดวาปลายใบพัดแตก, เสียหาย 
หรือคดงอ 

• ถาใบพดัเสียหาย ใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้ 
กอนเปลี่ยนเทอรโบชารจเจอร เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เกิดปญหาซ้ําข้ึนอีก 

 

— วัสดหุรือสิ่งแปลกปลอมในระบบไอดี/ไอเสีย 
— การอุดตันของทอน้ํามันเครื่อง 

 
 
การตรวจสอบแอค็ชวิเอเตอรควบคมุ [WL-C, WE-C]) 

DCF011313700W03 

1. ถอดทอสุญญากาศออกจากแอ็คชิวเอเตอรควบคุม 
2. ตอที่ปมสุญญากาศเขากับแอ็คชิวเอเตอรควบคุม 
3. ปอนสุญญากาศและตรวจสอบดูวามีการเคลือ่นที่ของ

กานควบคุม 
• ถาไมเคลื่อนที่, ใหเปลี่ยนเทอรโบชารจเจอร 

คากาํหนด 

สญุญากาศ (kPa {mmHg, inHg}) การเคลือ่นทีข่อง 
กานควบคมุ 

ต่ํากวา -14.2 {-106, -4.19} เริ่มเคล่ือนที ่
สูงกวา -47.3 {-355, -14.0} ถูกดึงจนสุด 

 
 

การตรจสอบโซลินอยดวาลวควบคมุบูสทแปรผัน (VBC) [WL-C, WE-C]) 
DCF011318748W01 

หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบนี้ เม่ือจําเปน 

 
การตรวจสอบการไหล 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดโซลินอยดวาลว VBC (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
3. ตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางทอทางภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

• ถาไมไดตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนโซลินอยดวาลว VBC (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “คาความตานทาน” 

                :ตอเนื่อง :การไหลของอากาศ 

 

 
 
 

กานควบคมุ

ปมสญุญากาศ

ขัน้ตอน           ขัว้        ชองทาง

เทอรโบชารจเจอร กระจก

B

DBG113BWB307

DBG113BWB308

A
B

DBG113BWB311

1
2 B+ GROUND

BABA

DBG113BWB322



ระบบไอด ี[WL-C, WE-C] 
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 01

การตรวจสอบความตานทาน 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปลดขอตอสายไฟโซลินอยดวาลว VBC (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
3. วัดความตานทานระหวางขั้วโซลินอยดวาลว VBC โดยใชโอหมมิเตอร 

• ถาไมไดตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนโซลินอยดวาลว VBC (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-C, 
WE-C]) 

• ถาโซลินอยดวาลว VBC ปกติ, ให
ตรวจสอบ “การขาด/ลัดวงจร” 

 
ความตานทานโซลนิอยดวาลว VBC 

12.6-15.4 โอหม [20-30 ๐C {67-68 ๐F}] 
 

 
 

การตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ติดตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
2. ตรวจสอบชุดสายไฟตอไปนี้ เพ่ือหาการขาด

หรือลดัวงจร (ตรวจสอบการตอเนื่อง) 

 
 

 
 

การขาดวงจร 
• ถาไมมีการตอเนื่อง, วงจรขาด ใหซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ 

— โซลินอยดวาลว VBC ข้ัว A และเมนรีเลย ข้ัว D 
— โซลินอยดวาลว VBC ข้ัว B และ PCM ข้ัว 178 

 
การลดัวงจร 

• ถามีการตอเนื่อง, มีการลดัวงจร ใหซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ 
— โซลินอยดวาลว VBC ข้ัว A และกราวดตวัถัง 
— โซลินอยดวาลว VBC ข้ัว B และแหลงจายไฟ 
— โซลินอยดวาลว VBC ข้ัว B และกราวดตวัถัง 

 
 

โซลนิอยดวาลว VBC 
ขอตอดานสายไฟ 

โซลนิอยดวาลว VBC 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

เมนรเีลย

PCM
ขอตอดานชดุสายไฟ 

AB

DBG113BWB315

AB

A

B

C

D

DBG113BWB316
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196

172 171
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145
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191

143
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142

190
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189

141
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140

188
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187

139
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138

186
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185

137
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184
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135
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182
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133
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132

180

156 155

179

131
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130

178
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177

129
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128

176
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175

127
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126

174

150 149

173

125

101
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การตรวจสอบเชค็วาลวสุญญากาศ [WL-C, WE-C] 
DCF011318748W02 

1. ถอดเชค็วาลวสญุญากาศ (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
2. เปาลมผานชองทาง A และตรวจสอบดวูาลมสามารถ

ไหลผานชองทาง B  
• ถาไมไดตามทีกํ่าหนด ใหเปลีย่นเช็ควาลว

สุญญากาศ (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้ง
ระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 

3. เปาลมผานชองทาง B และตรวจสอบดวูาลมไม
สามารถไหลผานชองทาง A 

• ถาไมไดตามทีกํ่าหนด ใหเปลีย่นเช็ควาลว
สุญญากาศ (ดู 01-13B-3 การถอด/ติดตั้ง
ระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 

 
การถอด/ตดิตัง้หวัเผา [WL-C, WE-C] 

DCF011318601W03 

คาํเตอืน 
• ในขณะทีเ่ครือ่งยนต และระบบไอดยีงัรอนอยูสามารถทาํใหผวิหนงัของทานไหมได ใหดบัเครือ่งยนตและรอ
จนกระทัง่เครือ่งยนตเยน็ลง กอนถอดชิน้สวนระบบไอด ี

• ไอน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย เพราะสามารถตดิไฟไดงาย อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ หรอืไดรบัความเสยีหายได 
อยาใหเปลวไฟหรอืประกายไฟเขาใกล 

• การกระจายหรอืการรัว่ของน้าํมนัเชือ้เพลงิจากทอทางเปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได อาจทาํ
ใหเกดิความเสยีหาย, บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ นอกจากนี้น้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืงตอดวงตาและ
ผวิหนงั เพือ่ปองกันสิง่นี ้ใหเปฏบิตัติาม “ขั้นตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” (ด ู01-14B-3 
ขัน้ตอนกอนการปฏบิตังิาน [WL-C, WE-C]) 

 
ขอควรระวงั 

• อยาทาํใหสวนไสหวัเผาทีใ่หความรอนเสยีหาย 
• อยาใชหวัเผาทีม่กีารตกกระแทกกบัพืน้ทีม่รีะดบัความสงูมากวา 10 เซนติเมตร (3.9 นิว้) ถงึแมนวาจะไมมรีอย
แตกราว และคาความตานทานเปนปกต ิ(ประมาณ 0.75 โอหม [20 ๐C {68 ๐F} [คาอางองิ]) 

• อยาถอดหวัเผา ถาทานไมไดถอดเปลีย่น 
1. ถอดแผงปดเครือ่งยนต 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
3. ถอดทอคอมมอลเรล (ดู 01-14B-11 การถอด/ติดตั้งปมน้าํมันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 

 
 

1 สะพานไฟหัวเผา 
2 หัวเผา 

(ดู 01-13A-8 หมายเหตุการถอดหัวเผา) 
(ดู 01-13A-8 หมายเหตุการตดิตั้งหวัเผา) 

 

5. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันการถอด 

 
 

หมายเหตกุารถอดหวัเผา 
1. เม่ือถอดหัวเผา, ใหใชเครื่องมอืคลายหัวเผาออกอยางนอย 1 เกลียว จากนั้นใชมือหมุนออก 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้หวัเผา 

1. ขันหัวเผาเขาอยางนอยหนึ่งเกลียวดวยมือ และใชเครื่องมือทาํการขันยดึหัวเผาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

A B

A6E40102015

N·m {kgf·m, ft·lbf}

15—20 
{1.6—2.0, 
12—14}

0.8—1.5 N·m 
{8.2—15.2 kgf·cm, 
7.1—13.2 in·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

1

2

DBG113BWB309
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การตรวจสอบหวัเผา [WL-C, WE-C] 
DCF011318601W04 

1. ถอดสะพานไฟหัวเผา (ดู 01-13B-8 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
2. วัดความตานทานระหวางขั้วหวัเผาและฝาสูบ (กราวดตัวถัง) โดยใชโอหมมเิตอร 

• ถาไมไดตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนหัวเผา (ดู 01-13B-8 การถอด/ติดตั้งหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
 
 

ความตานทานหวัเผา (คาอางองิ) 
ประมาณ : 1.4 โอหม [20๐ C {68๐F}] 

 

การถอด/ตดิตัง้หวัเผา [WL-C, WE-C] 
DCF011318611W04 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดรีเลยหัวเผา
3. ติดตั้งรีเลยหัวเผา 
4. ตอข้ัวลบแบตเตอรี ่

 

 

การตรวจสอบรเีลยหวัเผา [WL-C, WE-C] 
DCF011318611W05 

หมายเหต ุ
• ทําการทดสอบนี้เม่ือจําเปน 

 
การตรวจสอบระบบ 

1. ใหปฏิบตัิ “การตรวจสอบการควบคุมการทํางานของหัวเผา” (ดู 01-03B-62 การตรวจสอบ, การควบคุมการ
ทํางานของหัวเผา) 

2. ถาไมไดตามทีกํ่าหนด, ใหทําการตรวจสอบรเีลยหัวเผาเปนชิ้นสวนลําดับตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

รเีลยหวัเผา

DBG113BWB310

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

DBG113AWB208
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การตรวจสอบความตอเนือ่ง 
1. ถอดรีเลยหัวเผา (ด ู01-13B-9 การถอด/ตดิตั้งรีเลยหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องข้ัวรีเลยหัวเผา 

                   :ตอเนือ่ง 

 

• ถาไมไดตามคากําหนดในตาราง, ใหเปลีย่นรีเลย
หัวเผา (ด ู01-13B-8 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา 
[WL-C, WE-C]) 

• ถาไดตามคากําหนด แต “การตรวจสอบระบบ” ใชไมได, ใหทําการ “ตรวจสอบการขาด/ลัดวงจร” 
 
การตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร  

1. ปลดขอตอสายไฟ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง [WL-C, WE-C])
2. ตรวจสอบชุดสายไฟตอไปนี้เพ่ือตรวจสอบหาการขาด 

และลดัวงจร (ตรวจสอบความตอเนื่อง) 
 

 

 

การขาดวงจร 
• ถาไมมีการตอเนื่องในสายไฟตอไปนี้, แสดงวามีการขาดวงจร ใหซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ 

— รีเลยหวัเผาขั้ว A และ PCM ข้ัว 182 
— รีเลยหวัเผาขั้ว B และเมนรีเลย ข้ัว D 
— รีเลยหวัเผาขั้ว C และแหลงจายไฟ 
— รีเลยหวัเผาขั้ว D และ PCM ข้ัว 227 
— รีเลยหวัเผาขั้ว D และสะพานไฟหัวเผา 

การลดัวงจร 
• ถามีการตอเนื่องในสายไฟตอไปนี้, แสดงวามีการลดัวงจร ใหซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ 

— รีเลยหวัเผาขั้ว A และแหลงจายไฟ 
— รีเลยหวัเผาขั้ว A และกราวดตวัถัง 
— รีเลยหวัเผาขั้ว B และกราวดตวัถัง 
— รีเลยหวัเผาขั้ว C และกราวดตวัถัง 
— รีเลยหวัเผาขั้ว D และกราวดตวัถัง 

ขัน้ตอน ขัว้ 

รเีลยหวัเผา

PCM 
ขอตอดานสายไฟ 

GND 

เมนรเีลย

CHU0921W006
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2
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ระบบไอด ี[WL-C, WE-C] 
 

01-13B-11 

 
 
 

 01

การตรวจสอบสะพานไฟหัวเผา [WL-C, WE-C] 
DCF011318611W06 

1. ถอดสะพานไฟหัวเผาออกจากหัวเผา (ดู 01-13B-8 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา [WL-C, WE-C]) 
2. ตรวจสอบดูวาสะพานไฟหวัเผาไมแตกหักหรือคดงอ 

 
หมายเหต ุ

• เม่ือทําการตรวจสอบการตอเนื่องของสะพานไฟหัวเผา อยาใหสวน A สัมผสักับชิ้นสวนอ่ืน ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
การลัดวงจรได 

 
3. ตรวจสอบดูวามคีวามตอเนื่องทีป่ลายทั้งสองดาน

ของสะพานไฟหัวเผา 
• ถาไมมีความตอเนื่อง, ใหเปลี่ยนสะพานไฟ  

หัวเผา (ด ู01-13B-8 การถอด/ตดิตั้งหัวเผา 
[WL-C, WE-C]) 

 
 

 
การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนแปนขาคนัเรง [WL-C, WE-C] 

DCF011341600W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. จัดใหชดุหมอลมเบรกอยูในตาํแหนงที่ไมกีดขวางการทํางาน (ดู 04-11-10 การถอด/ติดตั้งชุดหมอลมเบรก) 
3. จัดใหชดุแมปมคลัตชตวับนอยูในตําแหนงที่ไมกีดขวางการทาํงาน (ดู 05-10-6 การถอด/ตดิตั้งชุดแมปมคลัตชตัวบน) 
4. ถอดฝาครอบแกนพวงมาลัยและแกนพวงมาลัย (ดู 06-14-6 การถอด/ติดตั้งพวงมาลยั) 
5. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 

 

1 ขอตอสายไฟสวิตชตําแหนงเกียรวาง 
2 ขอตอสายไฟสวิตชไฟเบรก 
3 ขอตอสายไฟสวิตชเดินเบา 
4 ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
5 สลักสปริง 
6 สลัก 
7 ชิ้นสวนแปนขาคันเรง  

(ดู 01-13B-11 หมายเหตุการติดตั้งชิ้นสวนแปน 
ขาคันเรง) 

 

6. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ชิน้สวนแปนขาคนัเรง 

• ให “ตรวจสอบแปนเบรก” หลงัจากติดตั้งชิ้นสวนแปนขาคันเรง (ดู 04-11-6 การตรวจสอบสวิตชไฟเบรก) 
• ให “ปรับตั้งแปนคลัตช” หลังจากติดตั้งชิ้นสวนแปนขาคันเรง (ดู 05-10-4 การปรับตั้งแปนคลัตช) 
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ระบบไอด ี[WL-C, WE-C] 
 

01-13B-12 

การปรบัตั้งแปนขาคนัเรง [WL-C, WE-C] 
DCF011341600W04 

ขอควรระวงั 
• การปรบัตัง้เซน็เซอร APP และสวติชเดนิเบาโดยไมจาํเปน จะมผีลตอการควบคมุการทาํงานของเครือ่งยนต 

ดงันัน้, ใหปรบัตัง้เซน็เซอร APP หรอืสวติชเดนิเบาเมือ่มีการเปลีย่นตวัเซน็เซอรเทานัน้ 
 

หมายเหต ุ
• ใหทาํการปรับตัง้ตอไปนี้เม่ือจําเปน 
 

1. ติดตั้งเซ็นเซอร APP และสวิตชเดินเบาเขากับชุดแปนขาคันเรงไวชั่วคราว และตรวจสอบดูวาไดขันโบลทเซ็นเซอร 
APP และนตัล็อกสวิตชเดินเบาไวชั่วคราว 

2. ตอขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP และสวิตชเดนิเบา 
3. ปดสวติชกุญแจไปตําแหนง ON
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางเซ็นเซอร APP 

ข้ัว A และ D อยูระหวาง 4.9 ถงึ 5.1 โวลต (คา
เปาหมาย 5.0 โวลต) 

 

 

5. เซ็ทปรับตั้งเครือ่งมือวิเคราะหปญหา และมอนิเตอร 
APP, APP2 และ IVS PIDs (ด ู01-02-8 PID/DATA 
ข้ันตอนมอนิเตอรและการบันทึก [WL-C, WE-C]) 

6. ปรับตําแหนงการตดิตั้งเซ็นเซอร APP จนกระทั่ง 
APP และ APP2 PIDs อยูระหวาง 0.5-0.7 โวลต 
(คาเปาหมาย 0.6 โวลต) เม่ือขาคันเรงถูกปลอย 
สุด, จากนั้นขันโบลทยึดเซ็นเซอร APP 

 
 
 
 
 
 

 
 

โบลทยดึเซน็เซอร 
APP 

โบลทยดึเซน็เซอร 
APP 

เซน็เซอร APP

เซน็เซอร APP

เซน็เซอร APP 
ขอตอดานสายไฟ 

D C B A
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B

D
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212

C 209
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ระบบไอด ี[WL-C, WE-C]   
 

01-13B-13 

 
 
 

 01

7. ในขณะที่ใชมือกดแปนขาคันเรงชาๆ ใหปรับตัง้
ตําแหนงติดตั้งสวิตชเดินเบาจนกระทั่ง IVS PID 
เปลี่ยนจาก ON ไป OFF เม่ือคา APP และ APP2 
อยูระหวาง 1.0 ถงึ 1.2 โวลต (คาเปาหมาย 1.1 
โวลต) จากนั้นขันนัตล็อกสวติชเดินเบา 

 
 
 
 
 
 
คาแรงขนั : 

13.7-17.6 N•m {1.40-1.79 kg•m, 10.2-
12.9 ft•lbf} 

 
8. ตรวจสอบ IVS PID เปลี่ยนจาก OFF ไป ON เมื่อ

ปลอยแปนขาคนัเรงจนสดุ 
9. ในขณะที่กดแปนขาคันเรงอีกครั้ง ตรวจสอบดวูา 

IVS PID เปลี่ยนจาก ON ไป OFF เม่ือคา APP 
และ APP2 PIDs อยูระหวาง 1.0 ถงึ 1.2 โวลต 
(คาเปาหมาย 1.1 โวลต) 

 
 
 
10. ในขณะที่เหยียบแปนคันเรงสดุจนกระทั่งสัมผัสกับ

ขายึดคันเรง ตรวจสอบวาคาระหวาง TP และ TP2 
ของ APP เซ็นเซอรอยูระหวาง 3.4 ถงึ 3.8 โวลต 
(คาเปาหมาย 3.6 โวลต)  
• ถาคาแรงเคลื่อนไมอยูระหวาง 3.4 ถึง 3.8 
โวลต (คาเปาหมาย 3.6 โวลต) ทําซ้ําตั้งแต
ข้ันตอนที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปนขาคนัเรง 

สวติชเดนิเบา 

นตัลอ็ก 

เซน็เซอร APP

DBG113AWB701

DBG113AWB702
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3]   
 

01-14A-1 

 
 
 

 01

01-14A ระบบน้ํามนัเชือ้เพลงิ [WL-3]  
ตาํแหนงตดิตัง้ชิน้สวนระบบน้าํมัน   
เชือ้เพลงิ [WL-3].......................... 

 
01-14A-2 

การตรวจสอบปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-13 

ไดอะแกรมระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ  
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-4 

การตรวจสอบอเิลค็ทรอนิกส 
  กาวเวอรเนอร [WL-3].......................

 
01-14A-15 

ขั้นตอนกอนการปฏบิตัิงาน  
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-4 

การตรวจสอบวาลวควบคมุไทมเมอร  
   (TCV) [WL-3]............................... 

 
01-14A-15 

ขั้นตอนหลงัการปฏบิตัิงาน 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-5 

การถอด/ตดิตัง้ตวักรองทอน้าํมันไหลเขา 
   ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3]............

 
01-14A-16 

การถอด/ตดิตัง้ถงัน้าํมนัเชือ้เพลิง  
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-5 

การถอด/ตดิตัง้หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-17 

การตรวจสอบถังน้าํมันเชือ้เพลงิ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-9 

การถอด/ประกอบหวัฉดีน้ํามนัเชือ้เพลงิ   
[WL-3]........................................

 
01-14A-18 

การถอด/ตดิตัง้ไสกรองน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-10 

การตรวจสอบหวัฉดีน้าํมันเชือ้เพลงิ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-19 

การถายน้ําออกจากตวัดกัน้าํ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-10 

การถอด/ตดิตัง้โซลินอยดวาลวตดัน้าํมนั 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-21 

การตรวจสอบสวติชตวัดกัน้าํ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-11 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัน้ํามนั  
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-21 

การถอด/ตดิตัง้ปมฉดีน้าํมันเชือ้เพลงิ 
   [WL-3]........................................ 

 
01-14A-12   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-2 

ตาํแหนงตดิตัง้ชิน้สวนระบบน้าํมันเชือ้เพลงิ [WL-3] 
DCF011400000W01 

ดานหองเครือ่งยนต 

 
 

1 ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-10 การถอด/ตดิตัง้ไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-3]) 
(ดู 01-14A-10 การถายน้ําออกจากตัวดักน้ํา 
[WL-3]) 

2 สวิตชตวัดักน้ํา 
(ดู 01-14A-11 การตรวจสอบสวิตชดักน้ํา  
[WL-3]) 

3 ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง 
(ดู 01-14A-12 การถอด/ตดิตัง้ปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-3]) 
(ดู 01-14A-13 การตรวจสอบปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-3]) 

4 โซลินอยดวาลวตัดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-21 การถอด/ตดิตัง้โซลินอยดวาลว
ตัดนํ้ามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 
(ดู 01-14A-21 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 

5 อิเล็คทรอนิคสกาวเวอรเนอร 
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบอิเล็คทรอนิคสกาว
เวอรเนอร [WL-3]) 

6 TCV 
(ดู 01-14A-15 การตรวจสอบไทมเมอร
คอนโทรลวาลว {TCV} [WL-3]) 

7 วาลวระบาย 

8 ชุดตัวกรองทอน้ํามันไหลเขาปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-16 การถอด/ตดิตัง้ชุดตัวกรองทอ
น้ํามันไหลเขาปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 

9 หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 
(ดู 01-14A-17 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-3]) 
(ดู 01-14A-18 การถอด/ประกอบชิ้นสวนหัวฉดี
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 
(ดู 01-14A-19 การตรวจสอบหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-3]) 
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-3 

 
 
 

 01

ดานถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ดบัเบิล้แคบ็, เสตรทชแคบ็ 

 
 
แคบ็ธรรมดา 

 
 

1 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14A-5 การถอด/ตดิตั้งถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-3]) 
(ดู 01-14A-9 การตรวจสอบถงัน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-3]) 

2 เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง 

1

2

DBG114AWB333

1

2

DBG114AWB332

มกีระบะ 

ไมมีกระบะ 



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-4 

ไดอะแกรมระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ [WL-3] 
DCF011400000W02 

 
 
ขั้นตอนกอนการปฏบิตัิงาน [WL-3] 

DCF011400000W03 

คาํเตอืน 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตรายสามารถตดิไฟได อาจทาํใหบาดเจบ็สาหสั หรอืเกดิความเสยีหายได อยาทาํใหเกดิ
ประกายไฟในบรเิวณทีม่ไีอน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• น้าํมนัเชือ้เพลงิทีก่ระเดน็หรอืรัว่ออกจากทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย สามารถตดิไฟได และอาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติ หรอืทาํใหเกดิความเสยีหายได นอกจากนีน้้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืง
ตอผวิหนงั และดวงตาเพือ่เปนการปองกนัใหปฏบิตัติาม “ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” 

• ไฟฟาสถติยทีม่อียูในตวัอาจทาํใหเกดิประกายไฟหรอืการลกุไหมของน้าํมนัเชือ้เพลงิได เปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็
สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติได ดงันัน้กอนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ, ใหคลายไฟฟาสถติยภายในตวั
ออกกอน โดยการจบัหรอืสมัผสักบัตวัถงัรถยนต 

 
ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
หมายเหต ุ

• ในขณะเครื่องยนตไมทํางานน้าํมันเชื้อเพลิงในระบบยังคงมีแรงดันสูง 
 
1. หลีกเลี่ยงการกระเด็นหรือการรัว่ของน้ํามันเชื้อเพลิงโดยปฏิบตัิตามขั้นตอนตอไปนี้ 

(1) ถอดฝาถังน้ํามนัเชื้อเพลิงเพ่ือลดแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิงภายในถัง 
(2) เม่ือถอดทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใชผาคลุมรอบๆเพื่อปองกันการพุงกระจายของน้ํามัน 
(3) ใชปลั๊กอุดทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงหลังการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

EPROM ปมฉดี
น้าํมนัเชือ้เพลงิ อิเลค็ทรอนคิสกาวเวอรเนอร 

โซลนิอยดวาลวตดั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ไสกรองน้าํมันเชือ้เพลงิ 

วาลวระบาย

สวติชตวัดกัน้าํ 

TCV

ไป PCM 
การไหลของน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

DBG114ATB301



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-5 

 
 
 

 01

ขั้นตอนหลงัการปฏบิตัิงาน  [WL-3] 
DCF011400000W04 

 คาํเตอืน 
• น้าํมนัเชือ้เพลงิทีก่ระเดน็หรอืรัว่ออกจากทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย สามารถตดิไฟได และอาจทาํให
ไดรบับาดเจบ็สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติ หรอืทาํใหเกดิความเสยีหายได เมื่อทาํการตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ, 
ใหปฏบิตัติาม “การตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” ตามคาํอธบิายขางลางนี ้

 
 ขอควรระวงั 

• ถาน้าํมนัไมไหลผานไสกรอง, อาจทาํใหมสีิง่แปลกปลอมเขาไปภายในปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ เปนเหตใุหปมน้าํมนั
เชือ้เพลงิเสยีหายได ดงันัน้อยาตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิกลบักนั (ทอทางหลกัและไหลกลบั) โดยเดด็ขาด 
เมื่อทาํการตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ ใหปฏบิตัติาม “หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” ซึง่มี
แนะนาํไวในคูมอืการซอม (ด ู01-14A-13 หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ) 

 
การไลลมออกจากทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 
 ขอควรระวงั 

• การสตารทเครือ่งยนตเปนเวลานานตดิตอกนัเกนิ 30 วนิาท ีอาจทาํใหแบตเตอรีห่รอืมอเตอรสตารทเสยีหายได 
 
1. สตารทเครื่องยนตเปนเวลาประมาณ 30 วนิาที แลวหยดุรอ 5-10 วินาท ีจนกระทั่งเครื่องยนตสตารท 

 
การตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

1. ตรวจสอบดูวาไมมีความเสียหายเกิดข้ึนกับทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะตดิตั้ง 
2. เม่ือทําการติดตัง้ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงเขากับปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง ใหตรวจสอบดแูตละดาน (ทอหลักและไหล

กลับ) ติดตั้งไดถูกตองตามตําแหนง (ดู 01-14A-13 หมายเหตุการติดตั้งทอทางน้ํามันเชือ้เพลิง) 
 
 
การถอด/ตดิตัง้ถงัน้าํมนัเชือ้เพลิง  [WL-3] 

DCF011442110W01 

 คาํเตอืน 
• การซอมแซมถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิโดยทีไ่มไดลางถงัใหสะอาดเพยีงพอเปนอนัตรายอยางมาก อาจทาํใหเกดิการ
ระเบดิ หรอืลกุตดิไฟได ซึง่จะทาํใหไดรบับาดเจบ็สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติได ดงันัน้กอนทาํการซอมแซมถงัน้าํมนั
เชือ้เพลงิ ตองแนใจวาไดลางทาํความสะอาดถงัไดดไีมมไีอน้าํมันเชือ้เพลงิหลงเหลอือยู 

• ไฟฟาสถติยทีม่อียูในตวัอาจทาํใหเกดิประกายไฟหรอืการลกุไหมของน้าํมนัเชือ้เพลงิได เปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็
สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติได ดงันัน้กอนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ, ใหคลายไฟฟาสถติยภายในตวั
ออกกอน โดยการจบัหรอืสมัผสักบัตวัถงัรถยนต 

 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติาม “ข้ันตอนกอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-4 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
3. ถอดปลั๊กถายน้าํมันเชื้อเพลิง และถายน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากถัง 
4. ถอดแผนยดึหลงั 
5. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
6. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันการถอด 
7. ปฏิบัตติาม “ข้ันตอนหลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-5 ข้ันตอนหลังการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-6 

ดบัเบิล้แคบ็, เสตรทชแคบ็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R

R

R

R

32—46 {3.2—4.7, 24—33}

16—22 {1.6—2.3, 
12—16}

16—22 {1.6—2.3, 
12—16}

26—32 {2.6—3.3, 19—23}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

1.1—2.1 N·m {11—22 kgf·cm, 
10—19 in·lbf}

1.1—2.1 N·m 
{11—22 kgf·cm, 
10—19 in·lbf}

1.1—2.1 N·m 
{11—22 kgf·cm, 
10—19 in·lbf}

11.8—16.6 N·m 
{120—170 kgf·cm, 
105—147 in·lbf}

11.8—16.6 N·m 
{120—170 kgf·cm, 
105—147 in·lbf}

2.5—4.6 N·m 
{25—47 kgf·cm, 
22—40 in·lbf}

2.5—3.5 N·m 
{25—36 kgf·cm, 
22—26 in·lbf}

7.9—10.7 N·m {80—110 kgf·cm, 
69.5—95.4 in·lbf}

9

8

7

5

4

3

1

2 6

11

10

A B

6

8

DBG114AWB330



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-7 

 
 
 

 01

แคบ็ธรรมดา [Regular cab] 

 
 

1 ทอเติมน้ํามันเชือ้เพลิง  
(ดู 01-14A-8 หมายเหตุการตดิตั้งทอเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

2 ทอหายใจ  
(ดู 01-14A-8 หมายเหตุการตดิตั้งทอหายใจ) 

3 แผงปองกันดานลาง 
4 ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14A-8 หมายเหตุการตดิตั้งทอทางน้าํมัน
เชื้อเพลิง) 

5 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 

6 ทอไอน้ํามันเชือ้เพลิง  
(ดู 01-14A-8 หมายเหตุการตดิตั้งทอไอน้ํามนั
เชื้อเพลิง) 

7 เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง 
8 โรลโอเวอรวาลว 
9 ทอเติมน้ํามันเชือ้เพลิง 
10 แผนกันฝุน 
11 ทอทางเขาน้ํามนัเชื้อเพลิง 

R

R

R

32—46 {3.2—4.7, 24—33}

16—22 {1.6—2.3, 
12—16}

16—22 {1.6—2.3, 
12—16}

26—32 {2.6—3.3, 19—23}

N·m {kgf·m,  ft·lbf}

1.1—2.1 N·m {11—22 kgf·cm,  
10—19 in·lbf}

1.1—2.1 N·m 
{11—22 kgf·cm,  
10—19 in·lbf}

1.1—2.1 N·m 
{11—22 kgf·cm,  
10—19 in·lbf}

11.8—16.6 N·m 
{120—170 kgf·cm,  
105—147 in·lbf}

11.8—16.6 N·m 
{120—170 kgf·cm,  
105—147 in·lbf}

2.5—4.6 N·m 
{25—47 kgf·cm,  
22—40 in·lbf}

2.5—3.5 N·m 
{25—36 kgf·cm,  
22—26 in·lbf}

7.9—10.7 N·m {80—110 kgf·cm,  
69.5—95.4 in·lbf}

9

8
7

5

3

4

1

2

6

11

10

A B

6

8

1.1—2.1 N·m 
{11—22 kgf·cm,  
10—19 in·lbf}

13
12

A

A

DBG114AWB331

ไมมีกระบะ 

มกีระบะ 

12 หองไอน้ํามันเชื้อเพลิง (ไมมีกระบะ) 
13 เช็ควาลว (2 ทาง) (ไมมีกระบะ) 



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-8 

หมายเหตกุารตดิตัง้ทอไอน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ยึดทอแตละทอในตําแหนงทีถ่กูตองตามที่กําหนด และตดิตัง้แคลมปรัด 

 
ความยาว 
ทอไอน้าํมนัเชือ้เพลงิ : 25 ม.ม. {0.98 นิว้} 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ  

• ยึดทอแตละทอในตําแหนงทีถ่กูตองตามที่กําหนด และตดิตัง้แคลมปรัด 
 

ความยาว 
ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ : 25 ม.ม.  {0.98 นิว้} 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอหายใจ  

• ยึดทอแตละทอในตําแหนงทีถ่กูตองตามที่กําหนด และตดิตัง้แคลมปรัด 
 

ความยาว 
ทอหายใจ : 25 ม.ม.  {0.98 นิ้ว} 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอเตมิน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• ยึดทอแตละทอในตําแหนงทีถ่กูตองตามที่กําหนด และตดิตัง้แคลมปรัด 
 

ความยาว 
ทอเตมิน้าํมนัเชือ้เพลงิ : 35 ม.ม. {1.4 นิว้} 

 

 
 

ดาน A ดาน B 

ทอหายใจ 

ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ทอไอน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

10 mm {0.39 in}

DBG114AWB014

10 mm {0.39 in}

DBG114AWB015

10 mm {0.39 in}

DBG114AWB016

9 12 mm 
{0.36 0.47 in}

9 12 mm 
{0.36 0.47 in}

DBG114AWB017



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-9 

 
 
 

 01

การตดิตัง้ถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ (WL-3) 
DCF011442110W02 

หมายเหต ุ
• การตรวจสอบนีจ้ะใชกับรุนที่โรลโอเวอรวาลวทั้ง 2 ตัว และเช็ควาลว (2 ทาง) อยูรวมภายในชุดทอทางน้าํมัน
เชื้อเพลิง 

 
1. ปฏิบัตติาม “ข้ันตอนกอนการปฏิบัติงาน” กอนปฏิบัติงานเพื่อปองกันน้ํามันกระเด็นจากระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14A-4 ข้ันตอนกอนการปฏิบตัิงาน [WL-3]) 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
3. ถอดถังน้าํมันเชือ้เพลิง (ดู 01-14A-5 การถอด/ติดตั้งถังน้ํามนัเชื้อเพลิง [WL-3]) 
4. อุดทอทางน้ํามนัเชื้อเพลิงเกจวัด 
5. อุดทอ C 
6. ตอเครื่องสรางแรงดันเขากับทอ B 
7. รักษาระดับถังน้าํมันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ปอนแรงดัน 5-6 kPa [38-45 mmHg, 1.5-1.7inHg] 

เขากับทอ B 
(1) ตรวจสอบดูวามีอากาศไหลจากทอ A 

• ถาไมมี ใหเปลีย่นโรลโอเวอรวาลวทั้ง 2 ตัว
และทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงทั้ง 3 เสน ตาม
ภาพ 

 

9. ปอนแรงดัน -5-6 Kpa [-38 - -45 mmHg, -1.5 - -1.7 inHg] ที่ทอ B 
• ถาไมมีการไหลของอากาศ ใหเปลี่ยนโรลโอ
เวอรวาลวทั้ง 2 ตัว และทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง
ทั้ง 3 เสนตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ถามีการไหลของอากาศ ใหกลับถังน้ํามัน
เชื้อเพลิงคว่ําลง และดาํเนินการขั้นตอไป 

 

 

โรลโอเวอรวาลว 

เกจวดั 

อดุ 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

โรลโอเวอรวาลว 

ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

โรลโอเวอรวาลว 

อดุ 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

โรลโอเวอรวาลว 

โรลโอเวอรวาลว 

เกจวดั 

ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

โรลโอเวอรวาลว 

C

B

A

DBG114AWB060

DBG114AWB303

DBG114AWB303

C

B

A

DBG114AWB061



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3]   
 

01-14A-10 

10. ปอนแรงดัน 5-6 Kpa [38-45 mmHg, 1.5-1.7 inHg] 
ที่ทอ B  
(1) ตรวจสอบดูวาไมมีการไหลของอากาศจากทอ A 

• ถามี ใหเปลีย่นโรลโอเวอรวาลวทั้ง 2 ตัว และ
ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงทั้ง 3 เสนตามภาพ 

 

 
การถอด/ตดิตัง้ไสกรองน้าํมนัเชือ้เพลงิ  [WL-3] 

DCF011420490W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-4 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
4. การประกอบใหยอนลําดับข้ันการถอด 
5. ปฏิบัตติามขั้นตอน “หลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-5 ข้ันตอนหลังการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
6. ไลลมออกจากไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
7. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบดูวาไมมีการรั่วไหลของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 
8. ถามีการรั่ว, ใหถอด/ประกอบไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิง

ซ้ําอีกครั้ง 
1 ขอตอสายไฟ 
2 ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิง 
3 ปมมือ 
4 ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14A-10 หมายเหตุการติดตั้งไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

5 สวิตชตวัดักน้ํา 
(ดู 01-14A-10 หมายเหตุการประกอบสวติช 
ตัวดักน้ํา) 

6 ปลั๊กถาย 
 

 
หมายเหตกุารประกอบสวติชตวัดกัน้าํ 

• หลอลื่นโอ-ริงตวัใหมดวยน้ํามนัเชื้อเพลิงที่สะอาดเล็กนอย ใชมือขันสวติชตวัดักน้ําเขากับไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหเพียงพอ 

 

 
หมายเหตกุารประกอบไสกรองน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• หลอลื่นโอ-ริงตวัใหมดวยน้ํามนัเชื้อเพลิงที่สะอาดเล็กนอย ใชมือขันสวติชตวัดักน้ําเขากับไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึนอีก 3/4 หลังจากโอ-ริงสัมผสักับชดุปมมือ 

 

 
การถายน้ําออกจากตวัดกัน้าํ [WL-3] 

DCF011413081W01 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-4 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
3. คลายปลั๊กถายน้ําที่ตดิตั้งอยูตอนลางของไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
4. กดปมมือข้ึน-ลง และถายน้ําออก 
5. หลังจากถายน้าํออกหมดแลว, ใหขันปลั๊กถายน้ํากลับเขาที ่
6. ปฏิบัตติามขั้นตอน “หลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-5 ข้ันตอนหลังการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
7. ประกอบสายขั้วลบแบตเตอรี ่

ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

โรลโอเวอรวาลว 

โรลโอเวอรวาลว 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

R

3

1

6

5

4

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

14.7—19.6 
{1.50—1.99, 
10.9—14.4}

4.4—5.4 N·m 
{45—55 kgf·cm, 
39—47 in·lbf}

DBG114AWB038
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
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 01

การตรวจสอบสวติชตวัดกัน้าํ [WL-3] 
DCF011413081W01 

ตรวจสอบความตอเนือ่ง 
 

หมายเหต ุ
• ใหทาํการทดสอบนี้เม่ือจําเปน 

 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากไสกรอง (ดู 01-14A-10 การถายน้ําออกจากตวัดักน้ํา [WL-3]) 
3. ถอดสวิตชตัวดกัน้ํา 
4. ใชโอหมมิเตอรตรวจสอบความตอเนื่องของสวิตช 

สภาพ การตอเนือ่ง 

ข้ึน ใช 

ลง ไมใช 

 
5. ถาไมไดตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนสวิตชตัวดกัน้ํา 

ถาไดตามคากําหนด, ใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้ 
  

การขาดวงจร 
• แหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟสวิตชตัวดักน้ํา ข้ัว 

A และขอตอสายไฟสวิตชเครื่องยนต ข้ัว C) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟสวติชตัวดักน้ํา ข้ัว 

B และกราวดตวัถัง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลดัวงจร 
• แหลงจายไฟ (สวิตชตวัดักน้ํา ข้ัว A และขอตอ
สายไฟสวิตชเครื่องยนต ข้ัว C กับกราวดตวัถัง) 

• วงจรกราวด (สวิตชตัวดักน้ํา ข้ัว B และกราวด
ตัวถังกับแหลงจายไฟ) 

 
6. ซอมแซมหรือเปลี่ยนบริเวณทีบ่กพรอง 
7. ติดตั้งสวติชตัวดักน้ํา 
8. ประกอบสายข้ัวลบแบตเตอรี ่
9. ไลลมออกจากไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพ 

ลง 

ขึน้ 

สวติชตวัดกัน้าํ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
(ภาพจากดานขัว้ตอ) 

สวติชเครือ่งยนต 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
(ภาพจากดานขัว้ตอ) 

DBG114AWB019

A B
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A

A

B

B

C

D
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-12 

การถอด/ตดิตัง้ปมฉดีน้าํมันเชือ้เพลงิ [WL-3] 
DCF011413800W06 

 ขอควรระวงั 
• หลงัจากถอด/ตดิตัง้ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ ตองแนใจวาไดตรวจสอบความตงึของสายพานไทมมิง่ซ้าํอกีครัง้ 

ถาไมทาํการตรวจสอบ, สายพานไทมมิง่และเพลาลกูเบีย้วอาจเสยีหายได (ด ู01-10A-8 หมายเหตกุารตดิตัง้
สายพานไทมมิง่) 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-4 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
3. ถอดขายดึโซลนิอยดวาลว FICD (ดู 01-13A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-3]) 
4. ถอดทอทางไอดี (ดู 01-13A-2 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-3]) 
5. จัดใหสูบที่ 1 อยูทีศู่นยตายบน (TDC) 
6. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
7. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันตอนการถอด 
8. ปฏิบัตติามขั้นตอน “หลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-5 ข้ันตอนหลังการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
9. ตรวจสอบชวงระยะเวลาจังหวะการฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 
10. ตรวจสอบความตึงของสายพานไทมมิ่ง  
 (ดู 01-10A-8 หมายเหตุการตดิตั้งสายพานไทมมิ่ง) 
 

1 ทอทางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
2 ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14A-13 หมายเหตุการติดตั้งทอน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

3 ขอตอสายไฟ 
4 ฝาครอบสายพานไทมมิ่ง 

(ดู 01-10A-8 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบ 
สายพานไทมมิง่) 

5 ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง 
(ดู 01-14A-12 หมายเหตุการถอดพูลเลยปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดพลูเลยปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

1. ถอดโบลทยดึพูลเลยปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 2 ตัว 
2. คลายนัตล็อกพูลเลยปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. ใชเครื่องมือพิเศษถอดพลูเลย 

 
 
 
 
 
 
 

นตัลอ็กพลูเลย
ปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

R

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

59—69 
{6.1—7.0, 
44—50}

25—29 {2.5—2.9, 
19—21} N·m {kgf·m, ft·lbf}

2.4—3.4 N·m 
{25—35 kgf·cm, 
22—30 in·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

31

A

A

2

2

5

4

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

SST

DBG114AWB022
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
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 01

หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
1. ติดตั้งทอทางน้าํมันหลักและทอไหลกลับ ตามภาพ 

 
 
การตรวจสอบปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 

DCF011413800W02 
 ขอควรระวงั 

• ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิจะถกูซลีปดไวอยางด ีเพือ่รกัษาหนาทีก่ารทาํงานใหถกูตอง ดงันั้นเมือ่ทาํการถอด
ชิน้สวนปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ จาํเปนจะตองใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งมอืทดสอบ การถอดชิน้สวนปมน้าํมนั
เชือ้เพลงิโดยไมใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งมอืทดสอบ จะทาํใหเกดิขอบกพรองขึน้ได 

 
• สําหรับการถอดชิ้นสวนใดๆ ภายในปมฉีดนํ้ามนัเชื้อเพลิง ที่มขีอบกพรองเกิดข้ึน ใหตดิตอตัวแทนจําหนาย 

 
การตรวจสอบชิน้สวนภายในปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 
 ขอควรระวงั 

• ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิจะถกูซลีปดไวอยางด ีเพือ่รกัษาหนาทีก่ารทาํงานใหถกูตอง ดงันั้นเมือ่ทาํการถอด
ชิน้สวนปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ จาํเปนจะตองใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งมอืทดสอบ การถอดชิน้สวนปมน้าํมนั
เชือ้เพลงิโดยไมใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งมอืทดสอบ จะทาํใหเกดิขอบกพรองขึน้ได 

• สาํหรบัการถอดชิน้สวนใดๆ ภายในปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ ทีม่ขีอบกพรองเกดิขึน้ ใหตดิตอตวัแทนจาํหนาย 
BOSCH  

 
1. อิเล็กทรอนิกสกาวเวอรเนอร 
2. เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร (Timer Position Sensor) 
3. เซ็นเซอรคอนโทรลสลีพ (Control Sleeve Sensor CS) 
4. เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง 
5. วาลวควบคุมไทมเมอร (Timer Control Valve TCV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ

ไสกรองน้าํมันเชือ้เพลงิ 

สวติชตวัดกัน้าํ
ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ

DBG114AWB089



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-14 

ตาํแหนงขอตอสายไฟของปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ ชือ่ชิน้สวน 
A - 
B TCV (-) 
C TCV (+) 
D - 
E เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง (-) 
F เซ็นเซอร CS 
G เซ็นเซอร CS (+) 
H เซ็นเซอร CS (-) 
I อิเล็กทรอนิกสกาวเวอรเนอร (+) 
J โซลินอยดวาลวตัดนํ้ามันเชื้อเพลิง  
K เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง (+) 
L อิเล็กทรอนิกสกาวเวอรเนอร (-) 

 
ขัว้ ชือ่ชิน้สวน 
A เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร 
B เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร (-) 
C เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร (+) 
D EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (VCC) 
E EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (DI/DO) 
F EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (CLK) 
G EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (CS) 
H EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (กราวด) 

 

 
ขัว้ ชือ่ชิน้สวน 
A เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชือ้เพลิง (+) 
B เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชือ้เพลิง (-) 

 

DBG114AWB003
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ขอตอสายไฟ A

ขอตอสายไฟ C ขอตอสายไฟ B

ขอตอสายไฟ D

ขอตอสายไฟ A

ขอตอสายไฟ B

ขอตอสายไฟ C



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3]   
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ขัว้ ชือ่ชิน้สวน 
A ตัวเรือน TCV (+) 
B ตัวเรือน TCV  (-) 

การตรวจสอบอเิล็กทรอนกิสกาวเวอรเนอร [WL-3] 
DCF011413800W03 

การตรวจสอบความตานทาน 
 

 หมายเหต ุ
• ใหทาํการทดสอบ เม่ือจําเปน 

 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปลอดขอตอสายไฟ A ของปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. ตรวจสอบความตานทานระหวางขั้วภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

• เม่ือตรวจพบวาอิเล็กทรอนิกสกาวเวอรเนอรบกพรอง ใหตดิตอตัวแทนจําหนายอะไหล BOSCH เพ่ือการ
ซอมแซม 

• ถาอยูในคากําหนด, ใหตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร
คากาํหนด 

ขัว้ อุณหภมู ิ
(° C {° F}) 

ความตานทาน 
(โอหม) 

I-L 18-28 {64.4-82.4} 0.58-0.84 
 

 
การตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร 

1. ตรวจสอบการขาด/ลดัวงจรในขุดสายไฟตอไปนี้ 
• ถามีการขาด/ลดัวงจร, ใหซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 

การขาดวงจร 
• แหลงจายไฟ (ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว I และ PCM ข้ัว 4X) 
• วงจรสัญญาณ (ปมฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟ A ข้ัว L และ PCM ข้ัว 4Y) 

การลดัวงจร 
• อิเล็กทรอนิกสกาวเวอรเนอร ขอตอสายไฟ ข้ัว L และ PCM ข้ัว 4Y กับกราวด 

 
การตรวจสอบวาลวควบคมุไทมเมอร (TCV) [WL-3] 

DCF011413800W04 
การตรวจสอบความตอเนือ่ง 
 

 หมายเหต ุ
• ใหทาํการทดสอบ เม่ือจําเปน 

 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปลอดขอตอสายไฟ A ของปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. ใชโอหมมิเตอรตรวจสอบความตอเนื่องระหวางขั้ว 

B และ C 
• ถาไมพบความตอเนื่อง, ใหตรวจสอบ

ความตานทาน 

A

B

C

D

E

F
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H
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J
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L
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ขอตอสายไฟ D

ขอตอสายไฟ A

ขอตอสายไฟ A



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-16 

การตรวจสอบความตานทาน 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปลอดขอตอสายไฟ D ของปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 

• เม่ือตรวจพบวาอิเล็กทรอนิกสกาวเวอรเนอรบกพรอง ใหตดิตอตัวแทนจําหนายอะไหล BOSCH เพ่ือการ
ซอมแซม

• ถาอยูในคากําหนด, ใหตรวจสอบการขาด/
ลัดวงจร 

คากาํหนด 

ขัว้ อุณหภมู ิ
(° C {° F}) 

ความตานทาน 
(โอหม) 

A-B 10-30 {50-86} 10.3-11.7 
 

การตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร 
1. ตรวจสอบการขาด/ลดัวงจรในขุดสายไฟตอไปนี้ 

• ถามีการขาด/ลดัวงจร, ใหซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 
 
การขาดวงจร 

• แหลงจายไฟ (ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟ D ข้ัว A และเมนรีเลย ข้ัว D) 
• วงจรสัญญาณ (ปมฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟ D ข้ัว B และ PCM ข้ัว 4U) 

 
การลดัวงจร 

• ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิงขอตอสายไฟ D ข้ัว B และ PCM ข้ัว 4U กับกราวด 
 
การถอด/ตดิตัง้ตวักรองทอน้าํมันไหลเขาปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 

DCF011413800W07 
1. ถอดทอทางน้ํามันเขาปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงออก 
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 

1 โบลทติดตั้ง 
2 ทอทางปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3 ปลอกรอง 

4 ชุดตัวกรองทอน้ํามันไหลเขาปมฉีดน้าํมันเชือ้เพลิง 
(ดู 01-14A-17 หมายเหตุการถอดตวักรองทอ
น้ํามันไหลเขาปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง) 

 
 

ขอตอสายไฟ D 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ

 

A B

DBG114AWB006

4

3

1
2

R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

20—25 
{2.1—2.5, 
15—18}

DBG114BWB007



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-17 

 
 
 

 01

หมายเหตกุารถอดตวักรองทอน้าํมนัไหลเขาปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
1. ถอดสปริงและตัวกรองทอน้ํามันไหลเขาปมฉีด

น้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชลวด เพ่ือใหการถอดงายขึ้น 

 
 
การถอด/ตดิตัง้หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 

DCF011413040W01 
 ขอควรระวงั 

• คลมุทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิไวดวยผา 
• ใหใชผาดดูซบัน้าํมนัเชือ้เพลงิทีก่ระเดน็ออกมา หลกีเลีย่งการสมัผสักบัน้าํมนัเชือ้เพลงิโดยตรง 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-4 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
3. ถอดขายดึโซลนิอยดวาลว FICD (ดู 01-13A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-3]) 
4. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
5. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันตอนการถอด 
6. ปฏิบัตติามขั้นตอน “หลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-5 ข้ันตอนหลังการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน
 
1 ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14A-18 หมายเหตุการถอด/ติดตั้งทอทาง
น้ํามันเชื้อเพลิง) 

2 ทอทางน้าํมันไหลกลับ 
3 แหวนรอง 
4 หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 

(ดู 01-14A-18 หมายเหตุการติดตั้งหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง) 

5 แหวนรองหัวฉดี 
6 ปะเก็นรองหัวฉดี 

(ดู 01-14A-17 หมายเหตุการติดตั้งปะเก็นรอง
หัวฉดี) 

 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ปะเกน็รองหวัฉดี 

• ติดตั้งปะเก็นรองหัวฉดี โดยใหดานที่เปนสันหนัไปทางหองเผาไหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DBG114BWB008
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-18 

หมายเหตกุารตดิตัง้หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ติดตั้งหัวฉีดเขากับปมฉีดนํ้ามนัเชื้อเพลิง โดยจัด

ใหเครื่องหมายสีทีท่ําไวตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• ติดตั้งทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงตามลําดับในภาพ 
 

 
 
การถอด/ประกอบหวัฉดีน้ํามนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 

DCF011413040W02 
 ขอควรระวงั 

• ชองทางทีฉ่ดีน้าํมนัเชือ้เพลงิมขีนาดเลก็มาก ดงันัน้จงึตองรกัษาใหสะอาด ไมเชนนั้นสิง่สกปรก, ฝุนผง หรอืสิง่
แปลกปลอม อาจทาํใหเขม็หวัฉดีตดิขดั และเกดิความเสยีหายได 

 
1. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง
2. ประกอบชิ้นสวนยอนกลับขั้นตอนการถอด 
1 ตัวเรือนยดึหัวฉดี 

(ดู 01-14A-18 หมายเหตุการถอดตวัเรือนยดึ
หัวฉดี) 

2 แหวน 
3 แผนชิมปรับตั้ง 
4 สปริงหัวฉดี 
5 บารองหัวฉีด 
6 สเปเซอรรอง 
7 เข็มหัวฉีด 

(ดู 01-14A-18 หมายเหตุการประกอบเข็ม
หัวฉดี) 

8 ตัวเรือนหัวฉีด 
9 นัตตัวเรือนยึดหัวฉดี 

 

 
หมายเหตกุารถอดตวัเรอืนยดึหวัฉดี 

• ใชปากกาจับยดึนัตตัวเรือนยดึหัวฉดีใหมั่นคง และถอดตวัเรือนยึดหวัฉดี 
 

หมายเหตกุารประกอบเขม็หวัฉดี 
• ถาตัวเรือนหัวฉดีและเข็มหัวฉดีเสียหาย, ใหเปลี่ยนหัวฉดีทั้งชุด 

 
 
 
 
 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ

สี

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-19 

 
 
 

 01

การตรวจสอบหวัฉดีน้าํมันเชือ้เพลงิ [WL-3] 
DCF011413040W03 

 ขอควรระวงั 
• ภาชนะทีใ่ชรองรบัน้าํมนัเชือ้เพลงิของเครือ่งมอืทดสอบหวัฉดีตองสะอาด ไมเชนนั้นฝุนผงหรอืสิง่สกปรก 

อาจทาํใหเกดิการตดิขดัระหวางหวัฉดี และเครือ่งมอืทดสอบหวัฉดี ทาํใหเกดิความเสยีหายได 
 

แรงดนัเริม่ตนการฉดี 
1. ตดิตั้งหัวฉีดเขากับเครื่องมือทดสอบหวัฉดี 
2. ไลลมโดยการโยกแขนของเครือ่งมือทดสอบหวัฉีดหลายๆ ครัง้ 
3. คอยๆ โยกแขนของเครื่องมือทดสอบหวัฉดี และบันทึกคาแรงดันเมื่อหัวฉดีเริ่มฉดีนํ้ามัน 
 

แรงดนัเริม่ตนการฉดี 
11.4-12.1 MPa 

{116-124 kgf/cm², 1650-1760 psi} (ใหม) 
มากกวา 10.0 MPa 

{102 kgf/cm², 1450 psi} (ตรวจสอบ) 
 
4. ถาคาแรงดันเริม่ตนการฉีดไมอยูในคากําหนด, ใหปรบัตั้งโดยการเปลี่ยนแผนชิมปรับตั้งแรงดัน  

 
หมายเหตุ

• การเพิ่ม/ลดขนาดของแผนชิมที่เปลี่ยนแปลง
ไปทุกๆ 0.02 มม. {0.0008 นิ้ว} จะทําให
แรงดันเปลีย่นแปลงไปประมาณ 470 kPa 
{4.8 kgf/cm², 68 psi} 

 
การเปนฝอยละออง 

1. ติดตั้งหัวฉีดเขากับเครื่องมือทดสอบหวัฉดี 
2. ไลลมโดยการโยกแขนของเครือ่งมือทดสอบหวัฉีดหลายๆ ครัง้ 
3. โยกแขนเครื่องมือทดสอบหัวฉดีใหเรว็ทีสุ่ดเทาที่จะทําได จนกระทั่งไดยินเสงีหัวฉดีทาํงาน และตรวจสอบลักษณะของ

น้ํามันทีฉ่ีด 
(1) ลักษณะการฉีด, การเปนฝอยละอองถูกตอง 

 
4. ถาจําเปน, ใหถอดชิ้นสวนและทําความสะอาดหรือ

เปล่ียนหัวฉีด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนชมิปรบัตัง้ 

ปกต ิ         มมุการฉดี    ทศิทางผดิปกติ

DBG114AWB027
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-20 

การทดสอบการรัว่ของหวัฉดี 
1. ติดตั้งหัวฉีดเขากับเครื่องมือทดสอบหวัฉดี 
2. ไลลมโดยการโยกแขนของเครือ่งมือทดสอบหวัฉีดหลายๆ ครัง้
3. ปอนแรงดัน 8.8 MPa {90 kgf/cm², 1280 psi} 

ใหกับหัวฉีด และตรวจสอบการรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิง
จากรูเข็มหัวฉีด 

 
 
การทดสอบการทาํงาน 

1. ตรวจสอบดูวาเข็มหัวฉดีและตวัเรือนไมเสียหาย 
2. ตรวจสอบดูวาตวัเรือนเข็มหัวฉดีไมเสียหาย จดัตัว

เรือนเข็มหัวฉีดตั้งข้ึน และสอดเข็มหัวฉีดเขาไป
ภายในตัวเรือนเข็มหัวฉดี 2 ใน 3 จากนั้นตรวจสอบ
ดูการเคลื่อนตัวลงของเข็มหัวฉดีดวยน้ําหนักของ
ตัวเอง  

 

 
 
การทาํความสะอาดหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

1. ตรวจสอบคราบคารบอนที่บริเวณผิวสมัผสัดานนอกและดานในของหัวฉีด 
2. ถาพบบริเวณผวิสัมผัสดานนอก ใหใชไมแข็งๆ ขูดทําควาสะอาด 
3. ถาพบบริเวณผวิสัมผัสดานใน ใหใชไมจิ้มฟนขูด

ทําควาสะอาด 
4. ถอดเข็มหัวฉีดออกจากตัวเรือน 
5. ลางทําควาสะอาดหัวฉีดและตวัเรือนดวยน้าํมนั

เชื้อเพลิงที่สะอาด 
6. ตรวจสอบดูวาเข็มหัวฉดีเคลื่อนตัวไดอยาง

ราบเรียบภายในตัวเรือน 
 
 
 
 
 
7. ถาไมเคลื่อน, ใหเปลี่ยนหัวฉดี 

 
 
 
 

ปกต ิ           ผดิปกต ิ

เขม็หวัฉดี

ตวัเรอืนเขม็หวัฉดี

DBG114AWB029
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
 

01-14A-21 

 
 
 

 01

การถอด/ตดิตัง้โซลินอยดวาลวตดัน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 
DCF011413801W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14A-4 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-3]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
3. ถอดโซลินอยดวาลวตดันํ้ามันเชื้อเพลิง 
4. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัน้ํามนั [WL-3] 
DCF011413801W02 

การตรวจสอบบนรถ 
  

 หมายเหต ุ
• ใหทาํการทดสอบ เม่ือจําเปน 

 
1. ในขณะเครื่องยนตเดินเบา ถอดโซลินอยดวาลวตดันํ้ามันเชือ้เพลิงออก 
2. ถาเครื่องยนตไมดับ ใหปฏิบัตติามขั้นตอนการตรวจสอบดังตอไปนี้ 
 

การตรวจสอบการทาํงาน 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดโซลินอยดวาลวตดันํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. ตอแรงเคลื่อนข้ัวบวกแบตเตอรีเ่ขากับข้ัวโซลินอยดวาลวตดัน้ํามันเชื้อเพลิง และขั้วลบแบตเตอรี่ลงกราวดทีต่ัวเรือน

โซลินอยดวาลวตัดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
4. ตรวจสอบดูวาแกนโซลินอยดวาลวตดันํ้ามันเชือ้เพลิง

เคลื่อนที่เขาไปในตัวเรือนโซลนิอยดวาลว 

 
5. ถาไมไดตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนโซลินอยดวาลวตดันํ้ามันเชื้อเพลิง ถาเปนไปตามคากําหนดโซลินอยดวาลวตดันํ้ามัน
เชื้อเพลิง, ใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้ 
 

การขาดวงจร 
• วงจรกราวด (ตวัเรือนโซลินอยดวาลวตัดนํ้ามนัเชื้อเพลิงและขั้วสวิตชเครื่องยนต IG1)
• วงจรแหลงจายไฟ (ข้ัวโซลินอยดวาลวตดั

น้ํามันเชื้อเพลิงและขั้วสวิตชเครื่องยนต IG1 
กับกราวด) 

 

การลดัวงจร 
• วงจรกราวด (ตวัเรือนโซลินอยดวาลวตัดนํ้ามนั

เชื้อเพลิงและสวิตชเครื่องยนต IG1 กับกราวด) 
• วงจรแหลงจายไฟ (ข้ัวตัวเรือนโซลินอยดวาลว

ตัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและสวิตชเครื่องยนตข้ัว IG1 
กับกราวด) 

6. ซอมหรือเปลีย่นบริเวณที่บกพรอง 
7. ติดตั้งโซลินอยดวาลวตัดนํ้ามนัเชื้อเพลิง 
8. ประกอบสายขั้วลบแบตเตอรี ่  

 
 

นตั

โซลนิอยดวาลว 
ตดัน้าํมนัชือ้เพลงิ

สวติชเครือ่งยนต 

ขอตอชดุสายไฟ 
(ภาพจากดาขัว้ตอ) 

N·m {kgf·m, ft·lbf}

2.0—2.4 N·m 
{20—25 kgf·cm, 
18—21 in·lbf}

15—25 
{1.5—2.6, 
11—18}

DBG114AWB035
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C]   
 

01-14B-1 

 
 
 

 01

01-14B ระบบน้ํามนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 

ตาํแหนงตดิตัง้ชิน้สวนระบบน้าํมันเชือ้เพลงิ 
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-1 

การตรวจสอบสวติชตวัดกัน้าํ 
    [WL-C, WE-C]..........................

 
01-14B-10 

ไดอะแกรมระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ  
    [WL-C, WE-C].................................

 
01-14B-3 

การถอด/ตดิตัง้ปมฉดีน้าํมันเชือ้เพลงิ 
    [WL-C, WE-C]..........................

 
01-14B-11 

ขั้นตอนกอนการปฏบิตัิงาน  
    [WL-C, WE-C].................................

 
01-14B-3 

การตรวจสอบปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ  
    [WL-C, WE-C]..........................

 
01-14B-13 

ขั้นตอนหลงัการปฏบิตัิงาน 
    [WL-C, WE-C].................................

 
01-14B-4 

การตรวจสอบวาลวแบงน้าํมนั  
    [WL-C, WE-C]..........................

 
01-14B-13 

การถอด/ตดิตัง้ถงัน้าํมนัเชือ้เพลิง  
    [WL-C, WE-C].................................

 
01-14B-4 

การถอด/ตดิตัง้ตวักรองทอน้าํมัน 
   ไหลเขาปมฉีดน้าํมันเชือ้เพลงิ     
   [WL-C, WE-C]...........................

 
 
01-14B-14 การตรวจสอบถังน้าํมันเชือ้เพลงิ  

    [WL-C, WE-C].................................
 
01-14B-8 การตรวจสอบคอมมอลเรล  

    [WL-C, WE-C]..........................
 
01-14B-14 การถอด/ตดิตัง้ไสกรองน้าํมนัเชือ้เพลงิ  

    [WL-C, WE-C].................................
 
01-14B-9 การถอด/ตดิตัง้หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

    [WL-C, WE-C]..........................
 
01-14B-15 การถายน้ําออกจากตวัดกัน้าํ  

    [WL-C, WE-C].................................
 
01-14B-9 

  
การตรวจสอบหวัฉดีน้าํมันเชือ้เพลงิ    

[WL-C, WE-C]...........................
 
01-14B-16 

 

ตาํแหนงตดิตัง้ชิน้สวนระบบน้าํมันเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
DCF011400000W05 

ดานหองเครือ่งยนต 

 
1 ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-9 การถอด/ตดิตั้งไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง [WL-C,WE-C]) 
(ดู 01-14B-9 การถายน้ําออกจากตัวดักน้ํา 
[WL-C, WE-C]) 

2 สวิตชตวัดักน้ํา 
(ดู 01-14B-10 การตรวจสอบสวิตชดักน้ํา [WL-C, 
WE-C]) 

3 ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ด ู01-14B-11 การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C,WE-C]) 
(ดู 01-14B-13 การตรวจสอบปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C,WE-C]) 

4 วาลวแบงน้ํามัน 
(ดู 01-14B-13 การตรวจสอบวาลวแบงน้ํามัน 
[WL-C, WE-C]) 

1

6
7

3

2

4

8

5
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C]   
 

01-14B-2 

5 ตัวกรองทอน้ํามันไหลเขาปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-14 การถอด/ตดิตัง้ตัวกรอง 
ละเอียดปมน้าํมนัเชื้อเพลิง [WL-C,WE-C]) 

6 คอมมอนเรล 
(ดู 01-14B-14 การตรวจสอบคอมมอนเรล [WL-
C,WE-C]) 

7 หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 
(ดู 01-14B-15 การถอด/ตดิตัง้หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C,WE-C]) 
(ดู 01-14B-16 การตรวจสอบหัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C,WE-C]) 

8 เช็ควาลว 

 
ดานถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ดบัเบิล้แคบ็ 4X2, เสตรทชแคบ็ 4X2 (ยกเวนรุนยกสงู) 

 
ดบัเบิล้แคบ็ 4X4, เสตรทชแคบ็ 4X4, รุนยกสงู 

 
 

1 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-14B-4 การถอดติดตั้งถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C,WE-C]) 
(ดู 01-14B-8 การตรวจสอบถงัน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C,WE-C]) 

2 เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 

1

2
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-3 

 
 
 

 01

ไดอะแกรมระบบน้าํมนัเชื้อเพลงิ [WL-C, WE-C] 
DCF011400000W06 

 
 
ขั้นตอนกอนการปฏบิตัิงาน [WL-C, WE-C] 

DCF011400000W07 

 คาํเตอืน 
• ไอน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตรายสามารถตดิไฟได อาจทาํใหบาดเจบ็สาหสั หรอืเกดิความเสยีหายได อยาทาํใหเกดิ
ประกายไฟในบรเิวณทีม่ไีอน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• น้าํมนัเชือ้เพลงิทีก่ระเดน็หรอืรัว่ออกจากทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอันตราย สามารถตดิไฟได และอาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติ หรอืทาํใหเกดิความเสยีหายได นอกจากนีน้้าํมนัเชือ้เพลงิยงัทาํใหเกดิการระคายเคอืง
ตอผวิหนงั และดวงตาเพือ่เปนการปองกนัใหปฏบิตัติาม “ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” 

• ไฟฟาสถติยทีม่อียูในตวัอาจทาํใหเกดิประกายไฟหรอืการลกุไหมของน้าํมนัเชือ้เพลงิได เปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็
สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติได ดงันัน้กอนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ, ใหคลายไฟฟาสถติยภายในตวั
ออกกอน โดยการจบัหรอืสมัผสักบัตวัถงัรถยนต 

 

ขัน้ตอนความปลอดภยัเกีย่วกบัทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
1. หลีกเลี่ยงการกระเด็นหรือการรัว่ของน้ํามันเชื้อเพลิงโดยปฏิบตัิตามขั้นตอนตอไปนี้ 

(1) ถอดฝาถังน้ํามนัเชื้อเพลิงเพ่ือลดแรงดันน้ํามนัเชื้อเพลิงภายในถัง 
(2) เม่ือถอดทอทางน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใชผาคลุมรอบๆเพื่อปองกันการพุงกระจายของน้ํามัน 
(3) ใชปลั๊กอุดทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงหลังการถอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวฉดีน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 

คอมมอล
เรล 

เช็ควาลว 

ตวัจาํกัดแรงดนัน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 

ถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

เซน็เซอรอณุหภมู ิ
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

สวิตชตวัดกัน้าํ ไป PCM 
การไหลของน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ปมน้าํมนั
เชื้อเพลงิ 

วาลวแบง
น้าํมนั 
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-4 

ขั้นตอนหลงัการปฏบิตัิงาน [WL-C, WE-C] 
DCF011400000W08 

 คาํเตอืน 
• น้าํมนัเชือ้เพลงิทีก่ระเดน็หรอืรัว่ออกจากทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิเปนอนัตราย สามารถตดิไฟได และอาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติ หรอืทาํใหเกดิความเสยีหายได เมื่อทาํการตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ, ใหปฏบิตัติาม 
“การตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” ตามคาํอธบิายขางลางนี ้

  

 ขอควรระวงั 
• ถาน้าํมนัไมไหลผานไสกรอง, อาจทาํใหมสีิง่แปลกปลอมเขาไปภายในปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ เปนเหตใุหปมน้าํมนั
เชือ้เพลงิเสยีหายได ดงันัน้อยาตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิกลบักนั (ทอทางหลกัและไหลกลบั) โดยเดด็ขาด 
เมื่อทาํการตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ ใหปฏบิตัติาม “หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” ซึง่มแีนะนาํ
ไวในคูมอืการซอม (ด ู01-14B-13 หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ) 

 

การไลลมออกจากทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 

ขอควรระวงั 
• การสตารทเครือ่งยนตเปนเวลานานตดิตอกนัเกนิ 30 วนิาท ีอาจทาํใหแบตเตอรีห่รอืมอเตอรสตารทเสยีหายได 
1. สตารทเครื่องยนตเปนเวลาประมาณ 30 วนิาที แลวหยดุรอ 5-10 วินาท ีจนกระทั่งเครื่องยนตสตารท 

 

การตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
1. ตรวจสอบดูวาไมมีความเสียหายเกิดข้ึนกับทอทางน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะตดิตั้ง 
2. เม่ือทําการติดตัง้ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงเขากับปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง ใหตรวจสอบดแูตละดาน (ทอหลักและไหลกลับ) 

ติดตั้งไดถูกตองตามตาํแหนง (ดู 01-14B-13 หมายเหตุการติดตั้งทอทางน้าํมันเชื้อเพลิง) 
 
การถอด/ตดิตัง้ถงัน้าํมนัเชือ้เพลิง [WL-C, WE-C] 

DCF011442110W03 

 คาํเตอืน 
• การซอมแซมถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิโดยทีไ่มไดลางถงัใหสะอาดเพยีงพอเปนอนัตรายอยางมาก อาจทาํใหเกดิการ
ระเบดิ หรอืลกุตดิไฟได ซึง่จะทาํใหไดรบับาดเจบ็สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติได ดงันัน้กอนทาํการซอมแซมถงัน้าํมนั
เชือ้เพลงิ ตองแนใจวาไดลางทาํความสะอาดถงัไดดไีมมไีอน้าํมันเชือ้เพลงิหลงเหลอือยู 

• ไฟฟาสถติยทีม่อียูในตวัอาจทาํใหเกดิประกายไฟหรอืการลกุไหมของน้าํมนัเชือ้เพลงิได เปนเหตใุหไดรบับาดเจบ็
สาหสัถงึขัน้เสยีชวีติได ดงันัน้กอนปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของกบัระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ, ใหคลายไฟฟาสถติยภายในตวั
ออกกอน โดยการจบัหรอืสมัผสักบัตวัถงัรถยนต 

 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติาม “ข้ันตอนกอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-3 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-C,WE-C]) ไดอยางถูกตอง

ครบถวน 
3. ถอดปลั๊กถายน้าํมันเชื้อเพลิง และถายน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากถัง 
4. ถอดแผนยดึหลงั 
5. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
6. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันการถอด 
7. ปฏิบัตติาม “ข้ันตอนหลังการปฏิบตัิงาน” (ดู 01-14B-4 ข้ันตอนหลังการปฏบิัติงาน [WL-C, WE-C]) ไดอยางถูกตอง

ครบถวน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-5 

 
 
 

 01

ดบัเบิล้แคบ็ 4X2, เสตรทชแคบ็ 4X2 (ยกเวนรุนยกสงู) 
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R
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ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-6 

ดบัเบิล้แคบ็ 4X4, เสตรทชแคบ็ 4X4, รุนยกสงู 

 
1 ทอเติมน้ํามันเชือ้เพลิง  

(ดู 01-14B-7 หมายเหตุการตดิตั้งทอเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

2 ทอหายใจ  
(ดู 01-14B-7 หมายเหตุการตดิตั้งทอหายใจ) 

3 แผงปองกัน 
4 ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-7 หมายเหตุการตดิตั้งทอทางน้าํมัน
เชื้อเพลิง) 

5 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
6 ทอไอน้ํามันเชือ้เพลิง  

(ดู 01-14B-7 หมายเหตุการตดิตั้งทอไอน้ํามนั
เชื้อเพลิง) 

7 เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง 
8 โรลโอเวอรวาลว 
9 ทอเติมน้ํามันเชือ้เพลิง 
10 แผนกันฝุน 
11 ทอทางเขาน้ํามนัเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 

4X2 (ยกเวนรุนยกสงู)

4X4 รุนยกสงู

4
R

R

R

R

16—22 {1.6—2.3, 
12—16}

16—22 {1.6—2.3, 
12—16}

N·m {kgf·m,  ft·lbf}

1.1—2.1 N·m {11—22 kgf·cm,  
10—19 in·lbf}

1.1—2.1 N·m 
{11—22 kgf·cm,  
10—19 in·lbf}

1.1—2.1 N·m 
{11—22 kgf·cm,  
10—19 in·lbf}

11.8—16.6 N·m 
{120—170 kgf·cm,  
105—147 in·lbf}

11.8—16.6 N·m 
{120—170 kgf·cm,  
105—147 in·lbf}

2.5—4.6 N·m 
{25—47 kgf·cm,  
22—40 in·lbf}

2.5—3.5 N·m 
{25—36 kgf·cm,  
22—26 in·lbf}

7.9—10.7 N·m {80—110 kgf·cm,  
69.5—95.4 in·lbf}

8
7

9

5

3

1

2

6

11

10

A B

32—46 {3.2—4.7, 24—33}

32—46 {3.2—4.7, 
24—33}

26—32 {2.6—3.3, 
19—23}

6

8

DBG114BWB333
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หมายเหตกุารตดิตัง้ทอไอน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• ยึดทอแตละทอในตําแหนงทีถ่กูตองตามที่กําหนด และตดิตัง้แคลมปรัด 

 
ความยาว 
ทอไอน้าํมนัเชือ้เพลงิ : 25 ม.ม. (0.98 นิว้) 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ  

• ยึดทอแตละทอในตําแหนงทีถ่กูตองตามที่กําหนด และตดิตัง้แคลมปรัด 
 

ความยาว 
ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ : 25 ม.ม. (0.98 นิว้) 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอหายใจ  

• ยึดทอแตละทอในตําแหนงทีถ่กูตองตามที่กําหนด และตดิตัง้แคลมปรัด 
 

ความยาว 
ทอหายใจ : 25 ม.ม. (0.98 นิว้) 

 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอเตมิน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

• ยึดทอแตละทอในตําแหนงทีถ่กูตองตามที่กําหนด และตดิตัง้แคลมปรัด 
 

ความยาว 
ทอเตมิน้าํมนัเชือ้เพลงิ : 35 ม.ม. (1.4 นิว้) 

 

 

ดาน A ดาน B 

ทอหายใจ 

ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

ทอไอน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

10 mm {0.39 in}

DBG114AWB014

10 mm {0.39 in}

DBG114AWB015

10 mm {0.39 in}

DBG114AWB016

9 12 mm 
{0.36 0.47 in}

9 12 mm 
{0.36 0.47 in}

DBG114AWB017



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C]   
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การตดิตัง้ถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
DCF011442110W04 

หมายเหต ุ
• การตรวจสอบนีจ้ะใชกับรุนที่โรลโอเวอรวาลวทั้ง 2 ตัว และเช็ควาลว (2 ทาง) อยูรวมภายในชุดทอทางน้าํมัน
เชื้อเพลิง 

 
1. ปฏิบัตติาม “ข้ันตอนกอนการปฏิบัติงาน” กอนปฏิบัติงานเพื่อปองกันน้ํามันกระเด็นจากระบบน้ํามันเชื้อเพลิง  

(ดู 01-14B-3 ข้ันตอนกอนการปฏิบตัิงาน [WL-C, WE-C]) 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
3. ถอดถังน้าํมันเชือ้เพลิง (ดู 01-14B-4 การถอด/ติดตั้งถังน้ํามนัเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
4. อุดทอทางน้ํามนัเชื้อเพลิงเกจวัด 
5. อุดทอ C 
6. ตอเครื่องสรางแรงดันเขากับทอ B 
7. รักษาระดับถังน้าํมันเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ปอนแรงดัน 5-6 kPa [38-45 mmHg, 1.5-1.7inHg] 

เขากับทอ B 
(1) ตรวจสอบดูวามีอากาศไหลจากทอ A 

• ถาไมมี ใหเปลีย่นโรลโอเวอรวาลวทั้ง 2 ตัว
และทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงทั้ง 3 เสน ตาม
ภาพ 

 

9. ปอนแรงดัน -5-6 kPa [-38 - -45 mmHg, -1.5 - -1.7 
inHg] ที่ทอ B 

• ถาไมมีการไหลของอากาศ ใหเปลี่ยนโรลโอ
เวอรวาลวทั้ง 2 ตัว และทอทางน้ํามัน
เชื้อเพลิงทั้ง 3 เสนตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
• ถามีการไหลของอากาศ ใหกลับถังน้ํามัน
เชื้อเพลิงคว่ําลง และดาํเนินการขั้นตอไป 

 

 

โรลโอเวอรวาลว 

เกจวดั 

อดุ 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

โรลโอเวอรวาลว 

ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

โรลโอเวอรวาลว 

อดุ 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

โรลโอเวอรวาลว 

โรลโอเวอรวาลว 

เกจวดั 

ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

โรลโอเวอรวาลว 

C

B

A

DBG114AWB060

DBG114AWB303

DBG114AWB303

C

B

A

DBG114AWB061
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10. ปอนแรงดัน 5-6 kPa [38-45 mmHg, 1.5-1.7 inHg] ที่
ทอ B  
(1) ตรวจสอบดูวาไมมีการไหลของอากาศจากทอ A 

• ถามี ใหเปลีย่นโรลโอเวอรวาลวทั้ง 2 ตัว และทอ
ทางน้ํามันเชื้อเพลิงทั้ง 3 เสนตามภาพ 

 

การถอด/ตดิตัง้ไสกรองน้าํมนัเชือ้เพลงิ  [WL-C, WE-C] 
DCF011420490W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-3 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-C, WE-C]) ไดอยางถูกตอง
ครบถวน 

3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
4. การประกอบใหยอนลําดับข้ันการถอด 
5. ปฏิบัตติามขั้นตอน “หลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-4 ข้ันตอนหลังการปฏบิัติงาน [WL-C, WE-C]) ไดอยางถูกตอง
ครบถวน 

6. ไลลมออกจากไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
7. ติดเครื่องยนต และตรวจสอบดูวาไมมีการรั่วไหลของระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 
8. ถามีการรั่ว, ใหถอด/ประกอบไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิงซ้ําอีกครั้ง

 
1 ขอตอสายไฟ 
2 ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิง 
3 ปมมือ 
4 ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-9 หมายเหตุการตดิตั้งไสกรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

5 สวิตชตวัดักน้ํา 
(ดู 01-14B-9 หมายเหตุการประกอบสวติช 
ตัวดักน้ํา) 

6 ปลั๊กถาย 
 

 
หมายเหตกุารประกอบสวติชตวัดกัน้าํ 

• หลอลื่นโอ-ริงตวัใหมดวยน้ํามนัเชื้อเพลิงที่สะอาดเล็กนอย ใชมือขันสวติชตวัดักน้ําเขากับไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิงให
เพียงพอ 

หมายเหตกุารประกอบไสกรองน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
• หลอลื่นโอ-ริงตวัใหมดวยน้ํามนัเชื้อเพลิงที่สะอาดเล็กนอย ใชมือขันสวติชตวัดักน้ําเขากับไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิง

เพ่ิมข้ึนอีก 3/4 หลังจากโอ-ริงสัมผัสกับชุดปมมือ 
 

การถายน้ําออกจากตวัดกัน้าํ [WL-C, WE-C] 
DCF011413081W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-3 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-C, WE-C]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
3. คลายปลั๊กถายน้ําที่ตดิตั้งอยูตอนลางของไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
4. กดปมมือข้ึน-ลง และถายน้ําออก 
5. หลังจากถายน้าํออกหมดแลว, ใหขันปลั๊กถายน้ํากลับเขาที ่
6. ปฏิบัตติามขั้นตอน “หลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-4 ข้ันตอนหลังการปฏบิัติงาน [WL-C, WE-C]) ไดอยางถูกตองครบถวน 
7. ประกอบสายขั้วลบแบตเตอรี ่

ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

โรลโอเวอรวาลว 

โรลโอเวอรวาลว 

เชค็วาลว 
(2 ทาง)

DBG114AWB303

R

3

1

6

5

4

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

14.7—19.6 
{1.50—1.99, 
10.9—14.4}

4.4—5.4 N·m 
{45—55 kgf·cm, 
39—47 in·lbf}

DBG114AWB038
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การตรวจสอบสวติชตวัดกัน้าํ [WL-C, WE-C] 
DCF011413081W02 

ตรวจสอบความตอเนือ่ง 
 

หมายเหต ุ
• ใหทาํการทดสอบนี้เม่ือจําเปน 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากไสกรอง (ดู 01-14B-9 การถายน้ําออกจากตัวดักน้ํา [WL-C, WE-C]) 
3. ถอดสวิตชตัวดกัน้ํา 
4. ใชโอหมมิเตอรตรวจสอบความตอเนื่องของสวิตช

 
สภาพ การตอเนือ่ง 

ข้ึน ใช 

ลง ไมใช 

 

 

5. ถาไมไดตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนสวิตชตัวดกัน้ํา 
ถาไดตามคากําหนด, ใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้ 

  
การขาดวงจร 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟสวติชตัวดักน้ํา ข้ัว 
B และกราวดตวัถัง) 

• แหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟสวิตชตัวดักน้ํา ข้ัว 
A และขอตอสายไฟสวิตชเครื่องยนต ข้ัว C) 

 
 
 
 
การลดัวงจร 

• วงจรกราวด (สวิตชตัวดักน้ํา ข้ัว B และกราวด
ตัวถังกับแหลงจายไฟ) 

• แหลงจายไฟ (สวิตชตวัดักน้ํา ข้ัว A และขอ
ตอสายไฟสวติชเครื่องยนต ข้ัว C กับกราวด
ตัวถัง) 

 
6. ซอมแซมหรือเปลี่ยนบริเวณทีบ่กพรอง 
7. ติดตั้งสวติชตัวดักน้ํา 
8. ประกอบสายขั้วลบแบตเตอรี ่
9. ไลลมออกจากไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพ 

ลง 

ขึน้ 

สวติชตวัดกัน้าํ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
(ภาพจากดานขัว้ตอ) 

สวติชเครือ่งยนต 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
(ภาพจากดานขัว้ตอ) 

DBG114AWB019

A B

DBG114AWB020

A

A

B

B

C

D

DBG114AWB021
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การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามนัเชือ้เพลิง [WL-C, WE-C] 
DCF011413350W01 

 ขอควรระวงั 
• น้าํมนัเชือ้เพลงิทีก่ระเดน็หรอืรัว่ไหลไปถกูชิน้สวนตางๆ เปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได และ

ทาํใหชิน้สวนเหลานัน้เสือ่มสภาพได คลมุทอทางน้าํมนัของชิน้สวนระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิทีถ่อดออกดวยผา เพื่อ
ดดูซบัน้าํมนัทีไ่หลออก 

• เพือ่ปองกนัทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิอดุตนั ระมดัระวงัอยาใหสิง่สกปรกเขาไปในชองทาง และตองแนใจวาขนั
โบลทยดึทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิตามคาแรงขัน 

• เพือ่ปองกนัการัว่ของน้าํมนั ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนทีแ่นะนาํไวในคูมอืซอม เมือ่ทาํการถอดและตดิตัง้หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

• ทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิน้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถถอดและตดิตัง้กลบัเขาทีไ่ดสงูสดุถงึหาครัง้ ตองแนใจวาได
ทาํการบนัทกึการบรกิาร เมื่อทาํการถอดและตดิตัง้ทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ ถาถอดเปนครัง้ทีห่ก ใหเปลีย่นทอ
ทางใหม 

• ใหความสาํคญัในขัน้ตอนการลางทาํความสะอาด กอนทาํการซอมชิน้สวนระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ เพือ่ปองกนั
ไมใหมสีิง่สกปรกเขาไปภายในชิน้สวน 

• ถาน้าํมนัไมไหลผานไสกรอง, อาจทาํใหมสีิง่แปลกปลอมเขาไปภายในปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ เปนเหตใุหปมน้าํมนั
เชือ้เพลงิเสยีหายได ดงันัน้อยาตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิกลบักนั (ทอทางหลกัและไหลกลบั) โดยเดด็ขาด 
เมื่อทาํการตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ ใหปฏบิตัติาม “หมายเตการตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ” ซึง่มแีนะนาํ
ไวในคูมอืการซอม (ด ู01-14B-13 หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ) 

 
 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏบิัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-3 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-C, WE-C]) ไดอยางถูกตอง

ครบถวน 
3. ถอดแบตเตอรีแ่ละฐานรองแบตเตอรี่ (ดู 01-17-2 การ

ถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่) 
4. ถอดหหูิ้วแบตเตอรี ่
5. จัดชดุไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงไมใหกีดขวางการทาํงาน 

(ดู 01-14B-9 การถอด/ตดิตั้งไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
[WL-C, WE-C]) 

6. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
7. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
8. ปฏิบัตติามขั้นตอน “หลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-4 

ข้ันตอนหลังการปฏิบตัิงาน [WL-C, WE-C]) 
 
 
9. ติดเครื่องยนตและตรวจสอบดูวาไมมีการรัว่ของระบบ

น้ํามันเชื้อเพลิง 
1 ทอทางหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-12 หมายเหตุการถอดทอหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

2 คอมมอลเรล 
3 ทอทางน้าํมันเชื้อเพลิง 

(ดู 01-14B-13 หมายเหตุการถอดทอหัวฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

4 ขอตอสายไฟ 
5 ฝาครอบสายพานไทมมิ่ง 

(ดู 01-10B-9 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบ 
สายพานไทมมิง่) 

6 ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง 
(ดู 01-14B-12 หมายเหตุการถอดพูลเลยปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง) 

 

 
 
 

N·m {kgf·m, ft·lbf}

15.7—22.5 
{1.61—2.29, 
11.6—16.5}

6.9—9.8 N·m 
{71—99 kgf·cm, 
62—86 in·lbf}

DBG114BWB705

A A

N·m {kgf·m, ft·lbf}

25—29 
{2.5—2.9, 
19—21}

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

5

4

3

1

2

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

1 6

DBG114BWB002



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-12 

หมายเหตกุารถอดทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
   
 ขอควรระวงั 

• ใหลอ็กขอตอทอทางน้าํมนัเขาหวัฉดีไวไมใหหมนุในขณะทีถ่อดทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิออก ถาไมเชนนัน้ ตวัขอ
ตอทาองทางอาจหลดุหลวมทาํใหเกดิการรัว่ได 

 
1. ลอ็กขอตอทอทางหัวฉดีไวไมใหหมุน 
2. คลายนัตทอทางฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ในขณะทีต่อง

ระวังไมใหขอตอทอทางน้ํามันเขาหัวฉีดหมุนตาม 

 
 
หมายเหตกุารถอดพลูเลยปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

1. ถอดโบลทยดึพูลเลยปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงทัง้ 2 ตัว 
2. คลายนัตล็อกพูลเลยปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. ใชเครื่องมือพิเศษถอดพลูเลยออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัฉดี 
ขอตอทอทาง
น้าํมนัเขาหวัฉดี 

นตัทอทางฉดี
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

นตัลอ็กพลูเลย
ปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ

DBG114BWB304

49 S019 005

M6 x 1.0 

DBG114BWB023



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-13 

 
 
 

 01

หมายเหตกุารตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
1. ติดตั้งทอทางน้าํมันหลักและทอไหลกลับ ตามภาพ 

 
 
การตรวจสอบปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 

DCF011413350W02 
 ขอควรระวงั 

• ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิจะถกูซลีปดไวอยางด ีเพือ่รกัษาหนาทีก่ารทาํงานใหถกูตอง ดงันั้นเมือ่ทาํการถอด
ชิน้สวนปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ จาํเปนจะตองใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งมอืทดสอบ การถอดชิน้สวนปมน้าํมนั
เชือ้เพลงิโดยไมใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งมอืทดสอบ จะทาํใหเกดิขอบกพรองขึน้ได 

• สาํหรบัการถอดชิน้สวนใดๆ ภายในปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ ทีม่ขีอบกพรองเกดิขึน้ ใหตดิตอตวัแทนจาํหนาย 
 

1. ชิ้นสวนภายในปมน้ํามันเชื้อเพลิง 
2. วาลวแบงน้ํามัน 
3. เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

การตรวจสอบวาลวแบงน้าํมนั [WL-C, WE-C] 
DCF011413350W03 

 ขอควรระวงั 
• ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิจะถกูซลีปดไวอยางด ีเพือ่รกัษาหนาทีก่ารทาํงานใหถกูตอง ดงันั้นเมือ่ทาํการถอด

ชิน้สวนปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ จาํเปนจะตองใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งมอืทดสอบ การถอดชิน้สวนปมน้าํมนั
เชือ้เพลงิโดยไมใชเครือ่งมอืพเิศษและเครือ่งมอืทดสอบ จะทาํใหเกดิขอบกพรองขึน้ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ

ไสกรองน้าํมันเชือ้เพลงิ

สวติชตวัดกัน้าํ 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ

คอมมอลเรล 

เชค็วาลว

วาลวแบงน้าํมนั

DBG114BWB787



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-14 

การตรวจสอบความตานทาน 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปลอดขอตอสายไฟวาลวแบงน้ํามัน 
3. วัดความตานทานระหวางขั้ววาลวแบงน้ํามัน โดยใชโอหม

มิเตอร 
• ถาไมอยูในคากําหนด, ใหซอมปมน้ํามันเชื้อเพลิง (ดู 

01-14B-13 การตรวจสอบปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, 
WE-C]) 

• ถาไมอยูในคากําหนด, ใหตรวจสอบการขาด/ลัดวงจร 
คากาํหนด 

อุณหภมู ิ(° C {° F}) ความตานทาน (โอหม) 
20 {68} 2.6-3.15 

 

การตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร 
1. ตรวจสอบการขาด/ลดัวงจรในขุดสายไฟตอไปนี้ 

• ถามีการขาด/ลดัวงจร, ใหซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 
การขาดวงจร 
• วงจรแหลงจายไฟ (วาลวแบงน้ํามันขั้ว A และเมนรีเลยข้ัว D) 
• วงจรกราวด (วาลวแบงน้ํามันขั้ว B และ PCM ข้ัว 179 ) 
การลดัวงจร 
• วาลวแบงน้ํามันขั้ว A และเมนรเีลยข้ัว D กับกราวด 

 

การถอด/ตดิตัง้ตวักรองทอน้าํมันไหลเขาปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
DCF011413350W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดสายน้ํามันเชื้อเพลิงออกจากทอ 
3. ถอดโบลทยดึ 

หมายเหต ุ
• ตัวกรองทอน้ํามันไหลเขาไมสามารถถอดแยกได 
เพราะวาถูกผนกึรวมไวภายในโบลท 

 
4. หากมีสิ่งผิดปกติ, ทําความสะอาดตัวกรองทอน้ํามัน

ไหลเขา 
5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การตรวจสอบคอมมอลเรล [WL-C, WE-C] 
DCF011413151W01 

ขอควรระวงั 
• หามถอดแยกเซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ หรอืตวัจาํกดัแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ (Fuel Pressure Limiter) ออกจาก
คอมมอลเรล เพราะวาแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิภายในคอมมอลเรลจะสงูมาก, เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ (Fuel 
Pressure Sensor), ตวัจาํกดัแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ หรอืคอมมอลเรลอาจเสยีหายได ทาํใหเกดิการัว่ ถาชิน้สวน
เหลานีถ้กูถอดออก 

 

1. ตรวจสอบความเสียหายหรือรอยแตกราวที่ตัวคอมมอลเรล นอกจากนี้ใหตรวจสอบดวูาไมมสีนิมหรือสิ่งสกปรกที่จะทาํ
ใหเกิดการรั่ว 
• ถามี, ใหเปลี่ยนคอมมอลเรล 

วาลวแบงน้าํมนั

ตวักรองทอน้าํมนั
ไหลเขาปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

ทอน้าํมนัไหลเขา

ปะเกน็

โบลทยดึ

AB

DBG114BWB012

23—27 N·m 
{2.4—2.7 kgf·m, 
17—19 ft·lbf}

R

DBG114BWB004



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-15 

 
 
 

 01

การถอด/ตดิตัง้หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 DCF011413250W01 

 ขอควรระวงั 
• น้าํมนัเชือ้เพลงิทีก่ระเดน็หรอืรัว่ไหลไปถกูชิน้สวนตางๆ เปนอนัตราย น้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถลกุตดิไฟได และ
ทาํใหชิน้สวนเหลานัน้เสือ่มสภาพได คลมุทอทางน้าํมนัของชิน้สวนระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิทีถ่อดออกดวยผา เพื่อ
ดดูซบัน้าํมนัทีไ่หลออก 

• เพือ่ปองกนัทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิอดุตนั ระมดัระวงัอยาใหสิง่สกปรกเขาไปในชองทาง และตองแนใจวาขนั
โบลทยดึทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิตามคาแรงขัน 

• เพือ่ปองกนัการัว่ของน้าํมนั ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนทีแ่นะนาํไวในคูมอืซอม เมือ่ทาํการถอดและตดิตัง้หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

• ทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิน้าํมนัเชือ้เพลงิสามารถถอดและตดิตัง้กลบัเขาทีไ่ดสงูสดุถงึหาครัง้ ตองแนใจวาได
ทาํการบนัทกึการบรกิาร เมื่อทาํการถอดและตดิตัง้ทอทางฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ ถาถอดเปนครัง้ทีห่ก ใหเปลีย่น 
ทอทางใหม 

• ใหความสาํคญัในขัน้ตอนการลางทาํความสะอาด กอนทาํการซอมชิน้สวนระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ เพือ่ปองกนั
ไมใหมสีิง่สกปรกเขาไปภายในชิน้สวน 

 

 หมายเหต ุ
• ใหทาํการ “โปรแกรมรหัสหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง” หลังการเปลีย่นหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง (ดู 01-40B-21 การ
โปรแกรมรหสัหัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง [WL-C, WE-C]) 

 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปฏิบัตติามขั้นตอน “กอนการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-3 ข้ันตอนกอนการปฏบิัติงาน [WL-C, WE-C]) ไดอยางถูกตอง

ครบถวน 
3. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP 
4. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT 
5. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
6. ปลดขอตอสายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
7. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
8. การตดิตั้งใหทาํยอนกลับข้ันตอนการถอด 
9. ปฏิบัตติามขั้นตอน “หลังการปฏิบัติงาน” (ดู 01-14B-4 

ข้ันตอนหลังการปฏิบตัิงาน [WL-C, WE-C]) ไดอยาง
ถูกตองครบถวน 

 
1 ทอน้ํามันไหลกลับ 
2 ทอทางฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง 
3 ขายึดหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง 
4 หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RR

A

B

B

A

21.0—26.0 
{2.15—2.65, 
15.5—19.1}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

21.0—26.0 
{2.15—2.65, 
15.5—19.1}

25—29 
{2.5—2.9, 
19—21}

4

3

1

2

DBG114BWB001



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-16 

การตรวจสอบหวัฉดีน้าํมันเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 DCF011413250W02 

การตรวจสอบความตานทาน 
 

หมายเหต ุ
• ใหทาํการทดสอบนี้เม่ือจําเปน 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ปลดขอตอสายไฟหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. ใชโอหมมิเตอรตรวจวัดคาความตานทานของหัวฉดี

น้ํามันเชื้อเพลิง 
• ถาไมไดตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนหัวฉดีนํ้ามนั
เชื้อเพลิง (ดู 01-14B-15 การถอด/ติดตั้งหัวฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

• ถาอยูในคากําหนด, ใหตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร 
 
คาความตานทาน 
ประมาณ 0.225 โอหม 

 
การตรวจสอบการขาด/ลดัวงจร 

1. ปลดขอตอสายไฟ PCM 
2. ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในขุดสายไฟตอไปนี้ 

(ตรวจสอบความตอเนื่อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCM 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

หวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

AB

DBG114BWB010

AB

DBG114BWB011

124

148

196

172 171

195

147

123 122

146

194

170 169

193

145

121 120

144

192

168 167

191

143

119 118

142

190

166 165

189

141

117 116

140

188

164 163

187

139

115 114

138

186

162 161

185

137

113 112

136

184

160 159

183

135

111 110

134

182

158 157

181

133

109 108

132

180

156 155

179

131

107 106

130

178

154 153

177

129

105 104

128

176

152 151

175

127

103 102

126

174

150 149

173

125

101

DBG114BWB009



ระบบน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
 

01-14B-17 

 
 
 

 01

การขาดวงจร 
• ถาไมมีความตอเนื่อง, แสดงวาขาดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 

— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 1 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 174 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 2 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 149 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 3 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 173 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 4 ข้ัว B และ PCM ข้ัว 150 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 1 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 125 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 2 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 102 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 3 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 101 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 4 ข้ัว A และ PCM ข้ัว 126 

การลดัวงจร 
• ถาไมมีความตอเนื่อง, แสดงวาขาดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 

— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 1 ข้ัว B และกราวดตัวถัง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 2 ข้ัว B และกราวดตัวถัง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 3 ข้ัว B และกราวดตัวถัง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 4 ข้ัว B และกราวดตัวถัง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 1 ข้ัว A และกราวดตัวถัง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 2 ข้ัว A และกราวดตัวถัง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 3 ข้ัว A และกราวดตัวถัง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 4 ข้ัว A และกราวดตัวถัง 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 1 ข้ัว B และแหลงจายไฟ 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 2 ข้ัว B และแหลงจายไฟ 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 3 ข้ัว B และแหลงจายไฟ 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 4 ข้ัว B และแหลงจายไฟ 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 1 ข้ัว A และแหลงจายไฟ 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 2 ข้ัว A และแหลงจายไฟ 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 3 ข้ัว A และแหลงจายไฟ 
— หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิงสูบ 4 ข้ัว A และแหลงจายไฟ 





ระบบไอเสยี [WL-3]   
 

01-15A-1 

 
 
 

 01

 

01-15A ระบบไอเสยี [WL-3] 
การตรวจสอบระบบไอเสีย  
   [WL-3]........................................ 

 
01-15A-1 

การถอด/ตดิตัง้ระบบไอเสยี 
     [WL-3]...................................... 

 
01-15A-2 

 
 
 

การตรวจสอบระบบไอเสีย [WL-3] 
DCF011500000W01 

1. ติดเครื่องยนตและตรวจสวนประกอบของไอเสียเพ่ือหาจุดรั่วของแกสไอเสีย 
• ถาพบรอยรั่ว, ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนตามความจําเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบไอเสยี [WL-3] 
 

01-15A-2 

การถอด/ตดิตัง้ระบบไอเสยี [WL-3] 
DCF011500000W02 

คาํเตอืน 
• ในขณะทีเ่ครือ่งยนตและระบบไอเสยียงัรอนอยู, อาจทาํใหเกดิอนัตรายจากการลกุไหมหรอืบาดเจบ็ได   

ดบัเครือ่งยนตและรอจนกระทัง่ชิน้สวนตางๆ เยน็ลง หลงัจากนัน้จงึถอดชิน้สวน 
 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนเรยีงตามลําดับที่แสดงไวในตาราง 
3. ประกอบชิ้นสวน ยอนข้ันตอนการถอด 
4. ติดเครื่องยนต และ  

(1) ตรวจการรั่วของแกสไอเสีย 
(2) หากมีการซอมบริเวณรอบๆ เทอรโบชารจเจอร, ตรวจรอบๆ เทอรโบชารจเจอร หาการรั่วของน้ํามันเครื่อง 

 
1 หมอพักหลัก 
2 แคตตาไลติค คอนเวอรทเตอร 
3 ทอไอเสียทอนหนา 

(ดู 01-15A-3 หมายเหตุการตดิตั้งทอไอเสีย 
ทอนหนา) 

4 ฉนวนกันความรอนทอรวมไอเสีย 
5 ขอตอ 

6 เทอรโบชารจเจอร 
(ดู 01-15A-3 หมายเหตุการถอดเทอรโบชารจเจอร)

7 ทอน้ํามันเครื่อง (ทอจาย) 
(ดู 01-15A-3 หมายเหตุการตดิตั้งทอน้ํามันเครื่อง 
(ทอจาย)) 

8 ทอน้ํามันเครื่อง (ไหลกลับ) 
9 ทอรวมไอเสยี 

(ดู 01-15A-3 หมายเหตุการถอดทอรวมไอเสยี) 

R R
R

R

R

R

22—27 
{2.3—2.7, 
17—19}

64—89 {6.6—9.0, 48—65}
22—27 {2.3—2.7, 17—19}

22—27 {2.3—2.7, 17—19}

21.6—28.4 {2.21—2.89, 16.0—20.9}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

37.3—52.0 {3.81—5.30, 27.6—38.3}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

11.8—17.6 
{1.21—1.79, 
8.71—12.9}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

A

A

7

6

4
4

3

2

1

5

8

9

R

9.1—14.3 N·m 
{93—145 kgf·cm, 
81—126 in·lbf}

DBG115AWB001



ระบบไอเสยี [WL-3]   
 

01-15A-3 

 
 
 

 01

หมายเหตกุารถอดเทอรโบชารจเจอร 
• อยาทําเทอรโบชารจตกหลน 
• หามดดักานหรอืขายึดของเวสตเกจ (Wastegate actuator) 
• ปดหรือคลุมบรเิวณทอไอดี, ทอไอเสีย และชองทางน้ํามันเครื่องตางๆ เพ่ือปองกันฝุน หรอืสิ่งอ่ืนๆ เขาไปภายใน 

 
หมายเหตกุารถอดทอรวมไอเสยี 

1. จัดตาํแหนงตัวหลอเย็นของ EGR อยาใหขวางทาง (ดู 01-16A-4 การถอดและติดตั้ง EGR [WL-3]) 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอน้าํมนัเครือ่ง (ทอจาย) 

1. ยืนยันใหแนใจวาเทอรโบชารจเจอรตดิตั้งอยางถูกตองแลว, หลังจากนั้นจึงติดตั้งทอน้ํามันเครื่อง (ทอจาย) 
 
หมายเหตกุารประกอบทอไอเสยีทอนหนา 

1. ขันนัต A ไวชั่วคราว 
 

คาแรงขนั : 
A : 37-52 N•m {3.8-5.3 kg•m, 28-38 ft•lbf} 
B : 21.6-28.4 N•m {2.21-2.89 kg•m, 16.0-

20.9 ft•lbf} 
C : 19-25 N•m {2.0-2.5 kg•m, 15-18 ft•lbf} 

 
2. ขันนัต B และ C ไวชั่วคราว 
3. ขันนัต A ใหแนน 
4. ขันโบลท B และ C ใหแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

B

C

DBG115AWB003





ระบบไอเสยี [WL-C, WE-C]   
 

01-15B-1 

 
 
 

 01

01-15B ระบบไอเสยี [WL-C, WE-C] 
การตรวจสอบระบบไอเสีย  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-15B-1 

การถอด/ตดิตัง้ระบบไอเสยี 
     [WL-C, WE-C].............................

 
01-15B-2 

 
 
 

การตรวจสอบระบบไอเสีย [WL-C, WE-C] 
DCF011500000W03 

1. ติดเครื่องยนตและตรวจสวนประกอบของไอเสียเพ่ือหาจุดรั่วของแกสไอเสีย 
• ถาพบรอยรั่ว, ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนตามความจําเปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบไอเสยี [WL-C, WE-C] 
 

01-15B-2 

การถอด/ตดิตัง้ระบบไอเสยี [WL-C, WE-C] 
DCF011500000W04 

คาํเตอืน 
• ในขณะทีเ่ครือ่งยนตและระบบไอเสยียงัรอนอยู, อาจทาํใหเกดิอนัตรายจากการลกุไหมหรอืบาดเจบ็ได  
 ดบัเครือ่งยนตและรอจนกระทัง่ชิน้สวนตางๆ เยน็ลง หลงัจากนัน้จงึถอดชิน้สวน 
 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดฝาครอบเครื่องยนต 
3. ถอดกรองอากาศ (ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดตวัหลอเยน็ EGR (ดู 01-16B-4 การถอด/กาตติดั้งระบบ EGR [WL-C, WE-C]) 
5. ถอดชิ้นสวนเรยีงตามลําดับที่แสดงไวในตาราง 
6. ประกอบชิ้นสวน ยอนข้ันตอนการถอด 
7. ติดเครื่องยนต และ 

(1) ตรวจการรั่วของแกสไอเสีย 
(2) หากมีการซอมบริเวณรอบๆ เทอรโบชารจเจอร, ตรวจรอบๆ เทอรโบชารจเจอร หาการรั่วของน้ํามันเครื่อง 

 
1 หมอพักหลัก 
2 แคตตาไลติค คอนเวอรทเตอร 
3 ทอไอเสียทอนหนา 

(ดู 01-15B-3 หมายเหตุการตดิตั้งทอไดเสยี
ทอนหนา [WL-C, WE-C]) 

4 ฉนวนกันความรอนทอรวมไอเสีย 
5 ฉนวนกันความรอนเทอรโบชารจ 

 

6 ทอน้ํา 
(ดู 01-15B-3 หมายเหตุการถอดทอน้ํา) 
(ดู 01-15B-3 หมายเหตุการตดิตั้ง) 

7 ทอน้ํามันเครื่อง  
8 ทอยางน้ํามันเครื่อง (ทอจาย) 

(ดู 01-15B-3 หมายเหตุการตดิตั้งทอยาง
น้ํามันเครื่อง (ทอจาย)) 

R

R

R

R

R

22—27 {2.3—2.7, 
17—19}

64—89 {6.6—9.0, 48—65}

22—27 
{2.3—2.7, 
17—19}

22—27 {2.3—2.7, 17—19}

14.7—20.6 N·m 
{150—210 kgf·cm, 
131—182 in·lbf}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

37—52 {3.8—5.3, 28—38}

37—52 {3.8—5.3, 
28—38}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

A

A

9

4

5

3

2

1

R

11 6

7

810

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

11.8—17.6 N·m 
{121—179 kgf·cm, 
105—155 in·lbf}

22—27 {2.3—2.7, 
17—19}

DBG115BWB001



ระบบไอเสยี [WL-C, WE-C]   
 

01-15B-3 

 
 
 

 01

 
9 เทอรโบชารจเจอร 

 10 ขอตอ 
 

11 ทอรวมไอเสยี 

 
หมายเหตกุารถอดทอน้าํ 

1. กอนถอดทอน้ํา ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนตออกกอน (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนน้ําหลอเย็น [WL-C, WE-C]) 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอยางน้าํมนัเครือ่ง (ทอจาย) 

1. ใชประแจยึดทีส่วน A ใหแนน 
2. ขันนัต B ใหแนน 

 
คาแรงขนั : 

B, D : 14.7-20.6 N•m {150-210 kg•cm, 
131-182 in•lbf} 

 
3. ใชคมีจับที่สวน C ใหแนน 
4. ขันนัต D ใหแนน 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอน้าํ 

1. หลังจากติดตั้งทอน้ําแลว, เตมิน้ําหลอเย็นเขาไปใหม (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนน้ําหลอเยน็ [WL-C, WE-C]) 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอไอเสยีทอนหนา 

1. ขันนัต A ไวชั่วคราว 
 

คาแรงขนั : 
A, B : 37-52 N•m {3.8-5.3 kg•m, 28-38 

ft•lbf} 
C : 19-25 N•m {2.0-2.5 kg•m, 15-18 ft•lbf} 

 
2. ขันโบลท B และ C ไวชั่วคราว 
3. ขันนัต A ใหแนน 
4. ขันนัต B และ C ใหแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D
DBG115BWB003

A

B

C

DBG115BWB002





ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-3]   
 

01-16A-1 

 
 
 

 01

01-16A ระบบควบคมุมลภาวะ [WL-3]  
ตาํแหนงอปุกรณของระบบควบคมุ
มลภาวะ [WL-3]............................ 

 
01-16A-1 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR  
   (ชองอากาศ) [WL-3]...................... 

 
01-16A-5 

แผนผังอปุกรณของระบบควบคมุ 
   มลภาวะ [WL-3]............................ 

 
01-16A-3 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบคมุ  
   EGR [WL-3]..................................

 
01-16A-6 

การถอด/ตดิตัง้ระบบ EGR  
   [WL-3]........................................ 

 
01-16A-4 

การตรวจสอบโรลโอเวอรวาลว (Rollover 
   valve) [WL-3].............................. 

 
01-16A-6 

การตรวจสอบวาลว EGR  
   [WL-3]........................................ 

 
01-16A-5 

การตรวจสอบเชค็วาลว (สองทาง) 
   [WL-3]........................................ 

 
01-16A-7 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR  
   (สุญญากาศ) [WL-3]...................... 

 
01-16A-5 

การตรวจสอบหองไอระเหย  
   [WL-3]........................................ 

 
01-16A-7  

 
 
ตาํแหนงอปุกรณของระบบควบคมุมลภาวะ [WL-3] 

DCF011600000W01 

ดานหองเครือ่งยนต 

 
 

1 วาลว EGR  
(ดู 01-16A-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-3]) 
(ดู 01-16A-5 การตรวจวาลว EGR [WL-3]) 

2 ตัวหลอเย็น EGR  
(ดู 01-16A-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-3]) 

3 โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR  
(ดู 01-16A-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวควบคุม 
EGR [WL-3]) 

4 โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) 
(ดู 01-16A-5 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว EGR 
(สุญญากาศ) [WL-3]) 

5 โซลินอยดวาลว EGR (ชองอากาศ) 
(ดู 01-16A-5 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว EGR 
(ชองอากาศ) [WL-3]) 

6 กรองอากาศ 
7 แคตตาไลติค คอนเวอรทเตอร 

(ดู 01-15A-2 การถอด/ตดิตั้งระบบไอเสีย) 

2

16

4

3

5

7

DBG116AWB301



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-3] 
 

01-16A-2 

ดานถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
รุนดบัเบลิแคบ็, เสตรทชแคบ็ 

 
รุนแคบ็ธรรมดา 

 
 

1 โรลโอเวอรวาลว 
(ดู 01-16A-6 การตรวจสอบโรลโอเวอรวาลว  
[WL-3]) 

2 เช็ควาลว (สองทาง) 
(ดู 01-16A-7 การตรวจสอบเช็ควาลว (สอง
ทาง) [WL-3]) 

3 หองไอระเหย 
(ดู 01-16A-7 การตรวจสอบหองไอระเหย  
[WL-3]) 

1

DBG116AWB331

2 3

1

DBG116AWB330

มกีระบะ 

ไมมีกระบะ 



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-3] 
 

01-16A-3 

 
 
 

 01

แผนผังอปุกรณของระบบควบคมุมลภาวะ [WL-3] 
DCF011600000W02 

โซลนิอยดวาลว EGR 
(สญุญากาศ)  

โซลนิอยด
วาลว EGR 
(ชองอากาศ)

ตวัหลอเยน็ 
EGR 

วาลว EGR
ดานถงัน้าํมนั 

เชค็วาลว 
(สองทาง) 

โรลโอเวอรวาลว 
โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR 

ปมสญุญากาศ 
หองไอระเหย 

แคตตาไลตคิ 
คอนเวอรทเตอร 

ไป PCM 
ไมมีกระบะ *1: 

DBG116ATB301



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-3] 
 

01-16A-4 

การถอด/ตดิตัง้ระบบ EGR [WL-3] 
DCF011600020W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวน เรยีงตามลําดับทีแ่สดงไวในตาราง 
3. ติดตั้งชิ้นสวนยอนข้ันตอนการถอด 

 
 

1 ทอ EGR  
2 ตัวหลอเย็น EGR 

3 วาลว EGR 
4 ทออากาศเขา 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ระบบ EGR  

1. ขันนัตและโบลทชั่วคราว เรียงตามลําดับ A ถึง E 
2. ขันนัตและโบลทใหแนน เรียงตามลําดับ A ถึง E 

 
 

ดานหนา

ดานหนา

A

A

R

R

R

R

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

4

3

1 2

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

DBG116AWB001

A

B

C
D

E

DBG116ATB010



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-3] 
 

01-16A-5 

 
 
 

 01

การตรวจสอบวาลว EGR [WL-3] 
DCF011620300W01 

1. ใชปมสุญญากาศปอนสุญญากาศเขาตามรูป และตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชอง 1 และ 2 
• หากไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนวาลว EGR 

คากาํหนด 
สญุญากาศ 

kPa {mmHg, inHg} การไหลของอากาศ 

ต่ํากวา -30.0--36.6 
{-226—274, -8.910—10.8} ใช 

นอกเหนือจากดานบน ไมใช 
 
 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) [WL-3] 
DCF011618741W01 

1. ตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชองทางตางๆ ตามสภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาไมไดตามคากําหนด, เปลีย่นโซลินอยดวาลว 

EGR (สุญญากาศ) 
• ถาไดตามคากําหนด ตรวจ “การขาดวงจร/การ
ลัดวงจร” ตอไป 

          :การไหลของอากาศ 

  
ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรของชดุสายไฟดังตอไปนี้ 
• หากพบการขาดวงจร/ลดัวงจร, ซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 

การขาดวงจร 
• ดานแหลงจายไฟ (โซลินอยดวาลว EGR (สญุญากาศ) ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D) 
• ดานจดุลงกราวด (โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 4T) 

การลดัวงจร 
• โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ) ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D กับจุดกราวด 

 

 
การตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR (ชองอากาศ) [WL-3] 

DCF011618741W02 

1. ตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชองทางตางๆ ตามสภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาไมไดตามคากําหนด, เปลีย่นโซลินอยดวาลว EGR (ชองอากาศ) 
• ถาไดตามคากําหนด ตรวจ “การขาดวงจร/การ
ลัดวงจร” ตอไป 

           :การไหลของอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน            ขัว้                  ชองทาง

ขัน้ตอน 
           ขัว้                           ชองทาง

ไสกรอง 

12

DBG116AWB002

AB
AB

DBG116AWB003

C

A AB B

DBG116AWB004



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-3] 
 

01-16A-6 

ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรของชดุสายไฟดังตอไปนี้ 

• หากพบการขาดวงจร/ลดัวงจร, ซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 
การขาดวงจร 

• ดานแหลงจายไฟ (โซลินอยดวาลว EGR (ชองอากาศ) ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D) 
• ดานจดุลงกราวด (โซลินอยดวาลว EGR (ชองอากาศ) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 4Q) 

การลดัวงจร 
• โซลินอยดวาลว EGR (ชองอากาศ) ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D กับจุดกราวด 

 
 
การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR [WL-3] 

DCF011618741W03 

1. ตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชองทางตางๆ ตามสภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาไมไดตามคากําหนด, เปลีย่นโซลินอยดวาลวควบคุม EGR (ชองอากาศ)
• ถาไดตามคากําหนด ตรวจ “การขาดวงจร/
การลัดวงจร” ตอไป 

         :การไหลของอากาศ 

 
YTA4114W105 

 

ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรของชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• หากพบการขาดวงจร/ลดัวงจร, ซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 
 
การขาดวงจร 

• ดานแหลงจายไฟ (โซลินอยดวาลวควบคุม EGR ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D) 
• ดานจดุลงกราวด (โซลินอยดวาลวควบคุม EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 4I) 

 
การลดัวงจร 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR ข้ัว A และเมนรเีลยข้ัว D กับจุดกราวด 
 
 
การตรวจสอบโรลโอเวอรวาลว [WL-3] 

DCF011642720W02 

หมายเหต ุ
• โรลโอเวอรวาลวไมสามารถถอดแยกออกได การตรวจสอบจะตองทาํในขณะที่ประกอบอยูกับถังน้ํามัน 
 

1. ตรวจสอบถังน้ํามัน (ดู 01-14A-9 การตรวจสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน 
           ขัว้                           ชองทาง 

A

AB

B

C

DBG116AWB005



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-3] 
 

01-16A-7 

 
 
 

 01

การตรวจสอบเชค็วาลว (สองทาง) [WL-3] 
DCF011642913W01 

1. ถอดเชค็วาลว (สองทาง) (ดู 01-14A-5 การถอด/ตดิตั้งถังน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 
2. ใชปมสุญญากาศปอนสุญญากาศเขาตามรูป ตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชอง A และ B 

• หากไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนเช็ควาลว 
(สองทาง) 

คากาํหนด 

สญุญากาศ 
kPa {mmHg, inHg} 

การไหลของ
อากาศ 

ชอง A มากกวา 18.6 
{140, 5.50} ใช 

ชอง B มากกวา 4.9 
{37, 1.5} ใช 

นอกเหนือจากดานบน ไมใช 

 

 
 
 
 
การตรวจสอบหองไอระเหย [WL-3] 

DCF011642590W01 

1. ถอดหองไอระเหย (ดู 01-14A-5 การถอด/ติดตั้งถังน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 
2. เปาลมเขาทางชองทาง A และตรวจสอบวามลีมออกมาทางชอง B 

• หากไมมีลมออกมา, เปลี่ยนตวัเก็บไอระเหย 

 

ตวัเก็บไอระเหย 

A

B

DBG116AWB303

A

B

DBG116AWB302





ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-C, WE-C]   
 

01-16B-1 

 
 
 

 01

01-16B ระบบควบคมุมลภาวะ [WL-C, WE-C]  
ตาํแหนงอปุกรณของระบบควบคมุ
มลภาวะ [WL-C, WE-C]..................

 
01-16B-1 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบคมุ    
EGR [WL-C, WE-C]...................... 

 
01-16B-6 

แผนผังอปุกรณของระบบควบคมุ 
   มลภาวะ [WL-C, WE-C]..................

 
01-16B-3 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัอากาศ  
(ครึ่ง) [WL-C, WE-C].....................

 
01-16B-6 

การถอด/ตดิตัง้ระบบ EGR  
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-16B-4 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัอากาศ  
(เตม็) [WL-C, WE-C].....................

 
01-16B-7 

การตรวจสอบวาลว EGR  
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-16B-5 

การตรวจสอบวาลวตดัอากาศ 
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-16B-7 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR  
   [WL-C, WE-C]..............................

 
01-16B-5 

การตรวจสอบโรลโอเวอรวาลว (Rollover 
   valve) [WL-C, WE-C].....................

 
01-16B-8  

 

ตาํแหนงอปุกรณของระบบควบคมุมลภาวะ [WL-C, WE-C] 
DCF011600000W03 

ดานหองเครือ่งยนต 

 
1 วาลว EGR  

(ดู 01-16B-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-C, 
WE-C]) 
(ดู 01-16B-5 การตรวจสอบวาลว EGR  
[WL-C, WE-C]) 

2 ตัวหลอเย็น EGR  
(ดู 01-16B-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-C, 
WE-C]) 

3 วาลวตดัอากาศ  
(ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้งระบบไอดี  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-16B-7 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
อากาศ (เต็ม) [WL-C, WE-C]) 

4 โซลินอยดวาลว EGR 
(ดู 01-16B-5 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว EGR 
[WL-C, WE-C]) 

5 โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR  
(ดู 01-16B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว EGR 
[WL-C, WE-C]) 

6 กรองอากาศ 
7 โซลินอยดวาลวตัดอากาศ (ครึ่ง)  

(ดู 01-16B-6 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
อากาศ (ครึ่ง) [WL-C, WE-C]) 

8 โซลินอยดวาลวตัดอากาศ (เตม็)  
(ดู 01-16B-7 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวตัด
อากาศ (เต็ม) [WL-C, WE-C]) 

 

7

3

5

4
2

2

1

6

8

7

DBG116BWB301



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-C, WE-C]   
 

01-16B-2 

9 แคตตาไลติค คอนเวอรทเตอร 
(ดู 01-15B-2 การถอด/ตดิตั้ง ระบบไอเสีย  
[WL-C, WE-C]) 

 
ดานถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
รุนดบัเบลิแคบ็ 4x2, เสตรทชแคบ็ 4x2 (ยกเวนรุนยกสงู) 

 
รุนแคบ็ธรรมดา, ดบัเบลิแคบ็ 4x4, เสตรทชแคบ็ 4x4, รุนยกสงู 

 
 

1 โรลโอเวอรวาลว 
(ดู 01-16B-8 การตรวจสอบโรลโอเวอรวาลว 
[WL-C, WE-C]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

DBG116BWB330

1

DBG116BWB331



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-C, WE-C] 

01-16B-3 

 
 
 

 01

แผนผังอปุกรณของระบบควบคมุมลภาวะ [WL-C, WE-C] 
DCF011600000W04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไสกรอง 

แคตตาไลตคิ 
คอนเวอรทเตอร 

โซลนิอยดวาลว EGR 

โซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR 

ดานถงัน้าํมนั 

วาลว EGR

หองไอระเหย

โรลโอเวอรวาลว 

ไป PCM 
ไมมีกะบะ 

เชค็วาลว 
(สองทาง)

วาลวตดัอากาศ

โซลนิอยดวาลวตดัอากาศ (ครึง่)

โซลนิอยดวาลวตดัอากาศ 
(ปดเตม็ที)่ 

*1: 

DBG116BWB304



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-C, WE-C] 
 

01-16B-4 

การถอด/ตดิตัง้ระบบ EGR [WL-C, WE-C] 
DCF011600020W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวน เรยีงตามลําดับทีแ่สดงไวในตาราง 
3. ติดตั้งชิ้นสวนยอนข้ันตอนการถอด 

 
1 ทอ EGR  
2 ตัวหลอเย็น EGR 

3 วาลว EGR 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ระบบ EGR  

1. ขันนัตและโบลทชั่วคราว เรียงตามลําดับ A ถึง F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

1

2

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

22.0—27.0 {2.25—2.75, 
116.3—19.9}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

R

R

R

R

DBG116BWB702



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-C, WE-C] 

01-16B-5 

 
 
 

 01

2. ขันนัตและโบลทใหแนน เรียงตามลําดับ A ถึง F 

 
 
การตรวจสอบวาลว EGR [WL-C, WE-C] 

DCF011620300W02 

1. ใชปมสุญญากาศปอนสุญญากาศเขาตามรูป และตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชอง 1 และ 2 
• หากไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนวาลว EGR 

คากาํหนด 
สญุญากาศ 

kPa {mmHg, inHg} การไหลของอากาศ 

ต่ํากวา -30.0--36.6 
{-226—274, -8.910—10.8} ใช 

นอกเหนือจากดานบน ไมใช 

 
 
 
 
การตรวจสอบโซลนิอยดวาลว EGR [WL-C, WE-C] 

DCF011618741W04 

1. ตอสายของเครือ่งมือวิเคราะหปญหาเขากับข้ัว DLC-2 
2. ดูสญัญาณตอไปนี้โดยใช PID/data monitor 

• โซลินอยดวาลว EGR 
• มาตรวัดอากาศ (MAF) 

3. ใชฟงกชั่นการจําลองเหตุการณ, “SEGRP” เพ่ือ
ตรวจสอบสอบวาปริมาณอากาศไหลเขา มีการ
เปลี่ยนแปลง 
• ถาปริมาณอากาศไหลเขาไมเปลี่ยนแปลง, 
ตรวจสอบสอบดังตอไปนี้ : 
— โซลินอยดวาลว EGR 
— ชุดสายไฟและขั้วตอขาดวงจร (เมนรีเลย - 

โซลินอยดวาลว EGR – PCM) 
— ทอสญุญากาศไมไดตอหรือชาํรุด 

4. ลบรหสั DTC ที่เก็บอยูใน PCM ใหหมด อางถึง”ข้ันตอนหลังจากซอม” 
 
 
 

ดานหนา 

ดานหนา 

A B

C

D

E

F

DBG116BWB703

12

DBG116AWB002

DLC-2

DBG110BWBA01



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-C, WE-C] 
 

01-16B-6 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวควบคมุ EGR [WL-C, WE-C] 
DCF011618741W05 

1. ตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชองทางตางๆ ตามสภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาไมไดตามคากําหนด, เปลีย่นโซลินอยดวาลวควบคุม EGR 
• ถาไดตามคากําหนด ตรวจสอบ “การขาด

วงจร/การลัดวงจร” ตอไป 

        :การไหลของอากาศ 

 

 
ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรของชุดสายไฟดังตอไปนี้ 
• หากพบการขาดวงจร/ลดัวงจร, ซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 

 
การขาดวงจร 

• ดานแหลงจายไฟ (โซลินอยดวาลวควบคุม EGR ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D) 
• ดานจดุลงกราวด (โซลินอยดวาลวควบคุม EGR ข้ัว B และ PCM ข้ัว 177) 

 
การลดัวงจร 

• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR ข้ัว A และเมนรเีลยข้ัว D กับจุดกราวด 
 
 
การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัอากาศ (ครึ่ง) [WL-C, WE-C] 

DCF011600000W07 

1. ตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชองทางตางๆ ตามสภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาไมไดตามคากําหนด, เปลีย่นโซลินอยดวาลวตดัอากาศ (ครึ่ง) 
• ถาไดตามคากําหนด ตรวจสอบ “การขาด

วงจร/การลัดวงจร” ตอไป 

        :การไหลของอากาศ 

 

 
 
ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรของชุดสายไฟดังตอไปนี้ 
• หากพบการขาดวงจร/ลดัวงจร, ซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 

 
การขาดวงจร 

• ดานแหลงจายไฟ (โซลินอยดวาลวตดัอากาศ (ครึ่ง) ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D) 
• ดานจดุลงกราวด (โซลินอยดวาลวตดัอากาศ (ครึ่ง) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 152) 

 
การลดัวงจร 

• โซลินอยดวาลวตัดอากาศ (ครึ่ง) ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D กับจุดกราวด 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอน 
           ขัว้                           ชองทาง 

ขัน้ตอน 
           ขัว้                           ชองทาง 

AB

A

B

C

DBG116BWB705

AB

A

B

C

DBG116BWB704



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-C, WE-C] 

01-16B-7 

 
 
 

 01

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตดัอากาศ (เตม็) [WL-C, WE-C] 
DCF011600000W06 

1. ตรวจสอบการไหลของอากาศระหวางชองทางตางๆ ตามสภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาไมไดตามคากําหนด, เปลีย่นโซลินอยดวาลวตดัอากาศ (เต็ม) 
• ถาไดตามคากําหนด ตรวจสอบ “การ

ขาดวงจร/การลัดวงจร” ตอไป 

        :การไหลของอากาศ 

 
YTA4114W105 

 
 

 
ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรของชุดสายไฟดังตอไปนี้ 
• หากพบการขาดวงจร/ลดัวงจร, ซอมหรือเปลี่ยนชดุสายไฟ 

 
การขาดวงจร 

• ดานแหลงจายไฟ (โซลินอยดวาลวตดัอากาศ (เต็ม) ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D) 
• ดานจดุลงกราวด (โซลินอยดวาลวตดัอากาศ (เต็ม) ข้ัว B และ PCM ข้ัว 155) 

 
การลดัวงจร 

• โซลินอยดวาลวตัดอากาศ (เตม็) ข้ัว A และเมนรีเลยข้ัว D กับจุดกราวด 
 

การตรวจสอบวาลวตดัอากาศ [WL-C, WE-C] 
DCF011600000W07 

1. ถอดทอสุญญากาศออกจากวาลวตดัอากาศ
2. ตอปมสญุญากาศเขาทีท่อ A  
3. ปอนสุญญากาศ และตรวจสอบวากานตอ เคลื่อนที ่

• ถากานตอไมเคลื่อนที่, เปลีย่นวาลวตดัอากาศ 
 

คากาํหนด [WL-C] 
สญุญากาศ 

kPa {mmHg, inHg} 
การเคลือ่นทีก่านตอ 

ต่ํากวา -4 {-30, -1.2} เริ่มเคล่ือนที ่
มากกวา -25.3 {-190, -7.47} ดึงสดุ 

 
คากาํหนด [WE-C] 

สญุญากาศ 
kPa {mmHg, inHg} 

การเคลือ่นทีก่านตอ 

ต่ํากวา -3.6 {-27, -1.1} เริ่มเคล่ือนที ่
มากกวา -27.9 {-209, -8.24} ดึงสดุ 

 
4. ตอปมสญุญากาศเขาทีท่อ A และ B 
5. ปอนสุญญากาศ และตรวจสอบวากานตอเคล่ือนที ่

• ถากานตอไมเคลื่อนที่, เปลีย่นวาลวตดัอากาศ 
 
คากาํหนด [WL-C] 

สญุญากาศ 
kPa {mmHg, inHg} 

การเคลือ่นทีก่านตอ 

มากกวา -40 {-300, -11.8} ดึงสดุ 
 

คากาํหนด [WE-C] 
สญุญากาศ 

kPa {mmHg, inHg} 
การเคลือ่นทีก่านตอ 

มากกวา -44 {-330, -13.0} ดึงสดุ 
 

 
 
 

ขัน้ตอน 
           ขัว้                           ชองทาง AB

A

B

C

DBG116BWB704

A

DBG116BWB706

A

B

DBG116BWB707



ระบบควบคุมมลภาวะ [WL-C, WE-C] 
 

01-16B-8 

การตรวจสอบโรลโอเวอรวาลว [WL-C, WE-C] 
DCF011642720W02 

หมายเหต ุ
• โรลโอเวอรวาลว ไมสามารถถอดแยกออกได การตรวจสอบจะตองทําในขณะที่ประกอบอยูกับถังน้ํามัน 

 
1. ตรวจสอบถังน้ํามัน (ดู 01-14B-8 การตรวจสอบถังน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบไฟชารจ   
 

01-17-1 

 
 
 

 01

01-17 ระบบไฟชารจ  
ตาํแหนงของอุปกรณในระบบ 
   ไฟชารจ....................................... 

 
01-17-1 

การถอด/ตดิตัง้ 
   เจนเนอเรเตอร................................

 
01-17-4 

การถอด/ตดิตัง้แบตเตอรี.่............... 01-17-2 การตรวจสอบเจนเนอเรเตอร.................01-17-5 
การตรวจสอบแบตเตอรี.่...................... 01-17-2 
การชารจแบตเตอรี.่........................... 01-17-4 

การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบ 
   ชิน้สวนเจนเนอเรเตอร......................

 
01-17-8 

 
 
 
ตาํแหนงอปุกรณในระบบไฟชารจ 

DCF011700000W01 

 
 
 

1 

แบตเตอรี ่
(ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี)่ 
(ดู 01-17-2 การตรวจสอบแบตเตอรี่) 
(ดู 01-17-4 การชารจแบตเตอรี่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เจนเนอเรเตอร 
(ดู 01-17-4 การถอด/ตดิตั้งเจนเนอเรเตอร) 
(ดู 01-17-5 การตรวจสอบเจนเนอเรเตอร) 
(ดู 01-17-8 การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบ
ชิ้นสวน) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1

2

DBG117ZWB004



ระบบไฟชารจ 
 

01-17-2 

การถอด/ตดิตัง้แบตเตอรี ่
DCF011718520W01 

1. ถอดชิ้นสวนเรยีงตามลําดับหมายเลขทีแ่สดงไว
ในตาราง 

1 สายขั้วลบแบตเตอรี ่
2 สายขั้วบวกแบตเตอรี ่

(ดู 01-17-2 หมายเหตุการประกอบสายขั้วบวก
แบตเตอรี)่ 

3 แคลมปรัดแบตเตอรี ่
4 แบตเตอรี ่
5 ถาดรองแบตเตอรี่ 

 
2. การตดิตั้งทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้สายขัว้บวกแบตเตอรี ่
  

หมายเหต ุ
• ใชสายรัดยึดสายขั้วบวกแบตเตอรี่เขากับแคลมปรัดแบตเตอรีใ่หแนน 

 
การตรวจสอบแบตเตอรี ่

DCF011718520W02 

 คาํเตอืน 
• เนือ่งจากแบตเตอรีม่สีารกดักรอนทีเ่ปนกรด, ควรระมดัระวงัในการยกแบตเตอรี ่
• เนือ่งจากกรดในแบตเตอรี ่มฤีทธิก์ดักรอนอยางรนุแรง, อยาใหกรดถกูเสือ้ผาหรอืรถยนต 
• ในกรณทีีก่รดจากแบตเตอรีส่มัผสักบั ผวิหนงั ดวงตา หรอืเสือ้ผา ใหลางออกทนัทดีวยน้าํทีไ่หลอยาง

ตอเนือ่ง โดยเฉพาะอยางยิง่ หากกรดถกูดวงตาใหลางดวยน้าํทนัทอียางนอย 15 นาทหีรอืมากกวา แลวรบี
พบแพทยโดยทนัท ี

 
คากาํหนดความถวงจาํเพาะของน้าํกรด 

1. ใชไฮดรอมิเตอร วัดคาความถวงจําเพาะของน้ํากรดแบตเตอรี ่
• ถาไดคานอยกวาคากําหนด, ชารจแบตเตอรีใ่หม (ดู 01-17-4 การชารจแบตเตอรี่) 

 
คากาํหนดความถวงจาํเพาะของน้าํกรดแบตเตอรี ่[20๐C {68 ๐F}] 

  1.22-1.29 
 
แรงเคลือ่นไฟฟาของแบตเตอรี ่

1. ตรวจแบตเตอรีต่ามลําดับตอไปนี้ 

ขัน้ตอน การตรวจ การปฏบิตั ิ

12.4 โวลท 
หรือมากกวา 

ไปข้ันตอนที่ 3 1 วัดแรงเคลื่อนไฟฟา 

ต่ํากวา 
12.4 โวลท 

ไปข้ันตอน 
ถัดไป 

12.4 โวลท 
หรือมากกวา 

ไปข้ันตอน 
ถัดไป 

2 ชารจอยางเร็วนาน 30 นาท ี
และตรวจแรงเคลื่อนใหม 

ต่ํากวา 
12.4 โวลท 

เปลี่ยน 
แบตเตอรี ่

 
 

5

4

3

1
2

N·m {kgf·cm, in·lbf}

2.9—4.9 
{29.6—49.9, 
25.7—43.3}

2.9—4.9 
{29.6—49.9, 
25.7—43.3}

3.4—4.9 
{35—49, 31—43}

DBG117ZWB002



ระบบไฟชารจ 
 

01-17-3 

 
 
 

 01

ขัน้ตอน การตรวจ การปฏบิตั ิ

ใช ปกติ 3 ใชเครื่องมือทดสอบภาวะการ
กระจายกระแสของแบตเตอรี่ 
(ดู คาการกระจายกระแสใน
การทดสอบ) หลังจาก 15 
วินาทผีานไป บนัทึกคา
แรงเคลื่อนไฟฟาของ
แบตเตอรี่ คาแรงเคลื่อน
มากกวาคากําหนด ใชหรือไม 

ไมใช เปลี่ยน 
แบตเตอรี ่

 
 
คาการกระจายกระแสในการทดสอบ 
 65D31R (56): 165 A 
 95D31R (64): 250 A 
 
คากาํหนดมาตรฐาน 

อุณหภมูขิองแบตเตอรี ่(๐C {๐F}) แรงเคลือ่นต่าํสดุ (v) 
4 {39} 9.3 
10 {50} 9.4 
16 {61} 9.5 
21 {70} 9.6 

 
กระแสไฟฟาเลีย้งวงจร 

1. ตรวจใหแนใจวาสวติชกุญแจอยูตําแหนง “OFF” (ถอดลูกกุญแจออกจากสวติช) และประตปูดหมดทุกบาน 
2. ถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ออก 
3. ตอสายเครื่องทดสอบ ระหวางข้ัวลบของแบตเตอรี่ และสายขั้วลบของแบตเตอรี่ ปลอยแบตเตอรีท่ิ้งไว 15 นาท ีโดย
หามกระตุนใหอุปกรณไฟฟาใดๆทํางาน หลังจากนั้นวัดกระแสไฟฟาที่เลี้ยงวงจร 

• ถาไมอยูในคากําหนด, วัดคากระแสไฟฟาเลีย้งวงจรโดยดึงฟวสที่อยูในกลองฟวสหลักออกทีละตัว และดึงฟวสที่
อยูในกลองฟวสออกทีละตัว 

 
หมายเหต ุ

• ถาไมปลอยแบตเตอรีท่ิ้งไว 15 นาท,ี เครื่องทดสอบจะแสดงคากระแสทีสู่ง (ประมาณ 200 mA) 
• หลังจากที่ตอเครื่องทดสอบเสรจ็แลว หากมกีารกระตุนใหอุปกรณไฟฟาใดๆทํางาน จะตองรออีกประมาณ 15 
นาที นับจากทีอุ่ปกรณไฟฟาถกูกระตุนใหทาํงาน 

 
ขอควรระวงั 

• ในขณะทีว่ดักระแสไฟฟาเลีย้งวงจร หากมกีารเปดใหอปุกรณไฟฟาทาํงาน จะทาํใหเครือ่งทดสอบเสยีหายได 
 
หมายเหต ุ

• ในรถยนตที่มรีะบบอิมโมบิไลเซอร, จะมีชวงจงัหวะการกระพริบของไฟเตือน ดังนั้นในชวงทีไ่ฟเตือนตดิสวาง 
คากระแสเลีย้งวงจรจะประมาณ 25 mA (0.1 วนิาท)ี และในชองที่ไฟดับคากระแสเลี้ยงวงจรจะประมาณ 5 mA 
(2 วินาท)ี นอกจากนั้นหากเครือ่งมือที่ใชวัดสามารถแสดงคาเฉลี่ยในการกินกระแสได คาเฉล่ียจะอยูทีป่ระมาณ 
10 mA 
 
คากาํหนดกระแสไฟฟาเลีย้งวงจร 

 รถยนตทีม่รีะบบอมิโมบไิลเซอร : 5-25 mA 
 รถยนตทีไ่มมรีะบบอมิโมบไิลเซอร : 10 mA หรอืนอยกวา 
 

4. ถากระแสนอยกวาคากําหนด ตรวจสอบและซอมชุดสายไฟและขั้วตอตางๆ ของฟวส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบไฟชารจ 
 

01-17-4 

การชารจแบตเตอรี ่
DCF011718520W03 

คาํเตอืน 
• อยาใหเปลวไฟตางๆเขาใกลแบตเตอรี,่ ไมเชนนัน้แลวกาซทีร่ะเหยจากน้าํกรดของแบตเตอรีอ่าจตดิไฟได 

และทาํใหบาดเจบ็อยางสาหสั 
• เพือ่ปองกนัแบตเตอรีเ่สยีรปูหรอืชาํรดุ ตองถอดฝาครอบชองเตมิน้าํกลัน่ออกในขณะชารจ 

ขอควรระวงั 
• หามชารจเรว็นานกวา 30 นาท,ี เพราะจะทาํใหแบตเตอรีเ่สยีหาย 
 

1. ถอดแบตเตอรีอ่อก วางลงในอางที่มีน้ําใสอยู 
2. ตอสายเครื่องชารจเขากับแบตเตอรี่ และปรับกระแส

การชารจ ดังตอไปนี้ 
 

กระแสสาํหรบัการชารจแบบชา 
  65D31R (56): 4.0-5.0 A 
  95D31R (64): 6.5-8.0 A 

 
กระแสสาํหรบัการชารจแบบเรว็ [30 นาท]ี 

  65D31R (56): 30 A 
  95D31R (64): 40 A 
  

3. หลังจากชารจแบตเตอรี่เสร็จสมบูรณแลว ตรวจสอบ
ใหแนใจวา แรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด และ
หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง, ก็ยังคงอยูในคานั้น 

• หากไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนแบตเตอรี ่
 
คากาํหนดมาตรฐาน 
 12.4 V หรอื มากกวา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถอด/ตดิตัง้เจนเนอเรเตอร 
DCF011718300W01 

 คาํเตอืน 
• หากสายทัง้สองของขัว้แบตเตอรีย่งัตออยู, การทาํใหขัว้ B ของเจนเนอเรเตอรสมัผสักบัตัว้ถงัรถยนตจะทาํ

ใหเกดิประกายไฟ ซึง่จะทาํใหเกดิการบาดเจบ็, ไฟไหม, และอปุกรณไฟฟาตางๆเสยีหาย ตองถอดสายขัว้
ลบของแบตเตอรีอ่อกกอนทกุครัง้ กอนทีจ่ะเริม่ทาํงานในขัน้ตอไป 

 
1. ถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้ง ทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 
4. ตรวจสอบสายพาน, ตัวปรับตัง้สายพาน/ความตึง 

(ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-3])   
(ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-C, 
WE-C]) 

 
1 สายไฟขั้ว B 
2 ข้ัวตอสายไฟเจนเนอเรเตอร 
3 สายพาน 
4 เจนเนอเรเตอร 

(ดู 01-17-5 หมายเหตุการตดิตั้งเจนเนอเรเตอร) 
 

 

เครือ่งชารจ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

CHU0117W004

4

A C

B

3

12

N·m {kgf·m, ft·lbf}

37.3—52.0 
{3.81—5.30, 
27.6—38.3}

37.3—52.0 
{3.81—5.30, 
27.6—38.3}

18.6—25.5 
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

9.8—14.7 N·m 
{100—149 kgf·cm, 
87—130 in·lbf}

DBG117ZWB003



ระบบไฟชารจ 
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 01

หมายเหตกุารตดิตัง้เจนเนอเรเตอร 
1. ขันนัตล็อก A ดวยมือ 
2. ขันนัตติดตั้ง B  

 

คาแรงขนั 
12-25 N•m {123-254 kgf•cm, 107-221 in•lbf} 

 

3. ปรับตัวปรับตั้งสายพานหรือความตึง โดยขันที่นัตปรับตั้ง C (ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-3])              
(ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-C, WE-C]) 

4. ขันนัตติดตั้ง B และนตัล็อก A 
 

การตรวจสอบเจนเนอเรเตอร 
DCF011718300W02 

ไฟเตอืนเจนเนอเรเตอร 
1. ตรวจใหแนใจวาแบตเตอรี่ชารจไฟไวเต็มที ่

• ถาจําเปน ชารจแบตเตอรี ่
2. ตรวจใหแนใจวา ความตึงของสายพานอยูในคากําหนด (ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-3])                   

(ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-C, WE-C]) 
3. บิดสวติชกุญแจไปตําแหนง “ON” และตรวจสอบใหแนใจวาไฟเตือนตดิสวาง 

• หากไมอยูในคากําหนด, ตรวจสอบหลอดไฟเตือน และชดุสายไฟระหวางแบตเตอรี่และหลอดไฟเตือน 
 เจนเนอเรเตอร 

4. ตรวจสอบใหแนใจวา หลังจากติดเครื่องยนตแลว ไฟเตือนดบัลง 
• ถาไมอยูในคากําหนด, ตรวจสอบเจนเนอเรเตอร 

 
เจนเนอเรเตอร 
แรงเคลือ่นไฟฟา 

1. ตรวจใหแนใจวาแบตเตอรี่ชารจไฟไวเต็มที ่
• ถาจําเปน ชารจแบตเตอรี ่

2. ตรวจใหแนใจวา ความตึงของสายพานอยูในคากําหนด (ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-3])  
 (ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-C, WE-C]) 
3. ปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมด 
4. บิดกุญแจไปตําแหนง “START” เพ่ือติดเครื่องยนตในขณะเครื่องยนตทํางาน ตรวจสอบวาเจนเนอเรเตอรหมุนได 

คลองตัว ไมมีเสียงดัง 
5. ใชเครื่องทดสอบวัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัวตางๆ 

• ถาไมอยูในคากําหนด, ซอมหรอืเปลี่ยน 
 เจนเนอเรเตอร 

 
แรงเคลือ่นไฟฟามาตรฐานของเจนเนอเรเตอร 

[สวติชกญุแจ “ON”] 
  ขัว้ B : B+ 
  ขัว้ L : ประมาณ 1 V 
  ขัว้ S : B+ 
 

แรงเคลือ่นไฟฟามาตรฐานของเจนเนอเรเตอร 
[รอบเดนิเบา, 20๐C {68 ๐F}] 

  ขัว้ B : 14.1-14.7 V 

   

  ขัว้ L : 13.0-14.0 V 
  ขัว้ S : 14.1-14.7 V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S L

DBG117ZWB850

เจนเนอเรเตอร 
ขอตอดานชดุสายไฟ 



ระบบไฟชารจ 
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กระแสไฟฟา 
 
 หมายเหต ุ

• เน่ืองจากกระแสไฟฟาในการชารจจะลดลงอยางรวดเร็วหลังจากเครื่องยนตติด ทดสอบตามขั้นตอนนี้อยาง
รวดเรว็และอานคากระแสสูงสุด 

 
1. ตรวจใหแนใจวาแบตเตอรี่ชารจไฟไวเต็มที ่

• ถาจําเปน ชารจแบตเตอรี ่
2. ตรวจใหแนใจวา ความตึงของสายพานอยูในคากําหนด (ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพาน [WL-3]) (ดู 01-10B-3 

การตรวจสอบสายพาน [WL-C, WE-C]) 
3. ถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ออก 
4. ตอเครื่องทดสอบที่สามารถอานคาได 120 A หรอืมากกวา, ระหวางขั้ว B ของเจนเนอเรเตอรและชดุสายไฟ 
5. ปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมด 
6. ติดเครื่องยนตและเรงเครื่องไปที่ 2000-2500 rpm. 
7. เปดอุปกรณไฟฟาตางๆตามลําดับ ตรวจสอบคากระแสไฟฟาที่อานไดตองเพ่ิมข้ึน 

(1) ไฟหนา 
(2) พัดลมระบบปรบัอากาศ 
(3) ไลฝากระจกหลัง 

• ถาหากกระแสไฟฟาที่อานไดจากข้ัว B ไมเพ่ิมข้ึน, ซอมหรือเปลี่ยนเจนเนอเรเตอร 
 
หมายเหต ุ

• กระแสไฟฟาทีต่องการจากเจนเนเรเตอร จะข้ึนอยูกับการใชงานอุปกรณไฟฟาตางๆ 
 
กระแสไฟฟาทีผ่ลติจากเจนเนอเรเตอร [คาอางอิง] [สภาวะ] อุณหภมูโิดยรอบ : 20 ๐C {68 ๐F}, แรงเคลือ่นไฟฟา : 13.5 V, 
เครือ่งยนตอยูในอุณหภมูทิาํงาน 

รอบเครือ่งยนต (rpm) กระแสทีข่ัว้ B (คาต่าํสดุของกระแสตองมากกวา 0 A) 
1,000 0-55 A 
2,000 0-77 A 

 
ชิน้สวนภายในของเจนเนอเรเตอร 
โรเตอร 

1. ใชเครื่องมือทดสอบ วัดคาความตานทานระหวาง
แหวนสลิปริง 

• ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนโรเตอร 
 

คาความตานทานขดลวดโรเตอร (ระหวางสลปิรงิ) 
[20 ๐C {68 ๐F}] 

2.3-2.7 ohms 
 
 
 
 
 

2. ใชเครื่องมือทดสอบ วัดความตอเนื่องระหวางสลิปริง
และแกน 

• ถาหากมคีวามตอเนื่อง, เปลี่ยนโรเตอร 
3. ตรวจสอบสภาพผิวหนาของสลิปริง 

• หากมีรอยขรุขระ, ซอมแซมโดยใชกระดาษ
ทรายหรือกลึงออก 

 
 
 
 
 

CHU0117W005

CHU0117W006
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ขดลวดสเตเตอร 
1. ใชเครื่องมือทดสอบ วัดความตอเนื่องระหวาง

ขดลวดแตละขด 
• หากไมมีความตอเนื่อง, เปลี่ยนสเตเตอร 

 
2. ใชเครื่องมือทดสอบ วัดความตอเนื่องระหวาง

ขดลวดกับแกน 
• หากมีความตอเน่ือง, เปลี่ยนสเตเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แปรงถาน 

1. ตรวจหาความสกึหรอของแปรงถาน 
• หากแปรงถานตัวใดสึกหรอใกลถึงคา

กําหนด, เปลีย่นแปรงถานทั้งหมด 
 

ความยาวแปรงถานของเจนเนอเรเตอร 
มาตรฐาน : 18.5 มม. {0.73 นิว้} 
คาต่าํสดุ : 5.0 มม. {0.2 นิว้}  

 
 
 
 
 
 
สปรงิแปรงถาน 

1. ใชเกจวัดแรงสปริง วัดแรงกดของสปริงแปรงถาน 
2. อานคาที่เกจวัดแรงดันสปริงในตําแหนงที่แปรง

ถานโผลยื่นออกจากซอง 2 มม. {0.079 นิ้ว} 
• เปลี่ยนสปริงแปรงถาน ถาจําเปน 

 
แรงกดของสปรงิแปรงถาน 
มาตรฐาน : 4.8-6.0 N {0.49-0.61 kgf, 

1.08-1.34 lbf} 
คาต่าํสดุ : 2.16 N {0.22 kgf, 0.49 lbf} 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHU0117W007

CHU0117W008

MINIMUM

STANDARD

CHU0117W009

2 mm
{0.079 in}

CHU0117W010
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ชดุเรยีงกระแสไฟฟา 
1. ใชเครื่องมือทดสอบ วัดความตอเนื่องของไดโอด 

• ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนชุดไดโอด 
คากาํหนด 

เครือ่งทดสอบ 
ขัว้ลบ ขัว้บวก 

การตอเนือ่ง 

E ใช 
B 

P1, P2, P3 
ไมใช 

E ไมใช P1, P2, P3 
B ใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลบัลกูปน 

1. ตรวจเสียงดังผดิปกติ, การตดิขัด, หลวม 
• ถาจําเปน, เปลีย่นตลับลูกปนใหม 

 
 
การถอดแยกชิ้นสวน/ประกอบชิน้สวนเจนเนอเรเตอร 

DCF011718300W03 

 ขอควรระวงั 
• หลอมละลายตะกัว่บดักรอีอกอยางรวดเรว็, ไมเชนนั้นจะทาํใหไดโอด (ชดุเรยีงกระแส) และเรก็กเูลเตอร

เสยีหาย เนือ่งจากความรอนเกนิขดีจาํกดั 
 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัที่แสดงในตาราง 
2. ประกอบชิ้นสวนยอนข้ันตอนการถอด 

P3

P2

P1

BE

DPE117BW1003

B

E

P3
P2

P1

DPE117BW1004

CHU0117W015
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1 ฝาครอบหนา 
2 พูลเลย 
3 โรเตอร 
4 ตลับลูกปน 

5 ขดลวดสเตเตอร 
6 ชุดเรยีงกระแส 
7 ซองแปรงถาน 
8 ฝาดานหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

7

5

4

3

6

1

2

3.4—5.4 
{35—55, 31—47}

2.9—4.9 
{30—49, 
26—43}

2.9—4.9 
{30—49, 
26—43}

2.9—4.9 
{30—49, 
26—43}

N·m {kgf·cm, in·lbf}

12.7—18.6 
{130—189, 113—164}

98—137 N·m 
{10.0—13.9 kgf·m, 
73—101 ft·lbf}

DBG117ZWB001
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 01

01-19 ระบบสตารท  
ตาํแหนงของอุปกรณใน 
   ระบบสตารท.................................. 

 
01-19-1 

การถอด/ตดิตัง้มอเตอรสตารท  
   [WL-C, WE-C].............................. 

 
01-19-2 

การตรวจสอบมอเตอรสตารท................ 01-19-3 การถอด/ตดิตัง้มอเตอรสตารท  
   [WL-3]........................................ 

 
01-19-2 การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบ  

   มอเตอรสตารท...............................
 
01-19-8 

 
 
ตาํแหนงของอุปกรณในระบบสตารท 

DCF011900000W01 

 
 
 

1 มอเตอรสตารท 
(ดู 01-19-2 การถอด/ตดิตั้งมอเตอรสตารท  
[WL-3]) 
(ดู 01-19-2 การถอด/ตดิตั้งมอเตอรสตารท [WL-C, 
WE-C]) 
(ดู 01-19-3 การตรวจสอบมอเตอรสตารท) 
(ดู 01-19-8 การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบ 
มอเตอรสตารท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

DBG119ZWB003



ระบบสตารท 
 

01-19-2 

การถอด/ตดิตัง้มอเตอรสตารท [WL-3] 
DCF011918400W01 

 

คาํเตอืน 
• หากสายทัง้สองของขัว้แบตเตอรีย่งัตออยู, การทาํใหขัว้ B ของมอเตอรสตารทสมัผสักบัตัว้ถงัรถยนตจะทาํ

ใหเกดิประกายไฟ ซึง่จะทาํใหเกดิการบาดเจบ็, ไฟไหม, และอปุกรณไฟฟาตางๆเสยีหาย ตองถอดสายขัว้
ลบของแบตเตอรีอ่อกกอนทกุครัง้ กอนทีจ่ะเริม่ทาํงานในขัน้ตอไป 

 
1. ถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ออก (ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี่)
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
3. การตดิตั้งทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

1 สายไฟขั้ว B 
2 ข้ัวตอสายไฟขัว้ B 
3 มอเตอรสตารท 

(ดู 01-19-2 หมายเหตุการตดิตั้งมอเตอรสตารท) 
 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้มอเตอรสตารท 

1. ขันนัตติดตั้งทุกตัวไวชั่วคราวกอน 
2. ขันนัตติดตั้งใหแนนทุกตวั 

 
 
การถอด/ตดิตัง้มอเตอรสตารท [WL-C, WE-C] 

DCF011918400W02 

คาํเตอืน 
• หากสายทัง้สองของขัว้แบตเตอรีย่งัตออยู, การทาํใหขัว้ B ของมอเตอรสตารทสมัผสักบัตัว้ถงัรถยนตจะทาํ

ใหเกดิประกายไฟ ซึง่จะทาํใหเกดิการบาดเจบ็, ไฟไหม, และอปุกรณไฟฟาตางๆเสยีหาย ตองถอดสายขัว้
ลบของแบตเตอรีอ่อกกอนทกุครัง้ กอนทีจ่ะเริม่ทาํงานในขัน้ตอไป 

1. ถอดฝาครอบเครื่องยนตออก 
2. ถอดแบตเตอรีแ่ละถาดรองออก (ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี)่ 
3. จัดตาํแหนงของสวนประกอบของไสกรองน้ํามนัเชื้อเพลิง อยาใหขวางทาง (ดู 01-14B-9 การถอด/ตดิตั้งไสกรอง

น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
4. จัดตาํแหนงแขนยึดโซลินอยดวาลวตดัอากาศ อยาใหขวางทาง 
5. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัที่อแสดงในตาราง 
6. ประกอบชิ้นสวนยอนข้ันตอนการถอด 
 

1 สายไฟขั้ว B 
2 ข้ัวตอสายไฟขัว้ B 
3 มอเตอรสตารท 

(ดู 01-19-3 หมายเหตุการตดิตั้งมอเตอรสตารท) 

 
 
 

 
 
 

3

1

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

38—51 {3.9—5.2, 29—37} 9.8—11.7 N·m 
{100—119 kgf·cm, 
87—103 in·lbf}

DBG119ZWB002

3

1

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

38—51 {3.9—5.2, 29—37} 9.8—11.7 N·m 
{100—119 kgf·cm, 
87—103 in·lbf}

DBG119ZWB002



ระบบสตารท 
 

01-19-3 
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หมายเหตกุารตดิตัง้มอเตอรสตารท 
1. ขันนัตติดตั้งทุกตัวไวชั่วคราวกอน 
2. ขันนัตติดตั้งใหแนนทุกตวั 

 
การตรวจสอบมอเตอรสตารท 

DCF011918400W03 

1. ตรวจใหแนใจวาแบตเตอรี่ชารจไฟไวเต็ม 
2. ในขณะทีส่ตารทเครื่องยนต หากมอเตอรสตารทหมุนไดคลอง โดยไมมีเสยีงดังผดิปกติ ถอืวามอเตอรสตารทปกต ิ

• หากมอเตอรสตารทไมทํางาน, ตรวจสิ่งตอไปนี้ :  
— ถอดมอเตอรสตารทออก, และตรวจชดุมอเตอรสตารท 
— ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของและสวิตชสตารท 

 
การทดสอบแบบไมมภีาระ 

1. ตรวจใหแนใจวาแบตเตอรี่ชารจไฟไวเต็มที ่
2. ตอสายไฟระหวางแบตเตอรี่, มอเตอรสตารท และ

เครื่องทดสอบ ตามที่แสดงในภาพ 
3. เปดสวติชใหมอเตอรสตารททาํงาน สังเกตการหมุน

คลองตัว 
• หากมอเตอรสตารทหมุนไมคลองตัว, ตรวจ
ชุดมอเตอรสตารท 

4. ขณะที่มอเตอรสตารทกําลังทาํงาน วัดแรงเคลื่อน
และกระแสไฟฟา 

• หากไมไดตามคากําหนด, เปลี่ยนมอเตอรสตารท 

 
แรงเคลือ่นไฟฟา สาํหรบัทดสอบมอเตอรสตารทแบบไมมภีาระ 

11 V 
กระแสไฟฟา 

130 A หรอืนอยกวา 
 
ตรวจการทาํงานของสวติชแมเหลก็ 
ทดสอบการดงึ 
  

หมายเหต ุ
• ข้ึนอยูกับสภาวะการชารจของแบตเตอรี,่ ในขณะทําการทดสอบเฟองพินเนี่ยนของมอเตอรสตารทอาจจะหมุน, 
สาเหตุเพราะกระแสไฟฟาไหลจากมอเตอรสตารทไปที่ขดลวดดึงเพ่ือทําใหมอเตอรสตารทหมุน, ไมใชความ
ผิดปกติแตอยางใด 

 
1. ตอสายไฟจากขั้วบวกแบตเตอรี่เขากับข้ัว S ของ

มอเตอรสตารท และจากตัวเสือ้ของมอเตอร
สตารท ตอกับขั้วลบของแบตเตอรี่ ตรวจสอบวา
เฟองพินเนี่ยนของมอเตอรสตารทเลื่อนออกมา 

• หากไมเลื่อนออกมา, ซอมหรอืเปลี่ยน
มอเตอรสตารท 

 
 
ทดสอบการถอยกลบั 

1. ปลดสายไฟออกจากขั้ว S ของมอเตอรสตารท 
 

 
 
 
 
 
 

มอเตอร
สตารท 

TESTER 
แบตเตอรี่ขัว้ S

TESTER สวติชเครือ่งยนต

ขัว้ S 

B

V

A

M

DPE119BW1003

CHU0119W023



ระบบสตารท   
 

01-19-4 

2. ตอสายไฟจากขั้วบวกแบตเตอรี่ไปที่ข้ัว M ของ
มอเตอรสตารท และจากเสื้อมอเตอรสตารทไป 
ข้ัวลบ 

3. ใชไขควงงดัเฟองพินเนี่ยนใหเลื่อนออกมา 
ตรวจสอบวาเมือ่เลิกงัดแลวเฟองพินเนี่ยนถอยคืน
กลับตําแหนงเดิม 

• หากไมถอยกลบั, ซอมหรือเปลี่ยนมอเตอร
สตารท 

 
ตรวจชองวางของเฟองพนิเนีย่น 

1. เลื่อนเฟองพินเนี่ยนออกโดยตอสายไฟจาก
ข้ัวบวกแบตเตอรี่เขากับข้ัว S ของมอเตอรสตารท 
และที่เสื้อมอเตอรสตารท ตอเขากับข้ัวลบ 
 
ขอควรระวงั 

• การปอนไฟเขานานกวา 10 วนิาท ี
อาจจะทาํใหมอเตอรสตารทชาํรดุได 
อยาปอนไฟนานกวา 10 วินาท ี

 
 
 
 

2. ในขณะที่เฟองพินเนี่ยนเลื่อนออกมาแลว วัดระยะ
ชองวาง 

• หากไมอยูในคากําหนด, ปรับโดยใช
แหวนรอง (อยูระหวางฝาครอบดานหนา
และสวิตชแมเหล็ก) 
 

ชองวางของเฟองพนิเนีย่นมอเตอรสตารท 
 0 มม. {0 นิว้}  

 
 
 
 
 
การตรวจสอบชิน้สวนภายในมอเตอรสตารท 
อามาเจอร 

1. ใชเครื่องทดสอบ วัดวาไมมีการตอเนื่อง ระหวาง
ซี่ของคอมมิวเตเตอรแตละซี่กับตวัโครงเหล็ก 

• หากมีการตอเนื่อง, เปลี่ยนอามาเจอร 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชองวางของเฟองพนิเนีย่น 

ขัว้ S 

ขัว้ M

CHU0119W022

CHU0119W023

DPE119BW1005

CHU0119W016



ระบบสตารท   
 

01-19-5 
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2. ใชเครื่องทดสอบ วัดวาไมมีการตอเนื่องระหวางซี่
ของคอมมิวเตเตอรแตละซี่กับตัวเพลา 

• หากมีการตอเนื่อง, เปลี่ยนอามาเจอร 

3. วางอามาเจอรลงบนว-ีบล็อก ใชไดอัลเกจวดั
ความบดิเบี้ยว 

 
คาความบดิเบีย้วของอามาเจอร 
 สงูสดุ 0.1 มม. {0.039 นิ้ว} 
 
 
 
 
 
 
 

4. วัดเสนผาศูนยกลางของคอมมิวเตเตอร 
• หากไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนอามาเจอร 
 

ขนาดเสนผาศนูยกลางของคอมมวิเตเตอร 
 มาตรฐาน : 32 มม. {1.26 นิ้ว} 

 ต่าํสดุ : 31.4 มม. {1.24 นิว้} 
 
 
 
 

 
5. วัดความลึกของรองคอมมิวเตเตอรแตละซี ่

• หากไมอยูในคากําหนดต่ําสดุ, เซาะรอง
ใหอยูในคามาตรฐาน 

 
ความลกึของรองคอมมวิเตเตอร 
 มาตรฐาน : 0.5 มม. {0.020 นิว้} 
 ต่าํสดุ : 0.2 มม. {0.008 นิว้}  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHU0119W017

CHU0119W018

CHU0119W019

CHU0119W020



ระบบสตารท 
 

01-19-6 

สวติชแมเหลก็ 
1. ใชเครื่องทดสอบ วัดความตอเน่ืองระหวางขั้ว S 

และ M 
• หากไมตอเนื่อง, เปลี่ยนสวิตชแมเหล็ก 

 
2. ใชเครื่องทดสอบ วัดความตอเน่ืองระหวางขั้ว S 

และตัวเสื้อ 
• หากไมตอเนื่อง, เปลี่ยนสวิตชแมเหล็ก 

 

 
 

 
3. ใชเครื่องทดสอบ ตรวจวาไมมคีวามตอเนื่อง

ระหวางขั้ว M และ B 
• หากตอเนื่อง, เปลี่ยนสวิตชแมเหล็ก 

 

 
 
แปรงถานและซองแปรงถาน 

1. ใชเครื่องทดสอบ ตรวจวาไมมคีวามตอเนื่อง
ระหวางแปรงถานแตละตัวกับตัวซองแปรงถานที่
เปนฉนวน 

• หากมีการตอเนื่อง, เปลี่ยนซองแปรงถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ S 

ขัว้ M

ขัว้ S

ขัว้ S 
ขัว้ M

CHU0119W007

CHU0119W008

CHU0119W009

CHU0119W012



ระบบสตารท 
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2. วัดความยาวแปรงถาน 
• หากแปรงถานสึกหรอใกลคาต่ําสดุ, เปลีย่นแปรงถานทุกตวั 

 
ความยาวแปรงถาน 
 มาตรฐาน : 17.5 มม. {0.69 นิว้} 
 ต่าํสดุ : 11 มม. {0.43 นิว้} 

 

3. ใชตาชั่งสปริง วัดแรงดึงของสปริงแปรงถาน 
• หากไมอยูในคาต่ําสุด, เปลี่ยนสปริงแปรงถาน 

 
แรงดงึสปรงิแปรงถาน 
มาตรฐาน : 26.7-36.1 N {2.73-3.68 kgf, 

6.01-8.11 lbf} 
ต่าํสดุ : 14.7 N {1.5 kgf, 3.3 lbf} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาว
แปรงถาน
ต่าํสดุ 

CONTACT FACE WITH COMMUTATOR

CHU0119W013

CHU0119W014



ระบบสตารท 
 

01-19-8 

การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบ มอเตอรสตารท 
DCF011918400W04 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัที่แสดงในตาราง 
2. ประกอบชิ้นสวน ยอนข้ันตอนการถอด 

 
1 สวิตชแมเหล็ก 
2 เสื้อทาย 
3 แปรงถานและซองแปรงถาน 
4 อามาเจอร 
5 โยค 
6 เฟองเพนเนตตารี ่

7 ฝาครอบหนา 
8 กระเดื่อง 
9 เฟองพินเนี่ยน 
10 เฟองภายใน 
11 เพลาขวาเฟอง 

 
 
 

5

4

3

1

2

8

11

9

10

6

7.8—12.7
{80—129, 
70—112}

2.0—4.9
{21—49, 
18—43}

6.9—12.7
{71—129, 
62—112}

4.9—9.8
{50—99, 
44—86}

7

N·m {kgf·cm, in·lbf}

DBG119ZWB001



ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-1 

 
 
 
01

01-40A ระบบควบคมุ [WL-3]  
ดชันีแสดงตาํแหนงระบบควบคมุ 
   [WL-3].......................................

 
01-40A-2 

การตรวจสอบเซ็นเซอรความเรว็ 
   ปมน้าํมนัเชือ้เพลิง [WL-3]................

 
01-40A-24 

ไดอะแกรมสายไฟระบบควบคมุ 
   [WL-3]...................................... 

 
01-40A-4 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอร (ECT)  
   อุณหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต 
   [WL-3].........................................

 
 
01-40A-26 ไดอะแกรมระบบควบคมุ 

   [WL-3].......................................
 
01-40A-6 

การถอด/ตดิตัง้ PCM 
   [WL-3].......................................

 
01-40A-6 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (ECT)  
   อุณหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต 
   [WL-3].........................................

 
 
01-40A-26 

การตรวจสอบ PCM 
   [WL-3].......................................

 
01-40A-7 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (CS)  
   ปลอกควบคมุ [WL-3]......................

 
01-40A-27 

การตรวจสอบรเีลยหลัก 
   [WL-3].......................................

 
01-40A-14 

การตรวจสอบเซ็นเซอรตาํแหนง 
   ไทมเมอร [WL-3]........................... 

 
01-40A-28 

การตรวจสอบ EPROM ปมฉีดน้าํมัน  
   เชือ้เพลิง [WL-3]............................

 
01-40A-29 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT)  
   อุณหภมูไิอด ีNo.2/เซน็เซอร (MAF)  
   มาตรวดัการไหลของอากาศ 
   [WL-3].......................................

 
 
 
01-40A-15 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอร (CKP)  
   ตาํแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-3].........

 
01-40A-31 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT)  
   อุณหภมูไิอด ีNo.1 
   [WL-3].......................................

 
 
01-40A-18 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP)  
   ตาํแหนงเพลาขอเหวี่ยง  
   [WL-3].........................................

 
 
01-40A-31 

การตรวจสอบบูสทเซน็เซอร 
   [WL-3].......................................

 
01-40A-19 

การตรวจสอบเซ็นเซอรตาํแหนง 
   วาลว EGR [WL-3]..........................

 
01-40A-32 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP)  
   ตาํแหนงแปนขาคนัเรง 
   [WL-3].......................................

 
 
01-40A-20 

การตรวจสอบสวติช (CPP)  
   ตาํแหนงแปนเหยียบคลตัช 
   [WL-3].........................................

 
 
01-40A-33 

การตรวจสอบสวติชเดนิเบา 
   [WL-3].......................................

 
01-40A-22 

การตรวจสอบสวติชเกยีรวาง 
   [WL-3].........................................

 
01-40A-34 

การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมู ิ
   น้าํมันเชือ้เพลงิ [WL-3]..................

 
01-40A-23 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-2 

ดชันีแสดงตาํแหนงระบบควบคมุ [WL-3] 
DCF014000000W01 

 
1 PCM (มี BARO เซ็นเซอรอยูภายใน)  

(ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3])   
(ดู 01-40A-7 การตรวจสอบ PCM [WL-3]) 

2 เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2   
(ดู 01-40A-15 การตรวจสอบเซ็นเซอร MAF 
มาตรวัดการไหลของอากาศ/เซ็นเซอร (IAT) 
อุณหภูมิไอดี No.2 [WL-3])   

3 เซ็นเซอร (IAT) No.1  
(ดู 01-40A-18 การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT) 
อุณหภูมิไอดี No.1 [WL-3])   

4 บูสทเซ็นเซอร  
(ดู 01-40A-19 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร  
[WL-3])   

5 เซ็นเซอร ECT )  
(ดู 01-40A-26 การตรวจสอบเซ็นเซอร (ECT) 
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต [WL-3])   

6 เซ็นเซอร CKP   
(ดู 01-40A-31 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอร (CKP) 
ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-3]) 
(ดู 01-40A-31 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-3])     

7 เซ็นเซอรตําแหนงแปนขาคันเรง  
(ดู 01-40A-20 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
ตําแหนงแปนขาคันเรง No.1 [WL-3])   

8 สวิตชเดินเบา 
(ดู 01-40A-22 การตรวจสอบสวิตชเดินเบา  
[WL-3])   

9 สวิตช CPP  
(ดู 01-40A-33 การตรวจสอบสวิตช (CPP) 
ตําแหนงแปนเหยียบคลตัช [WL-3])   

10 เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-40A-23 การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูิ
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3])  

9
8

7

5

4

3

10

15

16

14

13

11

12

6

1

2

DBG140AWB001



ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-3 

 
 
 
01

11 เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชือ้เพลิง 
(ดู 01-40A24 การตรวจสอบเซ็นเซอรความเร็ว
ปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]) 

12 EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-40A-29 การตรวจสอบ EPROM ปมน้ํามัน
เชื้อพลิง [WL-3])   

13 เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร 
(ดู 01-40A-28 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
ไทมเมอร [WL-3])   

14 เซ็นเซอร (CS) ปลอกควบคุม  
(ดู 01-40A-27 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CS) 
ปลอกควบคุม [WL-3])   

15 เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 
(ดู 01-40A-32 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR [WL-3])   

16 สวิตชเกียรวาง  
(ดู 01-40A-31 การตรวจสอบสวิตชเกียรวาง  
[WL-3])     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-4 

ไดอะแกรมสายไฟระบบควบคมุ [WL-3] 
DCF014000000W02 

 
 

EPROM  
ปมฉดี 
น้าํมนั 
เชือ้เพลงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร 
APP 

 
 
 
เซน็เซอร ECT 

 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรอณุหภมูิ
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร IAT No.1 
 
 

 
 
 
 
 
 

บสูท 
เซ็นเซอร 

 
  
 
 
 
 
 

เซ็นเซอร IAT  
No.2 
 
 

 
 
 
 
 

  MAF  
  เซ็นเซอร 

รเีลย A/C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดงหวัเผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลวควบคมุ 
EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รเีลยหลกั 

(มเีซน็เซอร BARO)

FEN

TEN

1C

4K

2A

2B

4L

4S

4I

3A

4C

4D

4A

4B

1S

1A

2L

2E

1R

2C

1T

1J

1P

1L

3D

4E DC

BA

E

PCM 

DLC

F

I

K

K

K

KLN

DBG102ATB002



ระบบควบคุม [WL-3] 
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โซลนิอยดวาลว  
EGR (ระบายอากาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว  
EGR (สญุญากาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิเลก็ทรอนกิส 
กฟัเวอรเนอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รเีลยหวัเผา 
    
  

 
 
 

หวัเผา 
 
 
 
 

แบตเตอรี ่                   
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
ตดัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วดัรอบ 

 
 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว 
EGR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS เซน็เซอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรตาํแหนง 
ไทมเมอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร 
ความเรว็ 
ปมน้าํมนั 
เชือ้เพลงิ 

 
เซน็เซอร  
CKP 
 
 

สญัญาณ 
ความเรว็ 
รถยนต 
แผงหนาปด 
 
 

สวติชตาํแหนงเกยีรวาง 
 
 
 
 
 
 

CPP สวติช 
 
 
 
 
 

สวติชเดนิเบา 
 
 
 
 
 
 

สวติชพดัลม 
 
 

สวติช 
A/C 

 
 
 

มอเตอรโบลวเวอร 

(มเีซน็เซอร BARO)

สวติช
เครือ่งยนต

สวติช
เครือ่งยนต

4Q

4T

4U

4Y

4V

4W

2J

4X

1F

1B

1Q

1M

1O

1K

1G

1I

2K

2D

1H

1N

1D

3O

3C

1V

1U

PCM 

TCV

(IG2)(IG1)

C D E F

BA

H

G

J

J

I

G H

DBG102ATB003



ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-6 

ไดอะแกรมระบบควบคมุ [WL-3]  
DCF014000000W03 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ PCM [WL-3]  

DCF014018880W07 
1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดแผงปดขางดานหนาดานคนขับออก 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 

 
 

รีเลยหลัก 

สวิตชเคร่ืองยนต 
มอเตอรสตารท:(สัญญาณสตารท) 
สวิตช A/C 
สัญญาณความเรว็รถยนต 
DLC (TEN) 
สวิตชเกียรวาง 
สวิตช CPP 

รีเลยหัวเผา
เซ็นเซอร IAT No.1 

เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2

ไปแบตเตอรี่

หัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

บูสทเซ็นเซอร 

กรองอากาศ

เวสตเกจ 

โซลินอยดวาลว EGR 
(สุญญากาศ) 

บารโร 
เซ็นเซอร 

ทอรวมไอดี 

EPROM ปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง 

เซ็นเซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

เซ็นเซอร CS 
กัฟเวอรเนอรอิเล็กทรอนิกส 

โซลินอยด
วาลวตัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

เซ็นเซอร
ตําแหนง
ไทมเมอร 

ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 

กรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ไป PCM 
ทิศทางการไหลน้ํามันเชื้อเพลิง 

แปนขาคันเรง

สวิตช APP 

สวิตชรอบ
เดินเบา 

สวิตชตัวดักน้ํา 

เซ็นเซอรความเร็ว 
ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 

เซ็นเซอร CKP
โซลินอยดควบคุม EGR 

แคตตาไลทติค

ปมสญุญากาศ EGR วาลว

เซ็นเซอร ECT

ตัวระบายความ
รอน EGR 

โซลินอยด
วาลว EGR 
(ระบาย) 

เซ็นเซอร
ตําแหนง
วาลว EGR

หัวเผา

PCM

TC

TCV

:
:

DBG140AWB002

N·m {kgf·m,  ft·lbf}
18.6—25.5 {1.9—2.6, 
13.7—18.8}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm,  
69.0—95.5 in·lbf}

3

2

1

DBG140BWB500



ระบบควบคุม [WL-3] 
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1 ฝาครอบ PCM 
2 ขอตอสายไฟ PCM 

3 PCM 

 
การตรวจสอบ PCM [WL-3] 

DCF014018880W08 

โดยไมใชเครือ่งมอืวิเคราะหปญหาทีม่อียู 
 
 หมายเหต ุ

• แรงเคลื่อนที่ข้ัวกลอง PCM จะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะในการวัด สภาพของรถ, ซึ่งอาจจะเปนสาเหตทุําใหการ
วิเคราะหผดิพลาด ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดวาขอบกพรองเกิดข้ึนที่จุดใดระหวางระบบสัญญาณเขา, สัญญาณ
ออก และ PCM 

 
ตารางแรงเคลือ่นไฟฟาขัว้สายไฟ (คาอางองิ) 

ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น 
(V) จดุการตรวจสอบ 

1A แรงเคลื่อนไฟฟา
คงที่ (Vref) 

EPROM ปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง, 
เซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR, บูสท
เซ็นเซอร, 
เซ็นเซอร APP 

สวิตชเครื่องยนตอยูใน
ตําแหนง ON ประมาณ 5 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• EPROM ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

• เซ็นเซอรตําแหนงวาลว
EGR 

• บูสทเซ็นเซอร 
• เซ็นเซอร APP 

1B กราวด กราวดตัวถัง ภายใดทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

1C แหลงจายไฟ แหลงจายไฟ ภายใดทุกสภาวะ B+ • ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

เหยียบคลัตช ต่ํากวา 1.0 
1D คลัตช สวิตช CPP 

ปลอยแปนเหยยีบคลตัช B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• สวิตช CPP 
1E ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

สวิตชเครื่องยนตอยูใน
ตําแหนง ON ต่ํากวา 1.0 1F ตําแหนง EGR วาลว EGR 
วาลว EGRทํางาน ประมาณ 3 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• วาลว EGR 

1G กราวด เซ็นเซอรตําแหนง
ไทมเมอร ภายใตทุกสภาวะ ตากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่

เก่ียวของ 

1H CKP เซ็นเซอร CKP 
การตรวจสอบโดยใชเสนรูปสญัญาณ 
(ดู 01-40A-11 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซลิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร CKP 

1I ตําแหนงไทมเมอร เซ็นเซอรตําแหนง
ไทมเมอร 

สวิตชเครื่องยนตอยูใน
ตําแหนง ON 

ประมาณ 
2.5  

 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

1A1C1E1G1I1K1M1O1Q1S

1B1D1F1H1J1L1N1P1R1T1V

1U 2K 2I 2G 2E 2C 2A

2L 2J 2H 2F 2D 2B

4C4E4G4I4K4M4O4S4U

4D4F4H4J4L4N4P4R4T4V

4Y 4A

4B4X

4Q4W

4Z3P 3N 3L 3J 3H 3F 3D 3B

3O 3A3M 3K 3I 3G 3E 3C

PCM

DBG140AWB701



ระบบควบคุม [WL-3] 
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ขัว้ สัญญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น 
(V) จุดการตรวจสอบ 

IAT 20 °C 
{68°F} 2.3-2.5 

1J IAT เซ็นเซอร IAT 
No.1 

สวิตช
เครื่องยนตอยู
ในตําแหนง 
ON 

IAT 30°C 
{86°F} 1.8-2.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• วาลว IAT No.1 

1K แรงเคลื่อนไฟ
ฟาคงที่ 

เซ็นเซอร
ตําแหนงไทม
เมอร 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON ประมาณ 5 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร 
อุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 20°C 
{68°F} 

2.4-2.6 

1L อุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

เซ็นเซอร
อุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

สวิตช
เครื่องยนตอยู
ในตําแหนง 
ON 

อุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 70°C 
{158°F} 

0.7-0.9 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

1M กราวด เซ็นเซอรปลอก
ควบคุม ภายใตทุกสภาวะ ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรตําแหนงปลอก
ควบคุม 

1N ความเร็ว
รถยนต VSS 

การตรวจสอบโดยใชเสนรูปสัญญาณ 
(ดู 01-40A-11 การตรวจสอบโดยใชเครื่อง
ออสซิลโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• VSS 

1O ตําแหนงปลอก
ควบคุม 

เซ็นเซอร
ตําแหนงปลอก
ควบคุม 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON ประมาณ 
2.5 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรตําแหนงปลอก
ควบคุม 

1P MAP บูสทเซ็นเซอร สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON ประมาณ 
2.6 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• บูสทเซ็นเซอร 

1Q แรงเคลื่อนไฟ
ฟาคงที่ 

เซ็นเซอร
ตําแหนงปลอก
ควบคุม 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON ประมาณ 
2.5 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรตําแหนงปลอก
ควบคุม 

ปลอยคันเรง 0.5-0.7 
1R APP เซ็นเซอร APP 

เหยียบคันเรง 3.4-3.8 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร APP 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON ประมาณ 
8.5 1S ปมน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

EPROM 
ปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง รอบเดินเบา ประมาณ 

2.5 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• EPROM ปมน้ํามนัเชื้อเพลิง 

ECT 30°C  
{86°F} 

ประมาณ 
2.6 

ECT 50°C 
{122°F} 

ประมาณ 
1.7 

ECT 60°C 
{140°F} 

ประมาณ 
1.4 

1T ECT เซ็นเซอร ECT 

สวิตช
เครื่องยนตอยู
ในตําแหนง 
ON 

ECT 80°C 
{176°F} 

ประมาณ 
0.8 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร ECT 

สวิตชเครื่องยนต ON อยูใน
ตําแหนง (สตารท) B+ 

1U สตารทเตอร 
สวิตช
เครื่องยนต, 
รีเลยสตารท ยกเวนสําหรับ สวิตชเครื่องยนต 

ON อยูในตําแหนง (สตารท) ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON 
และตําแหนงสตารท B+ 1V IG1 สวิตช

เครื่องยนต 
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนงอื่น ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ขั้ว TEN ขาดวงจร B+ 
2A 

โหมดทดสอบ
การวิเคราะห
ปญหา 

ขอตอเชื่อมโยง
ขอมูล (DLC) 
(ขั้ว TEN) 

สวิตช
เครื่องยนตอยู
ในตําแหนง 
ON ขั้ว TEN ลัดวงจร ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

2B 
การสื่อสาร
ขอมูลแบบ
อนุกรม 

ขอตอเชื่อมโยง
ขอมูล (DLC) 
(ขั้ว KLN) 

เนื่องจากขั้วนี้เปนการสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม การ 
ที่จะตัดสินวาดี/ไมดีจากแรงเคลื่อนไฟฟาที่ขั้วนั้นทํา
ไมได ตองตรวจสอบจากรหัสการวิเคราะหปญหา 

⎯ 

 



ระบบควบคุม [WL-3] 
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ขัว้ สัญญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น 
(V) จุดการตรวจสอบ 

ปลอยคันเรง 0.5-0.7 
2C APP เซ็นเซอรAPP 

เหยียบคันเรง 3.4-3.8 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรAPP 

2D 
ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง  
(Np-) 

ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

การตรวจสอบโดยใชเสนรูปสัญญาณ 
(ดู 01-40A-11 การตรวจสอบโดยใชเครื่อง
ออสซิลโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
ON ตํ่ากวา 1.0 2E ปมฉีดน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
EPROM ปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง 

รอบเดินเบา ประมาณ 4 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

2F ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
2G ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
2H ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
2I ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
ON ตํ่ากวา 1.0 2J ความเร็วรอบ

เครื่องยนต 
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต 

รอบเดินเบา B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• มาตรวัดรอบ 

2K ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง (Np+) 

ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

การตรวจสอบโดยใชเสนรูปสัญญาณ 
(ดู 01-40A-11 การตรวจสอบโดยใชเครื่อง
ออสซิลโลสโคป (คาอางอิง)) 

• เครื่องยนตตรวจสอบชุด
สายไฟที่เก่ียวของ 

• ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
ON ตํ่ากวา 1.0 2L ปมฉีดน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
EPROM ปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง 

รอบเดินเบา ประมาณ 4 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
ON ตํ่ากวา 1.0 

3A รีเลยหลัก รีเลยหลัก 
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
OFF B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลยหลัก 

3B ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
A/C ทํางาน B+ 

3C พัดลมหมอน้ํา สวิตชพัดลมหมอ
น้ํา 

สวิตช
เครื่องยนตอยู
ในตําแหนง 
ON 

A/C ไม
ทํางาน 

ประมาณ 
0.87 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

IAT 20°C 
{68°F} 2.3-2.5 

3D IAT 
เซ็นเซอร MAF/
เซ็นเซอร IAT 
No.2 

สวิตช
เครื่องยนตอยู
ในตําแหนง 
ON 

IAT 30°C 
{86°F} 1.8-2.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT 
No.2 

3E ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3F ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3G ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3H ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3I ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3J ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3K ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3L ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3M ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
3N ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ปลอยคันเรง ตํ่ากวา 1.0 3O สวิตชรอบเดิน
เบา 

สวิตชรอบเดิน
เบา เหยียบคันเรง B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• สวิตชรอบเดินเบา 

3P ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
4A กราวด กราวดตัวถัง ภายใตสภาวะ ตํ่ากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
4B กราวด กราวดตัวถัง ภายใตสภาวะ ตํ่ากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ

รีเลยหลัก ON B+ 4C B+ รีเลยหลัก 
รีเลยหลัก OFF ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• รีเลยหลัก 

รีเลยหลัก ON B+ 4D B+ รีเลยหลัก 
รีเลยหลัก OFF ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• รีเลยหลัก 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
ON ตํ่ากวา 1.0 

4E MAF 
เซ็นเซอร MAF/
เซ็นเซอรIAT 
No.2 รอบเดินเบา 1.6-2.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรMAF/เซ็นเซอรIAT 
No.2 
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ขัว้ สัญญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น 
(V) จุดการตรวจสอบ 

4F ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
4G ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
4H ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ความเร็วรอบเครื่องยนต 3,000 rpm B+ 
4I โซลินอยดวาลว

ควบคุม EGR 
โซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR 

รอบเดินเบา ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• โซลินอยดวาลวควบคุม 
EGR 

4J ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ไมมีสัญญาณ DTC ออก ตํ่ากวา 1.0 
4K DTC สัญญาณ

ออก 

ขอตอเชื่อมโยง
ขอมูล (DLC) 
(ขั้ว FEN) มีสัญญาณ DTC ออก 0⎯B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

A/C ทํางาน ตํ่ากวา 1.0 
4L A/C รีเลย A/C 

A/C ไมทํางาน B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลย A/C 
4M ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
4N ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
4O ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
4P ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON B+ 
4Q EGRA 

โซลินอยดวาลว 
EGR (ระบาย
อากาศ) รอบเดินเบา ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• โซลินอยดวาลว EGR 
(ระบายอากาศ) 

4R ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง OFF 
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON 
ภายในเวลาประมาณ 4.5 วินาที
(2.5°C {77°F}) 

 
ตํ่ากวา 1.0 

4S ไฟแสดงหัวเผา ไฟแสดงหัวเผา 
มากกวา 4.5 วินาที (2.5°C {77°F}) 
หลังจากหมุนสวิตชเครื่องยนตอยูใน
ตําแหนง ON 

B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• ไฟแสดงหัวเผา 

4T EGRV 
โซลินอยดวาลว 
EGR 
(สุญญากาศ) 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• โซลินอยดวาลว EGR 
(สุญญากาศ) 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON B+ 
4U TCV วาลวควบคุม

ไทมเมอร รอบเดินเบา ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• วาลวควบคุมไทมเมอร 
ใชเวลาประมาณนอย
กวา 15 วินาที หลังจาก
หมุนสวิตชเครื่องยนต
อยูในตําแหนง ON 

B+ 

ใชเวลาประมาณ
มากกวา 15 วินาที 
หลังจากหมุนสวิตช
เครื่องยนตอยูใน
ตําแหนง ON 

ตํ่ากวา 1.0 
 

สตารทเครื่องยนตใช
เวลานอยกวา 10 นาที B+ 

สตารทเครื่องยนตใช
เวลามากกวา 10 นาที ตํ่ากวา 1.0 

อุณหภูมิน้ํา
หลอเย็นตํ่า
กวา 60°C 
{140°F} 

ขณะเพลาขอเหวี่ยงหมุน B+ 
ใชเวลาประมาณนอย
กวา 2 วินาที หลังจาก
หมุนสวิตชเครื่องยนต
อยูในตําแหนง ON 

B+ 

ใชเวลาประมาณมาก 
กวา 2 วินาที หลังจาก
หมุนสวิตชเครื่องยนต
อยูในตําแหนง ON 

ตํ่ากวา 1.0 

4V ระบบหัวเผา รีเลยหัวเผา 

อุณหภูมิน้ํา
หลอเย็นสูง
กวา 60°C 
{140°F} 

ขณะเพลาขอเหวี่ยงหมุน B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลยหัวเผา 
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ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น 
(V) จดุการตรวจสอบ 

สวิตชเครื่องยนตอยูใน
ตําแหนง ON ต่ํากวา 1.0 

4W FCV 
โซลินอยดวาลว
ตัดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

รอบเดินเบา B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• โซลินอยดวาลวตัดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

4X 
แรงเคลื่อน
อิเล็กทรอนิคส
กัฟเวอรเนอร 

อิเล็กทรอนิคส
กัฟเวอรเนอร 

สวิตชเครื่องยนตอยูใน
ตําแหนง ON B+ • ตรวจสอบชุดสายไฟที่

เก่ียวของ 

4Y อิเล็กทรอนิคส
กัฟเวอรเนอร 

อิเล็กทรอนิคส
กัฟเวอรเนอร 

สวิตชเครื่องยนตอยูใน
ตําแหนง ON B+ • ตรวจสอบชุดสายไฟที่

เก่ียวของ 

4Z ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
 
 
การตรวจสอบโดยใชเครือ่งออสซสิโลสโคป (คาอางอิง) 
สญัญาณ CKP 
ขัว้ PCM 

• 1H (+) ⎯กราวดตัวถัง(-) 
ทาํการเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 2 V/DIV (Y), 10 ms/DIV (X), ยานวัด DC 
สภาวะของรถยนต 

• รอบเดินเบากหลังจากอุนเครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
สญัญาณความเรว็ของรถยนต 
ขัว้ PCM 

• 1J (+)⎯กราวดตัวถัง (-) 
ทาํการเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 1 V/DIV (Y), 2.5 ms/DIV (X), ยานวัด DC 
สภาวะของรถยนต 

• ความเร็วของรถยนตอยูที่ 32 km/h {20 mph} 
 
 
 
 
 
 
สญัญาณปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ (เซน็เซอรตรวจบัความเรว็) 
ขัว้ PCM 

• 2K (+)⎯2(D) (-) 
ทาํการเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 1 V/DIV (Y), 5 ms/DIV (X), ยานวัด DC 
สภาวะของรถยนต 

• รอบเดินเบาหลงัจากอุนเครื่อง 

 

ov
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สญัญาณอเิลค็ทรอนคิสกฟัเวอรเนอร 
ขัว้ PCM 

• 4Y (+)⎯ กราวดตัวถัง (-) 
ทาํการเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 5 V/DIV (Y), 400 us/DIV (X), ยานวัด DC 
สภาวะของรถยนต 

• รอบเดินเบาหลงัจากอุนเครื่อง 

การใชเครือ่งมอืวิเคราะหปญหา 
  

 ขอควรระวงั 
• แรงเคลือ่นทีข่ัว้กลอง PCM จะแตกตางกนัไปตามการเปลีย่นแปลงในสภาวะการวดั และสภาพของรถยนต ควรทาํ
การตรวจสอบระบบสญัญาณเขา-ออก และกลอง PCM ทัง้หมดอยางพรอมๆ กนั เพือ่หาสาเหตขุองปญหา มฉิะนัน้
จะทาํใหเกดิความผดิพลาดในการวเิคราะหปญหาได 

  

 หมายเหต ุ
• PIDs สําหรับชิน้สวนตอไปนี้ไมสามารถใชกับรุนนี้ได, ใหไปที่หนาการตรวจสอบเฉพาะชิ้นสวน 

⎯ อิเล็คทรอนิคสกัฟเวอรเนอร 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
⎯ EPROM ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 
⎯ โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR 
⎯ ความเร็วรอบเครื่องยนต 
 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 (ดู 01-02A-4 การวิเคราะหปญหาบนรถยนต [WL-3]) 
2. ทําการวัดคา PID 

• ถาคา PID ไมอยูในคาที่กําหนด, ใหไปทีช่องการปฏิบตั ิ
3. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON (เครื่องยนตดับ) 

 
 หมายเหต ุ

• ฟงกชั่น PID/DATA MONITOR แสดงคาสญัญาณเขา/ออกที่คํานวณไวภายใน PCM ดังนัน้ ขอบกพรองที่เกิดจาก
ชิ้นสวนทีส่งสญัญาณออกไมสามารถที่จะระบุไดจากคาที่แสดงของคาสญัญาณออก, ถาคาของสัญญาณที่
แสดงออกไมอยูในคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบชิ้นสวนที่ก่ียวของกับการควบคุมการสงสัญญาณออก 

• สําหรับสญัญาณเขา/ออกเหลานี้ ยกเวนในรายการของมอนิเตอร, ใหใชโวลตมิเตอรวดัแรงเคลื่อนที่ข้ัวของ PCM 
• หัวขอการจําลองการทํางานใชในการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมเครื่องยนต มีดังตอไปนี้ 

⎯ ACC, GOVERNOR, EGRA, EGRV, FSOV, GP_LMP, GPC, TCV 
 
ตารางการตรวจจบัคา PID (คาอางองิ) 

หวัขอการแสดง
(ความหมาย) 

หนวย/ 
สภาวะ สภาวะ/คากาํหนด การปฏบิตั ิ ขัว้ 

PCM 

ACCS (สวติชการ
ทํางานคอมเพรสเซอร
ระบบปรับอากาศ) 

ON/OFF 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON: 
OFF 
สวิตช A/C อยูในตําแหนง ON ที่รอบ
เดินเบา: ON 

ตรวจสอบ PID ดังตอไปนี:้  
TP, ECT, ACSW, CPP/PNP, 
VSS, STARTER 
ตรวจสอบรีเลย A/C 

4L 

ACSW (สวิตช A/C) ON/OFF 

สวิตช A/C อยูในตําแหนง ON โดย
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON: 
ON 
สวิตช A/C อยูในตําแหนง OFFโดย
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON: 
OFF 

ตรวจสอบสวิตชแรงดันสาร 
ทําความเย็น 3C 

ARPMDES (เปาหมาย
ความเร็วรอบ
เครื่องยนต) 

Rpm A/C ON: 750 rpm 
อ่ืนๆ: 720 rpm ตรวจสอบสวิตช A/C ⎯ 

kPa Bar psi 
ระดับความสูง 0-400 m {0-1310 
ft}: 100-103 kPa {1.00-1.03 Bar, 
14.5-14.9 psi} BARO (แรงดัน 

BARO) 
V ระดับความสูง 0-400 m {0-1310 

ft}: ประมาณ 4.0 V 

เปลี่ยน PCM ⎯ 

ov
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หัวขอการแสดง
(ความหมาย) 

หนวย/
สภาวะ สภาวะ/คากาํหนด การปฏบิัต ิ ขัว้ 

PCM 
CPP/PNP (เกียรวาง
ตําแหนงแปนเหยียบ
คลัตช) 

ON/OFF 
ตําแหนงเกียรวางหรือแปนเหยียบคลัตชอยู
ตําแหนงถูกกด: ON 
อ่ืนๆ: OFF 

ตรวจสอบสวิตชเกียรวางและสวิตช CPP 1D 

CSP (สัญญาณ
แรงเคลื่อนไฟฟา
ปลอกควบคุม) 

V 
ชุดสายไฟสวิตชเคร่ืองยนต: ตํ่ากวา 1.0 V  
อยูตําแหนง ON หรือยูท่ีรอบเดินเบา: ประมาณ 
2.5 V 

ตรวจสอบเซ็นเซอรปลอกควบคุม (CS) 1Q 

°C °F ECT อยูท่ี 20°C {68°F}: 20°C {68°F} 
ECT อยูท่ี 85°C {185°F}: 85°C {185°F} ECT (อุณหภูมิน้ํา

หลอเย็นเครื่องยนต) 
V ECT อยูท่ี 20°C {68°F}: 20°C {68°F} 

ECT อยูท่ี 85°C {185°F}: 85°C {185°F} 

ตรวจสอบเซ็นเซอร ECT 1T 

EGRA (โซลินอยด
วาลว EGR (ระบาย
อากาศ)) 

% 
สวิตชเคร่ืองยนตอยูในตําแหนง ON:  
0-100% 
อยูท่ีรอบเดินเบา: 0-100% 

ตรวจสอบ PID ดังตอไปนี้:  
ECT, TP, IDLE SW, MAF, IAT, RPM, 
EGRVP 
ตรวจสอบโซลินอยดวาลว EGR (อากาศ) 

4Q 

EGRV (โซลินอยด
วาลว EGRV 
(สุญญากาศ)) 

% 
สวิตชเคร่ืองยนตอยูในตําแหนง ON:  
0-100% 
อยูท่ีรอบเดินเบา: 0-100% 

ตรวจสอบ PID ดังตอไปนี้:  
ECT, TP, IDLE SW, MAF, IAT, RPM, 
EGRVP 
ตรวจสอบโซลินอยดวาลว EGR (อากาศ) 

4T 

EGRVP (ตําแหนง
วาลว EGR) V สวิตชเคร่ืองยนตอยูในตําแหนง ON: ตํ่ากวา1.0 

อยูท่ีรอบเดินเบา: มากกวา 3.0V ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 1F 

FLT (เซ็นเซอร
อุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

°C °F อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงอยูท่ี 20°C {68°F}: 
20°C {68°F} 

ตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 1L 

FLTV (สัญญาณ
แรงเคลื่อนไฟฟา
อุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

V 

อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงอยูท่ี 20°C {68°F}: 
2.4-2.6V 
อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิงอยูท่ี 70°C {158°F}: 
0.7-0.9V 

ตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 1L 

FSOV (โซลินอยด
วาลวตัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

ON/OFF 

รอบเดินเบา: ON 
สวิตชเคร่ืองยนตอยูในตําแหนง ON: ON 
ความเร็วรอบเครื่องยนตมากกวา 5,100 rpm: 
OFF 
ตรวจพบรหัส DTC P1182, P0251, P0606, 
P1226: OFF 

ปฏิบัติตามการแกไขปญหา DTC ท่ีก่ียว
ของ 4W 

GPC (รีเลยหัวเผา) ON/OFF 

ECT ต่าํกวา 60°C {140°F} 
• ภายใน 15 วินาทีหลังจากสวิตชเคร่ืองยนต
อยูในตําแหนง ON: ON 

• หลังจาก 15 วินาทีผานไปจากสวิตช
เคร่ืองยนตอยูในตําแหนง ON: OFF 

• ภายใน 6.5 วินาที-10 นาที หลังจากสตารท
เคร่ืองยนต: ON 

• หลังจาก 6.5 วินาที-10 นาที ผานไปจาก
สตารทเคร่ืองยนต: OFF 

ECT มากกวา 60°C {140°F} 
• ภายใน 6.5 วินาทีหลังจากสวิตชเคร่ืองยนต
อยูในตําแหนง ON: ON 

• หลังจาก 6.5 วินาที ผานไปจากสวิตช
เคร่ืองยนตอยูในตําแหนง ON: OFF 

ตรวจสอบ PID ดังตอไปนี้:  
ECT, VSS, VPWR 
ตรวจสอบรีเลยหัวเผา 

4V 

GP_LMP (ไฟแสดง
หัวเผา) ON/OFF ภายใน 4 วินาทีหลังจากสวิตชเคร่ืองยนตอยูใน

ตําแหนง ON (ECT อยูท่ี 20°C {68°F}: ON ตรวจสอบแผงหนาปด 4S 

°C °F IATอยูที 20°C {68°F}: 20°C {68°F} 
IATอยูที 30°C {86°F}: 30°C {86°F} IAT (อุณหภูมิไอดี

(เซ็นเซอร IAT 
No.1)) V IATอยูที 20°C {68°F}: 2.3-2.5 V 

IATอยูที 30°C {86°F}: 1.8-2.0 V 

ตรวจสอบเซ็นเซอร IAT No.1 1J 

°C °F IATอยูที 20°C {68°F}: 20°C {68°F} 
IATอยูที 30°C {86°F}: 30°C {86°F} IAT2 (อุณหภูมิไอดี

(เซ็นเซอร IAT 
No.2)) V IATอยูที 20°C {68°F}: 2.3-2.5 V 

IATอยูที 30°C {86°F}: 1.8-2.0 V 

ตรวจสอบเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT 
No.2 3D 

IDLE SW (สวิตช
เดินเบา) ON/OFF แปนขาคันเรงอยูในตําแหนงปลอย: ON 

อ่ืนๆ: OFF ตรวจสอบสวิตชรอบเดินเบา 3O 

MAF (มาตรวัดการ
ไหลของอากาศ) V สวิตชเคร่ืองยนตอยูในตําแหนง ON: ตํ่ากวา1.0 

อยูท่ีรอบเดินเบา: 1.6-2.0V 
ตรวจสอบเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT 
No.2 4E 

MAINRLY (รีเลย
หลัก) ON/OFF สวิตชเคร่ืองยนตอยูในตําแหนง ON: ON 

อ่ืนๆ: OFF ตรวจสอบสวิตชเคร่ืองยนต 2A 
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หวัขอการแสดง
(ความหมาย) 

หนวย/ 
สภาวะ สภาวะ/คากาํหนด การปฏบิตั ิ ขัว้ 

PCM 

kPa Bar psi รอบเดินเบา: 101 kPa {1.01 
Bar, 14.7 psi} MAP (บูสทเซน็เซอร) 

V รอบเดินเบา: ประมาณ 2.6 V 
ตรวจสอบบสูทเซ็นเซอร 1P 

MIL (หลอดไฟแสดง
การทํางานบกพรอง) ON/OFF 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
ON: ON 
รอบเดินเบา: OFF 

ปฏิบัตติามการแกไขปญหา DTC 
ที่ก่ียวของ ⎯ 

RPM (ความเร็ว
รถยนต) rpm A/C ON: 725-775 rpm 

อ่ืนๆ: 695-745 rpm 
ตรวจสอบ PIDs ดังตอไปนี้:  
TP, MAP, RPM 1H 

SELTESTDTC (รหสั
การวิเคราะหปญหา) ⎯ ⎯ ปฏิบัตติามการแกไขปญหา DTC 

ที่ก่ียวของ ⎯ 

STARTER (สวติช
เครื่องยนต) ON/OFF 

สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
START: ON 
อ่ืนๆ: OFF 

ตรวจสอบสวิตชเครื่องยนต 1U 

TVC (สัญญาณวาลว
ควบคุมไทมเมอร) % 

รอบเดินเบา: 99.6% 
ความเร็วรอบเครื่องยนต 2,000 
rpm: 35% 

ตรวจสอบวาลวควบคุมไทมเมอร 4U 

TPS (สัญญาณ
เซ็นเซอรตําแหนง
ไทมเมอร) 

% 
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
ON: 0% 
รอบเดินเบา: 100% 

ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงไทม
เมอร 1K 

TEST (ข้ัว TEN ใน 
DLC) ON/OFF 

ข้ัว TEN (DLC) ลัดวงจรลง
กราวด: ON 
ข้ัว TEN (DLC) ขาด: OFF 

ตรวจสอบสายไฟจาก DLC ข้ัว 
TEN ที่ไปข้ัว 2A ของ PCM 2A 

TP (เซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขา
คันเรง No.1) 

V 

แปนขาคันเรงอยูในตาํแหนงกด: 
3.4-3.8 V 
แปนขาคันเรงอยูในตาํแหนง
ปลอย: 0.5-0.7 V 

ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงแปน
ขาคันเรง 1R 

TP2 (เซ็นเซอร
ตําแหนงแปนขา
คันเรง No.2) 

V 

แปนขาคันเรงอยูในตาํแหนงกด: 
3.4-3.8 V 
แปนขาคันเรงอยูในตาํแหนง
ปลอย: 0.5-0.7 V 

ตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนงแปน
ขาคันเรง 2C 

VPWR 
(แรงเคลื่อนไฟฟาบวก
ของแบตเตอรี่) 

V 
สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง 
ON: B+ 
อ่ืนๆ: ต่ํากวา 1.0 V 

ตรวจสอบรีเลยหลัก 4C 

VSS (ความเร็ว
รถยนต) Km/h mph 

ความเร็วรถยนตอยูที่ 20 km/h 
{12.5 mph}: 20 km/h {12.5 
mph} 
ความเร็วรถยนตอยูที่ 40 km/h 
{25 mph}: 40 km/h {25 mph} 

ตรวจสอบแผงหนาปด 1N 

 
 
การตรวจสอบรเีลยหลัก [WL-3] 

DCF014000000W04 

1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของรีเลยหลัก 
: การตอเนื่อง 

 
• ถาไมไดตามทีแ่สดงไวในตาราง, ใหเปลีย่น
รีเลยหลัก 

 
 
 
 

รเีลยหลกั

A
B

C
D

C A

D B

DBG113AWB3R

:

1
2

B C DA

B+ GROUND

DBG113BWB321

ขัน้ตอน 
ขัว้ 
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การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT) อุณหภมูไิอดี No.2 เซ็นเซอร (MAF) มาตรวดัการไหลของอากาศ [WL-3] 
DCF014013215W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟาของเซน็เซอรมาตรวดัการไหลของอากาศ 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
2. เซ็ทเครื่องมือวเิคราะหปญหาและแสดงคา MAF PID (ดู 01-02A-7 PID/Data Monitor และขั้นตอนการบันทึก) 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 (ดู 01-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง

ระบบไอดี [WL-3]) 
 
MAF PID (คาอางองิ) 

ต่าํกวา 1.0 โวลต 
 

3. สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนตใหถึงอุณหภูมิการทํางาน 
4. ดูคา MAF PID ที่รอบเดินเบา 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 (ดู 01-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง

ระบบไอดี [WL-3]) 
 
MAF PID (คาอางองิ) 

1.6-2.0 โวลต 
 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ ดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว A และขอตอสายไฟรีเลยหลัก ข้ัว D) 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 4E) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว B และกราวดตัวถัง) 

 
การลดัวงจร 

• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว A และขอตอสายไฟรีเลยหลัก ข้ัว D ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว B และกราวดตัวถังลดัวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C และขอตอสาย PCM ข้ัว 4E ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C และขอตอสาย PCM ข้ัว 4E ลัดวงจรกับกราวด 

ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอร MAF/เซน็เซอร IAT No.2 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

D AE BC

DBG140AWB302

PCM

4C4E4G4I4K4M4O4S4U

4D4F4H4J4L4N4P4R4T4V

4Y 4A

4B4X

4Q4W

4Z

DBG140AWB304
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การตรวจสอบคาความตานทานของเซน็เซอร IAT No.2 
1. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
2. วัดคาความตานทานระหวางขั้ว D และขั้ว E ของเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 โดยใชโอหมมิเตอร 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
• ถาอยูในคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร” 

 
 
คากาํหนด 

อุณหภมูภิายนอก 
(°C {°F}) 

คาความตานทาน 
(กโิลโอหม) 

20 {68} 2.21-2.69 
60 {140} 0.493-0.667 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงอณุหภมูเิซน็เซอร IAT No.2 (คาอางองิ)

ค
าค
วา
มต
าน
ท
าน

 (
กโิ
ลโ
อห
ม)

 

อุณหภมูภิายนอก (°C {°F}) 

ขอตอดานชดุสายไฟ
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kilohm

DBG140AWB321

D AE BC

DBG140AWB303

PCM

4C4E4G4I4K4M4O4S4U

4D4F4H4J4L4N4P4R4T4V

4Y 4A

4B4X

4Q4W

4Z

DBG140AWB304
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การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ ดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และขอตอสาย PCM 
ข้ัว 3D) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร MAF/
เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว E และขอตอสาย PCM 
ข้ัว 1B) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 

ข้ัว D และขอตอสาย PCM ข้ัว 3D ลัดวงจรกับ
แหลงจายไฟ 

• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
ข้ัว D และขอตอสาย PCM ข้ัว 3D ลัดวงจรกับ
กราวด 

• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว E และขอตอสาย PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร MAF/เซน็เซอร IAT No.2
ขอตอดานชดุสายไฟ 

D AE BC

DBG140AWB302
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ระบบควบคุม [WL-3] 
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การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT) อุณหภมูไิอดี No.1 [WL-3] 
DCF014018842W01 

 หมายเหต ุ
• ปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้ เฉพาะเมื่อตองการทําการตรวจสอบ 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ถอดเซ็นเซอร IAT No.1 
2. วัดคาความตานทานเซ็นเซอร IAT No.1 โดยใชโอหมมิเตอร 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร IAT No.1 
• ถาอยูในคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร”  

 
คากาํหนด 

อุณหภมูภิายนอก 
(°C {°F}) 

คาความตานทาน 
(กโิลโอหม) 

20 {68} 2.21-2.69 
80 {176} 0.29-0.354 
120 {248} 0.11-0.12 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.1 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ ดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร IAT No.1 
ข้ัว A และขอตอสาย PCM ข้ัว 1J) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร IAT No.1 
ข้ัว B และขอตอสาย PCM ข้ัว 1B) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A และขอ

ตอสาย PCM ข้ัว 1J ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว B และขอ

ตอสาย PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร IAT No.1 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

AB

DBG140AWB308

AB

DBG140AWB309

1A1C1E1G1I1K1M1O1Q1S
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ระบบควบคุม [WL-3] 
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การตรวจสอบบูสทเซน็เซอร [WL-3] 
DCF014018212W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบดวยสายตา 

1. ตรวจสอบความเสียหายและรอยแตกราวของบสูทเซ็นเซอร 
• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนบสูทเซ็นเซอร 

2. ตรวจสอบความถูกตอง, การบิดงอ หรือการรั่วของทอสุญญากาศ 
• ถามีการทํางานผิดปกติ, ใหทําการซอมทอสญุญากาศ 
• ถาทาํงานปกต,ิ ใหทําการตรวจสอบ “แรงเคลื่อนไฟฟา”  

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร 
2. วัดคาความตานทานขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร ข้ัว A-B, และ C-B 

• ถาไมอยูในคากําหนด, ใหเปลีย่นบูสทเซ็นเซอร 
• ถาอยูในคากําหนด, ใหทําการตรวจสอบ “แรงเคลื่อนไฟฟา” 

 
คาความตานทาน 

ประมาณ 15 กโิลโอหม 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
2. เซ็ทเครื่องมือวเิคราะหปญหาและแสดงคา MAP PID (ดู 01-02B-8 PID/Data Monitor และขั้นตอนการบันทึก) 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนบสูทเซ็นเซอร (ดู 01-13A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-3]) 

 
MAP PID (คาอางองิ) 

ประมาณ 2.6 โวลต [แรงดนับรรยากาศ 101 kPa {757.5 mmHg, 29.8 inHg}] 
 

3. สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนตใหถึงอุณหภูมิการทํางาน 
4. แสดงคา MAP PID โดยใชเครือ่งมือวิเคราะหปญหาที่รอบเดนิเบา 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนบสูทเซ็นเซอร (ดู 01-13A-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอดี [WL-3]) 

 
MAP PID (คาอางองิ) 

ประมาณ 2.6 โวลต [แรงดนับรรยากาศ 101 kPa {757.5 mmHg, 29.8 inHg}] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บสูทเซน็เซอร 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ABC

DBG140AWB310



ระบบควบคุม [WL-3] 
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การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ ดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร 
ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1A) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร ข้ัว A 
และ ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร ข้ัว B 
และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1P) 

 
การลดัวงจร 

• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1P ลัดวงจรกบัแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1P ลัดวงจรกบักราวด 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1A ลัดวงจรกบัแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1A ลัดวงจรกบักราวด 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) ตาํแหนงแปนขาคนัเรง [WL-3] 

DCF014041609W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 

1. ตรวจสอบดวยสายตา การหลวมของสวนประกอบทั้งหมดของแปนขาคันเรง 
2. ตรวจสอบการตดิตั้งเซ็นเซอร APP ที่แปนขาคันเรงวาถูกตองหรือไม 
3. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาของวงจรแหลงจายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บสูทเซน็เซอร 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

ABC

DBG140AWB310
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(1) การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว A 
(วงจรแหลงจายไฟ) และขั้ว D (วงจรกราวด) ของ
เซ็นเซอร APP คือ 4.9-5.1 โวลต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว B-D และขั้ว 
C-D ของเซ็นเซอร APP ตามสภาวะของแปนขา
คันเรงทีแ่สดงอยูดานลาง 
• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ 

“การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยน
เซ็นเซอร APP (ด ู01-13A-2 การถอด/
ติดตั้งระบบไอดี [WL-3]) 

 
 
 
   
 
คากาํหนด (คาอางองิ) 

สภาวะ 
ของแปนขาคนัเรง 

สญัญาณออก
แรงเคลือ่นไฟฟา (V) 

ปลอยเต็มที ่ 0.4-0.8 
คอยๆ กด สัญญาณคอยๆ เพ่ิมข้ึน 
กดเต็มที ่ 3.4-3.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร APP

เซน็เซอร APP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร APP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

PCM

A

B

D

1A

1R

1B

C 2C

DBG140AWB315

D C B A

DBG140AWB311

D C B A

DBG140AWB311



ระบบควบคุม [WL-3] 
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การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1A) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว B 
และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1R) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว C 
และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2C) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร APP ข้ัว D 
และ ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว A และขอตอ

สายไฟ PCM ข้ัว 1A ลัดวงจรกบักราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว B และขอตอ

สายไฟ PCM ข้ัว 1R ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1R ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2C ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2C ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว D และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
 
การตรวจสอบสวติชเดนิเบา [WL-3] 

DCF014066470W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบความตอเนือ่ง 

1. ปลดขอตอสายไฟสวติชเดินเบา 
 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร APP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

D C B A

DBG140AWB311

1A1C1E1G1I1K1M1O1Q1S

1B1D1F1H1J1L1N1P1R1T1V

1U

PCM
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2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชรอบเดินเบา โดยใชโอหมมิเตอร 
• ถาไมเปนไปตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนสวิตชรอบเดินเบา 

⎯ ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร” 
 
คากาํหนด 
สวติชรอบเดนิเบา แปนขาคนัเรง สภาวะ 
กดกานดัน ปลอย ตอเนื่อง 
ยกเวนขางตน กด ไมตอเนื่อง 

 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟสวติชรอบเดินเบา 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 

 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟสวติชรอบเดินเบา 
ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 3O) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟสวติชรอบเดินเบา ข้ัว B 
และกราวด) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟสวิตชรอบเดินเบา ข้ัว A และขอตอ

สายไฟ PCM ข้ัว 3O ลัดวงจรกับกราวด 

การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูนิ้ํามนัเชือ้เพลิง [WL-3] 
DCF014018843W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ปลดขอตอสายไฟ A ของปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 

สวติชรอบเดนิเบา 

กดกานดนั

ขอตอดานชดุสายไฟ 

สวติชรอบเดนิเบา 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอสายไฟ A

ขอตอสายไฟ D

ปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

ขอตอสายไฟ C

ขอตอสายไฟ B

AB
OFF ON

DBG140AWB555

AB

DBG140AWB313

3P 3N 3L 3J 3H 3F 3D 3B
3O 3A3M 3K 3I 3G 3E 3C

PCM

DBG140AWB307

DBG140AWB553



ระบบควบคุม [WL-3] 
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3. ตรวจสอบคาความตานทานระหวางขั้ว E และ K ภายใตสภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชือ้เพลิงทํางานผิดปกติ ใหปรกึษาตัวแทนจําหนาย BOSCH 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร” 

 
คากาํหนด 

อุณหภมูภิายนอก 
(°C {°F}) 

คาความตานทาน 
(กโิลโอหม) 

-20 {-4} 13.67-16.37 
20 {68} 2.306-2.568 
25 {77} 1.9-2.1 
50 {122} 0.752-0.862 
60 {140} 0.538-0.624 
80 {176} 0.289-0.344 

 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟ A ปมฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ข้ัว K และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1L) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง 
ข้ัว E และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว K และ

ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1L ลดัวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว E และ

ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
 
 
 
การตรวจสอบเซ็นเซอรความเรว็ปมน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-3] 

DCF014013801W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 

ตารางแสดงคณุสมบตัเิซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ (อางองิ)

คา
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าม
ต
าน
ท
าน

 (
กโิ
ลโ
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ม)

 

อณุหภมูิภายนอก  

ขอตอดานชดุสายไฟ 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ (ขอตอสายไฟ A) 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-25 

 
 
 
01

การตรวจสอบคาความตานทาน 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ปลดขอตอสายไฟ C ของปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง 

3. ตรวจสอบคาความตานทานระหวางขั้ว A และ B ภายใตสภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาเซ็นเซอรความเร็วปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงทํางานผิดปกติ ใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย BOSCH 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร 

 
คากาํหนด 

1.36-1.84 กิโลโอหม [20-30 °C {68-86 °F}] 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ

ดังตอไปนี ้
• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอรความเร็ว
ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM 
ข้ัว 2K) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอรความเร็วปมฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2D) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรความเร็วปมฉีดนํ้ามัน

เชื้อเพลิง ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2K 
ลัดวงจรกับกราวด 

• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรความเร็วปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2D 
ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
 
 
 

ขอตอสายไฟ A

ขอตอสายไฟ D

ปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

ขอตอสายไฟ C

ขอตอสายไฟ B

ขอตอดานชดุสายไฟ 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
(ขอตอสายไฟ C) 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-26 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอร (ECT) อุณหภมูนิ้าํหลอเย็นเครือ่งยนต [WL-3] 
DCF014018841W01 

 ขอควรระวงั 
• เครือ่งยนตทีร่อนสามารถทาํใหผวิหนงัไหมพองได หมนุสวติชเครือ่งยนตไปทีต่าํแหนง OFF และรอใหเครือ่งยนต
เยน็ลงกอนทาํการถอดเซน็เซอร ECT 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนตออก (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็นเครื่องยนต [WL-3]) 
3. ถอดเซ็นเซอร ECT 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (ECT) อุณหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต [WL-3] 
DCF014018841W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ถอดเซ็นเซอร ECT (ดู 01-40A-26 การถอด/ติดตั้งเซ็นเซอร ECT อุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครือ่งยนต [WL-3]) 
2. วัดคาความตานทานระหวางขั้ว A และ B ของเซ็นเซอร ECT โดยใชโอหมมิเตอร 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร ECT 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร 

 
คากาํหนด 

อุณหภมูภิายนอก 
(°C {°F}) 

คาความตานทาน 
(กโิลโอหม) 

20 {68} 2.21-2.69 
80 {176} 0.29-0.34 
110 {176} 0.138-0.145 

 
 

ตารางแสดงคณุสมบตัเิซน็เซอร ECT (คาอางอิง)

ค
าค
วา
มต
าน
ท
าน

 (
กโิ
ลโ
อห
ม)

 

อุณหภมูภิายนอก (°C {°F}) 

R
15.7—23.5 N·m 
{1.61—2.39 kgf·m,  
11.6—17.3 ft·lbf}
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ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-27 
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การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT ข้ัว 
A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1T) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร ECT ข้ัว B และ
ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT ข้ัว A และขอตอ

สายไฟ PCM ข้ัว 1T ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT ข้ัว B และขอตอ

สายไฟ PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอร (CS) ปลอกควบคมุ [WL-3] 

DCF014013812W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ปลดขอตอสายไฟ A ของปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง 
3. ตรวจสอบคาความตานทานระหวางขั้ว ภายใต

สภาวะดังตอไปนี้ 
• ถาเซ็นเซอร ECT ทํางานผดิปกติ ใหปรึกษา
ตัวแทนจําหนาย BOSCH 

 
 
 
 
 
 
 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การ
ขาดวงจร/ลดัวงจร” 

 
คากาํหนด 

ขัว้ คาความตานทาน 
(โอหม) (°C {°F}) 

G⎯H 11.2-12.4 
G⎯F 5.6-6.2 
F⎯H 5.6-6.2 

 
 

ขอตอสายไฟ A

ขอตอสายไฟ D

ปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

ขอตอสายไฟ C

ขอตอสายไฟ B

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร ECT 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-28 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟ A ปมฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ข้ัว G และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1O) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ข้ัว F และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1Q) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง 
ข้ัว H และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1M) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว G และ

ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1O ลดัวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว F และขอ

ตอสายไฟ PCM ข้ัว 1Q ลัดวงจรลงกราวด 
• ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว F และขอ

ตอสายไฟ PCM ข้ัว 1Q ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟ A ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว H และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1M ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
 
การตรวจสอบเซ็นเซอรตาํแหนงไทมเมอร [WL-3] 

DCF014013813W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ปลดขอตอสายไฟ Bของปมฉดีน้ํามันเชื้อเพลงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอสายไฟ A 

ขอตอสายไฟ D

ปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

ขอตอสายไฟ C

ขอตอสายไฟ B

ขอตอดานชดุสายไฟ 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ (ขอตอสายไฟ A) 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-29 

 
 
 
01

3. ตรวจสอบคาความตานทานระหวางขั้วภายใตสภาวะ
ดังตอไปนี ้
• ถาเซ็นเซอรไทมเมอรทํางานผดิปกติ ใหปรึกษา
ตัวแทนจําหนาย BOSCH 

• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การ
ขาดวงจร/ลดัวงจร” 

คากาํหนด 

ขัว้ คาความตานทาน 
(โอหม) (°C {°F}) 

A⎯B 82-84 
A⎯C 82-84 
B⎯C 164-168 

 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1I) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1K) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง 
ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1G) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และ

ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1I ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว A และ

ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1K ลดัวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว A และ

ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1K ลดัวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1G ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
การตรวจสอบ EPROM ปมฉีดน้าํมันเชือ้เพลงิ [WL-3] 

DCF014013809W01 

 ขอควรระวงั 
• ไมควรปอนแรงเคลือ่นไฟฟาเขาทีข่ัว้ B ของ EPROM ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ เพราะการทาํเชนนี้อาจเปนสาเหตทุาํ
ให EPROM ทาํงานผดิพลาดได 

 
 หมายเหต ุ

• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 
 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ติดตั้ง PCM [WL-3]) 

 
 
 

 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ (ขอตอสายไฟ B)
ขอตอดานชดุสายไฟ 

D

A E

B

C

F

G

H
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ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-30 

3. ปลดขอตอสายไฟ Bของปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลงิ 

4. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 
• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
• ถาชดุสายไฟปกติ, EPROM อาจจะบกพรอง 
ใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย BOSCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามัน
เชื้อเพลิง ข้ัว D และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1A) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ข้ัว E และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1S) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ข้ัว F และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2E) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟ B ปมฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ข้ัว G และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2L) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง 
ข้ัว H และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว D และ

ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1A ลดัวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว E และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1S ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว E และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1S ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว F และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2E ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว F และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2E ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว G และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2L ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว G และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 2L ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟ B ปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ข้ัว H และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
 
 

ขอตอสายไฟ A

ขอตอสายไฟ D

ปมฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 

ขอตอสายไฟ C

ขอตอสายไฟ B

ปมฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ (ขอตอสายไฟ B)
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 
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การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอร (CKP) ตาํแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-3] 
DCF014018220W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดพูลเลยเพลาขอเหวี่ยง 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
5. ตรวจสอบวาไมมีสิ่งกีดขวางระหวางเซ็นเซอร CKP 

และจานโรเตอร 
1 โบลทยึดเซ็นเซอร CKP 
2 เซ็นเซอร CKP 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) ตาํแหนงเพลาขอเหวีย่ง [WL-3] 

DCF014018220W02 

 หมายเหต ุ
• ปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้กอนทําการตรวจสอบ, ควรแนใจวาไดทําตามขั้นตอนตามทีแ่สดงในตารางขั้นตอนการ
แกไขปญหาตามอาการ (ดู 00-00-5 ข้ันตอนการแกไขปญหาตามอาการ) 

 
การตรวจสอบดวยสายตา 

1. ถอดเซ็นเซอร CKP (ดู 01-40A-31 การถอด/ติดตั้งเซ็นเซอร (CKP) ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-3]) 
2. ตรวจสอบตัวเซน็เซอรวาไมมีเศษวัสดุตดิอยู 
3. ติดตั้งเซ็นเซอร CKP (ดู 01-40A-31 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอร (CKP) ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-3]) 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 

1. เครื่องยนตอยูที่รอบเดินเบา 
 
 ขอควรระวงั 

• ถามนี้าํเขาไปในขอตอจะมผีลทาํใหเซน็เซอรมขีอบกพรอง เพือ่ปองกันสาเหตนุีร้ะมดัระวงัอยาทาํใหสวนทีก่นัน้าํ
ของชดุสายไฟเกดิการเสยีหาย เพือ่ปองกนัน้าํเขาขอตอ 

 
2. วัดแรงเคลื่อนสญัญาณออก โดยใชออสตรลิโลสโคป 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร CMP 
(ดู 01-40B-36 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอร (CMP) 
ตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว [WL-C, WE-C]) 

• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาด
วงจร/ลัดวงจร” 

 
แรงเคลือ่นไฟฟา เซน็เซอร CMP 

ขัว้ แรงเคลือ่น 
(V) สภาวะ 

A B+ ภายใตทุกสภาวะ 
4.8 หรือมากกวา สัญญาณสงออกสูง* B 
0.8 หรือนอยกวา สัญญาณสงออกต่ํา* 

C 0 ภายใตทุกสภาวะ 
 

 
 
 

*: แรงเคลื่อนสญัญาณออกเปลี่ยนแปลงตามการหมุนของเพลาขอเหวี่ยง 
 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP 

 
 
 
 

เซน็เซอร CKP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ABC

DBG140AWB326

1

2
7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}

DBG140AWB037



ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-32 

3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ
ดังตอไปนี้ (ตรวจสอบความตอเนื่อง) 
•  ถามีการขาดหรือลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่นชุด
สายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว A 
และขอตอสายไฟรีเลยหลัก ข้ัว D) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว B 
และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1H) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร CKP ข้ัว C และ
ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว A และขอตอสายไฟ 

รีเลยหลัก ข้ัว D ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว B และขอตอสายไฟ 

PCM ข้ัว 1H ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ  
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1H ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
 
การตรวจสอบเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR [WL-3] 

DCF014020300W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ปลดขอตอสายไฟวาลว EGR 
2. วัดคาความตานทานระหวางขั้ว A และ B วาลว EGR 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนวาลว EGR 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหทาํการ 

“ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟา” 
 

คาความตานทาน 
ประมาณ 5 กโิลโอหม 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
2. เซ็ทเครื่องมือวเิคราะหปญหาและวดัคา PID EGRVP 

• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนวาลว EGR (ดู 01-16A-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-3]) 

 
คา PID EGRVP (คาอางองิ) 

ประมาณ 0.6 โวลต 
 

3. สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนต 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร CKP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ABC
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4. การแสดงคา PID EGRVP 
•  ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร” 

⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนวาลว EGR (ดู 01-16A-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-3]) 
 

คา PID EGRVP (คาอางองิ)  
ประมาณ 3.0 โวลต 

 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้  

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร
ตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM 
ข้ัว 1A) 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1F) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอรตําแหนง
วาลว EGR ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B 

และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1A ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C 

และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1F ลัดวงจรกับ
แหลงจายไฟ 

• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1F ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1B ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
 
การตรวจสอบสวติช (CPP) ตาํแหนงแปนเหยียบคลตัช [WL-3] 

DCF014018660W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบความตอเนือ่ง 

1. ปลดขอตอสายไฟสวติช CPP 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวสวิตช CPP โดยใช

โอหมมิเตอร 
• ถาไมอยูในคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนสวิตช CPP 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การ
ขาดวงจร/ลดัวงจร” 

คากาํหนด 

สวติช CPP แปนขาคนัเรง สภาวะการ
ตอเนือ่ง 

กดกานดัน ปลอย ไมตอเนื่อง 
ยกเวนขางตน กด ตอเนื่อง 

 

3. ตอขอตอสายไฟสวิตช CPP 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR
ขอตอดานชดุสายไฟ 

สวติช CPP 

กด

กานดนั

ABC
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ระบบควบคุม [WL-3] 
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การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้  

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟสวติช CPP ข้ัว 
A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1D) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟสวติช CPP ข้ัว B และ
กราวด) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟสวิตช CPP ข้ัว A และขอตอสายไฟ 

PCM ข้ัว 1D ลดัวงจรกับกราวด 

 
การตรวจสอบสวติชเกยีรวาง [WL-3] 

DCF014017640W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบความตอเนือ่ง 

1. ปลดขอตอสายไฟสวติชเกียรวาง 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวสวิตชเกียรวาง โดยใชโอหมมิเตอร 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนสวิตชเกียรวาง 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร” 

 
คากาํหนด 

สวติชเกยีรวาง เลื่อนตาํแหนง
เกยีร 

สภาวะการ
ตอเนือ่ง 

กดกานดัน เกียรวาง ตอเนื่อง 
ยกเวนขางตน อ่ืนๆ ไมตอเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช CPP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

สวติชเกยีรวาง 

กด

กานดนั

AB

DBG140AWB329

1A1C1E1G1I1K1M1O1Q1S

1B1D1F1H1J1L1N1P1R1T1V

1U

PCM

DBG140AWB305

AB

DBG140AWB331

กานดนั 

กด 



ระบบควบคุม [WL-3] 
 

01-40A-35 

 
 
 
01

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้  

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่นชุด
สายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟสวติชเกียรวาง 
ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 1D) 

• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟสวติชเกียรวาง ข้ัว A 
และกราวด) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟสวิตชเกียรวาง ข้ัว B และขอตอ

สายไฟ PCM ข้ัว 1D ลัดวงจรกบักราวด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชเกยีรวาง 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ 

AB

DBG140AWB330

1A1C1E1G1I1K1M1O1Q1S

1B1D1F1H1J1L1N1P1R1T1V

1U

PCM

DBG140AWB305





ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-1 

 
 
 
01

01-40B ระบบควบคมุ [WL-C, WE-C]  
ดชันีแสดงตาํแหนงระบบควบคมุ 
   [WL-C, WE-C].............................

 
01-40B-2 

การตรวจสอบสวติชเดนิเบา 
   [WL-C, WE-C]...............................

 
01-40B-30 

ไดอะแกรมสายไฟระบบควบคมุ 
  [WL-C, WE-C]............................. 

 
01-40B-4 

การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมู ิ
   น้าํมันเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C]..........

 
01-40B-32 

ไดอะแกรมระบบควบคมุ 
   [WL-C, WE-C].............................

 
01-40B-8 

การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดนัน้าํมนั 
   เชือ้เพลิง [WL-C, WE-C].................

 
01-40B-33 

การถอด/ตดิตัง้ PCM 
   [WL-C, WE-C].............................

 
01-40B-9 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอร (ECT)  
   อุณหภมูนิ้าํหลอเยน็ 
   เครือ่งยนต [WL-C, WE-C]...............

 
 
01-40B-34 การตรวจสอบ PCM 

   [WL-C, WE-C].............................
 
01-40B-10 

การโปรแกรม PCM 
   [WL-C, WE-C].............................

 
01-40B-20 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (ECT)  
   อุณหภมูนิ้าํหลอเยน็ 
   เครือ่งยนต [WL-C, WE-C]...............

 
 
01-40B-35 

โปรแกรมรหสัการฉดีน้าํมันเชือ้เพลงิ 
   [WL-C, WE-C].............................

 
01-40B-21 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตาํแหนง 
   เพลาลกูเบีย้ว (CMP)  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-40B-36 การรเีซ็ทขอมลู PCM 

   [WL-C, WE-C].............................
 
01-40B-22 การตรวจสอบเซ็นเซอรตาํแหนง 

   เพลาลกูเบีย้ว (CMP)  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-40B-37 

การรเีซ็ทเซ็นเซอร (MAF) มาตรวดั 
   การไหลของอากาศ  
   [WL-C, WE-C].............................

 
 
01-40B-22 

การตรวจสอบรเีลยหลัก 
   [WL-C, WE-C].............................

 
01-40B-23 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอร (CKP)  
  ตาํแหนงเพลาขอเหวี่ยง  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-40B-38 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP)  
   ตาํแหนงเพลาขอเหวี่ยง  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-40B-39 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT)  
   อุณหภมูไิอด ีNo.2/  
   เซน็เซอร (MAF)   
   มาตรวดัการไหลของอากาศ 
   [WL-C, WE-C].............................

 
 
 
 
01-40B-23 

การตรวจสอบเซ็นเซอรตาํแหนง 
   วาลว EGR [WL-C, WE-C]................

 
01-40B-40 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT)  
   อุณหภมูไิอด ีNo.1 
   [WL-C, WE-C].............................

 
 
01-40B-26 

การตรวจสอบสวติช (CPP)  
   ตาํแหนงแปนเหยียบคลตัช  
   [WL-C, WE-C]...............................

 
 
01-40B-42 

การตรวจสอบบูสทเซน็เซอร 
   [WL-C, WE-C].............................

 
01-40B-27 

การตรวจสอบสวติชเกยีรวาง 
  [WL-C, WE-C]................................

 
01-40B-43 

การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP)  
   ตาํแหนงแปนขาคนัเรง 
   [WL-C, WE-C].............................

 
 
01-40B-28 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-2 

ดชันีแสดงตาํแหนงระบบควบคมุ [WL-C, WE-C] 
DCF014000000W05 

 
1 PCM (มี BARO เซ็นเซอรอยูภายใน) 

(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM  
[WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM  
[WL-C, WE-C]) 

2 เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2  
(ดู 01-40B-23 การตรวจสอบเซ็นเซอร (MAF) 
มาตรวัดการไหลของอากาศ/เซ็นเซอร (IAT) 
อุณหภูมิไอดี No.2 [WL-C, WE-C]) 

3 บูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 
(ดู 01-40B-27 การตรวจสอบบูสทเซ็นเซอร 
 [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-26 การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT) 
อุณหภูมิไอดี No.1 [WL-C, WE-C]) 

4 เซ็นเซอร ECT 
(ดู 01-40B-34 การถอด/ตดิตัง้ เซ็นเซอร (ECT) 
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-35 การตรวจสอบเซ็นเซอร (ECT) 
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 

5 เซ็นเซอร CKP 
(ดู 01-40B-38 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอร (CKP)  
ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-39 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) 
ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C]) 

 

9

8

7

5
4

3

10

13

11

12

6

1

2

14

DBG140BWB107



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-3 

 
 
 
01

6 เซ็นเซอร CMP 
(ดู 01-40B-36 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอร (CMP) 
ตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-40B-37 การตรวจสอบเซ็นเซอร (CMP) 
ตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว [WL-C, WE-C]) 

7 เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-40B-33 การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดัน
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

8 เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR  
(ดู 01-40B-40 การตรวจสอบเซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR [WL-C, WE-C]) 

9 เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 01-40B-32 การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูิ
น้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 

10 เซ็นเซอร CPP 
(ดู 01-40B-42 การตรวจสอบสวิตช (CPP) 
ตําแหนงแปนเหยียบคลตัช [WL-C, WE-C]) 

11 สวิตชเดินเบา 
(ดู 01-40B-30 การตรวจสอบสวิตชเดินเบา  
[WL-C, WE-C]) 

12 รีเลยหลัก 
(ดู 01-40B-23 การตรวจสอบรีเลยหลัก 
 [WL-C, WE-C]) 

13 เซ็นเซอร APP 
(ดู 01-40B-28 การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) 
ตําแหนงแปนขาคันเรง [WL-C, WE-C]) 

14 สวิตชเกียรวาง 
(ดู 01-40B-43 การตรวจสอบสวิตชเกียรวาง 
 [WL-C, WE-C]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-4 

ไดอะแกรมสายไฟระบบควบคมุ [WL-C, WE-C] 
DCF014000000W06 

มรีะบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 

 

แบตเตอรี ่

สวติชเครือ่งยนต 

รเีลยหลกั

ขอมลูรายละเอยีดระบบ
ปองกนัการทาํงานของ 
เครือ่งยนต 

(ม ีBARO 
เซน็เซอร) 

สวติชเดนิเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชไฟเบรก
 
 
 
 

                                                                                                           

ไฟเบรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชตาํแหนงเกยีรวาง
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช CPP

สญัญาณ
ความเรว็ 

แผงหนาปด 

ไฟแสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดง RFW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดงหวัเผา 

MAF 
เซ็นเซอร 
 
 
 
เซ็นเซอร 
IAT No.2 

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.4 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.3 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.2 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.1 
 

218

231

226

195

171

230

150

126

173

101

149

102

174

125

235

161

238

240

228

232

244

256

233

184

202

204

206

219

201

203

205

169

154

188

190

PCM 

LOCK

MIL

DLC

DLC-2

C

D

E

ON

B

ACC

ACC

IG1

IG2

F

STA

STA
IG-

FEN
KLN
TEN

KLN
TEN

CAN_H

CAN_L

DBG102BWBY01



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-5 

 
 
 
01

 

 

เซน็เซอร  
APP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
บสูท 
เซน็เซอร 

 
 
 
 

เซน็เซอร 
IAT No.1 

เซน็เซอร ECT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว 
EGR 

สวติชพดัลม รเีลย 
โบลเวอร 

รเีลย
หวัเผา

หวัเผา

มอเตอร
โบลเวอร 

สวติชแรงดนั
น้าํยาแอร (ต่าํ) 

A/C 
คอมเพรสเซอร

A/C รเีลย 

เทอรโมสวติช 
ม ีA/C 

A/C 
สวติช 

แอมปปริ
ฟายเออร 

โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW 
 
 
 
 

โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW 

ม ีRFW

CMP 
เซน็เซอร 
 
 
 
 
 

CKP 
เซน็เซอร 

วาลววดัปรมิาณ
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
VBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยด
ควบคมุการหมนุ
แบบแปรผนั 
รุนทีม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (ครึง่)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (เตม็) 

สวติช RFW 
 
 
 
 
 

สวติชไฟ
แสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 

สวติชทรานส
เฟอร 
 
 
 
 

สวติชหลกั 
RFW 

253

254

185

137

135

258

129

160

114

192

193

194

179

178

176

177

181

152

155

213

222

212

209

109

140

191

133

189

141

111

167

156

115

170

106

116

110

182

227

239

128

F

E

C

C

C

D

0

1
2
3

4

PCM

DBG102BWBY02

ม ีA/C

ม ีRFW

รุนทีม่ี



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-6 

ไมมรีะบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 

 
 
 

แบตเตอรี ่

สวติชเครือ่งยนต 

รเีลยหลกั

(ม ีBARO 
เซน็เซอร) 

 

สวติชเดนิเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชไฟเบรก
 
 
 
 

                                                                                                           

ไฟเบรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชตาํแหนงเกยีรวาง
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช CPP

สญัญาณ
ความเรว็ 

แผงหนาปด 

ไฟแสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดง RFW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟแสดงหวัเผา 

MAF 
เซ็นเซอร 
 
 
 
เซ็นเซอร 
IAT No.2 

หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.4 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.3 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.2 
หวัฉดีน้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
No.1 
 

218

231

226

195

171

150

126

173

101

149

102

174

125

235

161

238

240

228

225

232

244

256

233

184

202

204

206

219

201

203

205

169

154

188

190

PCM 

MIL

DLC

DLC-2

C

D

E

ON

B

ACC

ACC

IG1

IG2

LOCK

F

STA

STA
IG-

FEN
KLN
TEN

KLN
TEN

CAN_H

CAN_L

DBG102BWBY03



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-7 

 
 
 
01

 

 

เซน็เซอร  
APP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรแรงดนั
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
บสูท 
เซน็เซอร 

 
 
 
 

เซน็เซอร 
IAT No.1 

เซน็เซอร ECT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
อุณหภมูนิ้าํมนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร
ตาํแหนงวาลว 
EGR 

สวติชพดัลม รเีลย 
โบลเวอร 

รเีลย
หวัเผา

หวัเผา

มอเตอร
โบลเวอร 

 

A/C 
คอมเพรสเซอร

A/C รเีลย 

เทอรโมสวติช 
ม ีA/C 

A/C 
สวติช 

แอมปปริ
ฟายเออร 

โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW 
 
 
 
 

โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW 

ม ีRFW

CMP 
เซน็เซอร 
 
 
 
 
 

CKP 
เซน็เซอร 

สวติช RFW 
 
 
 
 
 

สวติชไฟ
แสดง 4x4 
 
 
 
 
 
 

สวติชทรานส
เฟอร 
 
 
 
 

สวติชหลกั 
RFW 

วาลววดัปรมิาณ
น้าํมนัเชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
VBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว 
EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ควบคมุ EGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยด
ควบคมุการหมนุ
แบบแปรผนั 
รุนทีม่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (ครึง่)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซลนิอยดวาลว
ตดัอากาศ (เตม็) 

สวติชแรงดนั
น้าํยาแอร (ต่าํ) 

253

254

185

137

135

258

129

160

114

192

193

194

179

178

176

177

181

152

155

213

222

212

209

109

140

191

133

189

141

111

167

156

115

170

106

116

110

182

227

239

128

L

F

E

C

C

C

D

0

1
2
3

4

PCM

DBG102BWBY02

ม ีA/C

ม ีRFW

รุนทีม่ี



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-8 

ไดอะแกรมระบบควบคมุ [WL-C, WE-C]  
DCF014000000W07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลอเย็น EGR

สวิตช CPP
รีเลย A/C 

ล้ินกันกลับ

โซลินอยดวาลว VBC

เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2

ปมสญุญากาศ 

หัวฉีด
น้ํามัน
เชื้อเพลิง 

บูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1

กรอง
อากาศ

มีวาลวโซลินอยด
ควบคุมการหมุน
แบบแปรผัน 

ระบายความรอนอากาศ

คอมมอล
เรล 

วาลววัด
น้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ปมฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

เซ็นเซอร
แรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

กรองอากาศ 
ล้ินตัดไอดี 

รีเ
ลย
ห
ัวเ
ผ
า 

ไปรีเลยหลัก 

กรองน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 

ไป PCM 
ทิศทางการไหลน้ํามันเชื้อเพลิง 

แปนขาคันเรง

สวิตช APP 
สวิตชรอบ
เดินเบา 

สวิตชตัว
ดักน้ํา 

วัดรอบ
ไฟแสดงหัวเผา

เซ็นเซอร CKP

โซลินอยดควบคุม EGR

แคตตาไลทติค คอนเวอรเตอร 

ไปท่ีถังพักสุญญากาศ
สําหรับระบบเบรก 

EGR วาลว 

เซ็นเซอร 
ECT 

หองสุญญากาศโซลินอยดวาลว EGR 

เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR

หัวเผา

วาลว 
โซลินอยด
ควบคุมการ
หมุนแบบ
แปรผัน  

MIL บารโรเซ็นเซอร 

ล้ินกันกลับสญุญากาศ

เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง 
ตัวจํากัดแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 

โซลินอยดวาลวตัดไอดี  
(ปดเต็ม) 

โซลินอยดวาลวตัดไอดี 
(เปดคร่ึง) 

  
  

  
 รี
เล
ยห
ลัก

 
  
สว
ิตช
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รื่อ
งย
นต
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-9 

 
 
 
01

การถอด/ตดิตัง้ PCM [WL-C, WE-C]  
DCF014018880W09 

 หมายเหต ุ
• ถามีการเปลีย่น PCM ใหปฏิบตัิตามขั้นตอนการปรับตั้งโดยใชข้ันตอนตอดังตอไปนี้ 
 

ลาํดบั การปฏบิตั ิ หนา/สภาวะ 
1 ข้ันตอนปฏิบัตสิวนการโปรแกรม PCM (ดู 01-40B-20 การโปรแกรม PCM [WL-C, WE-C]) 
2 การปฏิบตัิกับโปรแกรมระบบปองกัน

การทํางานของเครื่องยนต 
(ดู 01-14-24 ข้ันตอนการรีโปรแกรมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 

3 ข้ันตอนปฏิบัติการรีเซท็ขอมูล PCM (ดู 01-40B-22 การรีเซท็ขอมูล PCM [WL-C, WE-C]) 
4 ข้ันตอนปฏิบัตหิลังการซอม (ดู 01-14B-4 ข้ันตอนปฏิบัตหิลังการซอม [WL-C, WE-C]) 
5 สตารทเครื่องยนต ⎯ 
6 หมุนสวติชกุญแจไปตําแหนง OFF ⎯ 
7 หมุนสวติชเครือ่งยนตืไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) ⎯ 

8 ปฏิบัตติามขั้นตอน KOEO Self-test (ดู 01-02B-10 KOEO/KOER SELF-TEST [WL-C, WE-C]) 
9 บิดสวติชกุญแจไปตําแหนง OFF ⎯ 
10 รอเวลา 5 วินาท ี ⎯ 
11 สตารทเครื่องยนต ⎯ 
12 ปฏิบัตติามขั้นตอน KOER self-test (ดู 01-02B-10 การทดสอบ KOEO/KOER SELF-TEST [WL-C, WE-C]) 
13 หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF ⎯ 

 
1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดแผงปดขางดานหนาดานคนขับออก 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง

 
1 ฝาครอบ PCM 
2 ขอตอสายไฟ PCM 
3 PCM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

1

2

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
69.0—95.5 in·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
69.0—95.5 in·lbf}

DBG140BWB850



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-10 

การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C] 
DCF014018880W10 

โดยไมใชเครือ่งมอืวิเคราะหปญหาทีม่อียู 
 
 หมายเหต ุ

• แรงเคลื่อนที่ข้ัวกลอง PCM จะแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะในการ วัดสภาพของรถ, ซึ่งอาจจะเปนสาเหตทุําใหการ
วิเคราะหผดิพลาด ดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดวาขอบกพรองเกิดข้ึนที่จุดใดระหวางระบบสัญญาณเขา, สัญญาณ
ออก และ PCM 

 
ตารางแรงเคลือ่นไฟฟาขัว้สายไฟ (คาอางองิ) 

ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น
(V) รายการการตรวจสอบ 

101 หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (#3) 

หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง No.3 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ 
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.3 

102 หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (#2) 

หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง No.2 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ 
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.2 

103 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
104 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
105 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

106 แรงเคลื่อนไฟฟา
คงที ่

เซ็นเซอรตําแหลง
วาลว EGR 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON ประมาณ 5 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรตําแหลงวาลว EGR 
107 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
108 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

109 แรงเคลื่อนไฟฟา
คงที ่

เซ็นเซอรแรงดนั
น้ํามันเชื้อเพลิง 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON ประมาณ 5 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง 

110 กราวด เซ็นเซอรตําแหนง
วาลว EGR ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรตําแหลงวาลว EGR 

111 กราวด 
บูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT 
No.1 

ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ 
• บูสท/เซ็นเซอร IAT No.1 

112 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
113 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

114 กราวด เซ็นเซอร CMP ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ 
• เซ็นเซอร CMP 

อุณหภูมิ
น้ํามัน
เชื้อเพลิง 
40°C 
{104°F} 

ประมาณ
2.5 

115 อุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

เซ็นเซอรอุณหภูมิ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

สวิตช
เครื่องยนต
ตําแหนง
ON 

อุณหภูมิ
น้ํามัน
เชื้อเพลิง 
45°C 
{113°F} 

ประมาณ
2.3 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ 
• เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207

232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220

258

245 244

257 256

243 242

255 254

241 240

253 252

239 238

251 250

237 236

249 248

235 234

247 246

233
203204

201202

206 205

124

148

196

172 171

195

147

123 122

146

194

170 169

193

145

121 120

144

192

168 167

191

143

119 118

142

190

166 165

189

141

117 116

140

188

164 163

187

139

115 114

138

186

162 161

185

137

113 112

136

184

160 159

183

135

111 110

134

182

158 157

181

133

109 108

132

180

156 155

179

131

107 106

130

178

154 153

177

129

105 104

128

176

152 151

175

127

103 102

126

174

150 149

173

125

101

PCM
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-11 

 
 
 
01

ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น
(V) รายการการตรวจสอบ 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON ต่ํากวา 1.0 

116 ตําแหนง EGR วาลว EGR 
วาลว EGR เปดทํามุม 
40% ประมาณ 2 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• วาลว EGR 

117 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
118 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
119 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
120 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
121 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
122 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
123 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
124 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

125 หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (#1) 

หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง No.1 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.1 

126 หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (#4) 

หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง No.4 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.4 
127 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

A/C ทํางาน ต่ํากวา 1.0 
128 A/C  รีเลย A/C 

A/C ไมทํางาน B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลย A/C 

129 แรงเคลื่อนไฟฟา
คงที ่ เซ็นเซอร CMP สวิตชเครื่องยนต

ตําแหนง ON ประมาณ 5 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร CMP 
130 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
131 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
132 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

133 แรงเคลื่อนไฟฟา
คงที ่

บูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT 
No.1 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON ประมาณ 5 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• บูสท/เซ็นเซอร IAT No.1 
134 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ตําแหนงคันเกียรวาง
เปลี่ยนเปนทรานสเฟอร ต่ํากวา 1.0 135 สวิตชเกียรวาง สวิตชเกียรวาง 

ทรานสเฟอร 
ยกเวนขางตน B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• สวิตชเกียรวางทรานสเฟอร 
136 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ตําแหนงคันเกียรทรานส
เฟอรเปลี่ยนเปน 2H ต่ํากวา 1.0 137 สวิตชไฟแสดง 

4X4 
สวิตชไฟแสดง 
4X4 

ยกเวนขางตน B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• สวิตชไฟแสดง 4X4 
138 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
139 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

เดินเบา ประมาณ 
1.2 140 แรงดันน้าํมัน

เชื้อเพลิง 
เซ็นเซอรแรงดนั
น้ํามันเชื้อเพลิง ความเร็วรอบเครื่อยนต 

2,800 
ประมาณ 
2.5 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

IAT 30°C 
{86°F} 

ประมาณ 
1.9 

141 IAT 
บูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT 
No.1 

สวิตช
เครื่องยนต
ตําแหนง 
ON 

IAT 50°C 
{122°F} 

ประมาณ 
1.2 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• บูสท/เซ็นเซอร IAT No.1 

142 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
143 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
144 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
145 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
146 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
147 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
148 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-12 

ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น
(V) รายการการตรวจสอบ 

149 หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (#2) 

หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง No.2 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.2 

150 หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (#4) 

หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง No.4 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.4 

151 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
สวิตชเครื่องยนตตําแหนง 
ON B+ 

B+ 
[WL-C] 

152 โซลินอยดวาลว
ตัดไอดี (ครึ่ง) 

โซลินอยดวาลว
ตัดไอดี (ครึ่ง) 

เดินเบา 
ต่ํากวา1.0 
[WE-C] 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (ครึ่ง) 

153 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

154 กราวด 
เซ็นเซอร MAF/
เซ็นเซอร IAT 
No.2 

ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 

155 โซลินอยดวาลว
ตัดไอดี (เตม็) 

โซลินอยดวาลว
ตัดไอดี (เตม็) 

สวิตชเครื่องยนตตําแหนง 
ON B+ • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ

• โซลินอยดวาลวตัดไอดี (เต็ม) 

156 กราวด เซ็นเซอร ECT ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• เซ็นเซอร ECT 

157 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
158 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
159 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

160 CMP เซ็นเซอร CMP 
ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• เซ็นเซอร CMP 

สวิตชเครื่องยนตตําแหนง 
ON B+ 161 เดินเบา สวิตชเดินเบา 
เดินเบา ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• สวิตชเดินเบา 

162 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
163 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
164 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
165 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
166 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ECT 30°C 
{86°F} 

ประมาณ
2.6 

ECT 40°C 
{104°F} 

ประมาณ
2.1 

ECT 50°C 
{122°F} 

ประมาณ
1.8 

167 ECT เซ็นเซอร ECT 

สวิตช
เครื่องยนต
ตําแหนง 
ON 
 

ECT 60°C 
{140°F} 

ประมาณ
1.4 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• เซ็นเซอร ECT 

168 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

169 กราวด 
เซ็นเซอร MAF/
เซ็นเซอร IAT 
No.2 

ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 

170 กราวด 
เซ็นเซอร
อุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

171 CAN (L) ⎯ เน่ืองจากวาข้ัวตอ CAN ไมสามารถ
กําหนดแรงเคลือ่นไฟฟาได • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ

172 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

173 หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (#3) 

หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง No.3 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.3 

 
 
 
 
 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-13 

 
 
 
01

ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น
(V) รายการการตรวจสอบ 

174 หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (#1) 

หัวฉดีนํ้ามัน
เชื้อเพลิง No.1 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง No.1 

175 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON B+ 176 โซลินอยดวาลว 

EGR 
โซลินอยดวาลว 
EGR 

เดินเบา ประมาณ 3.5 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• โซลินอยดวาลว EGR 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON B+ 177 โซลินอยดวาลว

ควบคุม EGR 
โซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR 

เดินเบา ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR 

178 วาลวโซลินอยด 
VCB 

วาลวโซลินอยด 
VCB 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• โซลินอยดวาลว VCB 

179 วาลววดัปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

วาลววดัปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• วาลววดัปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 

180 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

181 
วาลวโซลินอยด
ควบคุมการหมนุ
วนแบบแปรผัน 

วาลวโซลินอยด
ควบคุมการหมนุ
วนแบบแปรผัน 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON ประมาณ 3.3 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• วาลวโซลินอยดควบคุมการ
หมุนวนแบบแปรผัน 

13 วินาทีจากตาํแหนง
สวิตชเครื่องยนตหมุนไป
ตําแหนง ON ซึ่ง ECT 
อยูที่ 20°C {68°F} หรือ
นอยกวา 

B+ 
182 หัวเผา รีเลยปลั๊กหัวเผา 

เดินเบา (2 นาทีหรือ
มากกวาหลังจากสตารท) ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• รีเลยหวัเผา 

183 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

184 ความเร็วของ
รถยนต VSS 

ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• VSS 

RFW “ล็อก” ต่ํากวา 1.0 185 สวิตช RFW สวิตช RFW 
RFW “ปลดล็อก” B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• สวิตช RFW 

186 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
187 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

IAT 30°C 
{86°F} ประมาณ 1.9 

188 IAT 
เซ็นเซอร MAF/
เซ็นเซอร IAT 
No.2 

สวิตช
เครื่องยนต
ตําแหนง 
ON 

IAT 50°C 
{122°F} 

ประมาณ 
1.2 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 

189 MAP 
บูสทเซ็นเซอร/
เซ็นเซอร IAT 
No.1 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON ประมาณ 1.6 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ

• บูสทเซ็นเซอร 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON ต่ํากวา 1.0 190 MAF 

เซ็นเซอร MAF/
เซ็นเซอร IAT 
No.2 เดินเบา ประมาณ 1.8 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 

191 กราวด เซ็นเซอรแรงดนั
น้ํามันเชื้อเพลิง ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ

• เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง 

192 CKP เซ็นเซอร CKP 
ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• เซ็นเซอร CKP 

193 CKP เซ็นเซอร CKP 
ตรวจสอบโดยใชเสนรูปคลื่นสญัญาณ 
(ดู 01-40B-16 การตรวจสอบโดยใช
เครื่องออสซสิโลสโคป (คาอางอิง)) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• เซ็นเซอร CKP 

194 กราวด เซ็นเซอร CKP ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่เก่ียวของ
• เซ็นเซอร CKP 

 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-14 

ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น
(V) รายการการตรวจสอบ 

195 CAN (H) ⎯ เน่ืองจากวาข้ัวตอ CAN ไมสามารถ
กําหนดแรงเคลือ่นไฟฟาได 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

196 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
รีเลยหลัก เปด (ON) B+ 

201 B+ รีเลยหลัก 
รีเลยหลัก ปด (OFF) ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลยหลัก 

202 กราวด กราวดตัวถัง ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

รีเลยหลัก เปด (ON) B+ 
203 B+ รีเลยหลัก 

รีเลยหลัก ปด (OFF) ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลยหลัก 

204 กราวด กราวดตัวถัง ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

รีเลยหลัก เปด (ON) B+ 
205 B+ รีเลยหลัก 

รีเลยหลัก ปด (OFF) ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลยหลัก 

206 กราวด กราวดตัวถัง ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

207 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
208 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ปลอยแปนขาคนัเรง ต่ํากวา 1.0 
209 APP เซ็นเซอร APP 

กดแปนขาคันเรง ประมาณ 
3.6 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร APP 
210 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
211 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

212 กราวด เซ็นเซอร APP ทุกสภาวะ ต่ํากวา 1.0 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร APP 

213 แรงเคลื่อนไฟฟา
คงที ่ เซ็นเซอร APP สวิตชเครื่องยนตตําแหนง 

ON ประมาณ 5 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร APP 
214 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
215 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
216 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
217 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
218 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

สวิตชเครื่องยนตตําแหนง 
ON ต่ํากวา 1.0 

219 รีเลยหลักควบคุม รีเลยหลัก 
ตําแหนง OFF ประมาณ 

3.6 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลยหลัก 

220 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
221 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ปลอยแปนขาคนัเรง ต่ํากวา 1.0 
222 APP เซ็นเซอร APP 

กดแปนขาคันเรง ประมาณ 
3.6 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• เซ็นเซอร APP 
223 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
224 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

สวิตชเครื่องยนตตําแหนง 
ON และสตารท B+ 

225 IG 1 สวิตชเครื่องยนต 
สวิตชเครื่องยนตตําแหนง
อ่ืนๆ ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

 

ตอข้ัวตอ 
TEN B+ 

226 โหมดทดสอบการ
วิเคราะหปญหา 

ขอตอเชื่อมโยง
ขอมูล (DLC) 
(ข้ัวตอTEN) 

สวิตช
เครื่องยนต
ตําแหนง 
ON 

ลัดวงจร
ข้ัวตอ TEN ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

 

 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-15 

 
 
 
01

ขัว้ สัญญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น
(V) รายการการตรวจสอบ 

นอยกวา 13 วินาที
หลังจากหมุนสวิตช
เครื่องยนตไปที่ ON

B+ 

มากกวา 13 วินาที
หลังจากหมุนสวิตช
เครื่องยนตไปที่ ON

ตํ่ากวา 1.0 

อยางนอย 2 นาที
หลังจากสตารท
เครื่องยนต 

B+ 

มากกวา 2 นาที
หลังจากสตารท
เครื่องยนต 

ตํ่ากวา 1.0 
 

ECT ตํ่า
กวา 60°C 
{140°F}  

ขณะสตารท B+ 
นอยกวา 4 วินาที 
หลังจากหมุนสวิตช
เครื่องยนตไปที่ ON

B+ 
 

มากกวา 4 วินาที
หลังจากหมุนสวิตช
เครื่องยนตไปที่ ON

ตํ่ากวา 1.0 

227 ระบบหัวเผา รีเลยหัวเผา 

ECT 
มากกวา  
60°C 
{140°F} 

ขณะสตารท ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• รีเลยหัวเผา 

ปลอยแปนเหยียบคลัตช B+ 
228 คลัตช สวิตช CPP 

กดแปนเหยียบคันคลัตช ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• สวิตช CPP 
229 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

230 

คอยล (ระบบ
ปองกันการ
ทํางานของ
เครื่องยนต) 

การแจงเกี่ยวกับ
ระบบปองกันการ
ทํางานของ
เครื่องยนต 

ไมมีการกําหนดคาแรงเคล่ือนไฟฟาที่ขั้วตอ 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

 

ไมมีสัญญาณออก DTC B+ 
231 DTC สัญญาณ

ออก 
ขอตอเชื่อม
ขอมูล (DLC) สัญญาณออก DTC ตํ่ากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

 

ไฟแสดง 4X4 OFF ตํ่ากวา 1.0 
232 ไฟแสดง 4X4 ไฟแสดง 4X4 

ไฟแสดง 4X4 ON B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• แผงหนาปด (ไฟแสดง 
4X4) 

สวิตชเครื่องยนตตําแหนง OFF 
หมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ ON 
ภายใน 0.5 วินาที (25°C) 
{77°F} 

ตํ่ากวา 1.0 

233 ไฟแสดงหัวเผา ไฟแสดงหัวเผา 
มากกวา 0.5 วินาที (25°C) 
{77°F} หลังจากหมุนสวิตช
เครื่องยนต ON 

B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• ไฟแสดงหัวเผา 

234 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

235 IG 1 ฟวสเครื่องยนต สวิตชเครื่องยนตตําแหนง ON B+ 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• ฟวสเครื่องยนต 
236 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
237 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ปลอยแปนเหยียบเบรก ตํ่ากวา 1.0 
238 ไฟเบรก ไฟเบรก 

กดแปนเหยียบเบรก B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• ไฟบรก 
A/C ทํางาน ตํ่ากวา 1.0 

239 เทอรโม สวิตชเทอรโม 
A/C ไมทํางาน B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• สวิตชเทอรโม 
เล่ือนตําแหนงคันเกียรวาง ตํ่ากวา 1.0 

240 เกียรวาง สวิตชเกียรวาง 
ยกเวนตําแหนงคันเกียรวาง B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• สวิตชเกียรวาง 
241 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
242 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
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ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะการตรวจสอบ แรงเคลือ่น
(V) รายการการตรวจสอบ 

243 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ไฟแสดงล็อก ปด (OFF) B+ 
244 ไฟแสดง RFW ไฟแสดงล็อก 

ไฟแสดงล็อก เปด (ON) ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• แผงหนาปด (ไฟแสดงล็อก) 
245 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
246 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
247 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
248 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
249 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
250 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
251 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
252 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

โซลินอยดวาลวล็อกทํางาน ต่ํากวา 1.0 
253 โซลินอยด

วาลวล็อก 
โซลินอยด
วาลวล็อก โซลินอยดวาลวล็อกไมทํางาน B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• โซลินอยดวาลวล็อก 

โซลินอยดวาลวปลดทํางาน ต่ํากวา 1.0 
254 โซลินอยด

วาลวปลด 
โซลินอยด
วาลวปลด โซลินอยดวาลวปลดไมทํางาน B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• โซลินอยดวาลวปลด 
255 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ความผิดปกติของไฟแสดง 
ON ต่ํากวา 1.0 

256 MIL ความผิดปกติ
ของไฟแสดง ความผิดปกติของไฟแสดง 

OFF B+ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• ความผิดปกติของไฟแสดง 

257 ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

ปลอยสวิตชหลกั RFW (OFF) B+ 
258 สวิตชหลัก 

RFW 
สวิตชหลัก 
RFW กดสวติชหลัก RFW (ON) ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

• สวิตชหลัก RFW 
 
 
การตรวจสอบโดยใชเครือ่งออสซสิโลสโคป (คาอางอิง) 
สญัญาณหวัฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขัว้ PCM 
• การฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง (#1):125, 174 (+)⎯กราวดตัวถัง(-) 
• การฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง (#2):102, 149 (+)⎯กราวดตัวถัง(-) 
• การฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง (#3):101, 173 (+)⎯กราวดตัวถัง(-) 
• การฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง (#4):126, 150 (+)⎯กราวดตัวถัง(-) 
การเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 
• 20 V./DIV (Y), 20 ms/DIV (X), ชวง DC 
สภาวะของรถยนต 
• เดินเบาหลังจากอุนเครื่องยนต 

 
 
 
สญัญาณCMP 
ขัว้ PCM 
• 160 (+)⎯กราวดตัวถัง (-) 
การเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 
• 2 V/DIV (Y), 50 ms/DIV (X), ชวง DC 
สภาวะของรถยนต 
• เดินเบาหลังจากอุนเครื่องยนต 

 

ov

DBG140BWB105

ov

DBG140BWB101
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สญัญาณโซลนิอยดวาลว VBC 
ขัว้ PCM 

• 178 (+)⎯กราวดตัวถัง (-) 
การเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 10 V/DIV (Y), 2 ms/DIV (X), ชวง DC 
สภาวะของรถยนต 

• เดินเบาหลังจากอุนเครื่องยนต 
 
 
 
 
 
 
สญัญาณวาลววดัปรมิาณน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขัว้ PCM 

• 179 (+)⎯กราวดตัวถัง (-) 
การเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 10 V/DIV (Y), 2 ms/DIV (X), ชวง DC 
สภาวะของรถยนต 

• เดินเบาหลังจากอุนเครื่องยนต, A/C ON 
 
 
 
 
 
 
 
สญัญาณความเรว็รถยนต 
ขัว้ PCM 

• 184 (+)⎯กราวดตัวถัง (-) 
การเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 1 V/DIV (Y), 2.5 ms/DIV (X), ชวง DC 
สภาวะของรถยนต 

• ความเร็วรถยนต 32 กิโลเมตร/ชั่วโมง (20 mph) 
 
 
 
 
 
 
สญัญาณCKP 
ขัว้ PCM 

• 192,193 (+)⎯กราวดตวัถัง (-) 
การเซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 5 V/DIV (Y), 2 ms/DIV (X), ชวง DC 
สภาวะของรถยนต 

• เดินเบาหลังจากอุนเครื่องยนต 
 

 
 
 
 
 
 

ov

DBG140BWB102

ov

DBG140BWB103

ov

DBG140AWB184

ov

DBG140BWB104
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ใชเครือ่งมอืวิเคราะหปญหา 
 ขอควรระวงั 

• แรงเคลือ่นทีข่ัว้กลอง PCM จะแตกตางกนัไปตามการเปลีย่นแปลงในสภาวะการวดั และสภาพของรถยนต ควรทาํ
การตรวจสอบระบบสญัญาณเขา-ออก และกลอง PCM ทัง้หมดอยางพรอมๆ กนั เพือ่หาสาเหตขุองปญหา มฉิะนัน้
จะทาํใหเกดิความผดิพลาดในการวเิคราะหปญหาได 

   
 หมายเหต ุ

• PIDs สําหรับชิน้สวนตอไปนี้ไมสามารถใชกับรุนนี้ ใหดูทีห่นาการตรวจสอบชิ้นสวน 
⎯ หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง 
⎯ เซ็นเซอร CMP 
⎯ เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR 
⎯ โซลินอยดวาลว EGR 
⎯ เซ็นเซอร IAT No.2 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC (ดู 01-02B-7 ตารางแสดงการทดสอบวิเคราะหปญหา [WL-C, WE-C]) 
2. ทําการวัดคา PID 

• ถาคา PID ไมอยูในคากําหนด ใหดคูําแนะนําในตารางการปฏบิัต ิ
 
3. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON [เครื่องยนตดับ] 

  
 หมายเหต ุ

• ฟงชั่น PID/DATA MONITOR แสดงคาสัญญาณเขา/ออกที่ถูกคํานวณไวภายใน PCM ดังนั้น, ขอบกพรองทีเกิดข้ึน
จากชิ้นสวนทีส่งสัญญาณออกไมสามารถที่จะระบุไดจากคาทีแ่สดงของคาสญัญาณออก, ถาคาสัญญาณออกจาก
ชิ้นสวน ไมอยูในคากําหนด, ใหตรวจสอบชิ้นสวนที่เก่ียวของกับการควบคุมการสงสัญญาณออก 

• สําหรับสญัญาณเขา-ออก ยกเวนในรายการที่แสดง ใหใชโวลทมิเตอรวดัแรงเคลื่อนที่ข้ัว PCM  
• หัวขอการจําลองจะอยูในการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมเครื่องยนต มีดังตอไปนี้: 

⎯ ACCS, EGAV2, GP_LMP, GPC, IASV, IASV2, INJ_1, INJ_2, INJ_3, INJ_4, SEGRP, VBCV 
 
ตารางการตรวจจบัคา PID (คาอางองิ) 

หวัขอการแสดง 
(ความหมาย) หนวย/สภาวะ สภาวะ/คากาํหนด  

(คาอางอิง) หวัขอการตรวจสอบ ขัว้  
PCM 

AAT (อุณหภูมภิายนอก) °C อุณหภูมิภายนอก ⎯ 
AC_REQ (สัญญาณ
คําสั่ง A/C) ON/OFF ปดสวติชน้าํยาแอร: OFF 

อ่ืนๆ: ON สวิตช A/C 239 

ACCS (สวติชวงจร
คอมเพรสเซอรแอร
คอนดิชั่น) 

ON/OFF 
เปดสวติช A/C และเปดสวติช
พัดลม: ON 
อ่ืนๆ: OFF 

ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
START_SW, CPP, CPP/PNP, 
IVS, AC_REQ, APS1, APS2, 
ECT, RPM 

128 

APP (ตําแหนงแปนขา
คันเรง) % ปลอยแปนขาคนัเรง: 0% 

กดแปนขาคันเรง: 100% ตรวจสอบ PIDs: APP1, APP2 209, 
222 

% ปลอยแปนขาคนัเรง: 0% 
กดแปนขาคันเรง: 100% APP1 (เซ็นเซอร

ตําแหนงแปนขาคันเรง 
No.1) V 

ปลอยแปนขาคนัเรง: ต่ํากวา 
1.0 V 
กดแปนขาคันเรง: ประมาณ 
3.6 V 

เซ็นเซอร APP 222 

% ปลอยแปนขาคนัเรง: 0% 
กดแปนขาคันเรง: 100% APP2 (เซ็นเซอร

ตําแหนงแปนขาคันเรง 
No.2) 
 V 

ปลอยแปนขาคนัเรง: ต่ํากวา 
1.0 V 
กดแปนขาคันเรง: ประมาณ 
3.6 V 

เซ็นเซอร APP 209 

ARPMDES (เปาหมาย
ความเร็วเครื่องยนต) 
 
 
 

RPM ไมมีภาระ: 695-745 rpm 
A/C ON: 725-775 rpm 

ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้ IVS, 
AC_REQ, IAT, IAT2, ECT, 
RPM, BOOST_DSD, FRP, 
FRP_A, RPM, VSS 

⎯ 

kPa Bar psi ⎯ 
BARO  
(แรงดัน BARO) V 

BARO 103 kPa {1.03Bar, 
14.9psi} 
ประมาณ 4.0 V. 

BARO เซ็นเซอร ⎯ 
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หวัขอการแสดง 
(ความหมาย) หนวย/สภาวะ สภาวะ/คากาํหนด 

(คาอางองิ) หวัขอการตรวจสอบ ขัว้ 
PCM 

BOO  
(สวิตชเบรก) ON/OFF ปลอยแปนเหยียบเบรก: OFF 

กดแปนเหยียบเบรก: ON สวิตชเบรก 238 

CPP 
(สวิตชCPP) ON/OFF ปลอยแปนเหยียบคลัตช: ON 

กดแปนเหยียบคลัตช: OFF สวิตช CPP 228 

DTCCNT 
(ผลรวม DTC) ⎯ ตัวเลขของ DTC ที่เก็บไวใน PCM จะ

แสดงใหดู 
ปฏิบัติตามการแกใขปญหา 
DTC ที่เก่ียวของ ⎯ 

°C แสดงอุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 

ECT (อุณหภูมิน้ําหลอ
เย็นเครื่องยนต) V 

ECT 30°C {86 °F}: ประมาณ 2.6 V 
ECT 40°C {104 °F}: ประมาณ 2.1 V 
ECT 50°C {122 °F}: ประมาณ 1.8 V 
ECT 60°C {140 °F}: ประมาณ 1.4 V 

ตรวจสอบเซ็นเซอร ECT 167 

EGRV2 
(โซลินอยดวาลวควบคุม 
EGR) 

ON/OFF สวิตชเครื่องยนต: ON 
เดินเบา: OFF 

ตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ควบคุม EGR 177 

A สวิตชเครื่องยนต ON:1.35 A 
เดินเบา: ประมาณ1.45A FIP_FL 

(ควบคุมการไหลของ
ปมน้ํามันเชื้อเพลิง) % สวิตชเครื่องยนต ON:14.6% 

เดินเบา:37.6%  

ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
IVS, AC_REQ, IAT, IAT2, 
ECT, BOOST_DSD, FRP, 
FRP_A, RPM, VSS 

179 

FIP_SCV 
(วาลววัดปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

A 
สวิตชเครื่องยนต ON: ประมาณ 580 
mA 
เดินเบา:1.45 A 

ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
IVS, AC_REQ, IAT, IAT2, 
ECT, RPM, BOOST_DSD, 
FRP, FRP_A, RPM, VSS 

179 

FLT 
(อุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง) °C แสดงอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน

เชื้อเพลิง 115 

สวิตชเครื่องยนต ON: 0 kPa {0 psi,0 
Bar} 

FRP 
(เซ็นเซอรแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

kPa Bar psi 
เดินเบา: ประมาณ 32 MPa [WL-C], 
ปริมาณ 33 MPa {330 Bar, 4,786 
psi} [WL-C] 
2,000 rpm: ประมาณ 58 MPa {580 
Bar, 8,412 psi} 

เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามัน
เชื้อเพลิง 140 

GP_LMP 
(ไฟแสดงหัวเผา) ON/OFF ปดไฟแสดงหัวเผา: OFF 

เปดไฟแสดงหัวเผา: ON 133 

13 วินาทีจากสวิตชเครื่องยนตหมุนไป
ที่ ON ซึ่ง ECT อยูที่ 20°C {68°F} 
หรือนอยกวา GPC 

รีเลยหัวเผา ON/OFF สตารทเครื่องยนต: ON (ECT ที่ 60°C 
{140°F}) หรือนอยกวา 
เดินเบา: OFF (2 วินาทีหรือมากกวา
หลังจากเครื่องยนตสตารท) 

ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
ECT,  BOOST_DSD,  RPM, 
VSS 182 

IASV 
(โซลินอยดวาลวตัดไอดี
(ครึ่ง)) 

ON/OFF 
สวิตชเครื่องยนต ON: OFF 
เดินเบา: OFF [WL-C], ON [WE-C] 
 

152 

IASV 
(โซลินอยดวาลวตัดไอดี
(เต็ม)) 

ON/OFF สวิตชเครื่องยนต ON: OFF 

วาลวตัดไอดี 

155 

V 30°C {86°F}: ประมาณ1.4 V 
50°C {104°F}: ประมาณ1.2 V 

IAT 
(เซ็นเซอรอุณภูมิไอดี
(IAT No.1)) °C แสดงอุณหภูมิไอดี 

เซ็นเซอร IAT 141 

INGEAR 
(สภาวะมีภาวะ/ไมมีภาระ) ON/OFF เกียรวาง: ON 

อื่นๆ: OFF 
ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้: 
CPP 240 

IVS 
(สวิตชเดินเบา) 

เดินเบา/เดินเบา
OFF 

CTP: เดินเบา 
อื่นๆ: เดินเบา OFF เซ็นเซอร APP 161 

ภาระ 
(ภาระเครื่องยนต) % สวิตชเครื่องยนต ON: 0 %  

เดินเบา: ประมาณ 22 %  เซ็นเซอร MAF ⎯ 

g/s สวิตชเครื่องยนต ON: 2 g/s 
เดินเบา: ประมาณ 8 g/s MAF 

(ปริมาณการไหลของ
อากาศ) V สวิตชเครื่องยนต ON: ตํ่ากวา1.0 V.  

เดินเบา: ประมาณ 1.76 V. 

เซ็นเซอร MAF 190 
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หวัขอการแสดง 
(ความหมาย) หนวย/สภาวะ สภาวะ/คากาํหนด 

(คาอางอิง) หวัขอการตรวจสอบ ขัว้ 
PCM 

kPa Bar psi แสดงแรงดันบรรยากาศทอ
รวม MAP 

(บูสทเซ็นเซอร) 
V 

สวิตชเครื่องยนต ON: 
ประมาณ 1.65 V 
เดินเบา: ประมาณ 1.65 V 

เซ็นเซอร MAP 189 

สวิตชเครื่องยนต: ON 

MIL_DIS 
(ระยะทางตั้งแต MIL  
ถูกกระตุน) 

km ระยะทางตั้งแต MIL ถูกกระตุน  ⎯ 

สวิตชเครื่องยนต ON: 0 RPM 
RPM 
(ความเรว็รอบของ
เครื่องยนต) 

rpm 
เดินเบา 

ไมมีภาระ:695-
745 rpm 
A/C ON: 725-
775 rpm 

เซ็นเซอร CKP 193 

SEGRP DSD 
(ตําแหนงวาลว EGR) % 

สวิตชเครื่องยนต ON: 
ประมาณ 4.68% 
เดินเบา: ประมาณ 78% 
ความเร็วรอบเครื่องยนต 
2,000 rpm: ประมาณ 94% 

ตําแหนงวาลว EGR ⎯ 

SELTESTDTC 
(รหสัวิเคราะหปญหา) ⎯ ⎯ ปฏิบัตติามการแกไขปญหา 

DTC ที่เก่ียวของ ⎯ 

VBCV 
(โซลินอยดวาลว VBC) % 

สวิตชเครื่องยนต ON: 
ประมาณ 4.99 %  
เดินเบา: ประมาณ 79 % 

ตรวจสอบ PIDs ตอไปนี้ IVS, 
MAF, ECT, RPM 
ตรวจสอบวาลวโซลินอยด 
VBC 

178 

VPWR 
(โมดูลจาย
แรงเคลื่อนไฟฟา) 

V ไฟแสดงแรงเคลื่อนไฟฟา
แบตเตอรี ่ รีเลยหลักแบตเตอรี ่ 201, 

203, 205 

VSS 
(ความเรว็รถยนต) km/h เเสดงความเร็วรถยนต ปฏิบัตติามการแกไขปญหา 

DTC ที่เก่ียวของ 184 

 
การโปรแกรม  (CONFIGURATION) PCM [WL-C, WE-C] 

DCF014018880W03 

ใช PDS/IDS 
1. ตอ PSD/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต ใหเลือกหัวขอดังตอไปนี้ 

จากหนาจอของ PDS/IDS 
• เม่ือใช IDS (notebook PC) 

1. เลือก “Module Programming” 
• เม่ือใช PDS (pocket PC) 

1. เลือก “Programming” 
2. เลือก “Module Programming” 

3. จากนั้นเลือก “Programming Module 
Installation”, ”PCM”, ปฏิบัตติามขั้นตอนที่แสดง
บนหนาจอ PDS/IDS  

 หมายเหต ุ
• ถาเปลี่ยน PCM ใหม PCM จะบันทึกรหสั DTCs P0602 และ P1675 หลอดไฟ MIL จะสวางขึ้นถึงแมวาจะไมมี
ขอบกพรอง, เม่ือข้ันตอนตางๆ สมบูรณ รหัส DTCs P0602 และ P1675 จะถูกลบออก 

 
4. ใช PDS/IDS เขาไปในสวน DTCs จากนั้นตรวจสอบดู DTCs แสดงขึ้นหรือไม 

• ถา DTC ยังแสดงอยูใหปฏิบตัติามขั้นตอนการตรวจสอบ DTC ที่เก่ียวของ 
 
 
 

DLC-2

DBG110BWBA01

MIL 
(หลอดไฟแสดงสิ่งผดิ 
ปกติ) 

ON/OFF เดินเบา: OFF 
 

ปฏิบัตติามการแกไขปญหา 
DTC ที่เก่ียวของ 256 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
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การใช WDS 
1. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
2. ตั้งคา WDS (รวมไปถึงการระบุรุนรถยนต) 
3. เลือก “Module Programming” 
4. เลือก “Programming Module Installation” 
5. เลือก “PCM” และปฏิบตัิตามข้ันตอนที่แสดงบน

หนาจอ WDS 
 
 หมายเหต ุ

• ถาเปลี่ยน PCM ใหม PCM จะบันทึกรหสั 
DTCs P0602 และ P1675 หลอดไฟจะสวาง
ข้ึนถึงแมวาจะไมมีขอบกพรอง, เม่ือข้ันตอน
ตางๆสมบรูณ รหัส DTCs P0602 และ P1675 
จะถูกลบออก 

 
6. ใช WDS เขาไปในสวน DTCs จากนั้นตรวจสอบดู DTCs แสดงขึ้นหรือไม 

• ถา DTC ยังแสดงอยูใหปฏิบตัติามขั้นตอนการตรวจสอบ DTC ที่เก่ียวของ 
 

การโปรแกรมรหสหัวฉดีน้าํมนัเชือ้เพลงิ [WL-C, WE-C] 
DCF014018880W04 

การใช PDS/IDS 
1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต ใหเลือกหัวขอดังตอไปนี้ 

จากหนาจอของ PDS/IDS 
• เม่ือใช IDS (notebook PC) 

1. เลือก “Module Programming” 
• เม่ือใช PDS (pocket PC) 

1. เลือก “Programming” 
2. เลือก “Module Programming” 

3. จากนั้นเลือก “Programmable Parameters” 
“ปจจัยการปรับแตงหัวฉดีนํ้ามนัเชื้อเพลิง” 
(Injector Correction Factors) และปฏิบตัิตาม
ข้ันตอนที่แสดงบนจอ PDS/IDS 

4. ใช PDS/IDS เขาไปในสวน DTCs จากนั้นตรวจสอบดู DTCs แสดงขึ้นหรือไม 
• ถา DTC ยังแสดงอยูใหปฏิบตัติามขั้นตอนการตรวจสอบ DTC ที่เก่ียวของ 

 
การใช WDS 

1. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
2. ตั้งคา WDS (รวมไปถึงการระบุรุนรถยนต) 
3. เลือก “Module Programming” 
4. เลือก “Programmable Parameters” 
5. เลือก “ปจจัยการปรับแตงหวัฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง” 

(Injector Correction Factors) และปฏิบตัิตาม
ข้ันตอนที่แสดงบนจอ WDS 

6. ใช WDS เขาไปในสวน DTCs จากนั้นตรวจสอบดู 
DTCs แสดงขึ้นหรือไม 
• ถา DTC ยังแสดงอยูใหปฏิบตัติามขั้นตอนการ
ตรวจสอบ DTC ที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLC-2

DBG110BWBA01

DLC-2

DBG110BWBA01

DLC-2

DBG110BWBA01



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
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การรเีซ็ทขอมลู PCM [WL-C, WE-C] 
DCF014018880W05 

การใช PDS/IDS 
1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต ใหเลือกหัวขอดังตอไปนี้ 

จากหนาจอของ PDS/IDS 
• เม่ือใช IDS (notebook PC) 

1. เลือก “Powertrain”  
2. เลือก “Data Reset” 

• เม่ือใช PDS (pocket PC) 
1. เลือก “All Tests and Calibrations” 
2. เลือก “Data Reset” 

3. จากนั้นเลือก “PCM” และปฏบิัติตามขั้นตอนที่
แสดงบนจอ PDS/IDS 

4. ทําการรีเซท็ขอมูลตามข้ันตอนที่แสดงบนจอ 
PDS/IDS 

5. ใช PDS/IDS เขาไปในสวน DTCs จากนั้นตรวจสอบดู DTCs แสดงขึ้นหรือไม 
• ถา DTC ยังแสดงอยูใหปฏิบตัติามขั้นตอนการตรวจสอบ DTC ที่เก่ียวของ 

 
 
การใช WDS 

1. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
2. ตั้งคา WDS (รวมไปถึงการระบุรุนรถยนต) 
3. เลือก “Powertrain” 
4. เลือก “Data Reset” 
5. เลือก “PCM” และ ปฏิบตัิตามข้ันตอนที่แสดงบน

หนาจอ PDS/IDS 
6. ใช WDS เขาไปในสวน DTCs จากนั้นตรวจสอบดู 

DTCs แสดงขึ้นหรือไม 
• ถา DTC ยังแสดงอยูใหปฏิบตัติามขั้นตอนการ
ตรวจสอบ DTC ที่เก่ียวของ 

 
การรเีซ็ทขอมลูเซ็นเซอร (MAF) มาตรวดัปรมิาณการไหลของอากาศ [WL-C, WE-C] 

DCF014018880W06 

การใช PDS/IDS 
1. ตอ PDS/IDS เขากับ DLC-2 
2. หลังจากระบุรุนรถยนต ใหเลือกหัวขอดังตอไปนี้ 

จากหนาจอของ PDS/IDS 
• เม่ือใช IDS (notebook PC) 

1. เลือก “Powertrain” 
2. เลือก “Data Reset” 

• เม่ือใช PDS (pocket PC) 
1. เลือก “All Tests and Calibrations” 
2. เลือก “Data Reset” 

3. จากนั้นเลือก “MAF Sensor” และปฏิบัตติาม
ข้ันตอนที่แสดงบนจอ PDS/IDS 

4. ทําการรีเซท็ขอมูลตามข้ันตอนที่แสดงบนจอ 
PDS/IDS 

5. ใช PDS/IDS เขาไปในสวน DTCs จากนั้นตรวจสอบดู DTCs แสดงขึ้นหรือไม 
• ถา DTC ยังแสดงอยูใหปฏิบตัติามขั้นตอนการตรวจสอบ DTC ที่เก่ียวของ 
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การใช WDS 
1. ตอ WDS เขากับ DLC-2 
2. ตั้งคา WDS (รวมไปถึงการระบุรุนรถยนต) 
3. เลือก “Powertrain” 
4. เลือก “Data Reset” 
5. เลือก “MAF Sensor” และ ปฏบิัติตามขั้นตอนที่

แสดงบนหนาจอ WDS 
6. ใช WDS เขาไปในสวน DTCs จากนั้นตรวจสอบดู 

DTCs แสดงขึ้นหรือไม 
• ถา DTC ยังแสดงอยูใหปฏิบตัติามขั้นตอนการ
ตรวจสอบ DTC ที่เก่ียวของ 

 
การตรวจสอบรเีลยหลัก [WL-C, WE-C] 

DCF014000000W08 

1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของรีเลยหลัก 
: การตอเนื่อง 

 
• ถาไมไดตามทีแ่สดงไวในตาราง, ใหเปลีย่น
รีเลยหลัก 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT) อุณหภมูไิอดี No.2 เซ็นเซอร (MAF) มาตรวดัการไหลของอากาศ [WL-C, WE-C] 

DCF014013215W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟาของเซน็เซอรมาตรวดัการไหลของอากาศ 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
2. เซ็ทเครื่องมือวเิคราะหปญหาและแสดงคา MAF PID (ดู 01-02B-8 PID/Data Monitor และขั้นตอนการบันทึก) 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 (ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง

ระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
 
MAF PID (คาอางองิ) 

ต่าํกวา 1.0 โวลต 
 

3. สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนตใหถึงอุณหภูมิการทํางาน 
4. ดูคา MAF PID ที่รอบเดินเบา 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 (ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง

ระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
 
MAF PID (คาอางองิ) 

1.6-2.0 โวลต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รเีลยหลกั
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ขัว้ 
ขัน้ตอน 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
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การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ ดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว A และขอตอสายไฟรีเลยหลัก ข้ัว D) 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 190) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 169) 

 
การลดัวงจร 

• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว A และขอตอสายไฟรีเลยหลัก ข้ัว D ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว C และขอตอสาย PCM ข้ัว 190 ลัดวงจรกับกราวด 

 
 
การตรวจสอบคาความตานทานของเซน็เซอร IAT No.2 

1. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอร MAF/เซน็เซอร IAT No.2 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

D AE BC

DBG140AWB302

124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
162 161

185

137
113 112

136

184
160 159

183

135
111 110

134

182
158 157

181

133
109 108

132

180
156 155

179

131
107 106

130

178
154 153

177

129
105 104

128

176
152 151

175

127
103 102

126

174
150 149

173

125
101

PCM
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2. วัดคาความตานทานระหวางขั้ว D และข้ัว E ของ
เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 โดยใชโอหม
มิเตอร 
• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยน
เซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 

• ถาอยูในคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาด
วงจร/ลัดวงจร” 

 
คากาํหนด 

อุณหภมูภิายนอก 
(°C {°F}) 

คาความตานทาน 
(กโิลโอหม) 

20 {68} 2.21-2.69 
60 {140} 0.493-0.667 

 

 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ 

ดังตอไปนี ้
• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 

ตารางแสดงอณุหภมูเิซน็เซอร IAT No.2 (คาอางองิ)

ค
าค
วา
มต
าน
ท
าน

 (
กโิ
ลโ
อห
ม)

 

อุณหภมูภิายนอก (°C {°F}) 

เซน็เซอร MAF/เซน็เซอร IAT No.2
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ

30
20

10
7
5

3
2

1
0.7
0.5

0.3
0.2 -20
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-26 

การขาดวงจร 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และขอตอสาย PCM ข้ัว 188) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว E และขอตอสาย PCM ข้ัว 154) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร MAF/เซ็นเซอร IAT No.2 ข้ัว D และขอตอสาย PCM ข้ัว 188 ลัดวงจรกับกราวด 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอร (IAT) อุณหภมูไิอดี No.1 [WL-C, WE-C] 

DCF014018842W02 

 หมายเหต ุ
• ปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้ เฉพาะเมื่อตองการทําการตรวจสอบ 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ปลดขอตอสายฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1
2. วัดคาความตานทานระหวางขั้ว A กับ B ของ

เซ็นเซอร IAT No.1 โดยใชโอหมมิเตอร 
• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนบสูท
เซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 

• ถาอยูในคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/
ลัดวงจร” 

 
คากาํหนด 

อุณหภมูภิายนอก 
(°C {°F}) 

คาความตานทาน 
(กโิลโอหม) 

20 {68} 2.41-2.61 
80 {176} 0.32-0.34 

 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของบูสทเซน็เซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ ดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
 

ตารางแสดงอณุหภมูเิซน็เซอร IAT No.1 (คาอางองิ)
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-27 

 
 
 
01 

 
การขาดวงจร 

• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 111) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร/เซน็เซอร IAT No.1 ข้ัว B และ ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 141) 
•  

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 111 ลัดวงจรกับกราวด 

 
การตรวจสอบบูสทเซน็เซอร [WL-C, WE-C] 

DCF014018212W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบดวยสายตา 

1. ตรวจสอบความเสียหายและรอยแตกราวของบสูทเซ็นเซอร 
• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนบสูทเซ็นเซอร 
• ถาทาํงานปกต,ิ ใหทําการตรวจสอบ “แรงเคลื่อนไฟฟา”  

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
2. เซ็ทเครื่องมือวเิคราะหปญหาและแสดงคา MAP PID (ดู 01-02B-8 PID/Data Monitor และขั้นตอนการบันทึก) 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนบสูทเซ็นเซอร/เซน็เซอร IAT No.1 (ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง

ระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
 
MAP PID (คาอางองิ) 

ประมาณ 1.65 โวลต [แรงดนับรรยากาศ 101 kPa {757.5 mmHg, 29.8 inHg}] 
 

3. สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนตใหถึงอุณหภูมิการทํางาน 
4. แสดงคา MAP PID โดยใชเครือ่งมือวิเคราะหปญหาที่รอบเดนิเบา 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนบสูทเซ็นเซอร/เซน็เซอร IAT No.1 (ดู 01-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง

ระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 
 
MAP PID (คาอางองิ) 

ประมาณ 1.65 โวลต [แรงดนับรรยากาศ 101 kPa {757.5 mmHg, 29.8 inHg}] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-28 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
2. ปลดขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟ ดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 

 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว D และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 189) 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟบูสทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 133) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร/เซน็เซอร IAT No.1 ข้ัว A และ ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 111) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 111 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 133 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 133 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว D และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 189 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟบสูทเซ็นเซอร/เซ็นเซอร IAT No.1 ข้ัว D และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 189 ลัดวงจรกับกราวด 

 
 
การตรวจสอบเซ็นเซอร (APP) ตาํแหนงแปนขาคนัเรง [WL-C, WE-C] 

DCF014041609W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 

1. ตรวจสอบการตดิตั้งเซ็นเซอร APP ที่แปนขาคันเรงวาถูกตองหรือไม 
2. ตรวจสอบดวยสายตา การหลวมของสวนประกอบทั้งหมดของแปนขาคันเรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

บสูทเซน็เซอร/เซน็เซอร IAT No.1 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ABCD
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-29 

 
 
 
01

3. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาของวงจรแหลงจายไฟ 
(1) การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว A 

(วงจรแหลงจายไฟ) และขั้ว D (วงจรกราวด) 
ของเซ็นเซอร APP คือ 4.9-5.1 โวลต 

 
4. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว B-D และขั้ว C-D ของเซ็นเซอร APP ตามสภาวะของแปนขาคันเรงทีแ่สดงอยู

ดานลาง 
• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหตรวจสอบ 

“การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยน
เซ็นเซอร APP (ดู 01-13B-3 การถอด/
ติดตั้งระบบไอดี [WL-C, WE-C]) 

 
คากาํหนด (คาอางองิ) 

สภาวะ 
ของแปนขาคนัเรง 

สญัญาณออก
แรงเคลือ่นไฟฟา (V) 

ปลอยเต็มที ่ 0.4-0.8 
คอยๆ กด สัญญาณคอยๆ เพ่ิมข้ึน 
กดเต็มที ่ 3.4-3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร APP

เซน็เซอร APP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอร APP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

PCM

A
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D
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C 209
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-30 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
2. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ  

 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 213) 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 222) 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 209) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร APP ข้ัว D และ ขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 212) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 213 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 222 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 222 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 209 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 209 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร APP ข้ัว D และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 212 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
 
การตรวจสอบสวติชเดนิเบา [WL-C, WE-C] 

DCF014066470W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบความตอเนือ่ง 

1. ปลดขอตอสายไฟสวติชเดินเบา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร APP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

PCM 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

D C B A

DBG140AWB311

219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207
232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220

258

245 244

257 256

243 242

255 254

241 240

253 252

239 238

251 250

237 236

249 248

235 234

247 246

233
203204
201202

206 205

DBG113BWB318



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-31 

 
 
 
01

2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชรอบ
เดินเบา โดยใชโอหมมิเตอร 
• ถาไมเปนไปตามคากําหนด, ใหเปลี่ยนสวิตช
รอบเดินเบา 
⎯ ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ 

“การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
 
คากาํหนด 
สวติชรอบเดนิเบา แปนขาคนัเรง สภาวะ 
กดกานดัน ปลอย ตอเนื่อง 
ยกเวนขางตน กด ไมตอเนื่อง 

 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ปลดขอตอสายไฟสวติชรอบเดินเบา 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟสวติชรอบเดินเบา ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 161) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟสวติชรอบเดินเบา ข้ัว B และกราวด) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟสวิตชรอบเดินเบา ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 161 ลัดวงจรกับกราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชรอบเดนิเบา 

กดกานดนั

ขอตอดานชดุสายไฟ

สวติชรอบเดนิเบา 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-32 

การตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภมูนิ้ํามนัเชือ้เพลิง [WL-C, WE-C] 
DCF014018843W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ปลดเซ็นเซอรปมน้ํามันเชื้อเพลิงออก (ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตั้งปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
2. ใชโอหมมิเตอรวัดคาความตานทานระหวางขั้วของเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชือ้เพลิง 

• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหซอมปมน้ํามนัเชื้อเพลิง (ดู 01-14B-14 การตรวจสอบปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, 
WE-C]) 

• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การ
ขาดวงจร/ลดัวงจร 

 
คากาํหนด 

อุณหภมูภิายนอก 
(°C {°F}) 

คาความตานทาน 
(กโิลโอหม) 

-10 {14} 8.244-10.661 
20 {68} 2.262-2.760 
80 {176} 0.304-0.342 

 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชือ้เพลิง ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 115) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอรอุณหภูมนิ้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 170) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภมูิน้ํามันเชื้อเพลงิ ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 115 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภมูิน้ํามันเชื้อเพลงิ ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 115 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรอุณหภมูิน้ํามันเชื้อเพลงิ ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 170 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอรอณุหภมูนิ้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-33 

 
 
 
01

การตรวจสอบเซ็นเซอรแรงดนัน้าํมนัเชื้อเพลงิ [WL-C, WE-C] 
DCF0140138213W01 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 

1. สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนตใหถึงอุณหภูมิการทํางาน 
2. ใชโอหมมิเตอรวัดคารงเคลื่อนไฟฟาระหวางขัว้ A และ B ของเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิงทีร่อบเดินเบา 

• ถาไมเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร ใหซอมหรือเปลี่ยนคอมมอลเรล 

 
 คากาํหนด (คาอางองิ) 

ประมาณ 1.25 โวลต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง OFF แลวรอ 

3 นาท ี
4. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
5. ใชโอหมมิเตอรวัดคารงเคลื่อนไฟฟาระหวางขัว้ A 

และ B ของเซ็นเซอรแรงดันน้าํมันเชื้อเพลิง 
• ถาไมเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ 

“การขาดวงจร/ลัดวงจร 
• ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร ใหซอมหรือ
เปลี่ยนคอมมอลเรล 

  
 คากาํหนด (คาอางองิ) 

0.494-0.506 โวลต 
 

 
การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 

1. ปลดเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ตารางแสดงคณุสมบตัเิซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ (คาอางองิ)

คา
แร
งเ
คล
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ไฟ
ฟ
า 
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วล
ต
) 

แรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-34 

3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 
• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 

 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 109) 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 140) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอรแรงดันน้าํมันเชื้อเพลิง ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 191) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 191 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 140 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 140 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 109 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 109 ลัดวงจรกับกราวด 

 
 
การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอร (ECT) อุณหภมูนิ้าํหลอเย็นเครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 

DCF014018841W03 

 ขอควรระวงั 
• เครือ่งยนตทีร่อนสามารถทาํใหผวิหนงัไหมพองได หมนุสวติชเครือ่งยนตไปทีต่าํแหนง OFF และรอใหเครือ่งยนต
เยน็ลงกอนทาํการถอดเซน็เซอร ECT 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถายน้ําหลอเยน็เครื่องยนตออก (ดู 01-12B-3 การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็นเครื่องยนต [WL-C, WE-C]) 
3. ถอดชดุคอมมอลเรล (ดู 01-14B-11 การถอด/ตดิตั้งปมน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดเซ็นเซอร ECT 
5. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอรแรงดนัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ABC

DBG140BWB305

124
148

196
172 171

195

147
123 122

146

194
170 169

193

145
121 120

144

192
168 167

191

143
119 118

142

190
166 165

189

141
117 116

140

188
164 163

187

139
115 114

138

186
162 161

185

137
113 112

136

184
160 159

183

135
111 110

134

182
158 157

181

133
109 108

132

180
156 155

179

131
107 106

130

178
154 153

177

129
105 104

128

176
152 151

175

127
103 102

126

174
150 149

173

125
101

PCM

DBG113BWB319

R
15.7—23.5 N·m 
{1.61—2.39 kgf·m,  
11.6—17.3 ft·lbf}

DBG116BWB201



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-35 

 
 
 
01

การตรวจสอบเซ็นเซอร (ECT) อุณหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 
DCF014018841W04 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ถอดเซ็นเซอร ECT (ดู 01-40B-34 การถอด/ติดตั้งเซ็นเซอร ECT อุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครือ่งยนต [WL-C, WE-C]) 
2. วัดคาความตานทานระหวางขั้ว A และ B ของ

เซ็นเซอร ECT โดยใชโอหมมิเตอร 
• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยน
เซ็นเซอร ECT 

• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การ
ขาดวงจร/ลดัวงจร 

 
คากาํหนด 

อุณหภมูภิายนอก 
(°C {°F}) 

คาความตานทาน 
(กโิลโอหม) 

20 {68} 2.37-2.53 
80 {176} 0.31-0.32 
110 {176} 0.137-0.146 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงคณุสมบตัเิซน็เซอร ECT (คาอางอิง)

ค
าค
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มต
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ท
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กโิ
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อห
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อุณหภมูภิายนอก
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-36 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ  

 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 156) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร ECT ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 167) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 156 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร ECT ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 167 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตาํแหนงเพลาลกูเบีย้ว (CMP) [WL-C, WE-C] 

DCF0140138230W01 

 ขอควรระวงั 
• เมื่อเปลีย่นเซน็เซอร CKP, ตองแนใจวาไมมวีสัดแุปลกปลอม เชน เศษโลหะตดิอยูทีเ่ซน็เซอร ถาตดิตัง้โดยมเีศษ
โลหะตดิอยู สญัญาณออกของเซน็เซอรจะผดิปกต ิโดยมผีลมาจากการเบีย่งเบนของสนามแมเหลก็ และจะทาํให
การควบคมุเครือ่งยนตผดิพลาดได 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
 

คาแรงขนัเซน็เซอร CMP 
7.8-10.8 N.m {80-110 kg f.cm, 70-95 
in.lbf} 

 
 
 
 
 
 

ขอตอดานชดุสายไฟ

เซน็เซอร ECT 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
70—95 in·lbf}
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

 
01-40B-37 

 
 
 
01

การตรวจสอบเซ็นเซอรตาํแหนงเพลาลกูเบี้ยว (CMP) [WL-C, WE-C] 
DCF0140138230W02 

 หมายเหต ุ
• กอนทําการตรวจสอบตองแนใจวาไดปฏิบัตติามข้ันตอนดังทีแ่สดงไวในตารางการปแกไขปญหา (ดู 00-00-05 
ข้ันตอนการแกไขปญหา) 

 
การตรวจสอบดวยสายตา 

1. ถอดเซ็นเซอร CMP (ดู 01-40B-36 การถอด/ติดตั้งเซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP) [WL-C, WE-C]) 
2. แนใจวาบนตัวของเซ็นเซอร CMP ไมมีเศษโลหะแปลกปลอมติดอยูทีต่ัวเซน็เซอร 
3. ติดตั้งเซ็นเซอร CMP (ดู 01-40B-36 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP) [WL-C, WE-C]) 

 
การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 

1. ใหเครื่องยนตทาํงานทีร่อบเดินเบา 
 
 ขอควรระวงั 

• ถามนี้าํเขาในขอตอจะมผีลทาํใหเซน็เซอรมขีอบกพรอง เพือ่ปองกนัสาเหตนุีร้ะมดัระวงัอยาทาํใหสวนทีก่นัน้าํของ
ชดุสายไฟเกดิการเสยีหาย เพือ่ปองกนัน้าํเขาทีข่อตอ 

 
2. ใชออสซิสโลสโคปวัดแรงเคลือ่นสัญญาณออก 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร 
CMP (ดู 01-40B-36 การถอด/ติดตั้ง
เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP) 
[WL-C, WE-C]) 

 
คากาํหนดแรงเคลือ่นไฟฟาเซน็เซอร CMP 

ขัว้ แรงเคลือ่นไฟฟา 
(โวลต) สภาวะ 

A ประมาณ 0 ทุกสภาวะ 
ประมาณ 5 สัญญาณออกสงู* B 
ประมาณ 0 สัญญาณออกต่ํา* 

C ประมาณ 5 ทุกสภาวะ 
 
* :  แรงเคลื่อนไฟฟาที่จายออกมาจะเปลี่ยนแปลงไปตาม 
 การหมุนของเพลาลูกเบี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร CMP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-38 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
2. ปลดเซ็นเซอร CMP 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 129) 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 160) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอร CMP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 114) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 114 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 160 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 160 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CMP ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 129 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

 
การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอร (CKP) ตาํแหนงเพลาขอเหวี่ยง [WL-C, WE-C] 

DCF0140138220W03 

 ขอควรระวงั 
• เมื่อมสีิง่แปลกปลอม เชน เศษเหลก็, เศษโลหะ ตดิอยูบนเซน็เซอร CKP จะทาํใหสญัญาณออกจากเซน็เซอร
ผดิปกต ิเนื่องจากเสนแรงแมเหลก็ถกูรบกวน มผีลทาํใหการควบคมุการทาํงานของเครือ่งยนตไมสมบรูณ ตอง
แนใจวาไมมสีิง่แปลกปลอมตดิอยูกบัเซน็เซอร CKP เวลาทีท่าํการเปลีย่น 

• ไมควรดงึหรอืกระชากทีช่ดุสายไฟของเซน็เซอร CKP เพราะจะทาํใหสายไฟชาํรดุได 
 

1. ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร CMP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-39 

 
 
 
01

2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
 

1 โบลทติดตั้งเซน็เซอร CKP 
2 เซ็นเซอร CKP  

(ดู 01-40B-39 หมายเหตุการติดตั้งเซ็นเซอร CKP) 
 

3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

หมายเหตกุารตดิตัง้เซน็เซอร CKP 
1. แนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอมตดิอยูทีส่วนที่เปนหนาสัมผสัของเซ็นเซอร CKP และสวนที่ตดิตัง้ 
2. แนใจวายางโอริงไมมีการชํารดุเสียหาย 

• ถามีการชํารุดเสียหาย, ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร CKP 
3. ทาน้ํามันเครื่องที่สะอาดเล็กนอยลงบนโอริง และฝาครอบวาลว 
4. กดตัวเซ็นเซอร CKP โดยใหสวนที่เปนหนาสมัผสัของเซ็นเซอร CKP เขาไปยึดแนนกับหนาแปลนตดิตั้ง 
5. แนใจวาไดตดิตั้งยางโอริงทีช่องติดตั้งเซ็นเซอร CKP ไดถูกตอง 
6. ขันโบลทยดึใหแนน 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอร (CKP) ตาํแหนงเพลาขอเหวีย่ง [WL-C, WE-C] 

DCF0140138220W04 

 หมายเหต ุ
• กอนทําการตรวจสอบตองแนใจวาไดปฏิบัตติามข้ันตอนดังทีแ่สดงไวในตารางการปแกไขปญหา (ดู 00-00-05 
ข้ันตอนการแกไขปญหา) 

 
การตรวจสอบสญัญาณรปูคลืน่ 

1. การวัดหาสญัญาณรูปคลื่น ใหวัดระหวางขั้ว A-กราวด
ตัวถังของขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP และขัว้ B-
กราวดตัวถัง 
• ถาไมเปนไปตามคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยน
เซ็นเซอร CKP 

• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การ
ขาดวงจร/ลดัวงจร 

 
  
 
 
สญัญาณรปูคลืน่ (คาอางองิ) 
 เซท็เครือ่งออสซสิโลสโคป 

• 5 V/DIV (Y), 2 ms/DIV (X), ชวง DC  
 สภาวะของรถยนต 

• เดนิเบาหลงัจากอุนเครือ่งยนต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอร CKP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf·cm, 
69.1—96.5 in·lbf}

1

2

DBG140BWB200

DBG140BWB310

ov

DBG140AWB560

ABC



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-40 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้ 

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
การขาดวงจร 

• วงจรสัญญาณบวก (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 192) 
• วงจรสัญญาณลบ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 193) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 192 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 192 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 193 ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอร CKP ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 193 ลัดวงจรกับกราวด 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR [WL-C, WE-C] 

DCF014020300W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบคาความตานทาน 

1. ปลดขอตอสายไฟวาลว EGR 
2. วัดคาความตานทานระหวางขั้ว A และ B วาลว EGR 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนวาลว EGR 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหทาํการ 

“ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟา” 
 

คาความตานทาน 
ประมาณ 5 กโิลโอหม 

 
 
 
 
 

เซน็เซอร CKP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-41 

 
 
 
01

การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 
1. ปลดขอตอสายไฟวาลว EGR 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 
3. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว C กับกราวดตวัถังของขอตอสายไฟวาลว EGR 

• ถาไมเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยนวาลว EGR (ดู 01-16B-4 การถอด/ตดิตั้งระบบ EGR [WL-C, WE-C]) 

 
คากาํหนด (คาอางองิ) 

ประมาณ 0.6 โวลต 
 

4. สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่องยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว C กับกราวดตวัถัง
ของขอตอสายไฟวาลว EGR 
•  ถาไมเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ 

“การขาดวงจร/ลัดวงจร” 
⎯ ถาไมมีการขาดวงจร/ลัดวงจร, ใหเปลี่ยน
วาลว EGR (ดู 01-16B-4 การถอด/ติดตั้ง
ระบบ EGR [WL-C, WE-C]) 

 
คากาํหนด (คาอางองิ) 

ประมาณ 3.0 โวลต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR
ขอตอดานชดุสายไฟ 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR
ขอตอดานชดุสายไฟ 

DBG140BWB311

DBG140BWB311

ABC

ABC



ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-42 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR 
2. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
3. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้  

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตาํแหนงวาลว EGR ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 106) 
• วงจรสัญญาณ (ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 116) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟเซน็เซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 110) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว B และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 106 ลัดวงจรกับกราวด 
• ขอตอสายไฟเซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR ข้ัว C และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 116 ลัดวงจรกับกราวด 

 
การตรวจสอบสวติช (CPP) ตาํแหนงแปนเหยียบคลตัช [WL-C, WE-C] 

DCF014018660W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบความตอเนือ่ง 

1. ปลดขอตอสายไฟสวติช CPP 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางขั้ว A และ B ของ

สวิตช CPP โดยใชโอหมมิเตอร 
• ถาไมอยูในคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนสวิตช CPP 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การ
ขาดวงจร/ลดัวงจร” 

คากาํหนด 

สวติช CPP แปนขาคนัเรง สภาวะการ
ตอเนือ่ง 

กดกานดัน ปลอย ไมตอเนื่อง 
ยกเวนขางตน กด ตอเนื่อง 

 

 
 
 
 
 

เซน็เซอรตาํแหนงวาลว EGR
ขอตอดานชดุสายไฟ 

ขอตอดานชดุสายไฟ

สวติช CPP 

กด

กานดนั
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-43 

 
 
 
01

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้  

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่น
ชุดสายไฟ 

 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟสวติช CPP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 228) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟสวติช CPP ข้ัว B และกราวด) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟสวิตช CPP ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 228 ลัดวงจรกับกราวด 

 
การตรวจสอบสวติชเกยีรวาง [WL-C, WE-C] 

DCF014017640W02 

 หมายเหต ุ
• ทําการตรวจสอบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 
การตรวจสอบความตอเนือ่ง 

1. ปลดขอตอสายไฟสวติชเกียรวาง 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางขั้วสวิตชเกียรวาง โดยใชโอหมมิเตอร 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด, ใหเปลี่ยนสวิตชเกียรวาง 
• ถาเปนไปตามคากําหนด, ใหตรวจสอบ “การขาดวงจร/ลดัวงจร” 

 
 
คากาํหนด 

สวติชเกยีรวาง เลื่อนตาํแหนง
เกยีร 

สภาวะการ
ตอเนือ่ง 

กดกานดัน เกียรวาง ตอเนื่อง 
ยกเวนขางตน อ่ืนๆ ไมตอเนื่อง 

 

 
 

สวติช CPP 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

PCM 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

สวติชเกยีรวาง 
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ระบบควบคุม [WL-C, WE-C] 
 

01-40B-44 

การตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจร 
1. ปลดขอตอสายไฟของ PCM (ดู 01-40A-6 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]) 
2. ตรวจสอบการขาดวงจร/ลดัวงจรในชุดสายไฟดังตอไปนี้  

• ถามีการขาดหรอืลัดวงจร, ใหซอมหรือเปลีย่นชุด
สายไฟ 

 

 
 
การขาดวงจร 

• วงจรแหลงจายไฟ (ขอตอสายไฟสวติชเกียรวาง ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 240) 
• วงจรกราวด (ขอตอสายไฟสวติชเกียรวาง ข้ัว B และกราวด) 

การลดัวงจร 
• ขอตอสายไฟสวิตชเกียรวาง ข้ัว A และขอตอสายไฟ PCM ข้ัว 240 ลัดวงจรกับกราวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชเกยีรวาง 
ขอตอดานชดุสายไฟ 

PCM 
ขอตอดานชดุสายไฟ 
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ขอมลูเทคนิค [WL-3] 
 

01-50A-1 

 
 
 

 01

 
ขอมลูเทคนคิเครือ่งยนต [WL-3] 

DCF015000000W01 
หวัขอ คากาํหนด 

ระยะหางวาลว (เครื่องยนตเย็น) 
ไอดี: 0.05 - 0.15 มม. {0.0020 - 0.0059 นิ้ว} 
ไอเสีย: 0.15 - 0.25 มม. {0.0060 - 0.0098 นิ้ว} 

กําลังอัด (kPa {kgf/cm2, psi} [rpm] 
มาตรฐาน: 2,942 {30,427} [200] 
ตํ่าสุด: 2,648 {27,384} [200] 

ความยาวมาตรฐานสปริงดึงลูกรอกตั้งสายพาน 63 มม. {2.48 นิ้ว} 

ความยาวโบลทฝาสูบ 

เครื่องหมายที่หัวโบลท W 
ความยาวมาตรฐาน: 101.2 - 101.8 มม. {3.985 - 4.007 นิ้ว} 

ความยาวสูงสุด: 102.5 มม. {4.035 นิ้ว} 
เครื่องหมายที่หัวโบลท N 

ความยาวมาตรฐาน: 113 - 113.8 มม. {4.457 - 4.480 นิ้ว} 
ความยาวสูงสุด: 114.5 มม. {4.508 นิ้ว} 

ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันเพลาลูกเบี้ยว 0.50 - 1.0 มม. {0.020 - 0.039 นิ้ว} 
ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันตัวหนา 0.0 - 0.40 มม. {0.0 - 0.015 นิ้ว} 
คาปรับต้ังการเคล่ือนตัวของพลังเยอรปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง 0.95 - 1.05 มม. {0.038 - 0.041 นิ้ว} 
แรงดันน้ํามันเครื่อง {2,500 rpm) 410 – 570 kPa {4.19 - 5.81 kgf/cm2, 59.6 - 82.6 psi) 

ความจุน้ํามันเครื่อง (ประมาณ ปริมาณ) 

เปล่ียนน้ํามันเครื่อง: 5.5 {5.8 US q,4.8 lmp qt) 
เปล่ียนน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง: 6.2 {6.6 US qt, 5.5 

lmp qt) 
รวม (ไมมีน้ํามันเครื่องในเครื่องยนต) 6.7 {7.1 US qt,5.9 lmp qt) 

ระยะในการติดต้ังซีลปมน้ํามันเชื้อเพลิง 0.0 - 0.40 มม. {0.0 – 0.015 นิ้ว} 
มาตรฐานระยะชองวางปมน้ํามันเครื่อง 0.10 – 0.19 มม. {0.0040 – 0.0074 นิ้ว} 
ระยะชองวางปมน้ํามันเครื่องสูงสุด 0.20 มม. {0.0079 นิ้ว} 
มาตรฐานระยะชองวางดานขางของปม 0.04 – 0.09 มม. {0.0016 - 0.0035 นิ้ว} 
ระยะชองวางดานขางของปมสูงสุด 0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
ความยาวมาตรฐานสปริงลูกสูบพลังเยอร 43.8 มม. {1.72 นิ้ว} 
ความจุน้ําหลอเย็นเครื่องยนต (ประมาณ) 8.8 L {9.3 US qt,7.7 lmp qt} 
แรงดันเปดวาลวฝาหมอน้ํา 93.2 – 122.6 kPa {0.95 – 1.25 kgf/cm2,13.5 – 17.8 psi} 
อุณหภูมิในการเปดวาลวเบื้องตน 80 – 84 °C {176 – 183 °F} 
อุณหภูมิเมื่อวาลวเปดเต็มที่ 95 °C {203  °F} 
ระยะการยกตัวของวาลว 8.5 มม. {0.33 นิ้ว} หรือมากกวา 
คากําหนดความถวงจําเพาะของน้ํากรด {20 °C {68 °F}) 1.22 - 1.29 

คากระแสในการทดสอบแบตเตอรี่ 65 D 31R {56}: 165A 
95 D 31R {64}: 250A 

คากําหนดกระแสไฟฟาเล้ียงวงจร รถยนตที่มีระบบอิมโมบิไลเซอร: 5 – 25 mA 
รถยนตที่ไมมีระบบอิมโมบิไลเซอร: 10 mA หรือนอยกวา 

กระแสสําหรับการชารจแบบชา 65 D 31R {56}: 4.0 – 5.0 A 
95 D 31R {64}: 6.5 – 8.0 A 

กระแสสําหรับการชารจแบบเร็ว {30 นาที} 65 D 31R {56}: 30A 
95 D 31R {64}: 40A 

แรงเคลื่อนไฟฟามาตรฐานของเจนเนอเรเตอร 
ขั้ว B: B+ 

ขั้ว L: ประมาณ 1V 
ขั้ว S: B+ 

แรงเคลื่อนไฟฟามาตรฐานของเจนเนอเรเตอร 
(รอบเดินเบา, 20 °C {68 °F}) 

ขั้ว B: 14.1 – 14.7 V. 
ขั้ว L: 13.0 – 14.0 V. 
ขั้ว S: 14.1 – 14.7 V. 

คาความตานทานขดลวดโรเตอร (ระหวางสลิปริง) 
[20 °C {68 °F}] 2.3 – 2.7 ohms 

ความยามแปรงถานของเจนเนอเรเตอร มาตรฐาน: 18.5 มม. {0.73 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 5.0 มม. {0.2 นิ้ว} 

แรงกดสปริงแปรงถาน มาตรฐาน: 4.8 – 6.0 N {0.49 – 0.61 kgf,1.08 – 1.34 lbf} 
ตํ่าสุด: 2.16 N {0.221 kgf,0.49 ibf} 

แรงเคลื่อนไฟฟา สําหรับทดสอบมอเตอรสตารทแบบไมมีภาระ 11 V. 
กระแสไฟฟา สําหรับทดสอบมอเตอรสตารทแบบไมมีภาระ 130 A หรือนอยกวา 

01-50A ขอมลูเทคนคิ [WL-3] 
ขอมลูเทคนคิเครือ่งยนต [WL-3]...............01-50A-1   

 



ขอมลูเทคนิค [WL-3] 
 

01-50A-2 

หวัขอ คากาํหนด 
ชองวางเฟองพินเนี่ยนมอเตอรสตารท 0 มม. {0 นิ้ว} 
คาความบิดเบี้ยวของอารเมเจอร 0.1 มม. {0.039 นิ้ว} สูงสุด 

ขนาดเสนผาศูนยกลางของคอมมิวเตเตอร มาตรฐาน:32 มม. {1.26 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 31.4 มม. {1.24 นิ้ว} 

ความลึกของรองคอมมิวเตเตอร มาตรฐาน: 0.5 มม. {0.020 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 0.1 มม. {0.008 นิ้ว} 

ความยาวแปรงถาน มาตรฐาน: 17.5 มม. {0.69 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 11 มม. {0.43 นิ้ว} 

แรงดึงสปริงแปรงถาน มาตรฐาน:26.7 – 36.1 N {2.73 – 3.68 kgf, 6.01 – 8.11 lbf} 
ตํ่าสุด: 14.7 N {1.5 kgf, 3.3 lbf} 

 
การหยอนตวัของสายพาน 

(มม. {นิ้ว}) 
สายพาน ใหม เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 7.4-9.4 
{0.30-0.3} 

8.7-10.4 
{0.35-0.40) 14.3 {0.56} หรือมากกวา 

a 6.1-6.9 
{0.24-0.27} 

7.1-8.0 
{0.28-0.31} 11.3 {0.44} หรือมากกวา 

A/C 
b 10.0-11.0 

{0.40-0.13} 
11.3-12.6 

{0.45-0.49} 17.4 {0.69} หรือมากกวา 

* : สายพานที่ใชกับเครื่องยนตที่หมุนแลวนอยกวา 5 นาที 
 
ความตงึสายพาน 

         (N {kgf, lbf}) 
สายพาน ใหม เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 
490-637 

{50.0-64.9, 111-143} 
431-539 

{44.0-54.9, 96.9-121} 
225 {22.9, 50.6} 
หรือนอยกวา 

 
A/C 

455-572 
{46.4-58.3, 103-128} 

353-431 
{36.0-43.9, 79.4-96.8} 

156 {15.9, 35.1}  
หรือนอยกวา 

* : สายพานที่ใชกับเครื่องยนตที่หมุนแลวนอยกวา 5 นาที 
 
น้าํมนัเครื่องทีแ่นะนาํ 

หวัขอ คากาํหนด 
เกรด API CD, CE หรือ CF-4 
ความหนืด (SAE) 5W-30, 10W-3 

 
 
กระแสไฟฟาทีผ่ลิตจากเจนเนอเรเตอร (คาอางองิ) (สภาวะ) อณุหภมูโิดยรอบ: 20 °C {68 °F} แรงเคลือ่นไฟฟา: 13.5 V, 
เครื่องยนตอยูในอุณหภมูิการทาํงาน 

รอบเครือ่งยนต (rpm) กระแสที่ขัว้ B (คาต่าํสุดของกระแสตองมากกวา O A) 
1,000 0 – 55 A 
2,000 0 – 70 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมลูเทคนิค [WL-C, WE-C] 
 

01-50B-1 

 
 
 

 01

 
ขอมลูเทคนคิเครือ่งยนต [WL-C, WE-C] 

DCF015000000W02 
หวัขอ คากาํหนด 

ระยะหางวาลว (เครื่องยนตเย็น) 
ไอดี: 0.10 - 0.16 มม. {0.0020 - 0.0059 นิ้ว} 
ไอเสีย: 0.17 - 0.23 มม. {0.0060 - 0.0098 นิ้ว} 

กําลังอัด (kPa {kgf/cm2, psi} [rpm] 
มาตรฐาน: 2,942 {30,427} [200] 
ตํ่าสุด: 2,648 {27,384} [200] 

ความยาวโบลทฝาสูบ 

เครื่องหมายที่หัวโบลท W 
ความยาวมาตรฐาน: 101.2 - 101.8 มม. {3.985 - 4.007 นิ้ว} 

ความยาวสูงสุด: 102.5 มม. {4.035 นิ้ว} 
เครื่องหมายที่หัวโบลท N 

ความยาวมาตรฐาน: 113 - 113.8 มม. {4.457 - 4.480 นิ้ว} 
ความยาวสูงสุด: 114.5 มม. {4.508 นิ้ว} 

เครื่องหมายที่หัวโบลท I 
ความยาวมาตรฐาน: 149 - 150 มม. {5.867 – 5.905 นิ้ว} 

ความยาวสูงสุด: 150.5 มม. {5.925 นิ้ว} 
ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันเพลาลูกเบี้ยว 0.50 - 1.0 มม. {0.020 - 0.039 นิ้ว} 
ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันตัวหนา 0.0 - 0.40 มม. {0.0 - 0.015 นิ้ว} 
ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันตัวหลัง 0.0 - 0.50 มม. {0.0 - 0.015 นิ้ว} 
แรงดันน้ํามันเครื่อง {2,500 rpm) 410 – 570 kPa {4.19 - 5.81 kgf/cm2, 59.6 - 82.6 psi) 

ความจุน้ํามันเครื่อง (ประมาณ ปริมาณ) 
เปล่ียนน้ํามันเครื่อง: 6.8 {7.2 US q, 6.0 lmp qt) 

เปล่ียนน้ํามันเครื่องและไสกรอง: 7.0 {7.4 US qt, 6.2 lmp qt) 
รวม (ไมมีน้ํามันเครื่องในเครื่องยนต) 8.0 {8.5 US qt, 7.0 lmp qt) 

ระยะในการติดต้ังซีลน้ํามันตัวหนา 0.0 - 0.40 มม. {0.0 – 0.015 นิ้ว} 
ระยะในการติดต้ังซีลปมน้ํามันเชื้อเพลิง 0.0 - 0.40 มม. {0.0 – 0.015 นิ้ว} 
มาตรฐานระยะชองวางปมน้ํามันเครื่อง 0.10 – 0.19 มม. {0.0040 – 0.0074 นิ้ว} 
ระยะชองวางปมน้ํามันเครื่องสูงสุด 0.20 มม. {0.0079 นิ้ว} 
มาตรฐานระยะชองวางดานขางของปม 0.04 – 0.09 มม. {0.0016 - 0.0035 นิ้ว} 
ระยะชองวางดานขางของปมสูงสุด 0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
ความยาวมาตรฐานสปริงลูกสูบพลังเยอร 43.8 มม. {1.72 นิ้ว} 
ความจุน้ําหลอเย็นเครื่องยนต (ประมาณ) 8.8 L {9.3 US qt,7.7 lmp qt} 
แรงดันเปดวาลวฝาหมอน้ํา 93.2 – 122.6 kPa {0.95 – 1.25 kgf/cm2,13.5 – 17.8 psi} 
อุณหภูมิในการเปดวาลวเบื้องตน 80 – 84 °C {176 – 183 °F} 
อุณหภูมิเมื่อวาลวเปดเต็มที่ 95 °C {203  °F} 
ระยะการยกตัวของวาลว 8.5 มม. {0.33 นิ้ว} หรือมากกวา 
คากําหนดความถวงจําเพาะของน้ํากรด {20 °C {68 °F}) 1.22 - 1.29 

คากระแสในการทดสอบแบตเตอรี่ 65 D 31R {56}: 165A 
95 D 31R {64}: 250A 

คากําหนดกระแสไฟฟาเล้ียงวงจร รถยนตที่มีระบบอิมโมบิไลเซอร: 5 – 25 mA 
รถยนตที่ไมมีระบบอิมโมบิไลเซอร: 10 mA หรือนอยกวา 

กระแสสําหรับการชารจแบบชา 65 D 31R {56}: 4.0 – 5.0 A 
95 D 31R {64}: 6.5 – 8.0 A 

กระแสสําหรับการชารจแบบเร็ว {30 นาที} 65 D 31R {56}: 30A 
95 D 31R {64}: 40A 

แรงเคลื่อนไฟฟามาตรฐานของเจนเนอเรเตอร 
ขั้ว B: B+ 

ขั้ว L: ประมาณ 1V 
ขั้ว S: B+ 

แรงเคลื่อนไฟฟามาตรฐานของเจนเนอเรเตอร 
(รอบเดินเบา, 20 °C {68 °F}) 

ขั้ว B: 14.1 – 14.7 V. 
ขั้ว L: 13.0 – 14.0 V. 
ขั้ว S: 14.1 – 14.7 V. 

คาความตานทานขดลวดโรเตอร (ระหวางสลิปริง) 
[20 °C {68 °F}] 2.3 – 2.7 ohms 

ความยามแปรงถานของเจนเนอเรเตอร มาตรฐาน: 18.5 มม. {0.73 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 5.0 มม. {0.2 นิ้ว} 

01-50B ขอมลูเทคนคิ [WL-C, WE-C] 
ขอมลูเทคนคิเครือ่งยนต [WL-C, WE-C].....01-50B-1   
 



ขอมลูเทคนิค [WL-C, WE-C] 
 

01-50B-2 

หวัขอ คากาํหนด 

แรงกดสปริงแปรงถาน มาตรฐาน: 4.8 – 6.0 N {0.49 – 0.61 kgf,1.08 – 1.34 lbf} 
ตํ่าสุด: 2.16 N {0.221 kgf,0.49 ibf} 

แรงเคลื่อนไฟฟา สําหรับทดสอบมอเตอรสตารทแบบไมมี
ภาระ 11 V. 

กระแสไฟฟา สําหรับทดสอบมอเตอรสตารทแบบไมมีภาระ 130 A หรือนอยกวา 
ชองวางเฟองพินเนี่ยนมอเตอรสตารท 0 มม. {0 นิ้ว} 
คาความบิดเบี้ยวของอารเมเจอร 0.1 มม. {0.039 นิ้ว} สูงสุด 

ขนาดเสนผาศูนยกลางของคอมมิวเตเตอร มาตรฐาน:32 มม. {1.26 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 31.4 มม. {1.24 นิ้ว} 

ความลึกของรองคอมมิวเตเตอร มาตรฐาน: 0.5 มม. {0.020 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 0.2 มม. {0.008 นิ้ว} 

ความยาวแปรงถาน มาตรฐาน: 17.5 มม. {0.69 นิ้ว} 
ตํ่าสุด: 11 มม. {0.43 นิ้ว} 

แรงดึงสปริงแปรงถาน มาตรฐาน:26.7 – 36.1 N {2.73 – 3.68 kgf, 6.01 – 8.11 lbf} 
ตํ่าสุด: 14.7 N {1.5 kgf, 3.3 lbf} 

 
การหยอนตวัของสายพาน 

(มม. {นิ้ว}) 
สายพาน ใหม* เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 7.4-9.4 
{0.30-0.3} 

8.7-10.4 
{0.35-0.40) 14.3 {0.56} หรือมากกวา 

a 6.1-6.9 
{0.24-0.27} 

7.1-8.0 
{0.28-0.31} 11.3 {0.44} หรือมากกวา 

A/C 
b 10.0-11.0 

{0.40-0.13} 
11.3-12.6 

{0.45-0.49} 17.4 {0.69} หรือมากกวา 

* : สายพานที่ใชกับเครื่องยนตที่หมุนแลวนอยกวา 5 นาที 
 
ความตงึสายพาน 

         (N {kgf, lbf}) 
สายพาน ใหม เดมิ คาจาํกดั 

เจนเนอเรเตอร 
490-637 

{50.0-64.9, 111-143} 
431-539 

{44.0-54.9, 96.9-121} 
225 {22.9, 50.6} 
หรือนอยกวา 

 
A/C 

455-572 
{46.4-58.3, 103-128} 

353-431 
{36.0-43.9, 79.4-96.8} 

156 {15.9, 35.1}  
หรือนอยกวา 

* : สายพานที่ใชกับเครื่องยนตที่หมุนแลวนอยกวา 5 นาที 
 
น้าํมนัเครื่องทีแ่นะนาํ 

หวัขอ คากาํหนด 
เกรด API CD, CE หรือ CF-4 
ความหนืด (SAE) 5W-30, 10W-3 

 
 
กระแสไฟฟาทีผ่ลิตจากเจนเนอเรเตอร (คาอางองิ) (สภาวะ) อณุหภมูโิดยรอบ: 20 °C {68 °F} แรงเคลือ่นไฟฟา: 13.5 V, 
เครื่องยนตอยูในอุณหภมูิการทาํงาน 

รอบเครือ่งยนต (rpm) กระแสที่ขัว้ B (คาต่าํสุดของกระแสตองมากกวา O A) 
1,000 0 – 55 A 
2,000 0 – 70 A 

 
 



 [WL-3] 

01-60A-1

 01

01-60A  [WL-3] 
 [WL-3].............................01-60A-1   

 [WL-3] 
DCF016000000W01 

1:
2:

1:49 UN30 3050
2:303-050

1:49 S011 102A
2:–

1:49 UN30 3050
2:303-050

1:49 L017 5A0
2:–

1:49 S120 215B
2:–

1:49 S013 102
2:–

1:49 S010 1A0
2:–

1:49 9140 074
2:–

1:49 S010 301
2:–

1:49 F027 009
2:–

1:49 S010 001
2:–

1:49 S011 103
2:–

1:49 0187 280A
2:–

1:49 9200 020A
2:–

1:49 9200 147
2:–

1:49 9200 146
2:–

ขายดึยก
เครือ่งยนต 

ขายดึยก
เครือ่งยนต 

หเูกีย่วรองรบั เครือ่งมือลอ็ก 
เพลาขอเหวีย่ง 

เกจวดักาํลงัอดั 
(Part of 49 S013 
1A1A) 

ตวัตอ 
(Part of 49 S013 
1A1A) 

เครือ่งมือวดัระยะ
ยกลกูเบีย้ว 

ตวัตดิตัง้ซลี ตวัตดิตัง้ซลี 

ตวัตดิตัง้ซลี ตวัตดิตัง้ซลี เกจวดัแรงดนั
น้าํมนัเครือ่ง 

ตวัตอ A 
(Part of 49 9200 
145) 

ตวัตอ B 
(Part of 49 9200 
145) 

เกจวดัความตงึ
สายพาน 

ตวัดงึพลูเลย





 [WL-C, WE-C] 

01-60B-1

 01

01-60B  [WL-C, WE-C] 
 [WL-C, WE-C].................. 01-60B-1   

 [WL-C, WE-C] 
DCF016000000W02 

1:
2:

1:49 UN30 3050
2:303-050

1:49 S011 102A
2:–

1:49 UN30 3050
2:303-050

1:49 L017 5A0
2:–

1:49 S010 301
2:–

1:49 S013 102
2:–

1:49 S010 1A0
2:–

1:49 F027 009
2:–

1:49 S011 103
2:–

1:49 S010 001
2:–

1:49 9200 147
2:–

1:49 9200 146
2:–

1:49 0187 280A
2:–

1:49 S019 005
2:–

1:49 9200 020A
2:–

ขายดึยก
เครือ่งยนต 

ขายดึยก
เครือ่งยนต 

เครือ่งมือลอ็ก 
เพลาขอเหวีย่ง 

หเูกีย่วรองรบั 

เกจวดักาํลงัอดั 
(Part of 49 S013 
1A1A) 

ตวัตอ 
(Part of 49 S013 
1A1A) 

ตวัตดิตัง้ซลี 

ตวัตดิตัง้ซลี ตวัตดิตัง้ซลี ตวัตดิตัง้ซลี 

เกจวดัแรงดนั
น้าํมนัเครือ่ง 

ตวัตอ A 
(Part of 49 9200 
145) 

ตวัตอ B 
(Part of 49 9200 
145) 

เกจวดัความตงึ
สายพาน 

ตวัดงึซลี





 

02-10-1 

02

ระบบรองรบัน้ําหนัก 02
หมวด 

 

  
ขัน้ตอนทั่วไป....................... 02-10 ระบบรองรบัน้ําหนกัหลงั......... 02-14 
การปรับตัง้ศูนยลอ.................02-11 ขอมลูเทคนิค....................... 02-50 
ลอและยาง.......................... 02-12 เครือ่งมอืพเิศษ..................... 02-60 
ระบบรองรบัน้ําหนกัหนา..........02-13   
 

02-10 ขัน้ตอนทัว่ไป 
ขั้นตอนทัว่ไป (ระบบรองรบัน้าํหนกั)......02-10-1  
 
 
 

ขั้นตอนทัว่ไป (ระบบรองรบัน้าํหนกั) 
DCF021000000W01 

 
การตดิตัง้กะทะลอและยาง 

1. เม่ือติดตั้งลอและยางแลว ใหขันนัตลอสลับไปมาใหแนนในทิศทางทแยงมมุ ตามคากําหนดตอไปนี ้
 

คาแรงขนั 
88.2-117.6 N•m {9.00-11.99 kgf•m, 65.06-86.73 ft•lbf} 

 
การถอด/ตดิตัง้ปกนกของระบบรองรบัน้าํหนกั 

1. สําหรับบริเวณที่เชื่อมตอกันดวยบุชยาง ยกรถขึ้นสูง โดยใชลิฟท หลังจากนั้นติดตั้งโบลทและนตัทีย่ึดไวชั่วคราว นํารถ
ลงพ้ืน และขันโบลทและนตัตดิตั้งใหไดตามคาแรงขันที่กําหนด 

 
 
การถอดขอตอสายไฟ 

1. ถอดสายแบตเตอรีท่ี่ข้ัวลบออก กอนที่จะทาํงานใดๆ ที่เก่ียวของกับขอตอสายไฟ





การปรับตัง้ศูนยลอ   
 

02-11 การปรบัตัง้ศนูยลอ 
การปรบัตั้งความสงูของรถ 
   [4x2]...............................................

 
02-11-1 

การตรวจสอบกอนการปรบัตัง้ 
   ศนูยลอ.....................................

 
02-11-2 

การปรบัตั้งศนูยลอหนา 
   [4x2]........................................

 
02-11-3 

การปรบัตั้งความสงูของรถ 
   [4x4]...............................................

 
02-11-2 

การปรบัตั้งศนูยลอหนา 
   [4x4]........................................

 
02-11-5 

 
 
การปรบัตั้งความสงูของรถ [4x2] 

DCF021100000W01 

 
 ขอควรระวงั 

• ถารถยนตมกีารตดิตัง้อปุกรณเพิม่เตมิ (กนัชนเสรมิหรอือปุกรณพวงลาก ฯลฯ เปนตน) อาจจะทาํใหความสงูของ
รถต่าํกวาคาทีก่าํหนด โดยทีไ่มไดเปนผลจากการปรบัตัง้ อาจจะทาํใหยางมกีารสกึหรอไมสม่าํเสมอ ไมตอง
ปรบัตัง้ความสงูของรถ ใหปรบัตัง้เฉพาะความสงูทีแ่ตกตางระหวางดานซายและขวาเทานัน้ และปรบัตัง้ศนูยลอ
ใหอยูในคากาํหนด 

02 
1. จอดรถบนพื้นราบที่ไดระดับ 
2. ตรวจสอบแรงดนัลมยางดานหนาและดานหลงั และปรับตั้งตามความจําเปน 
3. วัดระยะความสงูจากศูนยกลางของลอหนาแตละลอ

ถึงขอบบังโคลนตามภาพ 

02-11-1 

 
 คามาตรฐานความสงูของรถ 

ยกเวนรุนยกสงู: 416-456 มม. {16.4-17.9 นิว้} 
รุนยกสงู: 512-552 มม. {20.2-21.7 นิว้} 

 
คาความแตกตางระหวางดานซายและขวา 
สงูสดุ 10 มม. {0.39 นิว้} 

 

ตาํแหนงทีว่ดั 

 ขอควรระวงั 
• ใหปรบัตัง้ความสงูของลอดานซายและขวาพรอมๆ กนั มฉิะนัน้การปรบัตัง้ความสงูจะไมถกูตอง 

 
4. หากคาความแตกตางระหวางดานซายและขวาไมอยูในคากําหนด ใหปรับตัง้ความสูงของรถโดยหมุนโบลทปรับตั้งความ

สูงทีแ่ขนตั้งทอรชั่นบาร 

 

ยกเวนรุนยกสงู                                                                       รุนยกสงู 

โบลทปรบัตัง้โบลทปรบัตัง้ 

5. เลื่อนรถเดินหนา-ถอยหลัง เพ่ือใหชิ้นสวนระบบรองรับน้ําหนักเขาที่ 
6. ตรวจสอบเพื่อยนืยันวาความสูงของรถยนตอยูในคากําหนด 

• ถาคาความสูงของรถยนตไมอยูในคากําหนด ใหปรับตั้งใหม 
 
 
 
 
 

A—A

AVF7412W005

A

ASEC.

DBG0211ZWB00



การปรับตัง้ศูนยลอ 
 
การปรบัตั้งความสงูของรถ [4x4] 

DCF021100000W02 
 ขอควรระวงั 

• ถารถยนตมกีารตดิตัง้อปุกรณเพิม่เตมิ (กนัชนเสรมิหรอือปุกรณพวงลาก ฯลฯ เปนตน) อาจจะทาํใหความสงูของรถ
ต่าํกวาคาทีก่าํหนด โดยทีไ่มไดเปนผลจากการปรบัตัง้ อาจจะทาํใหยางมกีารสกึหรอ ไมตองปรบัตัง้ความสงูของรถ 
ใหปรบัตัง้เฉพาะความสงูทีแ่ตกตางระหวางดานซายและขวาเทานัน้ และปรบัตัง้ศนูยลอใหสม่าํเสมออยูในคา
กาํหนด 

 

1. จอดรถบนพื้นราบที่ไดระดับ 
2. ตรวจสอบแรงดนัลมยางดานหนาและดานหลงั และปรับตั้งตามความจําเปน
3. วัดระยะความสงูจากศูนยกลางของลอหนาแตละลอถึง

ขอบบังโคลนตามภาพ 

02-11-2 

 
 คามาตรฐานความสงูของรถ 

รุนเสตรทชแคบ็: 512-552 มม. {20.2-21.7 นิว้} 
รุนดบัเบลิแคบ็: 502-542 มม. {19.8-21.3 นิ้ว} 

 
คาความแตกตางระหวางดานซายและขวา 
สงูสดุ 10 มม. {0.39 นิว้} 

 

 

ตาํแหนงทีว่ดั

 ขอควรระวงั 
• ใหปรบัตัง้ความสงูของลอดานซายและขวาพรอมๆ กนั มฉิะนัน้การปรบัตัง้ความสงูจะไมถกูตอง 

 
4. หากคาความแตกตางระหวางดานซายและขวาไมอยูใน

คากําหนด ใหปรับตั้งความสูงของรถโดยหมุนโบลท
ปรับตั้งความสูงที่แขนตั้งทอรชัน่บาร 

 

 หมายเหต ุ
• โบลทที่หมุน 1 รอบ ทําใหความสูงของรถยนต
เพ่ิมข้ึน/ลดลง 3.3 มม. {0.13 นิว้} 

 

5. เลื่อนรถเดินหนา-ถอยหลัง เพ่ือใหชิ้นสวนระบบรองรับ
น้ําหนักเขาที ่

6. ตรวจสอบเพื่อยนืยันวาความสูงของรถยนตอยูในคา
กําหนด 

• ถาคาความสูงของรถยนตไมอยูในคากําหนด ให
ปรับตั้งใหม 

 

โบลทยดึ 

 

การตรวจสอบกอนการปรบัตัง้ศูนยลอ 
DCF021100000W01 

1. ตรวจสอบลมยาง 
• ปรับตั้งแรงดันตามคาทีแ่นะนาํไว ตามความจําเปน (ดู 02-50-1 ขอมูลเทคนิคระบบรองรบัน้ําหนัก) 

2. ตรวจสอบระยะรุนของลูกปนลอ 
• ปรับตั้งระยะรุนของลูกปนลอ ตามความจําเปน (ดู 03-11-3 ดุมลอ, การตรวจสอบเสื้อดุมลอ [4x2 (ยกเวนรุนยก
สูง)]) (ดู 03-11-4 ดุมลอ, การตรวจสอบเสื้อดุมลอ [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) (ดู 03-12-2 การตรวจสอบเพลาหลัง) 

3. ตรวจสอบความบิดเบี้ยวของยาง 
• ถาจําเปนใหแกไข (ดู 02-50-1 ขอมูลเทคนคิระบบรองรับน้าํหนัก) 

4. ตรวจสอบการหลวมของลูกหมากปกนกและกานตอบังคับเลีย้ว 
5. จอดรถบนพื้นราบที่ไดระดับโดยไมมภีาระ *รถยนตไมมภีาระ หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง, ระดับน้าํหลอเย็นและ

น้ํามันเครื่องอยูในคากําพหนด, ยางอะไหล, แมแรง และเครือ่งมืออยูในตําแหนงที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVF7412W004

SEC.
A—A

AVF7412W005

A

A



การปรับตัง้ศูนยลอ 
 

6. วัดคาความสูงจากจุดศูนยกลางของลอถึงขอบบังโคลน 

02-11-3 

02

7. ตรวจสอบยืนยนัคาความแตกตางของลอซายและขวา H 
อยูในคากําหนด 

• ถาเกินคากําหนด ใหยอนกลับไปปฏิบัติใน
ข้ันตอนที่ 2-6 

 
คากาํหนดมาตรฐาน 

10 มม. {0.39 นิว้} หรอืนอยกวา 

 

ขอบบงัโคลนตาํแหนงทีว่ดั

 
การปรบัตั้งศนูยลอหนา [4x2] 

DCF021100000W04 

การปรบัตัง้ศนูยลอหนา [4x2] (ไมมภีาระ) 
 

คากาํหนด 
รายการ แคบ็ธรรมดา,  

เสตรทชแคบ็ ดบัเบลิแคบ็ รุนยกสงู 

โท-อิน 
รวม 

ยาง 
[คาที่ยอมใหได 
±3 {0.12}] 

(มม.{นิ้ว}) 5 {0.19} 

ดานใน 33°00′-37°00′ 31°30′-35°30′ มุมเลี้ยวสูงสดุ 
ดานนอก 30°00′-35°00′ 27°00′-32°00′ 

มุมแคมเบอร (คาอางอิง) 
[คาที่ยอมใหได ±1°] 0°35′ 0°44′ 

มุมแคสเตอร (คาอางอิง) 
[คาที่ยอมใหได ±1°] 1°56′ 1°54′ 2°07′ 

มุมแกนบังคับเลี้ยว 
(คาอางอิง) 8°25′ 10°37′ 

 
 
 หมายเหต ุ

• รถยนตไมมภีาระ หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง, ระดับน้าํหลอเย็นและน้าํมันเครื่องอยูในคากําพหนด, ยางอะไหล, 
แมแรง และเครือ่งมืออยูในตําแหนงที่กําหนด 

• ความแตกตางระหวางดานซายและดานขวาของมุมแคมเบอรอยูในชวง 30′ 
• ความแตกตางระหวางดานซายและดานขวาของมุมแคมเบอรอยูในชวง 45′ 

 
 
การปรบัตัง้มมุลอเลีย้วสงูสดุ 

1. คลายนัตล็อกโบลทปรับตั้ง 
2. หมุนโบลทปรับตั้ง เพ่ือปรับคามุมเลี้ยวใหถูกตอง 
 
 คามมุเลีย้วมาตรฐาน 
 รุนแคบ็ธรรมดาและเสตรทชแคบ็ 

ดานใน: 33°00′-37°00′ 
ดานนอก: 30°00′-35°00′ 

 
 รุนยกสงู 

ดานใน: 31°30′-35°30′ 
ดานนอก: 27°00′-32°00′ 

 

โบลทยดึ

 
3. หลังจากการปรบัตั้งแลว ขันนตัล็อกตามคากําหนด 

 
คาแรงขนั 

39-59 N•m {4.0-6.0 kgf•m, 29-43 ft•lbf} 
 

4. หลังจากปรับตัง้มุมเลี้ยวสูงสดุแลว จะตองตรวจและปรับตั้งมมุโทดวย (ดู 02-11-4 การปรบัตั้งมุมโท-อิน รวม) 
 

DBG0211ZWB00

A

A

SEC. A-A

CHU0211W001



การปรับตัง้ศูนยลอ 
 
การปรบัตัง้มมุแคสเตอรและมมุแคมเบอร

1. คลายโบลทเพลาปกนกตัวบนและใสหรือถอดแผน
ชิมปรับตั้ง เพ่ือปรับตั้งมุมใหถกูตอง 

หมายเลข ความหนา (มม. {นิว้}) 
1 1.0 {0.039} 
2 1.6 {0.063} 
3 2.0 {0.079} 
4 3.2 {0.126} 
5 4.0 {0.157} 
6 0.6 {0.024} 
7 1.0 {0.039} 
8 1.6 {0.063} 
9 2.0 {0.079} 
10 3.2 {0.126} 
11 4.0 {0.157} 

02-11-4 

 หมายเหต ุ
• แผนชิมหมายเลข 1-5 ใหใสดานใดดานหนึ่ง 
หามใสชิมมากกวา 2 แผน 

• แผนชิมหมายเลข 6-11 ใชทีด่านหนาและ
ดานหลังดานใดดานหนึ่ง หามใสเกิน
มากกวา 1 แผน 

• มุมแคมเบอร (แผนชิมหมายเลข 1-5): การ
เปลี่ยนคาความหนาของแผนชมิที่คา 1 มม. 
{0.039 นิว้] จะมีผลดังตอไปนี ้

 

ดานหนา

 

ความหนาของแผนชมิ การเปลีย่นแปลง/1 มม. 
{0.039 นิว้] 

เพ่ิม ลบ 15′ 
ลด บวก 15′ 

• มุมแคสเตอร (แผนชิมหมายเลข 6-11): การเปลี่ยนคาความหนาของแผนชมิ (ที่ดานหนาหรือดานหลังเทานั้น) ที่คา 
1 มม. {0.039 นิว้] จะมีผลดังตอไปนี้ 

 
 ความหนา

ของแผนชมิ 
การเปลีย่นแปลง/1 มม.

{0.039 นิว้] 
เพ่ิม เพ่ิมข้ึน 30′ 

ดานหนา 
ลด ลดลง 30′ 
เพ่ิม ลดลง 30′ 

ดานหลัง 
ลด เพ่ิมข้ึน 30′ 

 
2. หลังจากการปรบัตั้งใหขันโบลทเพลาปกนกตวับนใหไดตามคาแรงขันที่กําหนด 

 
คาแรงขนั 

150-172 N•m {15.3-17.5 kgf•m, 111-126 ft•lbf} 
 
การปรบัตัง้มมุโท-อิน รวม 

1. คลายนัตล็อกคนัสง 
2. หมุนคันสงในจาํนวนรอบเทาๆ กันทั้งสองดาน 
 

คามาตรฐานมมุโท-อิน รวม 
  2.8 มม. {0.08-0.31 นิว้} 
 
 หมายหต ุ

• การหมุนคันสง 1 รอบ (ทั้งสองดาน) จะทําใหโทอินเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 30 มม. {1.18 นิว้} 
• คันสงทั้งซายและขวาจะเปนเกลียวขวา ปรับเพ่ิมมุมโทอิน ใหหมุนคันสงดานขวาไปดานหนารถ และหมุนคันสง

ดานซายไปทางดานหลังรถ ในจํานวนรอบการหมุนเทาๆ กัน 
 
 
 

No.6—11

No.1—5

AVF7412W003



การปรับตัง้ศูนยลอ 
 

3. ขันนัตล็อกคันสงใหไดตามคากําหนด 
 

02-11-5 

02

คาแรงขนั 
 68.6-78.5 N•m {7.00-8.00 kgf•m, 50.6-57.8 

ft•lbf} 

 

คนัสง 

การปรบัตั้งศนูยลอหนา [4x4] 
DCF021100000W05 

คากาํหนดศนูยลอหนา [4x4] (ไมมภีาระ) 
คากาํหนด รายการ 

เสตรทชแคบ็ ดบัเบลิแคบ็ 
โท-อิน 
รวม 

ยาง 
[คาที่ยอมใหได ±3 0.12}] (มม.{นิ้ว}) 6 {0.23} 

ดานใน 31°30′-35°30′ มุมเลี้ยวสูงสดุ 
ดานนอก 27°00′-32°00′ 

มุมแคมเบอร (คาอางอิง) [คาที่ยอมใหได ±1°] 0°44′ 0°45′ 
มุมแคสเตอร (คาอางอิง) [คาที่ยอมใหได ±1°] 2°07′ 2°06′ 
มุมแกนบังคับเลี้ยว (คาอางอิง) 10°37′ 10°35′ 

 
 หมายเหต ุ

• รถยนตไมมภีาระ หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง, ระดับน้าํหลอเย็นและน้าํมันเครื่องอยูในคากําพหนด, ยางอะไหล, 
แมแรง และเครือ่งมืออยูในตําแหนงที่กําหนด 

• ความแตกตางระหวางดานซายและดานขวาของมุมแคมเบอรอยูในชวง 30′ 
• ความแตกตางระหวางดานซายและดานขวาของมุมแคมเบอรอยูในชวง 45′ 

 
การปรบัตัง้มมุลอเลีย้วสงูสดุ 

1. ถอดฝาปดออก 
2. คลายนัตล็อกโบลทปรับตั้ง 
3. หมุนโบลทปรับตั้ง เพ่ือปรับคามุมเลี้ยวใหถูกตอง 
 
 คากาํหนดมาตรฐานมมุเลีย้ว 

ใน: 31°30′-35°30′ 
นอก: 27°00′-32°00′ 

 
4. หลังจากการปรบัตั้ง ใหขันนัตล็อกใหไดตามคา

กําหนดตอไปนี:้ 
 
คาแรงขนั 

39-59 N•m {4.0-6.0 kgf•m, 29-43 ft•lbf} 
 

5. ประกอบฝาปด 
 

 
โบลทปรบัตัง้

 
 
 
 
 
 
 
 

AVF7412W002

AVF7412W001



การปรับตัง้ศูนยลอ 
 
การปรบัตัง้มมุแคสเตอรและมมุแคมเบอร

1. คลายโบลทเพลาปกนกตัวบนและใสหรือถอดแผน
ชิมปรับตั้ง เพ่ือปรับตั้งมุมใหถกูตอง 

หมายเลข ความหนา (มม. {นิว้}) 
1 1.0 {0.039} 
2 1.6 {0.063} 
3 2.0 {0.079} 
4 3.2 {0.126} 
5 4.0 {0.157} 
6 0.6 {0.024} 
7 1.0 {0.039} 
8 1.6 {0.063} 
9 2.0 {0.079} 
10 3.2 {0.126} 
11 4.0 {0.157} 

02-11-6 

 
 หมายเหต ุ

• แผนชิมหมายเลข 1-5 ใหใสดานใดดานหนึ่ง 
หามใสชิมมากกวา 2 แผน 

• แผนชิมหมายเลข 6-11 ใชทีด่านหนาและ
ดานหลังดานใดดานหนึ่ง หามใสเกินมากกวา 
1 แผน 

• มุมแคมเบอร (แผนชิมหมายเลข 1-5): การ
เปลี่ยนคาความหนาของแผนชมิที่คา 1 มม. 
{0.039 นิว้] จะมีผลดังตอไปนี:้ 

 

 

ดานหนา

ความหนาของแผนชมิ การเปลีย่นแปลง/1 มม. 
{0.039 นิว้] 

เพ่ิม ลบ 15′ 
ลด บวก 15′ 

• มุมแคมเบอร (แผนชิมหมายเลข 6-11): การเปลี่ยนคาความหนาของแผนชมิ (ที่ดานหนาหรือดานหลังเทานั้น) ที่
คา 1 มม. {0.039 นิว้] จะมีผลดังตอไปนี้: 

 ความหนา
ของแผนชมิ 

การเปลีย่นแปลง/1 มม.
{0.039 นิว้] 

เพ่ิม เพ่ิมข้ึน 30′ 
ดานหนา 

ลด ลดลง 30′ 
เพ่ิม ลดลง 30′ 

ดานหลัง 
ลด เพ่ิมข้ึน 30′ 

 
2. หลังจากการปรบัตั้งใหขันโบลทเพลาปกนกตวับนใหไดตามคาแรงขันที่กําหนด 

 
คาแรงขนั 

150-172 N•m {15.3-17.5 kgf•m, 111-126 ft•lbf} 
 

3. ยืนยันการปรับตั้งศูนยลอหนาใหไดตามคาทีกํ่าหนด 
• ถาไมอยูในคากําหนด ใหทําการปรับตั้งศูนยลอหนาอีกครั้ง 

 
การปรบัตัง้มมุโท-อิน รวม 

1. คลายนัตล็อกคนัสง 
2. หมุนคันสงในจาํนวนรอบเทาๆ กันทั้งสองดาน 
 

คามาตรฐานมมุโท-อิน รวม 
  3-9 มม. {0.12-0.35 นิว้} 
 
 หมายหต ุ

• การหมุนคันสง 1 รอบ (ทั้งสองดาน) จะทําใหโทอินเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 30 มม. {1.18 นิว้} 
• คันสงทั้งซายและขวาจะเปนเกลียวขวา ปรับเพ่ิมมุมโทอิน ใหหมุนคันสงดานขวาไปดานหนารถ และหมุนคันสง

ดานซายไปทางดานหลังรถ ในจํานวนรอบการหมุนเทาๆ กัน 
 

No.6—11

No.1—5

AVF7412W003



การปรับตัง้ศูนยลอ 
 

3. ขันนัตล็อกคันสงใหไดตามคากําหนด 
 

02-11-7 

02

คาแรงขนั 
 68.6-78.5 N•m {7.00-8.00 kgf•m, 50.6-

57.8 ft•lbf} 
 

คนัสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVF7412W002





ลอและยาง 
 

02-12-1 

02

02-12 ลอและยาง 
คากาํหนดลอและยาง..............................02-12-1   

 
 
คากาํหนดลอและยาง 

DCF021200000W01 

ลอและยาง 
รายการ คากาํหนด 

ขนาด 15x61/2J 16 x 7J 
ออฟเซ็ท (offset) (มม. {นิ้ว}) 20 {0.79} 10 {0.39} 
ขนาดวงน็อตลอ (มม. {นิ้ว}) 139.7 {5.500} 

กะทะลอ 

วัสด ุ เหล็ก อลูมิเนียม อลูมิเนียม 
ขนาด 215/70R15 106/104S 245/70R16 111S  

ไมมีน้ําหนักบรรทุก 220 {2.2, 32} 210 {2.1, 30} 
หนา 

มีน้ําหนักบรรทกุ 220 {2.2, 32} 210 {2.1, 30} 
ไมมีน้ําหนักบรรทุก 210 {2.1, 30} 210 {2.1, 30} 

แรงดันลมยาง 
(kPa {kgf/cm², psi}) 

หลัง 
มีน้ําหนักบรรทกุ 375 {3.8, 54} 270 {2.7, 39} 

ยาง 

การสึกหรอ (มม. {นิ้ว}) 1.6 {0.06} 

คาแรงขัน (N•m { kgf•m, 
ft•lbf}) 88.2-117.6 {9.00-11.99, 65.06-86.73} 

คาความบิดเบี้ยว ทิศทางแนวรศัมี 1.5 {0.06} สูงสุด 
(มม. {นิ้ว}) ทิศทางแนวดานขาง 2.0 {0.08} สูงสุด 

กะทะลอ
และยาง 

คากําหนดน้ําหนักถวง*² (g {oz}) 10 {0.35} สูงสุด 
 
 
*¹  คารวมของน้ําหนักถวงเกิน 120 g {4.24 oz} 
*²  น้ําหนักตะก่ัวถวงสูงสุด 1 ชิ้น 60 g {2.12 oz} ถาคารวมของน้ําหนักถวงเกิน 120 g {4.24 oz} ตอลอ 1 ขาง ใหเปลี่ยน

ตําแหนงของการใสยางบนกะทะลอ แลวทดลองถวงใหม หามใชตะก่ัวถวงลอสามชิ้นหรือมากกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
ตาํแหนงสวนประกอบของระบบรองรับน้าํหนักหนา [4x2 (รุนยกสูง)] 

DCF021300000W02 

 
 

1 

02-13-2 

โชคอัพดานหนา 
(ดู 02-13-4 การถอด/ตดิตั้งโชคอัพดานหนา) 
(ดู 02-13-4 การตรวจสอบโชคอัพดานหนา) 
(ดู 02-13-5 การกําจดัโชคอัพดานหนา) 

2 

ทอรชั่นบารและปกนกตัวลาง 
(ดู 02-13-9 การถอด/ตดิตั้งทอรชั่นบารและปกนก
ตัวลาง [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) 
(ดู 02-13-13 การตรวจสอบปกนกตัวลางตวัลาง) 

3 
ปกนกตัวบนดานหนา 
(ดู 02-13-14 การถอด/ตดิตั้งปกนกตัวบนดานหนา) 
(ดู 02-13-16 การตรวจสอบปกนกตัวบนดานหนา) 

4 
เหล็กกันโคลงดานหนา 
(ดู 02-13-17 การถอด/ตดิตั้งเหล็กกันโคลงดานหนา
และเหล็กหนวดกุง [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

4

3

2

DBG213ZWB029



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
ตาํแหนงสวนประกอบของระบบรองรับน้าํหนักหนา [4x4] 

DCF021300000W03 

 
 

02

02-13-3 

1 

โชคอัพดานหนา 
(ดู 02-13-4 การถอด/ตดิตั้งโชคอัพดานหนา) 
(ดู 02-13-4 การตรวจสอบโชคอัพดานหนา) 
(ดู 02-13-5 การกําจดัโชคอัพดานหนา) 

2 

ทอรชั่นบารและปกนกตัวลาง 
(ดู 02-13-9 การถอด/ตดิตั้งทอรชั่นบารและปกนก
ตัวลาง [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) 
(ดู 02-13-13 การตรวจสอบปกนกตัวลางตวัลาง) 

3 
ปกนกตัวบนดานหนา 
(ดู 02-13-14 การถอด/ตดิตั้งปกนกตัวบนดานหนา) 
(ดู 02-13-16 การตรวจสอบปกนกตัวบนดานหนา) 

4 
เหล็กกันโคลงดานหนา 
(ดู 02-13-17 การถอด/ตดิตั้งเหล็กกันโคลง
ดานหนาและเหล็กหนวดกุง [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2

4

3

DBG213ZWB030



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
การถอด/ตดิตัง้โชคอพัดานหนา 

DCF021334700W01 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด  

 
 

02-13-4 

1 นัต 
(ดู 02-13-4 หมายเหตุการตดิตั้งนัต) 

2 ยางรองเบาโชคอัพ 

3 โบลท 
4 แหวนรองและนัต 
5 โชคอัพ 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้นตั 

1. ขันเกลียวนัตของลูกสูบโชคอัพ จนกระทั่งมีเกลียว
ยื่นออกมา เปนระยะ 6-8 มม. {0.24-0.31 นิ้ว} 

 

 
การตรวจสอบโชคอพัดานหนา 

DCF021334700W02 

1. ถอดโชคอัพออกจากตัวถังรถ 
2. ตรวจสอบความเสียหายและการรั่วของน้ํามัน 
3. กดและปลอยลกูสูบโชคอัพดวยความเร็วที่สม่าํเสมอ ข้ึนลงอยางนอย 3 ครั้งในจังหวะรอบทีส่ี่ สังเกตดูวาการทาํงาน

ของโชคอัพใชแรงในการดึงและกดเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง และไมมีเสียงดงัผิดปกต ิ
• หากการทํางานผิดปกติ ใหเปลีย่นโชคอัพ 

 
 
 

6—8 mm
{0.24—0.31 in}

4

3

2

1

2

5

N·m {kgf·m, ft·lbf}

69.2—93.2 
{7.06—9.50, 
51.1—68.7}

DBG0213ZWB00

DBG0213ZWB00



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
การกําจดัโชคอพัดานหนา 

DCF021334700W03 

 คาํเตอืน 
• เมื่อใดกต็ามขณะทีใ่ชสวานเจาะโชคอพั ควรสวมแวนตาเพราะวากาซทีบ่รรจใุนโชคอพัมแีรงดนั ซึง่จะพนออกมา

พรอมกับเศษโลหะสามารถจะกระเดน็เขามาทีใ่บหนาและดวงตาได 
 

1. จับยืดโชคอัพดวยปากกาจับงานที่บริเวณพื้นผวิเรียบหรือตําแหนงของลูกสูบชี้ลงดานลาง 
2. เจาะรูขนาด 2-3 มม. {0.08-0.12 นิว้} ที่ระยะ 20-30 

มม. {0.8-1.2 นิว้} จากดานซายของกระบอก เพ่ือให
กาซรั่วออกมา 

3. หมุนรทูี่เจาะแลวลงดานลาง 
4. น้ํามันที่บรรจุอยูจะไหลออกมาไดโดยการจับกานโชค

อัพดึงข้ึนและลงหลายครั้ง น้ํามันจะไหลออกมาทีส่วน
ปลายสุดของกระบอกที่เจาะรไูว 

5. ตองกําจัดนํ้ามนัใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 หมายเหต ุ

• กาซที่บรรจใุนโชคอัพเปนกาซไนโตรเจน 
• น้ํามันที่บรรจใุนโชคอัพเปนน้ํามันแร  

 
 

02การถอด/ตดิตัง้ทอรชัน่บารและปกนกตวัลาง [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)] 
DCF021334130W01 

1. ถอดขายดึชดุสายไฟเซ็นเซอร ABS ที่ติดตั้งอยูกับ
ปกนกตัวบนและแกนบังคับเลีย้ว แลวยายเซ็นเซอร 
ABS หลบไปทางหนึ่ง 

2. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
3. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
4. ตรวจสอบความสูงของรถยนตและปรับตั้งถาจาํเปน 

(ดู 02-11-1 การปรับตั้งความสูงของรถยนต [4x2]) 
5. ตรวจสอบศูนยลอหนาและปรบัตั้งตามความจําเปน 

(ดู 02-11-3 การปรับตั้งศูนยลอหนา [4x2]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-13-5 

ABR7412W003

 N·m {kgf·m, ft·lbf}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

DBG213ZWB033



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 

 

ทาน้าํยากนัคลาย

ทาน้าํยากนัคลาย 

ดานหนา
รถยนต 

ใสปนลอ็กจากทศิทาง
ดานหนารถยนต 

 
1 ปนล็อก 
2 นัต 

3 
ลูกหมากปกนกตัวลางดานหนา 

02-13-6 

(ดู 02-13-7 หมายเหตุการถอดลูกหมากปกนก
ตัวลางดานหนา) 

4 โบลทและนตัยดึโชคอัพ 

5 
โบลทยึด 
(ดู 02-13-7 หมายเหตุการถอดโบลทยดึ) 
(ดู 02-13-9 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทยดึ) 

6 แผนรองแขนยดึ 
7 โบลทและแหวนรอง 
8 สวนประกอบของทอรชั่นบาร 
9 แขนยึด 

10 
ทอรชั่นบาร 
(ดู 02-13-7 หมายเหตุการถอดทอรชั่นบาร) 
(ดู 02-13-8 หมายเหตุการตดิตั้งทอรชั่นบาร) 

11 แผนรับแรงบดิ 

12 แกนยึดปกนกตวัลาง, นตัและแหวนรอง 

13 
บูชยาง 
(ดู 02-13-7 หมายเหตุการถอดบูชยาง) 
(ดู 02-13-8 หมายเหตุการตดิตั้งบูชยาง) 

14 โบลทยึดเหล็กหนวดกุง 

15 

โบลทยึดเหล็กกันโคลง, บูช, แปนยึด, แผนรอง
และนตั 
(ดู 02-13-8 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทยดึเหล็ก
กันโคลง, บูช, แปนยึด, แผนรองและนัต) 

16 ปกนกตัวลางดานหนา 
17 ยางกันกระแทก 
18 ลูกหมากปกนกตัวลางดานหนา 

19 คลิ้ป 
(ดู 02-13-8 หมายเหตุการตดิตั้งคลิ้ป) 

20 ยางกันฝุนลูกหมาก 
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SST

SST

SST

18

11
12

12

13

14

10

19

6

5

5

3

7

8

9

4

20

16

A

A

R

54—60 
{5.5—6.2, 40—44}

17

N·m {kgf·m, ft·lbf}

1

2

15

124—155 
{12.7—15.8, 
91.5—114}

157—209 
{16.1—21.3, 116—154}

70—93 
{7.2—9.4, 
52—68}

DBG0213ZWB00

SST

94—116 
{9.5—11.9, 69—86}

118—157 
{12.0—16.0, 87—116}



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 

02-13-7 

หมายเหตกุารถอดลกูหมากปกนกตวัลางดานหนา
1. แยกลูกหมากออกจากแขนขอตอโดยใชเครื่องมือ

พิเศษ 
 ขอตอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดโบลทยดึ 

1. ทําเครื่องหมายที่โบลทยดึและหวงยดึ เพ่ือใช
สําหรับอางอิงระหวางทําการตดิตั้ง 

 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดทอรชัน่บาร 

1. ทําเครื่องหมายที่ทอรชั่นบาร, แขนยึด, ทอรชัน่
บารและแผนรับแรงบิด เพ่ือใชสําหรับอางอิง
ระหวางทําการติดตั้ง 

 
 
 
 
 
 จดัเครือ่งหมายใหตรงกนัจดัเครือ่งหมายใหตรงกนั 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดบูชยาง 

1. ถอดบูชยางออกจากตัวรถโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

49 T028 3A0

DBG0213ZWB00

DBG0213ZWB00

DBG0213ZWB00

จดัเครือ่งหมายใหตรงกนั 

49 UB39 615

DBG0213ZWB00



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้คลิป้ 

1. หันสลักเกลยีวของลูกหมากขึ้นดานบน และติดตั้ง
เครื่องมือพิเศษเขากับสลักเกลียว 

2. ประกอบคลิ้ปเขากับรองของยางกันฝุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้โบลทยดึเหลก็กนัโคลง, บูช, แปนยดึ, 
แผนรองและนตั 

1. ขันนัตโดยใหเกลียวปลายสุดของโบลทโผลออกมา 
17.5-20.5 มม. {0.689-0.807 นิว้} ตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้บูชยาง 

1. ติดตั้งบูชยางตวัใหม โดยใชเครื่องมือพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอรชัน่บาร 

1. กอนการติดตั้งใหตรวจสอบเครือ่งหมายที่ปลายสดุ
ของทอรชั่นบาร 

 
 

 

ดานนอก
รถยนต 

ดานนอก
รถยนต 

ขางซาย           ขางขวา 

 
 
 
 
 
 

02-13-8 

49 U034 208

DBG0213ZWB00

17.5—20.5 mm 
{0.689—0.807 in}

DBG0213ZWB00

49 UB39 615

DBG0213ZWB01

DBG213ZWB031



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 

02-13-9 

2. จัดเครื่องหมายที่ทาํไวในขณะถอดใหตรงกัน และ
ติดตั้งทอรชั่นบารเขากับแผนรบัแรงบิด 

 
 
 
 
 
 
 จดัเครือ่งหมายใหตรงกนัจดัเครือ่งหมายใหตรงกนั 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้โบลทยดึ 

1. ติดตั้งโบลทยดึและขันจนกระทั่งเครื่องหมายที่ทาํไว
ตอนถอดตรงกนั 

 
หมายเหต ุ
• ถาไมไดทําเครือ่งหมายบนโบลทยึดในระหวาง
ถอด ใหทําการติดตั้งโบลทยดึตามขั้นตอน
ดังตอไปนี ้
1. ลดระดับระบบรองรับน้ําหนักดานหนา 
จนกระทั่งแขนยึดดานบนตดิกับยางกัน
กระแทก 

02
 
 
 
 
 
 

2. ติดตั้งแขนยดึ โดยใหมุม A เทากับ 25°-34° 

 
การถอด/ตดิตัง้ทอรชัน่บารและปกนกตวัลาง [4x2 (รุนยกสงู), 4x4] 

DCF021334130W02

1. ถอดขายดึชดุสายไฟเซ็นเซอร ABS ที่ติดตั้งอยูกับ
ปกนกตัวบนและแกนบังคับเลีย้ว แลวยายเซ็นเซอร 
ABS หลบไปทางหนึ่ง 

2. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
3. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
4. ตรวจสอบความสูงของรถยนตและปรับตั้งถาจาํเปน 

(ดู 02-11-2 การปรับตั้งความสูงของรถยนต [4x2]) 
5. ตรวจสอบศูนยลอหนาและปรบัตั้งตามความจําเปน 

(ดู 02-11-5 การปรับตั้งศูนยลอหนา [4x2]) 
 
 

DBG0213ZWB00

DBG0213ZWB00

จดัเครือ่งหมายใหตรงกนั 

A

DBG0213ZWB01

 N·m {kgf·m, ft·lbf}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

DBG213ZWB034



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 

 
1 ปนล็อก 

ทาน้าํยากนัคลาย 

ดานหนา
รถยนต 

ใสปนลอ็กจากทศิทาง
ดานหนารถยนต 
 

2 นัต 

3 
ลูกหมากปกนกตัวลางดานหนา 
(ดู 02-13-7 หมายเหตุการถอดลูกหมากปกนกตัว
ลางดานหนา) 

4 โบลทและนตัยดึโชคอัพตัวลาง 

5 โบลทยึด 
 (ดู 02-13-13 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทยึด) 

02-13-10 

6 แผนรองแขนยดึ 
7 โบลทและแหวนรอง 
8 สวนประกอบของทอรชั่นบาร 

9 
แขนยึด 
(ดู 02-13-11 หมายเหตุการถอดแขนยดึ) 
(ดู 02-13-12 หมายเหตุการตดิตั้งแขนยึด) 

10 
ทอรชั่นบาร 
(ดู 02-13-11 หมายเหตุการถอดทอรชั่นบาร) 
(ดู 02-13-12 หมายเหตุการตดิตั้งทอรชั่นบาร) 

11 แผนรับแรงบดิ 
12 แกนยึดปกนกตวัลาง (หลัง), นัตและแหวนรอง 
13 แกนยึดปกนกตวัลาง (หนา), นัตและแหวนรอง 

14 

โบลทยึดเหล็กกันโคลง, บูช, แปนยึด, แผนรอง
และนตั 
(ดู 02-13-8 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทยดึเหล็ก
กันโคลง, บูช, แปนยึด, แผนรองและนัต) 

15 ปกนกตัวลางดานหนา 
16 ยางกันกระแทก 
17 ชุดลูกหมากปกนกตัวลางดานหนา 

18 คลิ้ป 
(ดู 02-13-8 หมายเหตุการตดิตั้งคลิ้ป) 

19 ยางกันฝุนลูกหมาก 

20 

บูชปกนกตัวลางดานหนา 
(ดู 02-13-12 หมายเหตุการถอดบูชปกนกตัวลาง
ดานหนา) 
(ดู 02-13-12 หมายเหตุการตดิตั้งบูชปกนกตวัลาง
ดานหนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

55—67
{5.6—6.9, 41—49}

38—52 
{3.9—5.3, 
29—38}

118—157 
{12.0—16.0, 87—116}

SST
R

SST

SST

R

R17

19
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5
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13
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12
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14

14
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15

184

4

3

9
8

7
6

N·m {kgf·m, ft·lbf}

1

2

SEALANT

190—235 
{19.4—23.9, 
141—173}

70—93 
{7.2—9.4, 
52—68}

124—155 
{12.7—15.8, 92—114}

DBG0213ZWB01

R

157—209 
{16.1—21.3, 116—154}



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 

02-13-11 

หมายเหตกุารถอดแขนยดึ
1. ทําเครื่องหมายที่แขนยดึและตวัรถ เพ่ือใชสําหรับ

อางอิงระหวางทําการติดตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดทอรชัน่บาร 

1. ทําเครื่องหมายที่ทอรชั่นบารกับแขนยึด และทอรชั่นบาร
กับแผนรับแรงบิด เพ่ือใชสาํหรับอางอิงระหวางทําการ
ติดตั้ง 

02

 
 
หมายเหตกุารถอดบูชปกนกตวัลางดานหนา

1. ถอดบูชปกนกตวัลางดานหนาออกโดยใชเครือ่งมือ
พิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG0213ZWB01

DBG0213ZWB01

49 U034 2A0

DBG0213ZWB01



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้บูชปกนกตวัลางดานหนา 

1. ทาน้ําสบูที่บูชตวัใหม 
2. ติดตั้งบูชปกนกตัวลางดานหนาโดยใชเครื่องมือ

พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอรชัน่บาร 

1. กอนการติดตั้งใหตรวจสอบเครือ่งหมายที่ปลายสดุ
ของทอรชั่นบาร 

 
 
 

02-13-12 

 
 
 
 
 
 
 
2. จัดเครื่องหมายที่ไวในขณะถอดใหตรงกัน และ

ติดตั้งทอรชั่นบารเขากับแผนรบัแรงบิด 

ดานนอก 
รถยนต 

ดานนอก
รถยนต 

ขางซาย           ขางขวา 

หมายเหตกุารตดิตัง้แขนยดึ
1. จัดเครื่องหมายที่ไวในขณะถอดใหตรงกัน และ

ติดตั้งแขนยดึเขากับทอรชั่นบาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

49 U034 2A0

DBG0213ZWB01

DBG213ZWB031

DBG0213ZWB01

DBG0213ZWB01



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้โบลทยดึ 

1. ติดตั้งโบลทยดึและขันจนกระทั่งเครื่องหมายที่ทาํ
ไวตอนถอดตรงกัน 

 
หมายเหต ุ
• ถาไมไดทําเครือ่งหมายบนโบลทยึดใน
ระหวางถอด ใหทําการตดิตั้งโบลทยึดตาม
ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1. ลดระดับระบบรองรับน้ําหนักดานหนา 
จนกระทั่งแขนยึดดานบนตดิกับยางกัน
กระแทก 

 
2. ติดตั้งแขนยดึ โดยใหมุม A เทากับ 

55°30′ - 64°30′ 

 
การตรวจสอบปกนกตวัลางดานหนา 

02

DCF021334130W03

1. ถอดปกนกตัวลางดานหนาออกจากรถ 
2. ตรวจสอบความเสียหายหรือการแตกบดิเบี้ยวของปกนกตัวลางดานหนา ถาเกิดความเสียหายดังกลาว ใหทาํการเปลี่ยน 
3. ตรวจสอบการหลวมของลูกหมาก ถาเกิดความเสียหายใหทาํการเปลี่ยนปกนกตัวลางดานหนา 
4. หมุนลูกหมาก 5 ครัง้ 
5. วัดแรงหมุนของลูกหมาก โดยใชเครื่องมือพิเศษ

และประแจวัดแรงบิด 
 

 

คากาํหนดแรงหมนุของลกูหมากปกนกตวัลาง
ดานหนา [อานจากสเกลดงึ] 

20-34 N {2.0-3.5 kgf, 4.4-7.7 lbf} 
 

 

• ถาไมไดตามคากําหนด ใหเปลีย่นปกนกตัว
ลางดานหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-13-13 

DBG0213ZWB01

A

DBG0213ZWB02

49 0180 510B

DBG0213ZWB02



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
การถอด/ตดิตัง้ปกนกตวับนดานหนา 

DCF021334200W01 

 ขอควรระวงั 
• ขัน้ตอนการปฏบิตังิานในขั้นแรก ถาไมถอดเซน็เซอรวดัความเรว็ลอ ABS ออกกอนจะทาํใหชดุวงจรสายไฟเกดิ

การขาดวงจรไดถาถกูดงึโดยไมไดตัง้ใจ ดงันัน้กอนการปฏบิตังิานใหถอดชดุเซน็เซอรวดัความเรว็ลอ ABS (ดาน
เพลา) ออก และหาทีต่ดิตัง้ใหเหมาะสม เพือ่ไมใหตวัเซน็เซอรถกูดงึในระหวางการบรกิาร 

 
1. ถอดขายดึชดุสายไฟเซ็นเซอร ABS ที่ติดตั้งอยู

กับปกนกตัวบนและแกนบังคับเลี้ยว แลวยาย
เซ็นเซอร ABS หลบไปทางหนึง่ 

2. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
3. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

02-13-14 

4. ตรวจสอบศูนยลอและปรับตั้งตามความจําเปน (ดู 
02-11-3 การปรับตั้งศูนยลอหนา [4x2]) (ดู 02-
11-5 การปรับตัง้ศูนยลอหนา [4x4]) 

 

4X2 (ยกเวนรุนยกสงู)

4X2 (รุนยกสงู)

ดานหนา
รถยนต 

ใสปนลอ็กจากทศิทาง
ดานหนารถยนต 

1 คลิ้ปยดึทอน้ํามนัเบรก 
2 ปนล็อกและนตั 

3 
ลูกหมากปกนกตัวบนดานหนา 
(ดู 02-13-15 หมายเหตุการถอดลูกหมากปกนกตัว
บนดานหนา) 

 

4 
โบลทยึดและแหวนรอง 
(ดู 02-13-15 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทและ
แหวนรอง) 

5 แผนชิมปรับตั้ง 
(ดู 02-13-15 หมายเหตุการถอดแผนชิมปรับตั้ง) 

6 สวนประกอบของปกนกตัวบนดานหนา 
7 โบลทและแหวนรอง 

 N·m {kgf·m, ft·lbf}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

DBG213ZWB036

G
R

E
A

S
E9

8

7

5

4

3

1

2

10
R

R

R

SST

SST

DBG213ZWB032

N·m {kgf·m, ft·lbf}

150—172 
{15.3—17.5, 
111—126}

28—36 {2.9—3.6, 21—26}

37.3—51.0 {3.81—5.20, 27.6—37.6}

6



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 

02-13-15 

02

8 ลูกหมากปกนกตัวบนดานหนา 
 9 คลิ้ป 

(ดู 02-13-15 หมายเหตุการตดิตั้งคลิ้ป) 

10 ยางกันฝุนลูกหมาก 
 
หมายเหตกุารถอดลกูหมากปกนกตวับนดานหนา

1. แยกลูกหมากออกจากแขนขอตอโดยใชเครื่องมือ
พิเศษ 

 

 

ขอตอ

หมายเหตกุารถอดแผนชมิปรบัตัง้ 
1. จดหมายเลข, จํานวนและตําแหนงของแผนชมิ เพ่ือทําการประกอบกลับในตําแหนงทีถู่กตอง 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้คลิป้ 

1. ติดตั้งโดยใชเครื่องมือพิเศษ เขาไปที่สลักเกลียวลูกหมากโดยใสในแนวเกลียวชี้ข้ึน
2. ติดตั้งคลิ้ปเขาไปในรองยางกันฝุนโดยใชเครื่องมือ

พิเศษ 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้โบลทละแหวนรอง 

หมายเหต ุ
• ตองแนใจวาตั้งคาประแจปอนดและขันเพลาปกนกดวยแรงบิดทีถู่กตอง 
 

1. ติดตั้งโบลทและแหวนรอง และขันใหไดคากําหนด
ที่ถูกตอง 

 
คาแรงขนั 

150-172 N•m {1.7-2.0 kgf•m, 12-14 ft•lbf} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 T028 3A0

DBG0213ZWB02

49 U034 209

DBG0213ZWB02

150—172
{15.3—17.5, 111—126}

DCF213ZWB300



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 
การตรวจสอบปกนกตวับนดานหนา 

DCF021334200W02 

1. ถอดปกนกตัวบนดานหนาออกจากรถ 
2. ตรวจสอบความเสียหายหรือการแตกบดิเบี้ยวของปกนกตัวบนดานหนา ถาเกิดความเสียหายดังกลาว ใหทําการเปลี่ยน 
3. ตรวจสอบการหลวมของลูกหมาก ถาเกิดความเสียหายใหทาํการเปลี่ยนปกนกตัวบนดานหนา 
4. หมุนลูกหมาก 5 ครัง้ 
5. วัดแรงหมุนของลูกหมาก โดยใชเครื่องมือพิเศษ

และประแจวัดแรงบิด 
 

 

คากาํหนดแรงหมนุของลกูหมากปกนกตวับน
ดานหนา [อานจากสเกลดงึ] 
4.9-25 N {0.5-2.5 kgf, 1.1-5.5 lbf} 
 

• ถาไมไดตามคากําหนด ใหเปลีย่นปกนกตัวบน
ดานหนา 

การถอด/ตดิตัง้เหลก็กนัโคลงดานหนาและเหลก็หนวดกุง [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)] 
DCF021334100W01 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด  

 

1 
นัต 

02-13-16 

(ดู 02-13-8 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทยดึเหล็กกัน
โคลง, บูช, แปนยึด, แผนรองและนตั) 

2 แปนยึด 
3 โบลท 
4 บูช, แปนยึดและแผนรอง 
5 ขายึดเหล็กกันโคลง 

6 บูชเหล็กกันโคลง 
7 เหล็กกันโคลงดานหนา 

8 นัตยดึเหล็กหนวดกุง 
(ดู 02-13-16 หมายเหตุการตดิตั้งนตัยดึเหลก็หนวดกุง)

9 บูชและแปนยดึ 

เหล็กหนวดกุง 

7

5

8

1

2

9

10
9

3

4
6

N·m {kgf·m, ft·lbf}

94—116 
{9.5—11.9, 
69—86}

94—127 
{9.5—13.0, 
69—94}

24.5—36.2
{2.50—3.69, 
18.1—26.6}

DBG0213ZWB02

22—26
{2.2—2.7, 16—19}

10 

49 0180 510B

DBG0213ZWB02



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 

02

หมายเหตกุารตดิตัง้นตัยดึเหลก็หนวดกุง 
1. ขันนัตยึดเหล็กหนวดกุง ใหไดความยาว L คือ 

98.5 มม. {3.88 นิว้} 

 
การถอด/ตดิตัง้เหลก็กนัโคลงดานหนา [4x2 (รุนยกสงู), 4x4] 

DCF021334100W02 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด  

 
 

02-13-17 

1 
นัต 
(ดู 02-13-8 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทยดึเหล็กกัน
โคลง, บูช, แปนยึด, แผนรองและนตั) 

2 แปนยึดและบูช 
3 โบลท 

4 แปนยึดและบูช 
5 บูช, แปนยึดและแผนรอง 
6 ขายึดเหล็กกันโคลง 
7 บูชเหล็กกันโคลง 
8 เหล็กกันโคลงดานหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

L

DBG0213ZWB02

N·m {kgf·m, ft·lbf}

4

3

5

2

1

6

7
8

22—26 
{2.2—2.7, 
16—19}

34.5—36.2 
{2.50—3.69, 
18.1—26.6}

DBG0213ZWB02





ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหลงั 
 

02-14 

02-14-1 

02

 
ตาํแหนงสวนประกอบของระบบรองรับน้าํหนักดานหลัง 

DCF021400000W01 

 
 

1 

แหนบ 
(ดู 02-14-2 การถอด/ตดิตั้งโชคอัพดานหลังและ
แหนบ [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
(ดู 02-14-3 การถอด/ตดิตั้งโชคอัพดานหลังและ
แหนบ [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) 

 
 

2 
โชคอัพดานหลงั 
(ดู 02-14-4 การตรวจสอบโชคอัพดานหลัง) 
(ดู 02-14-4 การกําจดัโชคอัพดานหลัง) 

3 เหล็กกันโคลงดานหนา [WL-C, WE-C] 
(ดู 02-14-5 การถอด/ตดิตั้งเหล็กกันโคลงดานหลัง)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหลงั 
การตรวจสอบโชคอพัดานหลงั..................ดชันีแสดงตาํแหนงของระบบรองรับน้าํหนัก  

ดานหลงั...........................................
 02-14-4 
02-14-1 การกําจดัโชคอพัดานหลงั........................02-14-4 

การถอด/ตดิตัง้โชคอพัดานหลงัและแหนบ 
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]........................

 
02-14-2 

การถอด/ตดิตัง้เหลก็กนัโคลง 
   ดานหลัง [WL-C, WE-C]......................

 
02-14-5 

การถอด/ตดิตัง้โชคอพัดานหลงัและแหนบ 
   [4x2 (รุนยกสงู), 4x4].........................

 
02-14-3 

  

    

4X2 (ยกเวนรุนยกสงู) 

4x2 (รุนยกสงู),
4x4 

3

1

2

DCF214ZWB001



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหลงั 
 
การถอด/ตดิตัง้โชคอพัดานหลงัและแหนบ [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 

DCFBG021405910W01 

 คาํเตอืน 
• ใชขาตัง้รองเสือ้เพลาไวทีข่างซายและขางขวา และขึน้แมแรงใตเสือ้เฟองทาย ขณะทีร่องเสือ้เฟองทายดวยแมแรง 

อาจปรบัระดบัแมแรงขึน้หรอืลงไดตามความจาํเปน 
 

1. รองรับแชลซดีวยขาตั้ง และข้ึนแมแรงใตเสื้อเฟองทาย 
2. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
3. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
4. หลังจากประกอบชิ้นสวนแลวใหขันโบลท (ดานหนาแหนบ) ใหแนนขณะที่รถจอดบนพื้น 

 
 

1 นัตและแหวนรอง 
2 โชคอัพดานหลงั 
3 นัต 
4 ย-ูโบลท 
5 

ทาน้าํยากนัคลาย

02-14-2 

ฐานรองแหนบ 
6 ยางกันกระแทก 
7 โบลท 

8 หูแหนบ 
9 แผนประกบหูแหนบ 
10 แหนบ 

11 
บูชแหนบ 
(ดู 02-14-3 หมายเหตุการถอดบูชแหนบ) 
(ดู 02-14-3 หมายเหตุการตดิตั้งบูชแหนบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

5

9

8

2

6

11

59—78 {6.0—8.0, 44—57}

54—74 {5.6—7.5, 40—54}

64—78 
{6.5—8.0, 48—57}

4

1

1

3

10

11

11
7

R

R

R

109—129 
{11.2—13.1, 
80.4—95.1}

DBG214ZWB001

N·m {kgf·m, ft·lbf}



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหลงั 
 
หมายเหตกุารถอดบูชแหนบ

1. ใชปากกาจับชิน้งานจับแหนบและถอดบูชออก 
โดยใชเหล็กสกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้บูชแหนบ 

1. กดบูชโดยใชทอขนาดที่เหมาะสม 

 

02

 
 
การถอด/ตดิตัง้โชคอพัดานหลงัและแหนบ [4x2 (รุนยกสงู), 4x4] 

DCF021405910W02 

คาํเตอืน 
• ใชขาตัง้รองเสือ้เพลาไวทีข่างซายและขางขวา และขึน้แมแรงใตเสือ้เฟองทาย ขณะทีร่องเสือ้เฟองทายดวย
แมแรง อาจปรบัระดบัแมแรงขึน้หรอืลงไดตามความจาํเปน 

 
1. รองรับแชลซดีวยขาตั้ง และข้ึนแมแรงใตเสื้อเฟองทาย 
2. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
3. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
4. หลังจากประกอบชิ้นสวนแลวใหขันโบลท (ดานหนาแหนบ) ใหแนนขณะที่รถจอดบนพื้น 

02-14-3 

AVF7416W004

49 G032 341

DBG214ZWB100



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหลงั 
 

 

ทาน้าํยากนัคลาย 

 

02-14-4 

1 โบลทยึด, แหวนรองและนตั 
2 นัต, แหวนรองและแปนยึด 
3 โชคอัพ 
4 นัตและแหวนรอง 
5 ย-ูโบลท 
6 แผนติดตั้ง 
7 ฐานยดึแหนบ 
8 ยางกันกระแทก 

9 โบลท 
10 หูแหนบ 
11 แผนประกบหูแหนบ 
12 แหนบ 

13 
บูชแหนบ 
(ดู 02-14-3 หมายเหตุการถอดบูชแหนบ) 
(ดู 02-14-3 หมายเหตุการตดิตั้งบูชแหนบ) 

 
 
การตรวจสอบโชคอพัดานหลงั 

DCF021428700W01 

1. การตรวจสอบโชคอัพดานหลังนี้ จะทําเหมือนกับโชคอัพดานหนา 
(ดู 02-13-4 การตรวจสอบโชคอัพดานหนา) 

 
การกําจดัพโชคอพัดานหลงั 

DCF021428700W02 

1. การกําจัดโชคอัพดานหลังนี้ จะทําเหมือนกับโชคอัพดานหนา 
(ดู 02-13-5 การกําจดัโชคอัพดานหนา) 

 
 
 
 
 

9

8

7

5

4

3
1

1

2

10

13

13

11

12

R

R
6

N·m {kgf·m, ft·lbf}

59—78 {6.1—7.9, 44—57}

99—113 
{10.1—11.5, 
73.1—83.3}

64—78 
{6.6—7.9, 
48—57}

64—78 
{6.6—7.9, 
48—57}

A

A

G
R

E
A

S
E

109—129 
{11.2—13.1, 
80.4—95.1}

DBG214ZWB006



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหลงั 
 
การถอด/ตดิตัง้เหลก็กนัโคลงดานหลงั 

DCF021428100W01 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
3. หลังจากประกอบชิ้นสวนแลวใหขันโบลทยึดชุดประกอบแขนควบคุมใหแนนขณะที่รถจอดบนพื้น 

02

 
 
 

02-14-5 

1 
ชุดเหล็กกันโคลงดานหลัง 
(ดู 02-14-6 หมายเหตุการตดิตั้งชดุเหล็กกันโคลง
ดานหลัง) 

2 
แขนควบคมุเหล็กกันโคลง 
(ดู 02-14-6 หมายเหตุการตดิตั้งแขนควบคุมเหล็ก
กันโคลง) 

 
 

3 ขายึดเหล็กกันโคลง 

4 บูช 
(ดู 02-14-5 หมายเหตุการตดิตั้งบูช) 

5 เหล็กกันโคลงดานหลัง 

หมายเหตกุารตดิตัง้บูช 
1. ติดตั้งบูช โดยจัดใหตรงกับเครื่องหมายสทีีท่าํไว 

 

ดานหนา 

แตมส ี

บูช

N·m {kgf·m, ft·lbf}

36—54 
{3.7—5.5, 
27—39}

36—45 
{3.7—4.5, 
27—33}

DBG214ZWB003

DBG214ZWB004

[WL-C, WE-C] 



ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหลงั 
 

02-14-6 

หมายเหตกุารตดิตัง้แขนควบคมุเหลก็กนัโคลง 
1. ติดตั้งแขนควบคุมเหล็กกันโคลงบริเวณทีแ่ตมสีเอาไว หันไปทางดานลางและดานขางของรถยนต 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ชดุเหลก็กนัโคลงดานหลงั 

1. ติดตั้งชดุเหล็กกันโคลงดานหลังไวชั่วคราว 
2. ขันนัตยึดแขนควบคุมเหล็กกันโคลงใหแนน 
3. ขันนัตยึดเหล็กกันโคลงใหแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมลูเทคนิค 

 
 
ขอมลูเทคนคิระบบรองรบัน้าํหนัก 

DCF025000000W01 

การปรบัตัง้ศนูยลอหนา [4x2] (ไมมภีาระ) 
คากาํหนด 

รายการ แคบ็ธรรมดา,  
เสตรทชแคบ็ ดบัเบลิแคบ็ รุนยกสงู 

โท-อิน 
รวม 

ยาง 
[คาที่ยอมใหได 
±3 {0.12}] 

(มม.{นิ้ว}) 5 {0.19} 

02-50-1 

02

ดานใน 33°00′-37°00′ 31°30′-35°30′ มุมเลี้ยวสูงสดุ 
ดานนอก 30°00′-35°00′ 27°00′-32°00′ 

มุมแคมเบอร (คาอางอิง) 
[คาที่ยอมใหได ±1°] 0°35′ 0°44′ 

มุมแคสเตอร (คาอางอิง) 
[คาที่ยอมใหได ±1°] 1°56′ 1°54′ 2°07′ 

มุมแกนบังคับเลี้ยว 
(คาอางอิง) 8°25′ 10°37′ 

 
 หมายเหต ุ

• รถยนตไมมภีาระ หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง, ระดับน้าํหลอเย็นและน้าํมันเครื่องอยูในคากําพหนด, ยางอะไหล, 
แมแรง และเครือ่งมืออยูในตําแหนงที่กําหนด 

• ความแตกตางระหวางดานซายและดานขวาของมุมแคมเบอรอยูในชอง 30′ 
• ความแตกตางระหวางดานซายและดานขวาของมุมแคมเบอรอยูในชอง 45′ 

 
 
คากาํหนดศนูยลอหนา [4x4] (ไมมภีาระ) 

คากาํหนด รายการ 
เสตรทชแคบ็ ดบัเบลิแคบ็ 

โท-อิน 
รวม 

ยาง 
[คาที่ยอมใหได ±3 0.12}] (มม.{นิ้ว}) 6 {0.23} 

ดานใน 31°30′-35°30′ มุมเลี้ยวสูงสดุ 
ดานนอก 27°00′-32°00′ 

มุมแคมเบอร (คาอางอิง) [คาที่ยอมใหได ±1°] 0°44′ 0°45′ 
มุมแคสเตอร (คาอางอิง) [คาที่ยอมใหได ±1°] 2°07′ 2°06′ 
มุมแกนบังคับเลี้ยว (คาอางอิง) 10°37′ 10°35′ 

 
 หมายเหต ุ

• รถยนตไมมภีาระ หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง, ระดับน้าํหลอเย็นและน้าํมันเครื่องอยูในคากําพหนด, ยางอะไหล, 
แมแรง และเครือ่งมืออยูในตําแหนงที่กําหนด 

• ความแตกตางระหวางดานซายและดานขวาของมุมแคมเบอรอยูในชอง 30′ 
• ความแตกตางระหวางดานซายและดานขวาของมุมแคมเบอรอยูในชอง 45′ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-50 ขอมลูเทคนคิ 
ขอมลูเทคนคิระบบรองรบัน้าํหนัก...............02-50-1   
 



ขอมลูเทคนิค 

02-50-2 

ลอและยาง 
รายการ คากาํหนด 

ขนาด 15x61/2J 16 x 7J 
ออฟเซ็ท (offset) (มม. {นิ้ว}) 20 {0.79} 10 {0.39} 
ขนาดวงน็อตลอ (มม. {นิ้ว}) 139.7 {5.500} 

กะทะลอ 

วัสด ุ เหล็ก อลูมิเนียม อลูมิเนียม 
ขนาด 215/70R15 106/104S 245/70R16 111S  

ไมมีน้ําหนักบรรทุก 220 {2.2, 32} 210 {2.1, 30} 
หนา 

มีน้ําหนักบรรทกุ 220 {2.2, 32} 210 {2.1, 30} 
ไมมีน้ําหนักบรรทุก 210 {2.1, 30} 210 {2.1, 30} 

แรงดันลมยาง 
(kPa {kgf/cm², psi}) 

หลัง 
มีน้ําหนักบรรทกุ 375 {3.8, 54} 270 {2.7, 39} 

ยาง 

การสึกหรอ (มม. {นิ้ว}) 1.6 {0.06} 

คาแรงขัน (N•m { kgf•m, 
ft•lbf}) 88.2-117.6 {9.00-11.99, 65.06-86.73} 

คาความบิดเบี้ยว ทิศทางแนวรศัมี 1.5 {0.06} สูงสุด 
(มม. {นิ้ว}) ทิศทางแนวดานขาง 2.0 {0.08} สูงสุด 

กะทะลอ
และยาง 

คากําหนดน้ําหนักถวง*² (g {oz}) 10 {0.35} สูงสุด 
 
 
ระบบรองรบัน้าํหนกั 

รายการ คากาํหนด 
คากาํหนดแรงหมนุของลกูหมากปกนกตวัลางดานหนา 
[อานจากสเกลดงึ] 20-34 N {2.0-3.5 kgf, 4.4-7.7 lbf} 

คากาํหนดแรงหมนุของลกูหมากปกนกตวับนดานหนา  
[อานจากสเกลดงึ] 4.9-25 N {0.5-2.5 kgf, 1.1-5.5 lbf} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือ่งมอืพเิศษ 

 

02-60-1 

02

 
เครือ่งมือพเิศษระบบรองรบัน้าํหนกั 

02-60 ขอมลูเทคนคิ 
เครือ่งมือพเิศษระบบรองรบัน้าํหนกั............02-60-1   
 

DCF026000000W01 

ชดุตวัถอด
ลกูหมาก 

ตวัตอวดัพรโีหลด ชดุตดิตัง้และ
ตวัถอดบูช 
ปกนกตวัลาง 

ชดุตดิตัง้และ
ถอดบชุ ปลอกนาํ ปลอกนาํ 

ชดุตดิตัง้
ซลีน้าํมนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— —

49 U034 2A049 T028 3A0 49 0180 510B

49 G032 341

49 UB39 615 49 U034 20949 U034 208





 

03-02-1 

 
 
 
 
 
 

03

ระบบขับเคลื่อน/เพลา 03
หมวด 

 

เพลาขบั...................................03-13 ตารางการวเิคราะหปญหา 
   ในรถยนต.................................

 
03-02 เฟองทาย (ดานหนา)..................03-14A 

เฟองทาย (ดานหลงั)..................03-14B 
เพลากลาง................................03-15 

การแกไขปญหาตามอาการ   
  [เฟองทาย LSD (เฟองทาย 
   แบบลมิเิตทสลปิ)].....................

 
 
03-03 เกยีรทรานสเฟอร....................... 03-16 

ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ..................03-18 ขัน้ตอนทัว่ไป...............................
เพลาหนา....................................

03-10 
03-11 ขอมลูเทคนคิ............................ 03-50 

เพลาหลงั....................................03-12 เครือ่งมอืพเิศษ..........................03-60 
 

03-02 ตารางการวเิคราะหปญหาในรถยนต 
DTC P1814...........................................03-02-6 ไดอะแกรมสายไฟของระบบ 

   RFW (Remote Free Wheel).....................
 
03-02-1 DTC P1815...........................................03-02-8 

DTC P1878...........................................03-02-10 การวเิคราะหปญหา RFW  
   (Remote Free Wheel).............................

 
03-02-1 DTC P1879...........................................03-02-11 

DTC P1812...............................................03-02-2 DTC P1880...........................................03-02-12 

 

ไดอะแกรมสายไฟของระบบ RFW (Remote Free Wheel) 
DCF030227100W01 

 
ตารางการวเิคราะหปญหาในรถยนต RFW (Remote Free Wheel) 

DCF030227100W02 

• ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนตเปนขั้นตอนที่กลาวถึงในหมวด 01 (ดู 01-02B-6 บทนํา [WL-C, WE-C]) 

ไฟแสดง 4x4 
 
 
 
ไฟแสดง RFW 

สวติช 
RFW

โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW

สวติช
หลกั 
RFW

สวติชเครือ่งยนต 

แบตเตอรี ่

โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW

PCM (RFW Control) 

สวติช
ตาํแหนง
เกยีรวาง 

สวติชไฟ
แดง 4X4

รเีลยหลกั

A

B

A

B

219201253254

137258 185

244

DBG302ZWB003

232

235

135         202 204  206

DTC P1813...............................................03-02-4 DTC P1885...........................................03-02-14 



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-2 

ตาราง DTC 
DTC รายละเอยีด หนา 

P1812 วงจรโซลินอยดวาลวล็อก RFW บกพรอง (ดู 03-02-3 DTC P1212) 
P1813 วงจรโซลินอยดวาลวล็อก RFW ขาดวงจร (ดู 03-02-4 DTC P1813) 
P1814 วงจรโซลินอยดวาลวล็อก RFW ลัดวงจรกับแบตเตอรี ่ (ดู 03-02-6 DTC P1814) 
P1815 วงจรโซลินอยดวาลวล็อก RFW ลัดวงจรกับกราวด (ดู 03-02-8 DTC P1815) 
P1878 วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง (ดู 03-02-10 DTC P1878) 
P1879 วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW ขาดวงจร (ดู 03-02-11 DTC P1879) 
P1880 วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW ลัดวงจรกับแบตเตอรี ่ (ดู 03-02-13 DTC P1880) 
P1885 วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW ลัดวงจรกับกราวด (ดู 03-02-15 DTC P1885) 

 
ตารางหวัขอการทาํงาน 

คาํสัง่ ชิน้สวน การทาํงาน สภาวะการทาํงาน 
4WDMODE-L ไฟแสดง 4X4 
HUBLOCK วงจรโซลินอยดวาลวล็อก RFW 
HUB LOCK-L วงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW  
NTFLAMP ไฟแสดง RFW 

เปด/ปด สวิตชเครื่องยนต 
อยูตําแหนง ON 

 

DTC P1812 
DCF030227100W03 

DTC P1812 วงจรโซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW บกพรอง 
สวาวะทีต่รวจพบ • ตรวจพบวาโซลินอยดวาลวลอ็ก RFW บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • โซลินอยดวาลวล็อก RFW บกพรอง 
• PCM ผิดปกต ิ

 

 
 
 
 
 

PCM 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี ่ โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW

รเีลยหลกั

รเีลยหลกั 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ โซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW

ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

A

A B

C D

B

219201253

PCM

A

BD

C
AB

219

254 253

201



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-3 

 
 
 
 
 
 

03

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวล็อก แลวไปขั้นตอนตอไป 1 การตรวจสอบ 
• ปดสวติชเครื่องยนต 
• ถอดโซลินอยดวาลวล็อกออก 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวล็อก  

(ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวปลด
และล็อก) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

2 ยนืยนัการแกปญหาของ DTC P1812 เสรจ็สมบรูณ 
• ตองแนใจวาเสยีบข้ัวตอทั้งหมดกลับคืน 
• ลบรหสั DTC จากหนวยความจําของ PCM โดย
ใช M-MDS 

• สตารทเครื่องยนต 
• เลื่อนคันเกียรทรานสเฟอร 
• รหสั DTC แสดงเหมือนเดิมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การแกไขปญหาจาก DTC ที่มีอยู  
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

3 ยนืยนัหลงัจากขัน้ตอนการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”  

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C]) 

• มีรหสั DTC แสดงหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-4 

DTC P1813 
       DCF030227100W04 

DTC P1813 วงจรโซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW ขาดวงจร 
สภาวะทีต่รวจพบ • ตรวจพบวาชดุสายไฟโซลินอยดวาลวล็อกขาดวงจร 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวล็อกบกพรอง 
• ขอตอหรือข้ัวตอบกพรอง 
• การขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว A กับรีเลยหลัก 
• การขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว B กับ PCM ที่ข้ัว 253 
• การลัดวงจรกับกราวดในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวลอ็กที่ข้ัว B กับ PCM ที่ข้ัว 253 
• PCM ทํางานบกพรอง 

 
 

 
 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 6 1 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอโซลนิอยดวาลวลอ็ก 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลดข้ัวตอโซลินอยดวาลวล็อก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 6 2 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอ PCM 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลอดขั้วตอ PCM ออก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

PCM 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี ่ โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW

รเีลยหลกั

รเีลยหลกั 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ โซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW

ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

A

A B

C D

B

219201253

PCM

A

BD

C
AB

219

254 253

201



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-5 

 
 
 
 
 
 

03

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบการขาดของวงจรโซลนิอยดวาลวลอ็ก 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องในวงจรตอไปนี้ 

— โซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว A (ดานชดุ
สายไฟ) กับรีเลยหลักที่ข้ัว D (ดานชดุ
สายไฟ) 

— โซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) และ PCM ที่ข้ัว 253 (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ขาดวงจร แลวไป
ข้ันตอนที่ 6  

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ลดัวงจรลงกราวด แลว
ไปข้ันตอนที่ 6  

4 ตรวจสอบการลดัวงจรโซลนิอยดวาลวลอ็กกบั
กราวด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องในวงจรตอไปนี้ 

— โซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว A (ดานชดุ
สายไฟ) กับกราวดตวัถังรถ 

— โซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) กับกราวดตวัถังรถ 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวล็อก แลวไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวลอ็ก 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวล็อก  

(ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ปลดและล็อก) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C])

6 ยนืยนัการแกปญหาของ DTC P1813 เสรจ็สมบรูณ 
• ตองแนใจวาเสยีบข้ัวตอทั้งหมดกลับคืน 
• ลบรหสั DTC จากหนวยความจําของ PCM 
โดยใช M-MDS 

• สตารทเครื่องยนต 
• เลื่อนคันเกียรทรานสเฟอร 
• รหสั DTC แสดงเหมือนเดิมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การแกไขปญหาจาก DTC ที่มีอยู  
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

7 ยนืยนัหลงัจากขัน้ตอนการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”  

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C]) 

• มีรหสั DTC แสดงหรือไม? 
ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-6 

DTC P1814 
DCF030227100W05 

DTC P1814 วงจรโซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW ลดัวงจรกบัแตเตอรี ่
สภาวะทีต่รวจพบ • ตรวจพบวาวงจรโซลินอยดวาลวล็อก RFW ลัดวงจรกับแบตเตอรี ่

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวล็อกบกพรอง 
• ขอตอหรือข้ัวตอบกพรอง 
• การลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางโซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว B กับ PCM ที่ข้ัว 253 
• PCM บกพรอง 

 
 
 

 

 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 5 1 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอโซลนิอยดวาลวลอ็ก  
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลดข้ัวตอโซลินอยดวาลวล็อก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 5 2 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอ PCM 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลอดขั้วตอ PCM ออก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

PCM 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี ่ โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW

รเีลยหลกั

รเีลยหลกั 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ โซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW 

ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

A

A B

C D

B
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A
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ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
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03

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ลดัวงจรกับ

แหลงจายไฟ แลวไปขั้นตอนที ่5 
3 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร

โซลนิอยดวาลวลอ็ก 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาในวงจรตอไปนี้ 

— โซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) กับกราวดตวัถังรถ 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวล็อก แลวไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวลอ็ก 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวล็อก  

(ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวปลด
และล็อก) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

5 ยนืยนัการแกปญหาของ DTC P1814 เสรจ็สมบรูณ 
• ตองแนใจวาเสยีบข้ัวตอทั้งหมดกลับคืน 
• ลบรหสั DTC จากหนวยความจําของ PCM โดย
ใช M-MDS 

• สตารทเครื่องยนต 
• เลื่อนคันเกียรทรานสเฟอร 
• รหสั DTC แสดงเหมือนเดิมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การแกไขปญหาจาก DTC ที่มีอยู  
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

6 ยนืยนัหลงัจากขัน้ตอนการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”  

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C]) 

• มีรหสั DTC แสดงหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-8 

DTC P1815 
DCF030227100W06 

DTC P1815 วงจรโซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW ลดัวงจรลงกราวด 
สภาวะทีต่รวจพบ • ตรวจพบวาวงจรโซลินอยดวาลวล็อกมีการลดัวงจรลงกราวดทีชุ่ดสายไฟ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวล็อกบกพรอง 
• ข้ัวตอหรือขอตอบกพรอง 
• การขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว A กับรีเลยหลัก 
• การขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว B กับ PCM  ข้ัว 253 
• การลัดวงจรลงกราวดในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวลอ็กที่ข้ัว B กับ PCM ข้ัว 253 
• PCM บกพรอง 

 
 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 7 1 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอโซลนิอยดวาลวลอ็ก  
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลดข้ัวตอโซลินอยดวาลวล็อก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 7 2 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอ PCM 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลอดขั้วตอ PCM ออก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

PCM 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี่
โซลนิอยด
วาลวลอ็ก 
RFW

รเีลยหลกั

รเีลยหลกั 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ โซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW

ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 
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ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร

โซลนิอยดวาลวลอ็ก 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลวลอ็ก
ที่ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) กับกราวดตัวถังรถ 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ขาดวงจร แลวไป
ข้ันตอนที่ 7 

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายที่ลดัวงจรลงกราวด แลว
ไปข้ันตอนที่ 7 

4 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของโซลนิอยดวาลว
ลอ็ก 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางโซลินอยด
วาลวล็อกที่ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวด
ตัวถังรถ 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรโซลนิอยดวาลว
ลอ็ก 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องตอไปนี้ 

— โซลินอยดวาลวล็อกที่ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) กับ PCM ที่ข้ัว 253 (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ขาดวงจร แลวไป
ข้ันตอนที่ 7 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวล็อก แลวไปขั้นตอน
ตอไป 

6 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวลอ็ก 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวล็อก  

(ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวปลด
และล็อก) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

7 ยนืยนัการแกปญหาของ DTC P1815 เสรจ็สมบรูณ 
• ตองแนใจวาเสยีบข้ัวตอทั้งหมดกลับคืน 
• ลบรหสั DTC จากหนวยความจําของ PCM โดย
ใช M-MDS 

• สตารทเครื่องยนต 
• เลื่อนคันเกียรทรานสเฟอร 
• รหสั DTC แสดงเหมือนเดิมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การแกไขปญหาจาก DTC ที่มีอยู  
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

8 ยนืยนัหลงัจากขัน้ตอนการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”  

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C]) 

• มีรหสั DTC แสดงหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-10 

DTC P1878 
DCF030227100W07 

DTC P1878 วงจรโซลนิอยดวาลวปลด RFW บกพรอง 
สภาวะทีต่รวจพบ • ตรวจพบวาวงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• โซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง 
• PCM บกพรอง 

 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวปลด RFW แลวไปขั้นตอน
ตอไป 

1 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด RFW  
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ถอดโซลินอยดวาลวปลด RFW 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด RFW  

(ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวปลด
และล็อก) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C])

2 ยนืยนัการแกปญหาของ DTC P1878 เสรจ็สมบรูณ 
• ตองแนใจวาเสยีบข้ัวตอทั้งหมดกลับคืน 
• ลบรหสั DTC จากหนวยความจําของ PCM โดย
ใช M-MDS 

• สตารทเครื่องยนต 
• เลื่อนคันเกียรทรานสเฟอร 
• รหสั DTC แสดงเหมือนเดิมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การแกไขปญหาจาก DTC ที่มีอยู  
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

3 ยนืยนัหลงัจากขัน้ตอนการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”  

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C]) 

• มีรหสั DTC แสดงหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

PCM 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี ่
โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW

รเีลยหลกั

รเีลยหลกั 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ โซลนิอยดวาลวปลด RFW 

ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

A

A B

C D

B

219201254

PCM

A

BD

C
AB

219

254 253

201



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
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DTC P1879 
DCF030227100W08 

DTC P1879 วงจรโซลนิอยดวาลวปลด RFW ขาดวงจร 
สภาวะทีต่รวจพบ • ตรวจพบวงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW ขาดวงจร 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง 
• ขอตอหรือข้ัวตอบกพรอง 
• การขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวปลด RFW ที่ข้ัว A กับรเีลยหลัก 
• การขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวปลด RFW ที่ข้ัว B กับ PCM ที่ข้ัว 254 
• การลัดวงจรลงกราวดในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลปลด RFW ที่ข้ัว B กับ PCM ที่ข้ัว 254 
• PCM บกพรอง 

 

 
 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 6 1 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอโซลนิอยดวาลวปลด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลดข้ัวตอโซลินอยดวาลวปลด 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 6 2 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอ PCM 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลอดขั้วตอ PCM ออก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

PCM 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี ่
โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW 

รเีลยหลกั

รเีลยหลกั 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ โซลนิอยดวาลวปลด RFW 

ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

A

A B

C D

B

219201254

PCM

A

BD

C
AB

219

254 253

201



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-12 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบการขาดของวงจรโซลนิอยดวาลวปลด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องในวงจรตอไปนี้ 

— โซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว A (ดานชดุ
สายไฟ) กับรีเลยหลักที่ข้ัว D (ดานชดุ
สายไฟ) 

— โซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) และ PCM ที่ข้ัว 254 (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ขาดวงจร แลวไป
ข้ันตอนที่ 6  

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ลดัวงจรลงกราวด 
แลวไปขั้นตอนที่ 6  

4 ตรวจสอบการลดัวงจรโซลนิอยดวาลวปลดกบั
กราวด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องในวงจรตอไปนี้ 

— โซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว A (ดานชดุ
สายไฟ) กับกราวดตวัถังรถ 

— โซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) กับกราวดตวัถังรถ 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวปลด แลวไปขั้นตอน
ตอไป 

5 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด  

(ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ปลดและล็อก) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

6 ยนืยนัการแกปญหาของ DTC P1879 เสรจ็สมบรูณ 
• ตองแนใจวาเสยีบข้ัวตอทั้งหมดกลับคืน 
• ลบรหสั DTC จากหนวยความจําของ PCM โดย
ใช M-MDS 

• สตารทเครื่องยนต 
• เลื่อนคันเกียรทรานสเฟอร 
• รหสั DTC แสดงเหมือนเดิมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การแกไขปญหาจาก DTC ที่มีอยู  
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

7 ยนืยนัหลงัจากขัน้ตอนการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”  

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C]) 

• มีรหสั DTC แสดงหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 

DTC P1880 
DCF030227100W09 

DTC P1880 วงจรโซลนิอยดวาลวปลด RFW ลดัวงจรกบัแบตเตอรี ่
สภาวะทีต่รวจพบ • ตรวจพบวาชดุสายไฟวงจรโซลินอยดวาลวปลด RFW ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวปลดบกพรอง 
• ข้ัวตอหรือขอตอบกพรอง 
• การลัดวงจรกับแหลงจายไฟระหวางชดุสายไฟของโซลินอยดวาลวปลด RFW ที่ข้ัว B และ PCM 
ที่ข้ัว 254 

• PCM บกพรอง 
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DTC P1880 วงจรโซลนิอยดวาลวปลด RFW ลดัวงจรกบัแบตเตอรี ่
 
 

 
 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคาะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 5 1 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอโซลนิอยดวาลวปลด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลดข้ัวตอโซลินอยดวาลวปลด 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 5 2 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอ PCM 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลอดขั้วตอ PCM ออก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ลดัวงจรกับ
แหลงจายไฟ แลวไปขั้นตอนที ่5 

3 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
โซลนิอยดวาลวปลด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาในวงจรตอไปนี้ 

— โซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) กับกราวดตวัถังรถ 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

PCM 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี ่
โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW 

รเีลยหลกั

รเีลยหลกั 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ โซลนิอยดวาลวปลด RFW 

ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

A

A B

C D

B

219201254

PCM

A

BD

C
AB

219

254 253

201



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-14 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวปลด แลวไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด  
• (ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ปลดและล็อก) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C,  
WE-C]) 

5 ยนืยนัการแกปญหาของ DTC P1880 เสรจ็สมบรูณ 
• ตองแนใจวาเสยีบข้ัวตอทั้งหมดกลับคืน 
• ลบรหสั DTC จากหนวยความจําของ PCM 
โดยใช M-MDS 

• สตารทเครื่องยนต 
• เลื่อนคันเกียรทรานสเฟอร 
• รหสั DTC แสดงเหมือนเดิมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การแกไขปญหาจาก DTC ที่มีอยู  
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

6 ยนืยนัหลงัจากขัน้ตอนการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”  

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C]) 

• มีรหสั DTC แสดงหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 

DTC P1885 
DCF030227100W10 

DTC P1885 วงจรโซลนิอยดวาลวปลด RFW ลดัวงจรลงกราวด 
สภาวะทีต่รวจพบ • ตรวจพบวาวงจรโซลินอยดวาลวปลดมีการลดัวงจรลงกราวด 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โซลินอยดวาลวปลดบกพรอง 
• ข้ัวตอหรือขอตอบกพรอง 
• การขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว A กับรีเลยหลัก 
• การขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว B กับ PCM  ข้ัว 254 
• การลัดวงจรลงกราวดในชดุสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว B กับ PCM ข้ัว 254 
• PCM บกพรอง 
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DTC P1885 วงจรโซลนิอยดวาลวปลด RFW ลดัวงจรลงกราวด 
 
 
 

 
 
 

 
ขัน้ตอนการวเิราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 7 1 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอโซลนิอยดวาลวปลด  
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลดข้ัวตอโซลินอยดวาลวปลด 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นข้ัวตอ แลวไปขั้นตอนที่ 7 2 ตรวจสอบการหลวมของขัว้ตอ PCM 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ปลอดขั้วตอ PCM ออก 
• ตรวจสอบการหลวมของขั้วตอ (มีการชาํรดุ
เสียหาย/หลุด หรือสึกหรอ) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของวงจร
โซลนิอยดวาลวปลด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางโซลินอยดวาลวปลด
ที่ข้ัว A (ดานชดุสายไฟ) กับกราวดตัวถังรถ 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ขาดวงจร แลวไป
ข้ันตอนที่ 7 

PCM 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

แบตเตอรี ่
โซลนิอยด
วาลวปลด 
RFW 

รเีลยหลกั

รเีลยหลกั 
ขัว้ตอดานชดุสายไฟ โซลนิอยดวาลวปลด RFW

ขัว้ตอดานชดุสายไฟ 

A

A B

C D

B

219201254

PCM

A

BD

C
AB

219

254 253

201



ตารางการวิเคราะหปญหาในรถยนต 
 

03-02-16 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายที่ลดัวงจรลงกราวด แลว

ไปข้ันตอนที่ 7 
4 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของโซลนิอยดวาลว

ปลด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางโซลินอยด
วาลวปลดที่ข้ัว B (ดานชุดสายไฟ) และกราวด
ตัวถังรถ 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรโซลนิอยดวาลว
ปลด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง OFF 
• ตรวจสอบการตอเนื่องตอไปนี้ 

— โซลินอยดวาลวปลดที่ข้ัว B (ดานชดุ
สายไฟ) กับ PCM ที่ข้ัว 254 (ดานชดุ
สายไฟ) 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ขาดวงจร แลวไป
ข้ันตอนที่ 7 

ใช เปลี่ยนโซลินอยดวาลวปลด แลวไปขั้นตอนตอไป 6 ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด 
• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด 
• (ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลวปลด
และล็อก) 

• มีขอบกพรองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน PCM แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 01-40B-9 การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-
C]) 

7 ยนืยนัการแกปญหาของ DTC P1885 เสรจ็สมบรูณ 
• ตองแนใจวาเสยีบข้ัวตอทั้งหมดกลับคืน 
• ลบรหสั DTC จากหนวยความจําของ PCM โดย
ใช M-MDS 

• สตารทเครื่องยนต 
• เลื่อนคันเกียรทรานสเฟอร 
• รหสั DTC แสดงเหมือนเดิมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การแกไขปญหาจาก DTC ที่มีอยู  
(ดู 01-02B-11 ตาราง DTC [WL-C, WE-C]) 

8 ยนืยนัหลงัจากขัน้ตอนการซอม 
• ปฏิบัตติาม “หลังจากข้ันตอนการซอม”  

(ดู 01-02B-10 หลังจากข้ันตอนการซอม  
[WL-C, WE-C]) 

• มีรหสั DTC แสดงหรือไม? 
ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [เฟองทาย LSD (เฟองทายแบบลมิเิตทสลปิ)] 
 

03-03-1 

 
 
 
 
 
 

03

03-03 การแกไขปญหาตามอาการ  
[เฟองทาย LSD (เฟองทายแบบลมิเิตทสลปิ)] 
บทนํา..................................................03-03-1 
ขอควรระวงั.......................................... 03-03-2 
การแกไขปญหาตามอาการ......................03-03-2 

ขอ 2 RFW ไมทํางานในตาํแหนง  
จากลอ็กไปอสิระ (ไฟแสดง RFW  

   ไมดบั)......................................

 
 
03-03-5 

ขอ 3 เสยีงดงั................................03-03-7 
ขอ 4 การรัว่ของน้าํมนั.....................03-03-8 

ขอ 1 RFW ไมทํางานในตาํแหนง 
   จากปลดไปลอ็ก (ไฟแสดง RFW  
   ไมสวาง)...........................................

 
 
03-03-3   

 
 
บทนํา 

DCF030327100W01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รถยนตทีม่ปีญหาถกูนาํมาทีศ่นูยบรกิาร 

สอบถามปญหา 

ยนืยนัอาการของปญหาทีบ่กพรอง 

การแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 

ยนืยนัขอบกพรองหลงัจากทาํการซอม 

  การตรวจสอบ  DTC      ตรวจสอบ DTCs โดยใช WDS  
 

หรอืเทยีบเทา ทาํการปฏบิตัใินดชันกีารวเิคราะหปญหา 
 

การแกไขปญหาตามอาการ 

ยนืยนัขอบกพรองกบัรถ 

ยนืยนัปญหาจากลกูคาโดยใชแบบสอบถาม 

A6E63802001



การแกไขปญหาตามอาการ [เฟองทาย LSD (เฟองทายแบบลมิเิตทสลปิ)] 
 

03-03-2 

ขอควรระวงั 
DCF030327100W02 

• ในหมวดนี้จะกลาวถึงอาการสาเหตุของปญหาของ RFW การตรวจสอบและซอมชิ้นสวนที่เปนสาเหตุปญหาตามความ
จําเปน 

• เม่ือทําการตรวจสอบชดุสายไฟใหตรวจสอบขั้วตอและขอตอ (ชุดสายไฟ, ข้ัวตอของขอตออาจมีขอบกพรองในเรื่อง
การหลวมของขั้วตอตางๆ, หรอืชุดสายไฟ) 

 
 
ตารางวเิคราะหเรว็ 

 :จุดที่เก่ียวของ 
 

สาเหตทุี่เปนไปได 
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1 RFW ไมทํางานในตําแหนง
จากอิสระไปล็อก x x x x x x x  x x x x x     x x

2 RFW ไมทํางานในตําแหนง
จากล็อกไปอิสระ  x x x x x x x x x x x x     x x

3 เสียงดัง 
             x x x x   

4 น้ํามันรั่ว 
           x     x   

DBG3032WB001 

 
 
 
การแกไขปญหาตามอาการ 

DCF030327100W03 

• ยืนยันปญหาและทาํการวิเคราะหปญหาตามลาํดับข้ันตอน 
 
ขอ อาการ รายละเอยีด 
1  

 
 
 
 
RFW ไมทํางานจากตําแหนงอิสระไปล็อก 
(ไฟแสดง RFW ไมติด) 

• โซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง 
• ไฟแสดง RFW บกพรอง 
• แอ็คชิวเอเตอร RFW บกพรอง 
• สวิตช RFW บกพรอง 
• แผนวงจรในแผงหนาปดบกพรอง 
• ฟวสหลักบกพรอง 
• สวิตชเกียรวางทรานสเฟอรบกพรอง 
• สวิตชแสดง 4x4 บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• โซลินอยดวาลวล็อกบกพรอง 
• ชุดควบคุม RFW บกพรอง 
• มีอากาศรั่วจากทอสญุญากาศ 
• เช็ควาลวทางเดียวบกพรอง 
• ฟวสที่เก่ียวของหรือชดุสายไฟบกพรอง 



การแกไขปญหาตามอาการ [เฟองทาย LSD (เฟองทายแบบลมิเิตทสลปิ)] 
 

03-03-3 

 
 
 
 
 
 

03

ขอ อาการ รายละเอยีด 
2  

 
 
 
RFW ไมทํางานจากตําแหนงล็อกไปอิสระ 
(ไฟแสดง RFW ไมดับ) 

• โซลินอยดวาลวล็อก RFW บกพรอง 
• สวิตช RFW บกพรอง 
• แอ็คชิวเอเตอร RFW บกพรอง 
• แผนวงจรในแผงหนาปดบกพรอง 
• สวิตชหลัก RFW บกพรอง 
• สวิตชเกียรวางทรานสเฟอรบกพรอง 
• สวิตชแสดง 4x4 บกพรอง 
• โซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• ชุดกลองควบคมุ RFW บกพรอง 
• มีอากาศรั่วจากทอสญุญากาศ 
• เช็ควาลวทางเดียวบกพรอง 
• ฟวสที่เก่ียวของหรือชดุสายไฟบกพรอง 

3  
เสียงดัง 

• กากบาทเพลากลางสึกหรอหรือเสียหาย 
• ดุม RFW สึกหรอ 
• เพลาขอตอสึกหรอ 

4 น้ํามันรั่ว • การประกอบเสือ้ควบคุม RFW 

 
ขอ 1 RFW ไมทํางานจากตาํแหนงอสิระไปลอ็ก (ไฟแสดง RFW ไมตดิ) 

DCF030327100W04 

1 RFW ไมทาํงานจากตาํแหนงอสิระไปลอ็ก (ไฟแสดง RFW ไมตดิ) 
รายละเอยีด RFW ไมเปลีย่นจากอสิระไปลอ็ก 

[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• สวิตชเกียรวางทรานสเฟอรบกพรอง 
• สวิตชแสดง 4x4 บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• โซลินอยดวาลวล็อก RFW บกพรอง 
• โซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง 
• ไฟแสดง RFW บกพรอง 
• ชุดควบคุม RFW บกพรอง 
• ฟวสหลักหรือรีเลยหลักบกพรอง 
• แผนวงจรในแผงหนาปดบกพรอง 
• สวิตช RFW บกพรอง 
• แอ็คชิวเอเตอร RFW บกพรอง 
• อากาศรั่วจากทอสุญญากาศ 
• ลิ้นกันกลับทางเดียวบกพรอง 
• ฟวสที่เก่ียวของหรือชดุสายไฟบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบฟวสหลกั 
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนฟวสหลกั แลวไปขั้นตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทาํงาน RFW 
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนหลอดไฟแสดง RFW จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางแผงหนาปดทีข่ัว้ 1F กับ
กราวด 
• คาแรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลต หรอืไม?

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางฟวสหลกัแผงหนาปด      
แลวไปขั้นตอนที่ 27 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวางแผงหนาปดกับ PCM 
แลวไปขั้นตอนที่ 27 

4 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางแผงหนาปดทีข่ัว้ 1D กับ
กราวด 
• คาแรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม? ไมใช เปลี่ยนแผนวงจรในแผงหนาปด แลวไปขั้นตอนที่ 27

ใช ประกอบขั้วตอสายไฟโซลินอยดวาลวปลด RFW 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

5 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ 
โซลนิอยดวาลวปลด RFW ขัว้ A กบักราวด 
• ปลดแยกขั้วตอสายไฟโซลินอยดวาลวปลด RFW
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้วตอสายไฟ       
โซลินอยดวาลวข้ัว A กับกราวด 

• คาแรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม?

ไมใช ซอมชดุสายไฟระหวางรีเลยหลักกับข้ัวตอ 
โซลินอยดวาลวปลด RFW แลวไปขั้นตอนที ่27  



การแกไขปญหาตามอาการ [เฟองทาย LSD (เฟองทายแบบลมิเิตทสลปิ)] 
 

03-03-4 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ 

โซลนิอยดวาลวปลด RFW ขัว้ B กบักราวด 
• แรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม?  

ไมใช ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด RFW แลวไป
ข้ันตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ PCM 
ขัว้ 254 กบักราวด 
• แรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม?  

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวปลดลอ็ก 
RFW กับ PCM จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

ใช ประกอบขั้วตอสายไฟโซลินอยดวาลวล็อก RFW 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

8 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ 
โซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW ขัว้ A กบักราวด 
• ปลดแยกขั้วตอสายไฟโซลินอยดวาลวล็อก 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON 
• แรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางรีเลยหลักกับข้ัวตอสายไฟ  
โซลินอยดวาลวล็อก RFW จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ 
โซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW ขัว้ B กบักราวด 
• แรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม?  

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวาง PCM กับกราวด จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 10 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ PCM ขัว้ 
253 กับกราวด 
• แรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม?  

ไมใช ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวล็อก RFW แลวไป
ข้ันตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 11 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอของ PCM / ขัว้ 
202/ 204/ 206 กับกราวด 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวาง PCM กับกราวด จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนที่ 16 12 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอของ PCM /ขั้ว 
135 กับกราวด 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวาง PCM กับสวิตชเกียรวาง 
ทรานสเฟอร จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

13 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอของสวติชเกยีร
วางทรานสเฟอรทีข่ัว้ A กบักราวด 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 14 ตรวจสอบสวติชเกยีรวางทรานสเฟอร 

• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนสวติชเกียรวางทรานสเฟอร จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 15 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ
สวติชเกยีรวางทรานสเฟอร ขัว้ B กบักราวด 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติชเกียรวางทรานสเฟอร
กับกราวด จากนั้นไปขั้นตอนที ่27 

ใช ไปข้ันตอนที่ 20 16 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอของ PCM ขัว้ 
137 กับกราวด 
• เปลี่ยนตําแหนงเกียรไปที่ 4x4 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติชแสดง 4x4 กับ PCM 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

17 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ
สวติชแสดง 4x4 ทีข่ัว้ A กบักราวด 
• มีการตอเนื่องหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 18 ตรวจสอบสวติชแสดง 4x4 
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนสวติชแสดง 4x4 จากนั้นไปขั้นตอนที ่27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 19 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ
สวติชแสดง 4x4  ขั้ว B กบักราวด 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติชแสดง 4x4 และกราวด 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนที่ 24 20 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ PCM 
ขัว้ 185 กบักราวด 
• เปลี่ยนตําแหนงเกียรไปที่ 4H 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวาง PCM กับสวิตช RFW 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

21 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ
สวติช RFW ขั้ว A กบักราวด 
• มีการตอเนื่องหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 22 ตรวจสอบสวติช RFW 

• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนสวติช RFW จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 23 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ

สวติช RFW ทีข่ัว้ B กับกราวด 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติช RFW กับกราวด 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 24 ตรวจสอบเชค็วาลวทางเดยีว 
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนเช็ควาลวทางเดยีว จากนั้นไปขั้นตอนที ่27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 25 ตรวจสอบชดุควบคมุ RFW 
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนชดุควบคุม RFW จากนั้นไปขั้นตอนที่ 27 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 26 ตรวจสอบสญุญากาศในทอสญุญากาศ 
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนทอสุญญากาศ จากนัน้ไปขั้นตอนที่ 27 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ อธิบายการซอมให
ลูกคาทราบ 

27 RFW ทาํงานปกตจิากตาํแหนงอสิระไปลอ็กหรอืไม? 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
• เปลี่ยนตําแหนงเกียรจาก 2H ไป 4H 
• RFW ทํางานปกติจากตําแหนงอิสระไปล็อก
หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบสาเหตุขอขัดของอีกครั้ง โดยทําซ้ําใน
ข้ันตอนที่ 1 ถามีขอบกพรองเกิดข้ึนอีก 

 
ขอ 2 RFW ไมทํางานในตาํแหนงจากลอ็กไปอิสระ (ไฟแสดง RFW ไมดับ) 

DCF030327100W05 

2 RFW ไมทาํงานจากตาํแหนงลอ็กไปอสิระ (ไฟแสดง RFW ไมดบั) 
รายละเอยีด RFW ไมเปลีย่นจากตาํแหนงลอ็กไปอสิระ 

[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• สวิตชหลัก RFW บกพรอง 
• สวิตชเกียรวางทรานสเฟอรบกพรอง 
• สวิตชแสดง 4x4 บกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• โซลินอยดวาลวปลด RFW บกพรอง 
• โซลินอยดวาลวล็อก RFW บกพรอง 
• กลองควบคุม RFW บกพรอง 
• รีเลยหลักบกพรอง 
• แอ็คชิวเอเตอร RFW บกพรอง 
• สวิตช RFW บกพรอง 
• อากาศรั่วจากทีเ่ก็บสุญญากาศหรือระบบแอ็คชิวเอเตอร 
• เช็ควาลวทางเดียว 
• แผนวงจรในแผงหนาปดบกพรอง 
• ฟวสที่เก่ียวของหรือชดุสายไฟบกพรอง 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช 
 

ซอมชุดสายไฟระหวาง PCM กับแผงหนาปด 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 30 

1 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางแผงหนาปดขัว้ 1F กบั
กราวด 
• ปลดข้ัวตอสายไฟแผงหนาปดหมายเลข 1 
• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการไมตอเนื่องระหวางแผงหนาปด ข้ัว 
1F กับกราวด 

ใช 
 

ซอมชุดสายไฟระหวางรีเลยหลักกับ PCM 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 29 

2 ตรวจสอบรเีลยหลกั 
• ตรวจสอบรีเลยหลัก 
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนรีเลยหลกั จากนั้นไปขั้นตอนที่ 29 

ใช 
 

ประกอบขั้วตอโซลินอยดวาลวปลด RFW จากนั้น
ไปข้ันตอนตอไป 

3 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ 
โซลนิอยดวาลวปลด RFW ขัว้ A กบักราวด 
• ปลดข้ัวตอสายไฟโซลินอยดวาลวปลด RFW 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
• วัดคาแรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 10 โวลตหรือไม?  

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางรีเลยหลักกับข้ัวตอสายไฟ
โซลินอยดวาลวปลด RFW จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
29 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ 
โซลนิอยดวาลวปลด RFW ขัว้ B กบักราวด 
• วัดคาแรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม?

ไมใช ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวปลด RFW จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 29 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอของ PCM ขัว้ 254 กบั
กราวด 
• คาแรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางโซลินอยดวาลวปลด 
RFW กับ PCM จากนั้นไปขั้นตอนที่ 29 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ประกอบขั้วตอสายไฟโซลินอยดวาลวล็อก RFW  

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
6 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอสายไฟ 

โซลนิอยดวาลวลอ็ก RFW กบักราวด 
• ปลดข้ัวตอสายไฟโซลินอยดวาลวล็อก RFW 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
• คาแรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางรีเลยหลักกับข้ัวตอสายไฟ
โซลินอยดวาลวล็อก RFW จากนั้นไปขั้นตอนที่ 
29 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอของโซลนิอยด วาลว
ลอ็ก RFW กบักราวด 
• คาแรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวล็อก RFW จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 29 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 8 วดัแรงเคลือ่นไฟฟาระหวางขัว้ตอของ PCM ขัว้ 253 กบั
กราวด 
• คาแรงเคลื่อนไฟฟาไดมากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวล็อก RFW จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 29 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 9 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอของ PCM ขัว้ 
202/204/206 กบักราวด 
  • บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตาํแหนง OFF 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวาง PCM กับกราวด จากนั้น
ไปข้ันตอนที่ 29 

ใช ไปขั้นตอนที่ 14 10 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอของ PCM ขัว้ 135 
กบักราวด 
  • เปลี่ยนตําแหนงเกียรทรานสเฟอรไปที่ N 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวาง PCMกับสวิตชเกียรวาง 
ทรานสเฟอร แลวไปขั้นตอนที ่29 

11 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอของสายไฟสวติช
เกยีรวางทรานสเฟอร ขัว้ A กบักราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของสวติช

เกยีรวาง ขัว้ B กบักราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติชเกียรวางทรานสเฟอร
กับกราวด จากนั้นไปขั้นตอนที ่29 

ใช ไปขั้นตอนที่ 18 14 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ PCM ที่
ขัว้ 137 กบักราวด 
  • เปลี่ยนตําแหนงเกียรไปที่ 2H 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวาง PCM กับสวิตชแสดง 
4x4 จากนั้นไปขั้นตอนที่ 29 

15 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟ สวติชไฟ
แสดง 4x4 ขั้ว A กับกราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม?  ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 ตรวจสอบสวติชแสดง 4x4 
  • ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนสวติชแสดง 4x4 จากนั้นไปขั้นตอนที ่29 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 17 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของสวติชไฟ
แสดง 4x4 ขั้ว B กับกราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติชไฟแสดง 4x4 กับ
กราวด จากนั้นไปขั้นตอนที่ 30 

ใช ไปขั้นตอนที่ 25 18 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ PCM ขัว้ 
185 กับกราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติช RFW จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 29 

19 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของสวติช 
RFW ขัว้ A กบักราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 20 ตรวจสอบสวติช RFW 

  • ปกติหรือไม?  ไมใช เปลี่ยนสวติช RFW จากนั้นไปขั้นตอนที่ 29 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 21 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของ สวติช 

RFW ขัว้ B กับกราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม?  

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติช RFW กับกราวด 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 29 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวางหลัก RFW กับ PCM 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 29 

22 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของสวติช
หลกั RFW ขั้ว D กับกราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 



การแกไขปญหาตามอาการ [เฟองทาย LSD (เฟองทายแบบลมิเิตทสลปิ)] 
 

03-03-7 

 
 
 
 
 
 

03

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 23 ตรวจสอบสวติชหลกั RFW 

  • ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนสวติชหลัก RFW 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 24 ตรวจสอบการตอเนือ่งระหวางขัว้ตอสายไฟของสวติช
หลกั RFW ขั้ว B กบักราวด 
  • มีการตอเนือ่งหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟระหวางสวติชหลัก RFW กับ
กราวด จากนั้นไปขั้นตอนที่ 29 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 25 ตรวจสอบเชค็วาลวทางเดยีว 
  • ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนเช็ควาลวทางเดยีว จากนั้นไปขั้นตอนที ่

29 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 26 ตรวจสอบแอค็ชวิเอเตอร RFW 

  • ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนแอ็คชิวเอเตอร RFW แลวไปขั้นตอนที ่29
ใช ไปขั้นตอนตอไป 27 ตรวจสอบสญุญากาศในทอสญุญากาศ 

  • ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนทอสุญญากาศ แลวไปขั้นตอนที่ 29 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 28 ตรวจสอบ PCM 

  • ปกติหรือไม? ไมใช ซอมหรือเปลีย่น PCM แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายใหลูกคาทราบ 

29 FRW ทาํงานปกตจิากอสิระไปลอ็กหรอืไม? 
  • บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตาํแหนง ON 
  • เลื่อนคันเกียรจาก 2H ไป 4H 
  • RFW ทํางานปกติจากอิสระไปล็อกหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบสาเหตุขอขัดของอีกครั้งโดยทําซ้ําใน
ข้ันตอนที่ 1 ถามีขอบกพรองเกิดข้ึนอีก 

 
 
ขอ 3 เสยีงดงั 

DCF030327100W06 

3 เสยีงดงั 
รายละเอยีด เสยีงดงัไดยนิจากเฟองทายดานหนา 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบกากบาทเพลากลาง 
  • ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนกากบาทเพลากลาง 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบดมุ RFW 
  • ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนดุม RFW 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบเพลาขอตอ 
  • ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนเพลาขอตอ 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบชดุชิน้สวนประกอบของเฟองทาย
ดานหนา 
  • ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชิ้นสวนที่ผดิปกต ิ

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

5 ยนืยนัวาไมพบเสยีงดงั 
  • เฟองทายดานหนาไมมีเสยีงดังใชหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบสาเหตุขอขัดของอีกครั้งโดยทําซ้ําใน
ข้ันตอนที่ 1 ถามีขอบกพรองเกิดข้ึนอีก 

 
 
 
 
 
 
 

[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
  • กากบาทเพลากลางสึกหรอหรือเสียหาย 
  • ดุม RFW สกึหรอ 
  • เพลาขอตอสึกหรอ 
  • ชุดชิ้นสวนประกอบของเฟองทายดานหนาบกพรอง 



การแกไขปญหาตามอาการ [เฟองทาย LSD (เฟองทายแบบลมิเิตทสลปิ)] 
 

03-03-8 

ขอ 4 การรัว่ของน้าํมนั 
DCF030327100W07 

4 น้าํมนัรัว่ 
รายละเอยีด มนี้าํมนัจากเฟองทายดานหนา 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฎบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ยนืยนัสภาพการประกอบเสือ้ควบคมุ RFW 
  • การประกอบชุดควบคุม RFW สมบูรณหรอืไม? ไมใช ประกอบชดุควบคุม RFW ใหสมบูรณ แลวไป

ข้ันตอนที่ 3 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบชดุชิน้สวนประกอบของเฟองทาย

ดานหนา  
  • ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชิ้นสวนที่ผดิปกต ิ

ใช ตรวจสอบสาเหตุขอขัดของอีกครั้งโดยทําซ้ําใน
ข้ันตอนที่ 1 ถามีขอบกพรองเกิดข้ึนอีก 

3 ยนืยนัวาไมมนี้าํมนัรัว่จากเฟองทายดานหนา 
  • มีน้ํามันรั่วจากเฟองทายดานหนาใชหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
  • การประกอบไมดีของชุดควบคุม RFW 
  • มีขอบกพรองของชุดชิ้นสวนประกอบเฟองทายดานหนา 



ขัน้ตอนทั่วไป 
 

03-10-1 

 
 
 
 
 
 

03

03-10 ขัน้ตอนทัว่ไป 
ขั้นตอนทัว่ไป (เพลาหนาและเพลาหลงั).... 03-10-1   

 
 
ขั้นตอนทัว่ไป (เพลาหนาและเพลาหลงั) 

DCF031000000W01 

การตดิตัง้กะทะลอและยาง 
1. เม่ือติดตั้งลอและยางแลว ใหขันนัตลอสลับไปมาใหแนนในทิศทางทแยงมมุ ตามคากําหนดตอไปนี ้

 
คาแรงขนั 

88.2-117.6 N•m {9.00-11.99 kgf•m, 65.06-86.73 ft•lbf} 
 
การถอดขัว้ตอสายไฟ 

1. ปลดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ กอนที่จะทํางานใดๆ ที่เก่ียวของกับข้ัวตอสายไฟ 
 
การถอด/ตดิตัง้ปกนก 

1. สําหรับบริเวณที่เชื่อมตอดวยบูชยาง, ใหยกรถใหสูงโดยใชลิฟท จากนั้นขนัโบลทและนตัยึดไวชั่วคราว จากนั้นนํารถ
ลงพ้ืน แลวขันโบลทและนตัยดึใหไดตามคาแรงขันที่กําหนด 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ทอทางน้าํมนัเบรก 
 
 ขอควรระวงั 

• น้าํมนัเบรกอาจทาํใหสผีวิของรถเสยีหายได หากน้าํมนัเบรกหกใสสรีถใหลางออกทนัท ี
 

1. ขันนัตทอน้ํามันเบรกใหแนนโดยใชเครื่องมือพิเศษ (49 0259 770B) ตองแนใจวาไดคาแรงขันนัตทอน้ํามันเบรกตาม
กําหนดโดยใชประแจบิดรวมกับเครื่องมือพิเศษ (ดู 00-00-16 สูตรคํานวณคาแรงขัน) 

2. ถาถอดทอน้ํามนัเบรกออกระหวางที่ไปข้ันตอนใดก็ตาม, ใหเติมน้ํามันเบรก, ไลลมเบรกและตรวจสอบรอยรัว่ หลังจาก
ไปขั้นตอนเหลานั้นเสร็จสมบรูณแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





เพลาหนา 
 

03-11-1 

 
 
 
 
 
 

03

03-11 เพลาหนา 
ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาหนา  
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]........................

 
03-11-1 

การตรวจสอบดมุลอ, แกนบงัคับเลีย้ว  
   [4x2 (รุนยกสงู), 4x4].....................

 
03-11-4 

ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาหนา  
   [4x2 (รุนยกสงู)]................................

 
03-11-2 

การถอด/ตดิตัง้ดมุลอ, แกนบังคับเลีย้ว   
[4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]...................

 
03-11-4 

ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาหนา  
   [4x4]...............................................

 
03-11-2 

การถอด/ตดิตัง้ดมุลอ, แกนบังคับเลีย้ว  
   [4x2 (รุนยกสงู)]............................

 
03-11-8 

การเปลีย่นโบลทดมุลอ  
   [4x2 (รุนยกสงู) 4x4]..........................

 
03-11-3 

การถอด/ตดิตัง้ดมุลอ, แกนบังคับเลีย้ว
[4x4]...........................................

 
03-11-14 

การตรวจสอบดมุลอ, แกนบงัคับเลีย้ว  
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]........................

 
03-11-3 

  

 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 

DCF031104000W01 

 
 

1 ดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว 
(ดู 03-11-3 การตรวจสอบดุมลอ แกนบังคับเลี้ยว 
[4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)])  
(ดู 03-11-4 การถอด/ติดตั้งดมุลอ, แกนบังคบัเลี้ยว 
[4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

DBG311ZWB001



เพลาหนา 
 

03-11-2 

ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาหนา [4x2 (รุนยกสูง)] 
DCF031104000W02 

 
1 โบลทดุมลอ 

(ดู 03-11-3 การเปลี่ยนโบลทดุมลอ  
[4x2 (รุนยกสูง), 4x4)]) 

 
 
 

2 ดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว 
(ดู 03-11-4 การตรวจสอบดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว 
[4x2 (รุนยกสูง), 4x4)]) 
(ดู 03-11-8 การถอด/ติดตั้งดมุลอ, แกนบังคบั
เลี้ยว [4x2 (รุนยกสูง)]) 

ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาหนา [4x4] 
DCF031104000W03 

 
1 
 

โบลทดุมลอ 
(ดู 03-11-3 การเปลี่ยนโบลทดุมลอ  
[4x2 (รุนยกสูง), 4x4)]) 

 
 
 

2 
 
ดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว 
(ดู 03-11-4 การตรวจสอบดุมลอ, แกนบังคับ
เลี้ยว [4x2 (รุนยกสูง), 4x4])  
(ดู 03-11-14 การถอด/ตดิตั้งดุมลอ, แกนบังคับ
เลี้ยว [4x4]) 

 
 

1

2

DBG311ZWB003

1

2

DBG311ZWB002



เพลาหนา 
 

03-11-3 

 
 
 
 
 
 

03

การเปลีย่นโบลทดมุลอ [4x2 (รุนยกสูง) 4x4] 
DCF031133060W01 

1. ถอดชดุคาลิปเปอรเบรกและจานดิสกเบรก 
2. ถอดโบลทดมุลอโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
3. เปลี่ยนโบลทดมุลอตัวใหมใสเขาไปในดุมลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ติดตั้งโบลทดุมลอโดยวางแหวนรองขนาดที่เหมาะสม

ลงบนดุมลอ และขันนัตยึดตามรูป 

 
การตรวจสอบดมุลอ, แกนบงัคับเลีย้ว [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 

DCF031104060W01 

การตรวจสอบระยะรนุลกูปนลอ 
1. หลังจากข้ึนแมแรงและรองตามจุดที่กําหนดดวยขาตั้งแลว ใหตรวจสอบระยะรุนของลูกปนลอ โดยจับทีด่านบนและ

ดานลางของยาง 
 
คาระยะรนุลกูปนลอ [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 

0 มม. {0 นิว้} 
 
การปรบัตัง้พรโีหลด 

1. ตรวจสอบวายางหมุนไดคลองเม่ือหมุนอยางแรง และไมมีการสะดดุหรือไมมีเสียงดังผดิปกติจากลูกปน 
2. ติดตั้งตาชั่งสปริงเขากับโบลทดุมลอ และวัดคาพรีโหลดลูกปน 

 
คาพรโีหลดเพลาลอหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 

5.6-11.2 N {0.58-1.14 kgf, 1.26-2.51 lbf} 
 

• ถาไมไดตามคาที่กําหนด ใหปรับตั้งพรีโหลดลูกปนลอหนา  
 
เมื่อมกีารเปลีย่นลกูปนลอ 

1. ถอดชดุคาลิปเปอรเบรก และแขวนไวดวยเชอืก 
2. ถอดฝาครอบ, ดึงปนล็อกออก และถอดชดุแผนปด 
3. ขันนัตล็อกดุมลอจนอานคาไดที่ 20-30 N•m (2.1-3.0 kgf•m, 15-22 ft•lbf) เพ่ือติดตั้งลกูปน 
4. คลายนัตล็อก เพ่ือใหสามารถหมุนนัตไดดวยมือ 
5. ติดตั้งตาชั่งสปริงเขากับโบลทดุมลอ และปรับตั้งพรีโหลด 

 
คาพรโีหลดเพลาลอหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 
5.6-11.2 N (0.58-1.14 kgf, 1.26-2.51 lbf) 
 

6. ขันนตัล็อกจนกระทั่งอานคาไดตามที่กําหนด 
 
 
 
 
 

แหวนรอง

นตัลอ นตัลอ

โบลทดมุลอ

แทงทองเหลอืง 

49 T028 305 49 T028 303
ABR6312W024

ABR6312W025



เพลาหนา 
 

03-11-4 

การตรวจสอบดมุลอ, แกนบงัคับเลีย้ว [4x2 (รุนยกสูง), 4x4] 
DCF031104060W02 

การตรวจสอบระยะรนุลกูปนลอ 
1. หลังจากข้ึนแมแรงและรองตามจุดที่กําหนดดวยขาตั้ง แลวใหตรวจสอบระยะรุนของลูกปนโดยจับทีด่านบนและดานลาง

ของยาง 
 
คาระยะรนุลกูปนลอ [4x2 (รุนยกสงู), 4x4] 

0.05 มม. {0.002 นิว้} 
 

 
การถอด/ตดิตัง้ดมุลอ, แกนบังคับเลีย้ว [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 

DCF031104060W03 

 ขอควรระวงั 
• ขัน้ตอนการปฏบิตัใินขัน้แรก ถาไมทาํการถอดเซน็เซอรวดัความเรว็ลอ ABS ออกกอน อาจจะทาํใหชดุสายไฟ
ขาดได ถาถกูดงึ ดงันั้นกอนทีจ่ะทาํการปฏบิตังิานในขัน้ตอนตอไปนี ้ใหปลดขัว้ตอสายไฟเซน็เซอร ABS 
(ดานเพลา) และจดัหาทีต่ดิตัง้ใหเหมาะสมซึง่อยูในตาํแหนงทีไ่มถกูดงึรัง้ในขณะทาํการบรกิารรถยนต 

 
1. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
1 เซ็นเซอรวัดความเร็ว ABS (มี ABS) 
2 คลิ้ป 
3 ฝาครอบดุมลอ 
4 ปนล็อก 
5 ชุดแผนปด 
6 นัตล็อต 
7 แหวนรอง 

 
 

8 ชุดคาลิปเปอรเบรก 
(ดู 03-11-5 หมายเหตุการถอดชดุคาลิปเปอร
เบรก) 

9 ดุมลอและสวนประกอบจานดสิกเบรก 
(ดู 03-11-7 หมายเหตุการตดิตั้งดุมลอและ
สวนประกอบจานดิสกเบรก) 

10 ฝาครอบกันฝุน 
11 ลูกหมากคันสง 

(ดู 06-14-10 การถอด/ติดตั้งแขนตอและกระปุก
พวงมาลัย) 

R R

R

R

R

SST SST

SST

SST

R

SST

R

R

R

R
R

SST

R

SST

14

15

16

20
22

18

17

19

21

13
12

10

8

2

1

9 7

6

4 3

5

11

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

19—25 
{2.0—2.5,
 15—18}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

53.9—68.6 
{5.50—6.99, 
39.8—50.5}

79.4—100.0
 {8.2—10.1,
 58.6—73.7}

108—127 
{11.1—12.9, 
79.7—93.6}

37.3—51.0 
{3.9—5.2,
 27.6—37.6}

44.1—58.8 
{4.50—5.99, 
32.6—43.3}

157—209 
{16.1—21.3, 
116—154}

19—25
 {2.0—2.5,
 15—18}

24

23

DBG311ZWB010



เพลาหนา 
 

03-11-5 
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12 แขนบังคับเลี้ยว 
13 ลูกหมากปกนกตัวลาง 

(ดู 02-13-5 การถอด/ติดตั้งทอรชั่นบารและ 
ปกนกตัวลาง [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 

14 ลูกหมากปกนกตัวบน 
(ดู 02-13-15 หมายเหตุการถอดลูกหมาก 
ปกนกตัวบนดานหนา) 

15 แกนบังคับเลี้ยว 
16 จานดสิกเบรก 

(ดู 03-11-5 หมายเหตุการถอดโบลทดุมลอ, 
ดุมลอ, จานดสิกเบรก) 
(ดู 03-11-7 หมายเหตุการตดิตั้งชดุดุมลอและ
สวนประกอบจานดิสกเบรก) 

17 ดุมลอ 
(ดู 03-11-5 หมายเหตุการถอดโบลทดุมลอ, 
ดุมลอ, จานดสิกเบรก) 
(ดู 03-11-7 หมายเหตุการตดิตั้งชดุดุมลอและ
สวนประกอบจานดิสกเบรก) 

 

 
 
หมายเหตกุารถอดชดุคาลปิเปอรเบรก 

1. ถอดชดุคาลิปเปอรเบรก และแขวนไวดวยเชอืกใน
ตําแหนงที่ไมขัดขวางการทํางาน 

 
หมายเหตกุารถอดโบลทดมุลอ, ดมุลอ, จานดสิกเบรก 
 

หมายเหต ุ
• ไมจําเปนตองถอดโบลทดุมลอออก นอกจากจะทําการเปลี่ยน 
 

1. หลังจากทําเครือ่งหมายบนจานดิสกเบรกและดุมลอ
แลว ถอดโบลทและจานดิสกเบรกและดุมออก 

2. ถอดชดุโบลทดมุลอออก โดยใชเครื่องอัดออกหาก
จําเปน 

 
 

18 โบลทดุมลอ 
(ดู 03-11-5 หมายเหตุการถอดโบลทดุมลอ, 
ดุมลอ, จานดสิกเบรก) 
(ดู 03-11-7 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทดุมลอ) 

19 ตลับลูกปนตัวนอก 
20 ซีลนํ้ามัน 

(ดู 03-13-7 หมายเหตุการตดิตั้งซีลนํ้ามัน) 

21 ตลับลูกปนตัวใน 
22 ปลอกตลับลูกปนตัวใน 

(ดู 03-11-6 หมายเหตุการถอดปลอกตลับ
ลูกปนตัวใน, ปลอกตลับลูกปนตัวนอก) 
(ดู 03-11-7 หมายเหตุการประกอบปลอกตลบั
ลูกปนตัวนอก, ปลอกตลับลูกปนตัวใน) 

23 ปลอกตลับลูกปนตัวนอก 
(ดู 03-11-6 หมายเหตุการถอดปลอกตลับ
ลูกปนตัวใน, ปลอกตลับลูกปนตัวนอก) 
(ดู 03-11-7 หมายเหตุการประกอบปลอกตลบั
ลูกปนตัวนอก, ปลอกตลับลูกปนตัวใน) 

24 โรเตอรเซ็นเซอร ABS (มAีBS) 
(ดู 03-11-6 หมายเหตุการถอดโรเตอร
เซ็นเซอร ABS) 
(ดู 03-11-6 หมายเหตุการตดิตั้งโรเตอร
เซ็นเซอร ABS)  

เครือ่งหมาย 

DBG311ZWB011

DBG311ZWB012



เพลาหนา 
 

03-11-6 

หมายเหตกุารถอดปลอกตลบัลกูปนตวัใน, ปลอกตลบัลกูปนตวันอก 
 
 หมายเหต ุ

• เม่ือถอดปลอกตลับลูกปนตัวใน ควรถอดปลอกตลับลูกปนและซีลน้ํามันออกพรอมกัน 
1. ถอดปลอกของตลับลูกปนโดยใชเหล็กสงขนาดที่

เหมาะสม และใชคอนตอกออก สําหรับอีกดานให
พลิกดุมลอกลบัและถอดปลอกตลับลูกปนออก 

 

 
หมายเหตกุารถอดโรเตอรเซน็เซอร ABS 
 

หมายเหต ุ
• ไมจําเปนตองถอดโรเตอรเซ็นเซอรออก นอกจากจะทําการเปลี่ยน 

 
1. ถอดโรเตอรเซน็เซอรโดยใชสกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้โรเตอรเซน็เซอร ABS 

1. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษตามรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ใชเครื่องมือพิเศษอัดชดุโรเตอรเซ็นเซอรตัวใหม 
จนกระทั่งสมัผสักับปลายของดุมลอใหไดตามรูป 

 

 
 

โรเตอรเซน็เซอร 
ABS 

ดมุลอ 

DBG311ZWB004

ABR6312W002

49 G019 017

ABR6312W003

-0.3—0.3 mm 
{-0.012—0. 011 in}

ABR6312W023



เพลาหนา 
 

03-11-7 
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หมายเหตกุารประกอบปลอกตลบัลกูปนตวันอก, ปลอกตลบัลกูปนตวัใน 
1. ประกอบปลอกของตลับลูกปนโดยใชเครื่องมอื

พิเศษและแทนอัด สําหรับดานที่เหลือใหพลิกดุม
ลอกลับ และประกอบปลอกตลบัลูกปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ซลีน้าํมนั 

1. หลังจากประกอบตลับลูกปนเขาไปในดุมลอแลว 
ใหตอกซลีนํ้ามนัเขา จนกระทัง่สัมผัสเสมอกับ
ผิวสัมผสัดุมลอโดยใชเครื่องมอืพิเศษ 

2. ทาจาระบทีี่ขอบซีลนํ้ามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุการตดิตัง้โบลทดมุลอ 

1. ใชแทนอัดติดตัง้โบลทดุมลอเขากับดุมลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ดมุลอและสวนประกอบของจานดสิกเบรก 

1. ใสจาระบใีนบริเวณที่แสดงในภาพ  
 
 จาํนวนจาระบ ี     

68-76 g {2.5-2.6 oz} 
 

2. ติดตั้งดุมลอและสวนประกอบของจานดสิกเบรก 
จากนั้นปรับตั้ง พรีโหลด (ดู 03-11-3 การตรวจสอบ
ดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตลบัลกูปนดานนอก 

ตลบัลกูปนดานใน 

จาระบ ี

จาระบ ี

49 H033 101

49 B025 001

DBG311ZWB005

49 F019 001

DBG311ZWB007

DBG311ZWB006

DBG311ZWB017



เพลาหนา 
 

03-11-8 

การถอด/ตดิตัง้ดมุลอ, แกนบังคับเลีย้ว [4x2 (รุนยกสงู)] 
DCF031104060W04 

 ขอควรระวงั 
• ขัน้ตอนการปฏบิตัใินขัน้แรก ถาไมทาํการถอดเซน็เซอรวดัความเรว็ลอ ABS ออกกอน อาจจะทาํใหชดุสายไฟ
ขาดได ถาถกูดงึ ดงันั้นกอนทีจ่ะทาํการปฏบิตังิานในขัน้ตอนตอไปนี ้ใหปลดขัว้ตอสายไฟเซน็เซอร ABS 
(ดานเพลา) และจดัหาทีต่ดิตัง้ใหเหมาะสมซึง่อยูในตาํแหนงทีไ่มถกูดงึรัง้ในขณะทาํการบรกิารรถยนต 

 
1. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
1 เซ็นเซอรวัดความเร็วลอ ABS (มี ABS) 
2 ฝาครอบดุมลอ 
3 นัตล็อก 

(ดู 03-11-9 หมายเหตุการถอดนัตล็อก) 
(ดู 03-11-13 หมายเหตุการตดิตั้งนตัล็อก) 

4 ลอและยาง 
 

5 ชุดคาลิปเปอรเบรก 
(ดู 03-11-10 หมายเหตุการถอดชุดคาลิปเปอร
เบรก) 

6 จานดสิกเบรก 
7 ลูกหมากปลายคันสง 

(ดู 03-11-10 หมายเหตุการถอดลูกหมากคันสง) 

ดาน
ลกูปน
ลอ 

SST

SST

SST

SST

R

R

R

R

R

R

R

SST

SST

R

R R

10

7

8 11

1

A

A

12

B
B

6 4

5

9

13

3

18

16

14

15

17

2

19

88.2—117.6
{9.00—11.99,
 65.06—86.73}

108—127 {11.1—12.9, 79.7—93.6}

54.9—67.6 
{5.6—6.8, 40.5—49.8}

19—25 {2.0—2.5, 15—18}

235—314 
{24.0—32.0,
174—231}

19—25
{2.0—2.5, 
15—18}

24.5—36.2 {2.5—3.6, 18.1—26.6}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

69.2—93.2 
{7.06—9.50, 
51.1—68.7}

44.1—58.8 
{4.50—5.99, 
32.6—43.3}

157—209 
{16.1—21.3, 
116—154}

37.3—51.0
{3.81—5.20, 27.6—37.6}

DBG311ZWB013



เพลาหนา 
 

03-11-9 
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8 โบลท (เหล็กกันโคลง) 
(ดู 02-13-17 การถอด/ติดตั้งเหล็กกันโคลง
ดานหนา [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) 

9 โบลท (โชคอัพ) 
10 ลูกหมากปกนกตัวบน 

(ดู 02-13-15 หมายเหตุการถอดลูกหมากปกนก
ตัวบน) 

11 ลูกหมากปกนกตัวลาง 
(ดู 02-13-10 การถอด/ติดตั้งทอรชั่นบาร และ
ปกนกตัวลาง [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) 

12 ดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว, ฝาครอบกันฝุน 
13 สวนประกอบดมุลอ 

(ดู 03-11-10 หมายเหตุการถอดสวนประกอบ 
ดุมลอ) 
(ดู 03-11-13 หมายเหตุการตดิตั้งสวนประกอบ 
ดุมลอ) 

14 โรเตอรเซ็นเซอร ABS (ม ีABS) หรือแผนกันรนุ 
(ไมมี ABS) 

15 แหวนล็อก 
16 ลูกปนลอ 

(ดู 03-11-11 หมายเหตุการถอดลูกปนลอ) 
17 ฝาครอบกันฝุน 

(ดู 03-11-11 หมายเหตุการถอดฝาครอบกันฝุน) 
(ดู 03-11-12 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบกนัฝุน)

18 แกนบังคับเลี้ยว 
19 โบลทดุมลอ 

(ดู 03-11-11 หมายเหตุการถอดโบลทดุมลอ) 
(ดู 03-11-12 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทดุมลอ) 

 
 
หมายเหตกุารถอดนตัลอ็ก 
 
 หมายเหต ุ

• ถอดนัตล็อกในขณะรถจอดอยูกับพ้ืนราบ 
 

1. ตอกคลายย้ํานตัล็อกดานนอก โดยใชคอนและสกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ถอดนัตล็อกออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVF6312W051

AVF6312W052



เพลาหนา 
 

03-11-10 

หมายเหตกุารถอดชดุคาลปิเปอรเบรก 
1. ถอดชดุคาลิปเปอรและแขวนไวดวยเชือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารถอดลกูหมากคนัสง 

1. ถอดนัตลูกหมาก 
2. ถอดแยกลูกหมากคันสงออกจากแกนบังคับเลี้ยว

โดยใชเครื่องมอืพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารถอดสวนประกอบของดมุลอ 

1. ถอดสวนประกอบของดุมลอ โดยใชเครื่องมอืพิเศษ
และแทนอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ถาปลอกลูกปนตัวในยังตดิอยูที่ดุมลอใหเจยีระไน
ปลอกออกเหลือไวประมาณ 0.5 มม. {0.002 นิว้} 
แลวถอดออกโดยใชสกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVF6312W002

49 T028 304

49 T028 303

AVF6312W003

49 F026 103

49 G033 102

AVF6312W004

AVF6312W005



เพลาหนา 
 

03-11-11 
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หมายเหตกุารถอดลกูปนลอ 
1. ถอดลูกปนโดยใชเครื่องมือพิเศษและแทนอัด 

หมายเหตกุารถอดฝาครอบกนัฝุน 
 
 หมายเหต ุ

• ไมจําเปนตองถอดฝาครอบกันฝุนออก นอกจากจะทาํการเปลี่ยน 
 

1. ทําเครื่องหมายที่ฝาครอบกันฝุนกับแกนบังคับเลี้ยว 
เพ่ือใชในการประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ถอดฝาครอบกันฝุนออกโดยใชเหล็กสกัด 

 
หมายเหตกุารถอดโบลทดมุลอ 
 
 หมายเหต ุ

• ไมจําเปนตองถอดโบลทดุมลอ นอกจากจะทําการเปลี่ยน 
 

1. ถอดโบลทดมุลอโดยใชแทนอัด 

 
 
 

เครือ่งหมาย 

49 S033 106

49 F026 103

49 G030 797

ABR6312W007

ABR6312W008

ABR6312W009

AVF6312W006



เพลาหนา 
 

03-11-12 

หมายเหตกุารตดิตัง้โบลทดมุลอ 
1. ติดตั้งโบลทดุมลอตัวใหมโดยใชแทนอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ฝาครอบกนัฝุน 

1. ทําเครื่องหมายที่ฝาครอบกันฝุนตัวใหมให
เหมือนกันกับฝาครอบกันฝุนตวัเกา 

2. จัดเครื่องหมายที่ฝาครอบกันฝุนตัวใหมใหตรงกับ
เครื่องหมายทีท่ําไวบนแกนบงัคับเลี้ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้งฝาครอบกันฝุนตัวใหมโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

และแทนอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบลกูปนลอ 

1. ติดตั้งลูกปนตัวใหมโดยใชเครือ่งมือพิเศษและ
แทนอัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งหมาย 

AVF6312W007

ABR6312W010

49 D026 102

49 W010 107A

DBG311ZWB015

49 G030 797
49 S033 107

49 D026 102

ABR6312W012



เพลาหนา 
 

03-11-13 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารตดิตัง้สวนประกอบของดมุลอ 
1. ติดตั้งสวนประกอบของดุมลอ โดยใชเครื่องมอืพิเศษ 

และแทนอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้นตัลอ็ก 
 
 หมายเหต ุ

• ติดตั้งนัตล็อกในขณะรถจอดอยูกับพ้ืนราบ 
 

1. ติดตั้งนัตล็อกตวัใหมและย้ํานตัตามรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือมากกวา 

49 F027 009

49 G019 011

DBG311ZWB016

0.5mm {0.02 in}

AVF6312W053



เพลาหนา 
 

03-11-14 

การถอด/ตดิตัง้ดมุลอ, แกนบังคับเลีย้ว [4x4] 
DCF031104060W05 

 ขอควรระวงั 
• ขัน้ตอนการปฏบิตัใินขัน้แรก ถาไมทาํการถอดเซน็เซอรวดัความเรว็ลอ ABS ออกกอน อาจจะทาํใหชดุสายไฟ
ขาดได ถาถกูดงึ ดงันั้นกอนทีจ่ะทาํการปฏบิตังิานในขัน้ตอนตอไปนี ้ใหปลดขัว้ตอสายไฟเซน็เซอร ABS 
(ดานเพลา) และจดัหาทีต่ดิตัง้ใหเหมาะสมซึง่อยูในตาํแหนงทีไ่มถกูดงึรัง้ในขณะทาํการบรกิารรถยนต 

 
1. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับในตาราง 
2. การตดิตั้งใหทาํยอนข้ันตอนการถอด 

 
 

1 นัตล็อก 
(ดู 03-11-15 หมายเหตุการถอดนัตล็อก) 
(ดู 03-11-19 หมายเหตุการตดิตั้งนตัล็อก) 

2 ชุดคาลิปเปอรเบรก 
(ดู 03-11-15 หมายเหตุการถอดชุดคาลิปเปอร
เบรก) 

3 จานเบรก 

4 ลูกหมากปลายคันสง 
(ดู 03-11-15 หมายเหตุการถอดลูกหมากปลาย
คันสง) 

5 โบลท (เหล็กกันโคลง) 
6 โบลท (โชคอัพ) 
7 ลูกหมากปกนกตัวบน 
8 ลูกหมากปกนกตัวลาง 
9 ดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว, ฝาครอบกันฝุน 

SST

SST

SST

SST

SST

R
R

R

R

R

R

SST

SST

R

R

R

7

4

5

8

A

A

9

1

3

2

6

11

15

13 12

14

10

16

24.5—36.2 {2.5—3.6, 18.1—26.6}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

G
R

E
A

S
E

69.2—93.2 
{7.06—9.50, 
51.1—68.7} 44.1—58.8 

{4.50—5.99, 
32.6—43.3}

54.9—67.6 
{5.60—6.89, 
40.5—49.8}

19—25
{2.0—2.5, 
15—18}

157—209
{16.1—21.3, 
116—154}

235—314
{24.0—32.0, 
174—231}

37.3—51.0
{3.81—5.20, 27.6—37.6}

108—127
{11.1—12.9, 
79.7—93.6}

53.9—60.8
{5.50—6.19, 
39.8—44.8}

DBG311ZWB014



เพลาหนา 
 

03-11-15 

 
 
 
 
 
 

03

 
10 ซีลนํ้ามัน 

(ดู 03-11-16 หมายเหตุการถอดซีลนํ้ามัน) 
(ดู 03-11-19 หมายเหตุการตดิตั้งซลีนํ้ามัน) 

11 สวนประกอบดมุลอ 
(ดู 03-11-16 หมายเหตุการถอดสวนประกอบ
ของดุมลอ) 
(ดู 03-11-18 หมายเหตุการตดิตั้งสวนประกอบ
ของดุมลอ) 

12 แหวนล็อก 
13 ลูกปนลอ 

(ดู 03-11-16 หมายเหตุการถอดลูกปนลอ) 
(ดู 03-11-18 หมายเหตุการประกอบลูกปนลอ) 

14 ฝาครอบกันฝุน 
(ดู 03-11-17 หมายเหตุการถอดฝาครอบกันฝุน) 
(ดู 03-11-18 หมายเหตุการตดิตั้งฝาครอบกนัฝุน)

15 แกนบังคับเลี้ยว 
16 โบลทดุมลอ 

(ดู 03-11-17 หมายเหตุการถอดโบลทดุมลอ) 
(ดู 03-11-17 หมายเหตุการตดิตั้งโบลทดุมลอ) 

 
หมายเหตกุารถอดนตัลอ็ก 

1. คลายย้ํานตัล็อกดานนอกของนัตล็อกโดยใชคอน
และเหล็กสกัด 

2. ล็อกดุมลอโดยการเหยยีบเบรก 
3. ถอดนัตล็อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดชดุคาลปิเปอรเบรก 

1. ถอดชดุคาลิปเปอรเบรกออกแลวแขวนไวดวยเชือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารถอดลกูหมากปลายคนัสง 

1. ถอดนัตยึดลูกหมากคันสง 
2. แยกชดุคันสงออกจากแกนบังคับเลี้ยวโดยใช

เครื่องมือพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

ABR6312W005

ABR6312W015

49 T028 3A0

ABR6312W028



เพลาหนา 
 

03-11-16 

หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนั 
1. ถอดซลีนํ้ามันโดยใชไขควง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดสวนประกอบของดมุลอ 

1. ถอดสวนประกอบของดุมลอโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
และแทนอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ถาปลอกลูกปนตัวในยังตดิอยูที่ดุมลอใหเจยีระไน
ปลอกออกเหลือไวประมาณ 0.5 มม. {0.002 นิว้} 
แลวถอดออกโดยใชสกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดลกูปนลอ 

1. ถอดลูกปนลอโดยใชเครื่องมือพิเศษและแทนอัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABR6312W020

49 F026 103

49 G030 79749 F026 102

ABR6312W006

ABR6312W016

49 S033 106

49 F026 103

49 G030 797

ABR6312W007



เพลาหนา 
 

03-11-17 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารถอดฝาครอบกนัฝุน 
 
 หมายเหต ุ

• ไมจําเปนตองถอดฝาครอบกันฝุนออก นอกจากจะทาํการเปลี่ยน 
 

1. ทําเครื่องหมายที่ฝาครอบกันฝุนกับแกนบังคับเลี้ยว
เพ่ือใชในการประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ถอดฝาครอบกันฝุนออกโดยใชเหล็กสกัด 

 
 
 

 
 
หมายเหตกุารถอดโบลทดมุลอ 
 
 หมายเหต ุ

• ไมจําเปนตองถอดฝาครอบกันฝุนออก นอกจากจะทาํการเปลี่ยน 
 

1. ถอดโบลทดมุลอโดยใชแทนอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้โบลทดมุลอ 

1. ติดตั้งโบลทดุมลอตัวใหมโดยใชแทนอัด 
 

 

เครือ่งหมาย 

ABR6312W008

ABR6312W009

ABR6312W019

ABR6312W022



เพลาหนา 
 

03-11-18 

หมายเหตกุารตดิตัง้ฝาครอบกนัฝุน 
1. ทําเครื่องหมายที่ฝาครอบกันฝุนตัวใหมใหเหมอืนกัน

กับฝาครอบกันฝุนตัวเกา 
2. จัดเครื่องหมายที่ฝาครอบกันฝุนตัวใหมใหตรงกันกับ

เครื่องหมายทีท่ําไวบนแกนบงัคับเลี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประกอบฝาครอบกันฝุนตัวใหมโดยใชเครื่องมอืพิเศษ 

และแทนอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารประกอบลกูปนลอ 

1. ประกอบลูกปนลอตัวใหมโดยใชเครื่องมือพิเศษและ
แทนอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้สวนประกอบของดมุลอ 

1. ติดตั้งสวนประกอบของดุมลอโดยใชเครื่องมอืพิเศษ
และแทนอัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งหมาย 

ABR6312W010

49 D026 102

49 W010 107A

DBG311ZWB015

49 G030 797
49 S033 107

49 D026 102

ABR6312W012

49 F027 009

49 G019 011

DBG311ZWB016



เพลาหนา 
 

03-11-19 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารตดิตัง้ซลีน้าํมนั 
1. ทาจาระบทีี่ขอบซีลนํ้ามันตัวใหม 
2. ติดตั้งซีลนํ้ามันตัวใหมใหเสมอกันกับแกนบังคับเลี้ยว

โดยใชเครื่องมอืพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้นตัลอ็ก 

1. ติดตั้งนัตล็อกตวัใหมและย้ํานตัล็อกตามรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนเหลก็ 

49 F026 103

49 D026 102

ABR6312W021

0.5 mm {0.02 in}

ABR6312W026

หรือมากกวา 





เพลาหลงั 
 

03-12-1 

 
 
 
 
 
 

03

03-12 เพลาหลงั 
ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาหลงั....................03-12-1 การถอด/ตดิตัง้เพลาขาง......................03-12-2 

การตรวจสอบเพลาหลัง.......................... 03-12-1   
การปรบัตั้งเพลาหลัง...............................03-12-2   

 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาหลงั 

DCF031205000W01  

 

1 เพลาขาง 
(ดู 03-12-1 การตรวจสอบเพลาขาง) 
(ดู 03-12-2 การปรับตั้งเพลาขาง) 
(ดู 03-12-2 การถอด/ติดตั้งเพลาขาง) 

 
 
การตรวจสอบเพลาหลัง 

DCF031226110W01 
การตรวจสอบระยะรนุลกูปนลอ 

1. ข้ึนแมแรงที่ดานทายรถยนตและรองรับดวยขาตั้ง 
2. ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเสียงดังผดิปกติ และยางหมุนไดคลองเมื่อหมุนดวยมืออยางเตม็แรง 
3. จับทีด่านบนของยาง และตรวจสอบระยะรุนลูกปน 
 
 ระยะรนุลกูปนทีล่อหลงั 

0.05-0.25 มม. {0.002-0.010 นิว้} 
 
4. ถาไมไดตามคาที่กําหนด ใหปรับตั้งระยะรุนลกูปนใหม 

 
 
 
 
 

4x2 ยกเวนรุนยกสงู 

4x2 (รุนยกสงู) และ 
4x4 

1

DCF312ZWB001



เพลาหลงั 
 

03-12-2 

การปรบัตั้งเพลาหลัง 
DCF031226110W02 

การปรบัตัง้ระยะรนุลกูปน 
1. ปรับตั้งระยะรุนลูกปนในทศิทางแนวแกน (เฉพาะเมื่อเปลี่ยนลูกปนใหมเทากัน) 

(1) อัดสวนประกอบเพลาหลังดานหนึ่งเขากับ
ลูกปนดานขางของชุดเฟองทาย 

(2) วัดระยะหางระหวางเสื้อลูกปนกับเสื้อเพลา 
(จุด A ในรูปภาพ) 

(3) เลือกขนาดแผนชิมปรับตั้งทีม่คีวามหนา
มากกวาระยะหางที่วดัไดในขัน้ตอนที่ 2 
0.65-0.95 มม. {0.026-0.037 นิว้}  และทํา
การตดิตั้ง 

(4) วัดระยะหางของสวนประกอบเพลาขาง
ดานตรงขาม โดยใหทาํเหมือนกับข้ันตอน 
1 และ 2 

 
(5) เลือกขนาดแผนชิมปรับตั้งทีม่คีวามหนามากกวาระยะหางทีว่ัดไดในขั้นตอนที่ 4 0.05-0.25 มม. {0.002-0.009 

นิว้} และทําการตดิตั้ง 
(6) ยืนยันระยะรุนลกูปนวาอยูในคา 0.05-0.25 มม. {0.002-0.009 นิว้} 

• ถาไมอยูในคากําหนด ใหปรับตัง้ระยะรุนลูกปนอีกครั้ง 
 
คากาํหนดระยะรนุลกูปนในทศิทางแนวแกน 

0.05-0.25 มม. {0.002-0.009 นิว้} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานตรงขาม: B 

เพลายดึเฟอง
ดอกจอก 

แผนชมิปรบัตัง้ 

A

ABR6314W011



เพลาหลงั 
 

03-12-3 

 
 
 
 
 
 

03

การถอด/ตดิตัง้เพลาขาง 
DCF031226110W03 

1. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีแ่สดงในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทําซอนข้ันตอนการถอด 

 
1 ดรัมเบรก 
2 สลักตอสายเบรกมือ 
3 ทอน้ํามันเบรก 
4 นัต 
5 เพลาขางและชดุแผนปดหลัง 

(ดู 03-12-7 หมายเหตุการตดิตั้งแผนชิมปรับตั้ง, ชุด
แผนปดหลังและเพลาขาง (การปรับตั้งระยะรนุลูกปน))

6 แผนชิมปรับตั้ง 
(ดู 03-12-7 หมายเหตุการตดิตั้งแผนชิมปรับตั้ง, ชุด
แผนปดหลังและเพลาขาง (การปรับตั้งระยะรนุลูกปน))

7 โรเตอรเซ็นเซอร ABS (มี ABS) 
(ดู 03-12-4 หมายเหตุการถอดโรเตอรเซ็นเซอร ABS)
(ดู 02-12-6 หมายเหตุการตดิตั้งโรเตอรเซ็นเซอร 
ABS) 

8 นัตล็อกลูกปน 
(ดู 03-12-4 หมายเหตุการถอดนัตล็อตลูกปน) 
(ดู 03-12-6 หมายเหตุการตดิตั้งนัตล็อกลูกปน, อัด
ลูกปน) 

9 แหวนล็อก 

10 เสื้อลูกปน 
(ดู 03-12-4 หมายเหตุการถอดเสื้อลูกปน) 

11 ลูกปน 
(ดู 03-12-6 หมายเหตุการตดิตั้งนัตล็อกลูกปน, 
ลูกปน) 

12 แผนรองลูกปน 
13 ซีลนํ้ามัน (ดานเสื้อลูกปน) 

(ดู 03-12-6 หมายเหตุการตดิตั้งซีลน้ํามัน, ปลอก
ลูกปน (ดานเสือ้ลูกปน)) 

14 ปลอกลูกปน 
(ดู 03-12-5 หมายเหตุการถอดปลอกลูกปนตวันอก) 
(ดู 03-12-6 หมายเหตุการตดิตั้งซีลน้ํามัน, ปลอก
ลูกปน (ดานเสือ้ลูกปน)) 

15 ชุดแผนปดหลัง 
16 เพลาขาง 
17 โบลทดุมลอ 
18 แผนรองเพลาขาง 
19 ซีลนํ้ามัน (ดานเสื้อเพลา) 

(ดู 03-12-5 หมายเหตุการถอดซีลนํ้ามัน (ดานเสื้อ
เพลา)) 
(ดู 03-12-5 หมายเหตุการตดิตั้งซีลน้ํามัน (ดานเสื้อ
เพลา)) 

20 โอ-ริง 

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

R

R

R

R

R

7

8

9

4

2

3

1

5

6

11

10

A

A

20

19

14
12

13 15

18

16

17

N·m {kgf·m, ft·lbf}

SST

R
SST

R
SST

SST

SST

SST
*

*49 0259 770B

WITH ABS

WITH ABS

19—25
{2.0—2.5,
 15—18}

12.8—21.6 N·m 
{131—220 kgf·cm, 
114—191 in·lbf}

108—128 
{11.1—13.0, 
79.7—94.4}

275—313
{28.1—31.9, 203—230}

DBG312ZWB001



เพลาหลงั 
 

03-12-4 

หมายเหตกุารถอดโรเตอรเซน็เซอร ABS  
 
 คาํเตอืน 

• ขณะทีเ่จยีระไนควรระมดัระวงัเศษโลหะจากเครือ่งเจยีระไนหรอืปลอกลูกปน ตองใสแวนตาปองกนัไวเสมอ 
 
 ขอควรระวงั 

• เนือ่งจากโรเตอรเซน็เซอร ABS ตดิอยูทีข่อบดมุลอหลงัเกอืบจะเสมอกนั ขยบัเพลาขางใหหางออกมามาก
ทีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได ควรระมดัระวงัอยาทาํใหเกดิความเสยีหายทีด่มุลอหลงัเมือ่ทาํการเจยีระไน 

 
1. เจียระไนสวนของโรเตอรเซ็นเซอร ABS จนเหลือ 

0.5 มม. {0.02 นิว้} ตอจากนัน้ใชสกัดและคอน
ถอดโรเตอรออก 

 

 
หมายเหตกุารถอดนตัลอ็กลกูปน 
 
 หมายเหต ุ

• ควรระวังในขณะทําการถอดหรอืติดตั้งนตัล็อกลูกปนลอซาย เพราะเปนเกลียวซาย (ขันแนนโดยหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา) 

 
1. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ ที่แสดงตามภาพ และ

ถอดนัตล็อกลูกปนออกจากเพลาหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดเสือ้ลกูปน 

1. ถอดลูกปนและเสื้อลูกปนโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABR6314W002

49 S120 645A

49 0603 635A

ABR6314W003

49 S026 20449 S026 20549 S026 208

ABR6314W004



เพลาหลงั 
 

03-12-5 
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หมายเหตกุารถอดปลอกลกูปน 
1. หลังจากการถอดลูกปนและซีลน้ํามันออกจากดุม

ลอแลว ตอกทีป่ลอกนอกเบาๆ โดยใชเหล็กสงที่
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนั (ดานเสือ้เพลา) 

1. ถอดซลีนํ้ามันออกจากเสื้อเพลาโดยใชไขควง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ซลีน้าํมนั (ดานเสือ้เพลา) 

1. ตอกซีลนํ้ามันเขาจนกระทั่งสมัผสักับปลายสดุของ
เสื้อเพลาโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

2. หลังจากติดตั้ง ทาจาระบทีี่ขอบซีลนํ้ามัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซลีน้าํมนั 

เสือ้เพลา 

ระยะซลีน้าํมนั : 

ซลีน้าํมนั 

เสือ้เพลา 

เสือ้เพลา 

ซลีน้าํมนั 

ABR6314W005

ABR6314W006

40.0—41.0 mm {1.58—1.68 in}

49 F027 009

ABR6314W007



เพลาหลงั 
 

03-12-6 

หมายเหตกุารตดิตัง้ซลีน้าํมนั, ปลอกลกูปน (ดานเสือ้ลกูปน) 
1. อัดปลอกของลูกปนและซลีนํ้ามัน โดยใชเครือ่งมือ

พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้นตัลอ็กลกูปน, อดัลกูปน 

1. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษและอัดลกูปนเขาไปจนกระทั่ง
มองเห็นเกลียวของสกรูยดึนัตล็อกลูกปนเพลาขางพน
ออกมาจากขอบของปลอกลูกปน 3-5 เกลียว 

2. ถอดเครื่องมือพิเศษ และติดตั้งนัตล็อกลูกปนเขากับ
เพลาขาง 

3. ขันนัตล็อกลูกปนใหแนนโดยใชเครื่องมือพิเศษ (49 
0603 635A) เพ่ืออัดลูกปน 

4. ถอดนัตล็อกลูกปนและติดตั้งแหวนล็อก โดยใหเดือย
ของแหวนล็อกสวมพอดีกับรองของเพลาขาง 

5. ประกอบนัตล็อกลูกปนอีกครั้งและขันนัตล็อกลูกปนให
ไดตามคาแรงขนั 

 
 คากาํหนดแรงขนั 

275-313 N•m {28.1-31.9 kgf•m, 230 ft•lbf } 

 
6. พับแหวนล็อกใหลงไปในชองของนัตล็อก  

 
 ขอควรระวงั 

• ประแจขนัตองตัง้ฉากกบัเครือ่งมอืพเิศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้โรเตอรเซน็เซอร ABS 
  
 หมายเหต ุ

• ติดตั้งโรเตอรเซ็นเซอร ABS ในทศิทางตาม
รูปภาพ 

 

 
 
 
 

ดานนตัลอ็กลกูปน 

ซลี                                       ลกูปน 

49 U027 003

49 F027 004

49 F027 003

ABR6314W008

49 S120 748

ABR6314W013

49 S120 645A

49 0603 635A

ABR6314W010

ABR6314W012



เพลาหลงั 
 

03-12-7 
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1. อัดโรเตอรเซ็นเซอร ABS จนถึงปลายสุด
ของนัตล็อกลูกปนโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้แผนชมิปรบัตัง้, สวนประกอบแผนปดหลงัและเพลาขาง (การปรบัตัง้ระยะรนุลกูปน) 

1. ปรับตั้งระยะรุนลูกปนในทศิทางแนวแกน (เฉพาะเมื่อเปลี่ยนลูกปนใหมเทากัน) 
(1) อัดสวนประกอบเพลาหลังดานหนึ่งเขากับลูกปน

ดานขางของชดุเฟองทาย 
(2) วัดระยะหางระหวางเสื้อลูกปนกับเสื้อเพลา (จุด 

A ในรูปภาพ) 
(3) เลือกขนาดแผนชิมปรับตั้งทีม่คีวามหนา

มากกวาระยะหางที่วดัไดในขัน้ตอนที่ 2 0.65-
0.95 มม. {0.026-0.037 นิว้}  และทาํการ
ติดตั้ง 

(4) วัดระยะหางของสวนประกอบเพลาขางดานตรง
ขาม โดยใหทาํเหมือนกับข้ันตอน 1 และ 2  

(5) เลือกขนาดแผนชิมปรับตั้งทีม่คีวามหนา
มากกวาระยะหางที่วดัไดในขัน้ตอนที่ 4 0.05-
0.25 มม. {0.002-0.009 นิว้} และทําการ
ติดตั้ง 

(6) ยืนยันระยะรุนลกูปนวาอยูในคา 0.05-0.25 มม. {0.002-0.009 นิว้} 
• ถาไมอยูในคากําหนด ใหปรับตัง้ระยะรุนลูกปนอีกครั้ง 

 
คากาํหนดระยะลกูปนในทศิทางแนวแกน 

0.05-0.25 ม.ม. {0.002-0.009 นิว้} 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลายดึเฟอง
ดอกจอก 

แผนชมิปรบัตัง้ 

ดานตรงขาม: B 
A

49 1011 748

ABR6314W009

ABR6314W011





เพลาขบั 
 

03-13-1 
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03-13 เพลาขบั 
ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาขบั.....................03-13-1 การถอด/ตดิตัง้เพลาขับหนา..............03-13-2 

การตรวจสอบเพลาขบัหนา.......................03-13-1 การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนประกอบ 
   เพลาขับหนา..............................

 

03-13-4 
 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงเพลาขบั 

DCF031325501W01 

 
 

1 เพลาขับหนา 
(ดู 03-13-1 การตรวจสอบเพลาขับหนา) 
(ดู 03-13-2 การถอด/ตดิตั้งเพลาขับหนา) 
(ดู 03-13-4 การถอด/ตดิตั้งชิน้สวนประกอบ
เพลาขับหนา) 

 
 
การตรวจสอบเพลาขบัหนา 

DCF031325501W02 

1. ยืนยันการตรวจสอบวาเพลาขับไมเกิดคดหรอืเสียหาย 
• ถาเกิดความเสยีหายใหทําการเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกิดการเสียหาย 

2. ตรวจสอบการฉกีขาดและเสียหายของยางกนัฝุน 
• ถาเกิดความเสยีหายใหทําการเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกิดการเสียหาย 

3. ใชมือขยับเสื้อขอตอข้ึนและลง บิดไปทางซายและขวา ยืนยนัการตรวจสอบวาไมมีการสะดดุ 
• ถาเกิดความเสยีหายใหทําการเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกิดการเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

DBG313ZWB001



เพลาขบั 
 

03-13-2 

การถอด/ตดิตัง้เพลาขับหนา 
DCF031325501W03 

 ขอควรระวงั 
• ขัน้ตอนการปฏบิตัใินขัน้แรก ถาไมทาํการถอดเซน็เซอรวดัความเรว็ลอ ABS ออกกอน อาจจะทาํใหชดุสายไฟ
ขาดได ถาถกูดงึ ดงันั้นกอนทีจ่ะทาํการปฏบิตังิานในขัน้ตอนตอไปนี ้ใหปลดขัว้ตอสายไฟเซน็เซอร ABS 
(ดานเพลา) และจดัหาทีต่ดิตัง้ใหเหมาะสมซึง่อยูในตาํแหนงทีไ่มถกูดงึรัง้ในขณะทาํการบรกิารรถยนต 

 
1. ถาถอดเพลาขบัดานขวาใหถายน้ํามันเฟองทายดานหนาออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
1 ดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว 

(ดู 03-11-4 การถอด/ตดิตั้งดมุลอ 
แกนบังคับเลี้ยว [4X2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
(ดู 03-11-8 การถอด/ตดิตั้งดมุลอ 
แกนบังคับเลี้ยว [4X2 (รุนยกสูง)]) 
(ดู 03-11-14 การถอด/ตดิตั้งดุมลอ 
แกนบังคับเลี้ยว [4X4]) 

2 เพลาขับ 
(ดู 03-13-2 หมายเหตุการถอดเพลาขับ) 
(ดู 03-13-3 หมายเหตุการตดิตั้งเพลาขับ) 

3 คลิ้ป 

 

หมายเหตกุารถอดเพลาขบั 
 
 ขอควรระวงั 

• อยาทาํใหฝาครอบกันฝุนหรอืโรเตอรเซน็เซอร ABS ทีเ่พลาขบัชาํรดุเสยีหาย ชิน้สวนเหลานีไ้มสามารถแยกซือ้
ได ถามกีารชาํรดุเสยีหายใหเปลีย่นเปนชดุ 

• ขอบรองสปายของเพลามคีวามคม สามารถทีจ่ะทาํใหซลีน้าํมนัเกดิการรัว่ได ควรระมดัระวงัเมือ่ทาํการถอดเพลา
ขบัหนาออกจากชดุเฟองทายดานหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3

1

1

2

2

R

3 R

LH

RH

DBG313ZWB002



เพลาขบั 
 

03-13-3 
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1. ถอดเพลาขับโดยสอดเหล็กสงเขาไประหวางเสื้อ
เฟองทายและเพลาขับตามรูปภาพทีแ่สดง 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้เพลาขบั 
 
 ขอควรระวงั 

• ขอบรองสปายของเพลาขบัมคีวามคม สามารถทีจ่ะทาํใหซลีน้าํมนัเกดิการรัว่ได ควรระมดัระวงัเมือ่ทาํการถอด
เพลาขบัหนาออกจากชดุเฟองทายดานหนา 

• ซลีน้าํมนัจะเกดิการชาํรดุเสยีหายได ถาไมทาํตามขัน้ตอนทีถ่กูตอง 
 

(ดานซาย)
1. ประกอบคลิ้ปตวัใหมที่รองคล้ิปเพลาสงกําลัง โดย

หงายปากคลิ้ปข้ึนดานบน ตองแนใจวาขนาด
เสนผาศูนยกลางของคลิ้ปมีคาไมเกินกําหนดสําหรับ
การตดิตั้ง 

2. หลังจากประกอบแลว วัดคาเสนผาศูนยกลางภายนอก 
• ถาคาเกินกวากําหนด ใหเปลี่ยนคลิ้ปตวัใหม โดย
ทําซ้ําข้ันตอนที ่1-2 

 
 คากาํหนดเสนผาศนูยกลางภายนอก 

31.2 ม.ม. {1.23 นิว้}  

 
3. ทาน้ํามันเฟองทายที่ขอบของซีลนํ้ามัน 
4. เสียบเพลาขับเขากับเพลาสงกําลัง 
5. ดันเพลาขับเขาไปในดุมลอ 
6. หลังจากติดตั้งแลว ใหดึงดานนอกของเพลาขับ เพ่ือยืนยันวาเพลาขับถูกยดึดวยคลิ้ปอยางมั่นคง 

 
(ดานขวา)

1. ประกอบคลิ้ปตวัใหมที่รองคล้ิปเพลาขับ โดยหัน
ปากคลิ้ปข้ึนดานบน ตามรูป 

2. หลังจากประกอบแลว วัดเสนผาศูนยกลางภายนอก 
• ถาทาํเกินกวากําหนดใหเปลี่ยนคลิ้ปตวัใหม โดย
ทําซ้ําข้ันตอนที ่1-2   

   
 คากาํหนดเสนผาศนูยกลางภายนอก   

33.2 ม.ม. {1.31 นิว้}   
        

3. ประกอบเพลาขบัเขาไปในเสื้อเฟองทายดานหนา 
4. ดันเพลาขับเขาไปในดุมลอ 
5. หลังจากประกอบแลวดึงดานนอกของเสื้อลูกปนเพลา

ขับดานทีต่ิดกับเฟองทาย เพ่ือยืนยันวาเพลาขับถูกยึด
ดวยคล้ิปอยางมั่นคง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหลก็สง 

เสนผาศนูยกลาง

ดานปากคลิป้ 

คลิป้

เสนผาศนูยกลาง

ดานปากคลิป้ 

คลิป้

ABR6316W003

ABR6316W012

ABR6316W005



เพลาขบั 
 

03-13-4 

การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนประกอบเพลาขบัหนา 
DCF031325501W04 

 ขอควรระวงั 
• อยาทาํใหฝาครอบฝุนหรอืโรเตอรเซน็เซอร ABS ที่เพลาขบัชาํรดุเสยีหาย ชิน้สวนเหลานีไ้มสามารถแยกซือ้ได 
ถามกีารชาํรดุเสยีหายใหเปลีย่นเปนชดุ 

 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 

1 
 

เหล็กรัดยางกันฝุน 
(ดู 03-13-5 หมายเหตุการถอดแยกเหล็กรัดยาง 
กันฝุน) 
(ดู 03-13-7 หมายเหตุการประกอบเหล็กรัดยาง 
กันฝุน) 

2 คลิ้ป 
3 
 
 

เสื้อลูกปนตัวนอก 
(ดู 03-13-5 หมายเหตุการถอดแยกเสื้อลูกปน 
ตัวนอก) 
(ดู 03-13-7 หมายเหตุการประกอบเสื้อลูกปน 
ตัวนอก) 

4 
 
 

แหวนล็อก 
(ดู 03-13-6 หมายเหตุการประกอบแหวนล็อก,
ลูกปน, เสื้อลูกปนตัวใน, โครงลูกปน) 

5 
 

ลูกปน 
(ดู 03-13-5 หมายเหตุการถอดแยกลูกปน, เสื้อ
ลูกปนตัวใน,โครงลูกปน)  
(ดู 03-13-6 หมายเหตุการประกอบแหวนล็อก,
ลูกปน, เสื้อลูกปนตัวใน, โครงลูกปน) 

6 เสื้อลูกปนตัวใน 
(ดู 03-13-5 หมายเหตุการถอดแยกเสื้อลูกปน 
ตัวใน, ลูกปน, โครงลูกปน) 
(ดู 03-13-6 หมายเหตุการประกอบแหวนล็อก,
ลูกปน, เสื้อลูกปนตัวใน, โครงลูกปน) 

7 โครงลูกปน 
(ดู 03-13-5 หมายเหตุการถอดแยกเสื้อลูกปน 
ตัวใน, ลูกปน, โครงลูกปน) 
(ดู 03-13-6 หมายเหตุการประกอบแหวนล็อก,
ลูกปน, เสื้อลูกปนตัวใน, โครงลูกปน) 

8 ยางกันฝุน 
(ดู 03-13-6 หมายเหตุการถอดแยกยางกันฝุน) 
(ดู 03-13-6 หมายเหตุการประกอบยางกันฝุน) 

9 เพลาและสวนประกอบของชุดขอตอ 
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เพลาขบั 
 

03-13-5 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารถอดแยกเหลก็รดัยางกนัฝุน 
 
 หมายเหต ุ

• ไมจําเปนตองถอดเหล็กรดัยางกันฝุนดานลอออก นอกจากจะเปลี่ยนใหม 
 

1. งัดเหล็กรดัยางกันฝุนขึ้นโดยใชไขควง 
2. ถอดออกโดยใชคีม 
3. เลื่อนยางกันฝุนไปตามแนวเพลาจนกระทั่งพนขอตอ 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดแยกเสือ้ลกูปนตวันอก 

1. ทําเครื่องหมายที่โครงลูกปนกับเสื้อลูกปนตัวนอก
เพ่ือใหประกอบไดถกูตอง 

       
 ขอควรระวงั 

• ทาํเครือ่งหมายดวยส ีอยาใชการตอก 
 

2. ถอดคลิ้ปโดยใชไขควง 
3. ถอดเสื้อลูกปนตัวนอกออกจากเสื้อลูกปนตัวในและ

ลูกปน 
4. ทําความสะอาดจาระบีออกใหหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดแยกลกูปน, เสือ้ลกูปนตวัใน,โครงลกูปน 

1. ทําเครื่องหมายที่เสื้อลูกปนตัวในและโครงลูกปน 
       
 ขอควรระวงั 

• ทาํเครือ่งหมายดวยส ีอยาใชการตอก 
 

2. ถอดแหวนล็อกออก โดยใชคีมถอดแหวน 
3. ถอดลูกปน,เสื้อลูกปนตัวใน, โครงลูกปนออกจาก

เพลาขับตามลาํดับ 
4. หมุนโครงลูกปนประมาณ 22.5° และดึงโครงลูกปนกับ

ลูกปนออกจากเสื้อลูกปนตัวใน 
 

 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งหมาย 

ABR6316W006

ABR6316W007

22.5°

DBG313ZWB005



เพลาขบั 
 

03-13-6 

หมายเหตกุารถอดยางกนัฝุน 
 
 หมายเหต ุ

• ไมจําเปนตองถอดยางกันฝุนดานลอออก นอกจากจะเปลี่ยนยางกันฝุนหรือขอตอหรือเพลา 
• อยาแกะผาเทปออกจนกวาจะประกอบยางกันฝุนเรียบรอยแลว 

 
1. พันรองสปายของเพลาขับดวยผาเทป 
2. ถอดยางกันฝุนออก 

 
หมายเหตปุระกอบยางกนัฝุน 

1. ทาจาระบี (ดานลอ) ตามจดุทีกํ่าหนด โดยบีบจากหลอด ไมใชมือทา 
  
 ขอควรระวงั 

• ไมใชมอืทาจาระบ ีใหบบีจาระบอีอกจากหลอดเพื่อปองกนัวตัถแุปลกปลอมเขาไปอยูในยางกันฝุน 
  
 หมายเหต ุ

• ยางกันฝุนดานเฟองทายและดานลอจะแตกตางกัน 
• ใชจาระบทีี่กําหนดใหกับชุดยางกันฝุน 

  
 จาํนวนจาระบ ี

110-130 g. {3.88-4.58 oz} 
 

2. ในขณะทีผ่าเทปยังคงพันอยูทีร่องสปาย ใหประกอบยางกันฝุน 
3. ถอดผาเทปออก 

 
 
หมายเหตกุารประกอบแหวนลอ็ก,ลกูปน, เสือ้ลกูปนตวัใน, โครงลกูปน 

1. จัดเครื่องหมายใหตรงกันและประกอบลูกปน โครง
ลูกปนเขากับเสื้อลูกปนในตัวตามที่แสดงในภาพ 

  
 ขอควรระวงั 

• ประกอบโครงลกูปนโดยใหเสือ้ลกูปนตวัใน
ดานทีล่กึจากโครงลกูปนอยูตรงรองแหวน
ลอ็ก ถาการประกอบไมถกูตองเพลาขบัจะ
ไมถกูยดึ 

 
2. ประกอบแหวนล็อกตัวใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผาเทป

รองแหวนลอ็ก 

ลกูปนโครงลกูปน

เสือ้ลกูปน
ตวัใน 

ABR6316W008

DBG313ZWB006



เพลาขบั 
 

03-13-7 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารประกอบเสือ้ลกูปนตวันอก 
 

1. ทาจาระบทีี่เสื้อลูกปนตัวนอกและยางกันฝุนตามที่กําหนด 
  
 ขอควรระวงั 

• ไมใชมอืทาจาระบ ีใหบบีจาระบอีอกจากหลอด เพือ่ปองกนัวตัถแุปลกปลอมเขาไปอยูในยางกันฝุน 
  
 หมายเหต ุ

• ทาจาระบตีามที่กําหนดในยางกันฝุน 
  
 จาํนวนจาระบ ี

115-135 g. {4.06-4.76 oz} 
 

2. จัดเครื่องหมายใหตรงกันและประกอบเสื้อลูกปนตัวนอกลงบนเพลา 
3. ประกอบคลิ้ปตวัใหม 
4. ประกอบยางกันฝุน 
5. ปรับตั้งเพลาใหไดตามความยาวมาตรฐาน 

  
 คาความยาวมาตรฐาน 

ดานซาย  : 507.8-517.8 ม.ม. {20.00-20.38 นิว้} 
ดานขวา  : 596.7-606.7 ม.ม. {23.50-23.88 นิว้} 

 
6. ไลอากาศออกจากดานในยางกันฝุนโดยใชไขควง

คลุมดวยผางัดปลายขอบของยางกันฝุนแตละดาน 
 
 ขอควรระวงั 

• ควรทาํอยางระมดัระวงัอยาใหจาระบไีหลรัว่
ออก  

• ไมทาํใหยางกนัฝุนเกดิการเสยีหาย 
 

7. ยืนยันความยาวมาตรฐานของเพลาขับอยูในคากําหนด 
 
 

 
หมายเหตกุารประกอบเหลก็รดัยางกนัฝุน 
ดานเฟองทาย 

1. ใสเหล็กรัดยางกันฝุนตัวใหมทีร่องยางกันฝุน พับ
เหล็กรัดกลับและใชคีมดึงใหแนน 

2. ล็อกปลายสุดของเหล็กรัดโดยการบิดคลิ้ปล็อก 
  
 ขอควรระวงั 

• ประกอบเหลก็รดัในรองใหแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABR6316W010

A6E6316W008



เพลาขบั 
 

03-13-8 

ดานลอ
1. ปรับตั้งระยะหางใหไดระยะ A  โดยหมุนโบลท

ปรับตั้งของเครือ่งมือพิเศษ 
  
 คาระยะหาง A  
            2.9 ม.ม. {0.11 นิว้} 
 
 
 
 
 
 
 

2. บีบเหล็กรัดยางกันฝุนดานลอโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
ยืนยันคาระยะหางใหไดระยะ B ตามคากําหนด 

• ถาคาระยะระหวาง B มากกวากําหนด ใหลด
คาระยะหาง A ของเครื่องมือพิเศษ และบีบ
เหล็กรัดยางกันฝุนอีกครั้ง 

• ถาคาระยะระหวาง B นอยกวากําหนด ใหเพ่ิม
คาระยะหาง A ของเครื่องมือพิเศษ และบีบ
เหล็กรัดยางกันฝุนอีกครั้ง                                                                                                       

   
 คาระยะหาง B  
            2.4-2.8 ม.ม. {0.095-0.110 นิว้} 
 

 

3. ยืนยันเหล็กรัดยางกันฝุนไมเลือ่นออกจากพื้นที่ตดิตั้งของยางกันฝุน 
• ถาไมไดตามกําหนด เปลี่ยนเหล็กรัดยางกันฝุนและยอนไปขั้นตอน 2 และ 3 ใหม 

4. ใสจาระบีเขากับยางกันฝุน 
5. ปรับตั้งระยะหางใหไดคา A โดยหมุนโบลทปรับตั้งของเครือ่งมือพิเศษ 

   
 คาระยะหาง A  
            3.2 ม.ม. {0.13 นิว้} 
 

6. บีบเหล็กรัดยางกันฝุนดานใหญโดยใชเครื่องมอืพิเศษ 
7. ยืนยันคาระยะหาง B ใหอยูในคากําหนด 

• ถาคาระยะหาง B มากกวากําหนด ใหลดคาระยะหาง A ของเครื่องมือพิเศษ และบีบเหล็กรดัยางกันฝุนอีกครั้ง 
• ถาคาระยะหาง B นอยกวากําหนด ใหเปลีย่นเหล็กยางรัดกันฝุนและเพิ่มคาระยะหาง A ของเครื่องมือพิเศษ และ
บีบเหล็กรัดยางกันฝุนอีกครั้ง 

        
 คาระยะหาง B  
            2.4-2.8 ม.ม. {0.095-0.110 นิว้} 
 

8. ยืนยันเหล็กรัดยางกันฝุนไมเลือ่นออกจากพื้นที่ตดิตั้งของยางกันฝุน 
• ถาไมไดตามกําหนด เปลี่ยนเหล็กรัดยางกันฝุนและยอนไปขั้นตอน 7 และ 8 ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบลทปรบัตัง้ 

A

49 T025 001

A6E0350W012

B

49 T025 001

A6E0350W013



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-1 

 
 
 
 
 
 

03

03-14A เฟองทาย (ดานหนา) 
ดชันีแสดงตาํแหนงเฟองทาย 
   ดานหนา...........................................

 
03-14A-1 

การถอด/ตดิตัง้เฟองทาย 
   ดานหนา....................................

 
03-14A-2 

การตรวจสอบน้าํมันเฟองทาย 
   ดานหนา...........................................

 
03-14A-1 

การถอดแยกเฟองทาย 
   ดานหนา....................................

 
03-14A-4 

การเปลีย่นน้าํมนัเฟองทาย 
   ดานหนา...........................................

 
03-14A-2 

การประกอบเฟองทาย 
   ดานหนา....................................

 
03-14A-8 

 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงเฟองทายดานหนา 

DCF031427100W01 

 
 

1 เฟองทายดานหนา 
(ดู 03-14A-1 การตรวจสอบน้าํมันเฟองทาย
ดานหนา) 
(ดู 03-14A-2 การเปลี่ยนน้ํามนัเฟองทายดานหนา) 
(ดู 03-14A-2 การถอด/ตดิตั้งเฟองทายดานหนา) 
(ดู 03-14A-4 การถอดแยกเฟองทายดานหนา) 
(ดู 03-14A-8 การประกอบเฟองทายดานหนา) 

 
การตรวจสอบน้าํมันเฟองทายดานหนา 

DCF031427000W01 

1. จัดตาํแหนงรถใหอยูแนวระดับบนพื้น 
2. ถอดปลั๊กเติมน้าํมันเฟองทายและแหวนรองออก 
3. ตรวจสอบใหแนใจวาน้ํามันเฟองทายอยูแนวใกลเคียงกับขอบของรูปลั๊กเตมิน้ํามัน 
4. ถาไมอยูในแนวใกลเคียงใหเตมิเพ่ิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

DBG314ZWB052



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-2 

5. ประกอบแหวนรองน้ํามันตัวใหมและขันใหแนน
ตามคาแรงขันกําหนด 

   
 คาแรงขนั 

39.2-53.9 N•m {4.00-5.49 kgf•m, 29.0-
39.7 ft•lbf} 

 

 
การเปลีย่นน้าํมนัเฟองทายดานหนา  

DCF031427000W02 

1. จัดตาํแหนงรถใหอยูแนวระดับบนพื้น          
2. ถอดปลั๊กเติมน้าํมันออก 
3. ถอดปลั๊กถายน้าํมันออก และถายน้ํามันเฟองทายออกจนหมด 
4. ประกอบแหวนรองปลั๊กถายน้ํามันตัวใหมและขันใหแนนตามคาแรงขันที่กําหนด 

   
 คาแรงขนั 

39.2-53.9 N•m {4.00-5.49 kgf•m, 29.0-39.7 ft•lbf} 
 

5. เติมน้ํามันเฟองทายที่กําหนดลงในรูปปลั๊กเติมน้ํามันจนกระทัง่มีระดับเทากับแนวของรูปปลัก๊ 
   
 น้าํมนัเฟองทายดานหนา 
 ชนดิ : API เซอรวสิ GL-5 
 คาความหนดื (สงูกวา – 18°C): SAE 90  
 คาความหนดื  (ต่าํกวา – 18°C): SAE 80 
  คาความจนุ้าํมนั (ประมาณ): 1.8-2.0 L {2.0-2.1 US qt, 1.6-1.7 lmp qt} 
 

6. หลังจากเติมน้าํมันเฟองทายแลว ใหตรวจดูวาน้ํามันเฟองทายอยูในระดับทีกํ่าหนด 
7. ประกอบแหวนรองตัวใหมและขันใหแนนตามคาแรงขันที่กําหนด 

   
 คาแรงขนั 

39.2-53.9 N•m {4.00-5.49 kgf•m, 29.0-39.7 ft•lbf} 
 
 
การถอด/ตดิตัง้เฟองทายดานหนา 

DCF031427100W02 

 ขอควรระวงั 
• ขัน้ตอนการปฏบิตัใินขัน้แรก ถาไมทาํการถอดเซน็เซอรวดัความเรว็ลอ ABS ออกกอน อาจจะทาํใหชดุสายไฟ
ขาดได ถาถกูดงึ ดงันั้นกอนทีจ่ะทาํการปฏบิตังิานในขัน้ตอนตอไปนี ้ใหปลดขัว้ตอสายไฟเซน็เซอร ABS 
(ดานเพลา) และจดัหาทีต่ดิตัง้ใหเหมาะสมซึง่อยูในตาํแหนงทีไ่มถกูดงึรัง้ในขณะทาํการบรกิารรถยนต 

 
1. ถายน้ํามันเฟองทายดานหนา (ดู 03-14A-2 การเปลี่ยนน้ํามันเฟองทายดานหนา) 
2. ถอดเพลากลางดานหนาออก (ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
5. เติมน้ํามันเฟองทายดานหนา (ดู 03-14A-2 การเปลี่ยนน้ํามันเฟองทายดานหนา) 

แหวนรอง

ปลัก๊ระดบัน้าํมนั
เฟองทาย 

DBG314ZWB001



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-3 

 
 
 
 
 
 

03
 

 
1 เพลาขับ 

(ดู 03-13-2  การถอดประกอบเพลาขับหนา) 
2 ทอสญุญากาศ 
3 ข้ัวตอสายไฟสวิตช RFW 

4 ชุดเพลาขอตอ,เฟองทายดานหนา 
(ดู 03-14A-3 หมายเหตุการถอดชุดเพลาขอตอ, 
เฟองทายดานหนา) 

5 เฟองทายดานหนา 

 
 
 
หมายเหตกุารถอดชดุเพลาขอตอ, เฟองทายดานหนา 

1. จัดแมแรงรองรบัไวที่เฟองทาย 
2. ถอดโบลทและนัตตามรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

3

2

1

5

DBG314ZWB034

N·m {kgf·m, ft·lbf}

54.9—80.4
{5.60—8.19, 
40.5—59.2}

22.6—26.4
{2.31—2.69, 
16.7—19.4}

36.3—53.9
{3.71—5.49, 
26.8—39.7}

74.5—104.9
{7.60—10.69, 
54.95—77.37}

28—30
{2.8—3.1, 
21—22}

107—131
{11.0—13.3, 
79.0—96.6}

107—131
{11.0—13.3, 
79.0—96.6}

DBG314ZWB035



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-4 

3. ถอดเพลาขอตอเสื้อเฟองทายดานหนาออกจาก
รถยนต โดยใชแมแรงรองรับ 

การถอดแยกเฟองทายดานหนา 
DCF031427100W03 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 โบลท 
2 เสื้อเฟองทาย 
3 ตัวกันน้ํามัน 

5 แผนล็อก 

7 สกรูปรับตั้ง 

8 ปลอกลูกปนดานขางตัวนอก 

10 แหวนรอง 
11 หนาแปลน 

(ดู 03-14A-6 หมายเหตุการถอดแยกหนาแปลน) 

 

DBG314ZWB036

SST

2

3

25

26
27

28 29

4

5

8
7

6

1
9

24
23

21

30
22

13

17
19

16
15

18
14

12

10

11

20

SST

SST

SST

SST

SST

31

DBG314ZWB037

4 ชุดเฟองทาย 
(ดู 03-14A-5 หมายเหตุการถอดแยกชุดเฟองทาย) 

6 ฝาประกับลูกปน 
(ดู 03-14A-5 หมายเหตุการถอดฝาประกับลกูปน) 

9 นัตล็อก 
(ดู 03-14A-5 หมายเหตุการถอดนัตล็อก) 

12 ซีลนํ้ามัน 
(ดู 03-14A-6 หมายเหตุการถอดซีลนํ้ามัน) 



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-5 

14 ลูกปนตัวหนา 
15 ปลอกยุบตัว 

17 แผนรอง 

20 เสื้อเฟองทาย 

21 โบลท 
22 เฟองบายศร ี

24 เพลาดอกจอก 
25 เฟองดอกจอก 
26 แหวนรองเฟองดอกจอก 
27 เฟองขาง 
28 แหวนรองเฟองขาง 

30 เสื้อดอกจอก 
31 ซีลนํ้ามัน 

 
 
หมายเหตกุารถอดแยกชดุเฟองทาย 

1. ประกอบชดุเฟองทายเขากับเครื่องมือพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดฝาประกบัลกูปน 

1. ทําเครื่องหมายลงบนฝาประกบัลูกปนขางหนึง่ 
เพ่ือไมใหฝาประกับลูกปนดานซายและขวา
สลับกัน และใชเครื่องหมายยืนยันในการประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารถอดนตัลอ็ก 

1. ยึดชุดหนาแปลนเฟองทาย โดยใชเครื่องมือ
พิเศษ และถอดนัตล็อกออก 

 
 

เครือ่งหมาย 

49 0107 680A

49 M005 561

DBG314ZWB038

DBG314ZWB039

49 S120 710

DBG314ZWB012
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13 เฟองเดือยหม ู
(ดู 03-14A-6 หมายเหตุการถอดเฟองเดือยหมู) 

16 ลูกปนตัวหลัง 
(ดู 03-14A-6 หมายเหตุการถอดลูกปนตัวหลงัดานใน)

18 ปลอกลูกปนตัวนอกดานหนา 
(ดู 03-14A-7 หมายเหตุการถอดแยกปลอกลกูปน 
ตัวนอกดานหลงั,ปลอกลูกปนตัวนอกดานหนา) 

19 ปลอกลูกปนตัวนอกดานหลัง 
(ดู 03-14A-7 หมายเหตุการถอดแยกปลอกลกูปน 
ตัวนอกดานหลงั,ปลอกลูกปนตัวนอกดานหนา) 

23 สลักล็อก 
(ดู 03-14A-7 หมายเหตุการถอดสลักล็อก) 

29 ลูกปนดานขาง 
(ดู 03-14A-7 หมายเหตุการถอดลูกปนดานขาง) 



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-6 

หมายเหตกุารถอดแยกหนาแปลน 
1. ถอดหนาแปลนโดยใชเครื่องมอืพิเศษ 

 
หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนั 

1. ถอดซลีนํ้ามันโดยใชไขควงงดัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดเฟองเดอืยหม ู

1. ถอดเฟองเดือยหมูโดยใชคอนพลาสติก 

 
 
หมายเหตกุารถอดลกูปนตวัหลงั 
 

หมายเหต ุ
• ทําเครื่องหมายหรือแยกลูกปนดานหนาและดานหลังออกจากกัน เพ่ือไมใหสลับกันในขณะประกอบ 

 
1. ถอดลูกปนดานหลังโดยใชเครือ่งมือพิเศษ 

 

 
 
 
 

49 0839 425C

DBG314ZWB006

DBG314ZWB007

DBG314ZWB008

49 H027 002

DBG314ZWB009



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-7 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารถอดแยกปลอกลกูปนดานหลงั,ปลอกลกูปนดานหนา 
 
 หมายเหต ุ

• ทําเครื่องหมายหรือแยกปลอกลูกปนดานหนาและดานหลังออกจากกัน  เพ่ือไมใหสลับกันในขณะประกอบ 
 

1. ถอดปลอกลูกปนโดยใชคอนกับเหล็กสงตอกในรอง
ที่ฐานปลอกนอก โดยตอกสลบัไปมาตามลาํดับ 

 

 
หมายเหตกุารถอดสลกัลอ็ก 
 
 ขอควรระวงั 

• สอดเหลก็สงจากรสูลกัของเสือ้เฟองดอกจอกทีด่านตรงกนัขามกบัทีต่ดิตัง้เฟองบายศร ี
  

1. ใชปากกาจับงานจับยึดเสื้อเฟองดอกจอกใหแนน 
ถอดสลักโดยใชเหล็กสงที่มีขนาด 4 ม.ม. {0.16 
นิว้} ตอกออก 

 
 
หมายเหตกุารถอดลกูปนดานขาง 
 
 ขอควรระวงั 

• ทาํเครือ่งหมายทีล่กูปนดานซาย  เพือ่ไมใหสลบักนัในขณะประกอบ 
 

1. ถอดลูกปนดานขางออกจากเสื้อเฟองดอกจอก 
โดยใชเครื่องมอืพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG314ZWB010

DBG314ZWB011

49 0839 425C

BHJ0314W020



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-8 

การประกอบเฟองทายดานหนา 
DCF031427100W04 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 เสื้อเฟองดอกจอก 
2 แหวนรองเฟองขาง 
3 เฟองขาง 
4 แหวนรองเฟองดอกจอก 
5 เฟองดอกจอก 
6 เพลาดอกจอก 
7 สลักล็อก 

(ดู 03-14A-9 หมายเหตุการประกอบสลักล็อก) 
8 เฟองบายศร ี

(ดู 03-14A-9 หมายเหตุการประกอบเฟองบายศรี) 
9 ลูกปนดานขาง 

(ดู 03-14A-9 หมายเหตุการประกอบลูกปน
ดานขาง) 

10 โบลท 
11 เสื้อเฟองทาย 
12 ปลอกลูกปนตัวหนา 

(ดู 03-14A-9 หมายเหตุการประกอบปลอกลกูปนตัว
หนา) 

14 แผนรอง 
(ดู 03-14A-10 หมายเหตุการประกอบแผนรอง) 

15 ลูกปนตัวหลัง 
(ดู 03-14A-12 หมายเหตุการประกอบลูกปนตัว
หลัง) 

16 เฟองเดือยหม ู
(ดู 03-14A-12 หมายเหตุการประกอบเฟองเดือย
หมู) 

17 ปลอกยุบตัว 
18 ลูกปนตัวหนา 
19 ซีลนํ้ามัน (ชุดหนาแปลน) 

(ดู 03-14A-13 หมายเหตุการประกอบซีลนํ้ามัน  
(ชุดหนาแปลน)) 

20 ชุดหนาแปลน 
21 แหวนรอง 
22 นัตล็อก 

(ดู 03-14A-13 หมายเหตุการประกอบนัตล็อก) 
23 ปลอกลูกปนดานขาง 

(ดู 03-14A-13 ปลอกลูกปนดานขาง, สกรูปรบัตั้ง, 
ฝาประกับ) 

 

27

92
3

4

5

10

16

23
24

14
13

15
17

12
18

19

21
22

20

11

25

26

SST

SST

SST

SST
SST

6
7

1
8

R

SST
R

R

R

SST

SST

R
R

R
SST
R

SST
R

R

SEALANT

SEALANT

OIL

N·m {kgf·m,  ft·lbf}

17.7—25.4
{1.81—2.59, 
13.1—18.7}

73—107
{7.5—10.7, 
53.9—78.9}

22.6—26.4
{16.7—2.69, 
16.7—19.4}

184—284
{18.8—28.9, 136—209}

68.6—83.3
{7.00—8.49, 
50.6—61.4}

8.9—12.8 N·m 
{90—130 kgf·cm,  
79—112 in·lbf}

28 29

30

SELECTIVE

DBG314ZWB040

13 ปลอกลูกปนตัวหลัง 
(ดู 03-14A-10 หมายเหตุการประกอบปลอกลูกปน
ตัวหลัง) 



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-9 
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24 สกรูปรับตั้ง 
(ดู 03-14A-13 ปลอกลูกปนดานขาง, สกรู
ปรับตั้ง, ฝาประกับ) 

25 ฝาประกับลูกปน 
(ดู 03-14A-13 หมายเหตุการประกอบฝาประกับ
ลูกปน, สกรูปรบัตั้ง, ปลอกลูกปนดานขาง) 

26 แผนล็อก 
 
 

27 โครงชุดเฟองทาย 
28 ซีลนํ้ามัน (โครงชุดเฟองทาย) 

(ดู 03-14A-15 หมายเหตุการประกอบซีลน้ํามัน 
(โครงชุดเฟองทาย)) 

29 แผนกันน้ํามัน 
30 โบลท 

หมายเหตกุารประกอบสลกัลอ็ก
1. ประกอบเฟองขาง, แหวนรองกนัรุน, เหล็กคั่นเฟอง

ดอกจอก, เฟองดอกจอก, เพลายดึเฟองดอกจอก
และสลัก หลังจากประกอบสลกัแลวใชเหล็กตอกนํา
ศูนยตอกเพ่ือไมใหสลักหลดุออกจากเสื้อ 

 

 
หมายเหตกุารประกอบเฟองบายศร ี

1. จัดตาํแหนงเฟองบายศรีกับเสือ้ชุดเฟองบายศรีใหตรงกับรูนอ็ต 
2. ประกอบเฟองบายศรีและขันโบลทยึดตามคากําหนด 

  
 คากาํหนดแรงขนั 

68.5-83.3 N•m {7.00-8.49 kgf•m, 50.6-61.4 ft•lbf} 
 
หมายเหตกุารประกอบลกูปนดานขาง 
 

 ขอควรระวงั 
• ลกูปนควรจะถกูประกอบเขาในตาํแหนงเดมิ 

 
1. อัดลูกปนดานขางเขากับเสื้อโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารประกอบปลอกลกูปนตวัหนา 

1. อัดปลอกลูกปนดานหนาเขากับเสื้อเฟองทายโดย
ใชเครื่องมือพิเศษและแทนอัด 

 
 

แผนรอง 

DBG314ZWB014

49 UB71 525

DBG314ZWB041

49 G030 797

49 F027 007

DBG314ZWB042



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-10 

หมายเหตกุารประกอบปลอกลกูปนตวัหลงั 
1. อัดปลอกลูกปนตัวในเขากับเสือ้เฟองทายโดยใช

เครื่องมือพิเศษและแทนอัด 
 

 
หมายเหตกุารประกอบแผนรอง 
การปรบัความสงูของเฟองเดอืยหม ู
 

 หมายเหต ุ
• ใชแผนรองตัวที่จะใชในการประกอบเปนตัวปรับตั้ง 
• ตองแนใจวาประกอบเครื่องมือพิเศษ ในตําแหนงและทิศทางที่ถูกตอง 

 
1. ประกอบแผนรอง, ลูกปนตัวหลังและเครื่องมอื

พิเศษ (49 8531 568) ลงบนเครื่องมือพิเศษ (49 
8531 565) ตามรูปภาพ 

2. ประกอบลูกปนตัวหนา, เครื่องมือพิเศษ (49 
8531 567), ชดุหนาแปลน, แหวนรองและนตักับ
เครื่องมือพิเศษ (49 8531 565) 

3. ขันนัตเขาจนถึงจุดที่สามารถหมุนเครื่องมือพิเศษ 
(49 8531 565) ไดดวยมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษบนผิวหนาของแผนรองและ

ปรับตั้งศูนยที่ไดอัลเกจ 
5. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (49 8531 555) ที่ดานบน

ของเครื่องมือพิเศษ (49 8531 565) และติดตั้ง
เครื่องมือพิเศษ (49 8531 570) ที่ดานบนของ
เครื่องมือพิเศษ (49 8531 555) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนรอง 

ลกูปนดานหลงั 
ลกูปนดานหนา 

49 F027 00449 G030 797

DBG314ZWB043

49 0660 555

49 8531 565

49 8531 568

DBG314ZWB068

49 0727 570

A6A63192026

49 8531 567



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-11 
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6. ติดตั้งปลายของไดอัลเกจโดยใหสมัผสักับเสือ้เฟอง
ทายบริเวณทีใ่ชประกอบลูกปนดานขางและวดัคา
ต่ําสดุทําการวดัคาทั้งดานซายและดานขวาตาํแหนง
ต่ําสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. นําคาทั้งสอง (ซายและขวา) ที่วัดไดจากขอ 6 มา

บวกกันและนําคาที่บวกไดมาหาร 2 จากนั้นนํา
จํานวนเลขที่ไดมาบวกกับจํานวนเลขที่ไดจาก
หมายเลขที่ปลายเฟองเดือยหมูหารดวย 100 (ถาไม
มีหมายเลขที่บนปลายเดอืยหมูใหตคีาเปน 0) นี่คือ
การหาคาปรับตัง้ความสูงของเดือยหม ู  

 
หมายเหต ุ

• ตัวอยางเชน เม่ือหาคาที่ไดจากการวัดนํามาในขอ 
6 คือ 0.06 ม.ม. {0.0024 นิ้ว} และ 0.04 ม.ม. 
{0.0016 นิ้ว} สูตรคือ (0.06+0.04)/2 = 0.05 

ดังนั้นเปลี่ยนแผนชิมปรับตั้งใหมีขนาดหนาขึ้น 0.05  
ม.ม. {0.002 นิ้ว} กวาขนาดของแผนชมิปรับตั้งเดิม 
 

ตารางแสดงคาแผนรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ตวัเลขแสดงคา              คาความหนา ( ม.ม.{นิว้})          ตวัเลขแสดงคา            คาความหนา ( ม.ม.{นิว้}) 

49 0727 570

49 0600 555

DBG314ZWB074

DBG314ZWB049

08 3.080 {0.1213} 29 3.290 {0.1295}
09 3.095 {0.1220} 30 3.305 {0.1301}
11 3.110 {0.1224} 32 3.320 {0.1307}
12 3.125 {0.1230} 33 3.335 {0.1313}
14 3.140 {0.1234} 35 3.350 {0.1319}
15 3.155 {0.1242} 36 3.365 {0.1325}
17 3.170 {0.1248} 38 3.380 {0.1331}
18 3.185 {0.1254} 39 3.395 {0.1337}
20 3.200 {0.1260} 41 3.410 {0.1343}
21 3.215 {0.1266} 42 3.425 {0.1348}
23 3.230 {0.1271} 44 3.440 {0.1354}
24 3.245 {0.1278} 45 3.455 {0.1360}
26 3.260 {0.1283} 47 3.470 {0.1366}
27 3.275 {0.1289} — —



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-12 

หมายเหตกุารประกอบลกูปนตวัหลงั 
 

ขอควรระวงั 
• อดัชดุลกูปนเขาจนกระทัง่คาแรงอดัเพิม่ขึน้ทนัท ี
• เลือกแผนรองปรบัตัง้ความสงูเฟองเดอืยหม ูเพือ่ประกอบเขากบัเฟองเดอืยหม ูยนืยนัวาประกอบในทศิทางที่
ถกูตอง 

 
1. อัดลูกปนตัวในโดยใชเครื่องมอืพิเศษ 

 
หมายเหตกุารประกอบเฟองเดอืยหม ู
การปรบัตัง้พรโีหลดเฟองเดอืยหม ู
 

ขอควรระวงั 
• ยงัไมตองประกอบซลีน้าํมนั 

  
1. ประกอบชิ้นสวนของเฟองเดือยหมดูังนี ้

• ปลอกยุบตัวใหม 
• ลูกปนดานหนา 
• แผนรองตัวใหม 
• ชุดหนาแปลน 
• แหวนรองตัวใหม 
• นัตล็อกตัวใหม 

2. หมุนเฟองเดือยหมูดวยมือเพ่ือใหลูกปนเขาที ่
3. ขันนัตล็อกใหตงึชั่วคราว โดยในขั้นแรกจะเริม่ขันจาก

คาแรงขันต่ําสดุ โดยใชเครื่องมือพิเศษจากนั้นดูคาพรี
โหลดวาไดคาที่กําหนดหรือไม ขณะเดียวกันทําการ
บันทึกคาแรงขนัดวย         

 
คากาํหนดแรงขนั 

128-284 N•m {13.1-28.9 kgf•m, 94.5-209 ft•lbf} 
  

คาพรโีหลดเฟองเดอืยหมขูองชดุเฟองทายดานหนา 
1.28-1.76 N•m {13.1-17.9 kgf•m, 11.4-15.5 

ft•lbf} 
 

• ถาคาพรีโหลดไมไดตามคากําหนดและไมอยูในชวงคาแรงขัน ใหเปลี่ยนปลอกยุบตัวใหมและปรับตั้งใหม 
4. ถอดนัตล็อก,แหวนรองและชดุหนาแปลนออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนรอง 

49 F401 331

49 F401 337A

DBG314ZWB053

49 S120 710

DBG314ZWB016



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-13 
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หมายเหตกุารประกอบซลีน้าํมนั (ชดุหนาแปลน) 
1. ทาน้ํามันเฟองทายลงบนขอบซีลนํ้ามันตัวใหม 
2. ประกอบซีลนํ้ามันตัวใหมโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

 
 
หมายเหตกุารประกอบนตัลอ็ก 

1. ประกอบชดุหนาแปลนและแหวนรอง 
2. ขันนัตล็อกตัวใหมโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
 

คากาํหนดแรงขนั 
128-284 N•m {13.1-28.9 kgf•m, 94.5-209 

ft•lbf} 

 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบปลอกลกูปนดานขาง, สกรปูรบัตัง้, ฝาประกบั

1. ประกอบชดุเฟองบายศรีเขากับเสื้อ หลังจาก
ประกอบปลอกลูกปนและขันโบลทยึดฝาประกับไว
หลวมๆ แลวขันสกรูปรับตั้งใหแนนดวยมือ จากนั้น
ในขณะที่ใชมือขยับเฟองบายศรี ขันสกรูปรับตั้ง
ดานซายและขวาสลับกันโดยใชเครื่องมือพิเศษ  

2. ปรับตั้งเฟองเดอืยหมู, ระยะแบคแลชเฟองบายศรี
และพรีโหลดลกูปนดังตอไปนี:้ 
(1) ทําเครื่องหมายเฟองบายศรี 4 จุดหางกัน 

ประมาณ 90° และติดตั้งไดอัลเกจเขากับเสื้อ
เฟองทาย ตั้งแกนวัดใหสัมผัสกับฟนเฟอง
บายศรีโดยทาํมุม 90° 

(2) หมุนสกรูปรับตัง้ลูกปนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือ 
ใหไดระยะแบคแลช 0.09-0.11 ม.ม. 
{0.0035-0.0043 นิว้} โดยใชเครื่องมือ
พิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

49 U027 009

DBG314ZWB071

49 S120 710

DBG314ZWB018

49 0259 720

DBG314ZWB045

49 0259 720

DBG314ZWB046



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-14 

(3) ตรวจสอบระยะแบคแลชที่ทาํเครื่องหมายอีก 3 จุด
และตองแนใจวาระยะแบคแลชต่ําสดุมากกวา 
0.05 ม.ม.{0.002 นิว้} และความตางของระยะ
แบคแลชสูงสดุและต่ําสดุนอยกวา 0.07 ม.ม. 
{0.0028 นิว้} 

 
 
 
 
 
 
 

(4) หลังจากปรับตัง้แบคแลชใหขันสกรูปรับตั้งเทาๆ 
กันจนกระทั่งระยะหางระหวางฝาประกับลูกปน (L) 
อยูในคากําหนดตามรูป 

 
คากาํหนดแรงขนัโบลทฝาประกบัลกูปน 

73-107 N•m {7.45-10.9 kgf•m, 53.9-78.9 ft•lbf} 
  

ระยะหาง (L)   
       204.5 ม.ม. {8.052 นิว้} 
 
 
 
3. ตรวจสอบการสมัผสัของฟนเฟองเดือยหมูและเฟอง

บายศรีดังตอไปนี้ : 
(1) ทาฟนเฟองทั้งสองขางของเฟองบายศรีดวยสเีสน

ประมาณ 6-8 ฟน 
(2) ขณะหมุนเฟองบายศรีกลับไปกลับมาดวยมือให

หมุนเฟองเดือยหมูหลายๆครั้ง และตรวจสอบรอย
สัมผัสฟนเฟอง 

(3) ถารอยสัมผสัฟนเฟองถูกตองใหเช็ดสีเสนออก 
(4) ถาไมถูกตองใหปรับตั้งความสูงของเฟองเดอืยหมู

แลวปรับตั้งระยะแบคแลช 
 
 
รอยสมัผสักนิในและกนิโคน 
1. เปลี่ยนแผนรองใหบางลง เพ่ือใหฟนเฟองเดือยหมู

เคลื่อนทีถ่อยออก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกนิในฟนเฟอง                   การกนิโคนฟนเฟอง 

ทาสเีสนทีฟ่นเฟอง 

DBG314ZWB019

L

DBG314ZWB047

CHU0314W020

CHU0314W021



เฟองทาย (ดานหนา) 
 

03-14A-15 
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รอยสมัผสัการกนินอกและกนิปลาย
1. เปลี่ยนแผนรองใหหนาขึ้นเพ่ือใหเฟองเดือยหมู    

เคลื่อนที่เขาไปขางใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบซลีน้าํมนั (โครงชดุเฟองทาย) 

1. ตอกซีลนํ้ามันตวัใหมเขาไปทีด่านหนาเสื้อเฟอง
ทาย โดยใชเครื่องมือพิเศษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกนินอกฟนเฟอง                การกนิปลายฟนเฟอง 

CHU0314W022

49 G030 797

49 G030 796

DBG314ZWB055





เฟองทาย (ดานหลงั) 
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03-14B เฟองทาย (ดานหลงั) 
ดชันีแสดงตาํแหนงเฟองทาย 
   ดานหลัง...........................................

 
03-14B-1 

การถอดแยกเฟองทายดานหลงั 
   [เฟองทายมาตรฐาน]...................

 
03-14B-4 

การตรวจสอบน้าํมันเฟองทาย 
   ดานหลัง...........................................

 
03-14B-2 

การประกอบเฟองทายดานหลงั 
   [เฟองทายมาตรฐาน]....................

 
03-14B-7 

การเปลีย่นน้าํมนัเฟองทาย 
   ดานหลัง...........................................

 
03-14B-2 

การถอดแยกเฟองทายดานหลงั 
   [LSD (เฟองทายลมิเิตด็สลปิ)].......

 
03-14B-16 

การถอด/ตดิตัง้เฟองทาย 
   ดานหลัง...........................................

 
03-14B-3 

การประกอบเฟองทายดานหลงั 
   [LSD (เฟองทายลมิเิตด็สลปิ)].......

 
03-14B-18 

 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงเฟองทายดานหลงั 

DCF031427100W05 

 
 

4x2 ยกเวนรุนยกสงู 

4x2 (รุนยกสงู) และ 
4x4 

1

DCF314ZWB006

1 เฟองทายดานหลัง 
(ดู 03-14B-2 การตรวจสอบน้าํมันเฟองทาย
ดานหลัง) 
(ดู 03-14B-2 การเปลี่ยนน้ํามนัเฟองทายดานหลัง) 
(ดู 03-14B-3 การถอด/ตดิตั้งเฟองทายดานหลัง) 
(ดู 03-14B-4 การถอดแยกเฟองทายดานหลงั 
[เฟองทายมาตรฐาน]) 
(ดู 03-14B-7 การประกอบเฟองทายดานหลงั 
[เฟองทายมาตรฐาน]) 
(ดู 03-14B-16 การถอดแยกเฟองทายดานหลัง 
[LSD (เฟองทายลิมเิตด็สลิป)]) 
(ดู 03-14B-18 การประกอบเฟองทายดานหลัง 
[LSD (เฟองทายลิมเิตด็สลิป)]) 

 



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-2 

การตรวจสอบน้าํมันเฟองทายดานหลงั 
DCF031427000W03 

1. จัดตาํแหนงรถใหอยูแนวระดับบนพื้น 
2. ถอดปลั๊กเติมน้าํมันเฟองทายและแหวนรองออก 
3. ตรวจสอบใหแนใจวาน้ํามันเฟองทายอยูแนวเดียวกับ

ระดับของรูปลั๊ก 
• ถาน้ํามันอยูในระดับต่าํใหเตมิน้าํมันเฟองทาย
อยูแนวเดยีวกับระดับของรูปลั๊ก 

4. ประกอบแหวนรองน้ํามันตัวใหมและปลั๊กเติมน้ํามัน
เฟองทาย จากนั้นขันใหแนนตามคาแรงขันทีกํ่าหนด 

 
คาแรงขนั 

39.2-53.9 N•m {4.00-5.49 kgf•m, 29.0-39.7 
ft•lbf} 

 
 
การเปลีย่นน้าํมนัเฟองทายดานหลงั 

DCF031427000W04 

1. จัดตาํแหนงรถใหอยูแนวระดับบนพื้น 
2. ถอดปลั๊กเติมน้าํมันเฟองทาย
3. ถอดปลั๊กถายน้าํมันออก และถายน้ํามันเฟองทาย

ออกจนหมด 
4. ประกอบแหวนรองน้ํามันตัวใหมและปลั๊กถายน้ํามัน

ขันใหแนนตามคาแรงขันกําหนด 
 
คาแรงขนั 

39.2-53.9 N•m {4.00-5.49 kgf•m, 29.0-39.7 
ft•lbf} 

 
5. เติมน้ํามันเฟองทายที่กําหนดลงในรูปปลั๊กเติม

น้ํามันจนกระทัง่มีระดับเทากับแนวของรูปปลัก๊นํ้ามัน 
 

 

เฟองทายดานหลงั [เฟองทายมาตรฐาน] 
ชนดิ : API เซอรวสิ GL-5 
คาความหนดื  SAE 90  
คาความจนุ้าํมนั (ประมาณ) : 1.3-1.5 L {1.3-1.4 US qt, 1.1-1.2 lmp qt} (WL-3) 
คาความจนุ้าํมนั (ประมาณ) : 2.35-2.55 L {2.23-2.41 US qt, 1.96-2.12 lmp qt} (WL-C) 

 
6. หลังจากเติมน้าํมันเฟองทายแลว ใหตรวจดูวาน้ํามันเฟองทายอยูในระดับทีกํ่าหนด 
7. ประกอบปลั๊กเตมิและแหวนรองตัวใหม และขันใหแนตามคาแรงขันที่กําหนด 

 
คาแรงขนั 

39.2-53.9 N•m {4.00-5.49 kgf•m, 29.0-39.7 ft•lbf} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหวนรอง 

ปลัก๊เตมิน้าํมนั 

DBG314ZWB001

DBG314ZWB002



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-3 
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การถอด/ตดิตัง้เฟองทายดานหลัง 
DCF031427100W06 

 ขอควรระวงั 
• ทาํความสะอาดน้าํยาซลิแลนทออกใหหมด กอนทีจ่ะทาน้าํยาซลิแลนทใหมลงไป 
• ประกอบชดุเฟองทายภายใน 10 นาทหีลงัจากทาน้าํยาซลิแลนท 
• หลงัจากประกอบทิง้ไวอยางนอง 30 นาท ีเพือ่ใหน้าํยาซลิแลนทแขง็ตวักอนจะเตมิน้าํมนัเฟองทายตามที่
กาํหนด 

 
1. ถายน้ํามันเฟองทายดานหลัง 
2. ถอดเพลากลางออก (ดู 03-15-2 การถอด/ติดตั้งเพลากลาง) 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
5. เติมน้ํามันเฟองทายดานหลัง (ดู 03-14B-2 การเปลี่ยนถายน้าํมันเฟองทายดานหลัง) 

 
1 เพลาขางและชดุปดหลัง 

(ดู 03-12-2  การถอด/ตดิตั้งเพลาขาง) 

 

2 ชุด เฟองทายดานหลัง 
(ดู 03-14A-3 หมายเหตุการถอดชุดเพลาขอตอ,
เฟองทายดานหนา) 

 
หมายเหตกุารถอดชดุเฟองทายดานหลงั 

1. เพ่ือปองกันชุดเฟองทายหลนใหเหลือนัตทิ้งไว 2 
ตัว ขันไวอยางหลวมๆ หลังจากนั้นใชคอนไมตีที่
เสื้อเฟองทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

2

1

N·m {kgf·m, ft·lbf}

WL-C, WE-C:
60—70 {6.2—7.1, 45—51}
WL-3:
26—28 {2.6—2.9, 19—20}

108—128 
{11.1—13.0, 
79.7—94.4}

R

16—22 
{1.7—2.2, 12—16}

OIL

SEALANT

DCF314ZWB003

DBG314ZWB004 



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-4 

การถอดแยกเฟองทายดานหลงั [เฟองทายมาตรฐาน] 
DCF031427100W07 

 คาํเตอืน 
• แทนยดึเครือ่งยนตมกีลไกลอ็กตวัเอง (Self-lock mechanism), อยางไรกต็าม ถายดึเฟองทายเอยีง กลไก ลอ็ก

ตวัเองจะไมทาํงาน อาจทาํใหชดุเฟองทายและแขนยดึหมนุผดิตาํแหนงได ซึง่อาจจะทาํใหไดรบับาดเจบ็สาหสั
ได ดงันัน้อยายดึชดุเฟองทายเอยีง  และเมือ่ตองการหมนุแขนยดึเฟองทายหลงั ตองจบัมอืหมนุใหมัน่คง 

 
 

1. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 

 
1 สวนประกอบเฟองทาย 

(ดู 03-14B-5 หมายเหตุการถอดชุดเฟองทาย) 
2 ฝาประกับลูกปน 

(ดู 03-14B-5 หมายเหตุการถอดฝาประกับ
ลูกปน) 

3 แผนชิมปรับตั้ง 
4 ปลอกลูกปนขาง 
5 ลูกปนขาง 

(ดู 03-14B-5 หมายเหตุการถอดลูกปนขาง) 
6 นัตล็อก 

(ดู 03-14B-5 หมายเหตุการถอดนัตล็อก) 
7 หนาแปลน 

(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดหนาแปลน) 
8 เฟองเดือยหม ู

(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดเฟองเดือยหมู) 
9 ซีลนํ้ามัน 

(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดซีลนํ้ามัน) 
10 แหวนรองกันรุน 
11 ลูกปนดานหนา 
12 ปลอกยุบ 

13 ลูกปนดานหลัง 
(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดลูกปนดานหลัง)

14 ชิมปรับตั้ง 
15 ปลอกลูกปนดานหนา 

(ดู 03-14B-7 หมายเหตุการถอดแยกปลอกลกูปน
ดานหลัง,ปลอกลูกปนดานหนา) 

16 แผนกันน้ํามัน 
17 ปลอกลูกปนดานหลัง 

(ดู 03-14B-7 หมายเหตุการถอดปลอกลูกปน
ดานหลัง,ปลอกลูกปนดานหนา) 

18 เสื้อเฟองทาย 
19 โบลท 
20 เฟองบายศร ี
21 สลักล็อก 

(ดู 03-14B-7 หมายเหตุการถอดสลักล็อก) 
22 เพลาเฟองดอกจอก 
23 เหล็กคั่นเฟองดอกจอก 
24 เฟองดอกจอก 
25 แหวนรองเฟองดอกจอก 
26 เฟองขาง 
27 แหวนรองกันรุน 
28 เสื้อเฟองดอกจอก 
29 โรเตอรเซ็นเซอร ABS (มี ABS ลอหลัง) 
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เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-5 
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หมายเหตกุารถอดชดุเฟองทาย 
1. ประกอบชดุเฟองทายเขากับเครื่องมือพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดฝาประกบัลกูปน 

1. ทําเครื่องหมายลงบนฝาประกบัลูกปนขางหนึง่ 
เพ่ือไมใหฝาประกับลูกปนดานซายและขวา
สลับกัน และจดัเครื่องหมายใหตรงกันในขณะ
ประกอบ 

 
 
 

 
หมายเหตกุารถอดลกูปนขาง 
 
 ขอควรระวงั 

• ทาํเครือ่งหมายทีล่กูปนดานซายเพื่อจะไดประกอบกลบัในตาํแหนงเดมิ 
 

1. ถอดลูกปนดานขางออกโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดนตัลอ็ก 

1. ยึดชุดหนาแปลนเฟองทายโดยใชเครื่องมือพิเศษ และ
ถอดนัตล็อกออก 

 
 
 
 

เครือ่งหมาย 

49 0107 680A

49 M005 561

DBG314ZWB032

DBG314ZWB033

204-069
(49 UN20 4069)

205-D018
(49 UN20 5D0180)

205-D002
(49 UN20 5D0020)49 G033 105

DBG314ZWB056

49 S120 710

DBG314ZWB012



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-6 

หมายเหตกุารถอดหนาแปลน 
1. การถอดหนาแปลนโดยใชเครือ่งมือพิเศษดูดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดเฟองเดอืยหม ู

1. ใชคอนพลาสตกิตอกเอาเฟองเดือยหมูออก 
2. ใชคอนพลาสตกิตอกที่นัตล็อก เพ่ือถอดสวนประกอบ

เฟองเดือยหมูออก 
3. ถอดนัตล็อกทีต่ิดตั้งไวในขั้นตอนที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนั 

1. ถอดซลีนํ้ามันโดยใชไขควง 

 
หมายเหตกุารถอดลกูปนดานหลงั 
 
 หมายเหต ุ

• ทําเครื่องหมายหรือแยกตลับลกูปนดานหนาและดานหลังออกจากกัน เพ่ือไมใหสลับกันในเวลาประกอบ 
 

1. ถอดตลับลูกปนดานหลังโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

 
 
 
 
 

49 0839 425C

DBG314ZWB006

DBG314ZWB008

DBG314ZWB007

205-D002
(49 UN20 5D0020)

DBG314ZWB057



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-7 
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หมายเหตกุารถอดแยกปลอกลกูปนดานหลงั,ปลอกลกูปนดานหนา 
 
 หมายเหต ุ

• ควรทํามารคหรอืแยกออกระหวางปลอกตลับลูกปนดานหนากับปลอกตลับลกูปนดานหลัง เพ่ือไมใหปนกันเวลา
ประกอบ 

 
1. ถอดปลอกตลับลูกปนโดยใชไขควงปากแบนตอก

ปลอกตลับลูกปนออก 

 
 
หมายเหตกุารถอดสลกัลอ็ก 
 
 ขอควรระวงั 

• สอดเหลก็สงจากรสูลกัทีอ่ยูดานตรงขามกบัตาํแหนงทีต่ดิตัง้เฟองบายศร ี
 

1. เพ่ือความปลอดภยัใหใชปากกายึดเสื้อเฟอง
ดอกจอก และถอดสลักล็อคโดยใชเหล็กสง
ขนาดเสนผาศนูยกลาง 4 มม. {0.16 นิว้} 

 
 
การประกอบเฟองทายดานหลงั [เฟองทายมาตรฐาน] 

DCF031427100W08 
 คาํเตอืน 

• แทนยดึเครือ่งยนตมกีลไกลอ็กตวัเอง (Self-lock mechanism), อยางไรกต็าม ถายดึเฟองทายเอยีง กลไก 
ลอ็กตวัเองจะไมทาํงาน อาจทาํใหชดุเฟองทายและแขนยดึหมนุผดิตาํแหนงได ซึง่อาจจะทาํใหไดรบับาดเจบ็
สาหสัได ดงันัน้อยายดึชดุเฟองทายเอยีง  และเมือ่ตองการหมนุแขนยดึเฟองทายหลงั ตองจบัมือหมนุใหมัน่คง 

 
 หมายเหต ุ

• ทําความสะอาดน้ํายาซลีแลนทเกาออกใหหมด กอนที่จะทาน้ํายาซลีแลนทใหมลงไป 
• ติดตั้งชดุเฟองทายภายใน 10 นาที หลังจากทาน้ํายาซีลแลนทใหมลงไป 
• ทิ้งซีลแลนทไวอยางนอย 30 นาทหีรอืมากกวา กอนเติมน้ํามันเฟองทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG314ZWB010

DBG314ZWB011



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-8 

1. ประกอบสวนตางๆตามลําดัลทีร่ะบุไวในตาราง 

 
1 เสื้อเฟองดอกจอก 
2 โรเตอรเซ็นเซอร ABS (มี ABS ลอหลัง) 
3 แหวนกันรุน 

(ดู 03-14B-9 หมายเหตุการประกอบแหวนกนัรุน) 
4 เฟองขาง 
5 แหวนรองเฟองดอกจอก 
6 เฟองดอกจอก 
7 เหล็กคั่นเฟองดอกจอก 
8 เพลาดอกจอก 
9 สลักล็อก 

(ดู 03-14B-9 หมายเหตุการประกอบสลักล็อก) 
10 เฟองบายศร ี

(ดู 03-14B-9 หมายเหตุการประกอบเฟองบายศร)ี 
11 ลูกปนขาง 

(ดู 03-14B-9 หมายเหตุการประกอบลูกปนขาง) 
12 โบลท 
13 เสื้อเฟองทาย 
14 ตัวกันน้ํามัน 

(ดู 03-14B-10 หมายเหตุการประกอบตัวกันน้ํามัน 
[WL-C]) 

15 ปลอกลูกปนดานหนา 
(ดู 03-14B-10 หมายเหตุการประกอบปลอกลูกปน
ดานหนา) 

16 ปลอกลูกปนดานหลัง 
(ดู 03-14B-10 หมายเหตุการประกอบลูกปน
ดานหลัง [WL-3]) 

17 แผนชิมปรับตั้งปรับตั้ง 
(ดู 03-14B-11 หมายเหตุการประกอบแผนชมิ
ปรับตั้ง) 

18 ลูกปนดานหลัง 
(ดู 03-14B-13 หมายเหตุการประกอบลูกปน
ดานหลัง) 

19 เฟองเดือยหม ู
(ดู 03-14B-13 หมายเหตุการประกอบเฟองเดือย
หม)ู 

20 ปลอกยุบ 
21 ลูกปนดานหนา 
22 แหวนรองกันรุน 
23 ซีลกันน้ํามัน 

(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบซีลกัน
น้ํามัน) 

24 หนาแปลน 
25 นัตล็อก 

(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบนัตล็อก) 
26 ปลอกลูกปนขาง 

(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบปลอกลูกปน
ขาง, แผนชิมปรับตั้ง, ฝาประกบัลูกปน) 

27 แผนชิมปรับตั้ง 
(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบปลอกลูกปน
ขาง, แผนชิมปรับตั้ง, ฝาประกบัลูกปน) 

28 ฝาประกับลูกปน 
(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบปลอกลูกปน
ขาง, แผนชิมปรับตั้ง, ฝาประกบัลูกปน) 
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เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-9 
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หมายเหตกุารประกอบแหวนรองเฟองขาง 
1. ปรับตั้งแบคแลชของเฟองขางกับเฟองดอกจอกดังตอไปนี้:

(1) ติดตั้งไดอัลเกจเขากับเฟองดอกจอกดังแสดง
ในภาพ 

(2) ยึดเฟองขางตัวหนึ่งไว 
(3) ขยับเฟองดอกจอกและวดัระยะแบคแลชที่

ปลายของเฟองดอกจอก 
 
ระยะแบคแลชมาตรฐานของเฟองขางและเฟอง
ดอกจอก 

0-0.1 มม. {0-0.004 นิว้} 
 

(4) ถาระยะแบคแลชเกินกวามาตรฐาน ใหปรับตั้ง
โดยเปลีย่นขนาดแผนรอง 

 
หมายเหตกุารประกอบสลกั 

1. ประกอบเฟองขาง, แหวนกันรนุ, เหล็กคั่นเฟอง
ดอกจอก, เฟองดอกจอก, เพลายดึเฟองดอกจอก
และสลัก หลังจากประกอบสลกั ใหตอกย้ําสลกั 
เพ่ือปองกันไมใหสลักหลุดออก 

 
 
 
หมายเหตกุารประกอบเฟองบายศร ี

1. ทาน้ํายากันคลายทีผ่ิวหนาสมัผัสติดตั้งเฟองบายศรีและตัวเสื้อ 
2. ติดตั้งเฟองบายศรี และขันโบลทใหแนนตามแรงขันที่กําหนด 

 
หมายเหตกุารประกอบตลบัลกูปนดานขาง 
 
 ขอควรระวงั 

• ตลบัลกูปนควรจะถกูประกอบเขาในตาํแหนงเดมิ 
 

1. อัดตลับลูกปนดานขางลงในเสือ้เฟองดอกจอก โดย
ใชเครื่องมือพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนรอง 

DBG314ZWB015

DBG314ZWB014

49 UB71 525

DBG314ZWB041



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-10 

หมายเหตกุารประกอบตวักนัน้าํมนั [WL-C]
1. ประกอบแผนกันน้ํามันเขากับชุดเสื้อเฟองทาย โดย

ใชเครื่องมือพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบปลอกลกูปนดานหนา 

1. อัดปลอกลูกปนดานหนาเขา โดยใชเครื่องมือพิเศษ 
และแทนอัดไฮดรอลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบปลอกลกูปนดานหลงั  
WL-3 

1. อัดปลอกลูกปนดานหลังเขากับเสื้อเฟองทาย โดยใช
เครื่องมือพิเศษ และแทนอัดไฮดรอลิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WL-C 
1. อัดปลอกลูกปนดานหลังเขากับเสื้อเฟองทายโดยใช

เครื่องมือพิเศษ และแทนอัดไฮดรอลิก 

 
 
 
 
 
 

แผนรอง 

49 G030 797

49 G030 796

DBG314ZWB058

49 F027 009

DBG314ZWB059

49 F027 00449 G030 797

DBG314ZWB043

49 G030 797

49 W033 101

49 T019 001

DBG314ZWB060



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-11 
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หมายเหตกุารประกอบแผนชมิปรบัตัง้ 
การปรบัตัง้ความสงูเฟองเดอืยหม ู[WL-3] 
 
 หมายเหต ุ

• ใชแผนรองตัวที่จะใชในการประกอบเปนตัวปรับตั้ง 
• ตองแนใจวาประกอบเครื่องมือพิเศษ ในตําแหนงและทิศทางที่ถูกตอง 

 
1. ประกอบแผนชมิปรับตั้ง, ตลับลูกปนดานหลังและ
เครื่องมือพิเศษ (49 UN27 004) เขากับเครื่องมือพิเศษ
(49 8531 565) ยึดปลอกไวดวยโอ-ริง หลังจากนั้น
ประกอบทั้งหมดเขากับเสื้อเฟองทาย 

2. ประกอบลูกปนดานหนาเขากับเครื่องมือพิเศษ (49 
UN27 003 ) หนาแปลนเฟองทาย, แหวนรองและนตั
เขากับเครื่องมือพิเศษ (49 8531 565) 

3. ขันนัตเขาจนกระทั่งถึงจุดที่เครือ่งมือพิเศษ (49 8531 
565) สามารถหมุนไดดวยมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษบนผิวหนาของแผนรอง และปรับตั้ง
ศูนยที่ไดอัลเกจ 

5. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (49 U027 008) บนเครื่องมือ
พิเศษ (49 8531 565) และติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (49 
0727 570) ทีด่านบนเครื่องมอืพิเศษ (49 U027 008) 

 
 
 
 
 
 
 

6. ติดตั้งปลายของไดอัลเกจโดยใหสมัผสักับเสือ้เฟองทาย
บริเวณที่ใชประกอบลูกปนดานขางและวดัคาต่าํสุดทํา
การวัดคาทั้งดานซายและดานขวาตําแหนงต่าํสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. นําคาทั้งสอง (ซายและขวา) ที่วัดไดจากขอ 6 มาบวก
กันและนําคาทีบ่วกไดมาหารดวย 2 จากนั้นนาํจํานวน
เลขที่ได มาลบกับจํานวนเลขที่ไดจากหมายเลขที่ปลาย
เฟองเดือยหมู หารดวย 100 (ถาไมมีหมายเลขที่บน
ปลายเฟองเดือยหมูใหตคีาเปน 0) นี่คือการหาคาการ
ปรับตั้งความสูงเดือยหม ู

 
หมายเหต ุ
• เม่ือหาคาที่ไดจากการวดัในขอ 7 คือ 0.06 มม. 

{00.003 นิ้ว}, 0.04 มม. {0.002 นิ้ว} และหมายเลข
ที่ตอกบนหัวเฟองเดือยหมูมคีา 2 สูตรคือ ((0.06-
0.04)/2)-(2/100) =0.03 

 

ดังนั้นประกอบแผนชิมปรับตั้งใหหนาขึ้น 0.03 มม. {0.001 นิ้ว} จากขนาดเดิม 

โอ-รงิ 

ลกูปนดานหลงั 

ลกูปนดานหนา 

แผนชมิปรบัตัง้ 

49 U027 008

49 8531 565

49 UN27 004

49 UN27 003

DBG314ZWB072

49 0727 570

A6A63192026

49 0727 570

49 U027 008
DBG314ZWB073

DBG314ZWB049



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-12 

การปรบัตัง้ความสงูเฟองเดอืยหม ู[WL-C] 
  
 หมายเหต ุ

• ติดตั้งแผนชิมปรับตั้งเมื่อกําลังปรับตั้ง 
• ควรระวังในการติดตั้งเครื่องมือพิเศษ ใหอยูในตําแหนงและทศิทางทีถู่กตอง 

 
1. ประกอบแผนชมิปรับตั้ง, ตลับลูกปนดานหลังและ
เครื่องมือพิเศษ (49 U027 015) เขากับเครื่องมือพิเศษ 
(49 8531 565) ยึดปลอกไวดวยโอ-ริง หลังจากนั้น
ประกอบทั้งหมดเขากับเสื้อเฟองทาย 

2. ประกอบลูกปนดานหนาเขากับเครื่องมือพิเศษ (49 E027 
007) หนาแปลนเฟองทาย, แหวนรองและนตัเขากับ
เครื่องมือพิเศษ (49 8531 565) 

3. ขันนัตเขา จนกระทั่งถึงจดุที่เครื่องมือพิเศษ (49 8531 
565) สามารถหมุนไดดวยมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษบนผิวหนาของแผนรอง และปรับตั้ง
ศูนยที่ไดอัลเกจ 

5. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (49 1361 555) บบนเครื่องมือ
พิเศษ (49 8531 565) และติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (49 
0727570) ที่ดานบนเครื่องมือพิเศษ (49 1361 555) 

 
 
 
 
 
 
 

6. ติดตั้งปลายของไดอัลเกจโดยใหสมัผสักับเสือ้เฟองทาย
บริเวณที่ใชประกอบลูกปนดานขางและวดัคาต่าํสุดทําการ
วัดคาทั้งดานซายและดานขวาตําแหนงต่ําสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. นําคาทั้งสอง (ซายและขวา) ที่วัดไดจากขอ 6 มาบวกกัน
และนําคาที่บวกไดมาหารดวย 2 จากนั้นนําจาํนวนเลขที่
ได มาลบกับจํานวนเลขที่ไดจากหมายเลขทีป่ลายเฟอง
เดือยหมู หารดวย 100 (ถาไมมีหมายเลขที่บนปลาย
เฟองเดือยหมใูหตีคาเปน 0) นี่คือการหาคาการปรับตั้ง
ความสูงเดือยหมู 

 
หมายเหต ุ
• เม่ือหาคาที่ไดจากการวดัในขอ 7 คือ 3.06 มม. 

{0.1205 นิ้ว}, 3.04 มม. {0.1197 นิ้ว} และ
หมายเลขที่ตอกบนหัวเฟองเดอืยหมูมคีา -3 สูตรคือ 
((3.06+3.04)/2-(-3/100)-3 =0.08  

 

ดังนั้นประกอบแผนชิมปรับตั้งใหหนาขึ้น 0.08 มม. {0.0031 นิ้ว} จากขนาดเดิม 
 

โอ-รงิ 

ลกูปนดานหลงั 

ลกูปนดานหนา 

แผนชมิปรบัตัง้ 

49 8531 565

49 U027 015

49 E027 007

49 1361 555

DBG314ZWB069

49 0727 570

A6A63192026

49 0727 570

49 1361 555

DBG314ZWB048

DBG314ZWB049



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-13 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารประกอบตลบัลกูปนดานหลงั 
 
 ขอควรระวงั 

• อดัตลบัลกูปนจนกระทัง่คาแรงอดัเพิม่ขึน้ทนัท ี
• ประกอบแผนชมิปรบัตัง้ทีเ่ลอืกไวสาํหรบัปรบัตัง้ความสงูเฟองเดอืยหม ูและยนืยนัวาไดตดิตัง้ในทศิทางทีถ่กูตอง 

 
1. อัดตลับลูกปนดานหลังดวยเครือ่งมือพิเศษ 

 
หมายเหตกุารประกอบเฟองเดอืยหม ู
การปรบัตัง้พรโีหลดเฟองเดอืยหม ู
 
 ขอควรระวงั 

• ยงัไมตองประกอบซลีกันน้าํมนั 
 

1. ประกอบชิ้นสวนเฟองเดือยหมตูามหัวขอดังตอไปนี้ 
• ปลอกยุบตัวใหม 
• ตลับลูกปนดานหนา 
• แผนชิมปรับตั้งแผนใหม 
• หนาแปลนเฟองทาย 
• แหวนรองตัวใหม 
• นัตล็อกตัวใหม 

2. ปรบัพรีโหลดลกูปนเฟองเดือยหมูตามขั้นตอนตอไปนี้: 
(1) หมุนหนาแปลนเฟองทายดวยมือ เพ่ือปรับลูกปนใหเขาที ่
(2) ใชประแจปอนดขันนัตล็อกชิ้นสวนในขอ 1 ไว

ชั่วคราวยืนยันคามาตรฐานพรีโหลด อยูในชวง
คาแรงขันที่กําหนด คาแรงขันนี้จะนําไปใช 
หลังจากติดตั้งซีลกันน้ํามัน 

 
คากาํหนดแรงขนั 

298-500 N•m (30.4-50.9 kgf•m, 220-368 ft•lbf) 
 
คาพรโีหลดเดอืยหมเูฟอยทายดานหลงั 

WL-3: 2.0-3.5 N•m {21-35 kgf•cm, 18-30 
in•lbf} 

WL-C: 2.55-4.00 N•m {26.1-40.7 kgf•cm, 22.6-35.4 in•lbf} 
 

(3) ถาคาพรีโหลดไมอยูในคาที่กําหนดในขณะทีใ่ชแรงขันมาตรฐาน ใหเปลีย่นปลอกยุบและตรวจสอบอีกครั้ง 
(4) ถอดนัตล็อก, แหวนรองและหนาแปลนเฟองทาย 

 
 
 
 
 
 

แผนชมิปรบัตัง้ 

49 0727 415

WL-3

WL-C

49 U027 010

49 F401 331

DBG314ZWB075

49 S120 710

DBG314ZWB016



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-14 

หมายเหตกุารประกอบซลีกนัน้าํมนั 
1. ทาน้ํามันบางๆ ลงบนขอบซีลของซีลนํ้ามันตวัใหม
2. ใชเครื่องมือพิเศษตดิตั้งซลีนํ้ามันตัวใหม จนกระทั่ง

ซีลนํ้ามันสัมผัสกับปลายเสื้อเฟองดอกจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบนตัลอ็ก 

1. ประกอบหนาแปลนเฟองทายและแหวนรอง 
2. ขันนัตล็อกตัวใหมโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
3. ตรวจสอบคาพรีโหลดวาอยูในคาที่กําหนดหรอืไม 

 
คาพรโีหลดเดอืยหมเูฟอยทายดานหลงั 
WL-3: 2.0-3.5 N•m {21-35 kgf•cm, 18-30 in•lbf} 
WL-C: 2.55-4.00 N•m {26.1-40.7 kgf•cm, 

22.6-35.4 in•lbf} 

 
 
หมายเหตกุารประกอบปลอกลกูปนดานขาง, แผนชมิปรบัตัง้, ฝาประกบัลกูปน 
การปรบัแบคแลชเฟองบายศร ี

1. ติดตั้งเสื้อเฟองดอกจอกเขากับเสื้อเฟองทาย 
2. ดันเสื้อเฟองดอกจอกไปทางดานซายของเสื้อเฟอง และวดัระยะหางระหวางลูกปนดานขางกับเสื้อเฟองทาย คาที่วัด

ไดนี้เปนคาความหนาของแผนชิมปรับตั้งทั้งซายและขวารวมกัน 
3. แบงคาของแผนชิมปรับตั้งที่ไดระหวางดานขวาและดานซายในขั้นตอนที่ 2 ใหเหมาะสม และตดิตั้งฝาประกับลูกปน 
4. ปรับตั้งเฟองเดอืยหม,ู ระยะแบคแลชเฟองบายศรี และพรีโหลดลูกปนดานขางดังตอไปนี้

(1) ทําเครื่องหมายที่เฟองบายศรี 4 จุด หางกัน
ประมาณ 90° และติดตั้งไดอัลเกจเขากับเสื้อ
เฟองทาย ตั้งแกนวัดใหสัมผัสกับฟนเฟอง
บายศรีโดยทาํมุม 90° 

5. ตรวจสอบระยะแบคแลชจดุทีท่ําเครื่องหมายอีก 3 จุด 
และตองแนใจวาระยะแบคแลชต่ําสดุอยูที่ 0.05 มม. 
{0.002 นิ้ว} และความแตกตางของคาระยะแบคแลช
สูงสดุและต่าํสดุนอยกวา 0.03 มม. {0.001 นิ้ว} 

 
ระยะแบคแลชเฟองบายศร ี
0.12-0.20 มม. {0.005-0.007 นิว้} 

 
6. ถาระยะแบคแลชไมอยูในคากําหนด ใหปรับตัง้ระยะ

แบคแลชใหม โดยการเปลี่ยนแผนชิมปรับตั้งจากขาง
หนึ่งของเสื้อเฟองทายไปยังอีกขางหนึ่ง 

7. ใชประแจวัดแรงบิดหมุนเฟองเดือยหมสูามรอบ เพ่ือ
ตรวจสอบแรงบดิรวม คาที่อานไดไมควรเกิน 2.4 N•m 
{24.0 kgf•cm, 20.8 in•lbf} ถาระยะแบคแลชอยูใน
คากําหนด แตคาแรงบิดในการหมุนมากเกินไป อาจ
ตองปรับตั้งคา พรีโหลด โดยการลดขนาดความหนา
ของแผนชิมปรบัตั้งทั้งสองขางของชุดเฟองทายออก
เทาๆ กัน 

 
 

WL-3

WL-C
49 G019 017

49 U027 009

DBG314ZWB017

49 S120 710

DBG314ZWB018

DBG314ZWB067

A6A63192036



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-15 

 
 
 
 
 
 

03

8. การตรวจสอบและการปรับตั้งมข้ัีนตอนตอไปนี้: 
(1) ทาฟนเฟองทั้งสองดานของเฟองบายศรีดวย

สีเสนประมาณ 6-8 ฟน 
(2) ขณะหมุนเฟองบายศรีกลับไปกลับมาดวยมือ

ใหหมุนเฟองเดอืยหมูหลายๆ ครั้งและตรวจ 
สอบรอยสัมผสัฟนเฟอง 

(3) ถารอยสัมผสัฟนเฟองดี ใหเชด็สีเสนออก 
(4) ถาไมดี ใหปรับตั้งความสูงของเฟองเดือยหมู 

แลวปรับตั้งระยะแบคแลช 
 
 
 

 
รอยสมัผสักนิในและกนิโคน 

1. เปลี่ยนแผนรองใหบางลง เพ่ือใหฟนเฟองเดือยหมู
เคลื่อนทีถ่อยออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รอยสมัผสัการกนินอกและกนิปลาย 

1. เปลี่ยนแผนรองใหหนาขึ้นเพ่ือใหเฟองเดือยหมู    
เคลื่อนที่เขาไปขางใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกนิในฟนเฟอง                   การกนิโคนฟนเฟอง 

ทาสเีสนทีฟ่นเฟอง 

การกนินอกฟนเฟอง                การกนิปลายฟนเฟอง 

CHU0314W020

CHU0314W021

CHU0314W022



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-16 

การถอดแยกเฟองทายดานหลงั [LSD (เฟองทายลมิเิตด็สลปิ)] 
DCF031427101W01 

1. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 

 
1 สวนประกอบเฟองทาย 

(ดู 03-14B-5 หมายเหตุการถอดสวนประกอบ
เฟองทาย) 

2 ฝาประกับลูกปน 
(ดู 03-14B-5 หมายเหตุการถอดฝาประกับ
ลูกปน) 

3 แผนชิมปรับตั้ง 
4 ปลอกลูกปนดานขาง 
5 ลูกปนขาง 

(ดู 03-14B-5 หมายเหตุการถอดลูกปนขาง) 
6 นัตล็อก 

(ดู 03-14B-5 หมายเหตุการถอดนัตล็อก) 
7 หนาแปลน 

(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดหนาแปลน) 
8 เฟองเดือยหม ู

(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดเฟองเดือย
หม)ู 

9 ซีลกันน้ํามัน 
(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดซีลกันน้ํามัน) 

10 แหวนรองกันรุน 
(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดซีลกันน้ํามัน) 

11 ลูกปนดานหนา 
12 ปลอกยุบ 
13 ลูกปนดานหลัง 

(ดู 03-14B-6 หมายเหตุการถอดลูกปน
ดานหลัง) 

14 แผนชิมปรับตั้ง 
15 ปลอกลูกปนดานหนา 

(ดู 03-14B-7 หมายเหตุการถอดปลอกลูกปน
ดานหนา, ปลอกลูกปนดานหลงั) 

16 ตัวกันน้ํามัน 
17 ปลอกลูกปนดานหลัง 
18 เสื้อเฟองทาย 
19 โบลท 
20 เฟองบายศร ี
21 สลัก 

(ดู 03-14B-7 หมายเหตุการถอดสลัก) 
22 เพลาดอกจอก 
23 เหล็กคั่นเฟองดอกจอก 
24 สวนประกอบเฟองทายแบบลิมติเต็ดสลิป 

(ดู 03-14B-17 หมายเหตุการถอด
สวนประกอบเฟองทายแบบลิมติเต็ดสลิป) 

25 แหวนรองเฟองดอกจอก 
26 เฟองดอกจอก 
27 เฟองขาง 
28 แผนกันรุนเฟองขาง 
29 แผนคลัตช LSD 
30 เสื้อเฟองดอกจอก 

 
 
 

6
7
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11 12
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DBG314ZWB020



เฟองทาย (ดานหลงั) 
 

03-14B-17 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารถอดสวนประกอบเฟองทายแบบลมิติเตด็สลปิ
1. จับเพลาขางดานหนึ่งทีถ่อดออกมาจากรถเขากับ

ปากกา จับชิ้นงาน โดยใหดานรองเฟองอยูเหนือปาก
ของปากกาจับชิ้นงานใหเพียงพอที่จะประกอบ จัด
ตําแหนงเสื้อเฟองทายบนเพลาขาง และยึดใหแนน
โดยจดัใหรองเฟองของเฟองขางกับรองเฟองเพลา
ขางตรงกัน 

 
 
 
 
 
 
2. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับสวนลางของเฟองขาง 

และทาจาระบทีีช่องตรงกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับเสื้อเฟองดอกจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขันเครื่องมือพิเศษ เพ่ือใหเฟองขางเคลื่อนตัวออก

จากเฟองดอกจอก และปลอยใหอยูในสภาวะภาระ
ปกติ 

5. ดันแหวนรองทีอ่ยูดานหลังเฟองดอกจอกออก 
6. คลายเครื่องมือพิเศษชั่วขณะ ขันเครื่องมือพิเศษกลับ

อีกครั้ง จนกระทั่งเห็นเฟองดอกจอกมีการเคลื่อนที่
เล็กนอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG314ZWB021

49 U027 013

DBG314ZWB022

49 U027 013

49 U027 014

49 U027 012
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7. สอดเครื่องมือพิเศษเขาไปในชองของเพลาเฟอง
ดอกจอก และหมุนเสื้อเฟองดอกจอก โดยใหเฟอง
ดอกจอกสามารถเคลื่อนตัวออกมาที่ดานกวางของ
เสื้อเฟองดอกจอกแลวถอดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ใชมือยดึดานบนของชุดเฟองขางและชุดคลตัชเขา

กับเสื้อเฟองดอกจอก และถอดเครื่องมือพิเศษออก 
9. ถอดเฟองขางตวับนและแผนคลัตช จัดเรยีงชดุแผน

คลัตช และแผนก้ันคลัตชตามลําดับใหถูกตอง 
10. ถอดคลิ้ปล็อกแผนกันรุนออกจากชุดแผนคลัตช โดย

แยกแผนคลัตชและแผนก้ันคลตัช เพ่ือทําความ
สะอาดและตรวจสอบ 

 
การประกอบเฟองทายดานหลงั [LSD (เฟองทายลมิเิตด็สลปิ)] 

DCF031427101W02 
หมายเหต ุ
• ทําความสะอาดน้ํายาซลีแลนทออกใหหมดกอนที่จะทาน้ํายาซีลแลนทใหมลงไป 
• ติดตั้งชดุเฟองทายภายใน 10 นาที หลังจากทาน้ํายาซีลแลนท 
• หลังจากการตดิตั้ง ทิ้งไวอยางนอย 30 นาท ีเพ่ือใหน้ํายาซลีแลนทแข็งตวักอนจะเติมน้ํามนัเฟองทายตามที่กําหนด 

 
1. ประกอบสวนประกอบตางๆ ตามลําดับที่ระบุไวในตาราง 

 
 

1 เสื้อเฟองดอกจอก 
2 แผนคลัตช LSD 

3 แผนกันรุน 
4 เฟองขาง 

  

คลิป้ลอ็กแผนรอง 

ชดุแผนคลตัช 

49 U027 011

DBG314ZWB025
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OIL

SEALANT

N·m {kgf·m, ft·lbf}

298—500 
{30.3—50.9, 
220—368}

75—95 
{7.6—9.7, 
55—70}

130—150
{13.2—15.3, 
96—110}

21

29

SELECTIVE
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5 เฟองดอกจอก 
6 แหวนรองเฟองดอกจอก 
7 สวนประกอบเฟองทายแบบลิมติเต็ดสลิป 

(ดู 03-14B-21 หมายเหตุการประกอบ
สวนประกอบเฟองทายแบบลิมติเต็ดสลิป) 

8 เหล็กคั่นเฟองดอกจอก 
9 เพลาดอกจอก 
10 สลัก 

(ดู 03-14B-9 หมายเหตุการประกอบสลัก) 
11 เฟองบายศร ี

(ดู 03-14B-9 หมายเหตุการประกอบเฟอง
บายศร)ี 

12 โบลท 
13 ลูกปนขาง 

(ดู 03-14B-9 หมายเหตุการประกอบลูกปน
ขาง) 

14 เสื้อเฟองทาย 
15 ตัวกันน้ํามัน 

(ดู 03-14B-10 หมายเหตุการประกอบตัวกัน
น้ํามัน [WL-C]) 

16 ปลอกลูกปนดานหนา 
(ดู 03-14B-10 หมายเหตุการประกอบปลอก
ลูกปนดานหนา) 

17 ปลอกลูกปนดานหลัง 
(ดู 03-14B-10 หมายเหตุการประกอบปลอก
ลูกปนดานหลัง) 

18 แผนชิมปรับตั้ง 
(ดู 03-14B-19 หมายเหตุการปรับตั้งแผนชิม
ปรับตั้ง) 

19 ลูกปนดานหลัง 
(ดู 03-14B-13 หมายเหตุการประกอบลูกปน
ดานหลัง) 

20 เฟองเดือยหม ู
(ดู 03-14B-21 หมายเหตุการประกอบเฟอง
เดือยหม)ู 

21 ปลอกยุบ 
22 ลูกปนดานหนา 
23 แหวนรองกันรุน 
24 ซีลกันน้ํามัน 

(ดู 03-14B-10 หมายเหตุการประกอบตัวกัน
น้ํามัน) 

25 หนาแปลน 
26 นัตล็อก 

(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบนัตล็อก)
27 ปลอกลูกปนดานขาง 

(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบปลอก
ลูกปนขาง, แผนชิมปรับตั้ง, ฝาประกับลูกปน) 

28 แผนชิมปรับตั้ง 
(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบปลอก
ลูกปนขาง, แผนชิมปรับตั้ง, ฝาประกับลูกปน) 

29 ฝาประกับลูกปน 
(ดู 03-14B-14 หมายเหตุการประกอบปลอก
ลูกปนขาง, แผนชิมปรับตั้ง, ฝาประกับลูกปน) 

 
 
หมายเหตกุารปรบัตัง้แผนชมิปรบัตัง้ 
การปรบัตัง้ความสงูเฟองเดอืยหม ู
 
 หมายเหต ุ

• ใชแผนรองตัวที่จะใชในการประกอบเปนตัวปรับตั้ง 
• ตองแนใจวาประกอบเครื่องมือพิเศษ ในตําแหนงและทิศทางที่ถูกตอง 

 
1. ประกอบแผนรอง, ลูกปนตัวหลังและเครื่องมอืพิเศษ 

(49 U027 015) ลงบนเครื่องมอืพิเศษ (49 8531 
565) ตามรูปภาพ 

2. ประกอบลูกปนตัวหนา,เครื่องมือพิเศษ (4 9E027 
007), ชดุหนาแปลน, แหวนรองและนัตกับเครื่องมือ
พิเศษ (49 8531 565) 

3. ขันนัตเขาจนถึงจุดที่สามารถหมุนเครื่องมือพิเศษ (49 
8531 565) ไดดวยมือ 

 
 
 

โอ-รงิ 

ลกูปนดานหลงั 

ลกูปนดานหนา 

แผนชมิปรบัตัง้ 

49 8531 565

49 U027 015

DBG314ZWB070
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03-14B-20 

4. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ บนผิวหนาของแผนรองและ
ปรับตั้งศูนยที่ไดอัลเกจ 

5. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (49 1361 555) ที่ดานบนของ
เครื่องมือพิเศษ (49 8531 565) และติดตั้งเครื่องมือ
พิเศษ (49 0727 570) ที่ดานบนของเครื่องมือพิเศษ 
(49 1361 555) 

 
 
 
 
 
 
6. ติดตั้งปลายของไดอัลเกจโดยใหสมัผสักับเสือ้เฟอง

ทายบริเวณทีใ่ชประกอบลูกปนดานขางและวดัคา
ต่ําสดุทําการวดัคาทั้งดานซายและดานขวาตาํแหนง
ต่ําสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. นําคาทั้งสอง (ซายและขวา) ที่วัดไดจากขอ 6 มา

บวกกันและนําคาที่บวกไดมาหาร 2 จากนั้นนําจํานวน
เลขที่ไดมาบวกกับจํานวนเลขที่ไดจากหมายเลขที่
ปลายเฟองเดือยหมูหารดวย 100 (ถาไมมีหมายเลข
ที่บนปลายเดือยหมูใหตคีาเปน 0) นี่คือการหาคา
ปรับตั้งความสูงของเดือยหม ู

 
หมายเหต ุ  
• เม่ือหาคาที่ไดจากการวดันํามาในขอ 7 คือ 3.06 
มม. {0.125 นิ้ว}, 3.04 มม. {0.1197} และ
หมายเลขที่ตอกบนหัวเฟองเดอืยหมูมคีา -3  
สูตรคือ ((3.06+3.04)/2)-(-3/100)-3 = 0.08 ดังนั้นประกอบแผนชิมปรับตัง้ใหหนาขึ้น 0.08 มม. {0.003 นิ้ว} 
จากขนาดเดิม 

 
หมายเหตกุารประกอบเฟองเดอืยหม ู
การปรบัตัง้พรโีหลดเฟองเดอืยหม ู
 

ขอควรระวงั 
• ยงัไมตองประกอบซลีกันน้าํมนั 

 
1. ประกอบชิ้นสวนเฟองเดือยหมตูามหัวขอดังตอไปนี้ 

• ปลอกยุบตัวใหม 
• ตลับลูกปนดานหนา 
• แผนชิมปรับตั้งแผนใหม 
• หนาแปลนเฟองทาย 
• แหวนรองตัวใหม 
• นัตล็อกตัวใหม 

2. ปรบัพรีโหลดลกูปนเฟองเดือยหมูตามขั้นตอนตอไปนี้: 
(1) หมุนหนาแปลนเฟองทายดวยมือ เพ่ือปรับลูกปนใหเขาที ่

 
 
 
 
 
 

49 0727 570

A6A63192026

49 0727 570

49 1361 555

DBG314ZWB048

DBG314ZWB049
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03

(2) ใชประแจปอนดขันนัตล็อกและชิ้นสวนในขอ 
1 ไวชั่วคราว ยนืยันคามาตรฐานพรีโหลดอยู
ในชวงคาแรงขันที่กําหนด คาแรงขันนี้จะ
นําไปใช หลังจากติดตั้งซีลกันน้ํามัน 

 
คากาํหนดแรงขนั 

298-500 N•m (30.4-50.9 kgf•m, 220-368 
ft•lbf) 

คาพรโีหลดเดอืยหมเูฟอยทายดานหลงั 
2.55-4.00 N•m {26.1-40.7 kgf•cm, 22.6-35.4 
in•lbf}  

 
(3) ถาคาพรีโหลดไมอยูในคาที่กําหนดในขณะทีใ่ชแรงขันมาตรฐาน ใหเปลีย่นปลอกยุบและตรวจสอบอีกครั้ง 
(4) ถอดนัตล็อก, แหวนรองและหนาแปลนเฟองทาย 

 
 
หมายเหตกุารประกอบชิน้สวนประกอบเฟองทายแบบลมิติเตต็สลปิ 
 

หมายเหต ุ
• แมชดุแผนคลตัชจะชํารดุเพียงชิ้นเดียว แตตองเปลี่ยนใหมทัง้หมดเปนชดุ 

 
1. ประกอบคลิ้ปลอ็กแผนกันรุนเขาที่รองของแผนคลัตช ตองมั่นใจวาคลิ้ปลอ็กแผนกันรุนทัง้คูไดประกอบถูกตอง หรือเขา

ที่เรียบรอยบนรองของแผนคลตัช 
2. วางเสื้อเฟองดอกจอกบนโตะทํางาน ประกอบชุดแผนคลัตชและเฟองขางเขากับเสื้อเฟองดอกจอก ตองแนใจวาชุด

คลัตชถูกติดตั้งเขากับรองเฟองของชุดเฟองขาง และคลิ้ปลอ็กแผนกันรุนเสื้อเฟองดอกจอก
3. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษที่เสื้อเฟองดอกจอก 
4. ในขณะที่เครื่องมือพิเศษยังตดิตั้งอยูกับเสื้อเฟอง

ดอกจอก, จัดเสื้อเฟองดอกจอกเขากับชุดเพลา โดย
จัดใหรองเฟองของเฟองทายและเพลาตรงกนั 

5. จัดตาํแหนงเฟองดอกจอกทั้งคู โดยใหอยูตรงกันขาม
ในเสื้อเฟองดอกจอก และใหชองของเฟองดอกจอก
แตละดานตรงกนั แลวยดึเฟองดอกจอกดวยมอื 

6. ขันเครื่องมือพิเศษจนกระทั่งเฟองขางอยูในภาวะที่
เคลื่อนที่ออก 

 
7. ขณะที่ยดึเฟองดอกจอกอยู ใหสอดเครื่องมอื

พิเศษ เขาไปในชองของเพลาเฟองดอกจอกที่
เสื้อเฟองดอกจอก ดึงเครื่องมอืพิเศษใหเสื้อเฟอง
ดอกจอกหมุน เพ่ือใหเฟองดอกจอกจะหมุนตาม 
และหมุนมาอยูในตําแหนงก่ึงกลางในเสื้อเฟอง
ดอกจอก 

8. ปรับเครื่องมือพิเศษโดยการคลายหรือขันเขา
ตามที่ตองการ เพ่ือใหเฟองขางและเฟองดอกจอก
หมุนได 

9. หมุนเสื้อเฟองดอกจอกใหชองของเฟองดอกจอก
ทั้งคูตรงกัน และตรงกับชองที่เสื้อเฟองดอกจอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 S120 710
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10. ปรับคาแรงขันที่เครื่องมือพิเศษสําหรับระยะหางที่
พอเหมาะทีจ่ะประกอบแหวนรอง 

 
หมายเหต ุ

• ในระหวางการประกอบตองมัน่ใจวาชอง
ของแหวนรองและชองเฟองดอกจอกอยู
ตรงกับชองที่เสือ้เฟองดอกจอก 

 
 
 
 
 

11. ประกอบแหวนรองเขาที่เสื้อเฟองดอกจอก โดย
ใชไขควงขนาดเล็ก หรือแผนชมิปรับตั้งอันเกา
ดันแหวนรองเขาที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหวนรองเฟองทาย 

DBG314ZWB030
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เพลากลาง 
 

03-15-1 

 
 
 
 
 
 

03

03-15 เพลากลาง 
ดชันตีาํแหนง 
   เพลากลาง........................................

 
03-15-1 

การถอด/ตดิตัง้ 
   เพลากลาง.................................

 
03-15-2 

  การตรวจสอบ 
   เพลากลาง.................................

 
03-15-4 

 
 
ดชันตีาํแหนงเพลากลาง 

DCF031525000W01 

 
 

1 เพลากลางดานหนา 
(ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง) 
(ดู 03-15-4 การตรวจสอบเพลากลาง) 

2 เพลากลางดานหลัง 
(ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง) 
(ดู 03-15-4 การตรวจสอบเพลากลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4x2

4x4

1

2

2
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เพลากลาง 
 

03-15-2 

การถอด/ตดิตัง้เพลากลาง 
DCF031525000W02 

1. ถอดสวนประกอบ 
2. ถอดเรยีงตามลาํดับในตาราง 
3. ประกอบยอนข้ันตอนการถอด 

4x2 

 
1 นัต 
2 นัต 
3 เพลากลาง  

(ดู 03-15-3 หมายเหตุการถอดเพลากลาง) 
(ดู 03-15-3 หมายเหตุการตดิตั้งเพลากลาง) 

 
4x4 

 
 

1 นัต 
2 เพลากลาง  

(ดู 03-15-3 หมายเหตุการถอดเพลากลาง) 
(ดู 03-15-3 หมายเหตุการตดิตั้งเพลากลาง) 

3 นัต 
4 นัต 
5 เพลากลาง  

(ดู 03-15-3 หมายเหตุการถอดเพลากลาง) 
(ดู 03-15-3 หมายเหตุการตดิตั้งเพลากลาง) 

 
 

N·m {kgf·m, ft·lbf}

98—117
 {10.0—11.9, 72.3—86.2}1

49—58
 {5.0—5.9, 37—42} 1

3 3

2
2

R15M-D S15M-D

36—52 
{3.7—5.3, 27—38}

36—52 
{3.7—5.3, 27—38}

DBG315ZWB002

98—117
 {10.0—11.9, 72.3—86.2}

98—117
 {10.0—11.9, 72.3—86.2}

2

49—58
 {5.0—5.9, 37—42}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

5

3

1

3

4 36—52 
{3.7—5.3, 27—38}

DBG315ZWB003



เพลากลาง 
 

03-15-3 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารถอดเพลากลาง 
 
 ขอควรระวงั 

• เมื่อเปลีย่นเพลากลางตวัใหม ตองทาํเครือ่งหมายไวทีห่นาแปลน เพือ่จดัตาํแหนงใหตรงกบัปายทีเ่พลากลาง 
 

1. กอนถอดเพลากลางออก ทําเครื่องหมายที่กากบาทกับหนาแปลนเฟองทาย 
เพลากลางดานหนา (4x4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพลากลางดานหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประกอบเครื่องมือพิเศษเขากับเสื้อทายเกียร 
[R15M-D] 

หมายเหตกุารตดิตัง้เพลากลาง 
1. จัดเครื่องหมายใหตรงกันและตดิตั้งเพลากลาง 
2. เม่ือเปลี่ยนเพลากลางตัวใหม จัดเครื่องหมายที่หนาแปลนเฟองทายใหตรงกับปายที่เพลากลาง และประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งหมาย 

เครือ่งหมาย

DBG315ZWB007

DBG315ZWB001

49 S120 440

DBG511AWB013



เพลากลาง 
 

03-15-4 

เพลากลางดานหนา [4x4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพลากลางดานหลงั 

 
การตรวจสอบเพลากลาง 

DCF031525000W03 
1. ใชไดอัลเกจเพือ่วัดความคดงอของเพลากลางใน

ตําแหนงตางๆ 
• ถาเกินคากําหนดสูงสุด เปลีย่นเพลากลาง
ตัวใหม 

 
คาความคดงอสงูสดุของเพลากลาง 

0.4 มม. {0.016 นิว้} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตรวจระยะรุนของกากบาท โดยหมุนตามทิศทาง
ลูกศรที่แสดงในภาพ 
 
คาแรงบดิเริม่ตน (คาอางองิ) 

0.29-1.76 N•m {3.0-17.9 kgf•cm, 2.6-15.5 
in•lbf} 

 
• ถามีระยะรุนหรอืหลวม เปลี่ยนเพลากลาง
ตัวใหม 

 

เครือ่งหมาย

เครือ่งหมาย

จดุวดั           จดุวดั           จดุวดั 

DBG315ZWB007

DBG315ZWB001

DBG315ZWB005

DBG315ZWB006



เกยีรทรานสเฟอร 
 

03-16-1 

 
 
 
 
 
 

03

03-16 เกยีรทรานสเฟอร 
ดชันตีาํแหนง 
   เกยีรทรานสเฟอร................................

 
03-16-1 

การตรวจสอบน้าํมันเกยีรทรานสเฟอร......... 03-16-1 

เซ็นเซอรความเรว็รถยนต (VSS) 
   การถอด/การตดิตัง้  
   [S15MX-D]...............................

 
 
03-16-2 

การเปลีย่นถายน้าํมนัเกียรทรานสเฟอร........03-16-2 เซ็นเซอรความเรว็รถยนต (VSS) 
   การตรวจสอบ [S15MX-D]............

 
03-16-2 

 
 
ดชันตีาํแหนงเกียรทรานสเฟอร 

DCF031600000W01 

 
 
1 น้ํามันเกียรทรานสเฟอร 

(ดู 03-16-1 การตรวจสอบน้ํามันเกียร 
ทรานสเฟอร) 
(ดู 06-16-2 การเปลี่ยนถายน้าํมันเกียร 
ทรานสเฟอร) 

2 เซ็นเซอรความเร็วรถยนต 
(ดู 03-16-2 การถอด/ติดตั้งเซ็นเซอรความเร็ว
รถยนต VSS [S15MX-D]) 
(ดู 03-16-2 การตรวจสอบเซน็เซอรความเร็ว
รถยนต VSS [S15MX-D]) 

3 เกียรและทรานสเฟอร 
(ดู 05-11B-10 การถอด/ติดตัง้เกียรและ 
ทรานสเฟอร [S15MX-D]) 
(ดู 05-11B-12 การตรวจสอบหลังการติดตั้งเกียร
และทรานสเฟอร [S15MX-D]) 

 
การตรวจสอบน้าํมันเกยีรทรานสเฟอร 

DCF031617001W01 

1. ถอดรถยนตบนพื้นที่ไดระดับ
2. ถอดปลั๊กเติมและปะเก็น 
3. ตรวจสอบน้ํามนัที่ใกลขอบชวงปลั๊กเติม 

• ถาระดับน้ํามันต่าํ เติมน้ํามันเพ่ิมและเปนชนดิ
ตามที่กําหนดผานทางชองเติมน้ํามัน 

  
 น้าํมนัทรานสเฟอร 

 ชนดิ : MTF-DS 
 

4. ขันปลั๊กเติมพรอมปะเก็นตัวใหม 
 
คากาํหนดแรงขนั 

39-59 N•m {4.0-6.0 kgf•m, 29-43 ft•lbf} 
 

 

 
 
 

ปลัก๊เตมิ 

1

23

DBG316ZWB003

DBG316ZWB001



เกยีรทรานสเฟอร 
 

03-16-2 

การเปลีย่นถายน้าํมนัเกียรทรานสเฟอร 
DCF031617001W02 

1. จอดรถยนตบนพื้นที่ไดระดับ 
2. ถอดฝาครอบดานลางชดุทรานสเฟอรออก (ดู 05-11B-10 การถอด/การตดิตั้งเกียรและทรานสเฟอร [S15MX-D])
3. ถอดปลั๊กถายพรอมปะเก็น 
4. ถายน้ํามันลงในภาชนะที่เหมาะสม 
5. ขันปลั๊กถายพรอมปะเก็นตัวใหม 
 

คากาํหนดแรงขนั 
39-59 N•m {4.0-6.0 kgf•m, 29-43 ft•lbf} 
 

6. ถอดปลั๊กเติมพรอมปะเก็น และเติมน้ํามันตามปริมาณ 
และชนิดที่กําหนดผานทางชองเติมน้ํามัน จนกระทั่ง
ระดับน้าํมันถึงขอบลางของปลั๊กเติม 

 
น้าํมนัทรานสเฟอร 
ชนดิ : MTF-D5 
ความจ ุ(ประมาณ) : 1.85 L {1.95 US qt, 1.63 lmp qt} 

 

7. ขันปลั๊กเติมพรอมปะเก็นตัวใหม 
 

คากาํหนดแรงขนั 
39-59 N•m {4.0-6.0 kgf•m, 29-43 ft•lbf} 
 

8. ติดตั้งฝาครอบดานลางชุดทรานสเฟอร (ดู 05-11B-10 การถอด/การตดิตั้งเกียรและทรานสเฟอร [S15MX-D]) 
 

เซ็นเซอรความเรว็รถยนต (VSS) การถอด/การตดิตัง้ [S15MX-D] 
DCF031600000W02 

 ขอควรระวงั 
• น้าํหรอืวตัถแุปลกปลอมภายนอกทีเ่ขาไปในขัว้ตอสายไฟ สามารถทาํใหขัว้ตอสายไฟเสยีหายหรอืเปนสนมิได 

ตองแนใจวาไมมนี้าํหรอืสิง่แปลกปลอมเลด็ลอดเขาไปขัว้ตอสายไฟเมือ่ถอดขัว้ตอสายไฟออก 
 

1. ปลดสายขั้วลบของแบตเตอรี ่
2. ปลดข้ัวตอสายไฟของเซ็นเซอรตรวจจับรถยนต (VSS)
3. ถอดเซ็นเซอรความเร็วรถยนต (VSS) 
4. ทาน้ํามันตามทีกํ่าหนดเขากับโอ-ริง และตดิตัง้เขากับ 

VSS 
5. ติดตั้งเซ็นเซอรความเร็วรถยนต (VSS) 

 
คากาํหนดแรงขนั 

7.8-11.0 N•m {80-112 kgf•cm, 70-97 in•lbf} 
 

6. ตอข้ัวตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็วรถยนต (VSS) 
7. ตอสายขั้วลบของแบตเตอรี ่

 
เซ็นเซอรความเรว็รถยนต (VSS) การตรวจสอบ [S15MX-D] 

DCF031600000W03 

1. ถอดเซ็นเซอรความเร็วรถยนต VSS (ดู 03-16-2 การถอด/การตดิตั้งเซ็นเซอรความเร็วรถยนต [S15MX-D])
2. ตรวจวัดแรงเคลื่อนระหวางขั้วของเซ็นเซอรความเร็ว

รถยนต (VSS) ขณะที่เฟองกําลังหมุน 
 

คาแรงเคลือ่นเซน็เซอรความเรว็รถยนต VSS [S15MX-
D]  

5 โวลตหรอืนอยกวา 
 

• ถาแรงเคลื่อนอยูในคาที่กําหนดและเซ็นเซอร 
VSS ปกติ, ใหตรวจสอบและซอมสายไฟ 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคาที่กําหนด (เข็ม
เครื่องมือวัดไมเคลื่อนที)่, ใหเปลี่ยน (VSS) 

 
3. ติดตั้งเซ็นเซอร (VSS) (ดู 03-16-2 การถอด/การ

ติดตั้งเซ็นเซอรความเร็วรถยนต (VSS) [S15MX-D]) 

ปลัก๊เตมิ 

ปลัก๊ถาย 
DBG316ZWB002

VSS

DBG316ZWB005

AB

DBG316ZWB006



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-1 

 
 
 
 
 
 

03

03-18 ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
ดชันตีาํแหนงระบบขับเคลือ่น 4 ลอ............03-18-1 การตรวจสอบแอค็ชวิเอเตอร RFW......03-18-5 
การตรวจสอบสวติชสัญญาณไฟ 4x4..........03-18-2 การถอด/การตดิตัง้ชิ้นสวนประกอบ 

ขอตอเพลา...................................
 
03-18-5 การตรวจสอบสวติชสัญญาณไฟ 

   ตาํแหนงเกยีรวางทรานสเฟอร................
 
03-18-2 

การตรวจสอบสวติช RFW........................03-18-3 
 การถอดแยกชิ้นสวนประกอบ 
   ขอตอเพลา................................

 
03-18-7 

การประกอบชิน้สวนขอตอเพลา..........03-18-9 การถอด/การตดิตัง้  
   สวติชหลกั RFW.................................

 
03-18-3 การถอด/การตดิตัง้กลองควบคมุ........ 03-18-12 

การตรวจสอบสวติชหลกั RFW................. 03-18-4 
การตรวจสอบวาลวกนักลับ.......................03-18-4 

การถอดแยก/ การประกอบกลอง 
   ควบคมุ......................................

 
03-18-13 

การตรวจสอบโซลนิอยดวาลว 
   ตาํแหนงลอ็กและปลดลอ็ก...................

 
03-18-4 

การตรวจสอบกามปเูลือ่น 
   ตาํแหนงเกยีร..............................

 
03-18-14 

 
 
ดชันตีาํแหนงระบบขับเคลือ่น 4 ลอ 

DCF0318273000W01 

 
 

1 สวิตชไฟแสดง 4x4 
(ดู 03-18-2 การตรวจสอบสวติชไฟแสดง 4x4) 

2 สวิตชสัญญาณไฟตําแหนงเกียรวางทรานสเฟอร  
(ดู 03-18-2 การตรวจสอบสวติชสัญญาณไฟ
ตําแหนงเกียรวางทรานสเฟอร) 

3 สวิตช RFW 
(ดู 03-18-3 การตรวจสอบสวติช RFW) 

4 สวิตชหลัก RFW 
(ดู 03-18-3 การถอด/การติดตั้งสวติชหลัก 
RFW) 
(ดู 03-18-4 การตรวจสอบสวติชหลัก RFW) 

5 วาลวกันกลับ 
(ดู 03-18-4 การตรวจสอบวาลวกันกลับ) 

6 โซลินอยดวาลวตําแหนงล็อกและปลดล็อก 
(ดู 03-18-4 การตรวจสอบโซลินอยดวาลว
ตําแหนงล็อกและปลดล็อก) 

7 แอ็คชิวเอเตอร RFW 
(ดู 03-18-5 การตรวจสอบแอค็ชิวเอเตอร) 

8 PCM (ควบคุม RFW) 
(ดู 01-40B-10 การตรวจสอบ PCM [WL-C,  
WE-C]) 

9 สวนประกอบขอตอเพลา 
(ดู 03-18-5 การถอด/การติดตั้งสวนประกอบขอ
ตอเพลา) 
(ดู 03-18-7 การถอดแยกชิ้นสวนขอตอเพลา) 
(ดู 03-18-9 การประกอบชิ้นสวนขอตอเพลา) 

 

9

8

7

5

4

3

10

6

1

2

DBG318ZWB040



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-2 

10 กลองควบคุม 
(ดู 03-18-12 การถอด/การตดิตั้งกลองควบคุม) 
(ดู 03-18-13 การถอดแยก/การประกอบกลอง
ควบคุม) 
(ดู 03-18-14 การตรวจสอบกามปูเลื่อนตําแหนง
เกียร) 

 
 
การตรวจสอบสวติชสัญญาณไฟ 4x4 

DCF031827461W01

1. ยกรถข้ึนและรองรับดัวยขาตั้งที่ปลอดภัย 
2. ถอดสวิตชไฟแสดง 4x4 
3. ตรวจสอบความตอเนื่อง ระหวางขั้วสายไฟโดยใช

เครื่องมือวัดดังตอไปนี้ 
• ถาไมถูกตองใหเปลี่ยนสวิตชไฟแสดง 4x4 
 
ความตอเนื่อง สวติช 

ใช กด (เปด) 
ไมใช ปลอย (ปด) 

 
 
 

4. ติดตั้งสวติชไฟแสดง 4x4 
 
คากาํหนดแรงขนั 

25-34 N•m {2.6-3.4 kgf•m, ft•lbf} 
 

 
 
การตรวจสอบสวติชสัญญาณไฟตาํแหนงเกียรวางทรานสเฟอร 

DCF031827462W01 

1. ยกรถข้ึนและรองรับดวยขาตั้งที่ปลอดภัย
2. ถอดสวิตชสญัญาณไฟตาํแหนงเกียรวางทรานสเฟอร 
3. ตรวจสอบความตอเนื่องที่สวติชโดยใชเครื่องมือวัด 

• ถาไมถูกตองใหเปลี่ยนสวิตชสัญญาณไฟตาํแหนง
เกียรวางทรานสเฟอร 

 
ความตอเนื่อง สวติช 

ใช กด (เปด) 
ไมใช ปลอย (ปด) 

 
4. ติดตั้งสวติชสัญญาณไฟตาํแหนงเกียรวางทรานสเฟอร  

 
คากาํหนดแรงขนั 

25-34 N•m {2.6-3.4 kgf•m, 19-25 ft•lbf} 
 

 

 

DBG318ZWB001

12 mm {0.472 in}
ONOFF

13 mm {0.512 in}

DBG318ZWB002

DBG318ZWB003

12 mm {0.472 in}
ONOFF

13 mm {0.512 in}

DBG318ZWB004



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-3 

 
 
 
 
 
 

03

การตรวจสอบสวติช RFW 
DCF031827463W01 

1. ยกรถข้ึนและรองรับดวยขาตั้งที่ปลอดภัย
2. ถอดสวิตช RFW 
3. ตรวจความตอเน่ืองที่สวติชโดยใชเครื่องมือวดั 

• ถาไมถูกตองใหเปลี่ยนสวิตช RFW 
 
ความตอเนื่อง สวติช 

ใช กด (เปด) 
ไมใช ปลอย (ปด) 

 
 
 
 
 

4. ติดตั้งสวติช RFW 
 

คากาํหนดแรงขนั 
24.5-34.3 N•m {2.50-3.49 kgf•m, 18.1-25.2 

ft•lbf } 
 

 
 
 
การถอด/การตดิตัง้สวติชหลกั RFW 

DCF031827464W01 

1. ถอดแผงฝาครอบดานลาง (ด ู09-17-10 การถอด/การตดิตั้งแผงฝาครอบดานลาง)
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
1 ข้ัวตอสายไฟ 
2 สวิตชหลัก RFW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG318ZWB005

12 mm {0.472 in}

ONOFF

13 mm {0.512 in}

DBG318ZWB006

2

1

DBG318ZWB039



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-4 

การตรวจสอบสวติชหลกั RFW 
DCF031827464W02

1. ถอดสวิตชหลัก RFW 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวสายไฟโดยใช

เครื่องมือวัด 

     

  
• ถาไมถูกตอง, ใหเปลี่ยนสวิตช 

 
การตรวจสอบวาลวกนักลับ 

DCF031813995W01 

1. ถอดวาลวกันกลับ
2. เปาลมผานดาน A ตรวจสอบลมนั้นสามารถผาน

ออกดาน B 
3. เปาลมผานดาน B ตรวจสอบลมนั้นไมสามารถผาน

ออกดาน A 
• ถาไมถูกตอง, ใหเปลี่ยนวาลวกันกลับ 

 
การตรวจสอบโซลนิอยดวาลวตาํแหนงลอ็กและปลดลอ็ก 

DCF031827740W01 

1. ปลดทอทางสญุญากาศและขัว้ตอสายไฟของโซลินอยดแตละดานออก
2. เปาลมเขาทางดานทอทาง B ของวาลวแตละตัว 
3. ตรวจสอบลมสามารถไหลผานออกดานกรองอากาศได 
4. ตอแรงเคลื่อนไฟฟา 12 V และกราวดเขากับข้ัวของ

วาลวแตละตัว 
5. เปาลมเขาดานทอทาง B ของวาลวแตละตัว 
 
 
 
 
 
 
 
6. ตรวจสอบลมสามารถไหลผานออกทางดานทอทาง A 

• ถาไมถูกตอง, ใหเปลี่ยนโซลินอยดวาลว
ตําแหนงล็อกและปลดล็อก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สวติช 
 
 
 
 

กด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอย 

ขัว้ 
: ความตอเนื่อง 

วาลวกนักลบั 

เปาลม 

กรองอากาศ

B                 A 

เปาลม 

กรองอากาศ

ตอกบัแบตเตอรี่
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B

A

B

C

D

DBG318ZWB008

B A

DBG318ZWB009

DBG318ZWB010

A
B

DBG318ZWB011



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-5 

 
 
 
 
 
 

03

การตรวจสอบแอค็ชวิเอเตอร RFW 
DCF031827310W01 

1. ยกรถข้ึนและรองรับดวยขาตั้งที่ปลอดภัย 
2. ปลดทอทางสญุญากาศออกจากแอ็คชิวเอเตอร 
3. ตอทอของเครือ่งมือทดสอบปมสุญญากาศเขากับแอ็คชิวเอเตอร (ดานอิสระ) ตามภาพ
4. ปอนสุญญากาศที่ 26.66 kPa {200 mmHg, 7.87 

inHg} และตรวจสอบกานบังคบัจะตองเคลื่อนตัวมา
ทางดานซาย 

5. ปลดทอของเครื่องมือทดสอบปมสุญญากาศออก
แอ็คชิวเอเตอร 

6. ตอทอของเครือ่งมือทดสอบปมสุญญากาศเขา
กับแอ็คชิวเอเตอร (ดานล็อก) ตามภาพ 

7. ปอนสุญญากาศที่ 26.66 kPa {200 mmHg, 7.87 
inHg} และตรวจสอบกานบังคบัจะตองเคลื่อนตัวมา
ทางดานขวา 
• ถาไมถูกตองใหเปลี่ยนแอ็คชวิเอเตอร RFW 

 
การถอด/การตดิตัง้ชิ้นสวนประกอบขอตอเพลา 

DCF031827300W02 

1. ถายน้ํามันเฟองทายออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 
4. การเติมน้ํามันเฟองทายดานหนา (ดู 03-14A-2 การเปลี่ยนถายน้ํามันเฟองทายดานหนา) 
 

DBG318ZWB012

DBG318ZWB013



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-6 

 
 

1 เพลาขับ 
(ดู 03-13-2 การถอด/การติดตั้งเพลาขับหนา) 

2 ทอทางสุญญากาศ 
3 ข้ัวตอสายไฟสวิตช RFW 

 
 
 

4 สลักล็อก 
5 สวนประกอบขอตอเพลา, สวนประกอบกลอง

ควบคุม 
6 ปลอกเลื่อนเกียร 
7 เพลาสงกําลัง 

(ดู 03-18-6 หมายเหตุการถอดเพลาสงกําลัง) 

 
หมายเหตกุารถอดเพลาสงกาํลงั 

1. ถอดเพลาสงกําลังโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N·m {kgf·m, ft·lbf}

1
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G
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E
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SEALANT R
SST

A

A

22.6—26.4 
{2.31—2.69, 
16.7—19.4}

43.1—60.8 
{4.40—6.19, 
31.8—44.8}

36.3—53.9
{3.71—5.49, 26.8—39.7}
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ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-7 

 
 
 
 
 
 

03

การถอดแยกชิ้นสวนประกอบขอตอเพลา 
DCF031827300W03 

1. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 

 
 

1 กลองควบคุม 
2 คลิ้ป 
3 ดุมหัวฟร ี

(ดู 03-18-7 หมายเหตุการถอดแยกดุมหัวฟร)ี 
4 แหวนรอง 
5 แหวนล็อก 
6 ตลับลูกปนกลม 

(ดู 03-18-8 หมายเหตุการถอดแยกตลับลูกปน
กลม) 

7 แผนชิมปรับตั้ง 
 

8 ยางกันฝุน 
9 ตลับลูกปน 

(ดู 03-18-8 หมายเหตุการถอดแยกตลับลูกปน)
10 ซีลกันน้ํามัน 

(ดู 03-18-8 หมายเหตุการถอดแยกซีลกัน
น้ํามัน) 

11 เพลาขอตอ 
12 ลูกปนเข็ม 
13 คลิ้ป 
14 เสื้อเพลา 

หมายเหตกุารถอดแยกดมุหวัฟร ี
1. ถอดดมุหัวฟรีโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SST
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ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-8 

หมายเหตกุารถอดแยกตลบัลกูปนกลม 
1. ถอดตลับลูกปนกลมและเพลาขอตอโดยใช

แทนไฮดรอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ถอดตลับลูกปนกลมโดยใชไฮดรอลิกอัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารถอดแยกตลบัลกูปน 

1. ถอดยางกันฝุนและตลับลูกปนโดยใชเครื่องมอื
พิเศษ และแทงเหล็กที่มีขนาดเหมาะสม 

 
หมายเหตกุารถอดแยกซลีกนัน้าํมนั 

1. ถอดซลีกันน้ํามนัโดยใชเครื่องมือพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทงเหลก็ 

DBG318ZWB018

DBG318ZWB019

49 W027 001
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49 U027 004
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ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-9 

 
 
 
 
 
 

03

การประกอบชิน้สวนขอตอเพลา 
DCF031827300W04 

1. การประกอบโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
1 เสื้อเพลา 
2 ซีลกันน้ํามัน 

(ดู 03-18-10 หมายเหตุการประกอบซีลกันน้าํมัน) 
3 แผนชิมปรับตั้ง 

(ดู 03-18-10 หมายเหตุการประกอบตลับลูกปน
กลม, แผนชมิปรับตั้ง) 

4 ตลับลูกปนกลม 
(ดู 03-18-10 หมายเหตุการประกอบตลับลูกปน
กลม, แผนชมิปรับตั้ง) 

5 เพลาขอตอ 
(ดู 03-18-10 หมายเหตุการประกอบเพลาขอตอ) 

6 ตลับลูกปน 
(ดู 03-18-11 หมายเหตุการประกอบตลับลูกปน) 

7 แหวนล็อก 
8 แหวนรอง 

(ดู 03-18-11 หมายเหตุการประกอบแหวนรอง, 
ดุมหัวฟร)ี 

9 ดุมหัวฟร ี
(ดู 03-18-11 หมายเหตุการประกอบแหวนรอง, 
ดุมหัวฟร)ี 

10 คลิ้ป 
11 ซีลกันฝุน 

(ดู 03-18-11 หมายเหตุการประกอบซีลกันฝุน) 
12 ลูกปนเข็ม 
13 คลิ้ป 
14 กลองควบคุม 
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SELECTIVE

SELECTIVE

2

6

9

7
4

3

5
8

1

13

1110

14

12

OIL

OILOIL

15.7—22.5 
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11.6—16.5}
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ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-10 

หมายเหตกุารประกอบซลีกนัน้าํมนั 
1. ทาน้ํามันเฟองทายที่ซลีกันน้ํามันตัวใหม 
2. ติดตั้งซีลกันน้ํามันตัวใหม โดยใชเครื่องมือพิเศษ 

และแทนอัดไฮดรอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบตลบัลกูปนกลม, แผนชมิปรบัตัง้ 

1. ติดตั้งประกอบแผนชิมปรับตั้งและตลับลูกปนกลม 
โดยใชเครื่องมอืพิเศษและแทนอัดไฮดรอลิก 

2. ตดิตั้งแหวนล็อกตัวใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ตรวจวัดระยะหางระหวางตลับลูกปนกลม และ

แหวนล็อก  
• ถาไมไดตามคาที่กําหนด ใหปรับตั้งโดย
เพ่ิมหรือลดขนาดของแผนชิมปรับตั้ง หาม
ใชแผนชมิปรับตั้งเกิน 2 แผนในแตละดาน 

 
ระยะหางสงูสดุ  

0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
 

คาความหนาแผนชมิ 
0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
0.30 มม. {0.0118 นิ้ว} 
0.35 มม. {0.0138 นิ้ว} 
0.40 มม. {0.0157 นิ้ว} 
0.50 มม. {0.0197 นิ้ว} 

 
 
 
 
 

 
4. ถอดแหวนล็อกออก 

 
หมายเหตกุารประกอบเพลาขอตอ 

1. ติดตั้งเพลาขอตอโดยใชเครื่องมือพิเศษ และ
แทนอัดไฮดรอลิก 

แผนรอง

แผนรอง
49 U027 006

DBG318ZWB024

49 U027 006

DBG318ZWB025

DBG318ZWB026

49 U027 006

DBG318ZWB027



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-11 

 
 
 
 
 
 

03

หมายเหตกุารประกอบตลบัลกูปน 
1. ติดตั้งตลับลูกปนโดยใชเครื่องมือพิเศษ และแทน

อัดไฮดรอลิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารประกอบแหวนรอง, ดมุหวัฟร ี

1. ติดตั้งประกอบแหวนรองและดุมหัวฟรีโดยใช
ทอขนาดที่เหมาะสม, เครื่องมอืพิเศษและ
แทนอัด ไฮดรอลิก 

2. ติดตั้งคลิ้ปตัวใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ตรวจวัดระยะหางระหวางดุมหวัฟรแีละคลิ้ป  

• ถาไมไดตามคาที่กําหนด ใหปรับตั้งโดย
เพ่ิมหรือลดขนาดของแผนชิมปรับตั้ง หาม
ใชแผนชมิปรับตั้งเกิน 2 แผนในแตละดาน 

 
ระยะหางสงูสดุ  

0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
 

คาความหนาแผนชมิ 
0.15 มม. {0.0059 นิ้ว} 
0.30 มม. {0.0118 นิ้ว} 
0.35 มม. {0.0138 นิ้ว} 
0.40 มม. {0.0157 นิ้ว} 
0.50 มม. {0.0197 นิ้ว} 

 
 
 

 
 
หมายเหตกุารประกอบซลีกนัฝุน 

1. ติดตั้งยางกันฝุนตัวใหม โดยใชเครื่องมือพิเศษ
และแทนอัดไฮดรอลิก 

 
 
 
 

49 U027 005

49 U027 006
DBG318ZWB028

49 U027 005

DBG318ZWB029

DBG318ZWB030

49 M005 796

DBG318ZWB031



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-12 

การถอด/การตดิตัง้กลองควบคมุ 
DCF031827750W01 

1. ถายน้ํามันเฟองทายดานหนาลงในภาชนะที่เหมาะสม 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดังทีร่ะบุไวในตาราง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 
4. เติมน้ํามันเฟองทายใหอยูในคาที่กําหนด 

 
1 ทอทางสุญญากาศ 
2 ขอตอสายไฟสวิตช RFW 
3 กลองควบคุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEALANT

N·m {kgf·m, ft·lbf}

2

3

1

22.6—26.4 
{2.31—2.69, 16.7—19.4}

15.7—22.5
{1.61—2.29, 
11.6—16.5}

DBG318ZWB032



ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-13 

 
 
 
 
 
 

03

การถอดแยก/ การประกอบกลองควบคมุ 
DCF031827750W02 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดังทีร่ะบุไวในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
1 สลักล็อก 

2 แหวนรอง 

3 แอ็คซิวเอเตอร RFW 

4 แหวนรองและสวิตช RFW 

5 ปลั๊กสปริง 

6 สปริงและลูกปน 

7 แหวนรอง 
 

8 สลัก 
(ดู 03-18-13 หมายเหตุการถอดสลัก) 
(ดู 03-18-14 หมายเหตุการประกอบสลัก) 

9 กานควบคุม 
10 กามปูเลื่อนตําแหนงเกียร 
11 ยางหุมกันฝุน 

(ดู 03-18-14 หมายเหตุการประกอบยางหุมกันฝุน) 

12 ซีลกันน้ํามัน 
(ดู 03-18-14 หมายเหตุการประกอบซีลกันน้าํมัน) 

13 กลองควบคุม 
 
หมายเหตกุารถอดสลกั 

1. ถอดสลักดังแสดงในรูปภาพ 
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{2.50—3.49, 
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39.2—58.8 
{4.00—5.99, 
29.0—43.3}
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ระบบขบัเคลือ่น 4 ลอ 
 

03-18-14 

หมายเหตกุารประกอบสลกั 
1. ประกอบซีลกันน้ํามันตัวใหมโดยใชเครื่องมือ

พิเศษและใชแทนอัดไฮดรอลกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบยางหุมกนัฝุน 

1. ประกอบยางหุมกันฝุนดังแสดงในรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบซลีกนัน้าํมนั 

1. ติดตั้งสลักตัวใหมดังแสดงในรูปภาพ 

 
 
การตรวจสอบกามปเูลือ่นตาํแหนงเกยีร 

DCF031827300W05 

1. ตรวจวัดระยะหางระหวางปลอกเลื่อนเกียร และกามปู
เลื่อนตําแหนงเกียร 

 
ระยะหางมาตรฐาน 

0.1– 0.4 มม. {0.0040 – 0.0157 นิว้} 
ระยะหางสงูสดุ 

0.50 มม. {0.0197 นิว้} 
 

2. ตรวจสอบความเสียหายของเพลาสงกําลังและเฟอง
ของปลอกเลื่อน 

• ถามี, ใหเปลี่ยนเพลาสงกําลัง และปลอกเลื่อน 

49 U027 007

DBG318ZWB035

30° 30°

DBG318ZWB036

45°

45°

DBG318ZWB037

DBG318ZWB038



ขอมลูเทคนิค 
 

03-50-1 
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03-50 ขอมลูเทคนคิ 
ขอมลูเทคนคิระบบขับเคลือ่น/เพลา...............03-50-1 

 
 
ขอมลูเทคนคิระบบขับเคลือ่น/เพลา 

DCF035000000W02 

รายการ คากาํหนด 
ระยะฟรสีูงสดุลกูปนลอ [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)] 0 มม. {0 นิ้ว} 
ระยะพรีโหลดเพลาลอดานหนา, 4x2 (ยกเวนรุนยกสูง) 5.6-11.2 N {0.5-1.14 kgf;1.26-2.51 lbf} 
ระยะฟรสีูงสดุลกูปนลอ [4x2(รุนยกสูง), 4x4] 0.05 มม. {0.002 นิ้ว} 
ระยะฟรีลูกปนลอดานหลัง 0.05-0.25 มม. {0.002-0.010 นิ้ว} 

ความยาวมาตรฐานเพลาขับดานหนา LH: 507.8-517.8 มม. {20.00-20.38 นิ้ว} 
RH: 596.7-606.7 มม. {23.50-23.88 นิ้ว} 

น้ํามันเฟองทายดานหนา 

ชนิด: API Service GL-5 
ความหนดื (สูงกวา-18˚C {0˚F}):SAE 90 
ความหนดื (ต่าํกวา-18˚C {0˚F}):SAE 80 

ความจุ (ประมาณ): 1.8-2.0 L {2.0-2.1 US qt, 1.6-1.7 
lmp qt} 

พรีโหลดเฟองเดือยหมูเฟองทายดานหนา 1.28-1.76 N•m {13.1-17.9 kgf•cm, 114-15.5 in•lbf} 

น้ํามันเฟองทายดานหลัง (เฟองทายแบบธรรมดา) 

ชนิด: API Service GL-5 
ความหนดื SAE 90 

ความจุ (ประมาณ): 1.3-1.5 L {1.3-1.4 US qt, 1.1-1.2 
lmp qt} (WL-3) 

ความจุ (ประมาณ): 2.35-2.55 L {2.23-2.41 US qt, 1.96-
2.12 lmp qt} (WL-6) 

 

น้ํามันเฟองทายลิมติเต็ทสลิป (LSD) 

ชนิด: API Service GL-5 
ความหนดื SAE 90 

ความจุ (ประมาณ): 2.25-2.45 L {2.13-2.31 US qt, 1.88-
2.03 lmp qt} 

 
ระยะแบคแลชเฟองขาง และเฟองดอกจอกของเฟองทาย
ดานหลัง 0-0.1 มม. {0-0.004 นิ้ว} 

ระยะแบคแลชเฟองบายศรีของเฟองทายดานหลัง 0.12-0.20 มม. {0.005-0.007 นิ้ว} 

ระยะพรีโหลดเฟองเดือยหมูเฟองทายดานหลัง  
(เฟองทายแบบธรรมดา) 

WL-3:2.0-3.5 N•m {21-35 kgf•m, 18-30 in•lbf} 
WL-C:2.55-4.00 N•m {26.1-40.7 kgf•cm, 22.6-35.4 

in•lbf} 
ระยะแบคแลชเฟองบายศรีของเฟองทายดานหลัง 
ลิมิตเตท็สลิป [LSD] 

2.55-4.00 N•m {26.1-40.7 kgf•cm, 22.6-35.4 in•lbf } 

คาความโกงงอเพลาขับสูงสดุ 0.4 มม. {0.016 นิ้ว} 
แรงบิดเพลาขับเบื้องตน (อางอิงจากคา) 0.29-1.76 N•m {3.0-17.9 kgf•cm, 2.6-15.5 in•lbf } 

น้ํามันทรานสเฟอร ชนิด : MTF-D5 
ความจุ (ประมาณ) 1.852 {1.95 US qt, 1.63 lmp qt} 

แรงเคลื่อนของเซ็นเซอรความเร็วรถยนต (VSS)  
[S15MX-D] 5 โวลต หรือนอยกวา 
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03-60 เครือ่งมอืพเิศษ 
เครือ่งมือพเิศษระบบขบัเคลือ่น/พลา................03-60-1 

 
 
เครือ่งมือพเิศษระบบขบัเคลือ่น/พลา 

DCF036000000W02 

1: หมายเลขของมาสดา 
2: หมายเลขใชทั่วโลก 
ตวัอยาง 

 
 
 
 
 
 
 

ตวัเรอืน

ดามจบั 

ตวัตอ 
สาํหรบั ø72

ตวัตดิตัง้
ซลีน้าํมนั

ชดุตวัดงึ
ลกูหมาก 

แทนยดึ
เครือ่งยนต 

ตวัตดิตัง้
ซลีน้าํมนั 

ตวัตดิตัง้
ซลีน้าํมนั 

ตวัตดิตัง้
ซลีน้าํมนั 

แผนยดึ
เพลาหลงั 

ประแจนตั
เพลาหลงั ตวัจบัยดึ 

ตวัถอดลกูปน 

แทนยดึ
เครือ่งยนต 

ชดุตวัดงึ
ลกูหมาก 

ชดุตวัดงึลกูปน
เพลาขาง
ดานหลงั

1:49 UN30 3050
2:303-050

1:49 T028 3A0                                            1:49 G019 017                                            1:49 G030 797            
2:–                                                               2:–                                                               2:–

1:49 S033 107                                             1:49 F027 007                                            1:49 S033 106 
2:–                                                                2:–                                                               2:–

1:49 H033 101                                             1:49 B025 001                                            1:49 F019 001 
2:–                                                                2:–                                                               2:–

1:49 S120 645A                                           1:49 0603 635A                                         1:49 S120 710
2:–                                                                2:–                                                              2:–

1:49 0839 425C                                          1:49 S026 2A1                                           1:49 0107 680A
2:–                                                               2:–                                                               2:–
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ตวัตอ 
สาํหรบั ø 80

ตวัตดิตัง้
ซลีน้าํมนั 

ตวัเรอืน

ดามจบั 

ตวัตดิตัง้
ซลีน้าํมนั 

ตวัตดิตัง้
ซลีน้าํมนั 

ปลอกสวม A 

ปลอกสวม Aปลอกรวม B 

ตวัตอ 
สาํหรบั ø 80 

ตวัตอ A 

ตวัตอ C 

เกจบลอ็ก
ชดุเกจปรบัระดบั 
ความสงูของ 
เฟองเดอืยหม ู

ชดุเกจปรบัระดบั
ความสงูของ  
เฟองเดอืยหม ู

ตวัยดึเฟองทาย ตวัตอ  

ตวัตอ 
สาํหรบั 
ø 68 และ 77 

ตวัตดิตัง้ลกูปน

เกจบลอ็ก

โบลท
ตวัตอ B 

เพลา 

ตวัรองถอดลกูปน 

1:49 M005 561
2:–

1:49 F027 004                                            1:49 S120 748
2:–                                                              2:–

1:49 8531 565                                            1:49 0660 555                                            1:49 0727 570
2:–                                                              2:–                                                              2:–

1:49 H027 002                                           1:49 UB71 525                                            1:49 F027 009
2:–                                                              2:–                                                              2:–

1:49 F027 004                                            1:49 F027 003                                            1:49 U027 008
2:–                                                              2:–                                                              2:–

1:49 UN27 004                                           1:49 UN27 003                                           1:49 F401 331
2:–                                                              2:–                                                              2:–

1:49 U027 009                                           1:49 U027 013                                            1:49 U027 014
2:–                                                              2:–                                                              2:–

1:49 U027 012                                           1:49 U027 011                                            1:49 G030 796
2:–                                                              2:–                                                              2:–

1:49 F401 337A                                         1:49 U027 007                                            1:49 8531 567
2:–                                                              2:–                                                              2:–
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ตวัตดิตัง้
ซลีน้าํมนั

ตวัเรอืน

ดามจบั 

ปลอกสวม เกจบลอ็ก ปลอกสวม

ตวัตดิตัง้ลกูปน 

ปลอกสวม B 

ตวัเรอืนตวัเรอืน 

ตวัถอด
ซลีน้าํมนั 

ตวัตดิตัง้ลกูปน

ตวัตดิตัง้ลกูปน           ตวัดดู        ตวัตอ 

ตวัดดูลกูปน 

ตวัตดิตัง้ลกูปน 

ตวัตดิตัง้ลกูปน 

ประแจปรบัตัง้
ลกูปนดานขาง 
 

ตวัดดูดมุลอ ตวัตดิตัง้โรเตอร
เซน็เซอร 

ตวัตอ 

ตวัตอ ตวัตอ 

1:49 8531 568
2:–

1:49 0259 720
2:–

1:49 0710 520
2:–

1:49 U027 005
2:– 

1:49 U027 004
2:– 

1:49 U027 006
2:– 

1:49 W027 001
2:– 

1:49 M005 796
2:– 

1:49 G033 102
2:–

1:49 F026 103
2:–

1:49 W010 
107A
2:–

1:49 D026 102
2:–

1:49 G019 011
2:–

1:49 F026 102
2:–

1:49 1011 748
2:–

1:49 G033 105
2:–

1:49 W033 101
2:–

1:49 T019 001
2:–

1:49 1361 555
2:–

1:49 J027 002
2:–

1:49 E027 007
2:–

1:49 0727 415
2:–

1:49 UN20 4069
2:204-069

1: 49 UN20 
5D0180
2:205-D018
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ตวัเรอืน 

สลกัยดึเพลาหลกั 

ตวัตดิตัง้ลกูปน ตวัรองตอกอดั 

1: 49 UN20 
5D0020
2:205-D002

1: 49 F401 331
2:–

1: 49 U027 010
2:–

1:49 S120 440
2:–

WDS

—



 

04-02A-1 

04

ระบบเบรก 04
หมวด 

 

  

ขัน้ตอนทั่วไป....................... 04-10 การแกไขปญหาบนรถยนต 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
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แผนผังวงจร ABS [ABS ลอหลัง]   
DCF040200000W01 

 
 
การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 

DCF040200000W02 

การตรวจสอบรหสัวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอนการอาน DTC 
 
 ขอควรระวงั 

• ถาหากขัว้ตอของขัว้ทดสอบถกูถอดออกในขณะทีส่วติชเครือ่งอยูในตาํแหนง OFF, DTC จะถกูลบ เมื่อตองการ
อาน DTC, ใหถอดขัว้ตอของขัว้ทดสอบในขณะทีส่วติชเครือ่งอยูในตาํแหนง ON 

 
1. หมุนสวติชเครือ่งอยูในตําแหนง ON และขาเบรกอยูในตําแหนงปลอยสุด คางไวในสภาวะนี้เปนเวลา 3 วนิาทหีรอืมากกวา 
2. ถอดข้ัวทดสอบที่อยูดานหลังชองเก็บของออก ตอ
สายทดสอบเขากับดานโมดลุควบคุม ABS (ข้ัวตัวผู) 
และตอสายอีกดานหนึ่งลงกราวดเปนเวลา 2 วนิาที
หรอืมากกวา 

 
 
 
 
 
 
 

สายทดสอบ 

ขัว้ทดสอบ 

สวติชเบรกมอื

แบตเตอรี ่

แผงหนาปด 

เซน็เซอรความเรว็ ABS 

เฟองทาย 

เซน็เซอรระดบั
น้าํมนั 

ไฟเตอืน
ระบบเบรก 

หลอดไฟเบรก 

รเีลย ABS 

ไฟเตอืน ABS 

สวติช 
ไฟเบรก 

ขัว้ตรวจสอบ 

ไอโซเลชัน่ 
โซลนิอยดวาลว 

สวติชรเีซท็วาลว 
ดมัพโซลนิอยด
วาลว 

P

B

Q

M ABS CM

J

O

L

C

F
A

ABS HU

E

D

N

A/C2 
10A

ABS/SOL 
20A

STOP 
15A

METER 
15A

DCF402AWB001

DCF402AWB016



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
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04

 
3. ไฟเตือน ABS จะแสดง DTC ในรูปแบบของการ
กะพริบ DTC ประกอบดวยการกะพริบสั้นๆจํานวนหนึ่ง 
และจบดวยการกะพริบยาวหนึ่งครั้ง นับจํานวนการ
กะพริบสั้นๆรวมทั้งการกะพริบยาว 

  
หมายเหต ุ

• ถาระบบ ABS ปกติ หรสัการกะพริบจะนับได 16 
• ถามีความผิดปกติมากกวาหนึง่อยาง ไฟเตือน 

ABS จะแสดงเฉพาะ DTC ที่เกิดข้ึนลาสดุเทานั้น 

 
 
ขัน้ตอนการลบ DTC 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF ในขณะที่ถอดข้ัวทดสอบออก และคางไวในสภาวะนี้เปนเวลา 3 วนิาทหีรือมากกวา 
2. ตอสายขั้วทดสอบ 

 
 หมายเหต ุ

• DTC จะถูกลบโดยอัตโนมัติ ถาสิ่งผดิปกติไมเกิดข้ึนอีกในชวงรอบการทํางานของเครื่องยนต 50 ครั้ง (รอบการ
ทํางานของเครือ่งยนตหมายถงึ หลังจากตดิเครื่องยนตแลว ขับรถไป 6.5 กม./ชม. {4 ไมล/ชม.} หรือมากกวา 
นับเปนหนึ่งรอบ 

 
ตารางรหสัวเิคราะหปญหา 

รหสั การกะพรบิของไฟเตอืน ABS ชิน้สวนทีว่เิคราะหปญหา 

2 ไอโซเลชั่น โซลินอยดวาลว 

3 
 

ดัมพ โซลินอยดวาลว 

4 สวิตชรีเซท็วาลว 

5 
 

ระบบเบรกธรรมดา 

6 เซ็นเซอรความเร็ว ABS 

7 
 

ไอโซเลชั่น โซลินอยดวาลว 

8 
 

ดัมพ โซลินอยดวาลว 

9 

10 
 

เซ็นเซอรความเร็ว ABS 

11 
 
สวิตชไฟเบรก 

12 
 

เซ็นเซอรระดับน้ํามันเบรก 

13 
 
โมดุลควบคุม ABS 

16 
 

ABS ปกติ 

 
 
 
 
 
 
 

EXAMPLE
DTC 5:

LIGHT ON

OFF

SHORT FLASH 
4 TIMES

LONG FLASH

) 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
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DTC 2 [ABS ลอหลัง] 
DCF040200000W03 

DTC 2 ไอโซเลชัน่ โซลนิอยดวาลว 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบวาวาลวเปดอยู ทั้งที่มคีําสั่งใหวาลวปด 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • ขาดวงจรที่ไอโซเลชั่น โซลินอยดวาลว หรือชุดสายไฟ (วาลว-ABS CM, วาลว-กราวด) 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 5 1 • ถอดขอตอสายไฟ ABS CM 
• วัดความตานทานระหวางขั้ว C ของชุด
สายไฟกับกราวดตัวถัง 
ความตานทาน 

คงทีท่ี ่8 โอหม หรอืนอยกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอด ABS HU และวดัความตานทานระหวาง
ข้ัว D และ C ของ ABS HU 
ความตานทาน 

คงทีท่ี ่7 โอหม หรอืนอยกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU 
(ด ู04-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU [ABS ลอ
หลัง]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ตรวจสายไฟระหวางขั้ว C ของ ABS CM กับ
ข้ัว D ของ ABS HU วาขาดวงจรหรือข้ัว
หลวม, ข้ัวชํารดุหรือเสียรูป 

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม?  

ไมใช ซอมชิ้นสวนของชุดสายไฟที่ชาํรุด 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ตรวจสายไฟระหวางขั้ว C ของ ABS HU กับ
กราวด วาขาดวงจรหรือข้ัวหลวม, ข้ัวชํารุด
หรือเสยีรูป 

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม? 

ไมใช ซอมชิ้นสวนของชุดสายไฟที่ชาํรุด 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

5 • ลบ DTC และตอข้ัวทดสอบและแบตเตอรี่ 
หลังจาก 5 วินาท,ี ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 

• DTC 2 ยังอยูหรือไม? 
ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 

 
 
DTC 3 [ABS ลอหลัง] 

DCF040200000W04 

DTC 3 ดมัพ โซลนิอยดวาลว 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบวาวาลวเปดอยู ทั้งที่มคีําสั่งใหวาลวปด 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • ขาดวงจรที่ไอโซเลชั่น โซลินอยดวาลว หรือชุดสายไฟ (วาลว-ABS CM, วาลว-กราวด) 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 5 1 • ถอดขอตอสายไฟ ABS CM 
• วัดความตานทานระหวางขั้ว A (หรือ B) 
ของชุดสายไฟกับกราวดตัวถัง 
ความตานทาน 

คงทีท่ี ่4 โอหม หรอืนอยกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอด ABS HU และวดัความตานทานระหวาง
ข้ัว A และ C  
ความตานทาน 

คงทีท่ี ่4 โอหม หรอืนอยกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU 
(ด ู04-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU [ABS ลอ
หลัง]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ตรวจสายไฟระหวางขั้ว C ของ ABS CM กับ
ข้ัว D ของ ABS HU วาขาดวงจรหรือข้ัว
หลวม, ข้ัวชํารดุหรือเสียรูป 

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม?  

ไมใช ซอมชิ้นสวนของชุดสายไฟที่ชาํรุด 
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04

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ตรวจสายไฟระหวางขั้ว C ของ ABS HU กับ

กราวด วาขาดวงจรหรือข้ัวหลวม, ข้ัวชํารุด
หรือเสยีรูป 

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม? 

ไมใช ซอมชิ้นสวนของชุดสายไฟที่ชาํรุด 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

5 • ลบ DTC และตอข้ัวทดสอบและแบตเตอรี่ 
หลังจาก 5 วินาท,ี ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 

• DTC 3 ยังอยูหรือไม? 
ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 

 
DTC 4 [ABS ลอหลัง] 

DCF040200000W05 

DTC 4 สวติชรเีซท็วาลว 
สภาวะการตรวจสอบ • แรงเคลื่อนไฟฟาปอนเขาสวติชรีเซ็ทวาลว ไมอยูในคากําหนด 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ขาดวงจรทีชุ่ดสายไฟ (สวิตชรีเซท-ABS CM, สวติชรีเซท-กราวด) หรือตัวตานทานใน HU 
• ชุดสายไฟลดัวงจรลงกราวด (รีเซทสวติช-ABS CM) 
• แรงดันผดิปกตใิน ABS HU 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 6 1 • ถอดขอตอสายไฟ ABS CM 
• วัดความตานทานระหวางขั้ว F และ J ของ
ชุดสายไฟ 
ความตานทาน 

15-32 กิโลโอหม 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอดข้ัวตอของ ABS HU 
• มีความตอเนื่องระหวางขั้ว C (GND) ของชุด
สายไฟ และกราวดตวัถังหรือไม?  

 

ไมใช ซอมชุดสายไฟที่ขาดวงจร 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ถอด ABS HU และวดัความตานทานระหวาง
ข้ัว B ของ HU และตัวเสื้อ HU   
ความตานทาน 

10 กิโลโอหม หรอืมากกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU 
(ด ู04-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU [ABS ลอ
หลัง]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • วัดความตานทานระหวางขั้ว B และ C ของ 
ABS HU    
ความตานทาน 

15-32 กิโลโอหม 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU 
(ด ู04-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU [ABS ลอ
หลัง]) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 7  5 • ตรวจสายไฟระหวางขั้ว F ของ ABS CM 
และขั้ว B ของ ABS HU  ตรวจการขาดวงจร
หรือลดัวงจรกับกราวด  

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม? 

ไมใช ซอมชิ้นสวนของชุดสายไฟที่ชาํรุด 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • วัดความตานทานระหวางขั้ว F และ J ของ
ชุดสายไฟโดยเหยียบเบรกคางไวอยางนอย 
30 วนิาท ี
ความตานทาน 

15-32 กิโลโอหม 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU 
(ด ู04-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU [ABS ลอ
หลัง]) 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

7 • ลบ DTC และตอข้ัวทดสอบและแบตเตอรี่ 
หลังจาก 5 วินาท,ี ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 

• DTC 4 ยังอยูหรือไม? 
ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 
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DTC 5 [ABS ลอหลัง] 
DCF040200000W06 

DTC 5 ระบบเบรกธรรมดา 
สภาวะการตรวจสอบ • ระบบพบปญหาหลายอยาง (มคีําสั่งใหลดแรงดันสวนเกิน) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• มีความผิดปกตทิี่ระบบเบรกธรรมดา (เบรกปด) 
• การลดแรงดันใน ABS HU ไมทํางาน 
• สัญญานความเร็วรถยนตผดิปกติ (ลดความเรว็อยางทันททีันใด) 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ถอดขอตอสายไฟ ABS CM และวัด
แรงเคลื่อนไฟฟา AC ระหวางข้ัว O และ L 
ของชุดสายไฟในขณะที่หมุนลอหลังทั้งสอง
ดวยความเรว็ 5 กม./ชม.{3 ไมล/ชม.} 
แรงเคลือ่น 

คงที ่0.5 โวลท (AC) หรอืมากกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 5 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอดข้ัวตอของ ABS CM เพ่ือหยุดกระตุนการ
ทํางานของ ABS 

• ขับรถยนต 
• เหยียบเบรกเพือ่จอดรถตามปกติในที่
ปลอดภยั โดยตรวจการทํางานของเบรกหลัง 

• เบรกหลังทาํงานปกติหรือไม (ไมดึงหรือ
ล็อก)? 

 

ไมใช ซอมระบบเบรกหลัง 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ตอข้ัวสายไฟ ABS CM  
• ขับรถยนตและเหยียบเบรกอยางทันทีเพ่ือ
จอดรถในที่ปลอดภัย เพ่ือกระตุนการทํางาน
ของ ABS 

• DTC 5 ยังอยูหรือไม? 

ไมใช มีอาการผดิปกติเปนบางครั้ง 
ขณะน้ี ระบบเปนปกติ 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

4 • เปลี่ยน ABS HU และขับรถยนตและเหยยีบ
เบรกอยางทันทีเพ่ือจอดรถในที่ปลอดภัย เพ่ือ
กระตุนการทาํงานของ ABS 

• DTC 5 ยังอยูหรือไม? ไมใช มีอาการผดิปกติเปนบางครั้ง 
ขณะน้ี ระบบเปนปกติ 

ใช ตรวจ ABS เซ็นเซอร และซอมหรือเปลี่ยนตามความ
จําเปน และไปขั้นตอนตอไป 

5 • ตรวจสายไฟระหวางขั้ว L ของ ABS CM และ
ข้ัว ABS เซ็นเซอร ตรวจการลดัวงจรกับ
กราวด  

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม? 
ไมใช ซอมชิ้นสวนของชุดสายไฟที่ลดัวงจรกับกราวด 

ใช เปลี่ยน ABS เซ็นเซอร 
(ด ู04-13A-5 การถอด/ตดิตั้ง ABS เซ็นเซอร [ABS ลอ
หลัง]) 

6 • ขับรถยนตและเหยียบเบรกอยางทันทีเพ่ือ
จอดรถในที่ปลอดภัย เพ่ือกระตุนการทํางาน
ของ ABS 

• DTC 5 ยังอยูหรือไม? ไมใช มีอาการผดิปกติเปนบางครั้ง 
ขณะน้ี ระบบเปนปกติ 
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DTC 6 [ABS ลอหลัง] 
DCF040200000W07 

DTC 6 เซน็เซอรความเรว็ ABS 
สภาวะการตรวจสอบ • สัณญานของเซน็เซอรตัดอยางรวดเรว็ ทั้งสัณญานเขาและออก 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• สัณญานของเซน็เซอรความเร็ว ABS ลัดวงจร หรือขาดวงจร เปนชวงๆ 
• จานโรเตอรสําหรับเซ็นเซอรชาํรุด 
• มีเศษโลหะที่ปลายของเซ็นเซอรื 
• สัณญานความเร็วรถนยตผดิปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 • ถอดขอตอสายไฟ ABS CM และวัดความ
ตานทานระหวางขั้ว O และ L ของชุด 
สายไฟ ABS CM ในขณะที่โยกชุดสายไฟ
ระหวางเซ็นเซอรกับ ABS CM 
ความตานทาน 

คงที ่0.9-2.3 กโิลโอหม 
(คาทีผ่ดิจากนีถ้อืวาใชไมได) 

• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ตรวจขั้วตอและชุดสายไฟจากเซ็นเซอรถึง ABS CM 
ตรวจขั้วหลวม, ข้ัวหลุด หรือลดัวงจร ซอมตามความ
จําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • ถอดเซ็นเซอรความเร็ว ABS ตรวจเศษ
โลหะที่จับอยูบริเวณปลายของเซ็นเซอร 

• ปกติหรือไม? 
ไมใช ทําความสะอาดเซ็นเซอรความเร็ว ABS 

ถายน้ํามันเฟองทายออก ตรวจหาสาหตทุีท่ําใหเกิดเศษ
โลหะ  
ตรวจจานโรเตอรของเซ็นเซอรความเร็ว ABS  

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 • ยกรถข้ึนและรองรับดวยขาตั้งที่ปลอดภัย 
• ถอดเซ็นเซอรความเร็ว ABS  
• หมุนเพลาทาย ตรวจดคูวามเสยีหายของ
เฟองโรเตอรโดยมองผานทางชองที่ใช
ติดตั้งเซ็นเซอร 

• โรเตอรปกตหิรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนจานโรเตอรของเซ็นเซอรความเร็ว ABS  
(ดู 03-14B-4 ชุดเฟองทายหลัง[แบบมาตรฐาน]) 
(ดู 03-14B-7 ชุดเฟองทายหลัง[แบบมาตรฐาน]) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 • ตอข้ัวสายไฟของเซ็นเซอรความเร็ว ABS 
• ถอดขอตอสายไฟ ABS CM และวัด
แรงเคลื่อนไฟฟา AC ระหวางข้ัว O และ L 
ของชุดสายไฟในขณะที่หมุนลอหลังทั้ง
สองดวยความเร็ว 5 กม./ชม. {3 ไมล/
ชม.} 
แรงเคลือ่น 

คงที ่0.5 โวลท (AC) หรอืมากกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 5 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอหลัง]) 

5 • ลบ DTC และขบัรถ 
• ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 
• DTC 6 ยังอยูหรือไม? ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 
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DTC 7 [ABS ลอหลัง] 
DCF040200000W08 

DTC 7 ไอโซเลชัน่ โซลนิอยดวาลว 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบวาวาลวปดอยู ทั้งที่มคีําสั่งใหวาลวเปด 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • ลัดวงจรลงกราวด ที่ไอโซเลชัน่ โซลินอยดวาลว หรือชุดสายไฟ (วาลว-ABS CM) 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 4 1 • ถอดขอตอสายไฟ ABS CM ชุดสายไฟจาก
เซ็นเซอรไป ABS CM  

• วัดความตานทานระหวางขั้ว C ของชุดสายไฟ
กับกราวดตัวถัง 
ความตานทาน 

คงทีท่ี ่2 โอหม หรอืมากกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอด ABS HU และวดัความตานทานระหวาง
ข้ัว D และ C ของ ABS HU 
ความตานทาน 

คงทีท่ี ่2 โอหม หรอืมากกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU 
(ด ู04-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU [ABS ลอ
หลัง]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

4 • ลบ DTC และตอข้ัวทดสอบและแบตเตอรี่ 
หลังจาก 5 วินาท,ี ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 

• DTC 7 ยังอยูหรือไม? 
ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 

 
DTC 8 [ABS ลอหลัง] 

DCF040200000W09 

DTC 8 ดมัพ โซลนิอยดวาลว 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบวาวาลวปดอยู ทั้งที่มคีําสั่งใหวาลวเปด 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • ลัดวงจรลงกราวดที่ไอโซเลชัน่ โซลินอยดวาลว หรือชุดสายไฟ (วาลว-ABS CM) 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 4 1 • ถอดขอตอสายไฟ ABS CM 
• วัดความตานทานระหวางขั้ว A (หรือ B) ของ
ชุดสายไฟกับกราวดตัวถัง 
ความตานทาน 

คงทีท่ี ่0.5 โอหม หรอืมากกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอด ABS HU และวดัความตานทานระหวาง
ข้ัว A และ C  
ความตานทาน 

คงทีท่ี ่0.5 โอหม หรอืมากกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU 
(ด ู04-13A-2 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU [ABS ลอ
หลัง]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ตรวจสอบชุดสายไฟระหวางขัว้ A (หรือ B) 
ของ ABS CM และขั้ว A ของ ABS HUดูการ
ลงกราวดกับตัวถัง 

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม(ไมตอเน่ืองกับกราวด
และคงที่)? 

ไมใช ซอมชิ้นสวนของชุดสายไฟที่ลดัวงจรลงกราวด 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

4 • ลบ DTC และตอข้ัวทดสอบและแบตเตอรี่ 
หลังจาก 5 วินาท,ี ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 

• DTC 8 ยังอยูหรือไม? 
ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 

 

3 • ตรวจสายไฟระหวางข้ัว C ของ ABS HU กับ
กราวด ดูการลดัวงจรลงกราวด 

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม(ไมตอเน่ืองกับกราวด
และคงที่)? 

ไมใช ซอมชิ้นสวนของชุดสายไฟที่ลดัวงจรลงกราวด 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
 

04-02A-9 

04

DTC 9 [ABS ลอหลัง] 
DCF040200000W10 

DTC 9 เซน็เซอรความเรว็ ABS 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบความตานทานของเซ็นเซอรสูง 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • วงจรของเซ็นเซอรความเร็ว ABS หรือชดุสายไฟขาดวงจร 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ตอขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็ว ABS จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 

1 • ถอดขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็ว 
ABS 

• วัดความตานทานระหวางขั้วของเซ็นเซอร
ความเร็ว ABS 
ความตานทาน 

0.9-2.3 กิโลโอหม 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอรความเร็ว ABS  
(ดู 04-13A-5 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรความเร็ว ABS 
[ABS ลอหลัง]) 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอดขอตอสายไฟของ ABS CM 
• วัดความตานทานระหวางขั้ว O และ L ของ
ข้ัวตอชุดสายไฟ 
ความตานทาน 

0.9-2.3 กิโลโอหม 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟที่ขาดวงจร ระหวางเซ็นเซอรความเร็ว 
ABS และ ABS CM 
 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

3 • ลบ DTC และตอข้ัวทดสอบและแบตเตอรี่ 
หลังจาก 5 วินาท,ี ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 

• DTC 9 ยังอยูหรือไม? 
ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 

 
DTC 10 [ABS ลอหลงั] 

DCF040200000W11 

DTC 10 เซน็เซอรความเรว็ ABS 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบความตานทานของเซ็นเซอรต่ํา 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • วงจรของเซ็นเซอรความเร็ว ABS หรือชดุสายไฟลัดวงจรลงกราวด 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ถอดขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็ว 
ABS 

• วัดความตานทานระหวางขั้วของเซ็นเซอร
ความเร็ว ABS 
ความตานทาน 

0.9-2.3 กิโลโอหม 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอรความเร็ว ABS  
(ดู 04-13A-5 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรความเร็ว ABS 
[ABS ลอหลัง]) 
 

ใช ซอมชุดสายไฟที่ลดัวงจรลงกราวด ระหวางเซน็เซอร
ความเร็ว ABS และ ABS CM 
 

2 • ถอดขอตอสายไฟของ ABS CM 
• วัดความตอเนื่องระหวางขั้ว O ของ ชุด
สายไฟABS CM และกราวดตวัถัง 

• มีความตอเนื่องหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมชุดสายไฟเซ็นเซอรที่ลดัวงจร 3 • ในขณะที่ข้ัวตอของ ABS CM และเซ็นเซอร
ความเร็ว ABS ถอดออก, ตรวจความ
ตอเนื่องระหวางข้ัว O และขั้ว L ของขุด
สายไฟ ABS CM และสายชลิด 

• มีความตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

4 • ลบ DTC และตอข้ัวทดสอบและแบตเตอรี่ 
หลังจาก 5 วินาท,ี ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 

• DTC 10 ยังอยูหรือไม? 
ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 

 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
 

04-02A-10 

DTC 11 [ABS ลอหลงั] 
DCF040200000W11 

DTC 11 สวติชไฟเบรก 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบการเหยียบเบรกอยางตอเนื่องจนถึงความเร็วที่กําหนด หลังจากสวติชเครื่องยนต ON 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • สวิตชไฟเบรกขาดวงจร (ABS CM-สวิตชไฟเบรก-กราวด) 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ตรวจการทํางานของไฟเบรก 
ไมเหยยีบเบรก 

ไฟไมตดิ 
เหยยีบเบรก 

ไฟตดิ 
• ปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นฟวสไฟเบรก, สวิตชไฟเบรก, 
หลอดไฟ หรือ ชุดสายไฟ  
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอดขอตอสายไฟของ ABS CM 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว M ของชุด
สายไฟและกราวดตัวถัง 
ไมเหยยีบเบรก 

1 โวลทหรอืนอยกวา 
เหยยีบเบรก 

B+ ลบ 3 โวลทหรอืมากกวา 
• อยูในคากําหนดหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟที่ขาดวงจร ระหวางสวิตชไฟเบรก และ 
ABS CM 
 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

3 • ลบ DTC และขบัรถที่ความเร็วมากกวา 60 
กม./ชม.{37 ไมล/ชม.} มากกวา 10 วินาท ี

• ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 
• DTC 11 ยังอยูหรือไม? ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 

 
DTC 12 [ABS ลอหลงั] 

DCF040200000W12 

DTC 12 เซน็เซอรระดบัน้าํมนัเบรก 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบวาระดบัน้ํามันเบรกต่ํา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ระดับน้าํมันเบรกต่ํา 
• ลัดวงจรลงกราวดที่เซ็นเซอรระดับน้ํามันเบรก หรือชดุสายไฟ 
• ไดโอดทีแ่ผงหนาปดลดัวงจร 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ตรวจระดับน้ํามนัเบรกที่กระปุกน้ํามันที่แมปม
เบรก 

• ปกติหรือไม? 
ไมใช เติมน้ํามันใหไดตามกําหนด 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรระดับน้ํามันเบรก 2 • ถอดข้ัวตอของเซ็นเซอรระดับน้าํมันเบรก 
• มีความตอเนื่องระหวางขั้วของเซ็นเซอร
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนแผงหนาปด 3* • ถอดข้ัวตอสายไฟแผงหนาปด 
• ตอสายทดสอบ(-) เขาที่ข้ัว 2M และสาย
ทดสอบ(+)เขาที่ข้ัว 2E ของแผงหนาปด
และวดัความตอเนื่อง (ตรวจวากระแส ไฟฟา
ถูกก้ันไวจาก 2M ไป 2E โดยไดโอด)  

• มีความตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ถอดขอตอสายไฟของ ABS CM 
• ตรวจการลดัวงจรลงกราวดของชุดสายไฟ
ระหวางแผงหนาปดและ ABS CM  

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟที่ลดัวงจรลงกราวด ระหวางแผงหนาปด
และ ABS CM 
 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

5 • ลบ DTC และตอข้ัวทดสอบและแบตเตอรี่ 
หลังจาก 5 วินาท,ี ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 

• DTC 12 ยังอยูหรือไม? 
ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 

*: เครื่องมือทดสอบบางชนิดมีข้ัวไฟฟาตรงกันขาม, ทดสอบขั้นตอนนี้ดวยความระมดัระวัง 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
 

04-02A-11 

04

DTC 13 [ABS ลอหลงั] 
DCF040200000W13 

DTC 13 โมดลุควบคมุ ABS 
สภาวะการตรวจสอบ • ตรวจพบวา ROM/RAM ผิดปกต ิ
สาเหตทุีเ่ปนไปได • โมดุลควบคุม ABS ผิดปกต ิ

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยน ABS CM 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS CM [ABS ลอ
หลัง]) 

1 • ลบ DTC และ ตรวจสอบ DTC อีกครั้ง 
• DTC 13 ยังอยูหรือไม? 

ไมใช มีข้ัวสายไฟหลวมเปนบางครั้ง 
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สวติช 
เครือ่งยนต  
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เซน็เซอร

สวติชไฟเบรก

หลอดไฟ
เบรก 

แบตเตอรี่
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RF
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RR
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DLC-2Q
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ABS/SOL 20A

ABS 40A

DBR413ZWB007

 

เซน็เซอรตรวจจบั
ความเรว็ลอ ABS 

หลอดไฟเตอืน ABS ABS HU/CM

รุนยกสงู, 4x4 

แผงมาตรวดัหนาปดรวม 

เครือ่งยนต 
15A 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
 

04-02B-2 

การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
DCF040200000W16 

การทดสอบโดยใชเครือ่งวเิคราะหปญหา (OBD) 
• เครื่องทดสอบ OBD ตรวจสอบหนาที่การทาํงานของABS และจะแสดงผลตามที่ตองการออกมา 
• เครื่องวิเคราะหปญหามีขอดดีงัตอไปนี้: 

⎯ สามารถตรวจสอบการทํางานของABS ในแตละข้ันตอนการแกไขปญหาไดเร็วข้ึน 
⎯ สามารถยืนยันปญหาหลังการซอมวาจะไมมขีอบกพรองจุดอ่ืนเกิดข้ึนอีกในระหวางการซอม 

• เครื่องทดสอบ OBD สามารถแบงการตรวจสอบออกเปน 3 หัวขอ: 
⎯ อาน/ลบผลการแกไขปญหา, คามอนิเตอร PID และบันทึก รวมไปถึงควบคมุการสั่งทํางาน 

 
อาน/ลบผลการแกไขปญหา  

• หัวขอการทาํงานนี้ เพ่ือใหทานอาน และลบรหสัขอบกพรองทีเ่ก็บไวในหนวยความจาํของ ABS HU/CM 
 
PID/ขอมลูของมอนิเตอร และการบนัทกึ  

• หัวขอทํางานนี้ เพ่ือใหทานสามารถเขาไปดูขอมูล, สญัญาณเขา, คาคํานวณตางๆ และสภาวะขอมูลของระบบ 
 
โหมดการสัง่ทาํงาน (Active Command Modes) 

• หัวขอการทาํงานนี้ เพ่ือใหทานสามารถควบคมุการทํางานของชิ้นสวนโดยผานทางเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
 
ขัน้ตอนการอานรหสัการแกไขปญหา 
การใช WDS 

1. ตอ WDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 ของรถยนต 
2. ใช WDS อาน DTC 

การใช IDS/PDS
1. ตอ IDS/PDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 
2. หลังจากที่ขอมลูรถยนตถูกเลอืกแลว 

ใหทาํการเลือกหนาจอของ IDS/PDS ดังนี้: 
• เม่ือใช IDS (โนตบุค PC) 

1. เลือกแถบ “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “ABS” 

• เม่ือใช PDS (พ็อกเก็ต PC) 
1. เลือก “Module Tests” 
2. เลือก “ABS” 
3. เลือก “Self Test” 

3. ตรวจสอบรหสั DTC จากหนาจอที่แสดง 
• ถามีรหัส DTC แสดงออกมาใหทําการแกไขปญหาตามอาการของ DTC จากการตรวจสอบที่เก่ียวของ 

4. หลังการซอมเสร็จสมบูรณใหลบรหสั DTCs ทีเ่ก็บอยูในกลองควบคุม SAS (ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหัส DTC) 
 
ขัน้ตอนการลบรหสั DTC
การใช WDS 

1. หลังจากซอมเสรจ็แลว ทําตามขั้นตอนการอาน DTC อีกครัง้ 
2. ใช WDS ลบ DTC 
3. แนใจวาแกปญหาทีลู่กคาแจงไวสมบูรณแลว 

 
 
 
 
 
 

DLC-2

DBR402ZTB003

DLC-2

DBR402ZTB003



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
 

04-02B-3 

04

การใช IDS/PDS
1. ตอ IDS/PDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 
2. หลังจากที่ขอมลูรถยนตถูกเลอืกแลวใหทําการ

เลือกหนาจอของ IDS/PDS ดงันี้: 
• เม่ือใช IDS (โนตบุค PC) 

1. เลือกแถบ “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “ABS” 

• เม่ือใช PDS (พ็อกเก็ต PC) 
1. เลือก “Module Tests” 
2. เลือก “ABS” 
3. เลือก “Self Test” 

3. ตรวจสอบรหสั DTC จากหนาจอที่แสดง 

 

4. กดที่ปุม Clear ที่หนาจอ DTC เพ่ือลบรหัส DTC 
5. ตรวจดูวาจะตองไมมีรหสั DTC แสดงขึ้นมาอีก 

 
PID/ขอมลูของมอนิเตอร และการบนัทกึ 
การใช WDS 

1. ตอ WDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 ของรถยนต 
2. ใช WDS เขาสูหมวด PID 

การใช IDS/PDS
1. ตอ IDS/PDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 
2. หลังจากที่ขอมลูรถยนตถูกเลอืกแลวใหทําการ

เลือกหนาจอของ IDS/PDS ดงันี้: 
• เม่ือใช IDS (โนตบุค PC) 

1. เลือก “Toolbox” tab 
2. เลือก “Data Logger” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “ABS” 

• เม่ือใช PDS (พ็อกเก็ต PC) 
1. เลือก “Module Tests” 
2. เลือก “ABS” 
3. เลือก “Data Logger”  

3. เลือก PID ที่เหมาะสมจากตารางของ PID 
4. ยืนยันขอมูล PID ใหสอดคลองกับบนหนาจอ 

 
หมายเหต ุ
• หนาที่การแสดงขอมูล PID ใชสําหรับแสดงคาทีถู่กคํานวณไว ดังนั้นถาคาสัญญาณที่ออกจากชิ้นสวนไมอยูในคา
กําหนด ใหตรวจสอบคาของสญัญาเขาที่เก่ียวของกับสัญญาณออก รวมไปถึงชิ้นสวนที่ทําหนาทีส่งสัญญาณออก
ดวยถาจําเปน เพราะระบบจะไมแสดงขอบกพรองของชิ้นสวน ดังนั้นจึงจําเปนตองใชโหมดสั่งการทาํงานเพื่อ
ตรวจสอบการทํางานของชิ้นสวนควบคูกันไปดวย 
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ขัน้ตอนการสัง่ทาํงาน  
การใช WDS

1. ตอ WDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 ของรถยนต 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON (เครื่องยนต

ดับ) หรือสตารทเครื่องยนต 
3. ใช WDS กระตุนสั่งการทํางาน 

การใช IDS/PDS
1. ตอ IDS/PDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 
2. หลังจากที่ขอมลูรถยนตถูกเลอืกแลวใหทําการ

เลือกหนาจอของ IDS/PDS ดงันี้: 
• เม่ือใช IDS (โนตบุค PC) 

1. เลือก “Toolbox” tab 
2. เลือก “Data Logger” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “ABS” 

• เม่ือใช PDS (พ็อกเก็ต PC) 
1. เลือก “Module Tests” 
2. เลือก “ABS” 
3. เลือก “Data Logger”  

3. เลือกการสั่งทํางานจากตารางของ PID  
4. ใชโหมดสั่งใหทํางานใชในการตรวจสอบการทํางานของแตละชิ้นสวน 

• ถาไมมีเสยีงจากการทํางานของรีเลย, มอเตอร และโซลินอยดหลังจากการใชโหมดสั่งใหทาํงาน ใหทําการตรวจสอบ, 
การขาดหรือลดัวงจรภายในชดุสายไฟ, รีเลย, มอเตอรหรือโซลินอยด, หรือการตดิขัดและการทํางานทีผ่ดิปกต ิ

 
ตารางรหสัวเิคราะหปญหา 
 

DTC ตาํแหนงการทาํงานบกพรองของระบบ หนา 
B1317 ระบบแหลงจายไฟ (ดู 04-02B-7 DTC B1317, B1318 [ABS 4 ลอ]) 
B1318 ระบบแหลงจายไฟ (ดู 04-02B-7 DTC B1317, B1318 [ABS 4 ลอ]) 
B1342 ABS HU/CM (ดู 04-02B-8 DTC B1342 [ABS 4 ลอ]) 
B1484 ระบบสวิตชไฟเบรก (ดู 04-02B-8 DTC B1484 [ABS 4 ลอ] ) 
C1095 มอเตอรปม, รีเลยมอเตอร (ดู 04-02B-9 DTC C1095, C1096 [ABS 4 ลอ]) 
C1096 มอเตอรปม, รีเลยมอเตอร (ดู 04-02B-9 DTC C1095, C1096 [ABS 4 ลอ]) 

C1145 ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนาฝงขวา (RF) (ดู 04-02B-11 DTC C1145, C1155, C1165, C1175 
[ABS 4 ลอ]) 

C1155 ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนาฝงซาย (LF) (ดู 04-02B-11 DTC C1145, C1155, C1165, C1175 
[ABS 4 ลอ]) 

C1165 ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลังฝงขวา (RR) (ดู 04-02B-11 DTC C1145, C1155, C1165, C1175 
[ABS 4 ลอ]) 

C1175 ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลังฝงซาย 
(LR) 

(ดู 04-02B-11 DTC C1145, C1155, C1165, C1175 
[ABS 4 ลอ]) 

C1186 รีเลยระบบปองกันการทํางานบกพรอง  (ดู 04-02B-12 DTC C1186) 

C1194 ระบบทางออกโซลินอยดวาลวดานหนาฝงซาย (LF) (ดู 04-02B-13 DTC C1194, C1198, C1202,  
C1206, C1210, C1214 [ABS 4 ลอ]) 

C1198 ระบบทางเขาโซลินอยดวาลวดานหนาฝงซาย (LF) (ดู 04-02B-13 DTC C1194, C1198, C1202, C1206, 
C1210, C1214 [ABS 4 ลอ]) 

C1202 ระบบทางออกโซลินอยดวาลวดานหลัง (ดู 04-02B-13 DTC C1194, C1198, C1202, C1206, 
C1210, C1214 [ABS 4 ลอ]) 

C1206 ระบบทางเขาโซลินอยดวาลวดานหลัง (ดู 04-02B-13 DTC C1194, C1198, C1202, C1206, 
C1210, C1214 [ABS 4 ลอ]) 
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DTC ตาํแหนงการทาํงานบกพรองของระบบ หนา 

C1210 ระบบทางออกโซลินอยดวาลวดานหนาฝงขวา (RF) (ดู 04-02B-13 DTC C1194, C1198, C1202, C1206, 
C1210, C1214 [ABS 4 ลอ]) 

C1214 ระบบทางเขาโซลินอยดวาลวดานหนาฝงขวา (RF) (ดู 04-02B-13 DTC C1194, C1198, C1202, C1206, 
C1210, C1214 [ABS 4 ลอ]) 

C1222 ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ ABS (แสดงการลื่น
ไถล) (ดู 04-02B-14 DTC C1222 [ABS 4 ลอ]) 

C1233 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนาฝงซาย 
(LF)/ระบบโรเตอรเซ็นเซอร ABS 

(ดู 04-02B-16 DTC C1233, C1234, C1235, C1236 
[ABS 4 ลอ]) 

C1234 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนาฝงขวา 
(RF)/ระบบโรเตอรเซ็นเซอร ABS 

(ดู 04-02B-16 DTC C1233, C1234, C1235, C1236 
[ABS 4 ลอ]) 

C1235 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลังฝงขวา 
(RR)/ระบบโรเตอรเซ็นเซอร ABS 

(ดู 04-02B-16 DTC C1233, C1234, C1235, C1236 
[ABS 4 ลอ]) 

C1236 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลังฝงซาย 
(LR)/ระบบโรเตอรเซ็นเซอร ABS 

(ดู 04-02B-16 DTC C1233, C1234, C1235, C1236 
[ABS 4 ลอ]) 

C1414 การตดิตั้ง ABS HU/CM ไมถูกตอง (ดู 04-02B-17 DTC C1414 [ABS 4 ลอ]) 

C1730* G เซ็นเซอร (ดู 04-02B-18 DTC C1730, C1949, C1950 [ABS 4 
ลอ]) 

C1349* G เซ็นเซอร (ดู 04-02B-18 DTC C1730, C1949, C1950 [ABS 4 
ลอ]) 

C1950* G เซ็นเซอร (ดู 04-02B-18 DTC C1730, C1949, C1950 [ABS 4 
ลอ]) 

 
: รุนยกสูง, 4x4 
 
PID/ตารางขอมลูบนหนาจอมอนิเตอร 

ชือ่ PID  
(คาํจาํกดัความ) 

หนวย/
สภาวะ 

เงือ่นไขการทาํงาน 
(อางองิ) การปฏบิตั ิ ขัว้ ABS 

HU/CM 
ABS_LAMP  
(ไฟเตือนABS) On/Off • ไฟ ABS ติดสวางขึ้น: ON 

• ไฟ ABS ไมติดสวางขึ้น: Off ตรวจสอบหลอดไฟเตือน ABS S 

ABS_VOLT 
(แหลงจายไฟของ
แบตเตอรี)่ 

 
V 

• สวิตชเครื่องยนตอยูตาํแหนง 
ON: ประมาณ 12.2 V 

• รอบเดินเบา: ประมาณ 14.1 V 

ตรวจสอบวงจรแหลงจายไฟ  
(ดู 04-13B-5 การตรวจสอบ
ABS HU/CM) 

J 

ACCLMTR* 
(สัญญาณเขา-G 
เซ็นเซอร)  

G 

• รถยนตจอดอยูกับที่ หรือกําลัง
เคลื่อนทีด่วยความเร็วคงที่: 0 G 

• ขณะเลี้ยวซาย: เปลี่ยนระหวาง 
0 G และ 1.5 G 

• ขณะเลี้ยวขวา: เปลี่ยนระหวาง  
0 G และ -1.5 G 

ตรวจสอบ G เซ็นเซอร  
(ดู 04-13B-13 การตรวจสอบ 
G เซ็นเซอร) 

P 

BOO_ABS (สญัญาณ
เขาสวิตชแปนเหยียบ
เบรก) 

On/Off • เหยียบแปนเบรก: On 
• ปลอยแปนเหยยีบเบรก: Off 

ตรวจสอบสวิตชไฟเบรก  
(ดู 04-11-6 การตรวจสอบ
สวิตชไฟเบรก) 

N 

CCNTABS 
(จํานวนของรหสัที่
ตอเนื่อง) 

 
- 

• ตรวจสอบรหสัวเิคราะหปญหา 
1-255 

• ไมตรวจพบรหสัวิเคราะหปญหา: 
0 

ทําการตรวจสอบรหสัวิเคราะห
ปญหา ⎯ 

PMP_ MOTOR 
(สภาวะสัญญาณออก
ปมมอเตอร) 

On/Off • ปมมอเตอรทาํงาน: On 
• ปมมอเตอรไมทํางาน: Off 

การตรวจสอบ ABS HU / CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU / CM) 

⎯ 

RLY_PMP 
(สภาวะสัญญาณออก
รีเลยปมมอเตอร) 

On/Off • รีเลยทํางาน: ON 
• รีเลยไมทํางาน: Off 

การตรวจสอบ ABS HU /CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU/CM) 

⎯ 

RLY_VLV 
(สภาวะสัญญาณออก
รีเลยโซลินอยดวาลว) On/Off 

• รีเลยโซลินอยดวาลวทํางาน: 
On 

• รีเลยโซลินอยดวาลวไมทํางาน: 
Off 

การตรวจสอบ ABS HU /CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU/CM) 

⎯ 

V_LF_INL 
(สภาวะสัญญาณเขา 
โซลินอยดหนาดานซาย) 

On/Off • โซลินอยดวาลวทํางาน: On 
• โซลินอยวาลวไมทํางาน: Off 

การตรวจสอบ ABS HU /CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU/CM) 

⎯ 
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ชือ่ PID  
(คาํจาํกดัความ) 

หนวย/
สภาวะ 

เงือ่นไขการทาํงาน 
(อางองิ) การปฏบิตั ิ ขัว้ ABS 

HU/CM 
V_LF_OTL 
(สภาวะสัญญาณออก 
โซลินอยดหนา
ดานซาย) 

On/Off • โซลินอยดวาลวทํางาน: On 
• โซลินอยวาลวไมทํางาน: Off 

การตรวจสอบ ABS HU /CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU/CM) 

⎯ 

V_RF_INL 
(สภาวะสัญญาณเขา- 
ออกโซลินอยดหนา
ดานขวา) 

On/Off • โซลินอยดวาลวทํางาน: On 
• โซลินอยวาลวไมทํางาน: Off 

การตรวจสอบ ABS HU /CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU/CM) 

⎯ 

V_RF_OTL 
(สภาวะสัญญาณออก 
โซลินอยดหนาดานขวา) 

On/Off • โซลินอยดวาลวทํางาน: On 
• โซลินอยวาลวไมทํางาน: Off 

การตรวจสอบ ABS HU /CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU/CM) 

⎯ 

V_Rear_INL 
(สภาวะสัญญาณออก
โซลินอยดวาลวเขา
ดานหลัง) 

On/Off • โซลินอยดวาลวทํางาน: On 
• โซลินอยวาลวไมทํางาน: Off 

การตรวจสอบ ABS HU /CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU/CM) 

⎯ 

V_Rear_OTL 
(สภาวะสัญญาณออก
โซลินอยดวาลวเขา
ดานหลัง) 

On/Off • โซลินอยดวาลวทํางาน: On 
• โซลินอยวาลวไมทํางาน: Off 

การตรวจสอบ ABS HU /CM 
(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ 
ABS HU/CM) 

⎯ 

WSPD_LF 
(สัญญาณเขาเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ 
ABS หนาดานซาย) 

KPH, MPH 

• รถยนตจอดอยูกับที่: 0 KPH, 0 
MPH 

• รถยนตขณะเคลื่อนที่: ความเร็ว
รถยนต 

ตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอ ABS E, F 

WSPD_LR 
(สัญญาณเขาเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ 
ABS หลังดานซาย) 

KPH, MPH 

• รถยนตจอดอยูกับที่: 0 KPH, 0 
MPH 

• รถยนตขณะเคลื่อนที่: ความเร็ว
รถยนต 

ตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอ ABS I, G 

WSPD_RF 
(สัญญาณเขาเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ 
ABS หนาดานขวา) 

KPH, MPH 

• รถยนตจอดอยูกับที่: 0 KPH, 0 
MPH 

• รถยนตขณะเคลื่อนที่: ความเร็ว
รถยนต 

ตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอ ABS O, M 

WSPD_RR 
(สัญญาณเขาเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ 
ABS หลังดานขวา) 

KPH, MPH 

• รถยนตจอดอยูกับที่: 0 KPH, 0 
MPH 

• รถยนตขณะเคลื่อนที่: ความเร็ว
รถยนต 

ตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอ ABS L, K 

: รุนยกสูง, 4x4 
 
ตารางโหมดการสัง่ทาํงาน 

ชือ่ สญัลกัษณ สงออกมาทีช่ิน้งาน การทาํงาน สภาวะการทาํงาน 
PMP_MOTOR ปมมอเตอร 
V_LF_ONL ทางเขาโซลินอยดวาลวดานหนาฝงซาย 
V_LF_OTL ทางออกโซลินอยดวาลวดานหนาฝงซาย 
V_Rear_INL ทางเขาโซลินอยดวาลวดานหลัง 
V_Rear_OTL ทางออกโซลินอยดวาลวดานหลัง 
V_RF_ONL ทางเขาโซลินอยดวาลวดานหนาฝงขวา 
V_RF_OTL ทางออกโซลินอยดวาลวดานหนาฝงขวา 

On / Off สวิตชเครื่องยนต
อยูตําแหนง ON 
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DTC B1317, B1318 [ABS 4 ลอ] 
DCF040200000W17 

DTC B1317, B1318 ระบบแหลงจายไฟ 

สภาวะการตรวจสอบ 

• B1317 
⎯ แรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว J ของ ABS HU/CM เปน 16.8 โวลต หรอืมากกวา 

• B1318 
⎯ ความเร็วรถยนตมากกวา 6 กม./ชม. {3.7 ไมล/ชม.} และแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว J ของ 

ABS HU/CM นอยกวา 9.6 โวลต 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ฟวสเครื่องยนต 15 A ผิดปกต ิ
• ขาด หรือลดัวงจรภายในสายไฟระหวางขั้ว J ของ ABS HU/CM และแบตเตอรี่ 
• ขาดวงจรหรือกราวดในชดุสายไฟระหวางขั้ว D ของ ABS HU/CM กับกราวดตัวถังผดิปกต ิ
• แบตเตอรี่เสื่อม 
• เจนเนอเรเตอรบกพรอง 
• เกิดการเสียหายที่ขอตอสายไฟ (ข้ัวตัวเมยี) 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช แนใจวาข้ัวตอของแบตเตอรี่เปนปกติ จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

1 ตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟาแบตเตอรี ่
• แรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัวแบตเตอรี่ปกติ
หรือไม? ไมใช ชารจไฟหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 

(ดู 01-17-4 การชารจแบตเตอรี่) 
(ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี่) 

ใช ไปข้ันตอนที่ 6 2 ตรวจสอบคาความถวงจาํเพาะแบตเตอรี ่
• ตรวจสอบคาความถวงจาํเพาะแบตเตอรี่
ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนแบตเตอรี่ จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 
(ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี่) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบระบบไฟชารจ 
• ตรวจสอบเจนเนอเรเตอรและสายพาน
ขับมีคาความตงึปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบไดชารจและสายพานขับ จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 
(ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพานขับ [WL-3]) 
(ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพานขับ [WL-C, WE-C]) 
(ดู 01-17-5 การตรวจสอบเจนเนอรเรเตอร) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจร
แหลงจายไฟสาํหรบั ABS HU/CM 
• สตารทเครื่องยนต 
• ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้ว J 
ของ ABS HU/CM และกราวด 

• แรงเคลื่อนไฟฟาไดคาประมาณ 10 
โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจรระหวาง ABS HU/CM 
กับกราวด, จากนั้นไปขั้นตอนที ่6 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบการขาดวงจรหรอืกราวดไมดขีอง
วงจร ABS HU/CM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ตรวจวัดคาความตานทานระหวางขั้ว D 
ของ ABS HU/CM และกราวด 

• มีคาความตานทานเปน 0-1 โอหม
หรือไม? 

ไมใช ถาไมตอเนื่อง 
• ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจรระหวาง ABS 

HU/CM กับกราวด, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ถาคาความตานทานไมเปน 0-1 โอหม  
• ใหซอมหรือเปลี่ยนสายไฟลงกราวดที่เสยีหาย, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

 

สวติชเครือ่งยนต   

แบตเตอรี ่

ABS HU/CM

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน ABS HU/CM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

6 ยนืยนัการแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
• แนใจวาประกอบขอตอสายไฟทั้งหมดกลับ
เขาที่ 

• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 
(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 

• สตารทเครื่องยนตและขับไปดวยความเร็ว 
6 กม./ชม. {3.5 ไมล/ชม.} หรอืมากกวา 

• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

7 ยนืยนัขัน้ตอนการซอม 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
DTC B1342 [ABS 4 ลอ] 

DCF040200000W18 

DTC B1342 ABS HU/CM 
สภาวะการตรวจสอบ • ใชฟงกชั่นการเครื่องวิเคราะหปญหา ABS HU/CM ตรวจสอบขอบกพรองของโมดุลควบคมุ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ระบบภายในของ ABS HU/CM ทํางานผิดปกต ิ
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยน ABS HU/CM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

1 ยนืยนัสภาวะขอบกพรองในขณะนัน้ 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 

(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช 
ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

2 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นอีกหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
 
DTC B1484 [ABS 4 ลอ] 

                   DCF040200000W19 
DTC B1484 ระบบสวติชไฟเบรก 

สภาวะการตรวจสอบ • ขาดวงจรภายในสายไฟระหวางขั้วสายไฟของ ABS HU/CM และขั้วสายไฟของสวิตชไฟเบรก 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• สวิตชไฟเบรกทํางานผิดปกต ิ
• ขาดวงจรภายในสายไฟระหวางขั้วสายไฟขั้ว N ของ ABS HU/CM และขอตอสายไฟของ
สวิตชไฟเบรก 

 
 
 

  
 

หลอดไฟเบรกABS HU/CM

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM 

สวติชไฟเบรก

ดานขอตอสายไฟสวติชไฟเบรก 
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ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 3  1 ตรวจสอบความตอเนือ่งระหวางสายไฟของ 
ABS HU/CM และสวติชไฟเบรก 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ออก 
• มีแรงเคลื่อนไฟฟาจากขั้ว B+ ไปที่ขอตอ
สายไฟขั้ว N หรือไม? เม่ือเหยียบแปนเบรก 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจรระหวาง ABS 
HU/CM และสวิตชไฟเบรก จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

2 ตรวจสอบสวติชไฟเบรก 
• การตรวจสอบสวิตชไฟเบรก 
   (ดู 04-11-6 การตรวจสอบสวิตชไฟเบรก) 
• ตรวจสอบสวิตชไฟเบรกปกตหิรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนสวติชไฟเบรก จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-11-5 การถอด/ตดิตั้งสวิตชไฟเบรก) 

ใช เปลี่ยน ABS HU/CM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

3 ยนืยนัการแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
• แนใจวาประกอบขอตอสายไฟทั้งหมดกลับ
เขาที่ 

• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 
(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 

• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

4 ยนืยนัขัน้ตอนการซอม 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
 
DTC C1095, C1096 [ABS 4 ลอ] 

DCF040200000W20 

DTC C1095, C1096 มอเตอรปม, รเีลยมอเตอร 

สภาวะการตรวจสอบ 

• C1095 
⎯ เม่ือแรงเคลื่อนไฟฟาของปมมอเตอรที่จอมอนิเตอรมีแรงเคลื่อนไฟฟาตกคางที่ 2.0 โวลต

หรอืมากกวา เปนเวลา 1 วินาท ี
⎯ มอเตอร ABS ที่จอมินิเตอรข้ึนตําแหนง OFF เม่ือสงสัญญาณเขาภายในเวลาที่กําหนดเมื่อ

มอเตอรไดรับสญัญาณจากสวติชตําแหนง ON ไป OFF โดย ABS CM 
• C1096   

⎯ ความแตกตางระหวางแรงเคลือ่นไฟฟาของแบตเตอรี่และแรงเคลื่อนไฟฟาของปมมอเตอร
คงที่ 4.0 โวลต หรอืมากกวา เปนเวลา 0.1 วนิาทหีรอืมากกวา ในขณะปมมอเตอรทํางาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ฟวส ABS 40A ผิดปกต ิ
• ขาดหรือลัดวงจรภายในสายไฟระหวางแบตเตอรี่และสายไฟขั้ว B ของ ABS HU/CM 
• ขาดวงจรภายในสายไฟระหวางสายไฟขั้ว A ของ ABS HU/CM และกราวดตัวถัง 
• ขาดหรือลัดวงจรภายใน ABS HU/CM ภายในรีเลยมอเตอร, หรือรีเลยมอเตอรติดขัด 
• ขาดหรือลัดวงจรภายใน ABS HU/CM ภายในมอเตอร, หรือมอเตอรติดขัด 
• รีเลยระบบปองกันการทํางานบกพรอง (Fail Safe) ผิดปกต ิ
• เกิดการเสียหายที่ขอตอสายไฟ (ข้ัวตัวเมยี) 

 
 
 

ปมมอเตอร  
แบตเตอรี ่
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ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป  1 ตรวจสอบสภาพฟวส ABS  
• ฟวส ABS 40A ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนฟวส, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 5 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟรเีลย
มอเตอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ออก 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางสายไฟข้ัว B 
ของ ABS HU/CM (ดานสายไฟ) และกราวด 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจรระหวางขั้วบวก
แบตเตอรีแ่ละสายไฟขั้ว B ของ ABS HU/CM จากนั้น
ไปข้ันตอนที่ 5 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบการขาดวงจรของกราวดมอเตอรปม 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางสายไฟขั้ว A 

(ดานขอตอสายไฟ) และกราวด 
• ตรวจสอบวามีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจรระหวางสายไฟข้ัว A 
ของ ABS HU/CM และกราวด, จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบการทาํงานของมอเตอรปม 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ตอ M-MDS เขากับ DLC-2 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• เขาไปที่ PMP_MOTO ใชโหมดการสั่งทาํงาน 
โดยใช M-MDS 

• ตรวจสอบวามอเตอรปมทาํงานหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU/CM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

ใช เปลี่ยน ABS HU/CM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

5 ยนืยนัการแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
• แนใจวาประกอบขอตอสายไฟทั้งหมดกลับ
เขาที่ 

• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 
(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 

• สตารทเครื่องยนตและขับไปดวยความเร็วที่ 12 
กม./ชม. {7.5 ไมล/ชม.} หรอืมากกวา 

• คอยๆ ลดความเร็วลงและหยุดรถ 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

6 ยนืยนัขัน้ตอนการซอม 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
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04

DTC C1145, C1155, C1165, C1175 [ABS 4 ลอ]                         
DCF040200000W21 

           C1145  
           C1155  
 DTC    C1165 
           C1175        

ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอดานหนาฝงขวา (RF) 
ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอดานหนาฝงซาย (LF) 
ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอดานหลงัฝงขวา (RR) 
ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอดานหลงัฝงซาย (LR) 

สภาวะการ
ตรวจสอบ • ตรวจพบการขาดหรือลัดวงจรภายในชุดสายไฟเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ ABS ที่ลอใดลอหนึ่ง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขาดหรือลัดวงจรภายในสายไฟระหวางสายไฟของ ABS HU/CM และสายไฟเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว O-RF ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว A ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว M-RF ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว B ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว E-LF ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว A ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว F-LF ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว B ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว L-RR ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว A ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว K-RR ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว B ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว I-LR ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว A ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว G-LR ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว B ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 

• เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอทํางานผิดปกต ิ
• เกิดการเสียหายที่ขอตอสายไฟ (ข้ัวตัวเมยี) 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนที่ 3  1 ตรวจสอบ PID ยนืยนัการสงสญัญาณความเรว็ทีล่อถกูสง
มาจากเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ โดยใช M-MDS 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ตอ M-MDS เขากับ DLC-2 
• เลือก PID โดยใช M-MDS ดังตอไปนี้: 

WSPD_LF 
WSPD_LR 
WSPD_RF 
WSPD_RR 

• นํารถไปขับ 
• ตรวจสอบยืนยนัสัญญาณความเร็วลอถูกสงมาจาก
เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 

• ตรวจสอบวามีการสงสัญญาณความเร็วลอหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ดานขอตอสายไฟของเซน็เซอร
ตรวจจบัความเรว็ลอ 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหนาฝงขวา (RF) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหนาฝงซาย (LF) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหลงัฝงขวา (RR) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหลงัฝงซาย (LR) 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปล่ียนเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วที่ลอ จากนั้นไป

ขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-7 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอรตรวจจับความเร็ว
ลอดานหนา [ABS 4 ลอ] [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
(ดู 04-13B-8 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอรตรวจจับความเร็ว
ลอดานหนา [ABS 4 ลอ] [(รุนยกสูง 4x2, 4x4)]) 
(ดู 04-13B-10 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ] [4x2 (ยกเวนรุนยก
สูง)]) 
(ดู 04-13B-11 การถอด/ติดต้ังเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ] [(รุนยกสูง 4x2, 
4x4)]) 

2 ตรวจสอบการขาดวงจรภายในสายไฟระหวางสายไฟ
ของ ABS HU/CM และเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง off 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM และขอตอ
สายไฟเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอออก 

• ตรวจสอบความตอเนื่องในสายไฟระหวางขอตอ
สายไฟของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอที่บนตัว
รถและดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM มีดังนี้: 
⎯ ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาฝงขวา 

(+): O-A 
⎯ ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาฝงขวา 

(-): M-B 
⎯ ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาฝงซาย 

(+): E-A 
⎯ ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาฝงซาย 

(-): F-B 
⎯ ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาฝงขวา 

(+): L-A 
⎯ ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาฝงขวา 

(-): K-B 
⎯ ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหลังฝงซาย 

(+): I-A 
⎯ ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหลังฝงซาย 

(-): G-B 
• ตรวจสอบวามีความตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟ จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ใหกลับไปเริ่มทําการตรวจสอบตั้งแตขั้นตอนที่ 1 ถาเกิด
ทํางานผิดปกติอีกใหเปล่ียน ABS HU/CM, จากนั้นไป
ขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ติดต้ัง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

3 ตรวจสอบวารหสัวิเคราะหปญหา DTC เดิมแสดงขึน้อกี
หรือไม? 
• ลบรหัส DTC ออกจากหนวยความจํา 

(ดู 04-02B-3 ขั้นตอนการลบรหัส DTC) 
• สตารทเครื่องยนตและขับไปดวยความเร็วที่ 12 
กม./ชม. {7.5 ไมล/ชม.} หรอืมากกวา 

• รหัส DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรือไม? 
ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

 
ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  

(ดู 04-02B-4 ตารางรหัสวิเคราะหปญหา) 
4 ตรวจสอบวาไมมรีหัสวเิคราะหปญหา DTC เดิมแสดง

ขึน้ 
• มีรหัส DTC อื่นๆ แสดงขึ้นอีกหรือไม? ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบูรณ 

DTC C1186 [ABS 4 ลอ] 
DCF040200000W23 

DTC C1186 รีเลยระบบปองกนัการทาํงานบกพรอง  

สภาวะการตรวจสอบ • รีเลยวาลวภายใน ABS HU/CM ยังคงปด OFF เมื่อถูกสั่งใหเปด ON 
• รีเลยวาลวภายใน ABS HU/CM ยังคงเปด ON คางเมื่อถูกสั่งใหปด OFF 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ฟวส ABS/SOL 20A ผิดปกติ 
• ขาดหรือลัดวงจรลงกราวดในสายไฟระหวางแบตเตอรี่และสายไฟขั้ว C ของ ABS HU/CM 
• ขาดหรือลัดวงจรภายในรีเลยวาลว ABS HU/CM หรือเกิดการติดขัดของรีเลยวาลว 
• เกิดการเสียหายที่ขอตอสายไฟ (ขั้วตัวเมีย) 

 

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM 

แบตเตอรี ่
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04

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป  1 ตรวจสอบสภาพฟวส ABS  
• ฟวส ABS/SOL 20A ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนฟวส, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 3 

 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟรเีลย

วาลว 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ออก 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางสายไฟข้ัว C 
ของ ABS HU/CM (ดานสายไฟ) และกราวด 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ขาดวงจรระหวางแบตเตอรี่
และขอตอสายไฟขั้ว C ของ ABS HU/CM จากนั้น
ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน ABS HU/CM,จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

3 ยนืยนัการแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 

(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

4 ยนืยนัขัน้ตอนการซอม 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
 
DTC C1194, C1198, C1202, C1206, C1210, C1214 [ABS 4 ลอ] 

DCF040200000W24 

           C1194  
           C1198  
 DTC    C1202 
           C1206    
           C1210  
           C1214        

ระบบทางออกโซลนิอยดวาลวดานหนาฝงซาย (LF) 
ระบบทางเขาโซลนิอยดวาลวดานหนาฝงซาย (LF) 
ระบบทางออกโซลนิอยดวาลวดานหลงั 
ระบบทางเขาโซลนิอยดวาลวดานหลงั 
ระบบทางออกโซลนิอยดวาลวดานหนาฝงขวา (RF) 
ระบบทางเขาโซลนิอยดวาลวดานหนาฝงขวา (RF) 

สภาวะการตรวจสอบ • โซลินอยดวาลวทํางานไมสอดคลองกับการสั่งให ON/OFF จาก ABS HU/CM 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ขาดหรือลัดวงจรภายในโซลินอยดวาลวที่อยูใน ABS HU/CM 
• โซลินอยดวาลวทํางานบกพรอง 
• เกิดการเสียหายที่ขอตอสายไฟ (ข้ัวตัวเมยี) 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ตรวจสอบการทาํงานของโซลนิอยดวาลว 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ตอ M-MDS เขากับ DLC-2 
• หมุนสวติชกุญแจไปตําแหนง ON 

(เครื่องยนตดับ) 
• ใชโหมดการสั่งทํางานสั่งใหโซลินอยดวาลว
ทํางาน โดยใช M-MDS 

• ตรวจสอบโซลนิอยดวาลวทาํงานหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU/CM,จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 
4 ลอ]) 

ใช ใหกลับไปเริ่มทําการตรวจสอบตั้งแตข้ันตอนที่ 1 ถา
เกิดทํางานผิดปกติอีก ใหเปลีย่น ABS HU/CM,
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

2 ยนืยนัการแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 

(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 
• สตารทเครื่องยนตและขับไปดวยความเร็วที่ 

12 กม./ชม. {7.5 ไมล/ชม.} หรอืมากกวา 
• คอยๆ ลดความเร็วลงและหยุดรถ 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

3 ยนืยนัขัน้ตอนการซอม 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
 

04-02B-14 

DTC C1222 [ABS 4 ลอ] 
DCF040200000W25 

หมายเหต ุ
• รหสั DTC C1222 จะถูกตรวจจับเมื่อไมสามารถระบุความบกพรองที่เกิดข้ึนกับเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ ABS 

 
DTC C1222 ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ (ตอนเกดิการลืน่ไถล) 

สภาวะการตรวจสอบ 
• ความแตกตางระหวางเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอแตละตัวเกินกวาคากําหนดเมื่อขับรถดวย

ความเร็วคงที่  
• การควบคุมการทํางานของ ABS ใชเวลา 60 วนิาทหีรอืมากกวา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอทํางานบกพรอง (สัญญาณต่ํา, แตกเสยีหายบนเซ็นเซอร) 
• โรเตอรเซ็นเซอรทํางานบกพรอง (มีเศษหิน, กรวดทรายที่ซีฟ่นโรเตอร) 
• การตดิตั้งเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ ABS/โรเตอรเซ็นเซอรไมถูกตอง (ถามุมองศาการตดิตั้ง

โรเตอรเซ็นเซอรคลาดเคลื่อน) อาจเปนสาเหตุคลื่นสัญญาณสงออกไปผิดปกติทีค่วามเร็วสงู 
• ระยะหางระหวางเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอและโรเตอรเซ็นเซอรมีมากเกินไป 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ดานขอตอสายไฟของเซน็เซอร
ตรวจจบัความเรว็ลอ 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหนาฝงขวา (RF) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหนาฝงซาย (LF) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหลงัฝงขวา (RR) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหลงัฝงซาย (LR) 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
 

04-02B-15 

04

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 4 1 ตรวจสอบ PID สาํหรบัการสงสญัญาณออกมาอยาง
ผดิปกตจิากเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ โดยใช 
M-MDS 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ตอ M-MDS เขากับ DLC-2 
• เลือก PID โดยใช M-MDS ดังตอไปนี้: 

WSPD_LF 
WSPD_LR 
WSPD_RF 
WSPD_RR 

• ติดเครื่องยนตและนํารถไปขับทดสอบ 
• ตรวจสอบ PIDs ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็ว
ที่ลอทั้ง 4 ลอ มีคาสอดคลองกัน 

• ตรวจสอบความเร็วรถยนตอยูตามกําหนด
หรือไม? 

ไมใช ถามีความแตกตางในเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ
ทั้ง 4 ลอ ใหไปข้ันตอนตอไป 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบถามกีารทาํงานบกพรองซึง่เกดิจาก
ระยะหางระหวางเซน็เซอรไมถกูตอง 
• ตรวจสอบระยะหางระหวางเซน็เซอรตรวจจับ
ความเร็วลอและโรเตอรเซ็นเซอร 
ระยะหาง 

      0.30-1.1 มม.{0.012-0.043 นิว้} 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วที่ลอ จากนั้นไป
ข้ันตอนตอไป 
(ดู 04-13B-7 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหนา [ABS 4 ลอ] [4x2 (ยกเวน
รุนยกสูง)]) 
(ดู 04-13B-8 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหนา [ABS 4 ลอ] [(รุนยกสูง, 
4x4)]) 
(ดู 04-13B-10 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ] [4x2 (ยกเวน
รุนยกสูง)]) 
(ดู 04-13B-11 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ] [(รุนยกสูง, 
4x4)]) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบวามวีตัถแุปลกปลอมภายนอกตดิอยูที่
โรเตอรเซน็เซอร หรอืตดิตัง้ไดถกูตองหรอืไม 
• ตรวจสอบวาปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชิ้นสวนดุมลอดานหนา, เพลาขับดานหนา 
หรือเพลาขางดานหลัง จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 03-11-4 การถอด/ตดิตั้งดมุลอ 
แกนบังคับเลี้ยว [4X2 (ยกเวนรุนสงู)]) 
(ดู 03-13-2 การถอด/ตดิตั้งเพลาขับดานหนา) 
(ดู 03-12-2 การถอด/ตดิตั้งเพลาขาง) 

ใช เปลี่ยน ABS HU/CM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 
4 ลอ]) 

4 ยนืยนัการแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
• แนใจวาประกอบขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 

(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 
• สตารทเครื่องยนตและขับไปดวยความเร็วที่ 12 
กม./ชม. {7.5 ไมล/ชม.} หรอืมากกวา 

• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

5 ยนืยนัขัน้ตอนการซอม 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
 

04-02B-16 

DTC C1233, C1234, 1235, C1236 [ABS 4 ลอ] 
DCF040200000W26 

           C1233  
           C1234  
 DTC    C1235 
           C1236           

ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอดานหนาฝงซาย (LF) (ลดัวงจรลงกราวด) 
ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอดานหนาฝงขวา (RF) (ลดัวงจรลงกราวด) 
ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอดานหลงัฝงขวา (RR) (ลดัวงจรลงกราวด) 
ระบบเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอดานหลงัฝงซาย (LR) (ลดัวงจรลงกราวด) 

สภาวะการตรวจสอบ • ความเร็วทั้ง 4 ลอ ลอใดลอหนึ่งเปน 2.75 กม./ชม. {1.17 ไมล/ชม.} หรอืนอยกวา เม่ือขับ
ดวยความเรว็ตามที่กําหนดหรอืมากกวา 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขาดหรือลัดวงจรในสายไฟระหวางขั้วสายไฟตอไปนี้ของ ABS HU/CM และขั้วสายไฟ
เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว O-RF ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว A ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว M-RF ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว B ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว E-LF ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว A ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว F-LF ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว B ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว L-RR ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว A ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว K-RR ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว B ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว I-LR ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว A ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 
⎯ ข้ัว G-LR ของ ABS HU/CM สายไฟขั้ว B ของเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ 

• เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอทํางานผิดปกต ิ
• เกิดการเสียหายที่ขอตอสายไฟ (ข้ัวตัวเมยี) 

 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 3  1 ตรวจสอบ PID ยนืยนัการสงสญัญาณความเรว็ทีล่อวึง่
มาจากเซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ โดยใช M-MDS 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ตอ M-MDS เขากับ DLC-2 
• เลือก PID โดยใช M-MDS ดังตอไปนี้: 

WSPD_LF 
WSPD_LR 
WSPD_RF 
WSPD_RR 

• ขับรถยนตเพ่ือทดสอบ 
• ตรวจสอบสัญญาณความเร็วลอทีส่งมาจาก
เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอแตละตัว 

• ตรวจสอบดูวามสีัญญาณความเร็วลอถูกสงมา
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ดานขอตอสายไฟของเซน็เซอร
ตรวจจบัความเรว็ลอ 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหนาฝงขวา (RF) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหนาฝงซาย (LF) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหลงัฝงขวา (RR) 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ
ดานหลงัฝงซาย (LR) 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
 

04-02B-17 

04

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วที่ลอ จากนั้นไป

ข้ันตอนที่ 4 
(ดู 04-13B-7 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหนา [ABS 4 ลอ] [4x2 (ยกเวนรุน
ยกสูง)]) 
(ดู 04-13B-8 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหนา [ABS 4 ลอ] [(รุนยกสูง, 
4x4)]) 
(ดู 04-13B-10 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ] [4x2 (ยกเวนรุน
ยกสูง)]) 
(ดู 04-13B-11 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ] [(รุนยกสูง, 
4x4)]) 

2 ตรวจสอบการขาดวงจรภายในสายไฟระหวาง
สายไฟของ ABS HU/CM และเซน็เซอรตรวจจบั
ความเรว็ลอ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM และขอตอ
สายไฟเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอออก 

• ตรวจสอบการลดัวงจรในกราวดในสายไฟ
ระหวางขอตอสายไฟของเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอที่บนตัวรถและดานขอตอสายไฟ
ของ ABS HU/CM มีดังนี:้ 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาขวา 

(+): O-A 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาขวา 

(-): M-B 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาซาย 

(+): E-A 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหนาซาย 

(-): F-B 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหลังขวา 

(+): L-A 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหลังขวา 

(-): K-B 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหลังซาย 

(+): I-A 
⎯ เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วดานหลังซาย 

(-): G-B 
• ตรวจสอบวามีความตอเนื่องหรอืไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟ จากนัน้ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ใหกลับไปเริ่มทําการตรวจสอบตั้งแตข้ันตอนที่ 1 ถา
เกิดทํางานผิดปกติอีกใหเปลีย่น ABS HU/CM, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

3 ตรวจสอบวารหสัวเิคราะหปญหา DTC เดมิแสดง
ขึน้อกีหรอืไม? 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 

(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 
1. สตารทเครื่องยนตและขับไปดวยความเร็วที่ 12 
กม./ชม. {7.5 ไมล/ชม.} หรอืมากกวา 

• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
4 ตรวจสอบวาไมมรีหสัวเิคราะหปญหา DTC อืน่ๆ 

แสดงขึน้ 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นอีกหรือไม? 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

 
DTC C1414 [ABS 4 ลอ] 

DCF040200000W27 

DTC C1414 การตดิตัง้ ABS HU/CM ไมถกูตอง 
สภาวะการตรวจสอบ • เม่ือสัญญาณเขา G เซ็นเซอรมากกวา 1 วินาท ีรถยนตรุน 4x2 (ยกเวนรุนยกสงู) ABS HU/CM 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • การตดิตั้ง ABS HU/CM ไมถูกตอง 
• ABS HU/CM ในรุน 4x2 (ยกเวนรุนยกสูง) ไมเหมาะสม ตดิตั้งบนรถยนตรุน 4x4 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป  1 ตรวจสอบการตดิตัง้ทีไ่มเหมาะสมของ ABS 
HU/CM  
• ตรวจสอบหมายเลขอะไหล ABS HU/CM 
ตรวจสอบหมายเลขอะไหล ABS HU/CM ที่
ติดตั้งถูกตองหรือไม? 

ใช เปลี่ยน ABS HU/CM ตามหมายเลขอะไหลที่
ถูกตอง จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
 

ใช เปลี่ยน ABS HU/CM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

2 ยนืยนัสภาวะขอบกพรองในปจจบุนั 
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 

(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

3 ยนืยนัวาไมมรีหสัอืน่ๆ แสดงขึน้ 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ  
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
 

04-02B-18 

DTC C1730, C1949, C1950 [ABS 4 ลอ] 
DCF040200000W28 

DTC C1730, C1949, C1950 G เซน็เซอร 

สภาวะการตรวจสอบ 

• C1730 
⎯ เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟา G เซ็นเซอร ไมอยูในคามาตราฐาน 

• C1949  
⎯ แรงเคลื่อนไฟฟาที่หนาจอมอนิเตอรของ G เซ็นเซอรเปน 4.7 โวลต หรือมากกวา หรือ 0.3 

โวลตหรอืนอยกวาภายในเวลาเปนเวลา 1 วนิาที  
• C1950   

⎯ คาปรับแกไขจุด-O ของ G เซ็นเซอร ผิดพลาดหรือมากกวา 
⎯ แรงเคลื่อนไฟฟาที่ออกจาก G เซ็นเซอร ไมมีการเปล่ียนแปลง 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ขาดวงจรในสายไฟระหวางสายไฟขั้ว V ของ ABS HU/CM และสายไฟขั้ว C ของ G เซ็นเซอร 
• ขาดหรือลัดวงจรที่แหลงจายไฟหรือลัดวงจรลงกราวดภายในสายไฟระหวางสายไฟขั้ว P ของ ABS 

HU/CM และสายไฟขั้ว B ของ G เซ็นเซอร 
• ขาดวงจรภายในสายไฟระหวางสายไฟขั้ว W ของ ABS HU/CM และสายไฟขั้ว A ของ G เซ็นเซอร 
• G เซ็นเซอรทํางานบกพรอง 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ตรวจสอบการขาดวงจรของแหลงจายไฟ G เซน็เซอร 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON (เครื่องยนต
ดับ) 

• ตรวจวัดแรงเคล่ือนไฟฟาของ G เซ็นเซอร ระหวาง
สายไฟขั้ว C (ดานสายไฟ) และกราวด 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาดวงจรระหวางสายไฟ
ขั้ว C ของ G เซ็นเซอรและสวิตชเครื่องยนต จากนั้น
ไปขั้นตอนที่ 7 
 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ตรวจสอบการขาดวงจรกราวดของ G เซน็เซอร 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง off 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM และ G 
เซ็นเซอร  

• ตรวจวัดความตอเนื่องของสายไฟขั้ว W ของ ABS 
HU/CM(ดานสายไฟ)  และสายไฟขั้ว A ของ G 
เซ็นเซอร (ดานสายไฟ) 

• ตรวจสอบวามีการตอเนื่องหรือไม? 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาดวงจรระหวางสายไฟ
ขั้ว W ของ ABS HU/CM และขั้ว A ของ G 
เซ็นเซอร จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 
 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ตรวจสอบการขาดวงจรของสัญญาณ G เซน็เซอร 
• ตรวจสอบความตอเนื่องของสายไฟขั้ว P ของ ABS 

HU/CM(ดานสายไฟ)  และสายไฟขั้ว B ของ G 
เซ็นเซอร(ดานสายไฟ) 

• ตรวจสอบวามีการตอเนื่องหรือไม? 

ใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ขาดวงจรระหวางสายไฟ
ขั้ว P ของ ABS HU/CM และขั้ว B ของ G เซ็นเซอร 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 
 

ไมใช ซอมหรือเปล่ียนสายไฟที่ลัดวงจรระหวางสายไฟขั้ว 
P ของ ABS HU/CM และขั้ว B ของ G เซ็นเซอร 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 7 

4 ตรวจสอบการขาดวงจรของวงจรสัญญาณ G เซน็เซอร 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON (เครื่องยนต
ดับ) 

• ตรวจวัดแรงเคล่ือนไฟฟาระหวางขั้ว Pของ ABS 
HU/CM (ดานสายไฟ) และกราวด 

• เปนแรงเคลื่อนไฟฟา B+ หรือไม? 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ดานขอตอสายไฟ
ของ G เซน็เซอร 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ] 
 

04-02B-19 

04

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรระหวางสายไฟ

ข้ัว P ของ ABS HU/CM และขัว้ B ของ G 
เซ็นเซอร จากนั้นไปขั้นตอนที ่7 

5 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของ G เซน็เซอร 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง off 
• ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางสายไฟขั้ว P ของ 

ABS HU/CM (ดานสายไฟ) และกราวด 
• ตรวจสอบวามีการตอเนื่องหรือไม? 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน ABS HU/CM, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM 
[ABS 4 ลอ]) 

7 ยนืยนัการแกไขปญหาเสรจ็สมบรูณ 
• แนใจวาประกอบขอตอสายไฟทั้งหมดกลับเขาที ่
• ลบรหสั DTC ออกจากหนวยความจํา 

(ดู 04-02B-3 ข้ันตอนการลบรหสั DTC) 
• รหสั DTC เดิมแสดงขึ้นอีกหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบรหัสวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของ 
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

8 ยนืยนัขัน้ตอนหลงัการซอม 
• มีรหสั DTC อ่ืนๆ แสดงขึ้นหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ตรวจสอบ G เซน็เซอร 
• ตรวจสอบ G เซ็นเซอร 

(ดู 04-13-13 การตรวจสอบ G เซ็นเซอร) 
• ตรวจสอบวาปกติหรือไม? 

ใช เปลี่ยน G เซ็นเซอร จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 04-13B-12 การถอด/ตดิตัง้ G เซ็นเซอร) 
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แผนผัง ABS [ABS ลอหลงั] 

DCF040300000W01 

 
 
บทนํา [ABS ลอหลัง] 

DCF040300000W02 

• อางถึงหมวด 00 อานและทําความเขาใจพื้นฐานการวิเคราะหปญหาโดยตลอด เพ่ือการทําตามขั้นตอนพื้นฐานอยางถูกตอง  
• ทําการวิเคราะหปญหาบนรถยนต กอนการแกไขปญหาตามอาการ ถา DTC ใดๆ แสดงขึ้น ตรวจสอบโดยใชตารางการ
วิเคราะหปญหา 
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การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
 

04-03A-2 

หมายเหตุการแกไขปญหาตามอาการ [ABS ลอหลงั] 
DCF040300000W03 

• ระบบ ABS ประกอบไปดวยสวนประกอบทางไฟฟา, สวนประกอบทางกลไก( ชุดไฮดรอลคิของ ABS), และอุปกรณมาตรฐาน
ของระบบ โดยหลักการทํางาน ความผิดปกติของ ABS จะตัดสินดวยระบบการวิเคราะหปญหาบนรถยนต ที่โปรแกรมอยูใน 
ABS CM 

• จะตองใชระบบการวิเคราะหปญหาบนรถยนต เม่ือตองการวิเคราะหปญหาระบบ ABS 
 

ขอควรระวงั [ABS ลอหลัง] 
DCF040300000W21 

• ในบทนี้จะกลาวถึงการแกไขปญหาตามอาการที่มสีาเหตุมาจาก ABS สําหรบัปญหาที่เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ใหตรวจสอบและ
ซอมแซมตามความจําเปน 

• การตรวจสอบชดุสายไฟ  ตองตรวจขอตอและขั้วสายไฟ (สาเหตุของปญหาอาจเกิดจากขอตอหลวม, ข้ัวหลวม หรือชดุ
สายไฟ) 

• หลังจากสตารทเครื่องยนตแลว ไฟเตือน ABS จะตดิสวางข้ึน 2-3 วินาทแีละดับลง ไมใชสิ่งผิดปกต ิ
• เม่ือไฟเตือน ABS และไฟเตอืนระบบเบรกตดิข้ึนพรอมกัน, การแกไขปญหาใหเริ่มตนจาก ABS กอน (ตารางการวิเคราะห
ปญหา 2-4) 

 
แกไขปญหาตามอาการ [ABS ลอหลงั] 

DCF040300000W04   
ตารางการวเิคราะหปญหา 
ลาํดบั อาการ รายละเอยีด 

1 ไฟเตือน ABS ไมสวางเมื่อหมนุสวิตชเครื่องยนตไป
ตําแหนง ON  

• ผิดปกติทีแ่หลงจายไฟเขาแผงหนาปด 
• ผิดปกติทีแ่ผงหนาปด 
• หลอดไฟเตือน ABS ติดตั้งไมดีหรือชํารดุ 
• ผิดปกติที ่ABS CM 
• ผิดปกติทีฟ่วสที่เก่ียวของและชุดสายไฟ 

2 ไฟเตือน ABS สวางคางเมื่อหมุนสวติชเครื่องยนตไป
ตําแหนง ON  

• ผิดปกติที ่ABS (DTC ถูกบันทกึไวใน ABS CM) 
• ผิดปกติทีร่ะบบไฟชารจ 
• ผิดปกติทีแ่ผงหนาปด 
• ผิดปกติทีแ่หลงจายไฟเขา ABS CM 
• ผิดปกติที ่ABS CM 
• ผิดปกติทีชุ่ดสายไฟที่เกียวของ 

3 เม่ือหมุนสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON ไฟเตือน 
ABS กะพริบหนึ่งครั้งจากนั้นสวางคาง [ABS ลอหลัง] 

• ผิดปกติที ่ABS (DTC ถูกบันทกึไวใน ABS CM) 

4 ไฟเตือน ABS กะพริบตดิและดับเมื่อหมุนสวติช
เครื่องยนตไปตาํแหนง ON หรือขณะขับรถ  

• ผิดปกติทีแ่ผงหนาปด 
• หลอดไฟเตือน ABS ติดตั้งไมดีหรือชํารดุ 
• ผิดปกติทีร่ะบบไฟชารจ 
• ผิดปกติทีแ่หลงจายไฟเขา ABS CM 
• ผิดปกติทีร่ีเลย ABS 
• ผิดปกติที่ข้ัวทดสอบ 
• ผิดปกติทีฟ่วสที่เก่ียวของและชุดสายไฟ 
• ผิดปกติที ่ABS CM 

5 ไฟเตือน ABS สวางปกติ แตระบบ ABS ทํางานไม
ถูกตอง  

• ผิดปกติทีร่ะบบเบรกธรรมดา 
• ผิดปกติที่โรเตอร เซ็นเซอร ABS  
• ผิดปกติที่ เซ็นเซอร ABS 
• ผิดปกติทีร่ะบบไฟชารจ 

6 หลังจากสตารทเครื่องยนตแลวไฟเตือน ABS ติดสวาง
ข้ึนตลอดเวลา  

• ผิดปกติทีร่ะบบเบรกธรรมดา 
• ผิดปกติทีส่วติชวาลวแรงดัน 
• ผิดปกติที ่ABS CM 
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ตารางวเิคราะหเรว็ 
X: จุดที่เก่ียวของ 

สาเหตทุี่เปนไปได 
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1 ไฟเตือน ABS ไมสวางเมื่อหมนุสวิตช
เครื่องยนตไปตาํแหนง ON  

    X      X    X X     X  

2 ไฟเตือน ABS สวางคางเมื่อหมุน
สวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  

    X      X   X X   X X X X  

3 เม่ือหมุนสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง 
ON ไฟเตือน ABS กะพริบหนึ่งครั้ง
จากนั้นสวางคาง 

X   X  X X X X X   X  X  X      

4 ไฟเตือน ABS กะพริบตดิและดับเมื่อ
หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง 
ON หรือขณะขับรถ  

  X  X      X   X X X  X X X X  

5 ไฟเตือน ABS สวางปกติ แตระบบ 
ABS ทํางานไมถูกตอง  

 X    X X       X X       X

6 หลังจากสตารทเครื่องยนตแลวไฟ
เตือน ABS ติดสวางขึ้นตลอดเวลา 

     X X  X X  X   X   X X X  X

DCF403AWB001 

 
 
ขอ 1 ไฟเตอืน ABS ไมสวางเมือ่หมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON [ABS ลอหลงั] 

DCF040300000W05 

1 ไฟเตือน ABS ไมสวางเมื่อหมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• ผดิปกตทิีแ่หลงจายไฟเขาแผงหนาปด 
• ผดิปกตทิีแ่ผงหนาปด 
• หลอดไฟเตอืน ABS ตดิตัง้ไมดหีรอืชาํรดุ 
• ผดิปกตทิีฟ่วสทีเ่กีย่วของและชดุสายไฟ 
• ผดิปกตทิี ่ABS CM 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

1 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ไฟเตือนระบบเบรกติดหรือไม? 

ไมใช ผิดปกติทีแ่หลงจายไฟเขาแผงหนาปด ตรวจสอบตาม
ความจาํเปน 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอดข้ัวตอ ABS CM 
• ตรวจสายไฟระหวาง ABS CM กับกราวด 
• มีความตอเนื่องระหวาง ABS CM ข้ัว J กับ
กราวดหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ชาํรุด 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 

ใช ติดตั้งชดุสายไฟกลับที่เดิม จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 3 • หลอดไฟเตือน ABS ปกติหรือไม?  
ไมใช เปลี่ยนหลอดไฟเตือน ABS 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • วัดความตานทานระหวางขั้ว 2C และ 2L 

ของแผงหนาปด 
• ความตานทานนอยกวา 200 โอหม 
หรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนแผนปริน้ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยน ABS CM  

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 
5 • ตรวจสายไฟระหวาง ABS CM กับแผง

หนาปด 
• มีความตอเนื่องระหวาง ABS CM ข้ัว D กับ
ข้ัว 2L หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟที่ชาํรุด 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 6 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ไฟเตือนระบบเบรกติดหรือไม? ไมใช ตรวจอาการผิดปกติอีกครั้ง, หากยังพบปญหาอีก ทําซ้ํา

ตั้งแตข้ันตอนที ่1 
 
ขอ 2 ไฟเตอืน ABS สวางคางเมื่อหมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON [ABS ลอหลัง] 

 DCF040300000W06 

2 ไฟเตือน ABS ไมสวางเมื่อหมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• ผดิปกตทิี ่ABS (DTC ถกูบนัทกึไวใน ABS CM) 
• ผดิปกตทิีข่ัว้ตรวจสอบ 
• ผดิปกตทิีแ่หลงจายไฟเขา ABS CM 
• ผดิปกตทิี ่ABS CM 
• ผดิปกตทิีช่ดุสายไฟทีเ่กยีวของ 
• ผดิปกตทิีร่ะบบไฟชารจ 
• ผดิปกตทิีร่เีลย ABS 
• ผดิปกตทิีแ่ผงหนาปด 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • วัดแรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรี ่
• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 11 โวลตหรือไม? ไมใช ตรวจสอบระบบไฟชารจ 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 
ใช อานรหสัตามตาราง ABS DTC 

ซอมตามตารางรหสัวิเคราะหปญหา 
2 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 

• ถอดขอตอขั้วทดสอบออก 
• ตอสายทดสอบระหวางขั้วทดสอบตัวผูและ
กราวด 

• ไฟเตือน ABS เริ่มกะพริบหรือไม? 

ไมใช หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ตอข้ัวทดสอบ 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

3 • ถอดข้ัวตอ ABS CM 
• ตรวจสายไฟระหวาง ABS CM กับข้ัว
ทดสอบ 

• มีความตอเนื่องระหวางขั้ว E กับข้ัวทดสอบ
ตัวผูหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที ่1 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ถอดข้ัวตอ ABS CM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ไฟเตือน ABS ติดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 6 

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

5 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ถอดข้ัวตอที่แผงหนาปดออก 
• ตรวจชดุสายไฟระหวางขั้วตอแผงหนาปด
กับกราวด 

• มีความตอเนื่องระหวางชดุสายไฟขั้ว 2L กับ
กราวดหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นแผงหนาปด 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

ใช หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

6 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง ABS CM ข้ัว P 
และกราวด 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 10 โวลตหรือไม? 
ไมใช ซอมหรือเปลีย่นแผงหนาปด 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 21 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 • ตรวจระบบแหลงจายไฟเขาฟวส ABS/SOL 

20A และ A/C2 10A 
• ฟวสปกติหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นระบบแหลงจายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ถอดข้ัวตอรีเลย ABS  
• ตรวจชดุสายไฟระหวาง ABS CM และABS 
รีเลย 

• มีความตอเนื่องระหวาง ABS CM ข้ัว Pและ 
ABS รีเลยข้ัว D หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 • ถอดข้ัวตอรีเลย ABS  

• ตรวจชดุสายไฟระหวาง ABS CM และABS 
รีเลย 

• มีความตอเนื่องระหวาง ABS CM ข้ัว Qและ 
ABS รีเลยข้ัว D หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 10 • ตรวจชดุสายไฟระหวางรีเลย ABS และ
กราวด  

• มีความตอเนื่องระหวางรีเลย ABS ข้ัว D กับ
กราวดหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 11 • ตรวจชดุสายไฟระหวางรีเลย ABS และฟวส 
ABS 20A  

• มีความตอเนื่องระหวางรีเลย ABS ข้ัว C กับ
ฟวส ABS/SOL 20A หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

12 • ตรวจชดุสายไฟระหวางฟวส ABS/SOL 20A 
และกราวด  

• มีความตอเนื่องระหวางฟวส ABS/SOL 20A 
กับกราวดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 13 • ตรวจรีเลย ABS   
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนรีเลย ABS   

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 14 • ตรวจฟวส ABS/SOL 20A   

• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนฟวส ABS/SOL 20A 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 16 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

15 • ถอดข้ัวตอ ABS CM 
• ตรวจ ABS CM  
• มีความตอเนื่องระหวาง ABS CM ข้ัว P กับ
ข้ัว J หรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนฟวส ABS/SOL 20A 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 16 • ตรวจชดุสายไฟระหวางรีเลย ABS และฟวส 
A/C2 10A  

• มีความตอเนื่องระหวางรีเลย ABS ข้ัว C กับ
ฟวส A/C2 10A หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

17 • ตรวจชดุสายไฟระหวางฟวส A/C2 10A และ
กราวด 

• มีความตอเนื่องระหวางฟวส A/C2 10A กับ
กราวดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 18 • ตรวจชดุสายไฟระหวางรีเลย ABS และ
กราวด 

• มีความตอเนื่องระหวางรีเลย ABS ข้ัว B กับ
กราวดหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 19 • ตรวจฟวส A/C 10A   
• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนฟวส A/C 10A 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 

ตอข้ัวตอรีเลย ABS 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

20 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ตอข้ัวตอรีเลย ABS  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง ABS CM ข้ัว P 
และกราวด 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนรีเลย ABS  
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 22 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

21 • ตรวจชดุสายไฟระหวาง ABS CM และ
กราวด  

• มีความตอเนื่องระหวาง ABS CM ข้ัว J กับ
กราวดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไปซอมหรือเปลีย่นชดุสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
อธิบายใหลูกคาทราบ 

22 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ไฟเตือน ABS ติดสวาง 2 วินาทแีลวดับลง
ตลอดไปหรือไม? ไมใช ตรวจอาการของปญหาอีกครั้ง, หากปญหายังคงมีอยู

ทําซ้ําตั้งแตข้ันตอนที่ 1 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
 

04-03A-6 

ขอ 3 เมือ่หมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON ไฟเตอืน ABS กะพริบหนึง่ครัง้จากนัน้สวางคาง [ABS ลอหลงั] 
DCF040300000W07 

3 เมื่อหมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON ไฟเตือน ABS กะพริบหนึ่งครั้งจากนั้นสวางคาง  
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• ผดิปกตทิี ่ABS (DTC ถกูบนัทกึไวใน ABS CM) 

 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช อานรหสัตามตาราง ABS DTC 
ซอมตามตารางรหสัวิเคราะหปญหา 

1 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ถอดขอตอข้ัวทดสอบออก 
• ตอสายทดสอบระหวางขั้วทดสอบตัวผูและ
กราวด 

• ไฟเตือน ABS เริ่มกะพริบหรือไม? 

ไมใช หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
ตอขอตอข้ัวทดสอบ 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

2 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ตรวจชดุสายไฟระหวาง ABS CM กับข้ัว
ทดสอบ 

• มีความตอเนื่องระหวาง ABS CM ข้ัว E กับข้ัว
ทดสอบตัวผูหรอืไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
อธิบายใหลูกคาทราบ 

3 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ไฟเตือน ABS ติดสวาง 2 วินาทแีลวดับลง
ตลอดไปหรือไม? ไมใช ตรวจอาการของปญหาอีกครั้ง, หากปญหายังคงมีอยู

ทําซ้ําตั้งแตข้ันตอนที่ 1 
 

ขอ 4 ไฟเตอืน ABS กะพรบิตดิและดบัเมือ่หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON หรอืขณะขับรถ [ABS ลอหลงั] 
DCF040300000W08 

4 ไฟเตือน ABS กะพริบติดและดับเมื่อหมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON หรือขณะขับรถ  
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• ผดิปกตทิีส่วติชเครือ่งยนต 
• ผดิปกตทิี ่ABS CM 
• หลอดไฟเตอืน ABS ตดิตัง้ไมดหีรอืชาํรดุ 
• ผดิปกตทิีฟ่วสทีเ่กีย่วของและชดุสายไฟ 
• ผดิปกตทิีร่เีลย ABS 
• ผดิปกตทิีข่ัว้ทดสอบ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • วัดแรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรี ่
• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 11 โวลตหรือไม? ไมใช ตรวจสอบระบบไฟชารจ 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 

• ถอดขอตอชดุสายไฟ ABS CM  
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ไฟเตือนกะพรบิติดและดับหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 4 

ใช ตรวจแผงหนาปดและซอมใหปกติ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

3 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ถอดขอตอชดุสายไฟแผงหนาปด 
• ตรวจการหลวมของขั้วสายไฟระหวางแผง
หนาปดกับกราวด 

• วัดความตานทานระหวางแผงหนาปดข้ัว 2L กับ
กราวด  

• ความตานทานมากกวา 100 กโิลโอหมหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ถอดสายแบตเตอรรี ่
• ตรวจการหลวมของขั้วสายไฟระหวาง ABS CM 
กับกราวด 

• วัดความตานทานระหวาง ABS CMข้ัว E กับ
กราวด  

• ความตานทานมากกวา 100 กิโลโอหมหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 • ตรวจการหลวมของขั้วสายไฟระหวาง ABS CM 
กับกราวด 

• วัดความตานทานระหวาง ABS CMข้ัว J กับ
กราวด  

• ความตานทานมากกวา 1 กิโลโอหมหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
 
 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
 

04-03A-7 

04

 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • ตอสายแบตเตอรี่ 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ตรวจการหลวมของขั้วสายไฟระหวาง ABS 

CM กับกราวด 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง ABS CM ข้ัว P 
และกราวด 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบระบบแหลงจายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

7 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ถอดขอตอชดุสายไฟแผงหนาปด 
• ตรวจการหลวมของขั้วสายไฟระหวางแผง
หนาปดกับ ABS CM 

• วัดความตานทานระหวางสายไฟแผงหนาปด
ข้ัว 2L กับ ABC CM ข้ัว D  

• ความตานทานนอยกวา 1 กโิลโอหมหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 
 
 
 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
อธิบายใหลูกคาทราบ 

8 • ตรวจอาการผิดปกติอีกครั้ง 
• ไมมีอาการผดิปกติอีกแลว? 

ไมใช ตรวจอาการของปญหาอีกครั้ง, หากปญหายังคงมีอยู
ทําซ้ําตั้งแตข้ันตอนที่ 1 

 
ขอ 5 ไฟเตอืน ABS สวางปกต ิแตระบบ ABS ทํางานไมถูกตอง [ABS ลอหลัง] 

DCF040300000W09 

5 ไฟเตือน ABS สวางปกติ แตระบบ ABS ทํางานไมถูกตอง[ABS ลอหลัง] 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• ผดิปกตทิีร่ะบบเบรกธรรมดา 
• ผดิปกตทิีโ่รเตอร เซน็เซอร ABS  
• ผดิปกตทิี ่เซน็เซอร ABS 
• ผดิปกตทิีร่ะบบไฟชารจ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • วัดแรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรี ่
• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 11 โวลตหรือไม? ไมใช ตรวจสอบระบบไฟชารจ 

จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 

• ถอดข้ัวสายไฟ ABS CM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• เหยียบเบรก 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง ABS CM ข้ัว M 
และกราวด 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
ตรวจหลอดไฟเบรก, สวิตชไฟเบรกและฟวส STOP 
10A 
เปลี่ยนอะไหลตามความจําเปน 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ไมเหยียบเบรก 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวาง ABS CM ข้ัว M 
และกราวด 

• แรงเคลื่อนไฟฟานอยกวา 1 โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
ตรวจหลอดไฟเบรก, สวิตชไฟเบรกและฟวส STOP 
15A และชุดสายไฟ 
เปลี่ยนอะไหลตามความจําเปน 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 10 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ถอดสายแบตเตอรรี ่
• วัดความตานทานระหวาง ABS CM ข้ัว N กับ
เซ็นเซอร็ระดับน้ํามันเบรก 

• ความตานทานนอยกวา 1 โอหมหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 
 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 • วัดความตานทานระหวางเซ็นเซอร็ระดับน้ํามนั
เบรกกับกราวด 

• ความตานทานนอยกวา 1 โอหมหรือไม? 
ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • ตรวจเซ็นเซอรร็ะดับน้าํมันเบรก 

• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอร็ระดับน้ํามันเบรก 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 • ตรวจฟนเฟองของโรเตอร เซ็นเซอร ABS 

• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนชดุเฟองทาย 



การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS ลอหลงั] 
 

04-03A-8 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 • ตรวจแรงเคลื่อนไฟฟา, ความตานทานและ

ชองวาง ของเซ็นเซอร ABS 
• ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนหรือซอมตามความจาํเปน 

ใช เปลี่ยน ABS CM 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

9 • ตรวจกลไกของระบบเบรกที่อาจมีปญหา เชน 
เบรกติด, ล็อกหรือดึง 

• ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนหรือซอมตามความจาํเปน 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
อธิบายใหลูกคาทราบ 

10 • ตรวจอาการผิดปกติอีกครั้ง 
• ไมมีอาการผดิปกติอีกแลว? 

ไมใช ตรวจอาการของปญหาอีกครั้ง, หากปญหายังคงมีอยู
ทําซ้ําตั้งแตข้ันตอนที่ 1 

 
ขอ 6 หลงัจากสตารทเครือ่งยนตแลวไฟเตอืน ABS ตดิสวางขึน้ตลอดเวลา [ABS ลอหลัง] 

DCF040300000W10 

6 หลังจากสตารทเครื่องยนตแลวไฟเตือน ABS ติดสวางขึ้นตลอดเวลา 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหาในรถยนต] 
• ผดิปกตทิีร่ะบบเบรกธรรมดา 
• ผดิปกตทิีส่วติชวาลวแรงดนั 
• ผดิปกตทิี ่ABS CM 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • เบรกมือปลดไดอยางถูกตองหรือไม? 
ไมใช ปลดเบรกมือ 

ใช ตรวจการทํางานของระบบเบรกธรรมดา 2 • หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ถอดข้ัวสายไฟ ABS CM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ไฟเตือนระบบเบรกติดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS CM 
 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
อธิบายใหลูกคาทราบ 

3 • ตรวจอาการผิดปกติอีกครั้ง 
• ไมมีอาการผดิปกติอีกแลว? 

ไมใช ตรวจอาการของปญหาอีกครั้ง, หากปญหายังคงมีอยู
ทําซ้ําตั้งแตข้ันตอนที่ 1 
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แผนผัง ABS [ABS 4 ลอ] 
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สวิตช 
เครือ่งยนต    เครื่องยนต 15A

G เซน็เซอร

สวิตชไฟเบรก

หลอดไฟ
เบรก 

แบตเตอรี่

D

B

K

O

N

M

F
E

L

G
I

A

S

J

C

RF

LF

RR

LR

DLC-2Q

V

W
P

ABS/SOL 20A

ABS 40A

DBR413ZWB007

 

เซน็เซอรตรวจจบั
ความเรว็ลอ ABS 

หลอดไฟเตอืน ABS ABS HU/CM

รุนยกสงู, 4x4 

แผงมาตรวดัหนาปดรวม



การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ] 
 

04-03B-2 

บทนํา [ABS 4 ลอ] 
DCF040300000W23 

• กอนการปฏิบัตข้ัินตอนการแกไขปญหา ใหปฏิบัตติามการวิเคราะหปญหาโดยเครื่องวิเคราะหปญหาเพื่อตรวจสอบรหสั
วิเคราะหปญหา DTC ปฏิบัตติามข้ันตอนการตรวจสอบรหสัวิเคราะหปญหา DTC (ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

 
ขอควรระวงั [ABS 4 ลอ] 

DCF040300000W24 
• บางครั้งหลอดไฟเตือน ABS ที่แผงหนาปดตดิข้ึนแมวาระบบจะปกต ิ

หลอดไฟเตอืนบางทตีดิ
ขึน้ และ/หรอืกระพรบิ 

ในกรณหีลอดไฟอาจจะตดิขึน้ เงือ่นไขซึง่หลอดไฟจะดบัลง ระบบควบคมุ ABS 

เม่ือยกลอดานหนาข้ึน,คางไว,หรือ
จอดบนเครื่องทดสอบชวงลาง, 
และหมุนลอดานหนาที่อยูตดิกับ
เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอ  
เบรกมือปลอยไมสุดขณะขับข่ี
รถยนต 
เกิดเบรกติด 
การเรง/การลดความเร็วอยาง
กระทันหัน 
ลอดานซาย/ลอดานขวา/ดานหลัง
มีความแตกตางกัน(ขนาด,แรงดัน,
หรือการใสสิ่งอ่ืนๆ บนยาง 

หลังจากหมุนสวิตช
เครื่องยนตไปทีต่ําแหนง 
OFF ความเรว็ของรถยนต
มากกวา 12 กม./ชม. {7.5 
ไมล/ชม.} และยืนยันการ
ทํางานปกต ิ

 

• ABS: หยุดการควบคุม 

แรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว J ของ ABS 
HU/CM ต่าํกวา 10 โวลต (*1) 

แรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่
มากกวา 10 โวลต • ABS: หยุดการควบคุม 

• หลอดไฟเตือน ABS 

แรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว J ของ ABS 
HU/CM มากกวา 16 โวลต (*2) 

แรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่
ลดลงต่าํกวา 10 โวลต • ABS: หยุดการควบคุม 

*1 : ถาแรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่ลดลงต่าํกวา 10 โวลต ขณะความเร็วรถยนตมากกวา 6 กม./ชม. {3.7 ไมล/ชม.} ABS 
HU/CM บันทึกรหสั  DTC B1318 

*2 : ถาแรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่เพ่ิมข้ึนมากกวา 16 โวลต ABS HU/CM บันทึกรหสั  DTC B1317 
 

2. ขอควรระวังระหวางการใหบริการเก่ียวกับ ABS  
ABS ประกอบดวยระบบที่เปนระบบไฟฟาและชิ้นสวนระบบกลไก ถาจําเปน ใหแบงแยกขอบกพรองวาเปนระบบไฟฟา
หรือไฮดรอลิก เม่ือทําการแกไขปญหา 
(1) ขอบกพรองในระบบไฟฟา 

• ระบบไฮดรอลิก ABS และโมดลูควบคุม (ABS HU/CM) มีฟงกชั่นการวิเคราะหปญหาโดยการใชเครื่องมือ
วิเคราะหปญหา ดวยฟงกชั่นนี,้ ไฟเตือน ABS และ/หรือไฟเตอืนระบบเบรกจะติดข้ึนเมื่อมีขอบกพรองเกิดข้ึนใน
ระบบไฟฟา ดังนั้น, ขอบกพรองในอดีตและปจจุบันทีถู่กบันทึกไวใน ABS HU/CM ฟงกชัน่นี้สามารถตรวจพบ
ขอบกพรองซึ่งไมสามารถตรวจพบไดในขณะตรวจสอบตามระยะ โดยการตอ M-MDS เขากับ DLC-2 
ขอบกพรองที่ถกูบันทึกไวจะแสดงออกมา ซึ่งสามารถเรยีกดขูอบกพรองเหลานี้ได โดยการใชเครื่องวิเคราะห
ปญหา เพ่ือตรวจหาสาเหตุขอบกพรองของ ABS 

• ถาเปนขอบกพรองในอดตีแตปจจุบันปกติแลว สาเหตุอาจจะเปนไปไดจากการเสียหายของข้ัวตอหรือชุด
สายไฟที่เกิดข้ึน ABS HU/CM จะทํางานเปนปกติ ใหระมัดระวังในการคนหาสาเหตุของขอบกพรอง 

• หลังการซอม จาํเปนตองทําการลบรหัสวิเคราะหปญหา (DTC) จากหนวยความจํา ABS HU/CM ดังนั้นถามีการ
เปลี่ยนแปลงขึน้สวนที่เก่ียวของกับABS ตองแนใจวาไมมีรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) แสดงซ้ําข้ึนมาหลงัการ
ซอม 

• หลังการซอมเซ็นเซอรตรวจจบัความเร็วลอหรือโรเตอรเซ็นเซอร หรือหลังการเปลี่ยน ABS CM (ABS มอเตอร
หรือ รีเลยมอเตอร ABS หรือโซลินอยดวาลว) ไฟเตือน ABS อาจจะไมดับ ถึงแมวาจะหมุนสวิตชไปทีต่ําแหนง 
ON  ในกรณีนี้ขับรถยนตไปดวยความเร็วที่ 12 กม./ชม.{7.5 ไมล/ชม.} หรอืมากกวา และแนใจวาหลอดไฟ
เตือน ABS ดับลงแลว ทําการลบรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) 

• เม่ือทําการซอมสวนที่เก่ียวของกับการถอดขอตอสายไฟ และหมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON จะทาํให 
ABS CM เขาใจผดิและบันทึกเปนขอบกพรอง 

• เพ่ือปองกัน ABS HU/CM ตองแนใจวาหมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง OFF กอนการปลดหรือประกอบขอ
ตอสายไฟ ABS CM 

(2) ขอบกพรองในระบบไฮดรอลิก 
• ปญหาในระบบไฮดรอลิกคลายกันกับการทาํงานบกพรองในระบบธรรมดา อยางไรก็ตามตองทําการพจิารณาวา
ขอบกพรองเกิดข้ึนกับชิ้นสวนของ ABS หรือระบบเบรกธรรมดา 

• หนวยควบคุมไฮดรอลิก ABS จะประกอบไปดวยชิ้นสวนกลไกที่ละเอียดออน ถามีวัตถุแปลกปลอมเขาไปใน
ชิ้นสวนเหลานีอ้าจทําให ABS บกพรอง และมีแนวโนมวาจะทําใหการแกไขปญหาของขอบกพรองทําไดยาก 
ในกรณีทีร่ะบบเบรกทํางานปกติ แต ABS ไมทํางาน ตองแนใจวาไมมีวตัถแุปลกปลอมเล็ดลอดเขาไป เม่ือทํา
การบริการ ABS (เชนการเปลี่ยนถายน้ํามันเบรก, การถอดทอทางน้ํามันเบรก)  



การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ] 
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04

การแกไขปญหาตามอาการทีเ่กดิเปนครัง้คราว 
การสัน่ 

• ถาเกิดการทํางานบกพรองข้ึนขณะกําลังขับรถยนตบนถนนที่ไมเรียบ หรือเม่ือเครื่องยนตสัน่ ใหปฏิบตัิตามลําดับตอไปนี้ 
 

หมายเหต ุ
• สาเหตหุลายๆ อยางที่การสั่นสะเทือนของรถยนตหรือเครื่องยนต สามารถเปนเหตุใหระบบไฟฟาทํางานบกพรอง
ตรวจสอบหสัขอดังตอไปนี:้ 
⎯ ขอตอสายไฟตอไมแนน 
⎯ สายไฟไมมรีะยะฟรีหรือตึงเกินไป 
⎯ สายไฟเกิดการพาดผานชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที ่
⎯ สายไฟใกลกับชิ้นสวนทีร่อน 

• เสนทางไมเหมาะสม, การยึดไมเหมาะสมหรือสายไฟหลวมสามารถเปนสาเหตทุําใหเกิดการกัดกรอนทีส่ายไฟ 
• จุดตอขอตอสายไฟหรือขอตอสายไฟ, จุดที่มกีารสั่นและสายไฟทีผ่านจดุที่รอน, แผนฝาครอบตัวถัง ใหตรวจสอบ
บริเวณนี้เปนหลัก 

 
การตรวจสอบขอตอสายไฟหรอืสายไฟ 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตมาที่ตาํแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 

 
3. ใช PID สําหรับการตรวจสอบหวัขอที่ตองการ 
4. หมุนสวติชเปดเครื่องไปทีต่ําแหนง ON ดวยมอื 
5. เขยาเบาๆ แตละขอตอสายไฟหรือขยับสายไฟขึ้น
แนวตั้งฉากและตามแนวขวางขณะมอนิเตอรอยูที ่PID 

• ถาคา PID ไม คงที่ ใหตรวจสอบความเสยีหาย
ของการติดตั้งขอตอสายไฟ 

 

 
การตรวจสอบขอตอสายไฟเซน็เซอรหรอืชดุสายไฟ 

1. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตมาที่ตาํแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

หมายเหต ุ
• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 

 
3. ใช PID สําหรับการตรวจสอบหวัขอที่ตองการ 
4. เขยาเบาๆ แตละขอตอสายไฟขึ้น-ลง และตามแนว
ขวาง ขณะหนาจอแสดง PID 

• ถาคา PID ไม คงที่ ใหตรวจสอบความเสยีหาย
ของการติดตั้งขอตอสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3E0403W005

B3E0403W006



การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ] 
 

04-03B-4 

การตรวจสอบเซน็เซอร 
1. ตอตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขากับ DLC-2 
2. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ON (เครือ่งยนตดับ) 

 
 หมายเหต ุ

• ถาตดิเครื่องยนต ใหปฏิบัตติามข้ันตอนตอไปนี้ที่รอบเดินเบา 
 

3. ใช PID สําหรับการตรวจสอบหวัขอที่ตองการ 
4. เขยาเซ็นเซอรเบาๆ ดวยนิ้วมือ 

• ถาคา PID ไม คงที่หรือมีขอบกพรองเกิดข้ึน ใหตรวจสอบความเสียหายของขอตอสายไฟหรือการตดิตั้ง 
 
การตรวจสอบขอบกพรองบนหนาจอเครือ่งวเิคราะหปญหา 

1. ใหทดสอบขอบกพรองซ้ําๆ ตรวจสอบขอมูลขอบกพรองจากหนาจอการแสดงผล 
 
การตรวจสอบขัว้ของขอตอสายไฟ

1. ตรวจสอบขั้วตอตัวเมียของสายไฟ 
2. สอดขั้วตัวผูเขาที่ข้ัวตัวเมยีและตรวจสอบการหลวม

ของข้ัวตัวเมีย 
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การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ] 
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04

การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ] 
DCF040300000W25 

• การตรวจสอบปญหาและปฏิบตักิารแกไขปญหาใหเหมาะสมตามหมายเลขของหัวขอ 
 
ขอ อาการของปญหา 
1 ไฟเตือน ABS สวางคางเมื่อหมุนสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON 
2 ไฟเตือน ABS ไมสวางขึ้นเมื่อหมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
3 ไฟเตือน ABS สวางคางเปนเวลา 4 วินาทหีรอืมากกวาเมื่อหมุนสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON 
4 เกิดการทํางานบกพรองในระบบถึงแมไฟเตือน ABS ไมติดสวางขึ้น 

 
 
             

:จุดที่เก่ียวของ
สาเหตทุี่เปนไปได

หัวขอการแกไขปญหา A
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1 ไฟเตือน ABS สวางคางเมื่อหมุนสวติช
เครื่องยนตไปตาํแหนง ON x x  x x    

2 ไฟเตือน ABS ไมสวางขึ้นเมื่อหมุนสวติช
เครื่องยนตไปตาํแหนง ON  x      x 

3 ไฟเตือน ABS สวางคางเปนเวลา 4 วินาที
หรือมากกวาเมือ่หมุนสวติชเครื่องยนตไป
ตําแหนง ON 
 

x x x     x 

4 เกิดการทํางานบกพรองในระบบถึงแมไฟ
เตือน ABS ไมติดสวางขึ้น x     x x 

DBR403ZWB001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ] 
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ขอ 1 ไฟเตอืน ABS สวางคางเมื่อหมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON [ABS 4 ลอ] 
DCF040300000W26 

1 ไฟเตอืน ABS สวางคางเมือ่หมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• แผงหนาปดรวมหรอื ABS HU/CM ทาํงานบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการตรวจสอบรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) 
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

1 ตรวจสอบรหสัวเิคราะหปญหา (DTC) ใน ABS 
HU/CM 
• มีรหสั DTCs ถูกเก็บในหนวยความจาํ
หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบแผงหนาปดรวม 
ถาแผงหนาปดรวมปกตใิหตรวจสอบระบบการสื่อสาร
แบบ CAN 
ถาแผงหนาปดรวมทํางานบกพรอง ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนแผงหนาปดรวม (การขาดวงจรภายในแผง
หนาปดรวม) 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปดรวม) 

2 ยนืยนัวามขีอบกพรองในแหลงจายไฟหลอดไฟ
แสดงและหลอดไฟเตอืนหรอืหลอดแสดงอืน่ๆ
หรอืไม? 
• ตรวจสอบหลอดไฟเตือนและหลอดไฟ
สัญญาณเตือนอ่ืนๆ สวางหรือไม? เม่ือหมุน
สวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบฟวสแหลงจายไฟของแผงหนาปดรวม 
• ฟวสสวติชจุดระเหมุนซึ่งเปนแหลงจายไฟ
แผงหนาปดรวมปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดในวงจรที่ฟวสขาด 
ซอมหรือเปลีย่น ถาจําเปน 
ติดตั้งฟวสที่มีขนาดแอมปแปรเทากัน 

ใช เปลี่ยนแผงหนาปดรวม (ขาดวงจรภายในแผงหนาปด
รวม) 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปดรวม) 

4 ตรวจสอบขอบกพรองในชดุสายไฟ 
(การตอเนือ่งระหวางแหลงจายไฟแผงหนาปดกบั
แผงหนาปดหรอืแผงหนาปด) 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟาทีส่ายไฟขั้ว 2A 
ของแผงหนาปดรวม 

• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาวาอยูที่ประมาณ 
12 โวลตหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดวงจรภายในสายไฟระหวางแผง
หนาปดรวมและกราวด 
ซอมหรือเปลีย่นถาจําเปน 
เปลี่ยน ABS HU/CM 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

 
 
 

 
 
• เม่ือกําลังปฏิบตัิการตรวจสอบแกไขปญหาในหัวขอที่มีเครื่องหมาย (*) ใหขยับเบาๆทีส่ายไฟและขอตอสายไฟขณะทําการ
ตรวจสอบ เพ่ือคนหาการเสียหายทีจุ่ดหนาสมัผัสซึ่งเปนสาเหตุการทํางานบกพรองเปนชวงๆ ถามีปญหา,ตรวจสอบขอตอ
สายไฟ,ข้ัวและสายไฟวาติดตัง้ไดถูกตองและไมเสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดานขอตอสายไฟของแผงหนาปดรวม 

1O 1M 1K 1I 1G 1E 1C 1A

1P 1N 1L 1J 1H 1F 1D 1B

 

2W 2U 2S 2Q 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A
2X 2V 2T 2R 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B



การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ] 
 

04-03B-7 

04

ขอ 2 ไฟเตอืน ABS ไมสวางขึน้เมื่อหมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON [ABS 4 ลอ] 
DCF040300000W27 

1 ไฟเตอืน ABS ไมควรตดิสวางขึน้เมือ่หมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• แผงหนาปดรวมทาํงานบกพรอง 
• ขาดวงจรระหวาง ABS HU/CM และแผงหนาปด 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ตรวจสอบการขาดวงจรระหวางสายไฟขั้ว S ของ 
ABS HU/CM และขั้ว 2 L ของแผงหนาปด 

1 ยนืยนัวาขอบกพรองเกดิขึน้ในหลอดไฟเตอืนหรอื
วงจรควบคมุ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ออก 
• ลัดวงจรลงกราวดที่ขอตอสายไฟขั้ว S ของ 

ABS HU/CM ดานสายไฟโดยใชสายไฟตอ
ลงกราวด 

• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
• ตรวจสอบหลอดไฟเตือนวาตดิสวางขึ้น
หรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนแผงหนาปดรวม 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปดรวม) 

 
 
ขอ 3 ไฟเตอืน ABS สวางคางเปนเวลา 4 วนิาทหีรอืมากกวาเมือ่หมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON [ABS 4 ลอ] 

DCF040300000W29 

3 ไฟเตอืน ABS สวางคางเปนเวลา 4 วนิาทหีรอืมากกวาเมื่อหมนุสวติชเครือ่งยนตไปตาํแหนง ON 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• ABS HU/CM ตรวจพบABS ทาํงานบกพรอง 
• ลดัวงจรลงกราวดในวงจรควบคมุไฟเตอืน ABS 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการตรวจสอบรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) 
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

1 ตรวจสอบรหสัวเิคราะหปญหา (DTC) ใน ABS 
HU/CM 
• มีรหสั DTCs ถูกเก็บในหนวยความจาํ
หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบแผงหนาปดรวม 
ถาแผงหนาปดปกติ ใหไปข้ันตอนตอไป 
ถาแผงหนาปดทํางานบกพรอง, ซอมแผงหนาปด, 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ยนืยนัขอบกพรองในหลอดไฟเตอืนหรอืวงจร
ควบคมุ 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง ON 
•  ตรวจสอบหลอดไฟเตือน ABS ติดสวางคาง 

4 วนิาทหีรอืมากกวาหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยน ABS HU/CM  
(ดู 04-13B-3การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

ดานขอตอสายไฟของแผงหนาปดรวม 

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM

1O 1M 1K 1I 1G 1E 1C 1A

1P 1N 1L 1J 1H 1F 1D 1B

2W 2U 2S 2Q 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A
2X 2V 2T 2R 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B
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การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ] 
 

04-03B-8 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมหรือเปลีย่นจุดที่ลัดวงจรลงกราวด 3 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรควบคมุ

การทาํงานหลอดไฟเตอืน ABS 
• หมุนสวติชเครือ่งยนตไปตําแหนง OFF 
• ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM 
• ปลดขอตอสายไฟของแผงหนาปด 
• ยืนยันการตอเนือ่งระหวางสายไฟข้ัว S ABS 

HU/CM และกราวดตวัถัง 
• ตรวจสอบวามีความตอเนื่องหรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนแผงหนาปดรวม 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปดรวม) 

 

 
 
ขอ 4 เกดิขอบกพรองในระบบถงึแมไฟเตอืน ABS ไมตดิสวางขึน้ [ABS 4 ลอ] 

DCF040300000W31 

1 เกดิขอบกพรองในระบบถงึแมไฟเตอืน ABS ไมตดิสวางขึน้ 
[คาํแนะนาํในการแกไขปญหา] 
• เกดิความแตกตางในขนาดหรอืแรงดนัลมยางดานหนาและดานหลงั 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําการตรวจสอบรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) 
(ดู 04-02B-4 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา) 

1 ตรวจสอบรหสัวเิคราะหปญหา (DTC) ใน ABS 
HU/CM 
• มีรหสั DTCs ถูกเก็บในหนวยความจาํ
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบระบบเบรกธรรมดา 2 ตรวจสอบหนวยไฮดรอลกิ ABS   
• ตรวจสอบระบบวงจรไฮดรอลิก ABS ระบบ
ปกติหรือไม? 

ไมใช ถาลอไมหมนุ:  
เปลี่ยน ABS HU/CM  
(ดู 04-13B-3การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 
ถาลอหมนุ แตรอบการหมนุในแตละลอไมถกูตอง:  
ตรวจสอบทอทางแปบเบรกที่ ABS HU/CM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานขอตอสายไฟของแผงหนาปดรวม 

ดานขอตอสายไฟของ ABS HU/CM

1O 1M 1K 1I 1G 1E 1C 1A

1P 1N 1L 1J 1H 1F 1D 1B

2W 2U 2S 2Q 2O 2M 2K 2I 2G 2E 2C 2A
2X 2V 2T 2R 2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B
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ขัน้ตอนทั่วไป 

04-10-1 

04

04-10 ขัน้ตอนทัว่ไป 
ขั้นตอนทัว่ไป (ระบบเบรก).......................04-10-1   

 
 
ขั้นตอนทัว่ไป (ระบบเบรก) 

DCF041000000W01 

การตดิตัง้กะทะลอและยาง 
1. เม่ือติดตั้งลอและยางแลว ใหขันนัตลอสลับไปมาใหแนนในทิศทางทแยงมมุ ตามคากําหนดตอไปนี ้

 
คาแรงขนั 

88.2-117.6 N•m {9.00-11.99 kgf•m, 65.06-86.73 ft•lbf} 
 
การถอดทอทางน้าํมนัเบรก 

1. ในระหวางการถอดทอทางน้ํามันเบรก เม่ือเสร็จใหเติมน้ํามันเบรกและไลลมเบรก หลังจากทํางานเสร็จเแลว ตรวจสอบ
การรั่วของน้ํามนัเบรก 

 
 ขอควรระวงั 

• น้าํมนับรกทาํใหสขีองรถยนตเสยีหายไดระมดัระวงัไมใหน้าํมนัเบรกตกใสสรีถยนต ถาหากเกดิการตกหลน ให
ทาํความสะอาดโดยเรว็ 

 
การขนันตัทางทอเบรก 

1. การขันนัตทางทอเบรก ควรขันโดยใชเครื่องมือพิเศษ (490259770B) 
 
การถอดขอตอสายไฟ 

1. ถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่ กอนที่จะทํางานใดๆ ที่เก่ียวของกับขอตอสายไฟ (ด ู0-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี่) 
 
ชิน้สวนอะไหล ABS 

1. ตองแนใจวาไมมีรหสัวิเคราะหปญหา DTCs ในหนวยความจาํของ ABS หลังจากการเปลี่ยนอะไหล ถามรีหัสวิเคราะห
ปญหา DTCs ในหนวยความจาํ ใหลบรหสั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
 

02-13-1 

02

 
ดชันีแสดงตาํแหนงของระบบรองรับน้าํหนักดานหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 

DCF021300000W01 

 
 

1 

โชคอัพดานหนา 
(ดู 02-13-4 การถอด/ตดิตั้งโชคอัพดานหนา) 
(ดู 02-13-4 การตรวจสอบโชคอัพดานหนา) 
(ดู 02-13-5 การกําจดัโชคอัพดานหนา) 

2 

ทอรชั่นบารและปกนกตัวลาง 
(ดู 02-13-5 การถอด/ตดิตั้งทอรชั่นบารและปกนก
ตัวลาง [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
(ดู 02-13-13 การตรวจสอบปกนกตัวลางตวัลาง) 

3 
ปกนกตัวบนดานหนา 
(ดู 02-13-14 การถอด/ตดิตั้งปกนกตัวบนดานหนา) 
(ดู 02-13-16 การตรวจสอบปกนกตัวบนดานหนา) 

4 
เหล็กกันโคลงดานหนา 
(ดู 02-13-16 การถอด/ตดิตั้งเหล็กกันโคลงดานหนา
และเหล็กหนวดกุง [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 

 
 
 
 
 
 
 

02-13 ระบบรองรบัน้ําหนกัดานหนา 
ดชันีแสดงตาํแหนงของระบบรองรับน้าํหนัก
ดานหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]..........

 การถอด/ตดิตัง้ทอรชัน่บารและปกนก 
02-13-1    ตวัลาง [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]........

 
02-13-9 

ดชันีแสดงตาํแหนงของระบบรองรับน้าํหนัก  
ดานหนา [4x2 (รุนยกสูง)]...................

 การตรวจสอบปกนกตวัลาง 
02-13-2    ดานหนา....................................

 
02-13-13 

ดชันีแสดงตาํแหนงของระบบรองรับน้าํหนัก  การถอด/ตดิตัง้ปกนกตวับน 
   ดานหนา [4x4]..................................02-13-3    ดานหนา....................................

 
02-13-14 

การถอด/ตดิตัง้โชคอพัดานหนา................02-13-4 การตรวจสอบปกนกตวับนดานหนา......02-13-16 
การตรวจสอบโชคอพัดานหนา..................02-13-4 

การกําจดัโชคอพัดานหนา........................02-13-5 

การถอด/ตดิตัง้เหลก็กนัโคลงดานหนา
และเหล็กหนวดกุง  

   [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)].................

 
 
02-13-16 

การถอด/ตดิตัง้ทอรชัน่บารและปกนก 
   ตวัลาง [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]..............

 
02-13-5 

การถอด/ตดิตัง้เหลก็กนัโคลงดานหนา 
[4x2 (รุนยกสงู), [4x4]................

 
02-13-17 

 

1

4

3

2

DBG213ZWB028



ระบบเบรกธรรมดา 

04-11-1 

04

04-11 ระบบเบรกธรรมดา 
ระบบเบรกธรรมดา  
   ดชันตีาํแหนงตดิตัง้อุปกรณ...................

 
04-11-2 

การถอด/ตดิตัง้วาลวควบคมุแรงดนั 
   น้าํมันเบรก (LSPV)..........................

 
04-11-14 

การไลลมเบรก......................................04-11-3 การตรวจสอบดิสกเบรกดานหนา............04-11-15 
การตรวจสอบทอสุญญากาศ.....................04-11-3 
การตรวจสอบแปนเหยยีบเบรก..................04-11-4 

การถอด/ตดิตัง้ดิสกเบรกดานหนา 
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]....................

 
04-11-16 

การถอด/ตดิตัง้แปนเหยยีบเบรก................04-11-5 
การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟเบรก................... 04-11-5 

การถอด/ตดิตัง้ดิสกเบรกดานหนา 
   [รุนยกสงู, 4x4]....................... 

 
04-11-17 

การตรวจสอบสวติชไฟเบรก.....................04-11-6 
การถอด/ตดิตัง้แมปมเบรก.......................04-11-6 

การเปลีย่นผาดิสกเบรกดานหนา 
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]...................

 
04-11-19 

การตรวจสอบเซ็นเซอรระดบัน้าํมันเบรก......04-11-7 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแมปมเบรก....04-11-8 

การเปลีย่นผาดิสกเบรกดานหนา 
   [รุนยกสงู, 4x4]....................... 

 
04-11-20 

การตรวจสอบหมอลมเบรก...................... 04-11-9 
การถอด/ตดิตัง้หมอลมเบรก.....................04-11-10 
การตรวจสอบปมสุญญากาศ.....................04-11-11 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   คาลปิเปอรดานหนา  
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]....................

 
 
04-11-20 

การถอด/ตดิตัง้ปมสญุญากาศ...................04-11-11 
การตรวจสอบวาลวควบคมุแรงดนั 
   น้าํมันเบรก (LSPV)..............................

 
04-11-12 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   คาลปิเปอรดานหนา  
   [รุนยกสงู, 4x4]....................... 

 
 
04-11-21 

การตรวจสอบดรมัเบรกดานหลงั............ 04-11-22 การปรบัตั้งวาลวควบคมุแรงดนั 
   น้าํมันเบรก (LSPV)..............................

 
04-11-13 การถอด/ตดิตัง้ดรมัเบรกดานหลัง...........04-11-23 

  การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   กระบอกเบรกทีล่อ...........................

 
04-11-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-2 

ตาํแหนงตดิตัง้อปุกรณ 
DCF041100000W01 

 
 

1 น้ํามันเบรก 
(ดู 04-11-3 การไลลมเบรก) 

2 ทอสญุญากาศ 
(ดู 04-11-3 การตรวจสอบทอสุญญากาศ)  

3 แปนเหยียบเบรก 
(ดู 04-11-4 การตรวจสอบแปนเหยียบเบรก) 
(ดู 04-11-5 การถอด/ตดิตั้งแปนเหยียบเบรก) 

4 สวิตชไฟเบรก 
(ดู 04-11-5 การถอด/ตดิตั้งสวิตชไฟเบรก ) 
(ดู 04-11-6 การตรวจสอบสวติชไฟเบรก) 

5 แมปมเบรก 
(ดู 04-11-6 การถอด/ตดิตั้งแมปมเบรก) 
(ดู 04-11-7 การตรวจสอบเซน็เซอรระดับ 
น้ํามันเบรก) 
(ดู 04-11-8 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
แมปมเบรก) 

6 หมอลมเบรก 
(ดู 04-11-9 การตรวจสอบหมอลมเบรก) 
(ดู 04-11-10 การถอด/ตดิตั้งหมอลมเบรก) 

7 ปมสุญญากาศ 
(ดู 04-11-11 การตรวจสอบปมสุญญากาศ) 
(ดู 04-11-11 การถอด/ตดิตั้งปมสุญญากาศ) 

8 วาลวควบคุมแรงดันน้ํามันเบรก (LSPV) 
(ดู 04-11-12 การตรวจสอบวาลวควบคุมแรงดัน
น้ํามันเบรก) 
(ดู 04-11-13 การปรับตั้งวาลวควบคมุแรงดนั
น้ํามันเบรก) 
(ดู 04-11-14 การถอด/ตดิตั้งวาลวควบคุมแรงดัน
น้ํามันเบรก) 

9 ดิสกเบรกดานหนา 
(ดู 04-11-15 การตรวจสอบดสิกเบรกดานหนา) 
(ดู 04-11-16 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนดิสก
เบรกดานหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
(ดู 04-11-17 การถอด/ตดิตั้งดิสกเบรกดานหนา 
[รุนยกสูง, 4x4]) 
(ดู 04-11-19 การเปลี่ยนผาดสิกเบรกดานหนา 
[4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
(ดู 04-11-20 การเปลี่ยนผาดสิกเบรกดานหนา 
[รุนยกสูง, 4x4]) 
(ดู 04-11-20 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
คาลิปเปอรดานหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
(ดู 04-11-21 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
คาลิปเปอรดานหนา [รุนยกสูง, 4x4]) 

10 ดรัมเบรกดานหลัง 
(ดู 04-11-22 การตรวจสอบดรัมเบรกดานหลงั) 
(ดู 04-11-23 การถอด/ตดิตั้งดรัมเบรกดานหลัง) 
(ดู 04-11-25 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน
กระบอกเบรกทีล่อ) 

 
 
 
 

 
 
 

9

8

7

5

4

3

10

6

1

2

DCF411ZWB001



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-3 

04

การไลลมเบรก 
DCF041100000W02 

 ขอควรระวงั 
• น้าํมนัเบรกทาํใหสรีถยนตเสยีหายไดระมดัระวงัอยาใหหกรดบนสรีถยนต ถาหากเกดิหกรด ใหขจดัหรอืลางออก
ทนัท ี

  
 หมายเหต ุ

• ในขณะไลลมเบรกตองมีน้ํามนัเบรกอยูในระดับ 3/4 ของกระปุกน้ํามันเบรก 
• เริ่มไลลมเบรกที่คาลิปเปอรเบรกตัวที่อยูไกลที่สดุจากแมปมเบรก 
 

 ประเภทน้าํมนัเบรก 
SEA J1703, FMVSS 116 DOT-3 
 

1. ถอดยางอุดหัวไลลมบนคาลิปเปอรออก และตอทอยางเขากับสกรูไลลม 
2. นําปลายทอไลลมเบรกใสในภาชนะที่สะอาด และปลอยนํ้ามนัเบรกลงในภาชนะในขณะไลลมเบรก 
3. การทํางานนี้จะตองมี 2 คน ใหคนที่ 1 ย้าํแปนเหยียบเบรกหลายๆ ครั้งเปนระยะเวลาพอประมาณ และเหยียบแปนเหยียบ

เบรกคางไว 
4. ในขณะที่แปนเหยียบเบรกถูกเหยียบคางไว, ใหคนที่ 2 

คลายสกรูไลลมเบรกโดยใชเครื่องมือพิเศษ น้ํามัน
เบรกกับฟองอากาศจะไหลออกมา ขันสกรูกลบัใหแนน
โดยใชเครื่องมอืพิเศษ 

 
 คาแรงขนั 

ดานหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]: 
9-14 N•m  {92-142 kgf•cm, 80-123 in•lbf} 

ดานหนา [รุนยกสงู, 4x4)]: 
5.9-8.8 N•m  {61-89 kgf•cm, 53-77 in•lbf} 

ดานหนา: 5.9-8.8 N•m {61-89 kgf•cm, 53-77 
in•lbf} 

 

5. ทําซ้ําข้ันตอนที ่3 และ 4 จนกระทั่งไมมีฟองอากาศ 
6. ทําซ้ําข้ันตอนไลลมตามที่อธิบายไวดานบนกบัคาลิปเปอรที่เหลือ 
7. หลังจากการไลลมเบรก ใหตรวจสอบหวัขอตอไปนี้: 

• การทํางานของเบรก 
• การรั่วของน้ํามนัเบรก 
• ระดับน้าํมันเบรก 

 
การตรวจสอบทอสุญญากาศ 

DCF041143640W01 
1. ถอดทอสุญญากาศ 
2. ตรวจสอบอากาศสามารถไหลจากดานหมอลมเบรก

ของทอสุญญากาศไปยังดานปมสุญญากาศได และ
อากาศไมสามารถไหลผานไดในทิศทางตรงกันขาม 

• ถามีขอบกพรองเกิดข้ึนภายในเช็ควาลว, ให
เปลี่ยนเช็ควาลวและทอทางสญุญากาศเปนชดุ 

 

 
 
 

เชค็วาลว

ไปปมสญุญากาศ

ไปปมสญุญากาศ

49 0259 770B

DBR411ZWB002

WL-3

WL-C, WE-C

DBR411ZWB003



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-4 

การตรวจสอบแปนเหยยีบเบรก 
DCF041143300W01 

การตรวจสอบความสงูของแปนเหยยีบเบรก 
1. ตรวจวัดระยะหางจากกึ่งกลางบนหนาแปนเหยียบ

เบรกถึงพ้ืน และตรวจสอบวาอยูในคากําหนด 
• ถาไมอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแปนเหยียบเบรก 

 
 ความสงูแปนเหยยีบเบรก 

214-219 มม. {8.43-8.62 นิว้} 

 
 
การปรบัตัง้ความสงูของแปนเหยยีบเบรก 

1. ปลดขอตอสวิตชไฟเบรกออก 
2. คลายนัตล็อก B และหมุนสวติช A จนกระทัง่ไมสัมผัสขาของแปนเหยียบเบรก 
3. คลายนัตล็อก D และหมุนกานดัน C เพ่ือปรับตั้งความสูง 
4. ขันกานดัน C กับนัตล็อก D ใหแนน 

  
  คาแรงขนั 

24-34 N•m {2.5-3.4 kgf•m, 8.43-8.62 ft•lbf} 
 

5. ขันโบลทกับนัตล็อก B เพ่ือใหระยะหางระหวางโบลท
สวิตชเบรก A กับตัวสต็อปเปอรอยูในคากําหนด 

 
  คากาํหนด 

0.1-1.0 มม. {0.004-0.039 นิว้} 
   
  คาแรงขนั 

13.7-17.6 N•m {140-179 kgf•cm, 122-155 
in•lbf} 

6. ประกอบขอตอสายไฟเขากับสวิตชไฟเบรก 
7. หลังจากปรับตัง้แลว ใหตรวจสอบระยะฟรีของขาแปน

เหยียบเบรก และการทํางานของไฟเบรก 
 

 
การตรวจสอบระยะฟรขีองแปนเหยยีบเบรก 

1. ย้ําแปนเหยียบเบรกหลายๆ ครัง้ เพ่ือไลสุญญากาศออกจากหมอลมเบรก 
2. ถอดคลิ้ปล็อกสลัก, ตรวจสอบใหแนใจวาชองติดตั้งและขาแปนเหยียบเบรกตรงกัน และประกอบเขากับสลัก
3. กดแปนเหยยีบเบรกดวยมือเบาๆ จนกระทั่งรูสึกวา

มีแรงตาน (ประมาณ 20 N {2.0 kgf, 4.5 lbf}) 
และตรวจวัดระยะฟรีของแปนเหยียบเบรก 

 
 ระยะฟรขีองแปนเหยยีบเบรก 

3.0-8.0 มม. {0.12-0.31 นิว้} 

 
 
 
 
 
 
 

ความสงูแปนเหยยีบเบรก 

DBR411ZWB004

A

BC

D

DBR411ZWB005

DBR411ZWB006



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-5 

04

การปรบัตัง้ระยะฟรขีองแปนเหยยีบเบรก 
1. ถอดคลิ้ปและสลัก 
2. คลายนัตล็อก D และหมุนกานดัน C เพ่ือจัดตําแหนงของแปนเหยียบเบรก
3. ติดตั้งสลักและคลิ้ปล็อก 
4. ขันนัตล็อก D 

 
 คาแรงขนั 

24-34 N•m {2.5-3.4 kgf•m, 8.43-8.62 ft•lbf} 
 

5. หลังจากปรับตัง้แลว ใหตรวจสอบระยะหางของ
แปนเหยียบเบรก และการทํางานของไฟเบรก 

การตรวจสอบระยะหางของแปนเหยยีบเบรกถงึพืน้ 
1. สตารทเครื่องยนตและเหยยีบแปนเหยียบเบรกดวยแรง 589 N {60 kgf, 132 lbf}
2. ตรวจวัดระยะหางจากจุดก่ึงกลางของแปนเหยยีบ

เบรกถึงพ้ืน และตรวจสอบวาอยูในคากําหนด 
• ถาระยะหางนอยกวาคากําหนด ใหตรวจสอบ
หัวขอตอไปนี้ 
⎯ อากาศในระบบเบรก 
⎯ การปรับตั้งอัตโนมัติทาํงานผดิปกติ 
⎯ ระยะหางฝกเบรกมากเกินไป 

 
ระยะหางแปนเหยยีบเบรกถงึพืน้ 

105 มม. {4.14 นิว้} หรอืมากกวา 

 
การถอด/ตดิตัง้แปนเหยยีบเบรก 

DCF041143300W02 
1. แปนเหยียบเบรกตั้งอยูบนชดุขายึดเดยีวกับแปนเหยียบคลัตชและแปนเหยียบคันเรง อางถึงหมวด 01, ระบบไอดี, การ

ถอด/ติดตั้งแปนขาคันเรงสาํหรับการถอด/ติดตั้งแปนเหยยีบเบรก (ดู 01-13A-9 การถอด/ตดิตั้งชิ้นสวนแปนขาคันเรง 
[WL-3]) (ดู 01-13B-11 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแปนขาคันเรง [WL-C, WEC]) 

 

การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟเบรก 
DCF041166490W01 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 
1 ขอตอสายไฟสวิตชไฟเบรก 
2 สวิตชไฟเบรก 
3 นัต 
 
2. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 
3. หลังจากติดตั้งเสรจ็ ใหตรวจสอบแปนเหยียบเบรก 

(ดู 04-11-4 การตรวจสอบแปนเหยียบเบรก) 

 

ระยะหางของแปนเหยยีบ
เบรกถงึพืน้ 

C

D

DBR411ZWB007

DBR411ZWB008

1

3

N·m {kgf·cm, in·lbf}

13.7—17.6 
{1.4—1.7, 
122—155}2

DBR411ZWB053



ระบบเบรกธรรมดา 

04-11-6 

การตรวจสอบสวติชไฟเบรก 
DCF041166490W02 

1. ถอดแผงฝาดานลาง 
2. ปลดขอตอสายไฟสวติชไฟเบรก 
3. ตรวจสอบความตอเนื่องตามทีร่ะบุในตาราง 

• ถาไมเปนไปตามที่ระบุไวในตาราง ใหเปลีย่น
สวิตชไฟเบรก (ดู 04-11-5 การถอด/ตดิตั้ง
สวิตชไฟเบรก) 

            : ความตอเนือ่ง 

 
 
การถอด/ตดิตัง้แมปมเบรก 

DCF041143400W01 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 

1 ขอตอสายไฟเซ็นเซอรระดับน้าํมันเบรก 
2 ทอเบรก 

3 ขายึด 
4 แมปมเบรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือกดแปนเหยียบเบรก 
 
 
 
 
 
 

เม่ือไมกดแปนเหยียบเบรก 

เงือ่นไข ขัว้ 

A A

B

B

DBR411ZWB009

4

3

1

2

A

A

SST

 N·m {kgf·cm, in·lbf}

* WITHOUT 4W-ABS

SST * 2

49 0259 770BSST *

12.8—21.6 
{131—220, 114—191}

9.8—15 {100—152, 87—132}
12.8—21.6 
{131—220, 114—191}

DCF411ZWB002



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-7 

04

การตรวจสอบเซ็นเซอรระดบัน้าํมันเบรก 
DCF041143400W02 

1. ปลดขอตอสายไฟเซ็นเซอรระดับน้ํามันเบรกจากแมปมเบรก
2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางขอตอสายไฟของ

เซ็นเซอรระดับน้ํามันเบรกตองสอดคลองกับ
ตําแหนงทีร่ะบไุวในตาราง 
• ถาไมเปนไปตามที่ระบุไวในตาราง ใหเปลีย่น
เซ็นเซอรระดับน้ํามันเบรก (ดู 04-11-6 การ
ถอด/ติดตั้งแมปมเบรก) 

 
            : ความตอเนือ่ง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกวา MIN 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ํากวา MIN 

เงือ่นไข ขัว้ 

A

B

DBR411ZWB017



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-8 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแมปมเบรก 
DCF041143400W03 

1. หลังจากถายน้าํมันเบรกออก ใหถอดแยกชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับที่ระบุไวในตาราง 
2. ประกอบกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 

 
 

1 ชุดฝาปดถวยน้าํมันเบรก 
2 สลัก 
3 กระปุกน้ํามันเบรก 
4 บูชยาง 
5 เซ็นเซอรระดับน้ํามันเบรก 
6 ซีลและแผนกัน 
7 แหวนล็อก 
8 แหวนรอง 
9 ปลอกนําลูกสูบ 
10 โอ-ริง 
11 ลูกถวย 

 

12 ตัวกันลูกสูบชุดแรก 
13 ลูกสูบชดุแรก 
14 สกรูกันลูกสูบ (ไมมี ABS 4 ลอ) 

(ดู 04-11-9 หมายเหตุการประกอบชิ้นสวนสกรูกัน
ลูกสูบ (ไมม ีABS 4 ลอ)) 

15 สกรูกันลูกสูบ (มี ABS 4 ลอ) 
(ดู 04-11-9 หมายเหตุการประกอบชิ้นสวนสกรูกัน
ลูกสูบ (ม ีABS 4 ลอ)) 

16 ประเก็น 
17 ลูกสูบชดุที่สอง 
18 ตัวเสื้อแมปมเบรก 

 

 
 

ไมมี ABS 4 ลอ

ม ีABS 4 ลอ 

9

8
7

5

4

3

1

2

10

10

18

18

17

17

15

16

16

14

13

13

11

11

12

12

6

9

8

2

7

10

10

11

11

6 R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

1.47—2.94
{15.0—29.9, 13.1—26.0}

7.0—9.0 {72—91, 62—79}

 N·m {kgf·cm,  in·lbf}

A
B

A
B

A
B

R

R

DCF411ZWB003



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-9 

04

หมายเหตกุารประกอบชิน้สวนสกรกูนัลกูสบู (ม ีABS 4 ลอ) 
1. ประกอบชดุลูกสูบชดุทีส่อง โดยใหสอดลูกสบูหันไปทางสกรูกันลูกสูบ 
2. ประกอบชิ้นสวนสกรูกันลูกสูบและประเก็นตัวใหม
3. กดและปลอยลกูสูบ เพ่ือตรวจสอบวาลูกสูบอยูใน

ชองของสกรูกันลูกสูบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบชิน้สวนสกรกูนัลกูสบู (ไมม ีABS 4 ลอ) 

1. กดลูกสูบชุดแรกใหสดุ 
2. ประกอบชิ้นสวนสกรูกันลูกสูบและประเก็นตัวใหม 
3. กดและปลอยลกูสูบ เพ่ือตรวจสอบวาลูกสูบอยูใน

ชองของสกรูกันลูกสูบ 

 
การตรวจสอบหมอลมเบรก 

DCF041143800W01 
การตรวจสอบการทาํงานของหมอลมเบรก (การตรวจสอบโดยใชเกจวดั)

1. ตอเครื่องมือพิเศษ, เกจวัดสุญญากาศและเกจวัด
แรงดันแปนเหยียบเบรกดังแสดงในภาพ ไลลม
ออกจากเครื่องมือพิเศษกอนทดสอบตามขั้นตอน
ตอไปนี้ 

 
การตรวจสอบการรัว่ของสญุญากาศ (ไมมภีาระ) 

1. สตารทเครื่องยนต 
2. ดับเครื่องยนต  เม่ือวัดคาที่เกจวัดสญุญากาศได 67 kPa {500 mmHg, 20 inHg} 
3. ใหสังเกตเกจวดัสญุญากาศประมาณ 15 วนิาท ี

• ถาอานคาได 64-66 KPa {476-499 mmHg, 18.8-19.6 inHg} แสดงวาหมอลมเบรกทํางาน 
 
การตรวจสอบการรัว่ของสญุญากาศ (มภีาระ) 

1. สตารทเครื่องยนต 
2. เหยียบแปนเหยียบเบรกดวยแรง 200 N {20 kgf, 45 lbf} 
3. เหยียบแปนเหยียบเบรกคางไว ดับเครื่องยนตเม่ือวัดคาที่เกจวัดสุญญากาศได 67 KPa {500 mmHg, 20 inHg} 
4. ใหสังเกตุเกจวัดสญุญากาศประมาณ 15 วนิาท ี

• ถาอานคาได 64-66 KPa  {476-499mmHg, 18.8-19.6 inHg} แสดงวาหมอลมเบรกทํางาน 
 

เกจวดัแรงกด
แปนเหยยีบเบรก

เกจวดั
สญุญากาศ 

A6E6912W043

A6E6912W025

49 U043 004A

A

49 U043 005 49 U043 006
DBR411ZWB019



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-10 

การตรวจสอบแรงดนัไฮดรอลกิ 
1. ดับเครื่องยนต (สุญญากาศ 0 kPa {0 mmHg, 0 inHg}) ถาแรงดันน้าํมันเบรกอยูในคากําหนด แสดงวาหมอลมเบรก

ทํางานปกต ิ
 
 แรงดนัน้าํมนัเบรกหมอลมเบรกเมื่อเหยยีบแปนเหยยีบเบรกที ่200 N {20 kgf, 45 lbf} ที ่0 kPa  

{0 mmHg, 0 inHg}: 539 kPa {6.1 Kgf/cm2, 87 psi} หรอืมากกวา 
 

2. สตารทเครื่องยนต และเหยียบแปนเหยียบเบรก โดยใหคาสญุญากาศเปน 67 kPa {500 mmHg, 20 inHg} 
• ถาแรงดันน้ํามันเบรกอยูในคากําหนด แสดงวาหมอลมเบรกทาํงานปกต ิ
• ถาแรงดันน้ํามันเบรกไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบความเสยีหายของเช็ควาลวหรือทอสุญญากาศ และการรั่ว
ของน้ํามันเบรกตามทอทางเบรก ซอมแซมจดุที่เสยีหายและตรวจสอบอีกครั้ง 

 
 แรงดนัน้าํมนัเบรกหมอลมเบรกเมื่อเหยยีบแปนเหยยีบเบรกที ่200 N {20 kgf, 45 lbf} ที ่67 kPa  

{500 mmHg, 20 inHg}: 6950 kPa {70.9 Kgf/cm2, 1009 psi} หรอืมากกวา 
 
การถอด/ตดิตัง้หมอลมเบรก 

DCF041143800W02 
1. ถอดแมปมเบรกออก (ดู 04-11-6 การถอด/ตดิตั้งแมปมเบรก)
2. สําหรับรถยนตรุนที่มAีBS ถอดทอทางน้าํมัน 

HU/CM เบรกออกทั้งหมด ดังแสดงในภาพ (ดู 04-
13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 ลอ]) 

3. ถอดทอทางน้ํามันเบรก (ABS HU/CM-แมปมเบรก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
1 ทอสญุญากาศ 
2 สลักล็อก 
3 สลัก 
4 นัต 
5 หมอลมเบรก 
6 ประเก็น 
7 งามขาเหยียบเบรก 
8 นัต 
 
5. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SST *

16—22
{1.7—2.2, 
12—16}

SST *

 49 0259 770B N·m {kgf·m, ft·lbf}SST *

DBR411ZWB049

1

6

7

8

5

4

3

2

R

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

SEALANT

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

23.54—34.32 
{2.401—3.499, 17.37—25.31}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

DBR411ZWB020

16—22
{1.7—2.2, 12—16}



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-11 

04

การตรวจสอบปมสุญญากาศ 
DCF041118777W01 

1. อุนเครื่องยนต
2. ถอดทอสุญญากาศออกจากปมสุญญากาศ และตอ

เขากับเกจวัดสญุญากาศดังแสดงในภาพ จากน้ัน
ตรวจสอบสุญญากาศ 
• ถาหากคาแรงดนัต่ํากวาคากําหนด ใหตรวจสอบ
หัวขอตอไปนี้: 
⎯ ปมสุญญากาศทํางานผิดปกต ิ
⎯ แรงดันน้าํมันหลอลื่นต่ํา 

 
 คากาํหนดสญุญากาศ (ภายใน 20 วนิาท)ี 

ความเรว็รอบของเครือ่งยนต 1270 rmp: 74 kPa 
{550 mmHg, 22 inHg} หรอืมากกวา 

ความเรว็รอบของเครือ่งยนต 2450 rmp: 94 kPa 
{700 mmHg, 28 inHg} หรอืมากกวา 

 
การถอด/ตดิตัง้ปมสญุญากาศ 

DCF041118777W02 
1. ถอดแบตเตอรีแ่ละถาดรองออก (ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี)่
2. ถอดคลิ้ปดังแสดงในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 จุดยดึสายไฟ (WL-C, WE-C) 
2 ทอสญุญากาศ 
3 โบลท 
4 ปมสูญญกาศ 
5 โอ-ริง 

 
4. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 

คลิป้

DBR411ZWB023

DBR614ZWB020

R

3

OIL

52

1

4

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

18.6—25.5 
{1.9—2.6, 13.8—18.8}

DBR411ZWB022



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-12 

การตรวจสอบวาลวควบคมุแรงดนัน้าํมนัเบรก (LSPV) 
DCF041143903W01 

1. จอดรถยนตบนพื้นราบไดระดับ 
2. ตรวจสอบลมยางและเตมิลมยางใหอยูในคากําหนด 

• ถาไมไดตามคากําหนด ใหปรับตั้ง 
3. เตรียมรถโดยใหมีคนขับ รวมทั้งเครื่องมือมาตรฐานประจํารถยนต, ยางอะไหล และน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง
4. ติดตั้งเกจวัดแรงดันทีชุ่ดกระบอกเบรกที่ลอดานหนา

และดานหลัง จากนั้นไลลมเบรกทางทอน้ํามันเบรก 
และ LSPV โดยใชวาลวไลอากาศ A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ตรวจสอบแรงดนัน้ํามันเบรกทีชุ่ดกระบอกเบรกที่ลอ

ดานหลัง ในขณะที่แรงดันน้ํามันเบรกที่ชดุกระบอก
เบรกที่ลอดานหนา 4900 kPa {50 Kgf/cm2, 711 
psi} และ 9800 kPa {100 Kgf/cm2, 1421 psi} 
• ถาไมไดตามคากําหนด ใหปรับตั้งวาลวควบคุม
แรงดันน้าํมันเบรก LSPV 

 
แรงดนัวาลวควบคมุแรงดนัน้าํมนัเบรก LSPV 

รุน 
แรงดนัน้าํมนัเบรกทีก่ระบอกเบรก 

ลอดานหนา 
(kPa {Kgf/cm2, psi}) 

แรงดนัน้าํมนัเบรกทีก่ระบอกเบรก 
ลอดานหลงั 

(kPa {Kgf/cm2, psi}) 
4,900 {50,711} 2,250-2,850 {23-29, 327-413} ไมมี ABS  

4 ลอ 9,800 {100,1,421} 3,130-3,930 {32-40, 454-569} 
4,900 {50,711} 2,910-3,710 {30-37, 423-538} 

4x2 
(ยกเวนรุนยกสงู) 

มี ABS 4 ลอ 
9,800 {100,1,421} 4,970-6,170 {51-62, 721-894} 

4,900 {50,711} 2,250-2,850 {23-29, 327-413} ไมมี ABS  
4 ลอ 9,800 {100,1,421} 3,130-3,930 {32-40, 454-569} 

4,900 {50,711} 2,650-3,450 {28-35, 385-500} 
รุนยกสูง, 4x4 

มี ABS 4 ลอ 
9,800 {100,1,421} 4,700-5,900 {48-60, 682-855} 

 
 หมายเหต ุ

• ในการสรางแรงดันใหไดตามคากําหนด หลีกเลี่ยงการปมแปนเหยียบเบรกหรือปลอยเบรก 
• เม่ือเหยียบเบรกจนแรงดันลอดานหนาไดตามคากําหนด คางไวประมาณ 2 วนิาท ีและอานคาแรงดันที่ลอ
ดานหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

คนขบั 1 คน
ตรงทีน่ัง่คนขบั 

แรงดนั
น้าํมนั
เบรก
ดานหลงั

บรรทกุ

แรงดนัดานหนา 

49 U043 0A0A

A A

DBR411ZWB025

DBR411ZWB026

4,900 {50, 711} 9,800 {100, 1,421}

kPa {kgf/cm2, psi}



ระบบเบรกธรรมดา 
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04

การปรบัตั้งวาลวควบคมุแรงดนัน้าํมนัเบรก (LSPV) 
DCF041143903W02 

1. จอดรถยนตบนพื้นราบและอยูในสภาวะไมมภีาระ, น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง, ระดับของน้ําหลอเย็นและยางอะไหล, แมแรง
และเครื่องมือประจํารถอยูในตาํแหนงที่กําหนดไว 

 
 หมายเหต ุ

• ผลของการเปลีย่นระยะความยาว L ทกุๆ 5 มม. {0.02 นิว้} จะทาํใหแรงดันน้ํามันเบรกเปลี่ยนแปลงดังนี ้

 
2. ปรับตั้งความยาว L ระหวาง LSPV และแขนปรบัตั้งโดยคลายหรือจดัตําแหนง LSPV 

 
• ลดระยะความยาว L ถาแรงดันน้ํามันเบรกต่ํา 
• เพ่ิมระยะความยาว L ถาแรงดนัน้ํามันเบรกสูง 

 
 

คากาํหนด 
ความยาวระยะ L 

 
3. ขันนัตใหแนน 

 
     คาแรงขนั 

18.6-24.5 N•m {1.90-2.59 kgf•m, 13.8-18.7 ft•lbf} 
 

4. หลังจากปรับตัง้ใหตรวจสอบแรงดันน้ํามันเบรก 
• ถาไมไดตามคากําหนด ใหเปลีย่นวาลวควบคมุแรงดันน้ํามันเบรก LSPV 

 
 

รุน แรงดนัเปลีย่น (kPa {Kgf/cm2, psi}) 
ไมมี ABS 4 ลอ 850 {8.7, 123} 4x2 

(ยกเวนรุนยกสงู) มี ABS 4 ลอ 1,020 {10, 148} 
ไมมี ABS 4 ลอ 1,060 {11, 154} 

รุนยกสูง, 4x4 
มี ABS 4 ลอ 1,080 {11, 157} 

รุน แรงดนัเปลีย่น (kPa {Kgf/cm2, psi}) 
ไมมี ABS 4 ลอ  4x2 

(ยกเวนรุนยกสงู) มี ABS 4 ลอ 
147.5-154.5 {5.808-6.082} 

ไมมี ABS 4 ลอ 
รุนยกสูง, 4x4 

มี ABS 4 ลอ 
175.5-182.5 {6.910-7.185} 

4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)                                                      รุนยกสงู, 4x4 

นตั แขนปรบัตัง้

สปรงิหลกั 

นตั

แขนปรบัตัง้

สปรงิหลกั 

DCF411ZWB004



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-14 

การถอด/ตดิตัง้วาลวควบคมุแรงดนัน้าํมนัเบรก (LSPV) 
DCF041143903W03 

 ขอควรระวงั 
• หามถอดวาลวควบคมุแรงดนัน้าํมนัเบรก LSPV หรอืคลายนตั A ไมเชนนัน้วาลว LSPV อาจจะทาํงานไมถกูตอง 

 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ติดตั้งกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
3. หลังจากติดตั้ง ใหปรับตั้งสปริงหลัก (ดู 04-11-13 การปรับตั้งวาลวควบคุมแรงดันน้ํามันเบรก LSPV) 

 
 

1 ทอเบรก 
(ดู 04-11-14 หมายเหตุการตดิตั้งทอเบรก) 

2 นัต 

3 โบลท 
4 วาลวควบคุมแรงดันน้ํามันเบรก LSPV 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอเบรก 

1. ติดตั้งทอเบรกเขาที ่LSPV และทาสีเหลืองใหเปน
แนวเดียวกันระหวาง LSPV และทอเบรก 

 
 
 
 
 

รุนยกสงู, 4x4 

4x2 (ยกเวนรุนยกสงู) 
เฉพาะรุนทีม่ ีABS เทานัน้ 

ทาสเีหลอืง 

            ดานขวา 
ดานหนา 

A

*SST

*SST

1 1

3

4

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}49 0259 770BSST *

12.8—21.6 N·m 
{131—220 kgf·cm,
 114—191 in·lbf}

12.8—21.6 N·m 
{131—229 kgf·cm, 
114—191 in·lbf}

18.6—25.4 
{1.90—2.59, 13.8—18.7}

18.6—25.4 
{1.90—2.59, 13.8—18.7}

2

18.6—25.4 
{1.90—2.59, 13.8—18.7}

DCF411ZWB005

DBR411ZWB029



ระบบเบรกธรรมดา 
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04

การตรวจสอบดิสกเบรกดานหนา 
DCF041133980W01 

การตรวจสอบความหนาของผาดสิกเบรก 
1. ข้ึนแมแรงดานหนาของรถยนตและรองรับดวยขาตั้ง 
2. ถอดลอออก 
3. มองผานรตูรวจสอบทีค่าลิปเปอรและตรวจความหนา

ของผาดสิกเบรกที่เหลือ 
 
 คาความหนาต่าํสดุของผาดสิกเบรกดานหนา 

2.0 มม. {0.079 นิว้} 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบความหนาของจานดสิกเบรก 

1. วัดความหนาของจานดสิกเบรก 
• ถาความหนาไมอยูในคากําหนด ใหเปลีย่น
จานดสิกเบรก 

 
   ขอควรระวงั 

• กรณทีีจ่าํเปนตองเจยีระไนจานดสิกเบรก ไม
ควรถอดจานดสิกออกจากรถ เพราะอาจทาํให
จานแกวงมากเกนิไปจงึควรเจยีระไนขณะที่
จานดสิกเบรกตดิอยูกบัรถยนต 

 
    คาความหนามาตรฐานของจานดสิกเบรกดานหนา 

4x2 (ยกเวนรุนยกสงู): 24.0 มม. {0.945 นิว้} 
รุนยกสงู, 4x4: 28.0 มม. {1.11 นิว้} 

 

 
 คาความหนาต่าํสดุของผาดสิกเบรกดานหนา 

4x2 (ยกเวนรุนยกสงู): 22.0 มม. {0.876 นิว้} 
รุนยกสงู, 4x4: 26.0 มม. {1.03 นิว้} 

 
    คาความหนาต่าํสดุของผาดสิกเบรกหลงัจากการเจยีระไนเบรกทีต่วัรถ 

4x2 (ยกเวนรุนยกสงู): 22.8 มม. {0.898 นิว้} 
รุนยกสงู, 4x4: 26.8 มม. {1.06 นิว้} 

 
การตรวจสอบการหมนุเบีย้วของจานดสิกเบรก

1. ขันนัตลอ 2 ตัวเขากับดุมลอ เพ่ือยึดจานดสิกเบรก 
วัดคาความหมนุเบี้ยวที่ขอบรมิดานนอกของจานดสิก
เบรกที่เปนหนาสัมผัสกับผาดสิกเบรก 

 
 คาจาํกดัความหมนุเบีย้ว 

สงูสดุ  0.05 มม. {0.002 นิว้} 

 
 
 
 
 
 
 

DBR411ZWB036

ABR6912W010

ABR6912W009



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-16 

การถอด/ตดิตัง้ดิสกเบรกดานหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 
DCF041133980W02 

 หมายเหต ุ
• เน่ืองจากจานดสิกเบรกถูกตดิตั้งทีดุ่มลอดานหนาใหอางอิงการถอด/ตดิตั้งดมุลอ, แกนบังคบัเลี้ยว (ดู 03-11-4 
การถอด/ตดิตั้งดุมลอ, แกนบังคับเลี้ยว [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)]) 

 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
3. หลังจากติดตั้งเหยียบแปนเหยยีบเบรก 2-3 ครั้ง แลวหมุนลอดวยมอืและตรวจสอบใหแนใจวาเบรกไมติด 

 
 

1 ทอเบรก 
2 โบลท 
3 สลักนํา 
4 ยางกันฝุน 
5 คาลิปเปอร 

6 ผาดสิกเบรก 
(ดู 04-11-16 หมายเหตุการตดิตั้งผาดสิกเบรก) 

7 แผนรอง 
8 แผนนํา 
9 เสื้อยึดคาลิปเปอรเบรก 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ผาดสิกเบรก 

1. ดันลูกสูบเขาไปใหสดุโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
2. ติดตั้งผาดสิกเบรก 

 
 
 
 
 

จาระบลีกูยางเบรก 
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ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-17 

04

การถอด/ตดิตัง้ดิสกเบรกดานหนา [รุนยกสูง, 4x4] 
DCF041133980W03 

 ขอควรระวงั 
• ขัน้ตอนการปฏบิตัใินขัน้แรก ถาไมทาํการถอดเซน็เซอรวดัความเรว็ลอ ABS ออกกอน อาจจะทาํใหชดุสายไฟ
ขาดได ถาถกูดงึ ดงันั้นกอนทีจ่ะทาํการปฏบิตังิานในขัน้ตอนตอไปนี ้ใหปลดขอตอสายไฟเซน็เซอร ABS 
(ดานเพลา) และจดัหาทีต่ดิตัง้ใหเหมาะสมซึง่อยูในตาํแหนงทีไ่มถกูดงึรัง้ในขณะทาํการบรกิารรถยนต 

 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
3. หลังจากติดตั้งเหยียบแปนเหยยีบเบรก 2-3 ครั้ง แลวหมุนลอดวยมือและตรวจสอบใหแนใจวาเบรกไมติด 

 
 

1 ทอเบรก 
2 คาลิปเปอร 
3 สลัก 
4 ผาดสิกเบรก 

(ดู 04-11-19 หมายเหตุการตดิตั้งผาดสิกเบรก) 
5 แผนกันเสยีงตวันอก (แผนครอบ) 

(ดู 04-11-18 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกันเสยีง
ตัวนอก, แผนกันเสียงตวัใน) 

6 แผนกันเสยีงตวันอก (แผนครอบผาเบรก) 
(ดู 04-11-18 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกันเสยีง
ตัวนอก, แผนกันเสียงตวัใน) 

 

7 แผนกันเสยีงตวัใน (แผนครอบ) 
(ดู 04-11-18 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกันเสยีง
ตัวนอก, แผนกันเสียงตวัใน) 

8 แผนกันเสยีงตวัใน (แผนครอบผาเบรก) 
 (ดู 04-11-18 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกันเสยีง
ตัวนอก, แผนกันเสียงตวัใน) 

9 แผนนํา 
(ดู 04-11-18 หมายเหตุการถอดแผนนาํ) 

10 เสื้อยึดคาลิปเปอรเบรก 
11 ยางกันฝุน 
12 จานดสิกเบรก 

(ดู 04-11-18 หมายเหตุการถอดจานดสิกเบรก) 
(ดู 04-11-18 หมายเหตุการตดิตั้งจานดสิกเบรก) 

 
 
 
 
 
 
 
 

จาระบลีกูยางเบรก 
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ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-18 

หมายเหตกุารถอดแผนนาํ 
1. ดึงและเอียงแผนนําบนเสื้อยึดคาลิปเปอรข้ึนตาม

ทิศหัวลูกศร 1 และ 2 ดังแสดงในภาพเพื่อทีจ่ะ
ถอดแผนนําออกจากเสื้อยึดคาลิปเปอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอควรระวงั 

• ถาถอดแผนนาํโดยการดงึในทศิทางหวั
ลกูศรทีแ่สดงในภาพ อาจจะทาํใหจดุกนั
กระแทกเสยีรปูและไมสามารถนาํกลบัมา
ใชไดอกี ดงันั้นไมควรถอดในลกัษณะนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดจานดสิกเบรก 

1. ทําเครื่องหมายที่โบลทดุมลอและจานดสิกเบรก
กอนการถอด เพ่ือใชอางอิงในการตดิตั้ง 

 

หมายเหตกุารตดิตัง้จานดสิกเบรก 
1. ทําความสะอาดโดยขจดัสนมิหรือสิ่งสกปรกทีห่นาสัมผสัดสิกเบรกและดุมลอออก 
2. ติดตั้งจานดิสกเบรกใหตรงกับเครื่องหมายที่ทาํไวกอนการถอด 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้แผนกนัเสยีงตวันอก,แผนกนัเสยีงตวัใน 

1. ครอบแผนเสยีงที่ดานหลังของผาดสิกเบรก 
2. ทาจาระบทีี่ดานหลังของแผนกันเสียงครอบผา

เบรกดังแสดงในภาพ 

  

ตาํแหนงทาจาระบ ี(3 จดุ) 

แผนกนัเสยีง
ครอบผาเบรก 

เครือ่งหมายมารค 

สตอ็ปเปอร 

แผนนาํ 

1
2

ABR6912W032

DBR411ZWB054

DBR411ZWB021

DBR411ZWB038



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-19 

04

3. ประกอบแผนครอบทับตําแหนงทาจาระบีของแผนกัน
เสียงครอบผาเบรก 

 
 ขอควรระวงั 

• ควรระวงัไมใหจาระบโีดนสวนหนาของผาดสิก
เบรก 

 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ผาดสิกเบรก 

1. ดันลูกสูบเขาไปใหสดุโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
2. ติดตั้งผาดสิกเบรก 

 
การเปลีย่นผาดิสกเบรกดานหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)] 

DCF041133630W01 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 โบลท 
2 คาลิปเปอร 
3 สลักนํา 
4 ผาดสิกเบรก 

(ดู 04-11-16 หมายเหตุการตดิตั้งผาดสิกเบรก) 
5 แผนรอง 
6 แผนนํา 

 
2. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

 
 

 
 
 
 
 

แผนครอบ 

DBR411ZWB048
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ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-20 

การเปลีย่นผาดิสกเบรกดานหนา [รุนยกสงู, 4x4] 
DCF041133630W02

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 โบลท 
2 คาลิปเปอร 
3 สลักนํา 
4 ผาดสิกเบรก 

(ดู 04-11-19 หมายเหตุการตดิตั้งผาดสิกเบรก) 
5 แผนกันเสยีงตวันอก (แผนครอบ) 

(ดู 04-11-19 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกันเสยีงตัว
นอก, แผนกันเสียงตัวใน) 

6 แผนกันเสยีงตวันอก (แผนครอบผาเบรก) 
(ดู 04-11-19 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกันเสยีง
ตัวนอก, แผนกันเสียงตวัใน) 

7 แผนกันเสยีงตวัใน (แผนครอบ) 
(ดู 04-11-19 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกันเสยีง
ตัวนอก, แผนกันเสียงตวัใน) 

8 แผนกันเสยีงตวัใน (แผนครอบผาเบรก) 
(ดู 04-11-19 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกันเสยีง
ตัวนอก, แผนกันเสียงตวัใน) 

9 แผนนํา 
(ดู 04-11-18 หมายเหตุการถอดแผนนาํ) 

 
2. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนคาลปิเปอรดานหนา [4x2 (ยกเวนรุนยกสงู)] 

DCF041133990W01

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 ลูกสูบ 
(ดู 04-11-21 หมายเหตุการถอดลูกสูบ) 

2 ซีลกันฝุน 
3 ซีลลูกสูบ 
4 ยางอุดหวัไลลม 
5 สกรูหวัไลลม 
6 คาลิปเปอร 

 
2. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
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ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-21 

04

หมายเหตกุารถอดลกูสบู 
 
 ขอควรระวงั 

• ลกูสบูสามารถเสยีหายได ถาใชลมเปาแรงมากเกนิไปควรใชลมเปาชาๆ เพือ่ปองกนัไมใหลกูสบูกระเดน็ออกมา
โดยทนัท ี

 
1. ใสแผนไมรองในคาลิปเปอร จากนั้นใชลมเปาผานรู

เพ่ือดันลูกสูบใหหลดุออกจากคาลิปเปอร 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนคาลปิเปอรดานหนา [รุนยกสูง, 4x4] 
DCF041133990W02 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 ซีลกันฝุน 
2 ลูกสูบ 

(ดู 04-11-21 หมายเหตุการถอดลูกสูบ) 
3 ซีลลูกสูบ 
4 ยางอุดหวัไลลม 
5 สกรูหวัไลลม 
6 คาลิปเปอร 

 
2. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

หมายเหตกุารถอดลกูสบู 
 
 ขอควรระวงั 

• ลกูสบูสามารถเสยีหายได ถาใชลมเปาแรงมากเกนิไปควรใชลมเปาชาๆ เพือ่ปองกนัไมใหลกูสบูกระเดน็ออกมา
โดยทนัที

1. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษในคาลิปเปอร จากนั้นใชลม
เปาผานรูเพ่ือดนัลูกสูบใหหลดุออกจากคาลิปเปอร 

 

 

แผนไม 

จาระบลีกูยางเบรก 
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ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-22 

การตรวจสอบดรมัเบรกดานหลงั 
DCF041126250W01 

การตรวจสอบความหนาของผาเบรก 
1. ถอดดรัมเบรกออก (ดู 04-11-23 การถอด/ตดิตั้งดรัมเบรกดานหลัง) 
2. ตรวจสอบความหนาของผาเบรก 

• ถาคาความหนามีคานอยกวาคาต่ําสุด ใหเปลีย่น
ผาเบรก (ดู 04-11-23 การถอด/ตดิตั้งดรมัเบรก
ดานหลัง) 

 
 คาความหนาต่าํสดุ 

1.0 มม. {0.04 นิว้} 

 
 
การตรวจสอบดรมัเบรก 

1. ถอดดรัมเบรกออก (ดู 04-11-23 การถอด/ตดิตั้งดรัมเบรกดานหลัง) 
2. วัดเสนผาศูนยกลางภายในของดรัมเบรก 

• ถาคาความโตมคีามากกวาคาความโตสูงสดุ ให
เปลี่ยนดรัมเบรก (ดู 04-11-23 การถอด/ตดิตั้งดรัม
เบรกดานหลัง) 

 
 เสนผาศนูยกลางของดรมัเบรกดานหลงั 

4x2 (ยกเวนรุนยกสงู): 271.5 มม. {10.68 นิว้} 
รุนยกสงู, 4x4: 296.5 มม. {11.67 นิว้} 

 
 
 
 

3. ทาชอลกทีด่านในของดรัมเบรก นําผาเบรกมาถูกับ 
ดรัมเบรกในทศิทางทวนเข็มนาฬิกา และตรวจสอบรอย
ขีดขวนและความไมเรียบหรือหนาสัมผสัการกินภายใน
ดรัมเบรก 

• ถาหนาสัมผัสในการกินไมดี, ไมสม่ําเสมอกับดรัม
เบรก ใหแกไข หรือถาเสนผาศนูยกลางภายในเกิน
คามาตรฐาน ใหเปลี่ยน (ดู 04-11-23 การถอด/
ติดตั้งดรัมเบรกดานหลัง) 

4. หลังจากการตรวจสอบแลว เชด็รอยชอลกออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBR411ZWB042

DBR411ZWB041

DBR411ZWB050



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-23 

04

การถอด/ตดิตัง้ดรมัเบรกดานหลัง 
DCF041126250W02 

 คาํเตอืน 
• เมื่อทาํการถอด/ตดิตัง้ดรมัเบรก สปรงิอาจกระเดน็ใสและอาจเปนสาเหตใุหไดรบับาดเจบ็ ดงันัน้ขณะถอด/ตดิตัง้
สปรงิควรระวงัสปรงิกระเดน็ใส อาจใสอปุกรณปองกนั เชน สวมแวนตานริภยั ถาจาํเปน 

 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
3. หลังจากติดตั้ง ใหย้ําแปนเหยยีบเบรกสักครู แลวตรวจสอบหัวขอตอไปนี้: 

⎯ ตรวจสอบกานดึงเบรกมือ 
⎯ ตรวจสอบเบรกไมติด 

 
 

1 ดรัมเบรก 
(ดู 04-11-24 หมายเหตุการตดิตั้งดรัมเบรก) 

2 สปริงแกนปรับตั้งอัตโนมตั ิ
3 แกนปรับตั้งอัตโนมัต ิ
4 สปริงดึงกลับตวับน 

(ดู 04-11-24 หมายเหตุการถอดสปริงดึงกลบัตัว
บน) 
(ดู 04-11-24 หมายเหตุการตดิตั้งสปริงดึงกลับ
ตัวบน) 

5 สปริงยึด (ดานฝกเบรกนํา) 
6 สลักยดึ (ดานฝกเบรกนํา) 
7 สตรัทปรับตั้ง 

8 ฝกเบรก (ฝกเบรกนํา) 
9 สปริงดึงกลับตวัลาง 
10 สปริงยึดฝกเบรก (ฝกเบรกตาม) 
11 สลักยดึฝกเบรก (ดานฝกเบรกตาม) 
12 สายเบรกมือ 
13 ฝกเบรก (ฝกเบรกตาม) 
14 ย-ูริง 
15 ขาเบรกมือ 
16 ทอเบรก 
17 กระบอกเบรกทีล่อ 
18 ปลั๊กอุดรตูรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

ทาจาระบ ี     ในสวนทีแ่รเงา 

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

SST *

9.8—12.7 
{100—129, 87—112}

9.8—14 
{100—149, 
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12.8—21.6
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49 0259 770B
N·m {kgf·cm, in·lbf}

DBR411ZWB040
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ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-24 

หมายเหตกุารถอดสปรงิดงึกลบัตวับน
1. ถอดสปริงดึงกลับ โดยใชไขควงปากแบนงัดโดยมีมือ

อีกขางคอยประคองดังแสดงในภาพ ใหระมดัระวัง
สปริงกระเด็นใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้สปรงิดงึกลบัตวับน 

1. ติดตั้งสปริงดึงกลับโดยใชไขควงปากแบนงดั โดยใช
มืออีกขางหนึ่งคอยประคองและดันสปริงเขาดังแสดง
ในภาพ ระวังสปริงกระเด็นใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ดรมัเบรก 

1. ตรวจสอบชิ้นสวนดรัมเบรกแตละชิ้นของดรัมเบรกวา
ติดตั้งถูกตองดงัแสดงในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

DBR411ZWB046

DBR411ZWB046

DBR411ZWB056



ระบบเบรกธรรมดา 
 

04-11-25 

04

 
2. หมุนปรับตั้งระยะหางของเบรกที่สตรทัปรับตั้ง โดย

ใหฝกเบรกขยายออก จนเสนผาศูนยกลาง (M) 
อยูในคาที่กําหนด 

 
 คากาํหนดระยะหางของฝกเบรก (M) 

• 4x2 (ยกเวนรุนยกสงู): 269.3-269.7 มม. 
{10.603-10.618 นิว้} 

• รุนยกสงู, 4x4: 294.3-294.7 มม. {11.59-
10.60 นิว้} 

 
 

3. ประกอบฝาครอบดรัมเบรก 
4. เหยียบแปนเบรกประมาณ 5 ครั้ง และตัวปรับตั้ง

อัตโนมัตทิํางาน 
5. ตรวจสอบเบรกตองไมติดขัด 

• ถาเบรกเกิดการติดขัด ใหปรับตั้งระยะหางฝกเบรกใหม 
 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนกระบอกเบรกทีล่อ 

DCF041126610W01 
 ขอควรระวงั 

• ถาชิน้สวนกระบอกเบรกทีล่อเสยีหาย ใหเปลีย่นใหม 
 

3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 ซีลกันฝุน 
2 ลูกสูบกระบอกเบรกที่ลอ 
3 ลูกยางแมปมเบรก 
4 สปริงกระบอกเบรกที่ลอ 
5 จุกปดหัวไลลม 
6 สกูรไลลม 
7 เสื้อกระบอกเบรกที่ลอ 

 
4. ประกอบกลับโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
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ระบบเบรกมอื 

04-12-1 

04

04-12 ระบบเบรกมอื 
ดชันตีาํแหนงตดิตัง้อุปกรณ......................04-12-2 การถอด/ตดิตัง้สายเบรกมือ [WL-3].......04-12-5 
การตรวจสอบระยะเบรกมอื.......................04-12-3 
การปรบัตั้งระยะเบรกมือ...........................04-12-3 

การถอด/ตดิตัง้สายเบรกมือ 
   [WL-C (ยกเวนรุนยกสงู)].................

 
04-12-6 

การถอด/ตดิตัง้เบรกมอื...........................04-12-4 
  

การถอด/ตดิตัง้สายเบรกมือ  
   [WL-C (รุนยกสูง), WE-C]................

 
04-12-7 

  การตรวจสอบสวติชไฟเบรกมอื..............04-12-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบเบรกมอื 
 

04-12-2 

ดชันตีาํแหนงตดิตัง้อุปกรณ 
DCF041200000W01 

 
1 กานดึงเบรกมือ 

(ดู 04-12-3 การตรวจสอบกานดึงเบรกมือ) 
(ดู 04-12-3 การปรับตั้งกานดงึเบรกมือ) 
(ดู 04-12-4 การถอด/ตดิตั้งเบรกมือ) 

 
 
 
 
 
 

2 สายเบรกมือ 
(ดู 04-12-5 การถอด/การติดตั้งสายเบรกมือ 
[WL-3]) 
(ดู 04-12-6 การถอด/การติดตั้งสายเบรกมือ 
[WL-C (ยกเวนรุนยกสูง)] 
(ดู 04-12-7 การถอด/การติดตั้งสายเบรกมือ 
[WL-C (รุนยกสูง), WE-C]) 

3 สวิตชเบรกมือ 
(ดู 04-12-8 การตรวจสอบสวติชเบรกมือ) 

WL-C (ยกเวนรุนยกสงู) 

WL-C (รุนยกสงู), WE-C] 

3 1 2

3 1 2

3 1 2
WL-3

2

2

2
DCF412ZWB001



ระบบเบรกมอื 

04-12-3 

04

การตรวจสอบระยะเบรกมอื 
DCF041244300W01 

การตรวจสอบกานดงึเบรกมอื 
1. เหยียบแปนเหยียบเบรกหลายๆ ครั้ง 
2. ดึงเบรกมือ 2-3 ครั้ง 
3. ตรวจสอบระยะของเบรกมืออยูภายในคาที่กําหนดเมื่อใชแรงดีงเทากับ 98 N {10 kgf, 22 lbf} 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด ใหปรับระยะเบรกมอื (ดู 04-12-3 การปรับตั้งระยะเบรกมือ)  
 
 ระยะของเบรกมอืเมือ่ดงีดวยแรงเทากบั 98 N {10 kgf, 22 lbf} 

1-7 ฟน (คลิก้) 
 

 
การปรบัตั้งระยะเบรกมือ 

DCF041244300W02 
การปรบัตัง้กานดงึเบรกมือ 

1. กอนที่จะปรับตัง้ ใหเหยยีบแปนเหยียบเบรกหลายๆ ครั้ง ในขณะที่ถอยรถไปดานหลัง 
2. คลายนัตล็อก A และหมุนนตัปรับตั้ง B เพ่ือใหระยะอยูในคากําหนด
3. หลังจากการปรบัตั้ง ใหขันนัตล็อก A 

 
คาแรงขนั  

6.9-9.8 N•m {71-99 kgf•cm, 62-86 in•lbf} 
 

4. หลังจากการปรบัตั้งใหดึงเบรกมือข้ึน 1 ฟน และ
ตรวจสอบวาสญัญาณไฟเตือนเบรกมือสวาง 

5. ตรวจสอบเบรกลอหลังไมตดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

A

DBR412ZWB002



ระบบเบรกมอื 
 

04-12-4 

การถอด/ตดิตัง้เบรกมอื 
DCF041244300W03 

1. ถอดแผงดานลางออก (ดู 09-17-10 การถอด/ตดิตั้งแผงดานลาง) 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุไวในตาราง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
4. หลังจากการตดิตั้ง ใหตรวจระดับดึงเบรกมือ (ดู 04-12-3 การตรวจสอบเบรกมือ) 

 
1 ขอตอสายไฟสวิตชไฟเบรกมือ 
2 คลิ้ป 

3 สายเบรกมือดานหนา 
(ดู 04-12-5 การถอด/ตดิตั้งสายเบรกมือ  
[WL-3]) 
(ดู 04-12-6 การถอด/ตดิตั้งสายเบรกมือ  
[WL-C (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
(ดู 04-12-7 การถอด/ตดิตั้งสายเบรกมือ  
[WL-C (รุนยกสูง, WE-C]) 

4 โบลทและนตั 
5 ชิ้นสวนเบรกมือ 

6 สวิตชเบรกมือ 
7 คลิ้ปและสลักข้ัวตอ 
8 กามปูตอสายเบรกมือ 
9 คลิ้ปและสลักข้ัวตอ 
10 คลิ้ปและสลักข้ัวตอ 
11 แขนโยก 
12 คลิ้ปและสลักข้ัวตอ 
13 สปริง 
14 กลไกล็อกกานเบรกมือ 
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N·m { kgf·m, ft·lbf}
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{1.899—2.598, 13.74—18.79}

DBR412ZWB004



ระบบเบรกมอื 

04-12-5 

04

15 สลักก้ัน 
16 ข้ัวตองาม 
17 สปริง 

18 ปลอกนํา 
19 กานเบรกมือ 

 
 
การถอด/ตดิตัง้สายเบรกมือ [WL-3] 

DCF041244441W01 
1. ถอดฝาครอบถงัน้ํามันเชื้อเพลิงออก (ดู 01-14A-5 การถอด/ติดตั้งถังน้ํามั้นเชื้อเพลิง [WL-3]) 
2. ถอดฝกเบรก (ฝกตาม) (ดู 04-11-23 การถอด/ตดิตั้งดรมัเบรกดานหลัง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุไวในตาราง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
5. หลังจากการตดิตั้ง ใหตรวจสอบกานดึงเบรกมือ (ดู 04-12-3 การตรวจสอบเบรกมือ) 

 
 

1 คลิ้ป 
2 โบลท 

3 สปริง 
4 สายเบรกมือดานหนา  

(ดู 04-12-6 หมายเหตุการถอดสายเบรกมือ
ดานหนา) 

5 โบลท 
 

6 แผนยึด 
7 โบลท 
8 คลิ้ป 
9 สายเบรกมือดานหลัง (ซาย) 
10 สายเบรกมือดานหลัง (ขวา) 
11 หวงยดึสายเบรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
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1
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6

N·m {kgf·m, ft·lbf}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

8

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}
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DBR412ZWB005



ระบบเบรกมอื 
 

04-12-6 

หมายเหตกุารถอดสายเบรกมอืดานหนา 
1. เลื่อนคลิ้ปทีต่ิดตั้งอยูกับกามปตูอสายเบรกมือ 
2. ถอดปลายสายเบรกมือออกจากกามปูตอสายเบรกมือ 

 
การถอด/ตดิตัง้สายเบรกมือ [WL-C (ยกเวนรุนยกสงู)] 

DCF041244441W02 
1. ถอดฝาครอบถงัน้ํามันเชื้อเพลิงออก (ดู 01-14B-4 การถอด/ติดตั้งถังน้ํามั้นเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
2. ถอดฝกเบรก (ฝกตาม) (ดู 04-11-23 การถอด/ตดิตั้งดรมัเบรกดานหลัง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุไวในตาราง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
5. หลังจากการตดิตั้ง ใหตรวจสอบกานดึงเบรกมือ (ดู 04-12-3 การตรวจสอบเบรกมือ) 

 
1 นัต 
2 โบลท 
3 สปริง 
4 สายเบรกมือดานหนา 

(ดู 04-12-6 หมายเหตุการถอดสายเบรกมือ
ดานหนา) 
(ดู 04-12-7 หมายเหตุการตดิตั้งสายเบรกมือ
ดานหนา) 

5 โบลท 
6 แผนยึด 

7 โบลท 
8 คลิ้ป 
9 สายเบรกมือดานหลัง (ซาย) 
10 สายเบรกมือดานหลัง (ขวา) 
11 หวงยดึสายเบรก 

 
 
 
 

กามปตูอสายเบรกมอื 

สายเบรกมอืดานหนา 

คลิป้ 

DBR412ZWB008

5

7

1
1

36 4

2

11

9

10

N·m {kgf·m, ft·lbf}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

8

8

7

6.9—9.8 N·m 
{71—99 kgf·cm, 
62—86 in·lbf}

2

DBR412ZWB006



ระบบเบรกมอื 

04-12-7 

04

หมายเหตกุารตดิตัง้สายเบรกมอืดานหนา 
1. ติดตั้งสายเบรกมือโดยติดตั้งสปริงใหมคีวามเสมอกัน 

แลวหันไปทางในรถยนต 

 
การถอด/ตดิตัง้สายเบรกมือ [WL-C (รุนยกสงู), WE-C] 

DCF041244441W03 
1. ถอดฝาครอบถงัน้ํามันเชื้อเพลิงออก (ดู 01-14B-4 การถอด/ติดตั้งถังน้ํามั้นเชื้อเพลิง [WL-C, WE-C]) 
2. ถอดฝกเบรก (ฝกตาม) (ดู 04-11-23 การถอด/ตดิตั้งดรมัเบรกดานหลัง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุไวในตาราง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
5. หลังจากการตดิตั้ง ใหตรวจสอบกานดึงเบรกมือ (ดู 04-12-3 การตรวจสอบเบรกมือ) 

 
 

1 คลิ้ป 
2 โบลท 

3 สปริง 
4 โบลท 
5 แผนยึด 
6 สายเบรกมือดานหนา 

(ดู 04-12-6 หมายเหตุการถอดสายเบรกมือดานหนา) 
(ดู 04-12-8 หมายเหตุการตดิตั้งสายเบรกมือ
ดานหนา) 

7 โบลท 
8 สปริง 
9 คลิ้ป 
10 สายเบรกมือดานหลัง (ซาย) 
11 สายเบรกมือดานหลัง (ขวา) 
12 หวงยดึสายเบรก 

 

ดานใน
รถยนต 

ดานใน
รถยนต 

ดานใน
รถยนต 

DBR412ZWB009

5
2

4

1

11

11

10

12

7

9

9

8

11

8

1

5

6

3

N·m {kgf·m, ft·lbf}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88}

15.68—21.54
{1.599—2.196,
11.57—15.88} 15.68—21.54

{1.599—2.196,
11.57—15.88}

7

7

10

10

4

6.9—9.8 N·m 
{71—99 kgf·cm, 
62—86 in·lbf}

2

DBR412ZWB007



ระบบเบรกมอื 
 

04-12-8 

หมายเหตกุารตดิตัง้สายเบรกมอืดานหนา 
1. ติดตั้งสายเบรกมือโดยติดตั้งสปริงใหมคีวามเสมอกัน 

แลวหันไปทางในรถยนต 

 
 
การตรวจสอบสวติชไฟเบรกมอื 

DCF041266450W01 
1. ปลดขอตอสายไฟสวติชไฟเบรกออก 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องตามทีแ่สดงในตาราง 

• ถาไมเปนตามที่กําหนด ใหเปลี่ยนสวิตชไฟ
เบรกมือ 

: ความตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานใน
รถยนต 

 
 
 
 
 

ขัน้ตอน 
ขัว้ 

 
 

กราวด 
 
 
 

ดงึเบกมอื 
 
ปลดเบรกมือ 

DBR412ZWB010

A
A

*

B3E0412W006



ระบบเบรก ABS [ABS ลอหลงั] 

04-13A-1 

04

04-13A ระบบเบรก ABS [ABS ลอหลงั] 
ตาํแหนงตดิตัง้อปุกรณ ABS 
   [ABS ลอหลงั]...................................

 
04-13A-1 

การตรวจสอบชดุควบคมุ ABS (CM) 
   [ABS ลอหลงั]................................

 
04-13A-3 

การถอด/ตดิตัง้ชดุไฮดรอลคิ ABS (HU) 
   [ABS ลอหลงั]...................................

 
04-13A-2 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรความเรว็ ABS   
   [ABS ลอหลงั]................................

 
04-13A-5 

การตรวจสอบชดุไฮดรอลคิ ABS (HU) 
   [ABS ลอหลงั]...................................

 
04-13A-2 

การตรวจสอบเซ็นเซอรความเรว็ ABS 
   [ABS ลอหลงั]................................

 
04-13A-5 

การถอด/ตดิตัง้ชดุควบคมุ ABS (CM) 
   [ABS ลอหลงั]...................................

 
04-13A-3 

การถอด/ตดิตัง้รเีลย ABS 
   [ABS ลอหลงั]................................

 
04-13A-6 

  การตรวจสอบรเีลย ABS 
   [ABS ลอหลงั]................................

 
04-13A-7 

 
 
ดชันตีาํแหนงตดิตัง้อุปกรณ ABS [ABS ลอหลัง] 

DCF041300000W01 

 
1 ชุดไฮดรอลิค ABS (HU) 

(ด ู04-13A-2 การถอด/ติดตั้งชุดไฮดรอลิค ABS 
(HU) [ABS ลอหลัง]) 
(ด ู04-13A-2 การตรวจสอบชดุไฮดรอลคิ ABS 
(HU) [ABS ลอหลัง]) 

2 ชุดควบคุม ABS (CM) 
(ด ู04-13A-3 การถอด/ติดตั้งชุดควบคุม ABS 
(CM) [ABS ลอหลัง]) 
(ด ู04-13A-3 การตรวจสอบชดุควบคุม ABS (CM) 
[ABS ลอหลัง]) 

3 เซ็นเซอรความเร็ว ABS 
(ด ู04-13A-5 การถอด/ติดตั้งเซ็นเซอรความเร็ว
ABS [ABS ลอหลัง]) 
(ด ู04-13A-5 การตรวจสอบเซ็นเซอรความเร็ว
ABS [ABS ลอหลัง]) 

4 รีเลย ABS 
(ด ู04-13A-6 การถอด/ติดตั้งรีเลย ABS [ABS ลอ
หลัง]) 
(ด ู04-13A-7 การตรวจสอบรเีลย ABS [ABS ลอ
หลัง]) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4

3

1

2

DCF413AWB001



ระบบเบรก ABS [ABS ลอหลงั] 
 

04-13A-2 

การถอด/ตดิตัง้ชดุไฮดรอลคิ ABS (HU) [ABS ลอหลงั] 
DCF041343750W04 

1. ถอดเรยีงตามลาํดับทีแ่สดงไวในตาราง 
 

1 ข้ัวตอ 
2 ทอเบรก 
3 ABS HU 
 
2. ประกอบยอนข้ันตอนการถอด 

 

 
การตรวจสอบชดุไฮดรอลคิ ABS (HU) [ABS ลอหลัง] 

DCF041343750W03 

การตรวจสอบไอโซเลชัน่ โซลนิอยดวาลว 
1. ถอด ABS HU 
2. วัดความตานทานระหวางขั้ว D และ C ของข้ัวตอ 

ABS HU 
• ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยน ABS HU 

 
ความตานทาน 

3.5-4.5 โอหม  

การตรวจสอบไอโซเลชัน่ โซลนิอยดวาลว 
1. ถอดขอตอ ABS CM 
2. ใชลฟิทยกรถใหลอลอยพอทีจ่ะหมุนไดอยางอิสระ 
3. ติดเครื่องยนต, เขาเกียรและใหลอหมุนทีร่อบเดินเบาอยางนอย 30 วนิาท ี
4. เหยียบเบรกดวยแรงปกต ิ
5. ถาลอหลังหมุนชาลงลักษณะผดิปกติ หยุดชาหรือหมุนตอไป, เปลี่ยน ABS HU 

 
การตรวจสอบดมัพ โซลนิอยดวาลว 

1. ถอด ABS HU 
2. วัดความตานทานระหวางขั้ว A และขั้ว C ของชุด
สายไฟ HU 
• ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยน ABS HU 

 
ความตานทาน 

1-2 โอหม  
 

19—25
{1.9—2.6, 14—18}

1

2

2

3

SST *

SST *

N·m {kgf·m, ft·lbf}

12.9—21.5 N·m
{130—220 kgf·m,
113—190 ft·lbf}

49 0259 770BSST *

DCF413AWB002

D C B A

DCF413AWB013

D C B A

DCF413AWB013



ระบบเบรก ABS [ABS ลอหลงั] 

04-13A-3 

04

การถอด/ตดิตัง้ชดุควบคมุ ABS (CM) [ABS ลอหลัง] 
DCF041343750W01 

1. ถอดเรยีงตามลาํดับทีแ่สดงไวในตาราง 
 

1 ข้ัวตอ 
2 ทอเบรก 
3 ABS CM 

 
2. ประกอบยอนข้ันตอนการถอด 

 

การตรวจสอบชดุควบคมุ ABS (CM) [ABS ลอหลงั] 
DCF041343750W02 

ตารางคาแรงเคลือ่นไฟฟา (คาอางองิ) 
(สวติชเครื่องยนตอยูตาํแหนง ON และขั้วตอสายไฟตออยูตลอดเวลา) 
 

ขอควรระวงั 
• แรงเคลือ่นไฟฟาทีแ่หลงจายไฟและขัว้กราวด จะไมเหมือนกนักบัแรงเคลือ่นไฟฟาทีข่ัว้ตางๆ ตรวจสอบขัว้ P, Q และ 

J เปนอนัดบัแรก 

 

ขัว้ ชือ่สญัญาณ ตอไปยงั เงือ่นไขการ
ตรวจสอบ 

แรงเคลือ่น 
ไฟฟา (V) จดุการตรวจสอบ 

A 

B 

ดัมพ โซลินอยด
วาลว เอาทพุท 

ดัมพ โซลินอยด
วาลว รถจอดนิ่ง 0 

• ดัมพ โซลินอยดวาลว 
• ชุดสายไฟ (ABS CM-ดัมพ โซลิ
นอยดวาลว-กราวด) 

C 
ไอโซเลชั่น โซลิ
นอยดวาลว 
เอาทพุท 

ไอโซเลชั่น โซลิ
นอยดวาลว 

รถจอดนิ่ง 
 0 

• ไอโซเลชั่น โซลินอยดวาลว 
• ชุดสายไฟ (ABS CM-ไอโซเลชั่น 
โซลินอยดวาลว-กราวด) 

ติด 0-2 
• ชุดสายไฟ (ไฟเตือน ABS-ABS 

CM) 
• ไฟเตือน ABS D ไฟเตือน ABS ไฟเตือน ABS 

ไมติด B+ 
• ชุดสายไฟ, ฟวส (แบตเตอรี-่ไฟ
เตือน ABS-ABS CM) 

• ไฟเตือน ABS 
ข้ัวตอสายไฟ
ตออยู B+ • ชุดสายไฟ, ฟวส (แบตเตอรี-่ข้ัว

ทดสอบ-ABS CM) E วิเคราะหปญหา ข้ัวทดสอบ 
ข้ัวตอสายไฟ
ถอดออก 4-6 • ชุดสายไฟ (ข้ัวทดสอบ-ABS CM) 

 

ขอตอสายไฟดาน ABS CM 

2

3
1

7.9—10.7
{80—110, 70—95}

N·m {kgf·m,  ft·lbf}

DCF413AWB003

A

B

C

D

E

FHJL

M

N

O

P

Q

DCF413AWB012



ระบบเบรก ABS [ABS ลอหลงั] 
 

04-13A-4 

ขัว้ ชือ่สญัญาณ ตอไปยงั เงือ่นไขการ
ตรวจสอบ 

แรงเคลือ่น 
ไฟฟา (V) จดุการตรวจสอบ 

F วาลวรีเซท็ 
อินพุท สวิตชวาลว รีเซ็ท 

รถจอดนิ่ง 
แรงเคลื่อนไฟฟา
ที่ข้ัว P 11 โวลต
หรือมากกวา 

แรงเคลื่อนไฟฟา
ที่ข้ัว P ลบ 1.5-3 

• ชุดสายไฟ (ABS CM-สวิตชรี
เซ็ท-กราวด) 

• สวิตชวาลวรีเซท็ 

H ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
J กราวด กราวดตัวถัง ⎯ 0 • ชุดสายไฟ (ABS CM-กราวด) 

L สัณญานความเร็ว
(-) 

เซ็นเซอร
ความเร็ว ABS 

รถจอดนิ่ง 
 0 • ABS CM 

เหยียบเบรก 
 B+ 

• ชุดสายไฟ, ฟวส (แบตเตอรี-่
สวิตชไฟเบรก-ABS CM) 

• สวิตชไฟเบรก 
M สวิตชไฟเบรก 

อินพุท สวิตชไฟเบรก 

ไมเหยียบเบรก 0 

• ชุดสายไฟ (สวติชไฟเบรก-
หลอดไฟเบรก-ABS CM) 

• หลอดไฟเบรก 
• สวิตชไฟเบรก 

ติดเครื่องยนต, 
สวิตชเบรกมือ
OFF, ระดับน้ํามัน
ปกติ, ไฟเตือน
ระบบเบรกดับ 

B+ 

• ชุดสายไฟ, ฟวส (แบตเตอรี-่
หลอดไฟเบรก-ABS CM) 

• แผงหนาปด(ไฟเตือนระบบ
เบรก, ไดโอด) 

ติดเครื่องยนต, 
สวิตชเบรกมือ
OFF, ระดับน้ํามัน
ต่ํา, ไฟเตือน
ระบบเบรกตดิ 

0 
• ชุดสายไฟ (เซน็เซอรระดับ
น้ํามัน -ABS CM) 

 

สวิตชเครื่องยนต
ON, ระดับน้ํามนั
ปกติ, ไฟเตือน
ระบบเบรกตดิ, 
แรงเคลื่อนไฟฟา
ที่ข้ัว P 11 โวลต
หรือมากกวา 

ตําสดุ 8 

• ชุดสายไฟ (มิเตอร-เซ็นเซอร
ระดับน้าํมัน -ABS CM) 

• เซ็นเซอรระดับน้ํามัน 
• มิเตอร(ไดโอด) 

N เซ็นเซอรระดับ
น้ํามัน อินพุท 

เซ็นเซอรระดับ
น้ํามัน 

ติดเครื่องยนต, 
สวิตชเบรกมือ
OFF, ระดับน้ํามัน
ปกติ, ไฟเตือน
ระบบเบรกและ 
ABSติด(DTC4) 

0-2 • ABS CM 

รถจอดนิ่ง 
 0 • ABS CM 

• ไฟเตือน ABS 
O สัณญานความเร็ว

(+) 
เซ็นเซอร
ความเร็ว ABS ลอหลังหมุนที่

ความเร็ว 5 กม./
ชม. {5ไมล/ชม.}

0.2-0.7(DC) 
• ชุดสายไฟ (เซน็เซอร-ABS 

CM) 
• เซ็นเซอรความเร็ว ABS 

P 

Q 
แหลงจายไฟ รีเลย ABS ⎯ B+ 

• ชุดสายไฟ (แบตเตอรี-่รีเลย 
ABS-ABS CMหรือกราวด
รีเลย) 

• รีเลย ABS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบเบรก ABS [ABS ลอหลงั] 
 

04-13A-5 

 

04

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรความเรว็ ABS [ABS ลอหลัง] 
DCF041343710W01 

1. ถอดเรยีงตามลาํดับทีแ่สดงไวในตาราง 
 

1 ข้ัวตอ 
(ดู 04-13A-5 หมายเหตุการถอดขอตอ) 

2 โบลท 
3 เซ็นเซอรความเร็ว ABS 
4 โอริง 

 
2. ประกอบยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดขัว้ตอ 

1. ดึงทีแ่ถบของฝาครอบ 
2. เลื่อนฝาครอบออกและถอดขั้วตอ 

 

การตรวจสอบเซ็นเซอรความเรว็ ABS [ABS ลอหลัง] 
DCF041343710W02 

การตรวจสอบความตานทาน 
1. ถอดข้ัวตอเซ็นเซอรความเร็ว ABS (ดู 04-13A-5 หมายเหตุการถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรความเร็ว ABS [ABS ลอหลัง]) 
2. วัดความตานทานระหวางขั้วของเซ็นเซอร 

 
ความตานทาน 

0.9-2.3 โอหม  
 

3. ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนเซ็นเซอรความเร็ว ABS
    

 

16—22
{1.7—2.2, 12—16}

3

2

4

1

R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

DCF413AWB005

DCF413AWB006

DCF413AWB007



ระบบเบรก ABS [ABS ลอหลงั] 
 

04-13A-6 

การตรวจสอบชองวาง 
1. ถอดเซ็นเซอรความเร็ว ABS 
2. วัดระยะ A  
3. วัดระยะ B 
4. ลบ B ดวย A คํานวณระยะหางของเซ็นเซอรและโรเตอร 

 
ระยะหาง 

 0.127-1.143 มม. {0.005-0.045นิว้} 
 

5. หากระยะชองวางนอยกวาคากําหนด ตดิตั้งแผนชิม
เพ่ือปรับระยะชองวาง 

6. หากระยะชองวางมากกวาคากําหนด, เปลี่ยน
เซ็นเซอรความเร็ว ABS 

การตรวจสอบแรงเคลือ่นไฟฟา 
1. ยกรถข้ึนและรองรับดวยขาตั้ง 
2. ถอดข้ัวตอเซ็นเซอรความเร็ว ABS (ดู 04-13A-5 หมายเหตุการถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรความเร็ว ABS [ABS ลอหลัง]) 
3. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัวของเซ็นเซอร ขณะที่หมุนลอหลังทั้งสองที่ความเร็ว 5 กม./ชม. {3ไมล/ชม.} 

 
แรงเคลือ่น 

 ขัน้ต่าํ 0.5 โวลต (AC) 
 

4. ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนเซ็นเซอรความเร็ว ABS 

การถอด/ตดิตัง้รเีลย ABS [ABS ลอหลัง] 
DCF041343740W01

1. ถอดเรยีงตามลาํดับทีแ่สดงไวในตาราง 
 

1 ข้ัวตอ 
2 รีเลย ABS 

 
2. ประกอบยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรความเรว็ 
ABS 

โรเตอรความเรว็ ABS

AB

DCF413AWB009

DCF413AWB007

1

2

DCF413AWB004



ระบบเบรก ABS [ABS ลอหลงั] 
 

04-13A-7 

 

04

การตรวจสอบรเีลย ABS [ABS ลอหลัง] 
DCF041343740W02 

การตรวจสอบที ่ABS CM  
1. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาทีข้ั่ว P และ Q ของ ABS CM มีคา 0 V ในขณะทีส่วิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง OFF 
2. ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาทีข้ั่ว P และ Q ของ ABS CM มีคา B+ ในขณะที่สวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON 
3. ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนรีเลย ABS, ฟวส หรือ
สายไฟที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตรวจสอบรเีลย ABS 

1. ถอดรีเลย ABS 
2. ใชมัลติมิเตอรตรวจสอบความตอเนื่องของข้ัวตางๆ 

• ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนรีเลย ABS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอสายไฟดาน ABS CM

ตอเนื่อง :

1
2

C D EA
B+GND

DCF413AWB011

ขัน้ตอน ขัว้ 

A

B

C

D

E

FHJL

M

N

O

P

Q

DCF413AWB012

C

D

E

A

C
A E

D

*

DCF413AWB010





ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 

04-13B-1 

04

04-13B ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
ดชันตีาํแหนงตดิตัง้อุปกรณ  ABS 
   [ABS 4 ลอ]......................................

 
04-13B-1 

การตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจับ 
   ความเรว็ลอดานหนา [ABS 4 ลอ].......

 
04-13B-9 

การตรวจสอบ ABS HU/CM  
   [ABS 4 ลอ]......................................

 
04-13B-2 

การถอด/ตดิตัง้ ABS HU/CM 
   [ABS 4 ลอ].................... 

 
04-13B-3 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตรวจจับ 
   ความเรว็ลอดานหลงั 
   [ABS 4 ลอ (4x2 (ยกเวน 
   รุนยกสูง))]....................................

 
 
 
04-13B-10

การตรวจสอบ ABS HU/CM 
   [ABS 4 ลอ]......................................

 
04-13B-5 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตรวจจับ 
   ความเรว็ลอดานหลงั [ABS 4 ลอ  
   (รุนยกสงู, 4x4)].............................

 
 
04-13B-11การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตรวจจับ  

   ความเรว็ลอดานหนา  
   [ABS 4 ลอ (4x2 (ยกเวนรุนยกสงู))]......

 
 
04-13B-7 

การตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจับ 
   ความเรว็ลอหลัง [ABS 4 ลอ].............

 
04-13B-11

การถอด/ตดิตัง้ G เซ็นเซอร  
   [ABS 4 ลอ]...................................

 
04-13B-12

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตรวจจับ 
   ความเรว็ลอดานหนา  
   [ABS 4 ลอ (รุนยกสงู, 4x4)].................

 
 
04-13B-8 การตรวจสอบ G เซน็เซอร  

   [ABS 4 ลอ]...................................
 
04-13B-13

 

 
ดชันตีาํแหนงตดิตัง้อุปกรณ ABS [ABS 4 ลอ] 

DCF041300000W02 

 
1 ABS HU/CM 

(ดู 04-13B-2 การตรวจสอบ HU/CM [ABS 4 ลอ]) 
(ดู 04-13B-3 การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 
(ดู 04-13B-5 การตรวจสอบ ABS HU/CM [ABS 4 
ลอ]) 

2 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอหนา 
(ดู 04-13B-7 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหนา [ABS 4 ลอ (4x2 (ยกเวนรุน
ยกสูง))]) 
(ดู 04-13B-8 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหนา [ABS 4 ลอ (รุนยกสูง, 4x4)]) 
(ดู 04-13B-9 การตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจบั
ความเร็วลอดานหนา [ABS 4 ลอ]) 

3 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลัง 
(ดู 04-13B-10 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ (4x2 (ยกเวนรุน
ยกสูง))]) 
(ดู 04-13B-11 การถอด/ตดิตัง้เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ (รุนยกสูง, 4x4)]) 
(ดู 04-13B-11 การตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจบั
ความเร็วลอดานหลัง [ABS 4 ลอ]) 

4 G เซ็นเซอร ((รุนยกสูง), 4x4) 
(ดู 04-13B-12 การถอด/ตดิตัง้ G เซ็นเซอร [ABS 4 
ลอ]) 
(ดู 04-13B-13 การตรวจสอบ G เซ็นเซอร [ABS 4 
ลอ]) 

4

3

1

2

DBR413ZWB001



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 

04-13B-2 

การตรวจสอบ ABS HU/CM [ABS 4 ลอ] 
DCF041300000W03 

การตรวจสอบหนวยควบคมุไฮดรอลกิ ABS บนรถยนต 
การเตรยีม 

1. ตรวจสอบแรงเคลื่อนแบตเตอรี่ตองมีไฟประจเุต็ม 
2. หมุนสวติชจุดระเหมุนไฟตําแหนง On และตรวจสอบไฟแสดงสญัญาณเตอืน ABS ดับลงหลังจากประมาณ 3 วนิาท ี
3. หมุนสวติชจุดระเหมุนกลับมาตําแหนง Off 
4. ยกรถข้ึนและรองรับดวยขาตั้งบนพื้นที่เรียบไดระดับ 
5. เลื่อนเกียรไปตาํแหนงวาง 
6. ปลดเบรกมือ 
7. ตรวจสอบดูวาลอทั้งสีส่ามารถหมุนได 
8. หมุนลอทีจ่ะตรวจสอบดวยมือ ตองแนใจวาเบรกไมติด 

• ถาเกิดตดิขัด ใหตรวจสอบระบบเบรกธรรมดา 
• ถาเบรกไมตดิขัด ใหตรวจสอบการทํางานของ ABS HU/CM 

 
การตรวจสอบการทาํงาน 

1. ใหปฏิบตัิในหวัขอ “การเตรียมการ” 
2. ตอเครื่องมือวิเคราะหปญหาเขาที่ข้ัวตอ DLC-2 
3. เซ็ทไปที่โหมดสั่งทาํงาน (Active Command 

Mode) เพ่ือตรวจสอบการทํางานในหัวขอตอไปนี้: 

 
 

ชือ่คาํสัง่ การสัง่ 
เงือ่นไขการทาํงาน 

PMP-MOTOR V_RF_OTL V_RF_INL 
รักษาแรงดันน้ํามันเบรก OFF (ปด) OFF (ปด) ON (เปด) 
ลดแรงดันน้ํามนัเบรก ON (เปด) ON (เปด) ON (เปด) 

ใชมือ 

 
ตารางขางบนนีค้ือตัวอยางการตรวจสอบลอดานหนาขวา 
 
 ขอควรระวงั  

• เมื่อโซลนิอยดวาลวกาํลงัทาํงานและมอเตอรปมกาํลงัทาํงานโดยคาํสัง่ ควรใชเวลาภายใน 10 วนิาท ีเพือ่ปองกนั
ABS HU/CM เสยีหาย 

 
 หมายเหต ุ

• การทํางานควรมี 2 คน คนหนึง่เหยียบแปนเบรก อีกคนหนึ่งหมุนลอเพ่ือการตรวจสอบ 
 
4. ใชคาํสั่งระหวางเหยียบแปนเหยียบเบรก และพยายามหมุนลอเพ่ือการตรวจสอบ 
5. ผลที่แสดงเพื่อใชในการวิเคราะห มีดังตอไปนี้: 

• ทอทางน้าํมันเบรกของABS HU/CM ปกต ิ
• ระบบไฮดรอลิกไมมีอาการผดิปกติ (รวมภายใน ABS HU/CM) 
• ชิ้นสวนไฟฟาภายใน ABS HU/CM (โซลินอยด,มอเตอร และชิ้นสวนอ่ืนๆ) ปกติ 
• ระบบสายไฟภายนอก ABS HU/CM (โซลินอยดวาลว,ระบบรีเลย) ปกต ิ

⎯ อยางไรก็ตามหวัขอตอไปนี้ไมสามารถตรวจสอบได 
• ความบกพรองภายในระบบสายไฟและชิ้นสวนของ ABS HU/CM 
• เกิดการรั่วเล็กนอยภายในของระบบไฮดรอลิกของ ABS/HU/CM 
• อาการผดิปกติเกิดข้ึนเปนครั้งคราว 

 
 
 
 
 
 

DLC-2

DBR402ZTB003



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-3 

04

การถอด/ตดิตัง้ ABS HU/CM [ABS 4 ลอ] 
DCF041343750W05 

 ขอควรระวงั 
• ชิน้สวนภายในABS HU/CM สามารถเสยีหายได ถาเกดิการตกหลน ควรระมดัระวงัไมใหตกหลน จะตองเปลีย่น 

ABS HU/CM ถามกีารตกหรอืกระแทกอยางรนุแรง 
 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 

1 ขอตอสายไฟ 
(ดู 04-13B-4 หมายเหตุการถอดขอตอสายไฟ) 
(ดู 04-13B-4 หมายเหตุการตดิตั้งขอตอสายไฟ) 

2 ทอเบรก 
(ดู 04-13B-4 หมายเหตุการถอดทอสายเบรก) 
(ดู 04-13B-4 หมายเหตุการตดิตั้งทอสายเบรก) 

3 ชิ้นสวน ABS HU/CM 
 
 

4 นัต 
5 แหวนรอง 
6 ABS HU/CM 
7 บูช (ดาน ABS HU/CM) 
8 บูช (ดานแผนยดึ) 
9 แผนยึด 

 
 
 
 
 

7

4
2

2

5

A

A

D

D

E

E

B

C

6—10
{62—101, 54—88}

16—22
{1.7—2.2, 12—16}

18.6—25.5
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

 49 0259 770B

16—22
{1.7—2.2, 12—16}

16—22
{1.7—2.2, 12—16}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

2

6

9

8

5

7

1

B

C

SST *

SST *

SST *

SST *

3

18.6—25.5
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

DBR413ZWB002



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-4 

หมายเหตกุารถอดขอตอสายไฟ 
1. งัดตัวล็อกตามทิศทางหวัลูกศรและถอดขอตอ

สายไฟของ ABS HU/CM ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดทอทางเบรก 

1. ทําเครื่องหมายมารคที่บนทอเบรกและ ABS HU/CM  
2. ใชเทปพันที่ขอตอสายไฟเพื่อปองกันน้ํามันเบรกเขา 
3. ถอดทอเบรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ทอสายเบรก 

1. ประกอบทอเบรกโดยใหเครื่องหมายมารคทีท่าํไว
กอนการถอดกับ ABS HU/CM ตรงกัน 

2. ขันทอเบรกดวยคาแรงขันที่กําหนดโดยใชเครื่องมือ
พิเศษ (49 0259 77013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ขอตอสายไฟ 

1. หลังจากประกอบขอตอสายไฟ ใหหมุนตัวล็อกลง
ตามทิศทางลูกศร เพ่ือที่จะตดิตั้งขอตอสายไฟ ABS 
HU/CM 

 
 

 
 
 
 
 
 

แมปมเบรก 

แมปมเบรก 
(ดานชดุทีส่อง) 

ตวัลอ็ก 

เครือ่งหมายมารค 

ตวัลอ็ก 

ดานหลงั 

ดานหนา
ฝงขวา 

ดานหนา
ฝงซาย 

DBR413ZWB003

DBR413ZWB005

DBR413ZWB006

DBR413ZWB004



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-5 

04

การตรวจสอบ ABS HU/CM [ABS 4 ลอ] 
DCF041343750W06 

1. ปลดขอตอสายไฟของ ABS HU/CM ออก 
2. ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
3. ตอสายทดสอบเขาที่ขอตอสายไฟดาน ABS HU/CM จากนั้นตรวจสอบตามคาที่กําหนด คือแรงเคลื่อนตอเนื่องหรือคา

ความตานทาน โดยอางอิงคาในตาราง 
 
คามาตรฐาน (คาอางอิง) 

 

ขัว้ ชือ่สญัญาณ ตอไปยงั 
เงือ่นไข
การ

ตรวจสอบ

วดัขัว้สายไฟ 
(ตาํแหนงของ 
ขัว้ทีว่ดั) 

คา
มาตรฐาน จดุการตรวจสอบ 

A กราวด (มอเตอร 
ABS) จุดกราวด ตอเนื่อง ข้ัว A—จุดกราวด ตอเนื่อง • สายไฟ (A—จดุกราวด) 

B แหลงจายไฟ (มอ-
เตอร ABS ทํางาน) แบตเตอรี ่ แรง

เคลื่อน ภายใตทุกสภาวะ B+ • สายไฟ (B—แบตเตอรี่) 

C แหลงจายไฟ 
(โซลินอยด) แบตเตอรี ่ แรง

เคลื่อน ภายใตทุกสภาวะ B+ • สายไฟ (C—แบตเตอรี่) 

D การวด (ABS) จุดกราวด ตอเนื่อง ข้ัว D—จุดกราวด ตอเนื่อง • สายไฟ (D—จดุกราวด) 

E 
เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหนาซาย 
(สัญญาณ) 

เซ็นเซอร
ตรวจจับความ 
เร็วลอหนา
ซาย 

ตอเนื่อง 
ข้ัว E ของเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ
หนาซายขั้ว A 

ตอเนื่อง 
• สายไฟ (E—ข้ัวตอสายไฟ
เซ็นเซอรตรวจจับความเร็ว
ลอหนาซายขั้ว A) 

F 
เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหนาซาย 
(กราวด) 

เซ็นเซอร
ตรวจจับความ 
เร็วลอหนา
ซาย 

ตอเนื่อง 
ข้ัว F ของเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ
หนาซายขั้ว B 

ตอเนื่อง 
• สายไฟ (F—ข้ัวตอสายไฟ
เซ็นเซอรตรวจจับความ 
เร็วลอหนาซายขั้ว B) 

G 
เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหลงัซาย 
(กราวด) 

เซ็นเซอร
ตรวจจับ
ความเร็วลอ
หลังซาย 

ตอเนื่อง 
ข้ัว G ของเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ
หลังซายขั้ว B 

ความ
ตอเนื่อง 

• สายไฟ (G—ข้ัวตอสาย 
ไฟเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหลงัซายขั้ว 
B) 

H ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

I 
เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหลงัซาย 
(สัญญาณ) 

เซ็นเซอร
ตรวจจับ
ความเร็วลอ
หลังซาย 

ตอเนื่อง 
ข้ัว I ของเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ
หลังซายขั้ว A 

ตอเนื่อง 
• สายไฟ (I—ข้ัวตอสายไฟ
เซ็นเซอรตรวจจับความ 
เร็วลอหลังซายขั้ว A) 

สวิตชจดุระเหมุน 
On (เปด) +B • สายไฟ (J—ของสวิตชจดุ

ระเหมุน) 
J ระบบแหลงจายไฟ 

(สัญญาณ) 
สวิตชจดุระเห
มุน 

แรง
เคลื่อน สวิตชจดุระเหมุน 

Off (ปด) 
1 โวลตหรือ
นอยกวา ⎯ 

K 
เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหลงัขวา 
(กราวด) 

เซ็นเซอรตรวจ
จับความเร็วลอ
หลังขวา 

ตอเนื่อง 
ข้ัว K ของเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็ว
ลอหลังขวาขั้ว B 

ตอเนื่อง 
• สายไฟ (K—ข้ัวตอสายไฟ 
เซ็นเซอรตรวจจับความเร็ว
ลอหลังขวาขั้ว B) 

L 
เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหลงัขวา 
(สัญญาณ) 

เซ็นเซอรตรวจ
จับความเร็วลอ
หลังขวา 

ตอเนื่อง 
ข้ัว L ของเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ
หลังขวาขั้ว A 

ตอเนื่อง 
• สายไฟ (L—ข้ัวตอสายไฟ
เซ็นเซอรตรวจจับความ 
เร็วลอหลังขวาขั้ว A) 

M 
เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหนาขวา 
(กราวด)  

เซ็นเซอรตรวจ
จับความเร็วลอ
หนาขวา 

ตอเนื่อง 
ข้ัว M ของเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็วลอ
หนาขวาขั้ว B 

ตอเนื่อง 
• สายไฟ (M—ข้ัวตอสายไฟ
เซ็นเซอรตรวจจับความเร็ว
ลอหนาขวาขั้ว B) 

ขอตอสายไฟดาน ABS HU/CM 

ABCD
F

I
L

O
R

U
X

E
H

Q
T

W
Z

G
J

M
P

S
V

Y K
N

DBR413ZWB017



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-6 

ขัว้ ชือ่สญัญาณ ตอไปยงั 
เงือ่นไข
การ

ตรวจสอบ

วดัขัว้สายไฟ 
(ตาํแหนงของ 
ขัว้ทีว่ดั) 

คา
มาตรฐาน จดุการตรวจสอบ 

ข้ัว N⎯ สวิตชเบรก 
(เหยียบแปนเบรก) +B 

N สวิตชเบรก สวิตชเบรก แรง
เคลื่อน ข้ัว Y⎯ สวิตชเบรก 

(ไมไดเหยยีบ
เบรก) 

1 โวลตหรือ
นอยกวา 

• สายไฟ (ข้ัว N—สวติช
เบรก) 

• สวิตชเบรก 

O 
เซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหนาขวา 
(สัญญาณ) 

เซ็นเซอร
ตรวจจับ
ความเร็วลอ
หนาขวา 

ตอเนื่อง 

ข้ัว O⎯ขอตอ
สายไฟเซ็นเซอร
ตรวจจับความเร็ว
ลอหนาขวาขั้ว A 

ตอเนื่อง 

• สายไฟ (ข้ัว O⎯ขอตอ
สายไฟเซ็นเซอรตรวจจับ
ความเร็วลอหนาขวาขั้ว 
A) 

P* G เซ็นเซอร 
(สัญญาณ) G เซ็นเซอร  ตอเนื่อง 

ข้ัว P⎯ขอตอ
สายไฟ G 
เซ็นเซอรข้ัว B 

ตอเนื่อง • สายไฟ (ข้ัว P⎯ขอตอ
สายไฟ G เซ็นเซอรข้ัว B)

Q 
การแกไขปญหาบน
รถยนต 

ข้ัว KLN ของ 
DLC-2 ตอเนื่อง 

ข้ัว O⎯ขอตอ
สายไฟ DLC-2 ข้ัว 
KLN 

ตอเนื่อง • สายไฟ (ข้ัว O⎯ขอตอ
สายไฟ DLC-2 ข้ัว KLN) 

R ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
S ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
T ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
U ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

V* G เซ็นเซอร 
(แหลงจายไฟ) G เซ็นเซอร  ตอเนื่อง 

ข้ัว V⎯ขอตอ
สายไฟ G 
เซ็นเซอรข้ัว A 

ตอเนื่อง 
 

• สายไฟ (ข้ัว V⎯ขอตอ
สายไฟ G เซ็นเซอรข้ัว A)

W* G เซ็นเซอร (กราวด) G เซ็นเซอร  ตอเนื่อง 
ข้ัว W⎯ขอตอ
สายไฟ G 
เซ็นเซอรข้ัว C 

⎯ • สายไฟ (ข้ัว W⎯ขอตอ
สายไฟ G เซ็นเซอรข้ัว C)

X ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
Y ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 
Z ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 

 
*: รุนยกสูง, 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-7 

04

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตรวจจับความเรว็ลอดานหนา [ABS 4 ลอ (4x2 (ยกเวนรุนยกสงู))] 
DCF041343720W01 

1. เม่ือถอดเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานขวา ใหถอดโบลทตดิตั้งถังฉดีนํ้าลางกระจกและขอตอสายไฟ จากนั้นหาที่
ยึดไว เพ่ือไมใหกีดขวางการทํางาน (ดู 09-19-5 การถอด/ติดตั้งถังฉีดนํ้าลางกระจก) 

2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุในตาราง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
1 ขอตอสายไฟ 
2 โบลท 

3 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากดานซาย 

ใสคลิป้ใหแนน 

ภาพจากดานหนา 

3

1

2

2

2

2

2

 N·m {kgf·m,  ft·lbf}

19—25 
{2.0—2.5, 15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

DBR413ZWB008



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-8 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตรวจจับความเรว็ลอดานหนา [ABS 4 ลอ (รุนยกสูง, 4x4)] 
DCF041343720W02 

1. เม่ือถอดเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานขวา ใหถอดโบลทตดิตั้งถังฉดีนํ้าและขอตอสายไฟ จากนั้นหาที่ยดึไว เพ่ือ
ไมใหกีดขวางการทาํงาน (ดู 09-19-5 การถอด/ตดิตั้งถังฉีดน้ําลางกระจก) 

2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุในตาราง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
1 ขอตอสายไฟ 
2 โบลท 

3 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากดานซาย 

ใสคลิป้ใหแนน 

ภาพจากดานหนา 

3

2

2

2

1

2

 N·m {kgf·m,  ft·lbf}

19—25 
{2.0—2.5, 15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}

19—25 
{2.0—2.5, 
15—18}19—25 

{2.0—2.5, 15—18}

DBR413ZWB009



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-9 

04

การตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจับความเรว็ลอดานหนา [ABS 4 ลอ] 
DCF041343720W03 

การตรวจสอบดวยสายตา 
1. ถอดกะทะลอและยาง เพ่ือตรวจสอบการหลวมหรือความเสยีหาย เปลี่ยนเซน็เซอรถาจาํเปน 

 
การตรวจสอบระยะหาง

1. ตรวจระยะหางระหวางเซ็นเซอรความเร็วลอและ
โรเตอรเซ็นเซอร 

  
ระยะหาง 

 0.3-1.1 มม. {0.012-0.043 นิว้} 
 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด ใหเปลี่ยนชิ้นสวนที่
บกพรอง (เซ็นเซอรความเร็วลอ ABS และ
แขนบังคับเลี้ยว ฯลฯ) 

การตรวจสอบความตานทาน 
1. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็วลอ ABS  
2. ตรวจสอบคาความตานทานที่เซ็นเซอรความเร็วลอ ABS  

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด ใหเปลี่ยนเซ็นเซอรความเร็วลอ 
 
คาความตานทาน 

1.2-1.6 กิโลโอหม 
 

การตรวจสอบแรงเคลือ่น 
1. ยกรถข้ึนบนพื้นที่ไดระดับ และรองรับดวยขาตัง้ที่ปลอดภัย 
2. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็วลอ 
3. ตรวจสอบเซ็นเซอรแตละตัวในหนึ่งรอบการหมุนของลอ 

• ถาไมอยูในคากําหนดเปลีย่นเซ็นเซอรความเร็วทีล่อ 
 

แรงเคลือ่น 
0.15-1.2 โวลต (AC) 
 

การตรวจสอบรปูแบบคลืน่แรงเคลือ่น 
1. ยกรถข้ึนบนพื้นที่ไดระดับ และรองรับดวยขาตัง้ที่ปลอดภัย 
2. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็วลอ
3. ใชออสซิโลสโคปตรวจสอบรปูแบบคลื่นแรง

เคลื่อน เพ่ือตรวจการผิดปกตแิละเสยีงจากการ
หมุนของลอแตละลอ 

• ถารูปแบบสญัญาณผดิปกติหรือมเีสียงให
ตรวจสอบโรเตอรเซ็นเซอร ABS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็ลอ ABS 

ระยะหาง 

โรเตอรเซน็เซอร ABS

ความเรว็ต่าํ 

ความเรว็สงู 

O

DB R 413ZWB 010

V

-

+

DB R 413ZWB 011



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-10 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตรวจจับความเรว็ลอดานหลงั [ABS 4 ลอ (4x2 (ยกเวนรุนยกสงู))] 
DCF041343710W03 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 

1 ขอตอสายไฟ 
2 โบลท 

3 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากดานหนา 
33

1

1

2

2

22

2

2

2 19—25 {1.9—2.6, 14—18}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf ·cm, 
70—95 in ·lbf}

19—25 
{1.9—2.6, 
14—18}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf ·cm, 
70—95 in ·lbf}

18.6—25.5
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

18.6—25.5
{1.9—2.6, 13.8—18.8}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf ·cm, 
70—95 in ·lbf}

 N·m {kgf·m,  ft·lbf}

DBR413ZWB012

คลิป้ 



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-11 

04

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรตรวจจับความเรว็ลอดานหลงั [ABS 4 ลอ (รุนยกสูง, 4x4)] 
DCF041343710W04 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
1 ขอตอสายไฟ 
2 โบลท 

3 เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลัง 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอรตรวจจับความเรว็ลอหลัง [ABS 4 ลอ] 

DCF041343710W05 

การตรวจสอบดวยสายตา 
1. ตรวจสอบการหลวมหรือความเสียหายบนตัวเซ็นเซอร ใหเปลี่ยนถาจําเปน 

 
การตรวจสอบระยะหาง 

1. ถอดเซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอออก
2. วัดความยาว A และ B ดังแสดงในภาพ โดยใชเวอร

เนียคาลิปเปอร 
3. ลบคา B ออกจาก A จากนั้นตรวจสอบคาระยะหาง

ระหวางเซ็นเซอรและโรเตอรเซ็นเซอร ABS อยูใน
คากําหนดหรือไม 

  
 คาระยะหาง 

 0.3-1.1 มม. {0.012-0.043 นิว้} 
 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด เปลี่ยนชิ้นสวนที่
บกพรอง (เซ็นเซอรความเร็วลอ ABS,โรเตอร
เซ็นเซอร ABS, เพลาขับดานหลัง และเสื้อ
เพลาขับดานหลัง) 

 

 
 
 
 

โรเตอรเซน็เซอร 

คลิป้ 

เซน็เซอรตรวจจบัความเรว็จะอยู
เหนือทอทางน้าํมนัเบรก 

ภาพจากดานหนา 3

2

2
2

2

2

1

 N·m {kgf·m,  ft·lbf}

3 2

1

2

2

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf ·cm, 
70—95 in ·lbf}

19—25 {1.9—2.6, 14—18}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf ·cm, 
70—95 in ·lbf}

19—25 
{1.9—2.6, 
14—18}

7.8—10.8 N·m 
{80—110 kgf ·cm, 
70—95 in ·lbf}

18.6—25.5
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

18.6—25.5
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

18.6—25.5
{1.9—2.6, 
13.8—18.8}

DBR413ZWB013

A

B

DBR413ZWB014



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-12 

การตรวจสอบความตานทาน 
1. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็วลอ ABS 
2. ตรวจสอบคาความตานทานที่เซ็นเซอรความเร็วลอ ABS 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด ใหเปลี่ยนเซ็นเซอรความเร็วลอ ABS 
 
คาความตานทาน 

1.2-1.6 กิโลโอหม 
 
การตรวจสอบแรงเคลือ่น 

1. ยกรถข้ึนบนพื้นที่ไดระดับ และรองรับดวยขาตัง้ที่ปลอดภัย 
2. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็วลอ 
3. ตรวจสอบเซ็นเซอรแตละตัวในหนึ่งรอบการหมุนของลอ 

• ถาไมอยูในคากําหนด เปลี่ยนเซ็นเซอรความเร็วทีล่อ 
 
แรงเคลือ่น 

0.15-1.2 โวลต (AC) 
 

การตรวจสอบรปูแบบคลืน่แรงเคลือ่น (AC) 
1. ยกรถข้ึนบนพื้นที่ไดระดับ และรองรับดวยขาตัง้ที่ปลอดภัย 
2. ปลดขอตอสายไฟของเซ็นเซอรความเร็วลอ 
3. ใชออสซิโลสโคปตรวจรอบรูปแบบคลื่นแรงเคลื่อน 

เพ่ือตรวจการผดิปกติและเสยีงจากการหมุนของลอ
แตละลอ 
• ถารูปแบบสญัญาณผดิปกติหรือมีเสียงให
ตรวจสอบโรเตอรเซ็นเซอร ABS 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ G เซ็นเซอร [ABS 4 ลอ] 

DCF041343770W01 

 ขอควรระวงั 
• ระมดัระวงัและอยาทาํเซน็เซอรตกหลน ถามกีารตกหลน ใหเปลีย่น 

 
1. เลื่อนเบาะนั่งดานหนาฝงขวา (RH) ถอยหลังไปสุด 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีร่ะบุในตาราง 

 
1 ขอตอสายไฟ 
2 แผนยึดและ G เซ็นเซอร 
3 G เซ็นเซอร 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 

ความเรว็ต่าํ 

ความเรว็สงู 

V

-

+

DBR413ZWB011

 4.2—6.2 N·m {43—63 kgf·cm, 38—54 in·lbf}

1

2

3

 7.8—10.8 N·m {80—110 kgf·cm, 70—95 in·lbf}

DBR413ZWB015



ระบบเบรก ABS [ABS 4 ลอ] 
 

04-13B-13 

04

การตรวจสอบ G เซน็เซอร [ABS 4 ลอ] 
DCF041343770W02 

1. ตอขอตอสายไฟ 
2. หมุนสวติชจุดระเหมุนไปทีต่ําแหนง ON และตรวจสอบแรงเคลื่อนระหวางขัว้ A และ B ภายใตสภาวะดังตอไปนี้ 

• ถาไมอยูในคาที่กําหนด ใหเปลี่ยน G เซ็นเซอร 
(1) ตามขวาง 

 
แรงเคลือ่น 

2.4-2.6 โวลต 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ข้ึน (เปนมุม 90 องศา จากแนวขวาง) 
 

แรงเคลือ่น 
1.3-1.7 โวลต 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ลง (เปนมุม 90 องศา จากแนวขวาง) 
 

แรงเคลือ่น 
3.3-3.7 โวลต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC

DBR413ZWB016

ABR6916W007

ABR6916W010





ขอมลูเทคนิค 

04-50-1 

04

04-50 ขอมลูเทคนคิ 
ขอมลูเทคนคิระบบเบรก..............................04-50-1 

 
 
ขอมลูเทคนคิระบบเบรก 

DCF040500000W01 

รายการ คากาํหนด 
ชนิดนํ้ามันเบรก SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 
ความสูงแปนเหยียบเบรก 214-219 มม. {8.43-8.62 นิ้ว} 
ระยะฟรีแปนเหยียบเบรก 3.0-8.0 มม. {0.12-0.31 นิว} 
ระยะหางจากแปนเหยียบเบรกถึงพ้ืน 105 มม. {4.14 นิ้ว} หรือมากกวา 
แรงดันน้าํมันเบรกเมื่อเหยียบแปนเบรกดวยแรง 200 N {20 
kgf,45lbf} 

ที่ O kPa {0 mmhg, 0 inHg}: 593 kPa {6.1 kgf/cm²,  
87 psi} หรือมากกวา 

แรงดันน้าํมันเบรกเมื่อเหยียบแปนเบรกดวยแรง 200 N {20 
kgf,45lbf} 

ที่ 67 kPa {500 mmhg, 20 inHg} 6.950 kPa {70.9 
kgf/cm², 1.009 psi} หรือมากกวา 

คาความหนาต่าํสุดผาเบรกดิสกเบรกดานหนา ต่ําสดุ 2.0 มม. {0.079 นิ้ว} 

คาความหนาต่าํสุดจานดสิกเบรกดานหนา 4x2 (ยกเวนรุนยกสูง): 22.0 มม. {0.867 นิ้ว} 
รุนยกสูง, 4x4: 26.0 มม. {1.03 นิ้ว} 

คาความหนาต่าํสุดจานดสิกเบรกดานหนา หลงัจากการเจียร
ดวยเครื่องเจียรขณะอยูกับตัวรถ 

4x2 (ยกเวนรุนยกสูง): 22.8 มม. {0.898 นิ้ว} 
รุนยกสูง, 4x4: 26.8 มม. {1.06 นิ้ว} 

คาความหมุนเบีย้วจากดิสกเบรกดานหนา สูงสดุ 0.05 มม. {0.002 นิ้ว} 
ความหนาผาเบรกดรมัเบรกดานหลัง ต่ําสุด 1.0 มม. {0.04 นิ้ว} 

เสนผาศูนยกลางสูงสุดดรัมเบรก ดานหลัง 4x2 (ยกเวนรุนยกสูง): 271.5 มม. {10.68 นิ้ว} 
รุนยกสูง, 4x4: 296.5 มม. {11.67 นิ้ว} 

กานดึงเบรกมือ เม่ือดึงดวยแรง 98N {10kgf,22lbf} 1-7 รอยบาก (คลิ้ก) 
 
วาลวควบคมุแรงดนัน้าํมนัเบรก 

ประเภท แรงดนัน้าํมนัเบรก กระบอกเบรกทีล่อหนา 
(kPa {kgf/cm², psi}) 

กระบอกเบรกทีล่อหลงั 
(kPa {kgf/cm², psi} 

4,900 {50, 711} 2,250-2,850 {23-29, 327-413} ไมมี ABS 
4 ลอ 9,800 {100, 1,421} 3,130-3,930 {32-40, 454-569} 

4,900 {50, 711} 2,910-3,710 {30-37, 423-538} 

 
4x2 

(ยกเวน
รุนยกสูง) 

 

มี ABS 
4 ลอ 9,800 {100, 1,421} 4,970-6,170 {51-62, 721-894} 

4,900 {50, 711} 2,250-2,850 {23-29, 327-413} ไมมี ABS 
4 ลอ 9,800 {100, 1,421} 3,130-3,930 {32-40, 454-569} 

4,900 {50, 711} 2,650-3,450 {28-35, 385-500} 

 
รุนยกสูง, 

4x4 มี ABS 
4 ลอ 9,800 {100, 1,421} 4,700-5,900 {48-60, 682-855} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





เครือ่งมอืพเิศษ 

04-60-1 

04

04-60 เครือ่งมอืพเิศษ 
เครือ่งมือพเิศษระบบเบรก..............................04-60-1 

 
 
เครือ่งมือพเิศษระบบเบรก 

DCF046000000W01 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประแจหวัผา ชดุเกจวดั
แรงดนัน้าํมนั เกจวดัแรงดนั 

 

ขัว้ตอ ทอออน 
 

เครือ่งมือดนั
ลกูสบูดสิกเบรก 

เครือ่งมือดนั
ลกูสบูดสิกเบรก 

49 0259 770B 49 U043 0A0A 49 U043 004A

(Part of 49 
U043 0A0A)

49 U043 005

(Part of 49 
U043 0A0A)

49 U043 006

(Part of 49 
U043 0A0A)

49 0221 600C

49 T033 001A WDS

—





05-10-1 

 
 

 

 

 

05

ระบบสงกาํลัง 05
หมวด 

 

  
คลตัช................................ 05-10 เกยีรธรรมดา 

   [S15M-D, S15MX-D].........
 
05-11B เกยีรธรรมดา    

   [R15M-D]........................
 
05-11A ขอมลูเทคนิค....................... 05-50 

  เครือ่งมอืพเิศษ..................... 05-60 
 

05-10 คลตัช 
ตาํแหนงสวนประกอบของ 
   คลตัช....................................... 

 
05-10-2 

การถอด/ตดิตัง้ 
   ปมคลตัชตวัลาง............................ 

 
05-10-10 

ขั้นตอนทัว่ไป  
   (คลตัช).....................................

 
05-10-3 

การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบ 
  ปมคลตัชตวัลาง............................. 

 
05-10-11 

การตรวจสอบน้าํมันคลตัช.................05-10-3 การถอด/ตดิตัง้ชดุคลตัช.................... 05-10-12 
การไลลม/การเปลีย่นน้าํมนัคลตัช.......05-10-3 การตรวจสอบจานกดคลตัช.................05-10-16 
การปรบัตั้งแปนคลตัช...................... 05-10-4 การตรวจสอบแผนคลตัช.................... 05-10-17 
การถอด/ตดิตัง้แปนคลตัช................ 05-10-5 การตรวจสอบลกูปนกดคลตัช.............. 05-10-17 
การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบ 
   แปนคลตัช................................. 

 
05-10-6 

การตรวจสอบลกูปน 
   ปลายเกียร................................... 

 
05-10-18 

การถอด/ตดิตัง้ 
   แมปมคลตัชตวับน........................

 
05-10-6 

การตรวจสอบลอชวยแรง  
   [R15M-D]................................... 

 
05-10-18 

การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบ 
   แมปมคลตัชตวับน........................

 
05-10-8 

การตรวจสอบลอชวยแรงแบบ  
   Dual-mass  
   [S15M-D, S15MX-D]....................

 
 
05-10-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



คลตัช 
 

05-10-2 

ตาํแหนงสวนประกอบของคลตัช 
DCF051016003W01 

 

 

1 ทอน้ํามันคลัตช 
(ดู 05-10-3 ข้ันตอนทั่วไป (คลัตช)) 

2 
กระปุกน้ํามันเบรก 
(ดู 05-10-3 การตรวจสอบน้ํามันคลตัช) 
(ดู 05-10-3 การไลลม/การเปลี่ยนน้ํามันคลตัช)

3 
แปนคลตัช 
(ดู 05-10-4 การปรับตั้งแปนคลัตช) 
(ดู 05-10-5 การถอด/ตดิตั้งแปนคลัตช) 

4 

แมปมคลัตชตัวบน 
(ดู 05-10-6 การถอด/ตดิตั้งแมปมคลตัชตัวบน)
(ดู 05-10-8 การถอดแยกชิ้นสวน/ประกอบแม
ปมคลตัช) 

5 

ปมคลตัชตัวลาง 
(ดู 05-10-10 การถอด/ตดิตั้งปมคลตัช 
ตัวลาง) 
(ดู 05-10-11 การถอดแยกชิน้สวน/ประกอบปม
คลัตชตวัลาง) 

 
 
 

6 ชุดคลัตช 
(ดู 05-10-12 การถอด/ตดิตั้งชุดคลัตช) 

7 จานกดคลัตช 
(ดู 05-10-16 การตรวจสอบจานกดคลตัช) 

8 แผนคลัตช 
(ดู 05-10-17 การตรวจสอบแผนคลัตช) 

9 ลูกปนกดคลตัช 
(ดู 05-10-17 การตรวจสอบลกูปนกดคลตัช) 

10 ลูกปนปลายเกยีร 
(ดู 05-10-18 การตรวจสอบลกูปนปลายเกียร) 

11 

ลอชวยแรง [R15M-D] หรือลอชวยแรงแบบ 
Dual Mass [S15M-D, S15MX-D]  
(ดู 05-10-18 การตรวจสอบลอชวยแรง 
[R15M-D])  
(ดู 05-10-19 การตรวจสอบลอชวยแรงแบบ 
Dual Mass [S15M-D, S15MX-D]) 

 

S15M-D, S15MX-DR15M-D

3

1

2
4

10

79

8

11

5

6

1

4

DBG510ZWB006



คลตัช 
 

05-10-3 

 
 

 

 

 

05

ขั้นตอนทัว่ไป (คลตัช) 
DCF051016003W02 

 คาํเตอืน 
• ระวงัอยาใหน้าํมนัหยดใสสรีถ, เพราะวาจะทาํใหเกดิความเสยีหาย, ถามนี้าํมนัคลตัชหยดใสสรีถ, ควร

ลางออกดวยน้าํทนัท ี
 
หมายเหต ุ

• ถามีการถอดชิน้สวนที่เก่ียวของกับระบบคลตัช, ใหเติมน้าํมันคลตัช (น้ํามนัเบรก) ไลลมออกจากระบบและ
ตรวจสอบการรัว่ หลังจากบริการเสร็จ 

 
1. ใชเครื่องมือพิเศษ ถอดทอน้ํามันคลตัช (49 0259 770B) 
2. ประกอบทอน้ํามันคลตัชโดยใชประแจวดัแรงบิดและเครื่องมอืพิเศษ (49 0259 770B) 

 
การตรวจสอบน้าํมันคลตัช 

DCF051016010W01 

 
1. ตรวจสอบสภาพและระดับน้าํมันคลตัช (น้ํามนัเบรก) ที่กระปกุเติมระหวาง MIN และ MAX 

 
การไลลม/การเปลีย่นน้าํมนัคลตัช 

DCF051016010W02 

 คาํเตอืน 
• ระวงัอยาใหน้าํมนัหยดใสสรีถ, เพราะวาจะทาํใหเกดิความเสยีหาย, ถามนี้าํมนัคลตัชหยดใสสรีถ, ควร

ลางออกดวยน้าํทนัท ี
 
หมายเหต ุ

• เม่ือเปลี่ยนน้ํามนัคลัตช, ถายน้าํมันเกาทิ้ง, เตมิน้ํามันใหมที่กระปุกเติมและปฏิบัตติามขั้นตอนที่ 1 ถึง 7   
ตามหัวขอดานลาง 

 
คากาํหนดน้าํมนัเบรก 
 SAE J1703, FMVSS 116 DOT-3 

 
1. ถอดฝาปดออกจากปมคลตัชตวัลาง, และตอทอยางเขากับปลั๊กไลลม 
2. ใสปลายทอยางเขากับขวดแกวใส และเติมน้าํมันคลตัชระหวางไลลม 
3. ปฏิบัติงาน 2 คน, โดยคนที่หนึง่ทําหนาที่ เหยยีบแปนคลัตช, หลายๆครั้ง,เหยียบปลอยๆ, เหยียบ 
4. ในขณะที่เหยียบแปนคลตัชไว, อีกคนจะตองคลายปลั๊กไลลมโดยใชเครื่องมือพิเศษ, ดฟูองอากาศในขวดที่ใสน้ํามัน, 

เสร็จสมบรูณ ขันปลั๊กไลลมใหแนน 
5. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่ 3 และ 4 จนกระทั่งไมมฟีองอากาศออกมาจากทอยาง 
6. ใชเครื่องมือพิเศษขันปลั๊กไลลมใหแนน 

 
คาแรงขนั 

5.9-8.8 N•m {61-89 kgf•cm, 53-77 in•lbf} 
 

7. เติมน้ํามันที่กระปุกเติมใหไดระดับ MAX  
8. ทําการตรวจสอบตามรายการดงัตอไปนี้ 

• การทํางานของคลัตช 
• การรั่วของน้ํามนัคลัตช 
• ระดับน้าํมันคลตัช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49 0259 770B

DBG510ZWB002



คลตัช 
 

05-10-4 

การปรบัตั้งแปนคลตัช 
DCF051041030W01 

การปรบัตัง้/การตรวจสอบแปนคลตัช 
1. ตรวจวัดระยะแปนคลัตช 

• ถาไมอยูในคากําหนด, คลายนตัล็อก A และ
ปรับตั้งระยะเหยียบโดยสวิตช B แลว
ขันนัตล็อก A ใหแนน 

 
ระยะเหยยีบแปนคลตัช 

152 มม. {5.98 นิว้} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบ/การปรบัตัง้ระยะฟรแีปนคลตัช 

1. กดแปนคลัตชเบาๆดวยมือจนกระทั่งรูสึกวามแีรงตาน 
แลวทําการวดัระยะฟร ี
 
ระยะฟรแีปนคลตัช 

5-15 มม. {0.20-0.59 นิว้} 
 
ระยะฟรกีานดนัแปนคลตัช (คาอางองิ) 

0.1-0.5 มม. {0.004-0.020 นิว้} 
 

2. ถาไมอยูในคากําหนด, คลายนตัล็อก C และหมุนกาน D 
เพ่ือปรับระยะฟร ี

3. ทําการวัดระยะฟรีอีกครั้ง, ถาไดตามคากําหนด, 
ขันนัตล็อก C ใหแนน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเหยยีบ 

ระยะฟร ี

B

A
13.7—17.6
{140—179, 122—155}

N·m 
{kgf·cm, in·lbf}

DBG510ZWB013

N·m 
{kgf·cm, in·lbf}

D

C
11.76—16.66 
{120.3—169.8, 104.4—147.4}

DBG510ZWB014



คลตัช 
 

05-10-5 

 
 

 

 

 

05

การตรวจสอบตาํแหนงจากของแผนคลตัช 
1. ติดเครื่องยนต 
2. เลื่อนคันเกียรอยางชาๆไปยังตาํแหนงเกียรถอยหลัง, จนกระทั่งไดยินเสียงดังจากเฟองเกียร และคางคันเกียรไวที่

ตําแหนงนั้น โดยไมตองเหยยีบคลัตช 
3. เหยียบแปนคลตัชชาๆ และคางไวที่ตําแหนงนี้ ซึ่งเสียงดังของเฟองเกียรจะเงียบไป (ตําแหนงจากของแผนคลัตช)
4. วัดระยะ A (จากไมเหยียบแปนคลัตชไปทีต่ําแหนง

คลัตชจาก) และแนใจวาอยูในคากําหนด 
 
ระยะจากของแผนคลตัช (คาอางอิง) [R15M-D] 

A : 100-130 มม. {3.94-5.11 นิว้} 
 
ระยะจากของแผนคลตัช (คาอางอิง) [S15M-D, 
S15MX-D] 

A : 110-125 มม. {4.34-4.92 นิว้} 
 

 
 

 
การตรวจสอบสวติชคลตัช 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดข้ัวตอของสวิตชคลัตช 
3. วัดความตอเนื่องตามตาราง 
 
         :ตอเนื่อง 

 
 

 

• ถาไมไดคากําหนด, เปลีย่นสวิตชใหม 
 
 
การถอด/ตดิตัง้แปนคลตัช 

DCF051041030W02 

1. แปนคลตัชติดตั้งรวมอยูดวยกันกับแปนเบรกและคันเรง อางถึง หนวยที่ 01, ระบบประจุไอดี, การถอด/ตดิตั้งแปน
คันเรง สําหรับการถอด/ตดิตั้งแปนเบรก (ดู 01-13A-9 การถอด/ตดิตั้งชุดแปนคันเรง  [WL-3]) (ดู 01-13B-11     
การถอด/ตดิตั้งชุดแปนคันเรง [WL-C, WE-C]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาํแหนง 
จากของ 
แผนคลตัช 

ระยะเหยยีบ

ปลอยแปนคลตัช 

เหยยีบแปนคลตัช 

สภาวะ ขัว้ 

A

CHU0510W006

B A

DBG510ZWB001

A B

CHU0510W007



คลตัช 
 

05-10-6 

การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบแปนคลตัช 
DCF051041030W03 

1. ถอดสวนประกอบแปนคันเรง (ดู 01-13A-9 การถอด/ตดิตั้งแปนคันเรง [WL-3]) (ดู 01-13B-11 การถอด/ตดิตั้งแปน
คันเรง [WL-C, WE-C]) 

2. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
3. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
4. ตรวจสอบและปรับตั้งแปนคลตัช (ดู 05-10-4 การปรับตั้งแปนคลัตช) 

 

 
 
 
 

1 สวิตชคลัตช 
2 นัตล็อก 
3 ยางกันกระแทก 
4 แหวนรอง 
5 สลัก 

 
 

6 บูชยาง 
7 นัตล็อก 
8 กานดาน 
9 กามปู 
10 แปนคลตัช 

 
 
 

การถอด/ตดิตัง้แมปมคลตัชตวับน 
DCF051041990W01 

 คาํเตอืน 
• ระวงัอยาใหน้าํมนัหยดใสสรีถ, เพราะวาจะทาํใหเกดิความเสยีหาย, ถามนี้าํมนัคลตัชหยดใสสรีถ, ควรลางออก

ดวยน้าํทนัท ี
 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
3. ไลลมออกจากระบบ (ดู 05-10-3 การไลลม/การเปลี่ยนน้ํามนัคลัตช) 
4. ตรวจสอบและปรับตั้งแปนคลตัช (ดู 05-10-4 การปรับตั้งแปนคลัตช) 

 
 
 
 
 
 
 
 

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

1

2 13.7—17.6
{140—179, 122—155}

N·m 
{kgf·cm, in·lbf}

3

4

8

7

5
6

9 10

11.76—16.66 
{120.3—169.8, 104.4—147.4}

DBG510ZWB015



คลตัช 
 

05-10-7 

 
 

 

 

 

05

R15M-D  

 
 
 

1 ทอน้ํามันคลัตช 
2 นัตล็อก 

3 แมปมคลัตชตัวบน 
4 ปะเก็น 

 

S15M-D, S15MX-D 

 
 
 

1 คลิ้ปล็อกทอยาง 
2 ทอน้ํามันคลัตช 
3 นัตล็อก 

4 แมปมคลัตช 
5 ปะเก็น 

 
 

3

1

N·m {kgf·m, ft·lbf}

SST

*49 0259 770B

*

4

2 18.6—25.5 {1.90—2.60,  13.7—18.8}

16—22
 {1.7—2.2, 12—16}

DBG510ZWB020

5

4

3

1

2

R

R

SST

16—22
 {1.7—2.2, 12—16}

*49 0259 770B

*

18.6—25.5
{1.90—2.60,  13.7—18.8}

N·m  {kgf·m,  ft·lbf}

DBG510ZWB016



คลตัช 
 

05-10-8 

การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบแมปมคลตัชตวับน 
DCF051041990W02 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
R15M-D  

 
 

1 แหวนล็อก 
(ดู 05-10-9 การถอด/ตดิตั้งแหวนล็อก) 

2 ลูกสูบ 
3 สเปเซอร 
4 ลูกยาง 
5 สปริงดันกลับ 
6 ฝาปดกระปุกเตมิ 
7 กระปุกเติม 

8 บูช 
9 โบลท 
10 ปะเก็น 
11 ลูกสูบลิ้นทางเดียว 
12 สปริงดันกลับ 
13 สลักลิ้นทางเดยีว 
14 เสื้อแมปมคลัตช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R

BRAKE
FLUIDBRAKE

FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

R

R

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

G
R

E
A

S
E

9

8

7

5

4
3

1

2

10

6

14 13

11

12
83.3—112.7 N·m 
{8.5—11.4 kgf·m, 61.5—83.1 ft·lbf}

DBG510ZWB021



คลตัช 
 

05-10-9 
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S15M-D, S15MX-D 

 
 

1 คลิ้ปทอยาง 
2 ทอน้ํามันคลัตช 
3 ทอตอ 
4 บูช 
5 ตัวกันกระแทก 
6 ซีล 
7 โบลท 
8 แหวน 

9 ลูกสูบลิ้นทางเดียว 
10 สปริงดันกลับ 
11 สลักลิ้นทางเดยีว 

12 แหวนล็อก 
(ดู 05-10-9 การถอด/ตดิตั้งแหวนล็อก) 

13 ชุดลูกสูบ 
14 เสื้อแมปมคลัตช 

 
 
การถอด/ตดิตัง้แหวนลอ็ก 

1. ในขณะที่กดลูกสูบ, ปองกันผวิกระบอกสูบไมใหมี
รอยโดยใชผาหุมทีต่ัวกด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R

BRAKE
FLUID

R

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

G
R

E
A

S
E

R
9

8

7

5

4

3
10

14

13

11

12

6

1

2

R

R

83.3—112.7 N·m 
{4.50—11.49 kgf·m, 61.44—83.12 ft·lbf}

39.0—53.9 N·m 
{3.98—5.49 kgf·m, 28.8—39.7 ft·lbf}

DBG510ZWB017

CHU0510W003



คลตัช 
 

05-10-10 

การถอด/ตดิตัง้ปมคลตัชตวัลาง 
DCF051041920W01 

 คาํเตอืน 
• ระวงัอยาใหน้าํมนัหยดใสสรีถ, เพราะวาจะทาํใหเกดิความเสยีหาย, ถามนี้าํมนัคลตัชหยดใสสรีถ, ควรลางออก

ดวยน้าํทนัท ี
 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
3. ไลลมออกจากระบบ (ดู 05-10-3 การไลลม/การเปลี่ยนน้ํามนัคลัตช) 
4. ตรวจสอบและปรับตั้งแปนคลตัช (ดู 05-10-4 การปรับตั้งแปนคลัตช) 

1 ทอน้ํามัน 
2 ปมคลตัชตัวลาง 

15.7—22.5 N·m 
{1.61—2.29 kgf·m, 11.6—16.5 ft·lbf}

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

21.6—26.5 N·m 
{2.21—2.70 kgf·m, 
16.0—19.5 ft·lbf}

2

1

*49 0259 770B

SST *

DCF510ZW5101

Revised 6/2006 (Ref. No. LF026/06)



คลตัช 
 

05-10-11 
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การถอดแยกชิ้นสวน/การประกอบปมคลตัชตวัลาง 
DCF051041920W02 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 

1 ยางกันฝุน 
2 กานดัน 
3 ชุดลูกสูบ 
4 สปริงดันกลับ 

5 ฝาปดปลั๊กไลลม 
6 สกรูไลลม 
7 เสื้อปมคลตัชตวัลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7
5

4

3

6

1

2

BRAKE
FLUID

BRAKE
FLUID

5.9—8.8 N·m {61—89 kgf·cm, 53—77 in·lbf}

DBG510ZWB004



คลตัช 
 

05-10-12 

การถอด/ตดิตัง้ชดุคลตัช 
DCF051016000W01 

1. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
2. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
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E
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S
E
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R

E
A

S
E
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E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

SST

SST

SST

SST

N·m {kgf·m, ft·lbf}

R15M-D: 
17.6—26.5 {1.80—2.70, 13.0—19.5}
S15M-D, S15MX-D: 
25.0—33.0 {2.55—3.36, 18.5—24.3}

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

R15M-D

S15M-D, S15MX-D

R15M-D

G
R

E
A

S
E

R

9

8

7

5

6

2

4

3

R15M-D: 
96.1—102.9 {9.80—10.49, 70.88—75.89}
S15M-D, S15MX-D: 
151.3—161.1 {15.43—16.42, 111.6—118.8}

1

DCF510ZW5103

1 ปมคลตัชตัวลาง 
(ดู 05-10-10 การถอด/ตดิตั้งปมคลตัชตัวลาง) 

2 เกียรธรรมดา 
(ดู 05-11A-5 การถอด/ตดิตั้งเกียรธรรมดา 
[R15M-D]) 
(ดู 05-11B-6 การถอด/ตดิตั้งเกียรธรรมดา 
[S15M-D]) 
(ดู 05-11B-10 การถอด/ตดิตัง้เกียรธรรมดา 
[S15MX-D]) 

3 ยางกันฝุน 
4 ลูกปนกดคลตัช 

(ดู 05-10-16 การตรวจสอบลกูปนกดคลตัช) 
5 กามปู 
6 จานกดคลัตช 

(ดู 05-10-13 หมายเหตุการถอดแผนคลตัชและ
จานกดคลัตช) 
(ดู 05-10-15 หมายหตุการตดิตั้งจานกดคลตัช) 

7 แผนคลัตช 
(ดู 05-10-13 หมายหตุการถอดแผนคลตัชและ
จานกดคลัตช) 
(ดู 05-10-15 หมายหตุการตดิตั้งแผนคลัตช) 

8 ลูกปนปลายเกยีร 
(ดู 05-10-13 หมายหตุการถอดลูกปนปลายเกียร  
[R15M-D]) 
(ดู 05-10-14 หมายหตุการตดิตั้งลูกปนปลาย
เกียร [R15M-D]) 

9 ลอชวยแรง [R15M-D] หรือลอชวยแรงแบบ 
Dual mass [S15M-D, S15MX-D] 
(ดู 05-10-14 หมายหตุการถอดลอชวยแรง 
[R15M-D] หรอืลอชวยแรงแบบ Dual mass 
[S15M-D, S15MX-D]) 
(ดู 05-10-15หมายหตุการติดตั้งลอชวยแรง 
[R15M-D] หรอืลอชวยแรงแบบ Dual mass 
[S15M-D, S15MX-D]) 

 

            ดานเกยีร ดานเครือ่งยนต 

Revised 6/2006 (Ref. No. LF026/06)



คลตัช 
 

05-10-13 
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หมายหตกุารถอดแผนคลตัชและจานกดคลตัช 
 
 คาํเตอืน 

• เมื่อทาํการเปลีย่นชิน้สวน, ควรทีจ่ะเปลีย่นทัง้ชดุ [S15M-D, S15MX-D] 
• เนือ่งจากหนาทีข่องจานกดคลตัชปรบัตัง้อตัโนมตั,ิ ถานาํชดุจานกดคลตัชอนัเกากลบัมาใชอกีครัง้, จะตองใช
รวมกบัแผนคลตัชอนัเกา [S15M-D, S15MX-D] 

 
1. ประกอบเครื่องมือพิเศษ 
2. คลายโบลทแตละอันหนึ่งรอบ ทแยงมุมจนกระทั่งสปริงยืดออก 
3. ถอดแผนคลัตชและชุดจานกดคลัตช 

 
หมายหตกุารถอดลกูปนปลายเกยีร  [R15M-D]  
  
 หมายเหต ุ

• ลูกปนปลายเกยีรไมตองถอดออก, ถาไมจําเปนตองเปลี่ยน 
 

1. ใชเครื่องมือพิเศษถอดลูกปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 E011 1A049 SE01 310A

DBG510ZWB008

49 1285 071

ADJ4920W005



คลตัช 
 

05-10-14 

หมายหตกุารตดิตัง้ลกูปนปลายเกยีร [R15M-D] 
1. ใชเครื่องมือพิเศษประกอบลูกปน 

 
 
 
 

หมายหตกุารถอดลอชวยแรง [R15M-D] หรอืลอชวยแรงแบบ Dual mass [S15M-D, S15MX-D] 
1. ใชเครื่องมือพิเศษยดึเครื่องมอืพิเศษยึดลอชวยแรง 
2. ถอดโบลททแยงมุมตามรูป 
3. ถอดลอชวยแรง 
4. ตรวจสอบการรัว่ของน้ํามันจากซีลหลังเพลาขอเหวี่ยง 

• ถาไมเปนไปตามคากําหนด, เปลี่ยนซลีใหม    
(ดู 01-10A-17 การเปลี่ยนซลี [WL-3])          
(ดู 01-10B-18 การเปลี่ยนซลี [WL-C, WE-C]) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานเครือ่งยนต ดานเกยีร 

ลกูปนปลายเกยีร

49 F028 202

49 G030 797

DBG510ZWB018

0—0.2 mm {0.0—0.0078 in}

DBG510ZWB019
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49 E011 1A0

DBG510ZWB009



คลตัช 
 

05-10-15 
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หมายหตกุารตดิตัง้ลอชวยแรง [R15M-D] หรอืลอชวยแรงแบบ Dual mass [S15M-D, S15MX-D] 
1. ทําความสะอาดรูโบลท 
2. ประกอบลอชวยแรงเขากับเพลาขอเหวี่ยง 
3. หมุนโบลทยดึดวยมือในแนวทแยงมุมตามรปู 
4. ใชเครื่องมือพิเศษประกอบเขากับลอชวยแรง 
5. ขันโบลทยดึใหแนนในแนวทแยงมุมตามรูป 
 

คาแรงขนั 
R15M-D : 96.1-102.9 N•m {9.80-10.49 kgf•m, 

70.88-75.89 ft•lbf} 
S15M-D, S15MX-D : 151.3-161.1 N•m {15.43-

16.42 kgf•m, 111.6-118.8 ft•lbf} 
 

 
 
 
 
 

หมายหตกุารตดิตัง้แผนคลตัช 
1. ใชเครื่องมือพิเศษยดึแผนคลตัช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายหตกุารตดิตัง้ชดุจานกดคลตัช 

1. ประกอบเครื่องมือพิเศษ 
2. ขันโบลทยดึแนวทแยงมุมตามรูป  

 
คาแรงขนั 

R15M-D : 17.6-26.5 N•m {1.80-2.70 
kgf•m, 13.0-19.5 ft•lbf} 

S15M-D, S15MX-D : 25.0-33.0 N•m {2.55-
3.36 kgf•m, 18.5-24.3 ft•lbf} 
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49 E011 1A0

DBG510ZWB010

49 SE01 310A

ADJ4920W004
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49 E011 1A0

49 SE01 310A

DBG510ZWB011



คลตัช 
 

05-10-16 

การตรวจสอบจานกดคลตัช 
DCF051016410W01 

1. ตรวจวัดการสึกหรอของจานกดคลตัช 
• ถาสึกหรอเกินคากําหนด, เปลี่ยนชดุจาน

กดคลตัชใหม 
 
คาความลกึสงูสดุ 

0.6 มม. {0.024 นิว้} 
 
 
 
 
 
 

2. ตรวจวัดความโกงของชุดจานกดคลตัชดวยบรรทัด
เล็กและฟลเลอรเกจ 

• ถาสูงเกวาคากําหนด, เปลี่ยนชุดจานกด
คลัตชใหม 

 
ระยะความโกงสงูสดุ 

0.3 มม. {0.012 นิว้} 
 

 
 

 

3. ใชไดอัลเกจยึดกับเสื้อสูบ ตรวจสอบปลายแผน สปริง
ไดอะแฟรม 

4. หมุนลอชวยแรงและตรวจสอบการเยื้องศูนยของปลาย
แผนสปริงไดอะแฟรม 

• ถาเกินกวาคากําหนด, เปลี่ยนชุดจานกดคลัตช
ใหม 

 
คาความสงูแตกตางสงูสดุ 

1.0 มม. {0.039 นิว้} 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3E0510W023

B3E0510W024

DBG510ZWB012



คลตัช 
 

05-10-17 
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การตรวจสอบแผนคลตัช 
DCF051016460W01 

1. ถอดแผนคลัตช 
2. ตรวจสอบหนาสัมผัส, และคราบจาระบี, น้ํามนั 
3. ตรวจสอบการสกึหรอของสปรงิและหมุดย้ํา 
4. ใชเวอรเนียร คารฺลิปเปอร, วัดความสึกระหวาง

หนาสัมผสัแผนคลัตชและหัวหมุดย้ํา 
 
คาความสกึต่าํสดุ 

0.3 มม. {0.012 นิว้} 
 
• ถานอยกวาคากําหนด, ใหเปลีย่นแผน

คลัตชใหม 
 
 
 
 

5. ใชไดอัลเกจวดัความบดิเบี้ยวของแผนคลัตช 
 
คาความบดิเบีย้วแผนคลตัชสงูสดุ 

0.7 มม. {0.028 นิว้} 
 

• ถาคาความบดิเบ้ียวสูงกวาคากําหนด, ให
เปลี่ยนแผนคลตัชใหม 

 
6. ประกอบแผนคลัตช 
 

 
 

 
การตรวจสอบลกูปนกดคลตัช 

DCF051016510W01 

 คาํเตอืน 
• อยาลางทาํความสะอาดลกูปนกดคลตัชดวยน้าํมนัหรอืไอน้าํ เพราะลกูปนมจีาระบอียูภายใน 

 
1. ถอดลูกปนกดคลัตช 
2. ออกแรงหมุนลกูปนในแนวแกน, และแนวรศัมี 

ตรวจสอบการตดิขัด, แรงตาน, และเสยีงดัง 
• ถามีขอบกพรอง ใหเปลี่ยนลูกปนใหม 

3. ประกอบลูกปนกดคลตัช 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3 mm 
{0.012 in}

CHU0510W027

B3E0510W025

B3E0510W026



คลตัช 
 

05-10-18 

การตรวจสอบลกูปนปลายเกียร 
DCF051011501W01 

1. หมุนลูกปนตามรูปภาพ, โดยไมตองถอดออก 
• ถามีขอบกพรอง, เปลี่ยนลูกปนใหม 

 
 

การตรวจสอบลอชวยแรง [R15M-D] 
DCF051011500W01  

1. ถอดลอชวยแรงออก 
 
หมายเหต ุ

• ใชกระดาษทรายขัดทําความสะอาด
บริเวณผิวสัมผสัของลอชวยแรง 

• ตรวจสอบความบิดเบี้ยวของหนาสัมผัส
ของแผนคลัตชกับลอชวยแรง 

 
2. ตรวจสอบหนาสัมผัสของแผนคลัตช 
3. ตรวจสอบฟนเฟองบนลอชวยแรง 
4. ประกอบลอชวยแรง 
 
 
 
 
5. ใชไดอัลเกจตรวจวัดความบดิเบี้ยวของสวนที่

สัมผัสกับแผนคลัตช 
 

คาความบดิเบีย้วสงูสดุ 
0.1 มม. {0.004 นิว้} 

 
• ถาคาความบดิเบ้ียวสูงกวาคากําหนด, 

เปลี่ยนลอชวยแรงใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG510ZWB023

DBG510ZWB024

DBG510ZWB025



คลตัช 
 

05-10-19 
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การตรวจสอบลอชวยแรงแบบ Dual-mass [S15M-D, S15MX-D] 
DCF051011500W02 

 คาํเตอืน 
• อยาถอดแยกลอชวยแรง Dual Mass ถาไมบดิเบีย้ว 
• อยาทาํความสะอาดดวยสารตางๆ ทีเ่ปนน้าํมนั, ทาํความสะอาดโดยใชผาแหงเชด็เทานัน้ 
• อยาทาํความสะอาดชองวางระหวางไพมารแีมสและเซคคัน่ดารแีมส, ทาํความสะอาดเฉพาะหนาสมัผสัรโูบลท 

และหนาสมัผสักบัคลตัช 
 

1. ถอดลอชวยแรง Dual Mass 
 
หมายเหต ุ

• ใชกระดาษทรายขัดบริเวณที่เปนรอยเปอน 
• ตรวจสอบความบิดเบี้ยวของหนาสัมผัสที่จับกับ

แผนคลัตช หลงัจากประกอบเขากับเพลา    
ขอเหวี่ยงแลว 

 
2. ตรวจสอบลอชวยแรง Dual Mass 

— การแตกราว 
— การสึกหรอของเฟอง 
— การแตกราวของเฟอง 
— รอยขูดขีด, รอยไหมบริเวณหนาสัมผัสกับแผนคลัตช 

• ถาผดิปกต,ิ ใหเปลี่ยน ลอชวยแรง Dual Mass 
ใหม 

 
3. ตรวจสอบวาศูนยกลางของลอชวยแรงขยับเคลื่อนที ่

(1) หมุนหรือพยายามดันใหเลื่อนข้ึน-ลง, ซาย, ขวา 
เพ่ือตรวจสอบวาศูนยกลางของลอชวยแรงไม
เคลื่อนที ่

• ถามีการเคลื่อนที่ตามทศิทางลกูศรตาม
รูปภาพ, ใหเปลี่ยนลอชวยแรง Dual Mass 
อันใหม 

 
 
 
 
 

4. ตรวจสอบเซคคั่นดารี่แมสหมนุได 15 ฟนหรอืมากกวา 
• ถาหมุนได 15 ฟนหรือมากกวา, ใหเปลีย่นลอ

ชวยแรง Dual Massใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3U0510W004

B3E0510W055

D3E510ZW8001



คลตัช 
 

05-10-20 

 
5. ตรวจสอบการสมัผสัของสลักยดึกับไพมารี่แมสของ

ลอชวยแรง Dual Mass 
 
ขอควรระวงั 

• ตองแนใจวาตดิตัง้สลกัยดึทัง้สามตวัแลว 
• ถาตาํแหนงสลกัยดึสมัผสักบัน้าํหนกัไพมา

รีข่องลอชวยแรง Dual Mass, ใหเปลีย่น
ลอชวยแรงใหม 

 
6. ตรวจสอบเซคคั่นดารี่แมสดวยสายตา 

• ถามีขอบกพรอง, เปลี่ยนลอชวยแรง Dual 
Massใหม 

 
 
 

7. ตรวจสอบฟนเฟองดวยสายตา 
• ถามีขอบกพรอง, ใหเปลีย่นลอชวยแรง 

Dual mass ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ตรวจสอบการรัว่ของจาระบีบริเวณแนวเชื่อมของ
ลอชวยแรง Dual mass 

• ถามีจาระบรีั่ว, ใหเปลี่ยนลอชวยแรง 
Dual mass ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. ตรวจสอบความบิดเบี้ยวของลอชวยแรง Dual mass 
 
คาความบดิเบีย้วสงูสดุ [S15M-D, S15MX-D] 

1.5 มม. {0.059 นิว้} 
 
• ถามากกวาคากําหนด, เปลี่ยนลอชวยแรง 

Dual mass ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟนเฟอง 

B3E0510W056

D3E510ZW8002

B3E0510W057

D3E510ZW8007



คลตัช 
 

05-10-21 
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10. ตรวจสอบระยะยื่นออกจากขอบของสลักนํารอง

ของลอชวยแรง Dual mass 
• ถาไมอยูในคากําหนด, เปลี่ยนลอชวยแรง 

Dual mass ใหม 
 
 
 
 
 
 
 

11. หมุนเซคคั่นดารี่แมสในทิศทางซาย,ขวา และหมุนได
ภายในชวง 5 ฟน โดยไมมีแรงตาน 

• ถามีขอบกพรอง, ใหเปลีย่นลอชวยแรง 
Dual mass ใหม 

12. ตรวจสอบการแตกราวของลอชวยแรง 
• ถามีการแตกราว, ใหเปลีย่นลอชวยแรง 

Dual mass ใหม 

 
 

11mm {0.4330}

D3E510ZW8005

D3E510ZW8006





เกยีรธรรมดา [R15M-D] 
 

05-11A-1 
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05-11A เกยีรธรรมดา [R15M-D] 
ตาํแหนงสวนประกอบเกียรธรรมดา 
   รายละเอยีด [R15M-D].................

 
05-11A-1 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรความเรว็   
(VSS) [R15M-D]......................... 

 
05-11A-3 

การถอด/ตดิตัง้สวติชเกียรวาง 
   [R15M-D].................................

 
05-11A-2 

การตรวจสอบเซ็นเซอรความเรว็  
   (VSS) [R15M-D]..........................

 
05-11A-4 

การตรวจสอบน้าํมันเกยีร 
   [R15M-D].................................

 
05-11A-2 

การถอด/ตดิตัง้เกยีร 
   [R15M-D]...................................

 
05-11A-5 

การเปลีย่นน้าํมนัเกยีร 
    [R15M-D]................................

 
05-11A-2 

การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้เกยีร 
   [R15M-D]................................... 

 
05-11A-6 

การเปลีย่นซลีน้ํามนั (ทายเกียร) 
   [R15M-D].................................

 
05-11A-3 

  
 
 
 
 

ตาํแหนงสวนประกอบเกียรธรรมดา [R15M-D] 
DCF051100000W01 

 

 
 

 

1 

น้ํามันเกียร 
(ดู 05-11A-2 การตรวจสอบน้าํมันเกียร 
[R15M-D]) 
(ดู 05-11A-2 การเปลี่ยนน้ํามนัเกียร 
[R15M-D]) 

2 
ซีลนํ้ามัน (ทายเกียร) 
(ดู 05-11B-4 การเปลี่ยนซลีน้ํามัน  
(ทายเกียร) [R15M-D]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

เกียร 
(ดู 05-11A-5 การถอด/ตดิตั้งเกียร  
[R15M-D]) 
(ดู 05-11A-6 การตรวจสอบหลังการตดิตั้ง
เกียร [R15M-D]) 

4 
สวิตชเกียรวาง 
(ดู 05-11A-2 การถอด/ตดิตั้งสวิตชเกียรวาง 
[R15M-D]) 

5 
เซ็นเซอรความเร็ว 
(ดู 05-11A-3 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอร
ความเร็ว (VSS) [R15M-D]) 

 
 
 
 

 
 
 
 

2

3

5

4

1

DBG511AWB001



เกยีรธรรมดา [R15M-D] 
 

05-11A-2 

การถอด/ตดิตัง้สวติชเกียรวาง [R15M-D] 
DCF051100000W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดปลั๊กข้ัวสวติชเกียรวาง
3. ถอดสวิตชเกียรวาง 
4. ประกอบสวติชเกียรวางเขากับเสื้อเกียร (ปะเกน็ใหม) 
 

คาแรงขนั 
25-34 N•m {2.5-3.5 kgf•m, 18-25 ft•lbf} 

 
5. ตอข้ัวสวติชเกียร 
6. ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่

 
การตรวจสอบน้าํมันเกยีร [R15M-D] 

DCF051127001W01 

1. จอดรถในพื้นทีร่าบ 
2. ถอดโบลทปลั๊กเติม 
3. ตรวจดูวาระดับน้ํามันใกลกับชองปลั๊กเติม 

• ถาระดับน้ํามันต่าํกวาชองปลั๊กเติม, ให
เติมน้ํามันเกียรเพ่ิม 

 
ชนดิน้าํมนั [R15M-D] 
เกรด: API GL-4 หรอื GL-5 
ความหนดื (ทกุฤดกูาล): SAE 75W-90 
ความหนดื (สงูกวา 10 ° C {50 ° F}): SAE 

80W-90 
 

4. ประกอบปลั๊กเตมิตัวใหม 
คาแรงขนั 

25-39 N•m {2.5-3.9 kgf•m, 18-28 ft•lbf} 

 

 
การเปลีย่นน้าํมนัเกยีร [R15M-D] 

DCF051127001W02 

1. จอดรถในพื้นทีร่าบ 
2. ถอดปลั๊กถายออก (พรอมประเก็น A และ B) 

แลวถายน้ํามันทิ้ง 
3. ทําความสะอาดปลั๊กถาย A และ B 
4. ทาปะเก็นเหลวที่เกลียวปะเก็น B 
5. ประกอบปลั๊กถาย A และ B พรอมปะเก็นใหม 
 

คาแรงขนั 
A: 39-59 N•m {4.0-6.0 kgf•m, 29-43 ft•lbf} 

คาแรงขนั 
B: 21-31 N•m {2.2-3.1 kgf•m, 16-22 ft•lbf} 
  

6. ถอดปลั๊กเติม, แลวเติมน้ํามันเกียรใหระดับน้ํามัน
ไดระดับใกลชองปลั๊กเติม 

 
ชนดิน้าํมนั [R15M-D] 
เกรด: API GL-4 หรอื GL-5 
ความหนดื (ทกุฤดกูาล): SAE 75W-90 
ความหนดื (สงูกวา 10 ° C {50 ° F}): SAE 

80W-90 
ความจ ุ(ประมาณ): 2.8 L {3.0 US qt, 2.5 

lmp qt} 

 
 

 

ปะเกน็ 
โอ-รงิ 

สวติช
เกยีรวาง 

ปลัก๊เตมิ 

ปลัก๊ถาย A ปลัก๊ถาย B 

R

DBG511AWB002

DBG511AWB004

DBG511AWB003

DBG511AWB005



เกยีรธรรมดา [R15M-D] 
 

05-11A-3 
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7. ประกอบปลั๊กเตมิตัวใหม
 

คาแรงขนั 
25-39 N•m {2.5-3.9 kgf•m, 18-28 ft•lbf} 

 
การเปลีย่นซลีน้ํามนั (ทายเกียร) [R15M-D] 

DCF051117335W01 

1. ถายน้ํามันเกียร 
 (ดู 05-11A-2 การถายน้ํามันเกียร [R15M-D]) 
2. ถอดเพลากลาง 
 (ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง) 
3. ใชไขควงแบนงดัซีลนํ้ามันออก 
4. ทาจาระบีบริเวณขอบซีลนํ้ามนัตัวใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ใชเครื่องมือพิเศษเคาะซีลนํ้ามันเขากับเสื้อเกียร 
6. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
7. เติมน้ํามันเกียร 
 (ดู 05-11A-2 การเปลี่ยนน้ํามนัเกียร [R15M-D]) 

 

 
การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรความเรว็ (VSS) [R15M-D] 

DCF051117400W01 

คาํเตอืน 
• น้าํหรอืสิง่แปลกปลอมทีเ่ขาไปในขัว้ตอ อาจเปนสาเหตทุาํใหการตอวงจรไมด ีหรอืเกดิการผกุรอนได, ตองแนใจวา

ไมมหียดน้าํหรอืวตัถแุปลกปลอมทีบ่รเิวณขัว้ตอ เมือ่มกีารถอดขัว้ออก 
 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดข้ัวเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) 
3. ถอดเซ็นเซอร 
4. ทาน้ํามันบริเวณโอริงอันใหม และสวมเขากับ

เซ็นเซอรความเร็ว VSS  
5. ประกอบเซ็นเซอรความเร็ว 

 
คาแรงขนั 

7.8-11.0 N•m {80-112 kgf•m, 70-97 ft•lbf} 
 
6. ตอข้ัวเซ็นเซอร 
7. ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่

 

ปลัก๊เตมิ 

DBG511AWB006

DBG511AWB009

49 G030 795

DBG511AWB008

VSS

DBG511AWB010



เกยีรธรรมดา [R15M-D] 
 

05-11A-4 

การตรวจสอบเซ็นเซอรความเรว็ (VSS) [R15M-D] 
DCF051117400W02 

1. ถอดเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) (ดู 05-11A-3 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) [R15M-D])
2. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้วของ VSS ในขณะที่

หมุนเฟอง 
 
 แรงเคลือ่นเซน็เซอรความเรว็ (VSS) [R15M-D]  

5 โวลต หรอืนอยกวา 
 

• ถาแรงเคลื่อนปกติ, เซ็นเซอรปกติ ใหซอมสายไฟ
ที่เก่ียวของ 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด (เข็มไมขยบั), 
ใหเปลี่ยนเซ็นเซอรความเรว็ (VSS) ใหม 

 
3. ประกอบเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) (ดู 05-11A-3 การ

ถอด/ติดตั้งเซน็เซอรความเร็ว (VSS) [R15M-D]) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AB

DBG511AWB015



เกยีรธรรมดา [R15M-D] 
 

05-11A-5 
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การถอด/ตดิตัง้เกยีร [R15M-D] 
DCF051100000W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดเพลากลาง (ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง) 
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
4. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
5. ตรวจสอบหลังการประกอบ และพิจารณาดูวาไมมีขอบกพรอง (ดู 05-11A-6 การตรวจสอบหลังการประกอบเกียร 

[R15M-D]) 

 
 

1 หัวเกียร 

2 คอนโซล  
(ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งคอนโซล) 

3 ยางกันฝุน 
4 แผนรองยางกันฝุน 
5 ยางรอง 
6 ยางกันฝุน 
7 ปะเก็น 
8 แหวนรอง 
9 บูช 
10 คันเกียร 

11 ซีลคันเกียร 
12 ปมคลตัชตัวลาง 
13 ข้ัวตอเซ็นเซอรความเร็ว 
14 ข้ัวตอสวติชไฟถอยหลัง 
15 ข้ัวตอสวติชเกียรวาง 
16 ที่ยดึทอไอเสยี 
17 คานรอง 
18 ยางยดึแทนเกียร 

19 
เกียร 
(ดู 05-11A-6 หมายหตุการถอดเกียร) 
(ดู 05-11A-6 หมายเหตุการตดิตั้งเกียร) 

 
 

A

A

R

G
R

E
A

S
E

G
R

E
A

S
E

OILOIL

9

8

7

10

6

19

18
12

17

16

1514
11

13

37—52 
{3.8—5.3,
28—38}

15.7—22.5 
{1.61—2.29,
11.6—16.5}

21.6—28.4 
{2.21—2.89,
16.0—20.9}

15.7—22.5 
{1.61—2.29,
11.6—16.5}

31.4—46.1 
{3.21—4.70,
23.2—34.0}

36.5—46.1 
{3.73—4.70,
27.0—34.0}

7.8—11.0 N·m 
{80—112 kgf·cm, 
70—99 in·lbf}

7.8—11.0 N·m 
{80—112 kgf·cm, 
70—99 in·lbf}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

5

4

12

2

3

DBG511AWB211

แคบ็ธรรมดา 



เกยีรธรรมดา [R15M-D] 
 

05-11A-6 

หมายเหตกุารถอดเกยีร 
 

คาํเตอืน 
• ถอดเกยีรอยางระมดัระวงั, จบัยดึใหมัน่คง, ถาเกยีรตกหลนอาจทาํใหเกดิความเสยีหายและไดรบับาดเจบ็ได 

 
1. ใชแมแรงยกเกียรรองรับเกียร 
2. ถอดโบลทยดึเกียร 
3. ถอดเกียร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้เกยีร 

1. เขาเกียรที่ตาํแหนงใดๆ 
2. ใชเครื่องมือพิเศษประกอบเพลาหลักเกียร 
 

คาํเตอืน 
• ตดิตัง้เกยีรอยางระมดัระวงั, จบัยดึใหมัน่คง, 
ถาเกยีรตกหลนอาจทาํใหเกดิความเสยีหาย
และไดรบับาดเจบ็ได 

 
 
 
 
 
 

3. วางเกียรบนแมแรงยกเกียร และยกเกียรข้ึน 
 

หมายเหต ุ
• หมุนเครื่องมือพิเศษอยางชาๆ เพ่ือที่จะสวม
เพลาเกียรเขากับชุดคลัตช และติดตั้งชดุเกียร 

 
4. ติดตั้งเกียร 
5. ขันโบลทยดึใหแนน 

 
 
การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้เกยีร [R15M-D] 

DCF051100000W04 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบเฉพาะเมื่อมีการซอมใหญชุดเกียร 

 
1. ตรวจสอบและทดสอบตามหัวขอตอไปนี้ 

(1) ไมมีเสียงดังในขณะเปลี่ยนเกียร 
(2) เกียรเขาไดอยางนิ่มนวล 
(3) เกียรไมหลดุ เม่ือเปลี่ยนเกียรไปแลว 
(4) สวิตชไฟเกียรถอยทํางานถูกตอง 

 
 

 
 
 

DBG511AWB012
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DBG511AWB013

DBG511AWB012



เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-1 

 
 

 

 

 

05

 

05-11B เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
ตาํแหนงสวนประกอบเกียรธรรมดา 
   [S15M-D, S15MX-D]..................

 
05-11B-2 

การตรวจสอบเซ็นเซอรความเรว็  
   (VSS) [S15M-D]..........................

 
05-11B-5 

การถอด/ตดิตัง้สวติชเกียรวาง 
   [S15M-D, S15MX-D]..................

 
05-11B-3 

การถอด/ตดิตัง้เกยีร 
   [S15M-D]...................................

 
05-11B-5 

การตรวจสอบน้าํมันเกยีร 
   [S15M-D, S15MX-D]..................

 
05-11B-3 

การถอด/ตดิตัง้เกยีรและทรานสเฟอร    
[S15M-D]...................................

 
05-11B-10 

การเปลีย่นน้าํมนัเกยีร 
   [S15M-D, S15MX-D]..................

 
05-11B-4 

การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้ 
   [S15M-D]................................... 

 
05-11B-12 

การเปลีย่นซลีน้ํามนั (ทายเกียร) 
   [S15M-D]................................. 

 
05-11B-4 

การตรวจสอบเกียรและทรานสเฟอร    
[S15M-D]...................................

 
05-11B-12 

การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรความเรว็   
(VSS) [S15M-D]........................

 
05-11B-5 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-2 

 
ตาํแหนงสวนประกอบเกียรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 

DCF051100000W05 

 
 

1 

น้ํามันเกียร 
(ดู 05-11B-3 การตรวจสอบน้าํมันเกียร 
[S15M-D, S15MX-D]) 
(ดู 05-11B-4 การเปลี่ยนน้ํามนัเกียร  
[S15M-D, S15MX-D]) 

2 
ซีลนํ้ามัน (ทายเกียร) 
(ดู 05-11B-4 การเปลี่ยนซลีน้ํามัน (ทายเกียร) 
[S15M-D]) 

 
 

2

3

1

1

S15M-D

S15MX-D

3

4

4

5

DBG511BWB001



เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-3 

 
 

 

 

 

05

 

3 

เกียร 
(ดู 05-11B-5 การถอด/ตดิตั้งเกียร [S15M-D]) 
(ดู 05-11B-10 การถอด/ตดิตัง้เกียรและ 
ทรานสเฟอร [S15M-D]) 
(ดู 05-11B-12 การตรวจสอบหลังการประกอบ 
[S15M-D]) 
(ดู 05-11B-12 การตรวจสอบเกียรและ 
ทรานสเฟอร [S15M-D]) 

4 
สวิตชเกียรวาง 
(ดู 05-11B-3 การถอด/ตดิตั้งสวิตชเกียรวาง 
[S15M-D, S15MX-D]) 

5 

เซ็นเซอรความเร็ว 
(ดู 05-11B-5 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรความเร็ว   
(VSS) [S15M-D]) 
(ดู 05-11B-5 การตรวจสอบเซ็นเซอรความเร็ว 
(VSS) [S15M-D]) 

 
 
การถอด/ตดิตัง้สวติชเกียรวาง [S15M-D, S15MX-D] 

DCF051100000W06 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดข้ัวตอสายไฟสวติชเกียรวาง 
3. ถอดสวิตชเกียรวาง 
4. ประกอบปะเก็นและสวิตชเกียรวางตัวใหมเขากับ

เสื้อเกียร 
 
คาแรงขนั 

25-34 N•m {2.6-3.4 kgf•m, 19-25 ft•lbf} 
 
5. ตอข้ัวตอสายไฟสวิตชเกียรวาง 
6. ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่

 
การตรวจสอบน้าํมันเกยีร [S15M-D, S15MX-D] 

DCF051127001W03 

1. จอดรถในพื้นทีร่าบ 
2. ถอดปลั๊กเติมน้าํมันเกียรออก 
3. ตรวจดูน้ํามันเกียรใหไดระดับชองปลั๊กเติม 

• ถาระดับน้ํามันต่าํกวาชองเติม, ใหเติมน้ํามัน
เกียรเพ่ิมใหไดระดับ 

 
น้าํมนัเกยีร [S15M-D, S15MX-D] 
ชนดิ: Mercon® Multi-purpose AFT XT-2-QDX 
 

4. ประกอบแหวนรองอันใหมและปลั๊ก 
 

คาแรงขนั 
40-59 N•m {4.1-6.0 kgf•m, 30-43 ft•lbf} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชเกยีรวาง 

สวติชเกยีรวาง 

ปลัก๊เตมิ 

S15M-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S15MX-D 
 
 

DBG511BWB002

DBG511BWB004



เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-4 

การเปลีย่นน้าํมนัเกยีร [S15M-D, S15MX-D] 
DCF051127001W04 

1. จอดรถในพื้นทีร่าบ 
2. ถอดปลั๊กเติมและปลั๊กถายออก แลวถายน้ํามนั

เกียรออก 
3. ทําความสะอาดปลั๊กถาย 
4. ประกอบปลั๊กถายและแหวนรองอันใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. เติมน้ํามันเกียรใหไดระดับชองเติม 
  
 น้าํมนัเกยีร [S15M-D, S15MX-D] 

ชนดิ: Mercon® Multi-purpose AFT XT-2-QDX 
ความจ ุ(ประมาณ) : 3.55 L {3.75 US qt, 3.12 

lmp qt} 
 
 
 
 
 
 
6. ประกอบปลั๊กเตมิและแหวนรองอันใหม 
 

คาแรงขนั 
40-59 N•m {4.1-6.0 kgf•m, 30-43 ft•lbf} 

 
 
การเปลีย่นซลีน้ํามนั (ทายเกียร) [S15M-D] 

DCF051117335W02 

1. จอดรถในพื้นทีร่าบ 
2. ถายน้ํามันเกียร (ดู 05-11B-4 การเปลี่ยนน้ํามนัเกียร [S15M-D, S15MX-D]) 
3. ถอดเพลากลาง (ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง) 
4. ใชไขควงแบนงดัซีลนํ้ามัน (ทายเกียร) ออก 
5. ทาจาระบีบริเวณขอบซีลนํ้ามนัตัวใหม 

 
 
 
 
 
 

ปลัก๊ถาย 

ปลัก๊เตมิ 

ปลัก๊เตมิ 

DBG511BWB005

DBG511BWB006

DBG511BWB007

DBG511BMB003



เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-5 
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6. ใชเครื่องมือพิเศษเคาะซีลนํ้ามันเขากับเสื้อเกียร 
7. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
8. เติมน้ํามันเกียร 

(ดู 05-11B-4 การเปลี่ยนน้ํามนัเกียร [S15M-D, 
S15MX-D]) 

 

 
 
การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรความเรว็ (VSS) [S15M-D] 

DCF051117400W03 

คาํเตอืน 
• น้าํหรอืสิง่แปลกปลอมทีเ่ขาไปในขัว้ตอ อาจเปนสาเหตทุาํใหการตอวงจรไมด ีหรอืเกดิการผกุรอนได, ตองแนใจ

วาไมมหียดน้าํหรอืวตัถแุปลกปลอมทีบ่รเิวณขัว้ตอ เมือ่มีการถอดขัว้ออก 
 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดข้ัวเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) 
3. ถอดเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) 
4. ทาน้ํามันบริเวณโอริงอันใหม และสวมเขากับ

เซ็นเซอรความเร็ว (VSS) 
5. ประกอบเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) 

 
คาแรงขนั 

7.8-11.0 N•m {80-112 kgf•m, 70-97 ft•lbf} 
 
6. ตอข้ัวเซ็นเซอร 
7. ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่

 
 

 
การตรวจสอบเซ็นเซอรความเรว็ (VSS) [S15M-D] 

DCF051117400W04 

1. ถอดเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) (ดู 05-11B-5 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) [S15M-D]) 
2. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้วของ VSS ในขณะที่

หมุนเฟอง 
 
 แรงเคลือ่นเซน็เซอรความเรว็ (VSS) [S15M-D] 

5 โวลต หรอืนอยกวา 
 
• ถาแรงเคลื่อนปกติ, เซ็นเซอรปกติ ใหซอม
สายไฟที่เก่ียวของ 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด (เข็มไมขยบั), 
ใหเปลี่ยนเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) ใหม 

3. ประกอบเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) (ดู 05-11B-5 การ
ถอด/ติดตั้งเซน็เซอรความเร็ว (VSS) [S15M-D) 

 
 

 

การถอด/ตดิตัง้เกยีร [S15M-D] 
DCF051100000W07 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดเพลากลาง (ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง) 
3. ถอดทอไอเสียดานหนาและแคตตาไลติก (ด ู01-15B-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอเสีย [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
5. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
6. ตรวจสอบหลังการประกอบ และพิจารณาวาไมมีขอบกพรอง (ดู 05-11B-12 การตรวจสอบหลังการประกอบ [S15M-D]) 

 
 
 
 

49 G028 203
DBG511BMB032

VSS

DBG511BWB008

AB

DBG511BWB009



เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-6 

ยกเวนรุนยกสงู 

 

1 หัวเกียร 

2 
คอนโซล (แคบ็ธรรมดา) หรือแผงคอนโซล 
(ยกเวนรุนแค็บธรรมดา) 
(ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งคอนโซล) 

3 ยางกันฝุน 
4 แผนรองยางกันฝุน 
5 ยางรอง 
6 ยางกันฝุน 
7 ปะเก็น 
8 แหวนรอง 
9 บูชยาง 
10 คันเกียร 
11 ซีลคันเกียร 
12 ปมคลตัชตัวลาง 

13 ข้ัวตอสวติชเกียรวาง 
14 ข้ัวตอสวติชเกียรถอยหลัง 
15 ข้ัวตอเซ็นเซอรความเร็ว 

16 
คานขวาง 
(ดู 05-11B-8 หมายหตุการถอดคานขวาง [ยกเวน
รุนยกสูง]) 

17 โบลท 
18 โบลท 

19 ยางยดึแทนเกียร 
(ดู 05-11B-8 หมายเหตุการถอด/ตดิตั้งเกียร) 

20 แผงยึดเกียร 
(ดู 05-11B-8 หมายเหตุการถอด/ตดิตั้งเกียร) 

21 เกียร 
(ดู 05-11B-8 หมายเหตุการถอด/ตดิตั้งเกียร) 

22 แผนยึดทอไอเสียทอนหนา 
 
 
 

R
G

R
E

A
S

E
G

R
E

A
S

E

9

8

7

6

10

7.8—11.0 N·m 
{80—112 kgf·cm, 
70—99 in·lbf}

7.8—11.0 N·m 
{80—112 kgf·cm, 
70—99 in·lbf}

G
R

E
A

S
E

11

OIL

5

4

12

2

REGULAR CAB

37—52 
{3.8—5.3,
28—38}

19—25 
{2.0—2.5,
15—18}

37—46
{3.8—4.6, 
28—33}

37—46
{3.8—4.6, 
28—33}

15.7—22.5
{1.61—2.29,
11.6—16.5}

12

15
14

16

13

N·m {kgf·m, ft·lbf}

36.5—46.1 
{3.73—4.70,
27.0—34.0}

15.7—22.5 
{1.61—2.29,
11.6—16.5}

31.4—46.1 
{3.21—4.70,
23.2—34.0}

3

18

21

22

20

19

17

DBG511BWB010



เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-7 

 
 

 

 

 

05

รุนยกสงู 

 
 

1 หัวเกียร 

2 
คอนโซล (แคบ็ธรรมดา) หรือแผงคอนโซล 
(ยกเวนรุนแค็บธรรมดา) 
(ดู 09-17-11 การถอด/ตดิตั้งคอนโซล) 

3 ยางกันฝุน 
4 แผนรองยางกันฝุน 
5 ยางรอง 
6 ยางกันฝุน 
7 ปะเก็น 
8 แหวนรอง 
9 บูชยาง 
10 คันเกียร 
11 ซีลคันเกียร 

12 ปมคลตัชตัวลาง 
13 ข้ัวตอสวติชเกียรวาง 
14 ข้ัวตอสวติชเกียรถอย 
15 ข้ัวตอเซ็นเซอรความเร็ว 

16 
คานขวาง 
(ดู 05-11B-8 หมายเหตุการถอดคานขวาง 
[ยกเวนรุนยกสงู]) 

17 ยางยดึแทนเกียร 
(ดู 05-11B-8 หมายเหตุการถอด/ตดิตั้งเกียร) 

18 เกียร 
(ดู 05-11B-8 หมายเหตุการถอด/ตดิตั้งเกียร) 

19 แผนยึดทอไอเสียทอนหนา 

 

 
 

R

G
R

E
A

S
E

9

8

7

6

10

7.8—11.0 N·m 
{80—112 kgf·cm, 
70—99 in·lbf}

7.8—11.0 N·m 
{80—112 kgf·cm, 
70—99 in·lbf}

G
R

E
A

S
E

11

OIL

5

4

3

1

2

37—52 
{3.8—5.3,
28—38}

19—25 
{2.0—2.5,
15—18}15.7—22.5

{1.61—2.29,
11.6—16.5}

12

18

17

16

N·m {kgf·m, ft·lbf}

36.5—46.1 
{3.73—4.70,
27.0—34.0}

15
14

13

15.7—22.5 
{1.61—2.29,
11.6—16.5}

31.4—46.1 
{3.21—4.70,
23.2—34.0}

19
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เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-8 

หมายเหตกุารถอดคานขวาง [ยกเวนรุนยกสงู] 
1. ถอดสายเบรกมอื ตามรูปภาพ (ดู 04-12-6 การถอด/

ติดตั้งสายเบรกมือ [WL-C (ยกเวนรุนยกสูง)]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ถอดคานขวางออก 

 
หมายหตกุารถอด/ตดิตัง้เกยีร 

 
คาํเตอืน 

• ถอดเกยีรอยางระมดัระวงั, จบัยดึใหมัน่คง, ถาเกยีรตกหลนอาจทาํใหเกดิความเสยีหายและไดรบับาดเจบ็ได 
 

ขอควรระวงั 
• เมื่อทาํการถอด/ตดิตัง้เกยีร, อยาถอดชิน้สวนเกนิความจาํเปน เพือ่ปองกันการสบัสน 

 
หมายเหต ุ

1. ใชแมแรงยกเกียรรองรับตวัเกียร 
2. ยึดเกียรเขากับแมแรงยกเกียร เพ่ือปองกันการตกหลน 
3. ถอดชิ้นสวนดังตอไปนี้ 

— คานขวาง (รุนยกสูง) 
— ยางยดึแทนเกียร 
— แผงยึดแทนเกียร (ยกเวนรุนยกสูง) 

4. ถอดโบลทออกจากเกียร 
 

• การตดิตั้งชุดเกียรตัวใหม, ถอดสปริงออก
ตามที่แสดงในรูป 

สปรงิ 

DBG511BWB015

DCF510ZW5102

DBG511BWB016

DBG511BWB017
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เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-9 

 
 

 

 

 

05

5. ถอดเกียร
(1) ถอดชดุเกียรทอนหลัง 
(2) เอียงชุดเกียร เพ่ือยกทอนหลงัเกียรใหสูงข้ึน 
(3) ลดแมแรงยกเกียรลง จนกระทัง่หลุดออกจาก

คานขวาง 
(4) ทําซ้ําข้ันตอน (1) ถึง (3) หลังจากขั้นตอน (3) 

เสร็จสมบรูณ, มีชองวางระหวางเกียรทอนหลัง
และคานขวาง 

(5) ใชเชือกรดัรอบๆ เกียร 

คาํเตอืน 
• ระวงัเกยีรและแมแรงยกเกยีรหลนหรอืตก 
ซึง่อาจทาํใหเกดิความเสยีหาย หรอืไดรบั
บาดเจบ็สาหสัได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) เลื่อนเกียรไปดานเครื่องยนต 
(7) เลื่อนแมแรงยกเกียรลงทางดานทายเกียร 

6. การประกอบทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

หมายเหตกุารประกอบชิน้สวนระบบคนัเกยีร 
 

หมายเหต ุ
• ถาทายเกียรหรอืชุดเกียรถูกถอดแยกและตรวจสอบ จะตองเตมิน้ํามันเกียรใหถูกชนิดและไดความจุเดิมทุกครั้ง 
 

1. เติมน้ํามันเกียรตามที่กําหนดทีเ่สื้อชุดคันเกียร 
 

น้าํมนัเกยีร [S15M-D] 
ชนดิ: Mercon® Multi-purpose AFT XT-2-QDX 
ความจ ุ(ประมาณ): 220-260 มลิลลิติร {220-

260 ซซี,ี 13.42-15.86 ลกูบาศนนิว้} 
 

 
 
 
 
 
 
 

3

1

2 2

DBG511BWB012

DBG511BWB013

7

6

DBG511BWB014

DBG511AWB014
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เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-10 

การถอด/ตดิตัง้เกยีรและทรานสเฟอร [S15M-D] 
DCF051100000W08 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดเพลากลาง (ดู 03-15-2 การถอด/ตดิตั้งเพลากลาง) 
3. ถอดทอไอเสียดานหนาและแคตตาไลติก (ด ู01-15B-2 การถอด/ติดตั้งระบบไอเสีย [WL-C, WE-C]) 
4. ถอดแยกชิ้นสวนเรียงตามลําดบัในตาราง 
5. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
6. ตรวจสอบหลังการประกอบ และพิจารณาวาไมมีขอบกพรอง (ดู 05-11B-12 การตรวจสอบหลังการประกอบและการ

ตรวจสอบเกียรและทรานสเฟอร [S15M-D]) 

 
1 หัวเกียร 

2 แผงคันเกียร 
(ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งคอนโซล) 

3 ยางกันฝุน 
4 แผนรองยางกันฝุน 

5 ยางรอง 
6 ยางกันฝุน 
7 ปะเก็น 
8 แหวนรอง 
9 บูช 
10 คันเกียร 

 
 

4

1

2

13

20
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23
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37—52 
{3.8—5.3,
28—38}
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7.8—11 N·m 
{80—112 kgf·cm, 
70—99 in·lbf}

7.8—11 N·m 
{80—112 kgf·cm, 
70—99 in·lbf}
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19
12

18
17

16
15

43—54 
{4.4—5.5,
32—39}

37.3—51.9 
{3.81—5.29,
27.6—38.2}

25

24

26

5

15.7—22.5
{1.61—2.29,
11.6—16.5}

19—25
{2.0—2.5,
15—18}

36—50
{3.7—5.0,
27—36}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

3

31.4—46.1 
{3.21—4.70,
23.2—34.0}

31.4—46.1 
{3.21—4.70,
23.2—34.0}

31.4—46.1 
{3.21—4.70, 23.2—34.0}
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เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-11 

 
 

 

 

 

05

11 คันเกียรทรานสเฟอร 
12 ซีลคันเกียร 
13 ปมคลตัชตัวลาง 

(ดู 05-10-10 การถอด/ตดิตั้งปมคลตัชตัวลาง) 
14 แผงปดดานลางชุดทรานสเฟอร 
15 ข้ัวตอสวติชเกียรวาง 
16 ข้ัวตอสวติชเกียรถอยหลัง 
17 ข้ัวตอสวติช 4x4 
18 ข้ัวตอสวติชเกียรวางทรานสเฟอร 
19 ข้ัวตอเซ็นเซอรความเร็ว 

20 คานขวาง 
(ดู 05-11B-11 หมายหตุการถอดคานขวาง) 

21 เกียร 
(ดู 05-11B-11 หมายเหตุการถอด/ติดตั้งเกียร) 

22 สวนประกอบของอุปกรณยึดชดุเกียร 
23 แผนยึดทอไอเสียทอนหนา 
24 แทนยึดเกียรทอนบน 
25 ยางยดึแทนเกียร 
26 แทนยึดเกียรทอนลาง 

 
หมายเหตกุารถอด/ตดิตัง้เกยีร 
 

คาํเตอืน 
• ถอดเกยีรอยางระมดัระวงั, จบัยดึใหมัน่คง, ถาเกยีรตกหลนอาจทาํใหเกดิความเสยีหายและไดรบับาดเจบ็ได 

 
ขอควรระวงั 

• เมื่อทาํการถอด/ตดิตัง้เกยีร, อยาถอดชิน้สวนเกนิความจาํเปน เพือ่ปองกันการสบัสน 
 

หมายเหต ุ
• ใชแมแรงยกเกียรสองตัว สําหรับการถอด/ติดตั้งชดุเกียร 

 
 
1. ถอดยางยดึเฟองทายดานหนา (ดู 03-14A-2 การถอด/

ติดตั้งเฟองทายดานหนา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ใชแมแรงยกเกียรรองรับทรานสเฟอร 
3. ถอดคานขวางออก 

 
 

ยางยดึ 

• การตดิตั้งชุดเกียรตัวใหม, ถอดสปริงออก
ตามที่แสดงในรูป 

สปรงิ 

DCF510ZW5102

DBG511BWB019

DBG511BWB020
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เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 
 

05-11B-12 

4. ใชแมแรงยกเกียรอีกอันรองรับชุดเกียร 
5. เม่ือถอด/ติดตั้งชุดเกียร ใชเชือกมัดเกียรติดกับแมแรงยก

เกียร เพ่ือปองกันการตกหลน 
 

ขอควรระวงั 
• อยาใหแมแรงยกเกยีรชนหรอืกระแทกกบัโบลท
ยางแทนเกยีร เพราะจะทาํใหโบลทเสยีหาย 

 
6. ถอดแมแรงยกเกียรตวัที่ 1 
7. ถอดโบลทออกจากเกียร 
8. ถอดเกียร 
9. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
 
 
 
การตรวจสอบหลงัการตดิตัง้ [S15M-D] 

DCF051100000W09 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบเฉพาะเมื่อมีการซอมใหญชุดเกียร 

 
1. ตรวจสอบและทดสอบตามหัวขอตอไปนี้ 

(1) ไมมีเสียงดังในแตละตําแหนงเกียร 
(2) เกียรเขาไดอยางนิ่มนวล 
(3) เกียรไมหลดุ เม่ือเปลี่ยนเกียร 
(4) สวิตชไฟเกียรถอยทํางาน 

 
 
การตรวจสอบเกียรและทรานสเฟอร [S15M-D] 

DCF051100000W10 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบเฉพาะเมื่อมีการซอมใหญชุดเกียรหรือทรานสเฟอร 

 
1. ตรวจสอบและทดสอบตามหัวขอตอไปนี้ 

(1) ไมมีเสียงดังในแตละตําแหนงเกียร 
(2) เกียรเขาไดอยางนิ่มนวล 
(3) เกียรไมหลดุ เม่ือเปลี่ยนเกียร 
(4) สวิตชไฟเกียรถอยทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBG511BWB021



ขอมลูเทคนิค 
 

05-50-1 

 
 

 

 

 

05

01-50 ขอมลูเทคนคิ 
ขอมลูเทคนคิของเกยีร..................... 05-50-1 

 
  

ขอมลูเทคนคิของเกยีร  
DCF0550000000W01 

คลตัช 
รายการ คากาํหนด 

น้ํามันเกียร SAE L1703, FMVSS 116 DOT-3 
ระยะเหยยีบคลตัช 152 มม. {5.98 นิ้ว} 
ระยะฟรีแปนคลตัช 5-15 มม. {0.20-0.59 นิ้ว} 
ระยะฟรีกานดันคลัตช (คาอางอิง) [R15M-D] 0.1-0.5 มม. {0.004-0.020 นิ้ว} 
ระยะคลัตชจาก (คาอางอิง) [R15M-D] A: 100-130 มม. {3.94-5.11 นิ้ว} 
ระยะคลัตชจาก (คาอางอิง) [S15M-D, S15MX-D] A: 110-125 มม. {4.34-4.92 นิ้ว} 
ความลึกแผนคลัตชสูงสุด 0.6 มม. {0.024 นิ้ว} 
ระยะหางจานกดคลตัชสูงสุด 0.3 มม. {0.012 นิ้ว} 
ระยะหางแตกตางจานกดคลัตชสูงสุด 1.0 มม. {0.039 นิ้ว} 
ความลึกแผนคลัตชต่ําสุด 0.3 มม. {0.012 นิ้ว} 
คาความบิดเบี้ยวแผนคลตัชสูงสุด 0.7 มม. {0.028 นิ้ว} 
คาความบิดเบี้ยวลอชวยแรงสูงสุด [R15M-D] 0.1 มม. {0.004 นิ้ว} 
คาความบิดเบี้ยวลอชวยแรงแบบ Dual Mass สูงสดุ  
[S15M-D, S15MX-D] 1.5 มม. {0.059 นิ้ว} 

 
เกยีรธรรมดา [R15M-D] 

รายการ คากาํหนด 

น้ํามันเกียร [R15M-D] 

เกรด : API GL-4 หรือ GL-5 
ความหนดื (ทุกฤดูกาล) : SAE 75W-90 

ความหนดื (สูงกวา 10 ° C {50 ° F}): SAE 80W-90 
ความจุ (ประมาณ) : 2.8 L {3.0 US qt, 2.5 lmp qt} 

แรงเคลื่อนเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) 5 โวลต หรือนอยกวา 
 
เกยีรธรรมดา [S15M-D, S15MX-D] 

รายการ คากาํหนด 

น้ํามันเกียร [S15M-D, S15MX-D] 
ชนิด : Mercon® Multi-purpose AFT XT-2-QDX 

ความจุ (ประมาณ) : 3.55 L {3.75 US qt,  
3.12 lmp qt} 

แรงเคลื่อนเซ็นเซอรความเร็ว (VSS) [S15M-D] 5 โวลต หรือนอยกวา 

น้ํามันเสื้อควบคุมการเขาเกียร [S15M-D] 
ชนิด : Mercon® Multi-purpose AFT XT-2-QDX 

ความจุ (ประมาณ) : 220-260 มิลลิลติร  
{220-260 ซีซ.ี , 13.42-15.86 ลูกบาศนนิ้ว} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





เครือ่งมอืพเิศษ 
 

05-60-1 
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05-60 เครือ่งมอืพเิศษ 
เครือ่งมือพเิศษระบบสงกาํลงั................ 05-60-1   
 

49 0259 770B                                               49 SE01 310A                                            49 1285 071

49 S120 440                                                49 G030 797                                                49 E011 1A0

49 F028 202                                                 49 G030795                                                49 G028 203

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุยดึ 
รงิเกยีร ดามจบั 

 

ตวัรอง 
 

ตวัยดึ
เพลาหลกั 

ตวัประกอบ
ซลีน้าํมนั 
 

ตวัประกอบบูช 
 

ตวัดงึลกูปน 
 

เครือ่งมือนาํรอง
คลตัช 
 

ประแจ
ขนันตั 
 





06-10-1 

06

ระบบบังคบัเลีย้ว 06
หมวด 

 

  
ขัน้ตอนทั่วไป....................... 06-10 ขอมลูเทคนิค....................... 06-50 
พวงมาลัยเพาเวอร.................06-14 เครือ่งมอืพเิศษ..................... 06-60 
 

 

06-10 ขัน้ตอนทัว่ไป 
ข อควรระวงั (ระบบบังคบัเลีย้ว)............06-10-1 
 
 
 

ขอควรระวงั (ระบบบังคบัเลีย้ว) 
DCF061000000W01 

 
การประกอบกะทะลอและยาง 

1. เม่ือประกอบลอและยาง ขันนัตใหแนนในทศิทางทแยงมุม ตามคาแรงขันที่กําหนด 
 

คาแรงขนั 
88.2-117.6 N•m {9.00-11.99 kgf•cm, 65.06-86.73 in•lbf} 

 
การปลดขอตอสายไฟ 

1. ถอดข้ัวลบแบตเตอรี่กอนการปฏิบัติงานใดๆ ก็ตามที่จําเปนตองถอดขอตอสายไฟ (ดู 01-17-2 การถอดประกอบ
แบตเตอรี)่ 

 
การถอด/ตดิตัง้พวงมาลยัเพาเวอร 

1. ถามีการถอดทอน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร ในระหวางการปฏบิัติงาน, ใหเติมน้ํามัน AFT M-III หรือเทยีบเทา 
(Dexron®II) ไลลมออกจากระบบ และตรวจสอบการรั่ว หลังจากปฏิบัติงานเสรจ็สมบรูณ 





พวงมาลัยเพาเวอร   
 

06-14-1 

06

06-14 พวงมาลยัเพาเวอร 
ตาํแหนงพวงมาลัยเพาเวอร......................06-14-2 
การไลลม.............................................06-14-3 

การถอด/ตดิตัง้กระปุกเกยีร 
   และกานตอ................................ 06-14-10 

 

การตรวจสอบน้าํมัน 
   พวงมาลัยเพาเวอร..............................

 
06-14-3 

การถอดแยก/ประกอบกระปกุเกยีร 
   และกานตอ................................ 06-14-12 

 

การตรวจสอบพวงมาลยั...........................06-14-5 
การถอด/ตดิตัง้พวงมาลยั........................ 06-14-6 

การตรวจสอบกระปกุเกยีร 
   และกานตอ................................

 
06-14-14-1

การตรวจสอบเพลาแกน 
   พวงมาลัย..........................................

 
06-14-9 

การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามนั 
   พวงมาลัยเพาเวอร.......................

 
06-14-14-2

  การถอดแยก/ประกอบปมน้าํมนั 
   พวงมาลัยเพาเวอร.......................

 
06-14-15 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
ตาํแหนงพวงมาลัยเพาเวอร 

DCF061400000W01 

 
 

1 กระปุกเติมนํ้ามนัพวงมาลัยเพาเวอร 
(ดู 06-14-3 การไลลม) 
(ดู 06-14-3 การตรวจสอบน้ํามันพวงมาลยั
เพาเวอร) 

2 พวงมาลัย 
(ดู 06-14-5 การตรวจสอบพวงมาลัย) 
(ดู 06-14-6 การถอด/ตดิตั้งพวงมาลัย
เพาเวอร) 

3 

06-14-2 

เพลาแกนพวงมาลัย 
(ดู 06-14-9 การตรวจสอบเพลาแกน
พวงมาลัย) 

4 กระปุกเกียรและกานตอ 
(ดู 06-14-10 การถอด/ตดิตั้งกระปุกเกียรและ
กานตอ) 
(ดู 06-14-11 การถอดแยก/ประกอบกระปุก
เกียรและกานตอ) 
(ดู 06-14-13 การตรวจสอบกระปุกเกียรและ
กานตอ) 

5 ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร 
(ดู 06-14-14 การถอด/ตดิตั้งปมนํ้ามัน
พวงมาลัยเพาเวอร) 
(ดู 06-14-15 การถอดแยก/ประกอบปมนํ้ามนั
พวงมาลัยเพาเวอร) 

 

5

4

31

2

DBR614ZWB001



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การไลลม 

DCF061400000W02 
 ขอควรระวงั 

• อยาหมนุพวงมาลยัในขณะตรวจสอบระดบัน้าํมนัพวงมาลยัเพาเวอร นอกจากนี้อาจทาํใหระดบัน้าํมนัมกีาร
เปลีย่นแปลง และไมสามารถตรวจสอบไดอยางถกูตอง 

 
1. ตรวจสอบระดับน้ํามัน (ดู 06-14-3 การตรวจสอบระดับน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร) 
2. ยกดานหนาของรถยนตข้ึน และรองรับไวดวยขาตั้ง 
3. หมุนพวงมาลยัไปทางซายและขวาใหสุดหลายๆ ครั้ง โดยไมตองติดเครื่องยนต 
4. ตรวจสอบระดับน้ํามันซ้ําอีกครัง้ 

• ถาระดับน้ํามันลดลง, ใหเติมนํ้ามันเพ่ิม 
5. ทําซ้ําตามขั้นตอนขอ 3 และ 4 จนกระทั่งน้ํามนัไดระดับ 
6. ลดรถลง 
7. ติดเครื่องยนตและเดินเบา 
8. หมุนพวงมาลยัไปทางซายและขวาใหสุดหลายๆ ครั้ง 
9. พิจารณาวาน้าํมันไมมีฟองอากาศและระดับน้าํมันไมลดลง 

• ถาระดับน้ํามันลดลง, เตมินํ้ามนัถาจําเปนและทําซ้ําตามขอ 8 และ 9 
 
 
การตรวจสอบน้าํมันพวงมาลยัเพาเวอร 

DCF061432040W01 
ตรวจสอบระดบัน้าํมนัพวงมาลยัเพาเวอร 
1. ตรวจสอบระดับน้ํามันพวงมาลยัเพาเวอร 

• เติมนํ้ามัน ตรวจสอบระดับ ถาจําเปน 
 
ชนดิน้าํมนัพวงมาลยัเพาเวอร 
AFT M-III หรอืเทยีบเทา (Dexron®II) 
 
ความจนุ้าํมนัพวงมาลยัเพาเวอร (ประมาณ. จาํนวน) 
1.1 L {1.2 US qt, 1.0 lmp qt} 

 
ตรวจสอบการรัว่ของน้าํมนัพวงมาลยัเพาเวอร 
1. สตารทเครื่องยนตและเดินเบา 
2. หมุนพวงมาลยัไปทางซายและขวาใหสุด 
 
 ขอควรระวงั 

• ถาหมนุพวงมาลยัไปสดุและทิง้ไวมากกวา 5 วนิาท,ี อณุหภมูนิ้าํมนัจะสงูขึน้ และมผีลตอการทาํงานของปม 

06 
 
3. ตรวจสอบการรัว่ของน้ํามันบริเวณจุดที่แสดงในภาพ 

• ถาพบมีการรั่ว, เปลี่ยนชิ้นสวนที่เก่ียวของ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-14-3 

DBR614ZWB999



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การตรวจสอบแรงดนัน้าํมนั 
1. ประกอบเครื่องมือพิเศษ ตามรปูภาพแสดง 
2. ทําเครื่องหมายคูของสายตอ เพ่ือใหงายตอการ

ประกอบกลับ 
3. ปลดทอแรงดันออกจากปมนํ้ามัน และตอเครือ่งมือพิเศษ 

 
คาแรงขนั 

29.4-44.1 N•m {3.00-4.49 kgf•m, 21.7-
32.5 ft•lbf} 

 
 
 
 
4. ตอเครื่องมือพิเศษ (49 1232 670B และ 49 H002 671) 

กับเครื่องมือพิเศษ (49 G032 3A4A) 
5. ไลลมออกจากระบบ (ดู 06-14-3 การไลลม) 
6. เปดวาลวใหสดุ 
7. สตารทเครื่องยนตและหมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวา

ใหสดุ เพ่ือใหอุณหภูมิน้ํามันถึง 50-60 °C {122-140 °F} 
 

ขอควรระวงั 
• ถาวาลวดานซายถกูปดมากกวา 5 วนิาท,ี จะทาํให
อุณหภมูนิ้าํมนัสงูขึน้ ทาํใหมผีลตอปมน้าํมนั
พวงมาลยัเพาเวอร 

 

8. ปดวาลวใหสุด, เรงเครื่องยนต 1,000-1,500 rpm และ
วัดแรงดันน้ํามนัของปม, ถาแรงดันไมอยูในคากําหนด 
ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนชุดปมน้ํามัน 
 
แรงดนัน้าํมนัปมพวงมาลยัเพาเวอร 

9.3-9.8 MPa {94.8-99.9 kgf/cm², 1348-
1421 psi} 

06-14-4 

 
ขอควรระวงั 

• ถาหมนุพวงมาลยัใหสดุ แลวแชทิง้ไวมากกวา 5 
วนิาท,ี จะทาํใหอณุหภมูนิ้าํมนัสงูขึน้ ทาํใหมผีล
ตอปมน้าํมนัพวงมาลยัเพาเวอร 

เทอรโมมิเตอร

เกจ
ปดวาลวใหสดุ

 
 
9. เปดวาลวใหสดุและเรงเครื่องยนตไปที ่1,000-1,500 rpm 
10. หมุนพวงมาลยัไปทางซายและขวาใหสุดและวัดแรงดัน

น้ํามันกระปุกเกียร, ถาแรงดันไมอยูในคากําหนด ใหซอม
หรือเปลี่ยนชิ้นสวนของกระปุกเกียร 

 
แรงดนัปมน้าํมนัพวงมาลยัเพาเวอร 

9.30-9.79 MPa {94.8-99.8 kgf/cm², 1348-
1419 psi} 

 
11. ถอดเครื่องมือพิเศษออก และประกอบทอทางน้ํามันกลับ 

ใหไดตามคาแรงขัน 
 
คาแรงขนั 

29.4-44.1 N•m {3.00-4.49 kgf•m, 21.7-32.5 
ft•lbf} 

 
เทอรโมมิเตอร

เกจ
เปดวาลวใหสดุ

 
12. ไลลมออกจากระบบ 
 
 

A6E0612W101

49 G032 3A4A

49 H002 671

DBR614ZWB603

50—60˚C{122—140˚F}

DBR614ZWB614

50—60˚C{122—140˚F}

DBR614ZWB604



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การตรวจสอบพวงมาลยั 

DCF061432040W01 
การตรวจสอบระยะฟรพีวงมาลยั 

1. ตั้งลอในตําแหนงตรง หมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวา และพิจารณาวาระยะฟรีอยูในคากําหนด 
• ถาระยะฟรีสูงกวาคากําหนด อาจทําใหลูกหมากกานตอพวงมาลัยสึกหรอหรือระยะแบคแลชของกระปุกเกียร

มากเกินไป แกไขใหถูกตอง 
 
 ระยะฟรพีวงมาลยั 

0-30 มม. {0-1.18 นิว้}  
 
การตรวจสอบการหลวมของพวงมาลยั 

1. ขยับพวงมาลยัในทศิทางตามรูปภาพแสดง 
ตรวจสอบการสกึหรอของลูกปนแกนพวงมาลยั, 
เพลาแกนพวงมาลัย, การคลอนของพวงมาลัย
และการหลวมของแกนพวงมาลัย 

• ซอมหรือเปลีย่น ถาจําเปน 

 
 
การตรวจสอบแรงในการหมนุพวงมาลยั 

1. ตรวจสอบรายการดังตอไปนี้ 
• แรงดันลมยางและขนาดของยาง 
• ระดับน้าํมัน 

2. จอดรถบนถนนเรียบ จัดใหลออยูในตําแหนงตรง 
3. ถอดชดุถุงลมนิรภยั 

 
 คาํเตอืน 

• การปฏบิตัเิกีย่วกบัถงุลมนริภยัทีไ่มถกูตอง อาจทาํใหเกดิการระเบดิของถงุลมนริภยัได ซึง่อาจทาํให
ไดรบับาดเจบ็, อานคาํเตอืนของระบบถงุลมนริภยักอนการปฏบิตังิาน (ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร)    
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงั) 

 
4. สตารทเครื่องยนตและอุนน้ํามนัพวงมาลัยเพาเวอรใหถึง 50-60 ° C {122-140 ° F} 

065. วัดแรงในการหมุนพวงมาลยัโดยใชประแจปอนด 
• ถาไมอยูในคากําหนด, ตรวจสอบดังตอไปนี ้

— ไมมีลมในระบบบังคับเลี้ยว 
— ไมมีการรั่วของน้ํามันทีท่อทางหรือ

ขอตอตางๆ 
— การทํางานของปมนํ้ามันและกระปุกเกียร 

 
 แรงในการหมนุพวงมาลยั 

7.8 N•m {80 kgf•cm, 58 in•lbf} 
 

 
 หมายเหต ุ

• พิจารณาวาสภาวะการทํางานของพวงมาลัยถูกตองหรือไม ทําการตรวจสอบกับรถคันอ่ืนในรุนเดียวกันภายใต
สภาวะเดยีวกัน เพ่ือทําการเปรยีบเทียบ 

• การทํางานของพวงมาลัยข้ึนอยูกับสภาวะตามขอมูลดานลาง 
— สภาพถนน เชน เปยกหรือแหง และยางมะตอยหรือคอนกรีต 
— สภาพยาง เชน ยี่หอ, การสึกหรอ และแรงดนัลมยาง 

 
 
 
 
 

06-14-5 

A6E0612W015

A6E0612W016



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การถอด/ตดิตัง้พวงมาลยั 

DCF061432040W02 
คาํเตอืน 

• การปฏบิตัเิกีย่วกบัถงุลมนริภยัทีไ่มถกูตอง อาจทาํใหเกดิการระเบดิของถงุลมนริภยัได ซึง่อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็, 
อานคาํเตอืนของระบบถงุลมนริภยักอนการปฏบิตังิาน (ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงั) 

 
1. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
2. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 

ไมมถีงุลมนริภยั

 
 

06-14-6 

1 แผงดานลาง 
(ดู 09-17-10 การถอด/ตดิตั้งแผงดานลาง) 

2 แปนแตร 
3 ชุดถุงลมนิรภยั 

(ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งชดุถุงลมนิรภัย) 

4 นัตล็อก 

5 แปนพวงมาลยั 
(ดู 06-14-7 การถอดแปนพวงมาลัย) 
(ดู 06-14-8 การประกอบแปนพวงมาลัย) 

6 ฝาครอบแกนพวงมาลัย 
(ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบแกน
พวงมาลัย) 

7 สายไฟขด 
(ดู 08-10-7 การถอด/ตดิตั้งสายไฟขด) 
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5
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9
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N·m {kgf·m,  ft·lbf}

15

1

6

75

8

11

39.2—49.0  
{4.00—4.99, 
29.0—36.1}

39.2—49.0  
{4.00—5.00, 
29.0—36.1}

15.7—22.5 
 {1.60—2.30, 
11.6—16.6}

15.7—22.5 
 {1.60—2.29, 
11.6—16.6}

19.6—26.5 
{2.00—2.70, 
14.5—19.5}

19.6—26.5 
{2.00—2.70, 
14.5—19.5}

18—25
 {1.8—2.5,
 13—18}

7.9—11.7 N·m
 {81—119 kgf·cm,
 70—103 in·lbf}

DBR614ZWB101



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
 

8 สวิตชคอพวงมาลัย 
(ดู 09-18-9 การถอด/ตดิตั้งสวิตชคอพวงมาลัย) 

9 เพลาแกนพวงมาลัย 

06-14-7 

06

(ดู 06-14-8 หมายเหตุการตดิตั้งเพลาแกน
พวงมาลัย) 

10 ขอตอออน 
11 บูช 
12 เพลาขอตอ 

13 โบลทล็อกพวงมาลัย 
(ดู 06-14-7 หมายเหตุการถอดโบลทล็อก
พวงมาลัย) 
(ดู 06-14-8 หมายเหตุการประกอบโบลทล็อก
พวงมาลัย) 

14 อุปกรณล็อกพวงมาลัย 
15 กระบอกตัวนอก 

(ดู 06-14-7 หมายเหตุการถอดกระบอกตวันอก) 

 
 
 
หมายเหตกุารถอดพวงมาลยั 
 
 ขอควรระวงั 

• อยาใชคอนตอกทีแ่กนเพลาแกนพวงมาลยั เพราะอาจทาํใหแกนเพลายบุตวั 
 

1. จัดใหลอรถอยูในตําแหนงตรง 
2. ถอดพวงมาลัยโดยใชเครื่องมอืดูดที่เหมาะสม 

 
การถอดโบลทลอ็กพวงมาลยั

1. ใชคอนและสกดัตทีํารองที่หัวโบลทล็อกพวงมาลัย 
2. ใชไขควงแบนถอดโบลทออก 
3. ถอดแยกชดุอุปกรณล็อกพวงมาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดกระบอกตวันอก 

1. หมุนสวติชไปตาํแหนง ACC 
2. ดันสลักและถอดกระบอกตวันอกออก 

 

สลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBR614ZWB601

DBR614ZWB606



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้โบลทลอ็กพวงมาลยั 

1. ประกอบชดุโบลทล็อกพวงมาลัยเขากับเพลาแกนพวงมาลยั 
2. ตรวจสอบดูวากลไกการล็อกทาํงานไดอยางถกูตอง 
3. ติดตั้งโบลทล็อกตัวใหม 
4. ขันโบลทใหแนนจนกระทั่งหัวโบลทหักออก 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้เพลาแกนพวงมาลยั 
  
 ขอควรระวงั 

• อยาออกแรงกระแทกเพลาในทศิทางแนวแกน 
 

1. ล็อกคันปรับระดับพวงมาลยั (รุนที่ม)ี 
2. ขันนัต A 
3. ขันนัต B 

 
คาแรงขนั 

15.7-22.5 N•m {1.60-2.29 kgf•m, 11.6-16.5 
ft•lbf} 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้พวงมาลยั 

1. ตองแนใจวาลออยูในตําแหนงตรง จากนั้นติดตั้งพวงมาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-14-8 

DBR614ZWB602

A
B

DBR614ZWB002



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การตรวจสอบเพลาแกนพวงมาลยั 

DCF061432100W01 

1. ตรวจสอบดังรายการตอไปนี้ 
(1) ความเสยีหายของลูกปน 
(2) ความยาวของเพลา 

 
 ความยาวของเพลา 

789.9-792.9 มม. {31.10-31.22 นิว้} 
 

(3) ความเสยีหายของยางกันฝุน 
• เปลี่ยนชิ้นสวนเพลาแกนพวงมาลัย 

ถาจําเปน 

 
 
 

2. ตรวจสอบการทํางานของกลไกปรับระดับ (รุนที่
ติดตั้ง) 
(1) พิจารณาวากลไกเลื่อนไดอยางราบเรียบ

จากตําแหนงปลดล็อกไปล็อก 
(2) พิจารณาวาเพลาอยูในตําแหนงล็อกเขาที่ 

เม่ือกานยกอยูที่ล็อก 

 06-14-9 

06

• เปลี่ยนชิ้นสวนเพลาแกนพวงมาลัย 
ถาจําเปน 

  

ลอ็ก 

กานยก ปลดลอ็ก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBR614ZWB504

DBR614ZW555



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การถอด/ตดิตัง้กระปุกเกยีรและกานตอ 

DCF061432960W01 
 ขอควรระวงั 

• ปฏบิตัติามขัน้ตอนการบรกิาร ถาไมถอดเซน็เซอรความเรว็ลอ ระบบ ABS อาจเปนสาเหตทุาํใหสายไฟขาดวงจร 
เนือ่งจากมีการดงึทีผ่ดิพลาด ดงันัน้กอนการปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ใหถอดเซน็เซอร ABS (ดานเพลา) 
ออก และยดึไวในทีเ่ซน็เซอรจะไมถกูดงึในขณะปฏบิตังิาน 

 

1. ถอดเซ็นเซอรความเร็วลอระบบ ABS (ดู 04-13B-7 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอร ABS [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]) (ดู 04-13B-8 
การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอร ABS [4x2 (รุนยกสูง), 4x4]) 

2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดง 
3. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด  
4. หลังการติดตั้งเสรจ็ ใหทําการปรับตั้งมุมโท-อิน (ดู 02-11-3 [4x2] การปรบัตั้งศูนยลอหนา) (ดู 02-11-5 [4x4] การ

ปรับตั้งศูนยลอหนา) 

 

06-14-10 

1 สลัก 
2 นัตล็อก 
3 ลูกหมากคันชักตัวนอก 

(ดู 06-14-11 หมายเหตุการถอดลูกหมากคันชัก 
ตัวนอก, แขนไอเดิลอารม, กระปุกเกียร และขาไก) 

4 กานตอ 
5 นัตล็อก 
6 คันชักตวักลาง 
7 แขนไอเดิลอารม 

(ดู 06-14-11 หมายเหตุการถอดลูกหมากคันชัก 
ตัวนอก, แขนไอเดิลอารม, กระปุกเกียร และขาไก) 

8 บูช 
9 แหวนรอง 
10 โบลท, นัต, แหวนรอง 
11 ขายึดไอเดิลอารม 
12 ทอนํ้ามัน 
13 ทอนํ้ามันไหลกลับ 
14 โบลท 

15 โบลท, นัต, แหวนรอง 
16 กระปุกเกียรและขาไก 

(ดู 06-14-11 หมายเหตุการถอดลูกหมากคันชักตัว
นอก, แขนไอเดิลอารม, กระปุกเกียร และขาไก) 

17 ยางกันฝุน (ลูกหมาก) 
(ดู 06-14-11หมายเหตุการถอดยางกันฝุน
(ลูกหมาก), ยางกันฝุน (ไอเดิลอารม)) 
(ดู 06-14-11 หมายเหตุการประกอบยางกันฝุน
(ลูกหมาก), ยางกันฝุน (ไอเดิลอารม)) 

18 ยางกันฝุน (ไอเดิลอารม)  
(ดู 06-14-11 หมายเหตุการถอดยางกันฝุน
(ลูกหมาก), ยางกันฝุน (ไอเดิลอารม)) 
(ดู 06-14-11หมายเหตุการประกอบยางกันฝุน
(ลูกหมาก), ยางกันฝุน (ไอเดิลอารม)) 
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พวงมาลัยเพาเวอร   
 
หมายเหตกุารถอดลกูหมากคนัชกัตวันอก, แขนไอเดลิอารม, กระปกุเกยีร และขาไก 
1. ถอดลูกหมากคนัชักตัวนอกออกจากแกนบังคบัเลี้ยว 

และคันชักตวักลาง, แขนไอเดลิอารมออกจากคันชัก
ตัวกลาง และกระปุกเกียรพรอมขาไก 

 

 
หมายเหตกุารถอดยางกนัฝุน (ลกูหมาก), ยางกนัฝุน (ไอเดลิอารม) 
1. วางสกัดลงไปที่ยางกันฝุนโดยทํามุมตามทีแ่สดงในภาพ 
2. ถอดยางกันฝุนออกโดยใชคอนเคาะ 

หมายเหตกุารประกอบยางกันฝุน (ไอเดลิอารม) 
1. เช็ดจาระบีออกจากลูกหมาก 
2. ใชจาระบแีบบลเิที่ยมใสเขาไปในยางกันฝุนตวัใหมเพียงเล็กนอย 
3. ใชเครื่องมือพิเศษและเครื่องอัดประกอบยางกนัฝุน 

แผนรองเหลก็ 

06

หมายเหตกุารประกอบยางกันฝุน (ลูกหมาก) 
1. เช็ดจาระบีออกจากลูกหมาก 
2. ใชจาระบแีบบลเิที่ยมใสเขาไปในยางกันฝุนตวัใหมเพียงเล็กนอย 
3. ประกอบยางกันฝุนเขากับลูกหมาก 
4. วางเครื่องมือพิเศษบนยางกันฝุน แลประกอบคลิ้ปตวัใหม 
5. เช็ดจาระบสีวนเกินออก 

คลิป้

 
 

 
 

06-14-11 

49 T028 3A0

DBR614ZWB104

DBR614ZWB005

49 T028 301

DBR614ZSI001

49 T034 202A

DBR614ZSI002



พวงมาลัยเพาเวอร   
 
การถอดแยก/ประกอบกระปกุเกยีรและกานตอ 

DCF061432960W02 
1. ถอดแยกชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
2. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
3. หลังตดิตั้งเสร็จ ใหปรับตั้งระยะแบคแลชของกระปุกเกียร (ดู 06-14-14-1 การปรับตั้งระยะแบคแลชของกระปุกเกียร) 

 
 

1 นัต 
2 ขาไก 

(ดู 06-14-13 หมายเหตุการถอดแยกขาไก) 
3 คลิ้ป 

06-14-12 

4 ยางกันฝุน 
(ดู 06-14-13 หมายเหตุการถอดยางกันฝุน) 
(ดู 06-14-14 หมายเหตุการประกอบยางกันฝุน) 

5 นัตล็อก  
(ดู 06-14-13 หมายเหตุการถอดนัตล็อก,  
เพลาขวาง) 

6 เพลาขวาง 
(ดู 06-14-13 หมายเหตุการถอดนัตล็อก,  
เพลาขวาง) 

 
 
 

7 ฝาครอบขาง 
8 โอ-ริง 
9 แหวนรอง 
10 แหวนล็อก 
11 ซีลนํ้ามัน 
12 แหวนล็อก 
13 แหวนรอง 
14 ชุดลูกสูบและวาลว 

(ดู 06-14-13 หมายเหตุการประกอบชดุลูกสบูและ
วาลว) 

15 โอ-ริง 
16 แหวนซลี 
17 เสื้อกระปุกเกียร 
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พวงมาลัยเพาเวอร 
 
หมายเหตกุารถอดแยกขาไก 
1. ใชเครื่องมือพิเศษถอดแยกขาไกออกจากกระปุกเกียร 

หมายเหตกุารถอดยางกนัฝุน 
1. วางสกัดลงไปที่ยางกันฝุนโดยทํามุมตามทีแ่สดงในภาพ 
2. ถอดยางกันฝุนออกโดยใชคอนเคาะ 

หมายเหตกุารถอดนตัลอ็ก, เพลาขวาง 
1. คลายนัตล็อก 
2. ถอดฝาครอบ 
3. ปรับเพลาขวางใหอยูในตําแหนงกลาง 
4. ใชคอนพลาสตกิเคาะทีด่านลางของเพลาขวาง เพ่ือถอดเพลาขวาง
5. ยกและถอดเพลาขวางพรอมนัตล็อกและฝาครอบออกจาก

เสื้อกระปุกเกียร 
 

06

หมายเหตกุารประกอบชดุลกูสบูและวาลว 
 
 ขอควรระวงั 

• อยาทาํใหซลีน้าํมนัและโอ-รงิของลกูสบูเปนรอยในขณะทีป่ระกอบเขากับเสือ้ 
• คอยๆ สอดลกูสบู โดยขยบัไปมาซาย-ขวา เพือ่ปองกันไมใหโอ-รงิหรอืซลีน้าํมนัเปนรอย 

 
1. สอดชุดลูกสูบและวาลวเขากับเสื้อกระปุกเกียร 

06-14-13 
 

49 U032 3A0

DBR614ZWB008

DBR614ZWB005

DBR614ZWB009

DBR614ZWB019



พวงมาลัยเพาเวอร   
 
2. ใชเครื่องมือพิเศษตรวจสอบพรีโหลดของเพลาตัวหนอน 
 
 คาพรโีหลดเพลาตวัหนอนกระปกุเกยีร 

0.64-1.23 N•m {6.6-12.5 kgf•cm, 5.7-10.8 
in•lbf} 

 [อานคาขณะออกแรงดงึ : 6.4-12.3 N {0.66-1.25 
kgf, 1.44-2.76 lbf}] 

 
• ถาไมอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนชุดลูกสูบและ
วาลวใหม 

 
 
หมายเหตกุารประกอบถอดยางกนัฝุน 
1. เช็ดจาระบีออกจากลูกหมาก 
2. ใชจาระบแีบบลเิที่ยมใสเขาไปในยางกันฝุนตวัใหมเพียงเล็กนอย 
3. ประกอบยางกันฝุนเขากับลูกหมาก 
4. วางเครื่องมือพิเศษบนยางกันฝุน แลประกอบคลิ้ปตวัใหม 
5. เช็ดจาระบสีวนเกินออก 

คลิป้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-14-14 

49 0180 510B

DBR614ZWB898

49 T034 202A

DBR614ZSI002



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การตรวจสอบกระปกุเกยีรและกานตอ 

DCF061432960W03 
การตรวจสอบลกูหมากคนัชกั 

1. ตรวจสอบความเสียหายและการหลวม 
• ถามีรอยแตกราว, ใหเปลีย่นใหม 

2. ตรวจสอบการฉกีขาดของยางกันฝุน 
• ถามีขอบกพรอง, ใหเปลีย่นยางกันฝุนใหม 

3. หมุนลูกหมาก 5 ครัง้ 
• ถามีขอบกพรอง, ใหเปลีย่นลกูหมากใหม 

4. ใชเครื่องมือพิเศษและประแจปอนดวัดแรงในการหมุนของลกูหมากคันชัก 
• ถาไมอยูในคากําหนด, ใหเปลีย่นลูกหมากคันชักใหม 

 
คาแรงหมนุของคนัชกั 

0.49-1.18 N•m {5-12 kgf•cm, 4.4-10.4 
in•lbf} 

[อานคาขณะออกแรงดงึ : 4.9-11.8 N {0.5-1.2 
kgf, 1.11-2.65 lbf}] 

 

 
 
การปรบัระยะแบคแลชกระปกุเกยีร 
 
 ขอควรระวงั 

• ปรบัระยะแบคแลชในขณะกระปกุเกยีรอยูในตาํแหนงตรงกลาง มฉิะนัน้ถาระยะแบคแลชกระปกุเกยีรนอยเกนิไป 
อาจทาํใหเกดิความเสยีหาย 

 
1. หมุนสกรูปรับตัง้ เพ่ือปรับตั้งระยะแบคแลช 

 
 คาระยะแบคแลชกระปกุเกยีร 

0 มม. 
 

 

06

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-14-14-1 

A6E6316W100

DBR614ZWB016



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การถอด/ตดิตัง้ปมน้ํามนัพวงมาลยัเพาเวอร 

DCF061432650W01 
1. ถอดแบตเตอรีแ่ละถาดรองแบตเตอรี่ออก (ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี่) 
2. ถอดคลิ้ปตามรปูภาพทีแ่สดง 
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
4. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

คลิป้

 

 
 
 

06-14-14-2 

1 ขายึด (ยกเวน WL-3) 
2 ทอนํ้ามัน 
3 ทอนํ้ามันไหลกลับ 

4 โบลทและนตั 
5 ปมนํ้ามันพวงมาลัยเพาเวอร 
6 โอ-ริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

DBR614ZWB020

R

R

5

6

4

4

1

2

3

18.6—25.5
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

18.6—25.5
{1.90—2.60, 
13.8—18.8}

29.4—44.1
{3.00—4.49, 21.7—32.5}

18.6—25.5
{1.9—2.6, 13.8—18.8}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

OIL

DBR614ZWB121



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
การถอดแยก/ประกอบปมน้าํมนัพวงมาลยัเพาเวอร 

DCF061432650W02 
 หมายเหต ุ

• ข้ันตอนการทาํงานตอไปนี้ สําหรับเปลี่ยนโอรงิและซลีนํ้ามัน, เปลี่ยนชุดปมถามีการซอมสวนอ่ืนๆ ถาจําเปน 
 

1. ถอดแยกชิ้นสวนตามลําดับในตาราง 
2. การตดิตั้งทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
3. หลังการติดตั้งปม P/S ใหไลลมออกจากระบบตามขั้นตอนตอไปนี้  

(1) เติมนํ้ามัน AFT จนกระทั่งถึงระดับสูงสุด (Max) 
(2) สตารทเครื่องยนตและหมุนพวงมาลัยไปสุดดานซายและขวาหลายๆ ครั้ง 

• ถาระดับน้ํามันลดลง, เตมินํ้ามนั AFT 
(3) ถายน้ํามัน AFT  
(4) เติมนํ้ามัน AFT จนกระทั่งถึงระดับสูงสุด (Max) ของกระปุกเติม และทําซ้ําข้ันตอนที่ 1 ถึง 2 หลายๆ ครั้ง 

 
 

1 สตดั 

06

(ดู 06-14-16 หมายเหตุการถอดสตัด) 
(ดู 06-14-19 หมายเหตุการประกอบสตัด) 

2 ชุดปมนํ้ามันเพาเวอร 
(ดู 06-14-16 หมายเหตุการถอดแยกชุดปมนํ้ามัน
เพาเวอร) 

3 ทอดดู 
4 โอริง 
5 ขอตอ 
6 โอริง 
7 วาลวควบคุม 
8 สปริง 

06-14-15 

R

R

R

R

8
18

1

17

7

5

16

4

3

12

11

13

15

14

9

2

10

6

SST

7.8—12 N·m 
{80—122 kgf·cm,
 69.0—106 in·lbf}

7.8—11.8 N·m 
{80—123 kgf·cm,
 70—105 in·lbf}

49—69
{5.0—7.0,
 36—50 }

22—26
{2.2—2.6 , 16—19 }

ATFTF

ATFTF

ATFTF

ATF

R

ATFTF

ATFTF

ATFTF

ATFTF

N·m {kgf·m, ft·lbf}

DBR614ZW901



พวงมาลัยเพาเวอร   
 

06-14-16 

9 เสื้อปมดานหลงั 
(ดู 06-14-18 หมายเหตุการประกอบเสื้อปม
ดานหลัง) 

10 โอริง 
11 แหวนลูกเบี้ยว 

(ดู 06-14-18 หมายเหตุการประกอบโรเตอร, แหวน
ลูกเบี้ยว, ใบพดั) 

12 โรเตอร 
(ดู 06-14-18 หมายเหตุการประกอบโรเตอร, แหวน
ลูกเบี้ยว, ใบพดั) 

13 ใบพัด 
(ดู 06-14-18 หมายเหตุการประกอบโรเตอร, แหวน
ลูกเบี้ยว, ใบพดั) 

 
 
 

14 แผนดานขาง 
(ดู 06-14-18 หมายเหตุการประกอบแผน
ดานขาง) 

15 โอริง 
16 เรือนปมดานหนา 
17 

ชุดเพลา 
(ดู 06-14-16 หมายเหตุการถอดชุดเพลา) 
(ดู 06-14-17 หมายเหตุการประกอบชดุเพลา) 

18 ซีลนํ้ามัน 
(ดู 06-14-17 หมายเหตุการถอดซีลนํ้ามัน) 
(ดู 06-14-17 หมายเหตุการประกอบซีลนํ้ามนั) 

หมายเหตกุารถอดสตดั
1. ขันนัต 2 ตัวที่สตัด และถอดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดแยกชดุปมน้าํมนัเพาเวอร 

1. ใชเครื่องมือพิเศษยดึปมนํ้ามันเพาเวอร 
 

ขอควรระวงั 
• ใชเครือ่งมอืพิเศษ เพือ่ปองกนัการเสยีหาย
ของปมจากการจบัปากกา 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตกุารถอดชดุเพลา 
1. ถอดแหวนล็อกออกจากเสื้อดานหนา ตามรูปภาพ

ที่แสดง 

 

แหวนลอ็ก

 
 

DBR614ZWB201

49 F032 301

DBR614ZWB202

DBR614ZWB888



พวงมาลัยเพาเวอร   
 

2. ใชคอนพลาสตกิเคาะเพลาออกทางดานขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารถอดซลีน้าํมนั 

1. ใชไขควงปากแบนเคาะเอาซีลน้ํามันออก 
 
 ขอควรระวงั 

• เพือ่ปองกนัการเสยีหายของปมน้าํมนัเพาเวอร 
ใชผาพนัปลายไขควง, ถาปมน้าํมนัเพาเวอร
เกดิความเสยีหาย ใหเปลีย่นชดุปมเพาเวอร 

 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตกุารประกอบซลีน้าํมนั 

1. ประกอบซีลนํ้ามัน 
 
 ขอควรระวงั 

• ประกอบโดยใหรองแคบออกดานนอก 
 
 
 
 
 
 

06-14-17 

 06 
 

หมายเหตกุารประกอบชดุเพลา 
1. จัดใหทอเขากับเฟอง และอัดเขากับเพลาเฟอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

DBR614ZWB203

DBR614ZWB204

DBR614ZWB205

DBR614ZWB207



พวงมาลัยเพาเวอร   
 

2. ประกอบแหวนล็อกเขากับเสื้อดานหนาตามรปูภาพ 
 

06-14-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตกุารประกอบแผนดานขาง 
1. ประกอบแผนดานขางเขากับเสื้อดานหนาตามรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตกุารประกอบโรเตอร, แหวนลกูเบีย้ว, ใบพดั 

1. ประกอบโรเตอรเขากับเสื้อปมดานหนาตามรปูภาพ 
2. ประกอบแหวนลูกเบี้ยวเขากับเสื้อปมดานหนา ตาม

รูปภาพ 
3. ประกอบใบพัดเขากับโรเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารประกอบเสือ้ปมดานหลงั 

1. ประกอบโอริงใหม และแผนดานขางเขากับเสื้อ
ดานหลัง 

2. จัดตาํแหนงแผนดานขาง โดยใชเรือนปมดานหลัง 
3. ประกอบเสื้อดานหลังเขากับเสือ้ปมดานหลัง 

 

แหวนลอ็ก

 
 
 
 
 

DBR614ZWB888

DBR614ZWB500

DBR614ZWB206

DBR614ZWB208



พวงมาลัยเพาเวอร 
 
หมายเหตกุารประกอบสตดั

1. ขันนัต 2 ตัวเขากับสตดั จากนัน้ติดตั้งสตัดใหมี
สวนยื่นของสตดัอยูในคากําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-14-19 

DBR614ZWB201





ขอมลูเทคนิค   
 

06-50-1 

06

06-50 ขอมลูเทคนคิ 
ขอมลูเทคนคิระบบบังคบัเลีย้ว........... 06-50-1 

 
 
ขอมลูเทคนคิระบบบังคบัเลีย้ว 

DCF065000000W01 
พวงมาลยัเพาเวอร 

รายการ คากาํหนด 
ระยะฟรีพวงมาลัย 0-30 มม. {0-1.18 นิ้ว} 
แรงในการหมุนพวงมาลัย สูงสดุ 7.8 N•m {80 kgf•cm, 58 in•lbf} 

ความยาวของเพลา 789.9-792.9 มม. {31.10-31.22 นิ้ว} 

คาพรีโหลดเพลาตัวหนอนกระปุกเกียร 

คาพรีโหลดเพลาตัวหนอนกระปุกเกียร 
0.64-1.23 N•m {6.6-12.5 kgf•cm, 5.7-10.8 in•lbf} 

[อานคาขณะออกแรงดึง : 6.4-12.3 N {0.66-1.25 kgf, 
1.44-2.76 lbf}] 

คาแรงหมุนของลูกหมากคันชกั 

คาแรงบิดของคันชัก 
0.49-1.18 N•m {5-12 kgf•cm, 4.4-10.4 in•lbf} 

[อานคาขณะออกแรงดึง : 4.9-11.8 N {0.5-1.2 kgf, 1.11-
2.65 lbf}] 

คาระยะแบคแลชกระปุกเกียร 0 มม. 
ชนิดของน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร AFT M-III หรอืเทียบเทา (Dexron®II) 
ความจุน้าํมันพวงมาลัยเพาเวอร (ประมาณ. จํานวน) 1.1 L {1.2 US qt, 1.0 lmp qt} 
แรงดันปมนํ้ามนัพวงมาลัยเพาเวอร 9.3-9.8 MPa {94.8-99.9 kgf/cm², 1348-1421 psi 
แรงดันน้าํมันทีก่ระปุกเกียร 9.30-9.79 MPa {94.8-99.8 kgf/cm², 1348-1419 psi} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





เครือ่งมอืพเิศษ 
 

06-60 เครือ่งมอืพเิศษ 
เครือ่งมือพเิศษระบบบงัคับเลีย้ว......... 06-60-1 

 
 
 
เครือ่งมือพเิศษระบบบงัคับเลีย้ว 

DCF066000000W01 

 

เกจวดัแรงดนั
น้าํมนัเพาเวอร 

ขอตอเกจวดั ขอตอ

ประแจ 
วดัพรโีหลด 

ตวัดดูคนัชกั ชดุดดูลกูหมาก 

อปุกรณยดึปม
เพาเวอร 

ตวัประกอบ 
ยางกนัฝุน 

ปลอกนาํคลิป้ 

 
 
 
 
 
 
 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06-60-1 

49 1232 670B

 

49 H002 671 49 G032 3A4A

49 T028 3A0 49 U032 3A0 49 0180 510B

49 F032 301

 

49 T028 301 49 T034 202A





07-03-1 

07

 

ฮีตเตอร, การไหลเวียน  
และการปรบัอากาศ (HVAC) 07

หมวด 
 

  

การแกไขปญหาตามอาการ..... 07-03 ระบบควบคุม........................ 07-40 
ระบบน้าํยาแอร......................07-10 ขอมลูเทคนิค....................... 07-50 
ระบบพืน้ฐาน........................ 07-11 เครือ่งมอืพเิศษ..................... 07-60 
 

07-03 การแกไขปญหาตามอาการ 
คาํนาํ...........................................07-03-1 ขอ 3 ไมสามารถควบคมุอณุหภมูไิด........07-03-3 
ตารางการแกไขปญหา 
   ขอขดัของ................................. 

 
07-03-1 

ขอ 4 ความเยน็ของลมทีอ่อกจาก 
   ชองลมไมเพยีงพอ.......................... 

 
07-03-4 

ขอ 5 แอรไมเย็น................................07-03-6 ขอ 1 ปรมิาณลมออกจากชองลมไม
เพยีงพอ (หรอืไมมลีมออก).......... 

 
07-03-1 ขอ 6 มเีสยีงดงัรบกวนขณะระบบแอร  

ขอ 2 ปรมิาณลมออกจากชองลมไมม ี
   การเปลีย่นแปลง..........................

 
07-03-2 

   ทาํงาน......................................... 07-03-8 
 
 
 

คาํนาํ 
DCF070300000W01 

• บริเวณพ้ืนทีส่ําหรับการตรวจสอบ (ข้ันตอน) ที่ใหไวนั้นจะเก่ียวของกับความผิดปกติตางๆ ที่เกิดข้ึน, จงใชตารางนี้เพ่ือ
คนหาสาเหตุขอขัดของที่เกิดข้ึน 

 
ตารางการคาหาสาเหตขุอขดัของ 

DCF070300000W02 

ขอ อาการ รายละเอยีด 
1 ปริมาณลมออกจากชองลมไมเพียงพอ (หรือไมมี

ลมออก) 
• เกิดจากบริเวณชองลมและ/หรอืทอลม 

2 ปริมาณลมออกจากชองลมไมมีการเปลี่ยนแปลง • เกิดความผิดปกติกับระบบโบลเวอร 
3 ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได • เกิดความผิดปกติทีท่อลมออกและ/หรือระบบควบคุม

อุณหภูม ิ
4 ความเย็นของลมที่ออกจากชองลมไมเพียงพอ • คลัตชแมเหล็กทํางานแตวาระบบ A/C ผิดปกต ิ
5 แอรไมเย็น • คลัตชแมเหล็กไมทํางาน 
6 มีเสียงดังรบกวนขณะระบบแอรทํางาน • เสียงจากคลตัชแมเหล็ก, คอมเพรสเซอรแอร, ทอน้ํายาแอร 

 

ขอ 1 ปรมิาณลมออกจากชองลมไมเพยีงพอ (หรอืไมมลีมออก) 
DCF070300000W03 

1 ปรมิาณลมออกจากชองลมไมเพยีงพอ (หรอืไมมลีมออก) 
รายละเอยีด •เกิดจากบริเวณชองลมและ/หรือทอลม 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
•มีความผิดปกติทีร่ะบบการทาํงานของโหมด VENT (ข้ันตอน 1-4) 
•มีความผิดปกติทีร่ะบบการทาํงานของโหมด HEAT (ข้ันตอน 5) 
•มีความผิดปกติทีร่ะบบการทาํงานของโหมด DEFROSTER (ข้ันตอน 6-8) 

 

ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 4 1 ตรวจสอบโดยการมองดวูามคีวามผดิปกตใินโหมด 
VENT หรอืโหมดอืน่ๆ หรอืไม? 
• มีลมออกในขณะที่อยูในโหมด VENT หรือไม?

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช นําสิ่งอุดตันออก, แลวไปขั้นตอนที่ 8 2 ตรวจสอบชองลม 
• ชองลมอุดตันหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบการอุดตัน, เสียรูปหรอืการรั่ว แลวไป
ข้ันตอนที่ 8 

3 ตรวจดกูารตดิตัง้ของทอลมในแผงดานหนา 
• การตดิตั้งทอลมดีหรือไม? 

ไมใช ติดตั้งทอลมใหถูกตอง, แลวไปขั้นตอนที ่8 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ 
 

07-03-2 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบโดยการมองดวูามคีวามผดิปกตใินโหมด 
HEAT หรอื DEFROSTER หรอืไม? 
• มีลมออกในขณะที่อยูในโหมด HEAT 
หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบดูการอุดตันของชองลม, แลวไปขั้นตอนที่ 8 

ใช การทํางานปกต,ิ ตรวจสอบดูอาการอีกครั้ง 5 ตรวจสอบโหมด DEFROSTER  
• มีลมออกในขณะที่อยูในโหมด DEFROSTER 
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช นําสิ่งอุดตันออก, แลวไปขั้นตอนที่ 8 6 ตรวจสอบชองลม 
• อุดตันหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบดูการอุดตัน, เสียรูปหรือการรั่ว, แลวไปขั้นตอน
ตอไป 

7 ตรวจดกูารตดิตัง้ทอลมของ DEFROSTER  
• ทอลมติดตั้งดหีรือไม? 

ไมใช ติดตั้งทอลมใหถูกตอง, แลวไปขั้นตอนตอไป 
ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  

อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 
8 ตรวจสอบดวูาไมมอีาการเกดิขึน้อีกหลงัจากซอม

แลว 
• มีลมออกหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดูอาการอีกครั้ง แลวดําเนินการตรวจสอบใหม

ตั้งแตข้ันตอนที ่1 
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2 ปรมิาณลมออกจากชองลมไมมกีารเปลีย่นแปลง 
รายละเอยีด • เกิดความผิดปกติกับระบบโบลเวอร 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• รีเลยโบลเวอร, มอเตอรโบลเวอร, ตัวตานทาน, สวติชพัดลมเกิดความผิดปกติ (ข้ันตอนที่ 1) 
• เกิดความผิดปกติทีชุ่ดโบลเวอร (ข้ันตอนที่ 2-4) 

 
ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบระบบโบลเวอร 
• ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาและระบบตางๆ 
ดังตอไปนี:้ 

— รีเลยโบลเวอร 
— มอเตอรโบลเวอร 
— ตัวตานทาน 
— สวิตชพัดลม 
— ชุดสายลวดที่เก่ียวของ 

• ปกติดีหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นอุปกรณที่เสยีหาย, จากนั้นไปขั้นตอนที่  
5 

ใช ไปข้ันตอนที่ 4 2 ตรวจสอบดวูามคีวามผดิปกตเิกดิขึน้กบัชดุโบล
เวอรหรอืชิน้สวนอื่นหรอืไม? 
• บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
• เปดสวติชพัดลม ON 
• ปรับการไหลของอากาศภายในรถยนต 
• ชุดโบลเวอรพัดลมหมุนปกตหิรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบชดุโบลเวอร 
• ตรวจสอบชุดโบลเวอรพัดลม 

— ใบพัดลมหมุนเปนอิสระจากชดุเสื้อโบล
เวอรหรือไม? 

— ใบพัดลมมีวัสดหูรือสิ่งแปลกปลอม
ติดขัดหรือไม? 

• พัดลมปกตหิรือไม? 

ไมใช นําเอาสิ่งแปลกปลอมออก, ซอมหรือเปลี่ยนเสือ้ชุดโบล
เวอรและพัดลม, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 5 

ใช นําเอาสิ่งแปลกปลอมออก, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบชดุทอลมเขาของโบลเวอร 
• ชุดทอลมเขาของโบลเวอรอุดตันหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดูวามสีิ่งแปลกปลอมตางๆ ติดขัดระหวางชดุ

โบลเวอรและชองลมออกหรือไม? จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

5 ตรวจสอบดวูามคีวามผดิปกตเิกดิขึน้หลงัจากการ
ซอมหรอืไม? 
• มีลมเปาออกหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดูอาการอีกครั้ง แลวทําการตรวจสอบใหม

ตั้งแตข้ันตอนที ่1 
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3 ไมสามารถควบคมุอณุหภมูไิด 
รายละเอยีด • เกิดความผิดปกติทีท่อลมออกและ/หรือระบบควบคุมอุณหภูม ิ

สาเหตทุีเ่ปน 
ไปได 

• มีความผิดปกตกัิบกลไกชุดผสมอากาศ, ขอเหวี่ยง, กานดึง, ชุดสายลวดและแคลมป (ข้ันตอนที่ 2-3) 
• เกิดความผิดปกติกับชุดสายลวดหรือชุดขอเหวี่ยงเฟองของชุดควบคุมอุณหภูมิ (ข้ันตอนที่ 4) 
• มีความผิดปกตกัิบประตคูวบคมุทอลมออก (ข้ันตอนที่ 5-6) 
• มีความผิดปกตกัิบทอของฮีตเตอร (ข้ันตอนที ่7) 

 
ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็ 
• น้ํามีอุณหภูมสิูงพอหรือไม? ไมใช อุนเครื่อง, จากนั้นไปขั้นตอนที ่8 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบระบบทอผสมอากาศ 
• ตรวจสอบแขนตอ, ขอเหวี่ยง, กานดึงหรือ
แคลมปสายลวด 
— มีจาระบีอยูที่ขอเหวี่ยงและกานตอ

หรือไม? 
— กานตอ, ขอเหวี่ยงและกานดึงติดตั้งใน

ตําแหนงถูกตองหรือไม? 
— แคลมปสายลวดเสียรูปหรือไม? 

• อุปกรณดานบนปกติดีหรือไม? 

ไมใช ทาจาระบทีี่กานตอ, ขอเหวี่ยงและกานดึงแลวตดิตั้ง
ในตําแหนงทีถ่กูตอง, ซอมหรอืเปลี่ยนแคลมปสาย
ลวด จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบดวูาสายลวดจากชดุทอลมออกอยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตองหรอืไม? (ถาม)ี 
• สายลวดทีค่วบคุมการผสมอากาศตดิตั้งใน
ตําแหนงทีถู่กตอง สัมพันธกับกานตอของ
ทอลมออกหรือไม? 

ไมใช ปรับและตดิตั้งในตําแหนงทีถู่กตอง, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 8 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบชดุควบคมุอณุหภมู ิ
• ตรวจสอบชุดควบคุมอุณหภมูดิังนี ้

— เฟองขบกันในตําแหนงถูกตองหรือไม? 
— การตดิตั้งของสายลวดอยูในตําแหนงที่

ถูกตองหรือไม? 
— แคลมปสายลวดเสียรูปหรือไม? 

• หัวขอดานบนปกติหรือไม? 

ไมใช ติดตั้งชดุเฟองหรือชดุสายลวดในตาํแหนงทีถู่กตอง, 
ซอมหรือเปลีย่นแคลมปสายลวด, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 8 

ใช นําสิ่งแปลงปลอมออก, แลวไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบทอลมออก 
• มีสิ่งแปลกปลอมติดขัดที่ประตผูสมอากาศ
ของทอลมออกหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ตรวจสอบขอเหวี่ยงของประตูผสมอากาศวาเสยีหาย
หรือไม?, แลวไปขั้นตอนตอไป 

6 ตรวจสอบประตผูสมอากาศของทอลมออก 
• ประตผูสมอากาศของทอลมออกถูกติดตั้งใน
ตําแหนงทีถู่กตองหรือไม? ไมใช ติดตั้งประตผูสมอากาศในตําแหนงทีถู่กตอง แลวไป

ข้ันตอนตอไป 
ใช การทํางานปกต,ิ ตรวจสอบอาการอีกครั้ง 7 ตรวจสอบทอฮตีเตอร 

• ตรวจสอบทอฮีตเตอร 
— ทอของฮีตเตอรเสียหายหรือแตก

หรือไม? 
— ทอของฮีตเตอรทีต่อเขากับเครื่องยนตมี

การรั่วหรือไม?  
— การตอของทอแนนหนาหรือไม? 
— ทอทางออกของฮีตเตอรมีการรั่วหรือไม?

• หัวขอดานบนปกติหรือไม? 

ไมใช ถาทอที่ตอหลดุหลวม, ขันใหแนนตามคากําหนดซอม
หรือเปลี่ยนทอฮีตเตอร จากนัน้ไปขั้นตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

8 ตรวจสอบดวูามคีวามผดิปกตเิกดิขึน้หลงัจากการ
ซอมหรอืไม? 
• สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภมูิไดหรือไม? ไมใช ตรวจสอบดูอาการอีกครั้ง แลวทําการตรวจสอบใหม

ตั้งแตข้ันตอนที ่1 
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4 ความเยน็ของลมทีอ่อกจากชองลมไมเพยีงพอ 
รายละเอยีด • คลัตชแมเหล็กทํางานแตวาระบบ A/C ผิดปกต ิ

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• สายพานขับผดิปกติ (ข้ันตอนที่ 2) 
• มีความผิดปกตใินชุดโบลเวอรหรือคอนเด็นเซอร (ข้ันตอน 4-5) 
• มีความผิดปกตใินตัวรีซฟีเวอร/ไดรเวอรหรือเอ็กซแพนชั่นวาลว (วาลวเปดนอย) (ข้ันตอน 8,9) 
• มีความผิดปกตใินทอน้ํายาแอร (ข้ันตอนที่ 10, 11) 
• มีความผิดปกตขิองระบบคอมเพรสเซอร A/C, น้ํามันคอมเพรสเซอรไมพอ (ข้ันตอนที่ 15, 16) 
• เตมิน้ํามันคอมเพรสเซอรมากเกินไป, มีความผิดปกติของเอ็กซแพนชั่นวาลวหรือระบบกลไกผสม
อากาศของทอลมออก (ข้ันตอนที่ 17-19) 

 
ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบสายพานขบั 
• ตรวจสอบสายพานขับ 

(ดู 01-10A-3 การตรวจสอบสายพานขับ  
[WL-3]) 
(ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพานขับ  
[WL-C, WE-C])  

• ปกติดีหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งหรือเปลีย่นสายพานขับใหม แลวไปขั้นตอนที่ 
20 

ใช การทํางานปกต ิ(ตรวจสอบดูอาการอีกครั้ง) 2 ตรวจสอบระบบน้าํยาแอร 
• ทําการทดสอบสมรรถนะของระบบน้ํายาแอร 

(ดู 07-10-2 การทดสอบสมรรถนะของระบบน้ํายา
แอร) 

• การทํางานปกตหิรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบความผดิปกตขิองทางเขาของชดุโบลเวอร
และคอนเดน็เซอรหรอืสวนอืน่ๆ 
• แรงดันทั้งดานแรงดันสูงและแรงดันต่ํามีคาสูง
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 6 

ใช นําเอาสิ่งกีดขวางออก แลวไปขั้นตอนที่ 20  
(ถาอากาศไมสามารถไหลผานชุดอีวาโพเรเตอร
ภายในชดุทําความเย็นได, จะไมมีการแลกเปลี่ยน
ความรอน, แรงดันน้ํายาแอรจึงสูง เพราะฉะนั้นตอง
เอาสิ่งกีดขวางออก) 

4 ตรวจสอบทางเขาชดุโบลเวอร 
• ทางเขาของชุดโบลเวอรอุดตันหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ปรับน้ํายาแอรใหอยูในคากําหนด แลวไปขั้นตอนที่ 

20 (ปริมาณน้ํายาแอรมากเกินไป) 
5 ตรวจสอบคอนเดน็เซอร 

• ตรวจสอบคอนเด็นเซอร 
(ดู 07-11-8 การตรวจสอบคอนเด็นเซอร) 

• ปกติหรือไม? 
ไมใช เปลี่ยนคอนเดน็เซอรหรือซอมและทําความสะอาด

คอนเด็นเซอร แลวไปขั้นตอนที่ 20 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 ตรวจสอบความผดิปกตขิองเอก็ซแพนชัน่วาลว, รซีฟี

เวอร/ดรายเออร, และทอน้าํยาแอรหรอืสวนอืน่ๆ 
• แรงดันทั้งดานแรงดันสูงและแรงดันต่ํามีคาต่ํา
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 14 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 ตรวจสอบความผดิปกตขิองเอก็ซแพนชัน่วาลวและรี
ซฟีเวอร/ดรายเออรหรอืสวนอืน่ๆ 
• ทันทหีลังจากคอมเพรสเซอร A/C ทํางาน, แรงดัน
ดานแรงดันสูงข้ึนอยูในคาปกติชั่วขณะ แลวลดลง
มาอยูในคาต่ําตลอดเวลาหรือไม? (แรงดันดาน
แรงดันต่ํามคีาเปนลบหรือไม?) 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 10 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 ตรวจสอบความผดิปกตขิองเอก็ซแพนชัน่วาลวหรอืรี
ซฟีเวอร/ดรายเออร 
• หมุนสวติช A/C ไปที่ OFF แลวปลอยใหแอรหยุด
ทํางานประมาณ 10 นาท ี

• สตารทเครื่องยนต 
• เปดสวติช A/C และสวิตชพัดลม 
• หลังจากคอมเพรสเซอร A/C ทํางาน มคีวาม
ผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนคอนเดน็เซอรแลวทําสุญญากาศทอน้ํายาแอร 
30 นาทหีรอืมากกวา จากนั้นเติมน้ํายาแอรใหอยูในคา
กําหนด แลวไปขั้นตอนที่ 20 (เน่ืองจากอาจมีน้ําปน
อยูในรซีีฟเวอร/ดรายเออร และอาจเปนน้ําแขง็ ดังนั้น
จําเปนตองเปลีย่น) 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนเอ็กซแพนชั่นวาลวหลงัไปขั้นตอนที่ 20 

(เน่ืองจากวาลวเปดนอยมาก, จําเปนตองเปลีย่น) 
9 ตรวจสอบดวูาทอสงสญัญาของเอ็กซแพนชัน่วาลวใน

ชดุทาํความเยน็อยูในทีต่าํแหนงอยางถกูตอง 
• ทอสงสัญญาณของเอ็กซแพนชั่นวาลวในชดุทํา
ความเย็นติดตั้งในตําแหนงทีถ่กูตองหรือไม? 

ไมใช ติดตั้งทอสงสญัญาณในตําแหนงทีถู่กตอง, แลว
ไปข้ันตอนที่ 20 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบทอน้าํยาแอร 
• ตรวจสอบทอน้าํยาแอร 

— ทอเสียหายและแตกราวหรือไม? 
— มีคราบน้าํมันทีร่อยตอของทอน้ํายาแอร
หรือไม? (ตรวจสอบดวยตา) 

— มีกาซรั่วออกจากรอยตอของทอน้ํายาแอร 
— จุดที่ตอเขาคอนเด็นเซอรของทอน้ํายาแอรมี
กาซรั่วหรือไม? 

— มีกาซรั่วออกจากรอยตอของทอน้ํายาแอรและ
รีซฟีเวอร/ดรายเออรหรือไม? 

— มีกาซรั่วออกจากรอบตอของทีน่้ํายาแอร
คอมเพรสเซอร A/C หรือไม? 

— มีกาซรั่วออกจากรอยตอของทอน้ําหรือไม? 
— ใชเครื่องมือตรวจการรั่ว ตรวจหาการรั่วของกาซ

• หัวขอดานบนปกติหรือไม? 

ไมใช ถาทอน้ํายาแอรหรืออุปกรณของ A/C เกิดความ
เสียหายหรือแตกราว ใหทาํการเปลี่ยน, แลวไป
ข้ันตอนที่ 20  
ถาไมเสยีหาย, ไปที่ข้ันตอน 13 

ใช ถาแผนวาลวมีเสียงดัง, ใหเติมน้ํามัน
คอมเพรสเซอรเขาไปที่คอมเพรสเซอร 10 ml (10 
cc, 0.34 floz) และตรวจสอบวายังมีเสยีงดัง
หรือไม 
ปรับปริมาณน้ํายาแอรใหอยูในคากําหนด แลวไป
ข้ันตอน 20 

11 ตรวจสอบการรัว่ของทอน้าํยาแอรทีต่อเขา 
อวีาโปเรเตอรในชดุทาํความเยน็ 
• มีกาซรั่วออจากรอยตอของทอน้ํายาแอรและ อีวา
โปเรเตอรหรือไม? 

ไมใช ถาทอเกิดความเสียหายหรือแตกราว ใหทาํการ
เปลี่ยนแลวไปขั้นตอน 20 
ถาไมเสยีหาย, ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ขันใหแนนตามคากําหนด แลวเติมน้ํายาแอรและ
น้ํามันคอมเพรสเซอรใหไดระดับทีถู่กตอง แลวไป
ข้ันตอน 20  

12 ตรวจสอบความแนนหนาของรอยตอทอน้าํยาแอร และ
อวีาโปเรเตอร 
• รอยตอของทอน้ํายาแอรหลวมหรือไม? 

ไมใช ถาแผนวาลวมีเสียงดันใหเติมน้ํามันคอมเพรสเซอร
เขาไปที่คอมเพรสเซอร 10 ml (10 cc, 0.34 floz) 
และตรวจสอบวายังมีเสยีงดังหรือไม? 
เปลี่ยนโอ-ริงทีท่อน้ํายาแอร และปรับน้ํายาแอรให
อยูในคากําหนด, แลวไปขั้นตอน 20 

ใช ขันใหแนนตามคากําหนด แลวเติมน้ํายาแอรและ
น้ํามันคอมเพรสเซอรใหไดระดับทีถู่กตอง, แลวไป
ข้ันตอน 20 

13 ตรวจสอบการหลวมของขอตอ 
• การตอของทอหลวมหรือไม? 

ไมใช ถาแผนวาลวมีเสียงดันใหเติมน้ํามันคอมเพรสเซอร
เขาไปที่คอมเพรสเซอร 10 ml (10 cc, 0.34 floz) 
และตรวจสอบวายังมีเสยีงดังหรือไม? 
เปลี่ยนโอ-ริงทีท่อน้ํายาแอร และปรับน้ํายาแอรให
อยูในคากําหนดแลวไปขั้นตอน 20 

ใช ไปขั้นตอนตอไป (แรงดันสูงข้ึนชา) 14 ตรวจสอบความผดิปกตขิองเอก็ซแพนชัน่วาลว, แอค็ทู
เอเตอรผสมอากาศและน้าํมนัคอมเพรสเซอรหรอืสวน
อืน่ๆ  
• แรงดันดานแรงดันสูงมคีาสูงข้ึนชาหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 17 

ใช กลับไปขั้นตอน 3 15 ตรวจสอบความผดิปกตขิองปรมิาณน้าํมันคอม เพรส
เซอร และคอมเพรสเซอร A/C หรอืสวนอืน่ๆ  
• เม่ือเรงเครื่องยนต, แรงดันดานแรงดันสูงเพ่ิมข้ึน
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช การซอมเสร็จสมบูรณ (อธิบายใหลูกคาฟงเก่ียวกับ
สาเหตุเกิดจากน้ํามันคอมเพรสเซอรไมเพียงพอ) 

16 ตรวจสอบความผดิปกตขิองปรมิาณน้าํมัน
คอมเพรสเซอรหรอืคอมเพรสเซอร A/C 
• หลังจากเติมน้าํมันคอมเพรสเซอร 10 ml (10 cc, 

0.34 floz) แรงดันดานแรงดันสูงเพ่ิมข้ึนหรือไม? 
ไมใช เปลี่ยนคอมเพรสเซอร A/C แลวไปขั้นตอน 20 

(ตนเหตุเกิดจากคอมเพรสเซอรเสียหาย) 
ใช ไปขั้นตอนที่ 19 17 ตรวจสอบความผดิปกตขิองเอก็ซแพนชัน่วาลวหรอื

สวนอืน่ๆ 
• แรงดันดานแรงดันต่ําสูงข้ึนหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ปรับสวติชพัดลมไปที่ตําแหนงที่ 4  

บิดสวติช A/C ไปที่ตําแหนง ON  
ปรับไปที่โหมด Fresh 
ปรับอุณหภูมิไปที่ Max Cold 
ปรับโหมด Vent 

(1) สตารทเครื่องยนตและเรงเครื่องที่ 1,500 rpm เปน
เวลา 10 นาท ี

(2) ปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา 1 นาท ี
(3) ภายใน 12 วนิาท,ี เดินเบา  4,000 rpm  เดิน

เบา, ใหทํา 5 ครัง้ 
(4) ปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา 30 วินาท ี
(5) ถายน้ํามันคอมเพรสเซอรออกจากคอมเพรสเซอร

ใหหมด และตรวจสอบปริมาณ 
• ถามีน้ํามันคอมเพรสเซอรประมาณ 90ml (90 cc, 3.0 

floz) ไปข้ันตอน 20 
• ถามีน้ํามันคอมเพรสเซอรมากกวา 90 ml (90 cc, 3.0 

floz) ใหเอานํ้ามันสวนเกินออกใหเหลือ 90 ml แลว
ไปข้ันตอนที่ (1) ถึง (5) (เน่ืองจากมีน้ํามัน
คอมเพรสเซอรมากเกินไป) 

18 ตรวจสอบวาระบบผสมอากาศถกูตดิตัง้ไดอยาง
ถกูตอง 
• ทอผสมอากาศ, แขนตอ, ขอเหวี่ยงและกานดึง
ถูกติดตั้งอยางถูกตองหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือติดตั้งแขนตอ, ขอเหวี่ยงและกานดึงในตําแหนง
ที่ถูกตอง, แลวไปข้ันตอน 20 

ใช เปลี่ยนเอ็กซแพนชั่นวาลว แลวไปขั้นตอนตอไป 
(เน่ืองจากวาลวเปดมากเกินไป จําเปนตองเปลี่ยน) 

19 ตรวจสอบวาตาํแหนงการตดิตัง้ของทอสงสญัญาณ
ของเอก็ซแพนชัน่วาลวในชดุทาํความเยน็อยูใน
ตาํแหนงทีถ่กูตอง 
• การตดิตั้งของที่สงสัญญาณของเอ็กซแพนชั่น
วาลวอยูในตําแหนงทีถู่กตองหรือไม? 

ไมใช ติดตั้งทอสงสญัญาณในตําแหนงทีถู่กตองแลวไปขั้นตอน
ตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

20 ตรวจสอบวามคีวามผดิปกตเิกดิขึน้อีกหรอืไม? 
หลงัจากการซอม 
• มีลมเย็นเปาออกมาหรือไม? (ผลการทดสอบ 
สรรถนะปกติหรอืไม?) 

ไมใช ตรวจสอบอาการอีกครั้ง, แลวทําการซอมตั้งแตข้ันตอนที่ 
1, ถามคีวามผดิปกต ิ

 

ขอ 5 แอรไมเย็น 
DCF070300000W07 

5 แอรไมเยน็ 
รายละเอยีด • คลัตชแมเหล็กไมทํางาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
 

• ระบบ PCM ควบคุมการตัดแอรทํางานผดิปกติ (ข้ันตอนที่ 3) 
• ชุดควบคุมอุณหภูมทิํางานผิดปกติ (ข้ันตอนที่ 4) 
• สวิตชแรงดันน้าํยาแอรทํางานผิดปกติ (ข้ันตอนที่ 5, 7-9) 
• มีความผิดปกตใิน PCM (สัญญาณ A/C) (ข้ันตอนที่ 6) 
• มีความผิดปกตใิน PCM (สัญญาณ IG1) (ข้ันตอนที่ 10, 11) 
• มีความผิดปกตใินคอมเพรสเซอร A/C (ข้ันตอนที่ 12) 
• มีความผิดปกตใินรีเลย A/C (ข้ันตอนที่ 13 – 15) 
• มีความผิดปกตขิองเซ็นเซอรอุณหภูมิอีวาโพเรเตอร (ข้ันตอนที่ 16) 

• เม่ือทําการตรวจสอบในบริเวณที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ใหเขยาชดุสายลวดและขอตอในขณะทีท่ําการตรวจสอบ เพ่ือทํา
ใหสิ่งแปลกปลอมที่เกาะตดิทีห่นาสัมผสัหลดุออก ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจเปนสาเหตุของการเกิดปญหา ถาพบปญหา ใหตรวจสอบ
ขอตอ, ข้ัว และชุดสายลวด แลวทําการตอใหถูกตองและอยาทําใหเกิดความเสียหาย 

 

ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ตรวจสอบลมออก 
• มีลมเปาออกหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนที่ 1 ของขอ 1 

ใช ไปขั้นตอนที่ 1 ของขอ 4 2 ตรวจสอบการทาํงานของคอมเพรสเซอร A/C 
• สตารทเครื่องยนต 
• บิดสวติช A/C และสวิตชพัดลม ON 
• คอมเพรสเซอรทํางานหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปยังข้ันตอนการตรวจสอบที่เหมาะสม 3 ตรวจสอบ DTC ใน PCM 
• ตรวจสอบรหสัวเิคราะหปญหา (DTC) ที่
เก่ียวของกับ PCM ในระบบวิเคราะหปญหา 

• มีรหสั DTC หรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนชดุควบคุมอุณหภูมิ แลวไปขั้นตอนที่ 17 4 ตรวจสอบความผดิปกตขิองชดุควบคมุอณุหภมูหิรอื

สวนอืน่ๆ 
• มีลมเย็นเปาออกหรือไม? เม่ือนําข้ัวตอ 3B ของ
ชุดควบคุมอุณหภูมิ (ข้ัว – 3, สัญญาณ A/C) 
ตอกับกราวดหรือไม? 

ไมใช แกไขสวนทีล่ัดวงจร แลวไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 7 5* ตรวจสอบความผดิปกตขิองวงจรสญัญาณ A/C 
(ระหวางสวติชแรงดนัน้าํยาแอรและ PCM) หรอืสวน
อืน่ๆ  
• ตรวจสอบแรงดนัไฟฟาระหวางข้ัวของสวิตช
แรงดันน้าํยาแอร  

— ข้ัว B (สัญญาณ A/C) 
• แรงดันประมาณ 12 โวลต หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมชุดสายลวดระหวางสวิตชแรงดันน้าํยาแอรและ 
PCM แลวไปขั้นตอนที่ 17 

6* ตรวจสอบความผดิปกตขิองชดุสายลวด (ความ
ตอเนือ่ง) (ระหวางสวติชแรงดนัน้าํยาแอรและ PCM) 
หรอืสวนอืน่ๆ  
• ตรวจสอบแรงดนัไฟฟาที่ข้ัวสญัญาณ A/C ของ 

PCM  
• แรงดันประมาณ 12 โวลต หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบ PCM แลวไปขั้นตอนที่ 17 

ใช ไปขั้นตอนที่ 9 7 ตรวจสอบความผดิปกตขิองสวติชแรงดนั, ปรมิาณ
น้าํยาแอรหรอืสวนอื่นๆ 
• เม่ือนําข้ัว A และ B ของสวิตชแรงดันน้ํายาแอร
ลัดวงจรเขาหากัน, มีลมเย็นเปาออกหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนที่ 10 8* ตรวจสอบความผดิปกตขิองชดุสายลวด (ระหวาง
สวติชแรงดนัน้าํยาแอรและชดุควบคมุอณุหภมู)ิ หรอื
สวนอืน่ๆ 
• ตรวจสอบแรงดนัไฟฟาของขั้วชุดควบคุม
อุณหภูมิ (ข้ัว 3)  

— ข้ัว 3B (ข้ัว – 3, สัญญาณ A/C) 
• แรงดันประมาณ 12 โวลต หรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายลวดระหวางสวิตชแรงดันน้าํยาแอรและ
ชุดควบคุมอุณหภูมิ แลวไปขั้นตอนที่ 17 

ใช ถาน้ํายาแอรหมด, เปลี่ยนคอนเด็นเซอรแลวทาํ
สุญญากาศที่ทอน้ํายาแอร 30 นาทหีรอืมากกวา แลว
เติมน้ํายาแอรในระดับที่กําหนด 
ไปข้ันตอนที่ 17 

9 ตรวจสอบความผดิปกตขิองสวติชแรงดนัน้าํยาแอร
หรอืปรมิาณน้าํยาแอร 
• ตรวจสอบสวิตชแรงดันน้ํายาแอร 
• ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนสวติชแรงดันน้ํายาแอร แลวไปขั้นตอนที่ 17 
ใช ถอดสายทดสอบออก แลวไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจ สอบความผดิปกต ิ(ความตอเนือ่ง) ของวงจร

สญัญาณควบคมุ A/C (ระหวางรเีลย A/C และ 
PCM) หรอืสวนอืน่ๆ 
• เม่ือตอข้ัว E ของรีเลย A/C (สัญญาณควบคมุ 

A/C) กับกราวด, ลมเย็นเปาออกหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 12 

ใช ตรวจสอบ PCM แลวไปขั้นตอนที่ 17 11* ตรวจสอบความผดิปกต ิ(ความตอเนือ่ง) ของ PCM 
หรอืชดุสายลวด (ระหวางรเีลย A/C และ PCM) 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาทีข้ั่วสัญญาณ PCM 
ควบคุมรีเลย A/C 

• แรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 12 โวลตหรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายลวดระหวางรีเลย A/C และ PCM แลวไป
ข้ันตอนที่ 17 

ใช ตรวจสอบคลัตชแมเหล็ก แลวไปข้ันตอนที่ 17 12* ตรวจสอบความผดิปกตขิองคลตัชแมเหลก็หรอืสวน
อืน่ 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาของคลัตชแมเหลก็
ดังนี้ ข้ัว – A (สัญญาณการทาํงานของคลัตช
แมเหล็ก) 

• แรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 12 โวลตหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 13 ตรวจสอบฟวส 
• ฟวสรีเลย A/C ปกติหรือไม? ไมใช เปลี่ยนฟวส แลวไปขั้นตอนที่ 17,  

ถาฟวสยังขาดอีก, ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 14 ตรวจสอบความตอเนือ่งของชดุสายลวดระหวาง

กลองฟวสและรเีลย A/C 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาของขั้วรีเลย A/C 
ดังนี ้

— ข้ัว A (สัญญาณควบคุมรีเลย A/C) 
— ข้ัว C (สัญญาณควบคุม A/C) 

• แรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 12 โวลต หรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายลวดระหวางกลองฟวสและรีเลย A/C, แลวไป
ข้ันตอนที่ 17 

ใช ตรวจสอบชุดสายลวดระหวางรีเลย A/C และคลัตช
แมเหล็ก 
• ถาชดุสายลวดปกติ, ไปข้ันตอนตอไป 
• ถาชดุสายลวดผิดปกติ, ซอมชุดสายลวด, แลวไป
ข้ันตอนที่ 17 

15 ตรวจสอบความผดิปกตขิองรเีลย A/C หรอืชดุสาย
ลวด (ระหวางรเีลย A/C และคลตัชแมเหลก็) และ
เซน็เซอรอวีาโพเรเตอร 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาของขั้วรีเลย A/C 

— ข้ัว D (สัญญาณการทํางานของคลัตช
แมเหล็ก) 

• แรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 12 โวลต หรือไม? 
ไมใช เปลี่ยนรีเลย A/C แลวไปขั้นตอนที่ 17 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 16 ตรวจสอบเซน็เซอรอณุหภมูอิวีาโพเรเตอร 
• ตรวจสอบเซ็นเซอรอุณหภูมิอีวาโพเรเตอร 
• ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเซ็นเซอรอุณหภูมิอีวาโพเรเตอร, แลวไปข้ันตอน
ตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

17 ตรวจสอบวามอีาการผดิปกตเิกดิขึน้อีกหรอืไม?
หลงัจากการซอม 
• มีลมเย็นเปาออกหรือไม? (ผลการทดสอบ
สมรรถนะระบบน้ํายาแอรปกตหิรือไม?) 

ไมใช ตรวจสอบอาการอีกครั้ง, แลวลงมือปฏิบัติใหมตั้งแต
ข้ันตอนที่ 1 ถามีอาการผดิปกต ิ

 
 
ขอ 6 มเีสยีงดงัรบกวนขณะระบบแอรทาํงาน 

DCF070300000W08 

6 มเีสยีงดงัรบกวนขณะระบบแอรทาํงาน 
รายละเอยีด • เสียงจากคลตัชแมเหล็ก, คอมเพรสเซอร A/C, ทอสารทําความเย็น 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• เสียงจากการทาํงานของคลัตชแมเหล็ก (ข้ันตอนที่ 4) 
• เสียงจากแผนวาลวของคอมเพรสเซอร A/C (ข้ันตอนที่ 5-13) 
• เสียงจากการลืน่ของคอมเพรสเซอร A/C (ข้ันตอนที่ 14-17) 
• เสียงรบกวนจากทอน้ํายาแอร (ข้ันตอนที่ 18) 

 
 
 
 
 

 
ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 5 1 ตรวจสอบเสยีงรบกวนจากแผนวาลวคอมเพรสเซอร 
A/C 
• มีเสียงเสยีดส,ี เสียงเคาะ เสียงบี๊ปหรือเสยีงหอน 

(เสียงแผนวาลวคอมเพรสเซอร) หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนที่ 14 2 ตรวจสอบเสยีงการลืน่ของคอมเพรสเซอร A/C 
• มีเสียงเอ้ียดๆ หรือเสยีงหมุน (เสียงการสั่นของ
คอมเพรสเซอร) เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนที่ 18 3 ตรวจสอบเสยีงรบกวนจากคอมเพรสเซอร A/C 
• มีเสียงกอกๆ หรือเสียงสั่นหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ปรับระยะหางระหวางแผนกดของคลัตชแมเหล็ก
และพูลเลย แลวไปขั้นตอนที่ 19  
(ดู 07-40-4 การปรับคลตัชแมเหล็ก) 

4 ตรวจสอบเสยีงการทาํงานของคลตัชแมเหลก็ 
• มีเสียงดังคลิ้กหรือไม? (เสียงการทํางานของ
คลัตชแมเหล็ก) 

ไมใช สภาวะปกติ (ตรวจสอบอาการอีกครั้ง) 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบระยะเวลาการดงัของคอมเพรสเซอร 

• มีเสียงดังนาน 3 วินาท ีหรอืมากกวาหลังจาก
คอมเพรสเซอรทํางานหรือไม? 

ไมใช สภาวะปกติ (จะมีเสียงดังตอเน่ือง 2-3 วนิาท ี
หลังจากคอมเพรสเซอร A/C ทํางาน) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 ตรวจสอบรอบเดนิเบา 
• ตรวจสอบรอบเดินเบา  

(ดู 01-10A-20 การปรับแตงเครื่องยนต [WL-3]) 
(ดู 01-10B-21 การปรับแตงเครื่องยนต [WL-C, 
WE-C]) 

• ปกติหรือไม? 

ไมใช ทําการซอมตามคําแนะนําในบท F, แลวไปขั้นตอน
ที่ 19 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนที่ 10 7 ตรวจสอบปรมิาณน้าํยาแอร 

• ตรวจสอบปริมาณน้ํายาแอร 
• ปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปยังข้ันตอนตอไป 8 ตรวจสอบทอน้าํยาแอร 
• ตรวจสอบทอน้าํยาแอร 

— ทอเสียหายและแตกราวหรือไม? 
— มีคราบน้าํมันทีร่อยตอของทอน้ํายาแอร
หรือไม? (ตรวจสอบดวยตา) 

— มีกาซรั่วออกจากรอยตอของทอน้ํายาแอร 
— จุดที่ตอเขาคอนเด็นเซอรของทอน้ํายาแอรมี
กาซรั่วหรือไม? 

— มีกาซรั่วออกจากรอยตอของทอน้ํายาแอรและ
รีซฟีเวอร/ดรายเออรหรือไม? 

— มีกาซรั่วออกจากรอบตอของทีน่้ํายาแอร
คอมเพรสเซอร A/C หรือไม? 

— มีกาซรั่วออกจากรอยตอของทอน้ําหรือไม? 
— ใชเครื่องมือตรวจการรั่ว ตรวจหาการรั่วของ
กาซ 

• หัวขอดานบนปกติหรือไม? 

ไมใช ถาอุปกรณของ A/C หรือทอน้าํยาแอรเสียหายหรือ
แตกราว, เปลี่ยนใหมแลวไปขั้นตอนที่ 19  
ถามีการรั่ว, ซอมหรือเปลี่ยนขอตอและเปลีย่นคอน
เด็นเซอร, แลวไปข้ันตอนที่ 19 

ใช ปรับปริมาณน้ํายาแอรใหอยูในระดับที่กําหนด แลว
ไปข้ันตอนที่ 19 

9 ตรวจสอบการรัว่ของรอยตอของชดุทาํความเยน็ 
• รอยตอของทอน้ํายาแอรที่อีวาโพเรเตอรรั่ว
หรือไม? ไมใช ถาทอเสียหายหรือแตกราว, เปลี่ยนแลวไปขั้นตอน

ที่ 19, ถากาซรัว่, ซอมหรือเปลี่ยนทอและคอนเด็น
เซอร แลวไปขัน้ตอนที่ 19 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 ตรวจสอบความผดิปกตขิองน้าํมนัคอมเพรสเซอรหรอื
สวนอืน่ๆ 
• เติมน้ํามันคอมเพรสเซอร 20 ml {20 cc, 0.8 fl 

oz} 
• มีเสียงดังเมื่อเรงเครื่องหรือไม? 

ไมใช การซอมเสร็จสมบูรณ 
อธิบายการซอมใหลูกคาฟง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 11 ตรวจสอบความผดิปกตขิองคอมเพรสเซอร A/C หรอื
สวนอืน่ๆ 
• ถายน้ํามันคอมเพรสเซอรออก 
• มีเศษโลหะหรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนคอมเพรสเซอร A/C, แลวไปขั้นตอนที ่19 

ใช เปลี่ยนระบบ A/C ทั้งหมด (ไมรวมฮีตเตอร), แลว
ไปข้ันตอนที่ 19 

12 ตรวจสอบความผดิปกตขิองระบบ A/C หรอืสวนอื่นๆ 
• น้ํามันคอมเพรสเซอรมสีีคอนขางขาวและมีน้าํ
ผสมหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนคอมเพรสเซอร A/C และคอนเด็นเซอร แลว
ไปข้ันตอนที่ 19 (เน่ืองจากคอมเพรสเซอร A/C 
เสียหายและรซีฟีเวอร/ดรายเออรอาจอุดตันถา
จําเปน ใหเปลีย่นรีซฟีเวอร/ดรายเออร) 

13 ตรวจสอบน้าํมนัคอมเพรสเซอร A/C 
• สีของน้ํามันคอมเพรสเซอรดํามากกวาปกติ และ
มีเศษอลูมิเนียมปะปนหรือไม? 

ไมใช สภาวะปกต,ิ ตรวจสอบอาการอีกครั้ง 
ใช เปลี่ยนคอมเพรสเซอร A/C, แลวไปขั้นตอนที ่19 

(วาลวดานจายของคอมเพรสเซอรเปดคาง) 
14 ตรวจสอบความผดิปกตขิองคอมเพรสเซอร A/C หรอื

สวนอืน่ๆ 
• มีเสียงดังอยางรวดเรว็หลังจากคอมเพรสเซอร 

A/C หยดุทํางานหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 15 ตรวจสอบสายพานขบั 
• ตรวจสอบสายพานขับ  

(ดู 01-10A-3, การตรวจสอบสายพานขับ  
[WL-3] 
(ดู 01-10B-3 การตรวจสอบสายพานขับ  
[WL-C, WE-C]) 

• ปกติหรือไม? 

ไมใช ปรับตั้งหรือเปลีย่นสายพานขับ, ไปข้ันตอนที่ 19 

ใช นําสิ่งแปลกปลอม, น้ํามันออก หรือเปลี่ยนสายพาน
ขับ, แลวไปขั้นตอนที่ 19 

16 ตรวจสอบสภาพสายพานขบั 
• สายพานขับสึกหรอหรือไม? 
• มีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ํามันติดหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนคอมเพรสเซอร A/C (ไมรวมแผนกด A/C 
พูลเลยและสเตเตอร) แลวไปขัน้ตอนที่ 19 

17 ตรวจสอบคลตัชแมเหลก็ 
• ตรวจสอบคลัตชแมเหล็ก  

(ดู 07-40-5 การตรวจสอบคลตัชแมเหล็ก) 
• ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนคลตัชแมเหล็ก แลวไปขั้นตอนที่ 19 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ตรวจสอบคอมเพรสเซอร A/C ดวยสายตา, เปลี่ยน

ชิ้นสวนถาจาํเปน แลวไปขั้นตอนตอไป 
18 ตรวจสอบความผดิปกตขิองคอมเพรสเซอร A/C หรอื

ทอน้าํยาแอร 
• มีเสียงจากคอมเพรสเซอร A/C หรือไม? ไมใช ถามีเสยีงรบกวนจากทอน้ํายาแอร, ซอมชิ้นสวนหรือคลิ้ป

ที่หลวม, ขันโบลทยึดใหแนน, ไปข้ันตอนตอไป 
ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  

อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 
19 ตรวจสอบวามคีวามผดิปกตเิกดิขึน้อีกครัง้หรอืไม? 

หลงัจากซอม 
• เสียงรบกวนจากคอมเพรสเซอร A/C หยุด
หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบอาการอีกครั้ง แลวทาํการซอมตั้งแตข้ันตอนที่ 
1 อีกครั้ง ถามคีวามผิดปกต ิ

 
* :  ถามีรอยกาซรั่ว, อากาศจะเขาไปในระบบ A/C, สารดดูซับความชื้นภายในรซีีฟเวอร/ดรายเออรจะดดูซับความชื้นเอาไวและ

ทําใหเกิดการเปนน้ําแข็ง, ใชระบบ A/C ในสภาวะนี้ ภายในของคอมเพรสเซอร A/C จะถูกกัดกรอนเนื่องจากความชื้น และ
อาจทําใหคอมเพรสเซอรล็อกหรือมีเสยีงดังผดิปกติ, ดังนั้นใหทําการเปลี่ยนรีซฟีเวอร/ดรายเออร ถาจาํเปน 
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คาํเตอืนการบรกิารระบบน้าํยาแอร 

DCF071000000W01 

การทาํงานเกีย่วกบัน้าํยาแอร 
• หลกีเลีย่งการหายใจเอาน้าํยาแอรหรอืไอของสารหลอลืน่เขาไป เนื่องจากอาจทาํใหเกดิการระคายเคอืงกบัตา, จมกูและ
ทางเดนิหายใจ รวมทัง้ขอกาํหนดทางดานสิง่แวดลอมเกีย่วกบัการใชน้าํยาแอร เมือ่มกีารปลอยน้าํยา R-134a ออกจาก
ระบบปรบัอากาศ จะตองใชอปุกรณสาํหรบัเกบ็และฟนฟสูภาพ/นาํกลบัมาใช/เตมิน้าํยากลบัคนื ถามอีบุตัิเหตทุาํใหน้าํยา
แอรรัว่ออกจะตองทาํการแกไขหรอืทาํงานในบรเิวณทีอ่ากาศถายเทสะดวก 

• หามใชการอดัอากาศทดสอบแรงดนัหรอืทดสอบการรัว่ของน้าํยาแอร R-134a ทัง้เครือ่งมอืบรกิารและ/หรอืระบบปรบั
อากาศของรถยนต สวนประกอบบางอยางของน้าํยาแอร R-134a อาจตดิไฟไดทีแ่รงดนัสงูขึน้ ถาสวนผสมเหลานีต้ดิไฟ 
อาจทาํใหเกดิอนัตรายและความเสยีหาย สามารถสอบถามขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่แวดลอมและสขุภาพไดจากโรงงาน
ผูผลติน้าํยาแอร 

• อยาใหน้าํยาแอรรัว่ในบรเิวณทีใ่กลกบัไฟหรอืความรอนทกุชนดิ ถาน้าํยาแอรทีเ่ปนกาซรัว่ออกสมัผสักบัไฟหรอืความรอน 
เชน จากบหุรีห่รอืฮตีเตอร อาจทาํใหเกดิกาซทีเ่ปนพษิเกดิขึน้ ดงันัน้เมื่อตองปฏบิตังิานใดๆ ทีอ่าจทาํใหเกดิการรัว่ของ
น้าํยาแอร, ควรยายหรอืใหแหลงความรอนอยูหางจากน้าํยาแอรและใหมอีากาศถายเทอยางเพยีงพอ 

• การทาํงานเกีย่วกบัน้าํยาแอรเปนอนัตราย หากน้าํยาแอรหยดโดนผวิหนงัอาจทาํใหเนือ้เยือ่บริเวณนัน้ตายได เนือ่งจาก
เยน็จดั ดงันัน้ควรสวมถงุมอืและแวนตาเมือ่ทาํงานเกีย่วกบัน้าํยาแอรและถาน้าํยาแอรเขาตาจะตองลางออกดวยน้าํสะอาด
อยางรวดเรว็ แลวรบีไปพบแพทย 

 
การเกบ็น้าํยาแอร 

• น้าํยาแอรจะถกูเกบ็ไวในภาชนะดวยแรงดนัสงู ซึง่อาจเกดิระเบดิไดถาสมัผสักบัความรอนสงู สะเกด็โลหะและน้าํยาแอรที่
กระจายออกทาํใหบาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้ควรเกบ็น้าํยาแอรไวในที่ๆ  อุณหภมูติ่าํกวา 40 °C {104 °F} 

 
ขอควรระวงัในการบรกิารระบบน้าํยาแอร 

DCF071000000W02 

การปฏบิตังิานเมือ่ระดบัน้าํยาแอรไมเพยีงพอ 
• เมื่อตรวจพบระดบัน้าํยาแอรไมเพยีงพอในขัน้ตอนการตรวจสอบ หามทาํการเตมิน้าํยาแอรเพิม่เขาไป เพราะวาปรมิาณ
น้าํยาแอรทีถ่กูตองยงัไมสามารถกาํหนดไดจากแรงดนัทีแ่สดงทีแ่มนโิฟลดเกจ ถาน้าํยาแอรมากหรอืนอยเกินไปจาก
การเตมิ อาจเปนปญหาทีส่อง เชนการทาํความเสยีหายกบัชิน้สวนของระบบปรบัอากาศหรอืสมรรถนะในการทาํความ
เยน็ลดลง ดงันัน้เมือ่ตรวจพบระดบัน้าํยาแอรไมเพยีงพอ ใหถายน้าํยาแอรออกใหหมดแลวเตมิเขาไปใหมใหไดระดบัที่
ถกูตอง 

 
การปฏบิตังิานเกีย่วกบัชิน้สวนของระบบ A/C 

• จะตองบรกิาร/ซอมดวยวธิกีารทีเ่ปนมาตรฐาน เพือ่ไมใหมผีลกระทบตอสมรรถนะหรอืประสทิธภิาพของชิน้สวนที่
เกีย่วของกบั A/C รวมทัง้ทอน้าํยาแอรหรอือืน่ๆ 

• ขณะทีบ่รกิาร/ซอมชดุ A/C ในบรเิวณทีเ่สีย่งตอการเกดิฝุน ใหอดุบรเิวณทีเ่ปดเพื่อปองกนัฝุนหรอืสิง่แปลก ปลอมเขาไป 
• เมื่อใชเทปกาวหรอือืน่ๆ เพือ่ปดบรเิวณเปดโลงของ A/C ตองแนใจวาดานทีเ่ปนกาวไมสมัผสักบัขอตอของชิน้สวน 
• เมื่อระบบเปดโลงออกสูบรรยากาศ ไมจาํเปนตองเปลีย่นคอนเดน็เซอรหรอืรซีฟีเวอร/ดรายเออร ถาอปุกรณทัง้สองอยูรวม
เปนชดุเดยีวกนั ใหปดชองทางตางๆ ดงักลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบน้าํยาแอร 
 

07-10-2 

การทาํงานเกีย่วกบัน้าํมนัคอมเพรสเซอร 
• ใชน้าํมนัคอมเพรสเซอร FD46XG เทานัน้ สาํหรบั
รถยนตรุนนี ้การน้าํมนั PAG อืน่ๆ นอกเหนอืจากนั้นมนั
คอมเพรสเซอร FD46XG จะทาํใหคอมเพรสเซอรแอร 
(A/C) เสยีหายได 

• อยาใหน้าํมนัคอมเพรสเซอร FD46XG หกโดนรถยนต 
น้าํมนัคอมเพรสเซอรเพยีงหยดเดยีวสามารถทาํใหสี
รถยนตเสยีหายได ถาน้าํมนัหยดโดนรถยนต ควรรบีเชด็
ออกทนัท ี

• น้าํมนัคอมเพรสเซอร FD46XG (น้าํมนั PAG) มี
ประสทิธภิาพในการดดูซบัความชืน้มากกวาการใชน้าํมนั
รุนกอน ถาความชืน้ผสมกบัน้าํมนัคอมเพรสเซอร ระบบ
ทาํความเยน็จะเกดิความเสยีหายได ฉะนัน้ควรใชฝาปด
ทนัทหีลงัจากใชน้าํมนัคอมเพรสเซอร หรอืถอดสวน
ตางๆ ของระบบทาํความเยน็ เพือ่ปองกนัการดดูซบั
ความชืน้ 

 

 
ขั้นตอนทัว่ไปของระบบน้าํยาแอร 

DCF071000000W03 

1. ปดวาลวของเครื่องมือพิเศษใหสนทิ (49 C061 001A) 
2. ตอเครื่องมือพิเศษ (49 C061 002, 49 C061 003) 

ที่ดานแรงดันสงูและแรงดันต่ําของเครื่องมือพิเศษ 
(49 C061 001A) 

3. ตอเครื่องมือพิเศษ (49 C061 006A, 49 C061 007) 
เขากับสวนปลายของเครื่องมือพิเศษ (49 C061 002, 
49 C061 003) 

4. ตอเครื่องมือพิเศษ (49 C061 006A, 49 C061 007) 
เขากับวาลวชารจ 

 
การทดสอบสมรรถนะระบบน้าํยาแอร 

DCF071000000W04 

1. ตรวจสอบแรงดนัน้ํายาแอร (ดู 07-10-3 การตรวจสอบแรงดันน้ํายาแอร) 
2. วางเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงทีช่องลมออกดานคนขับ 
3. สตารทเครื่องยนตและอุนเครื่อง, จากนั้นเรงเครื่องไปที่ 1,500 rpm 
4. ปรับความเร็วพัดลมไปที่ตําแหนง MAX HI 
5. หมุนสวติช A/C ไปที่ ON 
6. ปรับไปที่โหมด RECIRCULATE  
7. ปรับอุณหภูมิไปที่ตําแหนง MAX COLD 
8. ปรับไปที่โหมด VENT 
9. ปดประตูและกระจกทุกบาน 
10. รอจนกระทั่งอุณหภูมิคงที ่

สภาวะคงที ่
• คอมเพรสเซอร A/C จะ ON และ OFF ซ้ําๆ กันเปนชวงเวลา 

11. หลังจากลมที่เปาออกมาคงที่ ใหอานคาอุณหภูมิที่เทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง 
12. วัดอุณหภูมิบริเวณภายนอกรอบๆ ตัวรถ 
13. ตรวจสอบดูวาอุณหภูมทิี่อานไดอยูในบริเวณที่แรเงา 

• ถามีความผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน ตรวจสอบ
ระบบสารทําความเย็นตามตารางแกไข
ปญหาขอขัดของ 

 

 
 
 
 

น้าํมนัคอมเพรสเซอร FD46XG

น้าํมนัแร 

เวลา 

อุณ
ห
ภ
มูทิ
ีช่
อง
ลม

 

อุณหภมูภิายนอก 

กา
รด
ดูซ
บั
คว
าม
ช
ืน้ 

วาลวชารจดาน
แรงดนัสงู 

ฝา

ฝา 

วาลวชารจดาน
แรงดนัต่าํ

DBG710ZWB001

49 C061 002

49 C061 003 49 C061 006A

49 C061 007

49 C061 001A

BHE0710W001

DBG710ZWB003

°C 
{°F}

40
{104}

35
{95}

30
{85}

25
{77}

20
{68} 

°C {°F}

0 {32}
1 {34}
2 {36}
3 {37}
4 {39}
5 {41}
6 {43}



ระบบน้าํยาแอร 
 

07-10-3 

07

การตรวจสอบแรงดนัน้าํยาแอร 
DCF071078834W01 

1. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (49 C061 OAOB) 
2. สตารทเครื่องยนตและหลังจากอุนเครื่องแลว เรงเครื่องไปที ่1,500 rpm 
3. ปรับความเร็วพัดลมไปที่ตําแหนง MAX HI 
4. หมุนสวติช A/C ไปที่ ON  
5. ปรับไปที่โหมด RECIRCULATE  
6. ปรับอุณหภูมิไปที่ตําแหนง MAX COLD  
7. ปรับไปที่โหมด VENT 
8. ปดประตูและกระจกทุกบาน 
9. วัดอุณหภูมภิายนอกและแรงดนัทั้งดานแรงดนัสูงและแรงดันต่ําโดยใชเครื่องมือพิเศษ (49 C061 001A) 
10. ตรวจสอบดูคาแรงดันที่อานไดจากเครื่องมือพิเศษ (49 C061 001A) และอุณหภูมิภายนอกอยูในพื้นที่แรเงา 

• ถามีความผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน ตรวจสอบระบบ
ทําความเย็นตามตารางแกไขปญหา
ขอขัดของ 

 

 
 
การเก็บและฟนฟสูภาพน้าํยาแอร 

DCF071078834W02 

1. ตออุปกรณสําหรับการเก็บและฟนฟสูภาพ/นํากลับมาใช/เติมน้ํายากลับคืนของน้ํายาแอร R-134a เขากับรถยนตตาม
คําแนะนาํของคูมือประจําเครือ่ง 

 
การเตมิน้าํยาแอร 

DCF071078834W03 

 ขอควรระวงั 
• หามเติมน้ํายาแอรมากเกินคากําหนด, เพราะจะทําใหประสทิธภิาพการทําความเย็นลดลงหรอือาจทําใหชิ้นสวน
เกิดความเสยีหาย 

 
การเตมิน้าํยาแอรทีผ่านการฟนฟสูภาพ 

1. ตออุปกรณสําหรับการเก็บและฟนฟสูภาพ/นํากลับมาใช/เติมน้ํายากลับคืนของน้ํายาแอร R-134a เขากับรถยนตตาม
คําแนะนาํของคูมือประจําเครือ่ง 
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การเตรยีมการ 
1. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (49 C061 OAOB) 
2. ตอสายตอเครื่องมือพิเศษ (49 C061 004) เขากับชองระบายของเครื่องมือพิเศษ (49 C061 001) 
3. ตอเครื่องมือพิเศษ (49 C061 005) เขากับจุดตอกลางของเครื่องมือพิเศษ (49 C061 001A) 
4. ตอเครื่องมือพิเศษ (49 C061 005) เขากับปมสุญญากาศ 
5. ตอเครื่องมือพิเศษ (49 C061 004) เขากับถังน้ํายาแอร 

 
 
 
 
 

6. วางถังน้ํายาแอรลงบนตาชั่ง 
 
น้าํยาแอรทีบ่รรจใุนระบบ (โดยประมาณ) 

475 g (16.8 oz) 
 

 
การทาํสญุญากาศ 

1. เปดวาลวทั้งหมดของเครื่องมือพิเศษ (49 C061 001A)  
 
ขอความระวงั 

• ใหปดวาลวของเครือ่งมือพเิศษ (49 C061 001A) ทนัทหีลงัจากปดเครือ่งปมสญุญากาศ ถาวาลวเปดคาง
สญุญากาศจะดดูเอาน้าํมนัหลอลืน่ กลบัเขาไปยงัวงจรของระบบน้าํยาแอรและทาํใหประสทิธภิาพการทาํความ
เยน็ลดลง 

 
2. เปดปมสุญญากาศและใหทํางานเปนเวลาประมาณ 

15 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อานคาแรงดันทั้งดานแรงดันสูงและแรงดันต่าํของ

เครื่องมือพิเศษ (49 C061 001A) ใหอยูที่ -101 
kpa (-760 mmHg, -29.9 inHg) จากนั้นปดวาลว
ทุกตัวของเครื่องมือพิเศษ (49 C061 001A) 

 
การตรวจสอบการรัว่ 

1. ปดปมสญุญากาศและรอประมาณ 5 นาท ี
2. อานคาแรงดันดานแรงดันสูงและแรงดันต่ําของเครื่องมือพิเศษ (49 C061 001A)  

• ถาคาที่อานไดมีการเปลี่ยนแปลง, ตรวจสอบหาการรั่วและทาํสุญญากาศใหม (ดู 07-10-4 การทําสุญญากาศ) 
• ถาคาที่อานไดไมมีการเปลี่ยนแปลง, ใหเติมน้ํายาแอร R-134a ตอไป (ดู 07-10-5 การเติมน้ํายาแอร R-134a) 

 

ปด

ถงันํ้ายาแอร 

ตาชัง่ 
ปมสญุญากาศ 

ขอตอดานขาง วาลวระบาย 

49 C061 005

49 C061 001A

49 C061 004

BHE0710W004

49 C061 001A

BHE0710W005

49 C061 001A

BHE0710W002



ระบบน้าํยาแอร 
 

07-10-5 

07

การเตมิน้าํยาแอร R-134a 
1. เปดวาลวของถงัน้ํายาแอร 
2. ชั่งน้ําหนักของถังน้ํายาแอร เพ่ือใหเติมน้ํายาแอรไดในปริมาณที่เหมาะสม 

 
คาํเตอืน 

• เมื่อตรวจพบการรัว่และเตมิน้าํยาแอรเขาไปในระบบในปรมิาณมาก น้าํยาแอรทีเ่ตมิเขาไปกจ็ะรัว่ออกสูชัน้บรรยากาศ 
เพือ่เปนการปองกันไมใหน้าํยาแอรรัว่ออกไปสูชัน้บรรยากาศ และทาํลายชัน้บรรยากาศนัน้ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนที่
เหมาะสมและเตมิน้าํยาแอรในปรมิาณทีน่อยกอน เมื่อตรวจพบการรัว่ 

• ถาเตมิน้าํยาแอรดวยน้าํยาแอรแบบกระปอง การตดิเครือ่งยนตโดยเปดวาลวดานแรงดนัสงูไวเปนอนัตราย แรงดนั
ภายในกระปองจะเพิม่ขึน้และระเบดิ เศษโลหะและน้าํยาแอรทีก่ระจายออก อาจทาํใหบาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้จงึ
หามเปดวาลวดานแรงดนัสงูในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน 

 
ขอควรระวงั 

• ควรเตมิน้าํยาแอรจากดานแรงดนัสงูเสมอ ถาเริม่ตนเตมิน้าํยาแอรจากดานแรงดนัต่าํ แผนวาลวของคอมเพรสเซอร
จะไมระบายและจะมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้ 

 
3. เปดวาลวทางดานแรงดันสูงของเครื่องมือพิเศษ (49 

C061 001A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เม่ืออานคาจากเกจดานแรงดันสูงได 0.098 MPa {1.0 
kgf/cm2, 14 psi} ใหปดวาลวทางดานแรงดนัสูงของ
เครื่องมือพิเศษ (49 C061 001A) 

5. ตรวจสอบการรัว่ตามขอตอของทอทางโดยใชเครื่องมือ
พิเศษ (49 C061 013) 

• ถาไมมีการรั่ว ไปที่ข้ันตอนที่ 7 
• ถามีการรั่วเกิดข้ึนเพราะขอตอหลวม, ขันใหแนน
แลวไปขั้นตอนตอไป 

6. ตรวจสอบการรัว่อีกครั้ง 
• ถาไมมีการรั่วหลังจากที่ขันใหแนน, แลวไป
ข้ันตอนตอไป 

• ถายังมีการรัว่เกิดข้ึนอีกที่จดุเดมิ, ใหถายน้าํยา
แอรออกแลวทาํการซอม จากนั้นทําสุญญากาศ
แลวเติมน้ํายาใหม 

 

 
คาํเตอืน 

• ถาเตมิน้าํยาแอรดวยน้าํยาแอรแบบกระปอง การตดิเครือ่งยนตโดยเปดวาลวดานแรงดนัสงูไวเปนอนัตราย แรงดนั
ภายในกระปองจะเพิม่ขึน้และระเบดิ เศษโลหะและน้าํยาแอรทีก่ระจายออก อาจทาํใหบาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้จงึ
หามเปดวาลวดานแรงดนัสงูในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปด

49 C061 001A

BHE0710W006

49 C061 001A

BHE0710W003



ระบบน้าํยาแอร   
 

07-10-6 

7. เปดวาลวดานแรงดันสูงของเครื่องมือพิเศษ (49 
C061 001A) และเติมน้ํายาแอรจนกระทั่งน้ําหนักของ
ถังน้ํายาแอรลดลง 250 g {8.83 oz} จากปริมาณใน
ข้ันตอนที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ปดวาลวดานแรงดันสูงของเครือ่งมือพิเศษ (49 C061 

001A) 
 

คาํเตอืน 
• ถาเตมิน้าํยาแอรดวยน้าํยาแอรแบบกระปอง การ
ตดิเครือ่งยนตโดยเปดวาลวดานแรงดนัสงูไวเปน
อนัตราย แรงดนัภายในกระปองจะเพิม่ขึน้และ
ระเบดิ เศษโลหะและน้าํยาแอรทีก่ระจายออก 
อาจทาํใหบาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้จงึหามเปด
วาลวดานแรงดนัสงูในขณะทีเ่ครือ่งยนตทาํงาน 

 
 
 
 

9. สตารทเครื่องยนตและเปดคอมเพรสเซอรใหทํางาน 
10. เปดวาลวดานแรงดันต่ําของเครื่องมือพิเศษ (49 

C061 001A) และเติมน้ํายาแอรจนกระทั่งน้ําหนักของ
ถังน้ํายาแอรลดลงจากปริมาณในขั้นตอนที่ 2 

11. ปดวาลวดานแรงดันต่ําของเครือ่งมือพิเศษ (49 C061 
001A) และวาลวของถังน้ํายาแอร 

12. ดับเครื่องยนตและปดแอร 
 

 
การทดสอบการรัว่ 

1. ตรวจสอบการรัว่ โดยใชเครื่องมือพิเศษ (49 C061 013) 
• ถาไมมีการรั่ว, ไปข้ันตอนที่ 3 
• ถามีการรั่วเพราะขอตอหลวม, ขันใหแนน, แลวไปขั้นตอนตอไป 

2. ตรวจสอบการรัว่อีกครั้ง 
• ถาไมมีการรั่วอีก หลังจากขันใหแนน, แลวไปขั้นตอนตอไป 
• ถายังมีการรัว่, ใหถายน้ํายาแอรออกแลวซอมรอยรัว่ จากนั้นใหทําสญุญากาศและเติมน้ํายาแอรใหม 

3. ถอดเครื่องมือพิเศษ (49 C061 006A, 49 C061 007) จากวาลวเติมน้ํายาแอร 
4. ใสฝาปดที่วาลวเติมน้ํายาแอร 

 

 
 

เปด

เปด

ฝาปด ฝาปด

49 C061 001A

BHE0710W006

49 C061 001A

BHE0710W002

49 C061 001A

BHE0710W007

CHU0710W006



ระบบพืน้ฐาน   
 

07-11-1 

07

07-11 ระบบพืน้ฐาน 
ตาํแหนงการตดิตัง้อุปกรณของ 
   ระบบ HVAC......................................

 
07-11-1 

การถอด/ตดิตัง้ 
   ทอลมออก.................................

 
07-11-5 

การถอด/ตดิตัง้ 
   ชดุโบลเวอร.......................................

 
07-11-2 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   ของทอลมออก............................

 
07-11-6 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   ชดุโบลเวอร......................................

 
07-11-2 

การถอด/ตดิตัง้คอมเพรสเซอร  
   A/C..........................................

 
07-11-6 

การถอด/ตดิตัง้ชดุทาํความเย็น..................07-11-3 การถอด/ตดิตัง้คอนเดน็เซอร.............07-11-8 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   ของชดุทาํความเย็น............................

 
07-11-4 

การตรวจสอบ 
   คอนเด็นเซอร..............................

 
07-11-8 

การตรวจสอบอวีาโพเรเตอร......................07-11-5 การถอด/ตดิตัง้ทอน้ํายาแอร..............07-11-8 

 
 
ตาํแหนงการตดิตัง้อุปกรณของระบบ HVAC 

DCF071100000W01 

 
1 ทอลมออก 

(ดู 07-11-5 การถอด/ตดิตั้งทอลมออก) 
(ดู 07-11-6 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของทอ
ลมออก) 

2 ชุดทําความเยน็ 
(ดู 07-11-3 การถอด/ตดิตั้งชดุทําความเย็น) 
(ดู 07-11-4 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของชุด
ทําความเย็น) 

3 ชุดโบลเวอร 
(ดู 07-11-2 การถอด/ตดิตั้งชดุโบลเวอร) 
(ดู 07-11-2 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของชุด
ทําความเย็น) 

4 คอนเด็นเซอร 
(ดู 07-11-8 การถอด/ตดิตั้งคอนเด็นเซอร) 
(ดู 07-11-8 การตรวจสอบคอนเด็นเซอร) 

5 คอมเพรสเซอร A/C 
(ดู 07-11-6 การถอด/ตดิตั้งคอมเพรสเซอร A/C) 

6 ทอน้ํายาแอร 
(ดู 07-11-8 การถอด/ตดิตั้งทอน้ํายาแอร) 

5

4

3

1

2

6

DBG711ZWB030



ระบบพืน้ฐาน 
 

07-11-2 

การถอด/ตดิตัง้ชดุโบลเวอร 
DCF071161140W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชองเก็บของออก (ดู 09-17-9 การถอด/ติดตั้งชองเก็บของ) 
3. ถอดชดุทําความเย็นออก (ดู 07-11-3 การถอด/ตดิตั้งชุดทําความเย็น) 
4. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 

 
1 ขอตอ 
2 นัต 
3 ชุดโบลเวอร 

 
5. ติดตั้งกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนชดุโบลเวอร 

DCF071161140W02 

1. ถอดแยกชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 
 
 ขอควรระวงั 

• ใหใชจาระบตีามทีก่าํหนดเทานัน้ทีข่อตอตางๆ ถาใชผดิประเภทอาจทาํใหการทาํงานผดิปกตหิรอืมเีสยีงดงั 
 

1 มอเตอรโบลเวอร 
2 ตัวตานทาน 
3 ชุดสายลวดโบลเวอร 
4 แขนตอทางอากาศเขา 
5 ขอเหวี่ยงทางอากาศเขา 
6 ตัวปองกันโพลยีูรีเทน 
7 เสื้อโบลเวอร (1) 
8 เสื้อโบลเวอร (2) 
9 ประตูเปดอากาศเขา 
10 เสื้อโบลเวอร (3) 
11 เสื้อโบลเวอร (4) 

 
2. ประกอบกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3
DBG711ZWB002

A

A

B

B

9

8

7

5

4

3

1 2

10

11

6

DBG711ZWB027



ระบบพืน้ฐาน 
 

07-11-3 

07

การถอด/ตดิตัง้ชดุทาํความเย็น 
DCF071161520W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถายน้ํายาแอรออกจากระบบ (ดู 07-10-3 การเติมน้ํายาแอร) 
3. ถอดชองเก็บของออก (ดู 09-17-9 การถอด/ติดตั้งชองเก็บของ) 
4. ถอดชดุสายลวดออกจากชุดโบลเวอร (ดู 07-40-8 การปรับสายลวดของชดุควบคุมอุณหภูมิ) 

 
 ขอควรระวงั 

• ถามคีวามชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมหลดุเขาไปในวงจรของระบบทาํความเยน็, จะทาํใหประสทิธภิาพการทาํความ
เยน็ลดลงและมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้ ดงันั้นจะตองปดหรอือดุชองตางๆ อยางรวดเรว็ เมือ่ถอดชิน้สวนของระบบ
แอรออก เพือ่ปองกนัไมใหความชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ หลดุเขาไป 

 
5. ถอดชิ้นสวนตามลําดับในตาราง, ระวังอยาใหน้ํามัน

คอมเพรสเซอรกระจายออก 
 

1 ทอออน (LO) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการถอดทอน้ํายาแอร) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการตดิตั้งทอน้ํายาแอร) 

2 ทอน้ํายาแอร 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการถอดทอน้ํายาแอร) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการตดิตั้งทอน้ํายาแอร) 

3 ชุดทําความเยน็ 
(ดู 07-11-3 หมายเหตุการตดิตั้งชดุทําความเย็น) 

 
6. ติดตั้งกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 
7. ทดสอบสมรรถนะของระบบน้ํายาแอร 

(ดู 07-10-2 การทดสอบสมรรถนะน้าํยาแอร) 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ชดุทาํความเยน็ 

1. เม่ือติดตั้งชุดทาํความเย็นตัวใหม (อีวาโพเรเตอร), ใหเพ่ิมน้าํมันคอมเพรสเซอร FD46XG เขาไปในระบบ 
 
 ปรมิาณทีเ่พิม่เขาไป (โดยประมาณ) 

40 ml {40 cc, 1.4 fl oz} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

1
R

R

9.81—19.61 N·m 
{100—200 kgf·cm, 
86.8—173.5 in·lbf}

20—29 N·m 
{2.0—3.0 kgf·m, 
15—21 ft·lbf}

DBG711ZWB018

3

DBG711ZWB025



ระบบพืน้ฐาน 
 

07-11-4 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของชดุทาํความเย็น 
DCF071161520W02 

 ขอควรระวงั 
• ถามคีวามชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมหลดุเขาไปในวงจรของระบบทาํความเยน็, จะทาํใหประสทิธภิาพการทาํความ

เยน็ลดลงและมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้ ดงันั้นจะตองปดหรอือดุชองตางๆ อยางรวดเรว็ เมือ่ถอดชิน้สวนของระบบ
แอรออก เพือ่ปองกนัไมใหความชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ หลดุเขาไป 

 
 

1. ถอดแยกชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 
2. ประกอบกลับ โดยยอนข้ันตอนการถอด 

 
1 ตัวปองกันโพลยีูรีเทน 
2 เสื้อตัวทําความเย็น (1) 
3 เสื้อตัวทําความเย็น (2) 
4 เทอรมสิเตอร 

(ดู 07-11-5 หมายเหตุการประกอบเทอร
มิสเตอร) 

5 อีวาโพเรเตอร 
6 เอ็กซแพนชั่นวาลว 

(ดู 07-11-4 หมายเหตุการประกอบเอ็กซแพนชั่น
วาลว) 

7 ทอแรงดันสูง 
 
 

 
 
หมายเหตกุารประกอบเอก็ซแพนชัน่วาลว 

• เปลี่ยนโอ-ริง ที่ขอตอของเอ็กซแพนชั่นวาลวและทาน้ํามันคอมเพรสเซอรที่โอ-ริง แลวตอทอ 
• ขันทอใหแนนตามคากําหนดดวยประแจปากตาย 2 ตัว 
• ประกอบทอสงสัญญาณตามรปูที่แสดง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทอสงสญัญาณ

7

5

4
3

1

2

6

1

DBG711ZWB020

20—24 N·m
{2.0—2.5 kgf·m,
15—18 ft·lbf}

11.8—14.7 N·m
{120—150 kgf·cm,
105—130 in·lbf}

DBG711ZWB009
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หมายเหตกุารประกอบเทอรมสิเตอร 
1. ประกอบเทอรมสิเตอรตามรูปทีแ่สดง 

 
 
การตรวจสอบอวีาโพเรเตอร 

DCF071161810W01 

1. ถอดชดุทําความเย็นออก (ดู 07-11-3 การถอด/ตดิตั้งชุดทําความเย็น) 
2. ถอดอีวาโพเรเตอรออกจากชดุทําความเย็น 
3. ตรวจสอบดูการแตกราว, ความเสียหายและการรั่ว ถาตรวจพบใหเปลี่ยนอีวาโพเรเตอร 
4. ตรวจสอบการบดิของครีบ ถามกีารบิดใหใชไขควงแบนงดัออก 

 
การถอด/ตดิตัง้ทอลมออก 

DCF071160120W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดแผงหนาปดออก (ดู 09-17-4 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปด) 
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 

 
1 นัต 
2 ทอลมออก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทอรมสิเตอร 

อวีาโพเรเตอร

DBG711ZWB021

1

1 2
DBG711ZWB012
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การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของทอลมออก 
DCF071160120W02 

1. ถอดแยกชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 

 
 

1 แขนปรับโหมดตัวหลัก 
2 แขนปรับโหมด 
3 ชุดแขนปรับโหมด 
4 ตัวเรื่อน (1) 

5 ตัวเรือน (2) 
6 ตัวเรือน (3) 
7 ประตูโหมดลมออก 

 
2. ประกอบกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
การถอด/ตดิตัง้คอมเพรสเซอร A/C 

DCF071161450W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถายน้ํายาแอรออกจากระบบ (ดู 07-10-3 การเติมน้ํายาแอร) 
3. ถอดสายพานขบัออก 
4. คลายโบลทยดึคอมเพรสเซอร A/C แลวเลื่อนคอมเพรสเซอร A/C 

 
 ขอควรระวงั 

• ถามคีวามชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมหลดุเขาไปในวงจรของระบบทาํความเยน็, จะทาํใหประสทิธภิาพการทาํความ
เยน็ลดลงและมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้ ดงันั้นจะตองปดหรอือดุชองตางๆ อยางรวดเรว็ เมือ่ถอดชิน้สวนของระบบ
แอรออก เพือ่ปองกนัไมใหความชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ หลดุเขาไป 
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07

 
5. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง, หามทํา

ใหน้ํามันคอมเพรสเซอรกระจายออก 
 

1 ทอออน (HI) 
2 ทอออน (LO) 
3 ข้ัวตอคลตัชแมเหล็ก 
4 คอมเพรสเซอร A/C  

(ดู 07-11-7 หมายเหตุการตดิตั้งคอมเพรสเซอร 
A/C) 

 
6. ติดตั้งกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 
7. ปรับตั้งสายพานขับ (ดู 01-10A-4 การปรบัตั้ง

สายพานขับ [WL-3]) (ดู 01-10B-4 การปรบัตั้ง
สายพานขับ [WL-C, WE-C]) 

8. ทําการทดสอบสมรรถนะของระบบน้ํายาแอร (ดู  
07-10-2 การทดสอบสมรรถนะระบบน้ํายาแอร) 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้คอมเพรสเซอร  A/C 
 
 ขอควรระวงั 

• เนือ่งจากคณุสมบตัใินการดดูซบัความชืน้สงูของน้าํมนัคอมเพรสเซอร ซึง่อาจทาํใหมกีารดดูซบัเอาความชืน้
เขาไป ถาทิง้น้าํมนัคอมเพรสเซอรไวเปนระยะเวลานานและจะมผีลตอการทาํงานของ A/C ดงันัน้ใหถายน้าํมนั
คอมเพรสเซอรและเตมิภายในเวลา 10 นาท ี

 
1. หมุนที่เพลาคอมเพรสเซอรตัวใหม 6 ถึง 8 รอบในขณะที่เทน้ํามันคอมเพรสเซอรลงในถวยตวงทีส่ะอาด และใชน้ํามัน

นี้ ทําการเตมิคอมเพรสเซอรตวัใหม อยาทําใหน้ํามันคอมเพรสเซอรปนเปอน 
2. หมุนที่เพลาคอมเพรสเซอรตัวเกา 6 ถึง 8 รอบในขณะที่เทน้าํมันคอมเพรสเซอรลงในถวยตวงทีส่ะอาดอีกใบ 
3. เปรียบเทยีบน้ํามันคอมเพรสเซอรทั้งสองถวย และน้ํามันคอมเพรสเซอรจากคอมเพรสเซอรตวัใหมควรจะมากกวา 
4. เทนํ้ามันคอมเพรสเซอรในปรมิาณที่เทากับทีเ่ทออก

จากคอมเพรสเซอรตัวเกาเขาไปยังคอมเพรสเซอร
ตัวใหม 

 
 ชนดิของน้าํมันคอมเพรสเซอร 

• FD46XG 
 

 ปรมิาณน้าํมนัคอมเพรสเซอรทีเ่พิม่เขาไป
(โดยประมาณ) 

• 180 ml {180 cc, 6.08 fl oz} 
 

 
 
 
 
 

คอมเพรสเซอรตวัเกาคอมเพรสเซอรตวัใหม

ปรมิาณ
เทากนั 

R

R

A : 15—21 N·m {1.6—2.1 kgf·m, 12—15 ft·lbf}
B : 24—35 N·m {2.4—3.6 kgf·m, 18—26 ft·lbf}
C : 17.6—26.5 N·m {1.80—2.70 kgf·m, 13.0—19.5 ft·lbf}

A

C

B

4

3

1

2
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การถอด/ตดิตัง้คอนเดน็เซอร 
DCF071161480W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถายน้ํายาแอรออกจากระบบ (ดู 07-10-3 การเติมน้ํายาแอร) 
3. ถอดกระจังหนาหมอน้ําออก (ด ู09-16-3 การถอด/ติดตั้งกระจังหนา) 
4. ถอดแผงระบายความรอนอากาศออก (ดู 01-13A-2 การถอด/ติดตั้งระบบประจุอากาศ [WL-3]), (ดู 01-13B-3 การ

ถอด/ติดตั้งระบบประจุอากาศ [WL-C, WE-C]) 
5. ถอดทอออน (HI) และทอน้ํายาแอรออก หามทําใหน้ํามันคอมเพรสเซอรไหลออก 
6. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 

 
 ขอควรระวงั 

• ถามคีวามชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมหลดุเขาไปในวงจรของระบบทาํความเยน็, จะทาํใหประสทิธภิาพการทาํความ
เยน็ลดลงและมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้ ดงันั้นจะตองปดหรอือดุชองตางๆ อยางรวดเรว็ เมือ่ถอดชิน้สวนของระบบ
แอรออก เพือ่ปองกนัไมใหความชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ หลดุเขาไป

 
1 นัต 
2 คอนเด็นเซอร 

(ดู 07-11-8 หมายเหตุการตดิตั้งคอนเด็นเซอร) 
 

7. ติดตั้งกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 
8. ทดสอบสมรรถนะของระบบน้ํายาแอร 

(ดู 07-10-2 การทดสอบสมรรถนะระบบน้ํายาแอร) 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้คอนเดน็เซอร 

1. หลังจากเปลีย่นคอนเด็นเซอร ใหเติมน้ํามันคอมเพรสเซอรเพ่ิมเขาไป 
 
 ปรมิาณทีเ่พิม่ (โดยประมาณ) 

20 ml {20 cc, 0.7 fl oz} 
 
 
การตรวจสอบคอนเดน็เซอร 

DCF071161480W02 

1. ตรวจสอบการแตกราว เสยีหายและการรั่ว 
• ถามีความผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน เปลี่ยนคอนเดน็เซอร 

2. ตรวจสอบการอุดตันของครีบของคอนเด็นเซอร 
• ถามีการอุดตัน ใหทาํความสะอาดครีบคอนเดน็เซอร 

3. ตรวจสอบการเสียรูปหรือบิดตวัของครีบคอนเด็นเซอร 
• ถามีการบิดตวัหรือเสยีรูป ใหใชไขควงแบนปรับใหตรง 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ทอน้ํายาแอร 

DCF071161460W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถายน้ํายาแอรออกจากระบบ (ดู 07-10-3 การเก็บและฟนฟสูภาพน้าํยาแอร) (ดู 07-10-3 การเติมน้ํายาแอร) 

 
 ขอควรระวงั 

• ถามคีวามชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมหลดุเขาไปในวงจรของระบบทาํความเยน็, จะทาํใหประสทิธภิาพการทาํความ
เยน็ลดลงและมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้ ดงันั้นจะตองปดหรอือดุชองตางๆ อยางรวดเรว็ เมือ่ถอดชิน้สวนของระบบ
แอรออก เพือ่ปองกนัไมใหความชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมอืน่ๆ หลดุเขาไป 

 
3. ถอดกระจังหนาหมอน้ําออก (ด ู09-16-3 การถอด/ติดตั้งกระจังหนาหมอน้ํา) 
 
 
 
 
 
 
 

2

1

1
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4. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง หามทําใหน้ํามันคอมเพรสเซอรหก 

 
1 ทอออน (LO) 

(ดู 07-11-9 หมายเหตุการถอดทอออน) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการถอดทอน้ํายาแอร) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการตดิตั้งทอน้ํายาแอร) 

 
 
 
 
 

2 ทอออน (HI) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการถอดทอออน) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการถอดทอน้ํายาแอร) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการตดิตั้งทอน้ํายาแอร) 

3 ทอน้ํายาแอร 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการถอดทอน้ํายาแอร) 
(ดู 07-11-9 หมายเหตุการตดิตั้งทอน้ํายาแอร) 

5. ติดตั้งกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 
6. ทดสอบสมรรถนะของระบบน้ํายาแอร (ดู 07-10-2 การทดสอบสมรรถนะระบบน้ํายาแอร) 

 

หมายเหตกุารถอดทอออน 
WL-3 เทานั้น 

• คลายโบลทยดึคอมเพรสเซอร A/C, จากนั้นเลื่อนคอมเพรสเซอรและถอดทอออนออกจากคอมเพรสเซอร A/C 
 

หมายเหตกุารถอดทอน้าํยาแอร 
• คลายนัตยึดโดยใชประแจปากตาย 2 ตวั จากนั้นถอดทอออนและทอน้ํายาแอรออก 

 

หมายเหตกุารตดิตัง้ทอน้าํยาแอร 
1. เม่ือติดตั้งทอน้าํยาแอรหรือทอออนใหม ใหเติมน้ํามันคอมเพรสเซอร FD46XG เพ่ิมเขาไปในระบบ 
 
 ปรมิาณทีเ่พิม่เขาไป 

• ทอออน (LO) : 8 ml {8 cc, 0.3 fl oz} 
• ทอออน (HI) : 5 ml {5 cc, 0.2 fl oz} 
• ทอน้าํยาแอร : 3 ml {3 cc, 0.1 fl oz} 

 

2. ทาน้ํามันคอมเพรสเซอรที่โอ-ริง และประกอบขอตอตางๆ 
3. ขันขอตอใหแนน 

(1) ขันนัตหรือโบลทดวยมือ 
(2) ขันนัตหรือโบลทตามคาแรงทีกํ่าหนด โดยใชประแจปากตายและประแจวัดแรงบิด 

3

1

2

A

A

D

D

B

R

R
R

BC

D

E

CB

B

B

B: 15—21 N·m {1.5—2.2 kgf·m, 11—15 ft·lbf}

E: 24—35 N·m {2.4—3.6 kgf·m, 18—26 ft·lbf}

C: 20—29 N·m {2.0—3.0 kgf·m, 15—21 ft·lbf}

A: 6.85—9.80 N·m {70—100 kgf·cm, 60.8—86.7 in·lbf}

D: 9.81—19.61 N·m {100—200 kgf·cm, 86.8—173.5 in·lbf}

C

R

R

R
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07-40 ระบบควบคมุ 
ตาํแหนงการตดิตัง้อุปกรณของ 
   ระบบควบคมุ HVAC.............................

 
07-40-1 

การถอด/ตดิตัง้สวติชแรงดนั 
   น้าํยาแอร...................................

 
07-40-6 

การถอด/ตดิตัง้มอเตอรโบลเวอร............... 07-40-2 
การตรวจสอบมอเตอรโบลเวอร.................07-40-2 

การตรวจสอบสวติชแรงดนั 
   น้าํยาแอร...................................

 
07-40-6 

การถอด/ตดิตัง้ตวัตานทาน.......................07-40-3 การถอดชดุควบคมุอุณหภมู.ิ..............07-40-7 
การตรวจสอบตวัตานทาน........................07-40-3 การตดิตัง้ชดุควบคมุอณุหภมู.ิ............07-40-7 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   ของคลตัชแมเหลก็.............................

 
07-40-3 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   ของชดุควบคมุอณุหภมู.ิ................

การปรบัแตงคลตัชแมเหลก็......................07-40-4 การปรบัแตงสายลวดชดุควบคมุ 

 
07-40-8 

การตรวจสอบคลตัชแมเหลก็....................07-40-5    อุณหภมู.ิ................................... 07-40-8 

การถอด/ตดิตัง้เทอรมิสเตอร.....................07-40-5 การตรวจสอบแอมปปรฟิายเออร A/C...07-40-9 

การตรวจสอบเทอรมสิเตอร......................07-40-5 การถอด/ตดิตัง้สวติช A/C.................07-40-10 
  การตรวจสอบสวติช A/C...................07-40-10 
  การตรวจสอบสวติชพดัลม................ 07-40-10 

 
 
ตาํแหนงการตดิตัง้อุปกรณของระบบควบคมุ HVAC 

DCF074000000W02 

 
 

1 มอเตอรโบลเวอร 
(ดู 07-40-2 การถอด/ตดิตั้งมอเตอรโบลเวอร) 
(ดู 07-40-2 การตรวจสอบมอเตอรโบลเวอร) 

2 ตัวตานทาน 
(ดู 07-40-3 การถอด/ตดิตั้งตวัตานทาน) 
(ดู 07-40-3 การตรวจสอบตัวตานทาน) 

3 เทอรมสิเตอร 
(ดู 07-40-5 การถอด/ตดิตั้งเทอรมสิเตอร) 
(ดู 07-40-5 การตรวจสอบเทอรมิสเตอร) 

4 คลัตชแมเหล็ก 
(ดู 07-40-3 การถอด/ตดิตั้งคลัตชแมเหล็ก) 
(ดู 07-40-4 การปรับแตงคลตัชแมเหล็ก) 
(ดู 07-40-5 การตรวจสอบคลตัชแมเหล็ก) 

5 สวิตชแรงดันน้าํยาแอร 
(ดู 07-40-6 การถอด/ตดิตั้งสวิตชแรงดันน้ํายา
แอร) 
(ดู 07-40-6 การตรวจสอบสวติชแรงดันน้าํยาแอร) 

7

5 4

3

1

2

6

DBG740ZWB001
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6 ชุดควบคุมอุณหภูม ิ
(ดู 07-40-7 การถอดชดุควบคุมอุณหภูม)ิ 
(ดู 07-40-7 การตดิตั้งชุดควบคุมอุณหภูม)ิ 
(ดู 07-40-8 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของ
ระบบควบคุมอุณหภูมิ) 
(ดู 07-40-8 การปรับแตงสายชุดควบคุมอุณหภูมิ) 

7 รีเลย A/C 

 
 
การถอด/ตดิตัง้มอเตอรโบลเวอร 

DCF074061020W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 

 
1 ข้ัวตอมอเตอรโบลเวอร 
2 สกร ู
3 มอเตอรโบลเวอร 

 
3. ติดตั้งกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 

 
การตรวจสอบมอเตอรโบลเวอร 

DCF074061020W03 

ตอแบตเตอรี่ข้ัวบวกเขาที่ข้ัว A และขั้ว B เขาที่กราวด และตรวจสอบการทํางาน 
• ถาไมทาํงาน,เปลี่ยนมอเตอรโบลเวอร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

DBG740ZWB016

M
A

B

A

B

ADJ8540W108
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การถอด/ตดิตัง้ตวัตานทาน 
DCF074061015W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง

 
1 ข้ัวตอตัวตานทาน 
2 สกร ู
3 ตัวตานทาน 

 
3. ติดตั้งกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 

 

 
การตรวจสอบตวัตานทาน 

DCF074061015W02 

1. ตรวจสอบคาความตานทานของตัวตานทานตามตารางทีแ่สดง 
• ถาไมไดตามคากําหนด, เปลีย่นตัวตานทาน 
 
ขัว้ ความตานทาน (โอหม) 

1A-1B (2A) R1: 0.43-0.47 
1A-1C R2: 1.04-1.16 
1C-1D R3: 1.47-1.63 

 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของคลตัชแมเหลก็ 
DCF074061010W01

1. ถอดแยกชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 
 

1 โบลท  
(ดู 07-40-4 หมายเหตุการถอด/ตดิตั้งโบลท) 

2 แผนกด 
(ดู 07-40-4 หมายเหตุการตดิตั้งแผนกด) 

3 แผนชิม 
4 แหวนล็อก 
5 พูลเลยคอมเพรสเซอร A/C 
6 สกร ู

7 
สเตเตอร 
(ดู 07-40-4 หมายเหตุการถอดสเตเตอร) 
(ดู 07-40-4 หมายเหตุการตดิตั้งสเตเตอร) 

8 แหวนล็อก 
9 เสื้อคอมเพรสเซอร 

 
2. ประกอบชิ้นสวนโดยยอนข้ันตอนการถอด 
3. ปรับระยะหางของคลัตชแมเหล็ก (ดู 07-40-4 การ

ปรับแตงคลตัชแมเหล็ก) 

 

1
2

3

DBG740ZWB018

1D 1A 2A1B

R1R2R3

1C

1A1B
1C1D

2A

DBG740ZWB019

9

7

5

4

8

31

2
6

10.1—15.0 N·m
{102—153 kgf·cm,
88.6—132.7 in·lbf}

DBG740ZWB002
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การถอด/ตดิตัง้โบลท 
1. เม่ือถอดหรือตดิตั้งโบลท, ใหยึดแผนกดตาม

ตําแหนงในรูปที่แสดง 
2. เม่ือติดตั้งคอมเพรสเซอรใหม, ใหเปลี่ยน

โบลทใหมดวย 

 
หมายเหตกุารถอดสเตเตอร 

1. ใสบล็อกเบอร 17 (17 มม. {0.67 นิว้}) ลงในเพลาคอมเพรสเซอร A/C เพ่ือปองกัน
2. ถอดสเตเตอรโดยใชตวัดดูพูลเลยตามรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้สเตเตอร 

1. ติดตั้งสเตเตอรใหตั้งฉากโดยใชเครื่องมือพิเศษ 
(49 H061 005) และตัวดดูพูลเลยตามรูปที่แสดง 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้แผนกด 

1. เม่ือติดตั้งแผนกด, ใหวัดระยะหางของคลตัชแมเหล็กและปรบัตั้งใหถูกตอง 
 
การปรบัแตงคลตัชแมเหลก็ 

DCF074061010W03

1. วัดระยะหางรอบๆ ระหวางแผนกดและพลูเลย
คอมเพรสเซอร โดยใชฟลเลอรเกจ 

 

ตวัดดูพลูเลย

เพลา

บลอ็ก

โบลท

A/C คอมเพรสเซอร

แผนกด

พลูเลย A/C 
คอมเพรสเซอร 

DBG740ZWB006

(17mm {0.67 in})

DBG740ZWB028

49 H061 005

DBG740ZWB029

DBG740ZWB005
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2. ตรวจระยะหาง 
• ถาไมอยูในคากําหนด, ใหถอดแผนกดและ

ปรับระยะหางโดยเปลีย่นแผนชิม (0.2 มม. 
{0.08 นิว้}, 0.5 มม. {0.02 นิว้}) หรือเพ่ิม
จํานวนแผนชิม 

 
ระยะหางคลตัชแมเหลก็ 

0.35-0.75 มม. {0.014-0.029 นิว้} 
 

การตรวจสอบคลตัชแมเหลก็ 
DCF074061010W05

1. ตอสายขั้วบวกแบตเตอรี่เขาทีข้ั่ว A ของคลัตช
แมเหล็กและขัว้ลบเขาที่เสื้อคอมเพรสเซอร 

2. ตรวจสอบวาคลตัชแมเหล็กตองทํางาน 
• ถาไมทาํงาน, เปลี่ยนสเตเตอร 

 

 
 
การถอด/ตดิตัง้เทอรมิสเตอร 

DCF074061022W01 

1. ถอดเทอรมิสเตอรออกจากชุดทําความเย็น (ดู 07-11-4 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของชุดทําความเยน็) 
 
การตรวจสอบเทอรมสิเตอร 

DCF074061022W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชดุทําความเย็น (ดู 07-11-3 การถอด/ตดิตั้งชุดทําความเย็น) 
3. ถอดเทอรมิสเตอร (ดู 07-11-4 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของชุดทาํความเย็น) 
4. ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
5. ตอขอตอของเทอรมสิเตอรเขากับชุดสายลวด 
6. บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
7. เปดสวติช A/C 
8. เปดสวติชพัดลม 
9. จุมสวนที่เปนเซ็นเซอรลงในถงัที่บรรจุน้ําและน้ําแข็ง 
10. คลัตชแมเหล็กตองทํางานตามรูปทีแ่สดง 

• ถาไมทาํงาน, เปลี่ยนเทอรมิสเตอร 
 

อุณหภมูนิ้าํ ความแตกตาง คลตัชแมเหลก็ 
0-3 °C 

{32-37 °F} 
3-5 °C 

{38-41 °F} OFF 

13-17 °C 
{34-62 °F} 

2-6 °C 
{36-42 °F} OFF 

 
 
 
 
 

แผนชมิ 

A/C คอมเพรสเซอร

DPE740ZW1109

A

A

DBG740ZWB007
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การถอด/ตดิตัง้สวติชแรงดนัน้าํยาแอร 
DCF074061503W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถายน้ํายาแอรออกจากระบบ (ดู 07-10-3 การเก็บและฟนฟสูภาพน้าํยาแอร) (ดู 07-10-3 การเติมน้ํายาแอร) 

 
 ขอควรระวงั 

• ถามคีวามชืน้หรอืสิง่แปลกปลอมหลดุเขาไปในระบบน้าํยาแอร, ประสทิธภิาพการทาํความเยน็จะลดลง
และมเีสยีงผดิปกติเกดิขึน้, ดงันัน้ใหทาํการอดุหรอืปดชิน้สวนของระบบปรบัอากาศอยางรวดเรว็ เมือ่ม ี
การถอดแยกชิน้สวน เพือ่ปองกนัความชืน้และสิง่แปลกปลอมเขาไปในระบบ 

 
3. ถอดชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง 

 
1 ข้ัวตอสวติชแรงดันน้ํายาแอร 
2 สวิตชแรงดันน้าํยาแอร 

 
4. ติดตั้งชิ้นสวนกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 
5. ทดสอบสมรรถนะของระบบน้ํายาแอร 

(ดู 07-10-2 การทดสอบสมรรถนะระบบน้ํายาแอร) 
 

 
การตดิตัง้สวติชแรงดนัน้าํยาแอร 

1. ทาน้ํามันคอมเพรสเซอรที่โอ-ริง และตอขอตอทอแอร 
 
การตรวจสอบสวติชแรงดนัน้าํยาแอร 

DCF074061503W02 

 
1. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (ชุดเตมิน้ํายาแอร) 
2. ถอดข้ัวตอของสวิตชแรงดันน้าํยาแอร 
3. อานคาแรงดันดานแรงดันสูงของเครื่องมือพิเศษ 

(แมนิโฟลดเกจ) และวดัความตอเนื่องระหวางข้ัว
ของสวิตชแรงดันน้ํายาแอร 

• ถามีความผิดปกติ, เปลี่ยนสวติชแรงดัน
น้ํายาแอร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R

1

2
5.9—7.8 N·m 
{60—80 kgf·cm, 
53—69 in·lbf}

DBG740ZWB010

AB

AB

ON

OFF

0.176—0.216 
{1.795—2.202, 25.53—31.31}

2.94—3.34 
{30.0—34.0, 427—483}

0.39—0.79 
{3.98—8.05, 57—114}

MPa {kgf/cm2, psi}

0.02 
{0.20, 2.84} 
or less

DBG740ZWB011
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การถอดชดุควบคมุอุณหภมู ิ
DCF074061190W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชองเก็บของออก (ดู 09-17-9 การถอด/ติดตั้งชองเก็บของ) 
3. ถอดแผงกลางหรือแผงวทิยุออก (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตั้งแผงกลาง [แบบ A]) (ดู 09-20-5 การถอด/ตดิตั้งชุดเครือ่ง

เสียง [แบบ B]) 
4. ถอดขอตอ A ออก 
5. ถอดสายลวดโหมดลมเขาออกจากชุดโบลเวอร 
6. ถอดสายลวดชดุเลือกโหมดออกจากทอลม 
7. ปลดสลักล็อกดานซายและขวา แลวดึงชิ้นสวนออก

ตามลําดับในตาราง 
 

1 ขอตอ B 
2 ชุดควบคุมอุณหภูม ิ

 

 
การตดิตัง้ชดุควบคมุอณุหภมู ิ

DCF074061190W09 

1. ตอขอตอของชดุควบคุมอุณหภูม ิ
2. ใสชุดควบคุมอุณหภูมิเขาไปจนกระทั่งไดยินเสียงคลิ้ก 
3. ปรับสายลวดชดุควบคุมอุณหภูมิ (ดู 07-40-8 การ

ปรับสายลวดของชุดควบคุมอุณหภูมิ) 
4. ติดตั้งแผงกลางหรือแผงวทิยุ (ดู 09-20-3 การ

ถอด/ติดตั้งแผงกลาง [แบบ A]) (ดู 09-20-5 การ
ถอด/ติดตั้งชดุเครื่องเสยีง [แบบ B]) 

5. ติดตั้งชองเก็บของ (ดู 09-17-9 การถอด/ติดตั้ง
ชองเก็บของ) 

6. ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
 

 
 
 
 

สลกั 

ขอตอ A

ุ

ุ ุ ู

A

A

1

2

DBG740ZWB034

BA

B

A

DBG740ZWB035

สายลวดโหมดลมเขา 

ชดุควบคมุอณุหภมู ิ

สายลวดชดุเลอืกโหมด 
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การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนของชดุควบคมุอณุหภมู ิ
DCF074061190W05 

1. ถอดแยกชิ้นสวนตามลําดับที่แสดงในตาราง
 

1 แผงครอบ 
2 สายลวดชุดเลอืกโหมด 
3 สายลวดชุดลมเขา 
4 แอมปปรฟิายเออร A/C 
5 สวิตชพัดลมแอร 
6 สายลวดชุดควบคุมอุณหภูม ิ
7 หลอดไฟสองสวาง 
8 ตัวเรือน 

 
2. ประกอบชิ้นสวนกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 

 
 
การปรบัแตงสายลวดชดุควบคมุอณุหภมู ิ

DCF074061190W06 

สายลวดโหมดลมเขา 
1. ปรับตัว REC/FRESH ไปที่ REC 
2. ปรับแขนตอไปที่ REC ในทศิทางหัวลูกศรและ

สอดไขควงเขาไปในรูปรับ 
3. ตอสายลวดโหมดลมเขาๆ ทีแ่ขนตอ 
4. ใชแคลมปยึดสายไว 
5. ตรวจสอบดูวาแขนปรับโหมด REC/FRESH จะตอง

เลื่อนไดสุดตามระยะ 
 
 
 
 
 
 
 
ชดุสายลวดเลอืกโหมด 

1. ปรับโหมดลมออกไปที่ DEFROSTER 
2. ปรับแขนตอตัวเลือกโหมดไปที่ DEFROSTER ใน

ทิศทางหวัลูกศรและสอดไขควงเขาไปยังรูปรบั 
3. ตอสายลวดชดุเลือกโหมดเขาที่แขนตอ 
4. ใชแคลมปยึดสายไว 
5. ตรวจสอบการทํางานของแตละโหมดวาจะตอง

เลื่อนไดสุดตามระยะ 

 
 
 
 
 
 

แคลมปยดึ
สายลวด 

แขนตอตวัเลือกโหมด
สายลวดชดุ
เลือกโหมด 

รปูรบั 

แคลมปยดึสาย

รปูรบั 

สายลวด
โหมดลมเขา

แขนตอ 

A

A
8

7
5

4

3

1

26

DBG740ZWB037

DBG740ZWB041

DBG740ZWB042
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การตรวจสอบแอมปปรฟิายเออร A/C 
DCF074061190W08 

1. ตอข้ัวตอของแอมปปริฟายเออร A/C 
2. บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
3. ตอสายขั้วลบ (-) ของเครื่องมือวัดกับกราวดตัวถัง 
4. เม่ือนําข้ัวบวก (+) ของเครื่องมือวัดทาํการวดัที่แตละข้ัวของแอมปปรฟิายเออร A/C, วัดแรงดันไฟฟาที่ข้ัวตามตาราง 

• ถามีความผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน, ตรวจสอบชิ้นสวนภายใต “ หัวขอการตรวจสอบ ”  
— ถาชิ้นสวนภายใต “ หัวขอการตรวจสอบ ” เปลี่ยนแอมปปรฟิายเออร 

 
ตารางขัว้แรงดนัไฟฟา 

 
 

ขัว้ ชือ่สญัญาณ ตอเขากบั สภาวะการ
ตรวจสอบ แรงดนั (V) หวัขอการตรวจสอบ 

สวิตชเครื่องยนต 
ON B+ 

• ตรวจสอบความตอเนื่องหรือลดัวงจร 
(A/C แอมปปรฟิายเออร – A/C2 10 
A ฟวส : 1A – A/C2 10 A ฟวส) 

• ตรวจสอบฟวส A/C2 10 A 1A IG2 ฟวส A/C2 10 A 

สวิตชเครื่องยนตที่
ตําแหนง LOCK ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบการลดัวงจร (A/C แอมป
ปริฟายเออร – ฟวส A/C2 10 A : 
1A-A/C2 10 A) 

สวิตช A/C OFF B+ 
• ตรวจสอบความตอเนื่องหรือลดัวงจร 

(A/C แอมปปรฟิายเออร – รีเลย 
A/C: 1B-รีเลย A/C) 1B A/C รีเลย A/C 

สวิตช A/C ON ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบแรงดนัไฟฟาของแอมปปริ
ฟายเออร A/C (1A) 

1C GND กราวด ภายใตสภาวะตางๆ ต่ํากวา 1.0 • ตรวจสอบการตอเนื่อง (A/C แอมป
ปริฟายเออร – กราวด: 1C-GND) 

 
 
ดานเทอรมสิเตอร 

1. ตอข้ัวตอของเทอรมสิเตอร 
2. บิดสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
3. เปดสวติชพัดลมแอร 
4. เปดสวติช A/C 
5. ตอสายขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของโวลทมเิตอร

เขาที่ข้ัว 2A และ 2B ของเทอรมิสเตอรตามลําดับ
(ชุดสายลวดตองตอกับข้ัวตอเทอรมสิเตอร) 

6. ถามีความผิดปกติ, เปลี่ยนแอมปปริฟายเออร A/C 

 
 
 
 
 
 
 
 

1A1B1C

DBG740ZWB699

V
2A2B

DBG740ZWB600



ระบบควบคุม 
 

07-40-10 

การถอด/ตดิตัง้สวติช A/C 
DCF074061190W10 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดแผงกลางหรือแผงวทิยุ (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตั้งชดุแผงกลาง [แบบ A]) (ดู 09-20-5 การถอด/ติดตั้งชดุ

เครื่องเสียง [แบบ B]) 
3. ถอดข้ัวตอของสวิตช A/C 
4. ปลดสลักล็อกทั้งดานซายและขวา จากนั้นดงึ

สวิตช A/C ออกตามรูป 
5. ติดตั้งชิ้นสวนกลับโดยยอนข้ันตอนการถอด 

 

 
การตรวจสอบสวติช A/C 

DCF074061190W11 

1. ตรวจสอบความตอเนื่องของข้ัวตางๆ ของสวิตช A/C โดยใชเครื่องมือวดั 
 
 
 

 

 
2. ตอสายขั้วบวก (+) แบตเตอรี่เขาที่ข้ัว D และขั้วกราวดเขาทีข้ั่ว C 
3. หมุนสวติช A/C ไปที่ ON 
4. ตรวจสอบไฟ LED จะตองติด 

• ถามีความผิดปกติใดๆ, เปลี่ยนสวิตช A/C 
 
การตรวจสอบสวติชพดัลม 

DCF074061050W01 

1. ถอดชดุควบคุมอุณหภูมิ (ดู 07-40-7 การถอดชุดควบคุมอุณหภูมิ) (ดู 07-40-7 การติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิ) 
2. ตรวจสอบความตอเนื่องของสวิตชพัดลมตามตารางดานลาง

• ถามีความผิดปกติใดๆ, เปลี่ยนสวิตชพัดลม 
 

  

 
 

สวติช A/C 

ชดุแผงกลาง 
สลกั 

:หลอด           : ตอเนื่อง

ปด 
 

เปด 

ตาํแหนง
สวิตช       A          B          C        D         E 

ขัว้ 

ขัว้ 

   A       B        C       D       E        F
ตาํแหนง
สวิตช 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 
 

4 

: ตอเนือ่ง

DBG740ZWB045

A B C D E

ABCDEF

DBG740ZWB043

A

4

B

3

C D
A

B

C

D

E

F
2 1

0

EF

DBG740ZWB026

DBG740ZWB044

DBG740ZWB025



ขอมลูเทคนิค 
 

07-50-1 

07

07-50 ขอมลูเทคนคิ 
ขอมลูเทคนคิ HVAC....................... 07-50-1 

 
 
 
ขอมลูเทคนคิ HVAC 

DCF075000000W01 

รายการ คากาํหนด 
ระบบสารทาํความเยน็ 

ชนิด R-134a สารทําความเยน็ 
 ปริมาณสารทําความเย็น (โดยประมาณ) (g {oz}) 475 {16.8} 
ระบบพืน้ฐาน 

ชนิด FD46XG 
คอมเพรสเซอร A/C น้ํามันหลอลื่น ปริมาณการเตมิ 

โดยประมาณ (ml {cc, fl oz}) 180 {180, 6.08} 

ระบบควบคมุ 
คอมเพรสเซอร A/C ระยะหางคลทัซแมเหล็ก   (มม. {นิ้ว}) 0.35-0.75 {0.014-0.029} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





เครือ่งมอืพเิศษ  
 

07-60-1 

07

07-60 เครือ่งมอืพเิศษ 
เครือ่งมือพเิศษระบบฮตีเตอร, การไหลเวยีน  
   และการปรบัอากาศ (HVAC).......................

 
07-60-1 

 
 
เครือ่งมือพเิศษระบบฮตีเตอร, การไหลเวยีน และการปรบัอากาศ (HVAC) 

DCF076000000W01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุเตมิน้าํยาแอร 
 
 
 
 
 
 
ตวัรอง 

วาลวปองกนั
การไหลกลบั 

เครือ่งมือทดสอบ
การรัว่ 

49 C061 0A0B                                             49C061 012                                               49 C061 013
 
 
 
 
 
 
49 H061 005   

 





08-02-1 

08

ระบบเสรมิความปลอดภัย 08
หมวด 

 
  

ระบบถงุลมนริภัย.....................08-10 การวิเคราะหปญหา 
   บนรถยนต.............................

 
08-02 เขม็ขัดนริภยั..........................08-11 

การแกไขปญหาตามอาการ..........08-03 เครือ่งมอืพเิศษ.......................08-60 
 

08-02 การวเิคราะหปญหาบนรถยนต 
คาํนาํ..................................................08-02-1 DTC B1869, B1870.......................... 08-02-10 

DTC B1877, B1878, B1879, B1885....08-02-12 ไดอะแกรมสายไฟระบบถุงลมนริภัย 
   (การวเิคราะหปญหาบนรถยนต).............

 
08-02-1 DTC B1881, B1882, B1883, B1886....08-02-14 

การแสดง DTC......................................08-02-2 DTC B1913, B1916, B1932, B1934....08-02-16 
การลบ DTC.........................................08-02-2 DTC B1913, B1925, B1933, B1935....08-02-18 
ตาราง DTC..........................................08-02-3 DTC B1992, B1993, B1994, B1995....08-02-20 
การแสดงขอมลู PID...............................08-02-5 DTC B1996, B1997, B1998, B1999....08-02-22 
ตารางแสดงขอมลู PID............................08-02-6 DTC B2444, U2017..........................08-02-24 
DTC B1231.........................................08-02-8 DTC B2445, U2018...........................08-02-25 
DTC B1317, B1318..............................08-02-8 DTC B2867......................................08-02-27 
DTC B1342.........................................08-02-9    
 

คาํนาํ 
DCF080200000W01 

โครงสราง 
• ระบบ OBD (On-board diagnostic) มีหนาที่ดังนี้: 

— หนาทีต่รวจจับความผิดปกต:ิ ตรวจจับความผดิปกติและแสดง DTC ของระบบถุงลมนิรภยั 
— หนาทีต่รวจจับขอมูล: อานคาสัญญาณเขา/สญัญาณออกและสภาวะของระบบ 

• รหสั DTC สามารถอานและลบไดโดยใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา 
 

ไดอะแกรมสายไฟระบบถุงลมนริภัย (การวเิคราะหปญหาบนรถยนต) 
DCF080200000W02 

 
DCF810ZWB001 

เซน็เซอรถงุลม 
ดานขางฝงคนขบั 

สายแพร 
 
 
 
 
 
 
สายแพร 

เซน็เซอรถงุลมดาน 
ขางฝงผูโดยสาร ตวัตรวจจับสภาวะ 

การตอของวงจร 

เขม็ขัดนริภยัแบบดงึกลับ
ลวงหนาดานผูโดยสาร 

โมดุลถงุลมนิรภยัดานขาง
ฝงผูโดยสาร 

โมดุลถงุลมนิรภยั
ดานผูโดยสาร 

เขม็ขัดนริภยัแบบดงึกลับ
ลวงหนาดานคนขับ 

โมดุลถงุลมนิรภยัดานขาง
ฝงคนขับ 

สายไฟขด 

โมดุลถงุลมนิรภยั
ดานคนขบั 

ตวัตรวจจับสภาวะ 
การตอของวงจร 

แผงหนาปด 

ไฟเตอืน
ระบบถงุ
ลมนริภยั 

โมดุล 
ควบคมุ  
SAS 

IG1 IG1

1A

1B

A

3A

3B

A

B

B

A

B

A

B

A

B

A

B

1

1

1R

1W

1T

1X

2Z

2AA

2B

2C

1V

1S

1P

1M

2S

2P

2M

2O

2J

2G

2L

2I

A

A

B

B

N

2

2

DLC-2



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต  
 

08-02-2 

การแสดง DTC 
DCF080200000W03 

การใช WDS 
1. ตอ WDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 ของรถยนต 
2. ใช WDS อาน DTC 

การใช IDS/PDS 
1. ตอ IDS/PDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 
2. หลังจากที่ขอมลูรถยนตถูกเลอืกแลว 

ใหทาํการเลือกหนาจอของ IDS/PDS ดังนี้: 
• เม่ือใช IDS (โนตบุค PC) 

1. เลือกแถบ “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “RCM” 

• เม่ือใช PDS (พ็อกเก็ต PC) 
1. เลือก “Module Tests” 
2. เลือก “RCM” 
3. เลือก “Self Test”  

3. ตรวจสอบรหสั DTC จากหนาจอที่แสดง 
• ถามีรหัส DTC แสดงออกมาใหทําการแกไขปญหาตามอาการของ DTC จากการตรวจสอบที่เก่ียวของ 

4. หลังการซอมเสร็จสมบูรณใหลบรหสั DTC ที่เก็บอยูในกลองควบคุม SAS (ดู 08-02-2 การลบรหัส DTC) 
 
การลบรหสั DTC  

DCF080200000W04 

การใช WDS 
1. หลังจากซอมเสรจ็แลว ทําตามขั้นตอนการอาน DTC อีกครัง้ 
2. ใช WDS ลบ DTC 
3. แนใจวาแกปญหาทีลู่กคาแจงไวสมบูรณแลว 

 
การใช IDS/PDS 

1. ตอ IDS/PDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 
2. หลังจากที่ขอมลูรถยนตถูกเลอืกแลวใหทําการ

เลือกหนาจอของ IDS/PDS ดงันี้: 
• เม่ือใช IDS (โนตบุค PC) 

1. เลอืกแถบ “Toolbox” 
2. เลือก “Self Test” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “RCM” 

• เม่ือใช PDS (พ็อกเก็ต PC) 
1. เลือก “Module Tests” 
2. เลือก “RCM” 
3. เลือก “Self Test” 

3. ตรวจสอบรหสั DTC จากหนาจอที่แสดง 

 

 

4. กดที่ปุม Clear ที่หนาจอ DTC เพ่ือลบรหัส DTC 
5. ตรวจดูวาจะตองไมมีรหสั DTC แสดงขึ้นมาอีก 

 
 
 
 
 
 

DLC-2

DCF802ZWB003

DLC-2

DCF802ZWB003

DLC-2

DCF802ZWB003



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต  
 

08-02-3 

08

ตาราง DTC 
DCF080200000W05 

• DTC คือการวิเคราะหปญหาความผดิปกตทิี่เกิดข้ึนในปจจุบนัและที่ผานมา 
 
 หมายเหต ุ

• ถา DTC ไมแสดงตามตาราง DTC เปลี่ยนโมดุลควบคุม SAS 
• ถาไฟเตือนถุงลมนิรภยัไมตดิหรือติดคางเมื่อหมุนสวติชจดุระเบิดไปทีต่ําแหนง ON ตรวจสอบและซอมวงจรไฟ

เตือนถุงลมนิรภยัและตรวจดูวาไฟเตือนทํางานปกติ 
• ไฟเตือนถุงลมนิรภยัจะกะพริบรูปแบบของ DTC 5 รอบและติดคางไปจนกระทั่งหมุนสวิตชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง 

Lock 
DTC 

ระบบไฟเตอืนถงุลมนริภยั การแสดง 
ผลของ
เครือ่งมือ
วเิคราะห 

รปูแบบการกะพรบิ ลาํดบัการ
กะพรบิ 

ตาํแหนงทีม่คีวามผดิปกต ิ
ของระบบ หนา 

B1231 13 
 

3 
การกระตุนการทํางานของ (การ
พองตัว) โมดลุควบคุม SAS 
คาง 

(ด ู08-02-8 DTC 
B1231) 

B1317 ⎯ ไฟเตือนถุงลมนิรภยัตดิคางตลอดเวลา ⎯ 
แรงเคลื่อนไฟฟาเขาโมดลุ
ควบคุม SAS เพ่ิมข้ึน (16.1 V 
หรือสูงกวา) 

(ด ู08-02-8 DTC 
B1317, B1318) 

B1318 ⎯ ไฟเตือนถุงลมนิรภยัตดิคางตลอดเวลา ⎯ 
แรงเคลื่อนไฟฟาเขาโมดลุ
ควบคุม SAS ลดลง (นอย
กวา 9 V) 

(ด ู08-02-8 DTC 
B1317, B1318) 

12 
 

2 โมดุลควบคุม SAS  
B1342 

⎯ ไฟเตือนถุงลมนิรภยัตดิคางตลอดเวลา 1 โมดุลควบคุม SAS (ไฟเตือน
ระบบถุงลมนิรภยัแสดงรหสั 12) 

(ดู 08-02-9 DTC 
B1342) 

⎯ ไฟเตือนถุงลมนิรภยัตดิคางตลอดเวลา 1 วงจรหลอดไฟเตือนระบบถุง
ลมนิรภัยขาดหรือลัดวงจร 

B1869 
⎯ ไฟเตือนถุงลมนิรภยัไมตดิ ⎯ 

วงจรหลอดไฟเตือนระบบถุง
ลมนิรภัยขาดหรือลัดวงจรกับ
กราวด 

B1870 ⎯ ไฟเตือนถุงลมนิรภยัตดิคางตลอดเวลา 1 วงจรหลอดไฟเตือนระบบถุงลม
นิรภยัลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

(ดู 08-02-10 
DTC B1869, 
B1870) 

B1877 
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
ลวงหนาดานคนขับมีความ
ตานทานสูง 

B1878 
วงจรระบบเข็มขัดนิรภยัแบบดงึ
กลับลวงหนาดานคนขับ
ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

B1879 

33 
 

10 

วงจรระบบเข็มขัดนิรภยัแบบดงึ
กลับลวงหนาดานคนขับ
ลัดวงจรกับกราวด 

(ดู 08-02-12 
DTC B1877, 
B1878, B1879, 
B1885) 

B1881 
วงจรเข็มขัดนริภัยแบบดึงกลับ
ลวงหนาดานผูโดยสารมีความ
ตานทานสูง 

B1882 
วงจรระบบเข็มขัดนิรภยัแบบดงึ
กลับลวงหนาดานผูโดยสาร
ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

B1883 

34 
 

9 

วงจรระบบเข็มขัดนิรภยัแบบดงึ
กลับลวงหนาดานผูโดยสาร
ลัดวงจรกับกราวด 

(ดู 08-02-14 
DTC B1881, 
B1882, B1883, 
B1886) 

B1885 33 

 

10 
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
ลวงหนาดานคนขับมีความ
ตานทานต่ํา 

(ดู 08-02-12 
DTC B1877, 
B1878, B1879, 
B1885) 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต  
 

08-02-4 

DTC 
ระบบไฟเตอืนถงุลมนริภยั การแสดง 

ผลของ
เครือ่งมือ
วเิคราะห 

รปูแบบการกะพรบิ ลาํดบัการ
กะพรบิ 

ตาํแหนงทีม่คีวามผดิปกต ิ
ของระบบ หนา 

B1886 34 

 

9 
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
ลวงหนาดานผูโดยสารมีความ
ตานทานต่ํา 

(ดู 08-02-14 DTC 
B1881, B1882, 
B1883, B1886) 

19 

 

8 วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดาน
คนขับลัดวงจรกับกราวด 

(ดู 08-02-16 DTC 
B1913, B1916, 
B1932, B1934) 

B1913 

21 
 

7 วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดาน
ผูโดยสารลดัวงจรกับกราวด 

(ดู 08-02-18 DTC 
B1913, B1925, 
B1933, B1935) 

B1916 19 

 

8 วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดาน
คนขับลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 

(ดู 08-02-16 DTC 
B1913, B1916, 
B1932, B1934) 

B1925 21 

 

7 
วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานผู 
โดยสารลัดวงจรกับแหลง 
จายไฟ 

(ดู 08-02-18 
DTC B1913, 
B1925, B1933, 
B1935) 

B1932 19 

 

8 ระบบโมดุลถุงลมนิรภัยดาน
คนขับมีความตานทานสูง 

(ดู 08-02-16 DTC 
B1913, B1916, 
B1932,  B1934) 

B1933 21 
 

7 วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดาน
ผูโดยสารมคีวามตานทานสูง 

(ดู 08-02-18 
DTC B1913, 
B1925, B1933, 
B1935) 

B1934 19 
 

8 ระบบโมดุลถุงลมนิรภัยดาน
คนขับมีความตานทานต่ํา 

(ดู 08-02-16 DTC 
B1913, B1916, 
B1932,  B1934) 

B1935 21 

 
7 วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดาน

ผูโดยสารมคีวามตานทานต่ํา 

(ดู 08-02-18 DTC 
B1913, B1925, 
B1933, B1935) 

B1992 
วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงคนขับลดัวงจรกับ
แหลงจายไฟ 

B1993 วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงคนขับลดัวงจรกับกราวด 

B1994 วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงคนขับมคีวามตานทานสูง 

B1995 

22 
 

12 

วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงคนขับมคีวามตานทานต่ํา 

(ดู 08-02-20 
DTC B1992, 
B1993, B1994,  
B1995) 

B1996 
วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงผูโดยสารลดัวงจรกับ
แหลงจายไฟ 

B1997 วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงผูโดยสารลดัวงจรกับกราวด 

B1998 
วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงผูโดยสารมคีวามตานทาน
สูง 

B1999 

23 

 
11 

วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงผูโดยสารมคีวามตานทานต่ํา 

(ดู 08-02-22 
DTC B1996, 
B1997, B1998,  
B1999) 

B2444 43 
 

6 
วงจรภายในของเซ็นเซอรถุง
ลมนิรภัยดานขางฝงคนขับ
ผิดปกต ิ

(ดู 08-02-24 
DTC B2444, 
U2017) 
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DTC 
ระบบไฟเตอืนถงุลมนริภยั การแสดง 

ผลของ
เครือ่งมือ
วเิคราะห 

รปูแบบการกะพรบิ ลาํดบัการ
กะพรบิ 

ตาํแหนงทีม่คีวามผดิปกต ิ
ของระบบ หนา 

B2445 44 

 
5 

วงจรภายในของเซ็นเซอรถุง
ลมนิรภัยดานขางฝงผูโดยสาร
ผิดปกต ิ

(ดู 08-02-25 
DTC B2445, 
U2018) 

B2867 31 
 

4 การตอของขั้วตอโมดุลควบคุม 
SAS ไมด ี

(ดู 08-02-27 
DTC B2867) 

U2017 43 
 

6 เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงคนขับมีการสื่อสารผิดพลาด 

(ดู 08-02-24 
DTC B2444, 
U2017) 

U2018 44 
 

5 
เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขาง
ฝงผูโดยสารมกีารสื่อสาร
ผิดพลาด 

(ดู 08-02-25 
DTC B2445, 
U2018) 

 

การแสดงขอมลู PID 
DCF080200000W06 

การใช WDS 
1. ตอ WDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 ของรถยนต 
2. ใช WDS คนหาและตรวจสอบ PID 

 
 
การใช IDS/PDS

1. ตอ IDS/PDS เขากับข้ัวตอ DLC-2 
2. หลังจากที่ขอมลูรถยนตถูกเลอืกแลว 

ทําการเลือกหนาจอของ IDS/PDS ดังนี้: 
• เม่ือใช IDS (โนตบุค PC) 

1. เลือกแถบ “Toolbox” 
2. เลือก “DATA Logger” 
3. เลือก “Module” 
4. เลือก “RCM” 

• เม่ือใช PDS (พ็อกเก็ต PC) 
1. เลือก “Module Tests” 
2. เลือก “RCM” 
3. เลือก “DATA Logger” 

3. เลือกหัวขอ PID จากตาราง PID 
4. เลือกหาขอมูล PID จากหนาจอที่แสดง 

 

หมายเหต ุ
• หนาที่ของหนาจอขอมูล PID จะใชสําหรับตรวจสอบคาตางๆของระบบ ดังนัน้ถาคาที่แสดงของขอมูลตางๆ ไม

อยูในคาที่กําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวนและสวนที่เก่ียวของ ตามความจําเปน แตถาคาตางๆ ไมสามารถแสดง
คาความผดิปกติตางๆ ได จากหนาจอ ใหตรวจสอบที่ชิ้นสวนนั้นๆ 

 
 
 
 
 

DLC-2

DCF802ZWB003

DLC-2

DCF802ZWB003
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ตารางแสดงขอมลู PID 
DCF080200000W07 

ชือ่ PID (คาํจาํกดัความ) หนวย/สภาวะ สภาวะ/คากาํหนด ขัว้ 

CONT-RCM (จํานวนครั้งของการ
เกิด DTC ตอเนื่อง) ⎯ • DTCถูกตรวจพบ: 1-255 

• DTC ไมถูกตรวจพบ: 0 - 

CRSH_ST_D1 (สภาวะการสื่อสาร
ของเซ็นเซอรถงุลมนิรภัยดานคนขับ) OK/FAULT • เซ็นเซอรปกต:ิ OK 

• เซ็นเซอรมีการสื่อสารผิดพลาด: FAULT 2Z, 2AA 

CRSH_ST_D2 (สภาวะ ของวงจร
เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานคนขบั) OK/FAULT • เซ็นเซอรปกต:ิ OK 

• วงจรภายในเซน็เซอรปกต:ิ FAULT 2Z, 2AA 

CRSH_ST_P1(สภาวะการสื่อสารของ
เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร) OK/FAULT • เซ็นเซอรปกต:ิ OK 

• เซ็นเซอรมีการสื่อสารผิดพลาด: FAULT 2B, 2C 

CRSH_ST_P2 (สภาวะของวงจร
เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร) OK/FAULT • เซ็นเซอรปกต:ิ OK 

• วงจรภายในเซน็เซอรปกต:ิ FAULT 2B, 2C 

D_PTENSFLT (สภาวะวงจรของเข็ม
ขัดนิรภยัแบบดงึกลับลวงหนาดาน
คนขับ) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง:OPEN 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

2P, 2S 

DABAGR (ความตานทานของโมดุล
ถุงลมนิรภยัดานคนขับ) Ohm ภายในสภาวะตางๆ: 1.5-3.7 ohms 1S, 1V 

DR_PTENS (ความตานทานเขม็ขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานคนขับ) Ohm ภายในสภาวะตางๆ: 1.5-3.1 ohms 2P, 2S 

DS_AB (ความตานทานถุงลมนิรภยั
ดานขางฝงคนขับ) Ohm ภายในสภาวะตางๆ: 1.4-3.2 ohms 2M, 2O 

DS_AB_ST (สภาวะวงจรของถุงลม
นิรภยัดานขางฝงคนขับ) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง:OPEN 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

2M, 2O 

DS1_STAT (สภาวะวงจรของโมดุล
ถุงลมนิรภยัดานคนขับ) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง:OPEN 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

1S, 1V 

DSB_P_ST (สภาวะวงจรของเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดาน
คนขับ) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง:OPEN 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

2P, 2S 

IG_V_2  
(แรงเคลื่อนไฟฟาของ IG1) V สวิตชจดุระเบิดอยูทีต่ําแหนง ON: B+ 1W 

OD_CRST_D1 (สภาวะการสื่อสาร
ของเซ็นเซอรถงุลมนิรภัยดานขางฝง
คนขับ) 

OK/FAULT • เซ็นเซอรปกต:ิ OK 
• เซ็นเซอรมีการสื่อสารผิดพลาด: FAULT 2Z, 2AA 

OD_CRST_D2 (สภาวะการสื่อสาร
ของเซ็นเซอรถงุลมนิรภัยดานขางฝง
คนขับ) 

OK/FAULT • เซ็นเซอรปกต:ิ OK 
• วงจรภายในเซน็เซอรปกต:ิ FAULT 2Z, 2AA 

OD_CRST_P1 (สภาวะการสื่อสาร
ของเซ็นเซอรถงุลมนิรภัยดานขางฝง
ผูโดยสาร) 

OK/FAULT • เซ็นเซอรปกต:ิ OK 
• เซ็นเซอรมีการสื่อสารผิดพลาด: FAULT 2B, 2C 

OD_CRST_P2 (สภาวะการสื่อสาร
ของเซ็นเซอรถงุลมนิรภัยดานขางฝง
ผูโดยสาร) 

OK/FAULT • เซ็นเซอรปกต:ิ OK 
• วงจรภายในเซน็เซอรปกต:ิ FAULT 2B, 2C 
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ชือ่ PID (คาํจาํกดัความ) หนวย/สภาวะ สภาวะ/คากาํหนด ขัว้ 

OD_DAB1_ST (สภาวะวงจรของ
โมดุลถุงลมนิรภัยดานคนขับ) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง: OPEN
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

1S, 1V 

OD_DSAB_ST (สภาวะวงจรของถุง
ลมนิรภัยดานขางฝงคนขับ) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง: OPEN
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

2M, 2O 

OD_PAB1_ST (สภาวะวงจรโมดุล
ถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง: OPEN
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

1M, 1P 

OD_PSAB_ST (สภาวะวงจร
เซ็นเซอรดานถงุลมนิรภัยดานขางฝง
ผูโดยสาร) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง: OPEN
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

2I, 2L 

P_PTENSFLT (สภาวะวงจรของเข็ม
ขัดนิรภยัแบบดงึกลับลวงหนาดาน
ผูโดยสาร) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง: OPEN
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

2G, 2J 

PABAGR (ความตานทานของโมดุล
ถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร) Ohm ภายใตสภาวะตางๆ: 1.4-2.9 ohms 1M, 1P 

PS_AB (ความตานทานของโมดุลถุง
ลมนิรภัยดานขางฝงผูโดยสาร) Ohm ภายใตสภาวะตางๆ: 1.4-3.2 ohms 2I, 2L 

PS_AB_ST (สภาวะวงจรของ
เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝง
ผูโดยสาร) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง: OPEN
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

2I, 2L 

PS_PTENS (ความตานทานของเข็ม
ขัดนิรภยัแบบดงึกลับลวงหนาดาน
ผูโดยสาร) 

ohm ภายใตสภาวะตางๆ: 1.5-3.1 ohms 2G, 2J 

PS1_STAT (สภาวะวงจรของโมดุล
ถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง: OPEN
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

1M, 1P 

PSP_P_ST (สภาวะวงจรของเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดาน
ผูโดยสาร) 

SQ_LOWRES 
OPEN  

SHRT_B+ 
SHRT_GND 

Normal 

• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัมีความตานทานต่ํา: 
SQ_LOWRES 

• วงจรของสายไฟที่เก่ียวของมีความตานทานสูง: OPEN
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับแหลงจายไฟ: SHRT_B+ 
• ชุดสายไฟลดัวงจรกับกราวด: SHRT_GND 
• ชุดสายไฟปกต:ิ Normal 

2G, 2J 
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DTC B1231 
DCF080200000W08 

DTC B1231 การกระตุนการทาํงานของ (การพองตวั) โมดลุควบคมุ SAS คาง 

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการ
ตรวจสอบทีถ่กูตองเสมอ 

 
• โมดุลควบคุม SAS ตรวจพบสภาวะการชน 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 

การปฏบิตั ิ
เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS  
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 

 
DTC B1317, B1318 

DCF080200000W09 

B1317 แรงเคลือ่นไฟฟาเขาโมดลุควบคมุ SAS เพิม่ขึน้ (16.1 V หรอืสงูกวา) 
DTC 

B1318 แรงเคลือ่นไฟฟาเขาโมดลุควบคมุ SAS ลดลง (นอยกวา 9 V) 

สภาวะการตรวจสอบ 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการ
ตรวจสอบทีถ่กูตองเสมอ 

 
• เม่ือแรงเคลื่อนไฟฟาที่จายเขาโมดุลควบคมุไมอยูในคาระหวาง 9-16 V 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขาดหรือลัดวงจรในสายไฟระหวางแบตเตอรีแ่ละโมดุลควบคุม SAS 
• ฟวสเครื่องยนต 15 A ผิดปกต ิ
• แบตเตอรีผ่ดิปกติ 
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

 

 
 

ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบฟวส 
• ถอดฟวส 15 A ENGINE 
• ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนฟวส 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบแบตเตอรี ่
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาข้ัวบวกแบตเตอรี ่
• แรงเคลื่อนไฟฟา 9-16 V หรอืไม? 

ไมใช แบตเตอรีผ่ดิปกติ 
ตรวจสอบการชารจและการคายประจ ุ

ใช ติดตั้งฟวส, ไปขั้นตอนตอไป 3 ตรวจสอบสายไฟระหวางแบตเตอรีแ่ละกลองฟวส 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• แรงเคลื่อนไฟฟา 9-16 V หรอืไม? 

ไมใช ซอมสายไฟระหวางกลองฟวสและสวิตชจุด
ระเบิด 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุ
ควบคมุ SAS 

กลองฟวส  

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H

1I

1J1M1P

1Q

1R

1S

1T

1U

1V

1W

1X

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

U
X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 

(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 
4 ตรวจสอบกลองฟวส 

 
คาํเตอืน 

• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ
เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบถงุ
ลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํใหเกดิ
อนัตรายรายแรงกับตวัคณุ ดงันัน้ควรอานคาํ
เตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีดกอนลงมือ
ปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบของระบบถงุ
ลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร)  
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา
• ถอดแผงครอบคอพวงมาลยั 
• ถอดข้ัวตอของสายไฟขด 
• ถอดกลองเก็บของ(รุนที่มถีุงลมนิรภยัดาน
ผูโดยสาร) 

• ถอดข้ัวตอของโมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร 
(รุนทีม่ีถุงลมนิรภัยดานขาง) 

• ถอดข้ัวตอที่ขางเบาะของคนขับและผูโดยสาร (รุน
ที่มีถุงลมนิรภัยดานขาง) 

• ถอดข้ัวตอเข็มขัดนิรภยัแบบดงึกลับลวงหนาดาน
คนขับและผูโดยสาร (รุนที่มีเข็มขัดนิภยัแบบดงึ
กลับลวงหนา) 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอออกจากถุงลมนิรภยัทุกตัว 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว 1W ของโมดุลควบคุม 
• แรงเคลื่อนไฟฟา 9-16 V หรอืไม? 

ไมใช ซอมสายไฟระหวางกลองฟวสและโมดลุ
ควบคุม SAS 

 
DTC B1342 

DCF080200000W10 

DTC B1342 โมดลุควบคมุ SAS  

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการ
ตรวจสอบทีถ่กูตองเสมอ 

 
• มีความผิดปกตขิองวงจรภายในโมดุลควบคุม SAS 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ
 
ขัน้ตอนการตรวจสอบ 

การปฏบิตั ิ

เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS  
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 
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DTC B1869, B1870 
DCF080200000W11 

B1869 วงจรหลอดไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยัขาดหรอืลดัวงจรกบักราวด 
DTC 

B1870 วงจรหลอดไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยัลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 

สภาวะการตรวจสอบ 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ 
สอบทีถ่กูตองเสมอ 

 
• มีความผิดปกตขิองวงจรระบบไฟเตือนถุงลมนิรภยั 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ฟวส 15 A Meter ผิดปกต ิ
• แผงหนาปดผิดปกติ 
• มีความผิดปกตขิองข้ัวตอระหวางแผงหนาปดแลโมดลุควบคมุ SAS 
• ขาดหรือลัดวงจรในสายไฟระหวางฟวส 15 A Meter และแผงหนาปด 
• ขาดหรือลัดวงจรในสายไฟระหวางแผงหนาปดและโมดลุควบคุม 
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

                                                       
 
 

 
 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ประกอบฟวส 15 A Meterไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบฟวส 15 A Meter 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ถอดฟวส 15 A Meter 
• ฟวสปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนฟวส 15 A Meter 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ตรวจสอบความตอเนือ่งระหวางฟวส 15 A Meter 
และแผงหนาปด 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว 2C ของแผงหนาปด 
• แรงเคลื่อนไฟฟา 9 V หรอืมากกวาหรือไม? 

ไมใช ซอมสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ตอสายไฟดาน 
แผงหนาปด 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุ
ควบคมุ SAS 

1A
1B

1C
1D

1E
1F

1G
1H

1I
1J

1K
1L

1M
1N

1O
1P

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

2H

2I

2J

2K

2L

2M

2N

2O

2P

2Q

2R

2S

2T

2U

2V

2W

2X

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H

1I

1J1M1P

1Q

1R

1S

1T

1U

1V

1W

1X
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ตรวจสอบสายไฟระหวางแผงหนาปดและโมดลุควบคมุ 

SAS 
 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิีการทีไ่มถกูตองอาจ

เกิดอบุตัิเหตทุาํใหสวนประกอบของระบบถงุ
ลมนริภัยและเขม็ขัดนริภัยแบบดึงกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํใหเกดิ
อนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควรอานคาํ
เตือนและขอควรระวงัใหละเอียดกอนลงมอื
ปฏบิัตงิานเกี่ยวกบัสวนประกอบของระบบถงุ
ลมนริภัย  
(ด ู08-10-2 คําเตือนการบรกิาร) 
(ดู 08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวิตชจุดระเบิดไปที่ตําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่และรอ 1 นาทหีรอืมากกวา
• ถอดแผงครอบคอพวงมาลัย 
• ถอดขั้วตอของสายไฟขด 
• ถอดกลองเก็บของ(รุนที่มีถุงลมนิรภัยดาน
ผูโดยสาร) 

• ถอดขั้วตอของโมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร (รุน
ที่มีถุงลมนิรภัยดานขาง) 

• ถอดขั้วตอที่ขางเบาะของคนขับและผูโดยสาร (รุน
ที่มีถุงลมนิรภัยดานขาง) 

• ถอดขั้วตอเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาดาน
คนขับและผูโดยสาร (รุนที่มีเข็มขัดนิภัยแบบดึง
กลับลวงหนา) 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดขั้วตอออกจากถุงลมนิรภัยทุกตัว  
• ถอดแผงหนาปด 
• ตรวจสอบการลัดวงจรกับกราวด ลัดวงจรกับ
แหลงจายไฟ และการขาดวงจรของสายไฟระหวาง
โมดุลควบคุม SAS และแผงหนาปด: _1T_1H 

• ปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนชุดสายไฟถุงลมนิรภัย 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• ตอแผงหนาปด 
• หมุนสวิตชจุดระเบิดไปที่ตําแหนง ON 
• ไฟเตือนติดหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนแผงหนาปด  
(ดู 09-22-2 การถอด/ติดต้ังแผงหนาปด) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• ใชสายไฟตอระหวางขั้ว 1H ของแผงหนาปดและ
กราวด 

• ไฟเตือนดับหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนแผงหนาปด  
(ดู 09-22-2 การถอด/ติดต้ังแผงหนาปด) 

ใช ระบบเปนปกติ (ลบรหัสผิดปกติออกจาก
หนวยความจํา) 

6 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• หมุนสวิตชจัดระเบิดไปที่ตําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่และรอ 1 นาทหีรือ
มากกวา 

• ตอขั้วเข็มขัดนิรภัยดานคนขับและดานผูโดยสาร 
(รุนที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา) 

• ตอขั้วตอขางเบาะนั่งดานคนขับและดานผูโดยสาร 
(รุนที่มีถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร) 

• ตอขั้วตอที่ขางเบาะของคนขบัและผูโดยสาร (รุนที่
มีถุงลมนิรภัยดานขาง) 

• ตอขั้วตอเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาดาน
คนขับและผูโดยสาร (รุนที่มีเข็มขัดนิภัยแบบดึง
กลับลวงหนา) 

• ตอขั้วตอสายไฟขด 
• หมุนสวิตชจุดระบเบิดไปที่ตําแหนง ON 
• ตรวจสอบวาไฟเตือนดับประมาณ 2 วนิาทีหลังจาก
ติดเปนเวลา 6 วนิาท ี

• ผลปกติหรือไม? 

ไมใช เปล่ียนโมดุลควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ติดต้ังโมดุลควบคุม) 

 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-12 

DTC B1877, B1878, B1879, B1885 
DCF080200000W12 

B1877 ระบบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานคนขับมคีวามตานทานสงู 
B1878 วงจรระบบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานคนขบัลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
B1879 วงจรระบบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานคนขบัลดัวงจรกบักราวด 

DTC 

B1885 ระบบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานคนขับมคีวามตานทานต่าํ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ขาดหรือลัดวงจรในสายไฟระหวางเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาและโมดุลควบคุม 
• เข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานคนขับผิดปกต ิ
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

 
 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 

1 ตรวจสอบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานคนขบั 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาตรวจหา PID/DATA 
ดังนี้:  
(ดู 08-02-6 ตาราง PID/DATA) 

— DR_PTENS 
• ความตานทานปกติหรือไม? 

— ความตานทาน: 1.5-3.1 ohms 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 2 ตรวจสอบขัว้ตอของเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา
ดานคนขบั 
 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบถงุ
ลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํใหเกดิ
อนัตรายรายแรงกับตวัคณุ ดงันัน้ควรอานคาํ
เตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีดกอนลงมือ
ปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบของระบบถงุ
ลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา
ดานคนขับ 

• ข้ัวตอมีความผดิปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุควบคมุ SAS ขัว้ตอสายไฟเขม็ขดันริภยัแบบดงึ
กลบัลวงหนาดานคนขบั 

2A

2B
2C

2D

2E
2F

2G

2H
2I

2J

2L

2M

2O

2P

2R

2S

2T
2U

2V

2W
2X

2Y

2Z
2AA

AB

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ 
สอบทีถ่กูตองเสมอ 

 

• ตรวจพบคาความตานทานของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานคนขับไมอยูในคา 1.5-3.1 
Ohms 

• มีความผิดปกตขิองชุดสายไฟระหวางเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานคนขับกับโมดลุ
ควบคุม SAS 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-13 

08

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบความผดิปกตขิองเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั

ลวงหนาดานคนขับและชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ตอสายเครื่องมอืพิเศษ (เครื่องตรวจสอบเทอร โม
มิเตอรและเชื้อเพลิง) หรือตอตวัตานทานขนาด 2 
Ohms เขากับข้ัว A และ B ของข้ัวตอเข็มขัดนิรภยั
แบบดึงกลับลวงหนา 

• ปรับความตานทานของเครื่องมือพิเศษ  (เครือ่ง
ตรวจสอบเทอรโมมิเตอรและเชื้อเพลิง) ไปที ่2 
Ohms 

• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• รหสั DTC B1877, B1878, B1879 และ/หรอื 

B1885 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดาน
คนขับ  
(ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัย) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสายไฟระหวางเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา
ดานคนขบัและโมดลุควบคมุ SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา
ดานคนขับ 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอของโมดุล SAS 
• ตรวจสอบสายไฟระหวางขั้ว 2S ของโมดุลควบคุม
และข้ัว A ของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับกลับลวง 
หนาดานคนขับและขั้ว 2P ของโมดุลควบคุมและ
ข้ัว B ของเข็มขัดนิรภยัแบบดงึกลับลวงหนาดังนี้: 

— ลัดวงจรกับกราวด 
— ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 

5 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• ตอข้ัวตอทุกตัวของโมดุลควบคุม SAS  
• ตอข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา
ดานคนขับและดานผูโดยสาร 

• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
• รหสั DTC B1877, B1878, B1879 หรือ/และ 

B1885 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ระบบเปนปกติ (ลบรหสัผิดปกติออกจาก
หนวยความจาํ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-14 

DTC B1881, B1882, B1883, B1886 
DCF080200000W13 

B1881 วงจรเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานผูโดยสารมคีวามตานทานสงู 
B1882 วงจรระบบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานผูโดยสารลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
B1883 วงจรระบบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานผูโดยสารลดัวงจรกบักราวด 

DTC 

B1886 ระบบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดานโดยสารมคีวามตานทานต่าํ 

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ 
สอบทีถ่กูตองเสมอ 

 

• ตรวจพบคาความตานทานของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานผูโดยสารไมอยูในคา 1.5-
3.1 Ohms 

• มีความผิดปกตขิองชุดสายไฟระหวางเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานผูโดยสารกับโมดุล
ควบคุม SAS 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ขาดหรือลัดวงจรสายไฟระหวางเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาและโมดลุควบคุม SAS 
• เข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานคนขับผิดปกต ิ
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

                                             
  

 
 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 

1 ตรวจสอบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาดาน
ผูโดยสาร 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา ทําการคนหาสภาวะ
การตรวจจับ PID/DATA ดังนี้:  
(ดู 08-02-6 ตาราง PID/DATA) 

— PS_PTENS 
• ความตานทานปกติหรือไม? 

— ความตานทาน: 1.5-3.1 ohms 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 2 ตรวจสอบขัว้ตอของเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาดานผูโดยสาร 
 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบ
ของระบบถงุลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื

มากกวา 
• ถอดข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับ

ลวงหนาดานผูโดยสาร 
• ข้ัวตอมีความผดิปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุควบคมุ SAS ขัว้ตอสายไฟดานเขม็ขดันริภยัแบบ
ดงึกลบัลวงหนาดานผูโดยสาร 

2A

2B
2C

2D

2E
2F

2G

2H
2I

2J

2L

2M

2O

2P

2R

2S

2T
2U

2V

2W
2X

2Y

2Z
2AA

A B



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-15 

08

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ตรวจดคูวามผดิปกตขิองเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั

ลวงหนาดานผูโดยสารและชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ตอสายเครื่องมอืพิเศษ (เครื่องตรวจสอบ

เทอรโมมิเตอรและเชื้อเพลิง) หรือตอตัว
ตานทานขนาด 2 Ohms เขากับข้ัว A และ B 
ของข้ัวตอเข็มขัดนิรภยั 

• ปรับความตานทานของเครือ่งมอืพิเศษ  (ตัว
ตรวจสอบเทอรโมมิเตอรและเชื้อเพลิง) ไปที่
ตําแหนง 2 Ohms 

• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• รหสั DTC B1881, B1882, B18786 และ/หรือ 

B1886 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดาน
ผูโดยสาร  
(ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัย) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบสายไฟระหวางเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาดานผูโดยสารและโมดลุควบคมุ SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื

มากกวา 
• ถอดข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับ

ลวงหนาดานผูโดยสาร 
• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลควบคุม SAS 
• ตรวจสอบสายไฟระหวางขั้ว 2J ของโมดุล

ควบคุมและขั้ว A ของเข็มขัดนิรภยัแบบดึง
กลับลวงหนาดานผูโดยสารและขั้ว 2G ของ
โมดุลควบคุม SAS และขั้ว B ดังนี้: 

— ลัดวงจรกับกราวด 
— ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• สายไฟปกตหิรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 

5 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• ตอข้ัวตอทุกตัวของโมดุลควบคุม SAS  
• ตอข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา

ดานคนขับและดานผูโดยสาร 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
• รหสั DTC B1877, B1878, B1879 หรือ/และ 

B1885 เกิดข้ึนหรือไม 

ไมใช ระบบเปนปกติ (ลบรหสัผิดปกติออกจาก
หนวยความจาํ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-16 

DTC B1913, B1916, B1932, B1934 
DCF080200000W14 

B1913 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานคนขบัลดัวงจรกบักราวด 
B1916 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานคนขบัลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
B1932 ระบบโมดลุถงุลมนริภยัดานคนขับมคีวามตานทานสงู 

DTC 

B1934 ระบบโมดลุถงุลมนริภยัดานคนขับมคีวามตานทานต่าํ 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขาดหรือลัดวงของชุดสายไฟระหวางสายไฟขดและโมดุลควบคุม SAS 
• สายไฟขดผิดปกติ 
• โมดุลถุงลมนิรภัยดานคนขับผดิปกต ิ
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

                                      
 

       
                                                         

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

1 ตรวจสอบโมดลุถงุลมนริภยัดานคนขบั 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา ทําการคนหาสภาวะ
การตรวจจับ PID/DATA ดังนี้:  
(ดู 08-02-6 ตาราง PID/DATA) 

— DABAGR 
• ความตานทานปกติหรือไม? 

— ความตานทาน: 1.5-3.7 ohms 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัยและ/หรือสายไฟขด 2 ตรวจสอบขัว้ตอโมดลุถงุลมนริภยัดานคนขบั 
(สายไฟขด) 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวน 
ประกอบของระบบถงุลมนริภยั 
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดโมดุลถุงลมนิรภยัดานคนขับออก 
• ข้ัวตอมีความผดิปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุควบคมุ SAS ขัว้ตอสายไฟ
ดานสายไฟขด

ขัว้ตอโมดลุถงุลมนริภยัดาน
คนขบั (สายไฟขด)

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H
1I

1J1M1P

1Q

1R

1S

1T
1U

1V

1W

1X 

3A3B1B 1A

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการทาํงาน 
หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ สอบที่
ถกูตองเสมอ 

 
• ตรวจพบคาความตานทานของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานคนขับไมอยูในคา 1.5-3.7 

Ohms 
• มีความผิดปกตขิองชุดสายไฟระหวางเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาดานคนขับกับโมดลุ
ควบคุม SAS 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-17 

08

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ตรวจสอบความผดิปกตขิองโมดลุถงุลมนริภยัดาน

คนขบัและชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ตอสายเครื่องมอืพิเศษ (เครื่องตรวจสอบ
เทอรโมมิเตอรและเชื้อเพลิงหรือตอตัวตานทาน
ขนาด 2 Ohms เขากับข้ัว 3A และ 3B ของถุง
ลมนิรภัยดานคนขับ 

• ปรับความตานทานของเครื่องมือพิเศษ  (เครือ่ง
ตรวจสอบเทอรโมมิเตอรและเชื้อเพลิง) ไปที่
ตําแหนง 2 Ohms 

• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• รหสั DTC B1913, B1916, B1932 และ/หรอื 

B1934 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโมดลุถงุลมนิรภัยดานคนขับ  
(ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งโมดุลถุงลมนิรภยั
ดานคนขับ) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบสายไฟขด 
• ตรวจสอบชุดสายไฟขด  

(ดู 08-10-8 การตรวจสอบสายไฟขด) 
• สายไฟขดปกตหิรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนสายไฟขอ  
(ดู 08-10-7 การถอด/ตดิตั้งสายไฟขด) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 ตรวจสายไฟระหวางสายไฟขดและโมดลุควบคมุ 
SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดแผงรอบคอพวงมาลัย 
• ถอดข้ัวตอสายไฟขด 
• ถอดกลองเก็บของ 
• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานขางฝงผูโดย 
สาร (รุนที่มีถุงลมนิรภัยดานขางฝงผูโดยสาร) 

• ถอดข้ัวตอขางเบาะนั่งดานคนขบัและดาน
ผูโดยสาร (รุนที่มีถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร) 

• ถอดข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา
ดานคนขับและผูโดยสาร (รุนที่มีเข็มขัดนิรภยั
แบบดึงกลับลวงหนา) 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอทุกตวัของโมดุล SAS 
• ตรวจสอบสายไฟระหวางขั้ว 1S ของโมดุล
ควบคุม SAS และขั้ว 1A ของสายไฟขด, ข้ัว 1V 
ของโมดุลควบคุม SAS และขัว้ 1B ของสายไฟ
ขดดังนี้: 

— ลัดวงจรกับกราวด 
— ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• ชุดสายไฟปกตหิรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 

ใช เปลี่ยนโมดลุควลคุม SAS  
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

6 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• ตอข้ัวตอทุกตัวของโมดุลควบคุม SAS 
• ตอข้ัวตอเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาดาน
คนขับและดานผูโดยสาร (รุนที่มีเข็มขัดนิรภยั
แบบดึงกลับลวงหนา) 

• ตอข้ัวตอขางเบาะนั่งดานคนขบัและดาน
ผูโดยสาร (รุนที่มีถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร) 

• ตอข้ัวตอถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร (รุนที่มถีงุลม
นิรภยัดานผูโดยสาร) 

• ตอสายไฟขด 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• รหสั DTC B1913, B1932, และ/หรือB1934 
เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ระบบเปนปกติ (ลบรหสัผิดปกติออกจากหนวย 
ความจาํ) 
 

 
 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-18 

DTC B1913, B1925, B1933, B1935 
DCF080200000W15 

B1913 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานผูโดยสารลดัวงจรกบักราวด 
B1925 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานผูโดยสารลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
B1933 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานผูโดยสารมคีวามตานทานสงู 

DTC 

B1935 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานผูโดยสารมคีวามตานทานต่าํ 

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ

ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ 
สอบทีถ่กูตองเสมอ 

 
• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานผูโดยสารมีความตานทานไมอยูในคา 1.4-2.9 Ohms. 
• สายไฟระหวางโมดุลถุงลมนิรภัยดานคนผูโดยสารและโมดุลควบคุม SAS ผดิปกต ิ

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ขาดหรือลัดวงระหวางโมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสารและโมดุลควบคุม SAS  
• โมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสารผดิปกต ิ
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

                                                                                                                                                                
 

 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

1 ตรวจสอบโมดลุถงุลมนริภยัดานผูโดยสาร 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาตรวจหาการตรวจจับ 

PID/DATA ดังนี้:  
(ดู 08-02-6 ตารางการตรวจจบั PID/DATA) 
— PABAGR 

• ความตานทานปกติหรือไม? 
— ความตานทาน: 1.4-2.9 ohms 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 2 ตรวจสอบขัว้ตอโมดลุถงุลมนริภยัดานผูโดยสาร 
 
คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบ
ของระบบถงุลมนริภยั 
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร)  
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดกลองเก็บของ 
• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 
• ข้ัวตอมีความผดิปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุควบคมุ SAS

ขัว้ตอสายไฟโมดลุถงุลมนริภยั
ดานผูโดยสาร 1A

1B
1C

1D

1E
1F

1G

1H
1I

1J1M1P

1Q
1R

1S

1T
1U

1V

1W
1X

AB



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-19 

08

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจหาความผดิปกตขิองโมดลุถงุลมนริภยัดาน

ผูโดยสารและชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ตอสายเครื่องมอืพิเศษ (เครื่องตรวจสอบ
เทอรโมมิเตอรและเชื้อเพลิง) หรือตอตัว
ตานทานขนาด 2 Ohms เขากับข้ัว A และ B 
ของข้ัวตอถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 

• ปรับความตานทานของเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือตรวจสอบเทอรโมมิเตอรและ
เชื้อเพลิง) ไปที่ตําแหนง 2 Ohms 

• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• รหสั DTC B1913, B1925, B1933 และ/หรอื 

B1935 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร  
(ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัยดาน
ผูโดยสาร) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบสายไฟระหวางโมดลุถงุลมนริภยัดาน
ผูโดยสารและโมดลุควบคมุ SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 
• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลควบคุม SAS 
• ตรวจสอบสายไฟระหวางขั้ว 1P ของโมดุล
ควบคุม SAS และขั้ว A ของโมดุลถุงลมนิรภัย
ดานผูโดยสารและขั้ว 1M ของโมดุลควบคุม 
SAS และขั้ว B ของโมดุลถุงลมนิรภยัดังนี้: 

— ลัดวงจรกับกราวด 
— ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• สายไฟปกตหิรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัย) 

5 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• ตอข้ัวตอทุกตัวของโมดุลควบคุม SAS  
• ตอข้ัวตอของถงุลมนิรภัยดานผูโดยสาร 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
• รหสั DTC B1913, B1925, B1933 หรือ/และ 

B1935 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ระบบปกติ (ลบรหสัผดิปกติออกจากหนวย 
ความจาํ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-20 

DTC B1992, B1993, B1994, B1995 
DCF080200000W16 

B1992 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงคนขบัลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
B1993 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงคนขบัลดัวงจรกบักราวด 
B1994 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงคนขบัมคีวามตานทานสงู 

DTC 

B1995 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงคนขบัมคีวามตานทานต่าํ 

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ 
สอบทีถ่กูตองเสมอ 

 
• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขับมคีวามตานทานไมอยูในคา 1.4-3.2 Ohms. 
• สายไฟระหวางโมดุลถุงลมนิรภัยดานขางฝงคนขับและโมดลุควบคุม SAS ผิดปกต ิ

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ขาดหรือลัดวงจรของสายไฟระหวางโมดุลถุงลมนิรภัยดานขางฝงคนขับและโมดุลควบคุม SAS  
• โมดุลถุงลมนิรภัยดานขางฝงคนขับผดิปกต ิ
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

                                                                                                                                                                

 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

1 ตรวจสอบโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงคนขบั 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาตรวจหาการตรวจจับ 

PID/DATA ดังนี้:  
(ดู 08-02-6 ตารางการตรวจจบั PID/DATA) 
— DS_AB 

• ความตานทานปกติหรือไม? 
— ความตานทาน: 1.4-3.2 ohms 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 2 ตรวจสอบขัว้ตอถงุลมนริภยัดานขางฝงคนขบั 
คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบ
ของระบบถงุลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดโมดุลถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขับ 
• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขบั 
• ข้ัวตอมีความผดิปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุ
ควบคมุ SAS ขัว้ตอสายไฟโมดลุถงุลมนริภยั

ดานขางฝงคนขบั 
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การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-21 

08

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจหาความผดิปกตขิองโมดลุถงุลมนริภยัดานขาง

ฝงคนขบัหรอืสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ตอสายเครื่องมอืพิเศษ (เครื่องมือตรวจสอบ
เทอรโมมิเตอรและเชื้อเพลิง) หรือตอตัว
ตานทานขนาด 2 Ohms เขากับข้ัว A และ B 
ของข้ัวตอถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขับ 

• ปรับความตานทานของเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือตรวจสอบเทอรโมมิเตอรและ
เชื้อเพลิง) ไปที่ตําแหนง 2 Ohms 

• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• รหสั DTC B1992, B1993, B1994 และ/หรอื 

B1995 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโมดลุถงุลมนิรภัยดานขางฝงคนขับ  
(ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัย
ดานขาง) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบสายไฟระหวางโมดลุถงุลมนริภยัดานขาง
ฝงคนขบัและโมดลุควบคมุ SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขบั 
• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลควบคุม SAS 
• ตรวจสอบสายไฟระหวางขั้ว 2M ของโมดุล
ควบคุม SAS และข้ัว A ของโมดุลถุงลมนิรภยั
ดานขางฝงคนขับ, ข้ัว 2D ของโมดุลควบคุม 
SAS และขั้ว B ของโมดุลถุงลมนิรภยัดานขางฝง
คนขับดังนี้: 

— ลัดวงจรกับกราวด 
— ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• สายไฟปกตหิรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

5 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• ตอข้ัวตอทุกตัวของโมดุลควบคุม SAS  
• ตอข้ัวตอของโมดุลถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขับ 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
• รหสั DTC B1992, B1993, B1994 หรือ/และ 

B1995 เกิดข้ึนหรือไม 

ไมใช ระบบปกติ (ลบรหสัผดิปกติออกจากหนวย 
ความจาํ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-22 

DTC B1996, B1997, B1998, B1999 
DCF080200000W17 

B1996 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสารลดัวงจรกบัแหลงจายไฟ 
B1997 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสารลดัวงจรกบักราวด 
B1998 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสารมคีวามตานทานสงู 

DTC 

B1999 วงจรโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสารมคีวามตานทานต่าํ 

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ 
สอบทีถ่กูตองเสมอ 

 
• วงจรโมดุลถุงลมนิรภยัดานขางฝงผูโดยสารมคีวามตานทานไมอยูในคา 1.4-3.2 Ohms. 
• สายไฟระหวางโมดุลถุงลมนิรภัยดานขางฝงผูโดยสารและโมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ขาดหรือลัดวงจรระหวางโมดลุถุงลมนิรภยัดานขางฝงผูโดยสารและโมดุลควบคุม SAS  
• โมดุลถุงลมนิรภัยดานขางฝงผูโดยสารผิดปกติ 
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

                                         
 
 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

1 ตรวจสอบโมดลุถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสาร 
• ใชเครื่องมือวิเคราะหปญหาตรวจหาสภาวะของ 

PID/DATA ดังนี้:  
(ดู 08-02-6 ตารางการตรวจจบั PID/DATA) 
— PS_AB 

• ความตานทานปกติหรือไม? 
— ความตานทาน: 1.4-3.2 ohms 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 2 ตรวจสอบขัว้ตอถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสาร 
คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบ
ของระบบถงุลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดโมดุลถุงลมนิรภยัดานขางฝงผูโดยสาร 
• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานขางฝง
ผูโดยสาร 

• ข้ัวตอมีความผดิปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุ
ควบคมุ SAS ขัว้ตอสายไฟโมดลุถงุลมนริภยั

ดานขางฝงผูโดยสาร 
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การวิเคราะหปญหาบนรถยนต   
 

08-02-23 

08

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 ตรวจสอบความผดิปกตขิองโมดลุถงุลมนริภยั

ดานขางฝงผูโดยสารหรอืสายไฟทีเ่กีย่วของ 
• ตอสายเครื่องมอืพิเศษ (เครื่องมือตรวจสอบ

เทอรโมมิเตอรและเชื้อเพลิง) หรือตอตัว
ตานทานขนาด 2 Ohms เขากับข้ัว A และ B 
ของข้ัวตอถุงลมนิรภยัดานขางฝงผูโดยสาร 

• ปรับความตานทานของเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือตรวจสอบเทอรโมมิเตอรและ
เชื้อเพลิง) ไปที่ตําแหนง 2 Ohms 

• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• รหสั DTC B1996, B1997, B1998 และ/หรอื 

B1999 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโมดลุถงุลมนิรภัยดานขางฝงผูโดยสาร  
(ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัย
ดานขาง) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 4 ตรวจสอบสายไฟระหวางโมดลุถงุลมนริภยัดานขาง
ฝงผูโดยสารและโมดลุควบคมุ SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื

มากกวา 
• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานขางฝง

ผูโดยสาร 
• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลควบคุม SAS 
• ตรวจสอบสายไฟระหวางขั้ว 2L ของโมดุล

ควบคุม SAS และข้ัว A ของโมดุลถุงลมนิรภยั
ดานขางฝงผูโดยสาร, ข้ัว 2I ของโมดุล
ควบคุม SAS และขั้ว B ของโมดุลถุงลมนิรภยั
ดานขางฝงผูโดยสารดังนี้: 

— ลัดวงจรกับกราวด 
— ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• สายไฟปกตหิรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

5 ตรวจสอบไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั 
• ตอข้ัวตอทุกตัวของโมดุลควบคุม SAS  
• ตอข้ัวตอของโมดุลถุงลมนิรภยัดานขางฝง

ผูโดยสาร 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
• รหสั DTC B1996, B1997, B1998 หรือ/และ 

B1999 เกิดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ระบบปกติ (ลบรหสัผดิปกติออกจากหนวย 
ความจาํ) 
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DTC B2444, U2017 
DCF080200000W18 

B2444 วงจรภายในของเซน็เซอรถงุลมนริภยัดานขางฝงคนขบัผดิปกต ิ
DTC 

U2017 เซน็เซอรถงุลมนริภยัดานขางฝงคนขบัมกีารสือ่สารผดิพลาด 

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การตรวจ 
สอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนื่องจากความผดิพลาดของการทาํงาน หรอื
ระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ สอบทีถ่กูตอง
เสมอ 

 
• สายไฟระหวางเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขับและโมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ
• วงจรของเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขับผิดปกต ิ

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ขาดหรือลัดวงจรของสายไฟระหวางเซ็นเซอรถุงลมนิรภัยดานขางฝงคนขับและโมดุลควบคุม SAS 
• เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขับผิดปกต ิ
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

                                       
 
 

 
 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 1 ตรวจสอบขัว้ตอถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสาร 
คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบ
ของระบบถงุลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดข้ัวตอเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝง
คนขับ 

• ข้ัวตอของเซ็นเซอรมีความผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ตอสายไฟดานเซน็เซอรถงุลม
นริภยัดานขางฝงคนขบั 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุ
ควบคมุ SAS 
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08

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรถุงลมนิรภัยดานขางฝงคนขับ

แลวไปขั้นตอนตอไป 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรถุงลม
นิรภยัดานขาง) 

2 ตรวจสอบสายไฟระหวางเซน็เซอรถงุลมนริภยั
ดานขางฝงคนขบัและโมดลุควบคมุ SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอโมดลุควบคุม SAS 
• ถอดข้ัวตอเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝง
คนขับ 

• ตรวจสอบสายไฟระหวางขั้ว 2AA ของโมดุล
ควบคุม SAS และขั้ว A ของเซ็นเซอร, ข้ัว 2Z 
ของโมดุลควบคุม SAS และขัว้ B ของเซ็นเซอร
ดังนี้: 

— ลัดวงจรกับกราวด 
— ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• สายไฟปกตหิรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

3 ตรวจสอบโมดลุควบคมุ SAS 
• ตอข้ัวตอของโมดุลควบคุม SAS  
• ตอข้ัวตอเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขับ 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
• รหสั DTC B2444, U2017 เกิดข้ึนหรือไม 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
DTC B2445, U2018 

DCF080200000W19 

B2445 วงจรภายในของเซน็เซอรถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสารผดิปกต ิ
DTC 

U2018 เซน็เซอรถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสารมกีารสือ่สารผดิพลาด 

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการ
ทาํงาน หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ 
สอบทีถ่กูตองเสมอ 

 
• สายไฟระหวางเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝงผูโดยสารและโมดลุควบคมุ SAS ผิดปกต ิ
• วงจรของเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝงผูโดยสารผดิปกต ิ

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ขาดหรือลัดวงจรของสายไฟระหวางเซ็นเซอรถุงลมนิรภัยดานขางฝงผูโดยสารและโมดุลควบคุม 
SAS  

• เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝงผูโดยสารผดิปกต ิ
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

        
 

 

 
 
 
 

ขัว้ตอสายไฟดานเซน็เซอรถงุลม
นริภยัดานขางฝงผูโดยสาร

ขัว้ตอสายไฟโมดลุ
ควบคมุ SAS
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ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 1 ตรวจสอบขัว้ตอถงุลมนริภยัดานขางฝงผูโดยสาร 
คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบ
ของระบบถงุลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดข้ัวตอเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝง
ผูโดยสาร 

• ข้ัวตอของเซ็นเซอรมีความผิดปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนเซ็นเซอรถุงลมนิรภัยดานขางฝง
ผูโดยสาร แลวไปข้ันตอนตอไป 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งเซ็นเซอรถุงลม
นิรภยัดานขาง) 

2 ตรวจสอบสายไฟระหวางเซน็เซอรถงุลมนริภยั
ดานขางฝงผูโดยสารและโมดลุควบคมุ SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอโมดลุควบคุม SAS 
• ถอดข้ัวตอเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝง
ผูโดยสาร 

• ตรวจสอบสายไฟระหวางขั้ว 2C ของโมดุล
ควบคุม SAS และขั้ว A ของเซ็นเซอร, ข้ัว 2B 
ของโมดุลควบคุม SAS และขัว้ B ของเซ็นเซอร
ดังนี้: 

— ลัดวงจรกับกราวด 
— ลัดวงจรกับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• สายไฟปกตหิรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

3 ตรวจสอบโมดลุควบคมุ SAS 
• ตอข้ัวตอของโมดุลควบคุม SAS  
• ตอข้ัวตอเซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขางฝง

ผูโดยสาร 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
• รหสั DTC B2445, U2018เกิดข้ึนหรือไม 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
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DTC B2867 
DCF080200000W20 

DTC B2867 การตอของขัว้ตอโมดลุควบคมุ SAS ไมด ี

สภาวะการตรวจจบั 

คาํเตอืน 
• ควรทาํความเขาใจถงึรปูแบบ DTC ของสภาวะการตรวจจบักอนทีจ่ะลงมอืตรวจสอบ การ
ตรวจสอบโดยทนัทอีาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายเนือ่งจากความผดิพลาดของการทาํงาน 
หรอืระบบเกดิความเสยีหาย เมือ่ทาํการตรวจสอบ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนการตรวจ สอบที่
ถกูตองเสมอ 

 
• ไมมีความตอเนื่องระหวางขั้วของตัวตรวจจับสภาวะการตอของวงจรในโมดุลควบคุม SAS 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• ข้ัวตอตางๆ ของโมดุลควบคุมมีการตอไมด ี
• ข้ัวตอตางๆ ของโมดุลควบคุมผิดปกต ิ
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ

 
 
 

 
 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ตรวจดกูารตอของขัว้ตอทกุตวัทีต่อเขากบัโมดลุ
ควบคมุ SAS 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ

เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํเปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบ
ของระบบถงุลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดคอนโซล 
• ข้ัวตอทุกตวัตอเขากับโมดุลควบคุม SAS ปกติ
หรือไม? 

ไมใช เสียบข้ัวตอกลบัใหถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ตอสายไฟโมดลุควบคมุ SAS
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS 

(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 
2 ตรวจสอบขัว้ตอทกุตวัของโมดลุควบคมุ SAS 

• ถอดแผงครอบคอพวงมาลยั 
• ถอดข้ัวตอสายไฟขด 
• ถอดกลองเก็บของ 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลถุงลมนิรภัยดานขางฝง
คนขับและผูโดยสาร (รุนที่มถีงุลมนิรภัย
ดานขาง) 

• ถอดข้ัวตอขางเบาะนั่งดานคนขับและดาน
ผูโดยสาร (รุนที่มีถุงลมนิรภัยดานขาง) 

• ถอดข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา
ดานคนขับและดานผูโดยสาร (รุนทีม่ีเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา) 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลควบคุม SAS ทุกตัว 
• สภาพการตอของขั้วตอที่ตอเขากับโมดุล SAS 
ทุกตัวปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย 
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08-03 การแกไขปญหาตามอาการ 
ระบบถงุลมนริภยั....................................08-03-1 ขอ 1 ไฟเตอืนระบบถุงลมนริภัย 

   ไมตดิ........................................
 
08-03-1 ไดอะแกรมสายไฟระบบถุงลมนริภัย 

   (การแกไขปญหาตามอาการ).................
 
08-03-1 ขอ 2 ไฟเตอืนระบบถุงลมนริภัย 

   ตดิคาง......................................
 
08-03-3 

 

 
ระบบถงุลมนริภยั 

DCF080300000W01 

ตารางการแกไขปญหาตามอาการ 
• ใชตารางดานลางนี้เพ่ือการคนหาอาการความผิดปกติและวิเคราะหหาบริเวณที่ขัดของ 

ลาํดบั อาการ รายละเอยีด หนา 
1 ไฟเตือนระบบถงุลมนิรภัยไมตดิ วงจรไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัผดิปกติ 

(ลัดวงจรกับกราวด) 
(ดู 08-03-2 ขอ 1 ไฟเตือนระบบถุง
ลมนิรภัยไมติด) 

2 ไฟเตือนระบบถงุลมนิรภัยติดคาง วงจรไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัผดิปกติ 
(ลัดวงจรกับแหลงจายไฟหรือขาด
วงจร) 

(ดู 08-03-3 ขอ 2 ไฟเตือนระบบถุง
ลมนิรภัยติดคาง) 

 
ไดอะแกรมสายไฟระบบถุงลมนริภัย (การแกไขปญหาตามอาการ) 

DCF080300000W02 

 

ขอ 1 ไฟเตอืนระบบถุงลมนริภัยไมตดิ 
DCF080300000W03 

1 ไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยัไมตดิ 
สภาวะการตรวจบั วงจรไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยัผดิปกต ิ(ลดัวงจรกบักราวด) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ
• แผงหนาปด (บอรดวงจร) ผิดปกติ 
• สายไฟระหวางแผงหนาปดและโมดุลควบคุม SAS ลัดวงจรกับกราวด 
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ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
• ขณะทําการตรวจสอบบริเวณที่เครื่องหมายดอกจัน (*) ใหเขยาทีส่ายไฟและขั้วตอเบาๆ ในขณะทําการตรวจสอบเพื่อ

ดูหนาสัมผัสตอกันดีหรือไม เพราะอาจเปนสาเหตุของความผดิปกติตางๆ ที่เกิดข้ึน ถาเปนปญหาจริง ใหทําการซอม
ชุดสายไฟ ข้ัวตอและตอกลับใหถูกตอง 

 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock แลวไป

ข้ันตอนตอไป 
1 ตรวจสอบไฟเตอืนอืน่ๆ และวงจรภายในชดุแผง

หนาปด 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• ไฟเตือนอ่ืนๆ ทีห่นาปดติดหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบไฟเลีย้งแผงหนาปดและจดุลงกราดแลว
ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS แลวไปขั้นตอนที่ 4  
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 

2 ตรวจสอบโมดลุควบคมุ SAS 
คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตองอาจ
เกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบของระบบ
ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงานโดยไมจาํ เปน และทาํให
เกดิอนัตรายรายแรงกบัตวัคณุ ดงันัน้ควร
อานคาํเตอืนและขอควรระวงัใหละเอยีด
กอนลงมอืปฏบิตั ิงานเกีย่วกบั
สวนประกอบของระบบถงุลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดแผงครอบคอพวงมาลยั 
• ถอดข้ัวตอของชุดสายไฟขด 
• ถอดกลองเก็บของ 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร
• ถอดข้ัวตอขางเบาะนั่งดานคนขับและดาน
ผูโดยสาร 

• ถอดข้ัวตอเข็มขัดนิรภยัแบบดงึกลับลวงหนา
ดานคนขับและดานผูโดยสาร 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอของโมดุลควบคุม SAS ทุกตัว 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• ไฟเตือนระบบถงุลมนิรภัยติดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนสายไฟ และไปขั้นตอน 4 *3 ตรวจสอบการลดัวงจรของสายไฟระหวางโมดลุ
ควบคมุ SAS และแผงหนาปด 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock  
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ถอดแผงหนาปด 
• สายไฟระหวางข้ัว 1H ของข้ัวตอแผงหนาปด
และกราวดตอเนื่องถึงกันหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนแผงหนาปด แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดุที่ 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งชุดแผงหนาปด) 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาฟง 

4 ตรวจสอบวาไมมอีาการเกดิขึน้อีกหลงัการซอม 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ตอข้ัวตอโมดลุควบคุม SAS 
• ตอข้ัวตอเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา
ดานคนขับและผูโดยสาร 

• ตอข้ัวตอขางเบาะนั่งดานคนขบัและดาน
ผูโดยสาร 

• ตอข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 
• ตอชุดสายไฟขด 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• ไฟเตือนระบบถงุลมนิรภัยทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบอาการอีกครั้ง แลวลงมือปฏิบัติใหม
ตั้งแตข้ันตอนที ่1 
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ขอ 2 ไฟเตอืนระบบถุงลมนริภัยตดิคาง 
DCF080300000W04 

2 ไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยัตดิคาง 
สภาวะการตรวจจบั วงจรไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยัผดิปกต ิ(ลดัวงจรกบัแหลงจายไฟหรอืขาดวงจร) 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• แบตเตอรี่ออน 
• โมดุลควบคุม SAS ผิดปกต ิ
• แผงหนาปดควบคุม (บอรดวงจร) ผิดปกต ิ
• ข้ัวตอของโมดลุควบคุม SAS ไมตอถึงกัน 
• หนาสัมผสัของขั้วตอชุดแผงหนาหนาปดไมด ี(16 พิน) 
• สายไฟระหวางแผงหนาปดและโมดุลควบคุม SAS ลัดวงจรกับแหลงจายไฟหรือขาดวงจร 
• แผงหนาปดข้ัว 1X และ/หรือข้ัว 1W ของโมดุลควบคุม SAS ตอไมแนน 
• สายไฟระหวางข้ัว 1X ของข้ัวตอโมดุลควบคมุ SAS  และกราวดมีหนาสัมผสัไมด ี
• สายไฟระหวางแบตเตอรีแ่ละขัว้ 1W ของโมดุลควบคุม SAS มีหนาทีส่ัมผสัไมด ี

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 

• ขณะทําการตรวจสอบบริเวณที่เครื่องหมายดอกจัน (*) ใหเขยาทีส่ายไฟและขั้วตอเบาๆ ในขณะทําการตรวจสอบเพื่อ
ดูหนาสัมผัสตอกันดีหรือไม เพราะอาจเปนสาเหตุของความผดิปกติตางๆ ที่เกิดข้ึน ถาเปนปญหาจริง ใหทําการซอม
ชุดสายไฟ ข้ัวตอและตอกลับใหถูกตอง 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบแบตเตอรี ่

• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี ่
• แรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่มากกวา 9 V 
หรือไม? 

ไมใช แบตเตอรี่ออน ตรวจสอบระบบชารจและคายประจุ 
แลวไปขั้นตอนที่ 9  
(ดู 01-17-2 การตรวจสอบแบตเตอรี่) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบการตอของโมดลุควบคมุ SAS 
คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานดวยวธิกีารทีไ่มถกูตอง
อาจเกดิอบุตัเิหตทุาํใหสวนประกอบ
ของระบบถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยั
แบบดงึกลบัลวงหนาทาํงานโดยไม
จาํเปน และทาํใหเกดิอันตรายรายแรง
กบัตวัคณุ ดงันัน้ควรอานคาํเตอืนและ
ขอควรระวงัใหละเอยีดกอนลงมอื
ปฏบิตังิานเกีย่วกบัสวนประกอบของ
ระบบถงุลมนริภยั  
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) 
(ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 
 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดคอนโซล 
• ข้ัวตอทุกตวัของโมดุลควบคุม SAS ตอกันดี
หรือไม? 

ไมใช ตอข้ัวตอกลับใหถูกตอง, แลวไปข้ันตอนที่ 9 

ใช ไปข้ันตอนตอไป *3 ตรวจสอบความตอเนือ่งของสายไฟระหวางโมดลุ
ควบคมุ SAS และแผงหนาปด 
• ถอดแผงครอบคอพวงมาลยั 
• ถอดข้ัวตอของชุดสายไฟขด 
• ถอดกลองเก็บของ 
• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 
• ถอดข้ัวตอขางเบาะนั่งดานคนขับและดาน
ผูโดยสาร 

• ถอดข้ัวตอขางเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับ
ลวงหนาดานคนขับและดานผูโดยสาร 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอโมดลุควบคุม SAS ทุกตัว 
• ถอดข้ัวตอของแผงหนาปด 
• มีความตอเนื่องระหวางขั้ว 1T (20 พิน) ของ
โมดุลควบคุมและข้ัว 1H ของแผงหนาปด
หรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัย, แลวไปขั้นตอนที่ 9 
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08-03-4 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนสายไฟ แลวไปขั้นตอนที่ 9 *4 ตรวจสอบการลดัวงจรกบัแหลงจายไฟของสายไฟ

ระหวางโมดลุควบคมุ SAS และแผงหนาปด 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว 1H ของแผงหนาปด 
• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 9 V หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนแผงหนาปด แลวไปขั้นตอนที่ 9 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปด) 

5 ตรวจสอบความผดิปกตขิองไฟเตอืนระบบถงุลม
นริภยัในแผงหนาปด 
• ตอข้ัว 1H ของข้ัวตอแผงหนาปดกับกราวด
จากนั้นตอข้ัวตอกลับ 

• ไฟเตือนตดิหรอืไม ขณะสวิตชจุดระเบิดอยูที่
ตําแหนง ON 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนที่ 8 6 ตรวจสอบวงจรแหลงจายไฟของโมดลุควบคมุ 
SAS (ขัว้ (20 พนิ) 1 W ) 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาท ีหรอื
มากกวา 

• ตอข้ัวตอของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับ
ลวงหนาดานคนขับและดานผูโดยสาร 

• ตอข้ัวตอของเบาะนั่งดานคนขับและดาน
ผูโดยสาร 

• ตอข้ัวตอของโมดุลถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 
• ตอข้ัวตอของชดุสายไฟขด 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาของ PID/DATA 

“IG_V_2” การใชเครื่องมือวิเคราะหปญหา  
•  แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 9 V หรือไม 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 ตรวจสอบสายไฟระหวางแบตเตอรีแ่ละกลองฟวส 
• ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัว 2A ของแผงหนาปด 
• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 9 V หรือไม? 

ไมใช ซอมชุดสายไฟ แลวไปขั้นตอนที่ 9 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุม SAS แลวไปขั้นตอนตอไป  
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม) 

8 ตรวจสอบการตอกบักราวดของขัว้ 1X ของขัว้ตอ
โมดลุควบคมุ SAS 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock  
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ถอดแผงครอบคอพวงมาลยั 
• ถอดข้ัวตอของชุดสายไฟขด 
• ถอดกลองเก็บของ 
• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 
• ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานขางฝงคนขบั
และดานผูโดยสาร 

• ถอดข้ัวตอเข็มขัดนิรภยัแบบดงึกลับลวงหนา
ดานคนขับและดานผูโดยสาร 

• ถอดคอนโซล 
• ถอดข้ัวตอทุกตวัของโมดุลควบคุม SAS 
• ตรวจสอบชุดสายไฟโมดุลควบคุม SAS (20 
พิน) ข้ัว 1X และกราวดดังนี้: 

— ลัดวงจรกลับแหลงจายไฟ 
— ขาดวงจร 

• สายไฟปกตหิรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุสายไฟถุงลมนิรภัยแลวไปขั้นตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  

อธิบายการซอมใหลูกคาฟง 
9 ตรวจดวูาไมมอีาการผดิปกตเิกดิขึน้หลงัการซอม 

• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอื
มากกวา 

• ตอข้ัวตอทุกตัวของโมดุลควบคุม SAS  
• ตอข้ัวตอเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา
ดานคนขับและดานผูโดยสาร 

• ตอข้ัวตอขางเบาะนั่งดานคนขบัและดาน
ผูโดยสาร 

• ตอข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 
• ตอสายของชุดสายไฟขด 
• ตอข้ัวตอของแผงหนาปด 
• ตอสายขั้วลบของแบตเตอรี ่
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
• ไฟเตือนทํางานเปนปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบอาการอีกครั้ง แลวลงมือปฏิบัติใหมตั้งแต
ข้ันตอนที่ 1 
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08-10 ระบบถุงลมนริภยั 
ตาํแหนงการตดิตัง้อุปกรณ.......................08-10-1 การถอด/ตดิตัง้ชดุสายไฟขด.............08-10-7 
คาํเตอืนการบรกิาร..................................08-10-2 การปรบัตั้งชดุสายไฟขด...................08-10-7 
ขอควรระวงัการบรกิาร.............................08-10-3 การตรวจสอบชดุสายไฟขด...............08-10-8 
การถอด/ตดิตัง้ถงุลมนริภยั 
   ดานคนขับ.........................................

 
08-10-4 

การระเบดิถุงลมนริภัยและเข็มขดั 
   นริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา.............

 
08-10-9 

การถอด/ตดิตัง้ถงุลมนริภยั 
   ดานผูโดยสาร....................................

 
08-10-5 

การทิง้ถุงลมนริภัยและเขม็ขดันริภยั 
   แบบดงึกลบัลวงหนา.....................

 
08-10-18 

การถอด/ตดิตัง้ถงุลมนริภยั 
   ดานขาง............................................

 
08-10-5 

การตรวจสอบเครือ่งมือพเิศษ 
(เครือ่งมอืกระตุนการทาํงานของถงุ
ลม).................... 

 
08-10-19 

การถอด/ตดิตัง้โมดลุควบคมุ SAS..............08-10-6   
การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรถงุลมนริภัย 
   ดานขาง............................................

 
08-10-6 

  

 
 
ตาํแหนงการตดิตัง้อุปกรณ 

DCF081000000W01 

 
1 ถุงลมนิรภยัดานคนขับ 

(ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัยดาน
คนขับ) 
(ด ู08-10-9 การระเบิดถุงลมนิรภยัและเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา) 

2 ถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 
(ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัยดาน
ผูโดยสาร) 
(ดู 08-10-9 การระเบิดถุงลมนิรภยัและเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา) 

3 ถุงลมนิรภยัดานขาง 
(ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัยดานขาง) 
(ดู 08-10-9 การระเบิดถุงลมนิรภยัและเข็มขัด

นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา) 

4 เข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา 
(ด ู08-10-9 การระเบิดถุงลมนิรภยัและเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา) 

5 โมดุลควบคุม SAS 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม SAS) 

6 เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขาง 
(ดู 08-10-6 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัยดานขาง) 

7 ชุดสายไฟขด 
(ดู 08-10-7 การถอด/ตดิตั้งชดุสายไฟขด)  
(ดู 08-10-8 การตรวจสอบชดุสายไฟขด) 
(ดู 08-10-7 การปรับตั้งชดุสายไฟขด) 

7

5

4

3

6

1

2
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ระบบถงุลมนริภัย  
 

08-10-2 

คาํเตอืนการบรกิาร 
DCF081000000W02 

การตรวจสอบถงุลมนริภยั 
• การตรวจสอบถงุลมนริภยัโดยใชโอหมมเิตอร อาจทาํให
ถงุลมนริภยัทาํงาน (การพองตวั) และอาจทาํใหเกดิ
อนัตรายรายแรง ดงันั้นหามใชโอหมมิเตอรทาํการ
ตรวจสอบถงุลมนริภยัโดยเดด็ขาด ควรใชเครือ่งมือ
วเิคราะหปญหาบนรถยนต ถาตองการตรวจหาความ
ผดิปกตขิองถงุลมนริภยั 

 
การปฏบิตังิานกบัถงุลมนริภยั 
• กอนทีจ่ะการถอดชดุถงุลมนริภยัหรอืถอนแยกขัว้ตอของถงุลมนริภยั จะตองหมนุสวติชจดุระเบดิไปทีต่าํแหนง Lock และ
ถอดสายขัว้ลบแบตเตอรีอ่อก จากนัน้รอ 1 นาทหีรอืมากกวา เพือ่ใหแหลงจายไฟสาํรองภายในโมดลุควบคมุ SAS จาย
กระแสไฟออกใหหมดกอน 

• การถอืถงุลมนริภยัทีย่งัไมทาํงานโดยหนัเขาหาตวัคณุ
อาจทาํใหไดรบัอันตรายรายแรง ถาถงุลมนริภยัมี
อบุตัิเหตทุาํงาน (การพองตวั) ขึน้มา เมือ่จะตองถอืถงุ
ลมนริภยัจะตองหนัดานถงุลมนริภยัออกจากตวัคณุ
เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
• การวางถงุลมนริภยัทีย่งัไมทาํงาน (การพองตวั) โดย
คว่าํลงกบัพืน้เปนสิง่ทีอ่นัตรายมาก ถาถงุลมนริภยัมี
อบุตัิเหตทุาํงาน (การพองตวั) ขึน้มา และอาจทาํให
ไดรบับาดเจบ็อยางรนุแรงดงันัน้จะตองวางถงุลมนริภยั
ทีย่งัไมทาํงานโดยหงายดานถงุลมนริภยัขึน้เสมอ 

 
การปฏบิตังิานกบัถงุลมนริภยัดานขาง 
• เมื่อถงุลมนริภยัดานขางทาํงานเนือ่งจากการชน ภายในของพนกัพงิหลงั (แผนรอง, โครง, ขอบ) อาจไดรบัความเสยีหาย 

แตถาถงุลมนริภยัดานขางไมทาํงานโดยปกตจิากพนกัพงิหลงัจะถกูนาํกลบัมาใชใหม ถามอีบุตัิเหตรุายแรงเกดิขึ้น และถงุ
ลมนริภยัดานขางทาํงาน จะตองเปลีย่นถงุลมนริภยัดานขางทัง้ 2 ดานรวมทัง้ชดุพนกัพงิหลงั (แผนรอง, โครง, ขอบ) ใหม
หมด และหลงัจากเปลีย่นแลว ใหตรวจดกูารทาํงานของเบาะนัง่และชดุสายไฟวาทาํงานเปนปกต ิ

 
การปฏบิตังิานเกีย่วกบัโมดลุควบคมุ SAS 
• การถอดโมดลุควบคมุ SAS หรอืถอดแยกขัว้ตอในขณะทีส่วติชจดุระเบดิอยูทีต่าํแหนง ON อาจทาํใหเซน็เซอรภายใน

โมดลุควบคมุ SAS ทาํงานและทาํใหถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทาํงาน ซึง่เปนสาเหตทุาํใหเกดิ
อนัตรายรายแรง ดงันั้นกอนทาํการถอดหรอืถอดแยกขัว้ตอของโมดลุควบคมุ SAS จะตองหมนุสวติชจดุระเบดิไปทีต่าํแหนง 
Lock และถอดสายขัว้ลบแบตเตอรีอ่อก จากนัน้รอประมาณ 1 นาทหีรอืมากกวาเพือ่ใหแหลงจายไฟสาํรองภายในโมดลุ
ควบคมุ SAS จายไฟออกใหหมดกอน 

• การตอขัว้ตอของโมดลุควบคมุ SAS ในขณะทีต่วัโมดลุควบคมุ SAS ไมถกูยดึเอาไวในตาํแหนงทีถ่กูตอง อาจเปนอนัตราย 
เนือ่งจากเซน็เซอรภายในโมดลุควบคมุ SAS อาจสงสญัญาณไฟฟาไปยงัถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา 
ซึง่อาจทาํใหทาํงาน (การพองตวั) ขึน้มา และทาํใหไดรบัอนัตราย ดงันัน้กอนทาํการตอขัว้ตอจะตองยดึโมดลุควบคมุ SAS 
ในตาํแหนงทีถ่กูตองเสมอ 

 
 
 
 

ไมถกูตอง 

ถกูตอง                     ไมถกูตอง 

ถกูตอง                      ไมถกูตอง 

DPE810ZW1002
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• เนือ่งจากเซน็เซอรจะถกูตดิตัง้อยูภายในโมดลุควบคมุ SAS ดงันัน้ ถาถงุลมนริภยัหรอืเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา
ดานใดดานหนึง่ทาํงาน เนือ่งจากการชนหรอืดวยสาเหตอุืน่ๆ จะตองเปลีย่นโมดลุควบคมุ SAS ใหม ถงึแมวาจะมองไมเหน็
ความเสยีหายจากภายนอก เพราะความเสยีหายจะเกดิขึน้ภายใน ซึง่ถานาํกลบัมาใชใหม อาจทาํใหการทาํงานมคีวาม
ผดิปกต ิและอาจทาํใหถงุลมนริภยัหรอืเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาไมทาํงานเมื่อเกดิการชน ดงันัน้จงึตองเปลีย่นตวั
ใหมเสมอ 

 
การปฏบิตังิานกบัเซน็เซอรถงุลมนริภยัดานขาง 
• การถอดเซน็เซอรถงุลมนริภยัดานหนาหรอืถอดแยกขัว้ตอออกจากกนัในขณะทีส่วติชจดุระเบดิอยูทีต่าํแหนง ON อาจทาํ

ใหเซน็เซอรทาํงานและทาํใหถงุลมนริภยัดานขางทาํงาน ซึง่ทาํใหเกดิอนัตรายรายแรง ดงันัน้กอนทาํการถอดหรอืถอดแยก
ขัว้ตอของเซน็เซอรจะตองหมนุสวติชจดุระเบดิไปทีต่าํแหนง Lock และถอดสายขัว้ลบแบตเตอรีอ่อกจากนัน้ใหรอ 1 นาที
หรอืมากกวา เพือ่ใหแหลงจายไฟสาํรองภายในโมดลุควบคมุจายไฟออกใหหมดกอน 

• ถาทาํใหเซน็เซอรมกีารสัน่สะเทอืนหรอืทาํการถอดแยกเซน็เซอร อาจทาํใหถงุลมนริภยัดานขางทาํงานและเกดิอันตราย
รายแรง หรอืระบบอาจไมทาํงานเปนปกติเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุดงันัน้หามทาํใหเกดิการสัน่สะเทอืนหรอืถอดแยกตวัเซน็เซอร
โดยเดด็ขาด 

• เนือ่งจากเซน็เซอรจะถกูตดิตัง้อยูภายในเซน็เซอรถงุลมนริภยัดานขาง ถาถงุลมนริภยัดานใดดานหนึง่ทาํงานเนือ่งจากการ
ชนหรอืสาเหตอุืน่ๆ จะตองทาํการเปลีย่นเซน็เซอรถงุลมนริภยัดานขางดวยตวัใหมเสมอถงึแมวาจะมองไมเหน็ความเสยีหาย
จากภายนอก เพราะถาไมมกีารเปลีย่นอาจทาํใหถงุลมนริภยัดานขางไมทาํงานเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุดงันัน้จงึตองทาํการ
เปลีย่นตวัใหมเสมอ 

 
การตรวจสอบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา 
• การตรวจสอบเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา โดยใช

โอหมมิเตอร อาจทาํใหมนัทาํงานและไดรบัอนัตราย
รายแรงได ดงันัน้หามใชโอหมมเิตอรทาํการตรวจสอบ
โดยเดด็ขาด ใหใชเครือ่งมอืวเิคราะหปญหาบนรถยนต 
เพือ่ตรวจหาความผดิปกตขิองเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาถาตองการตรวจสอบ 

 

 
ขอควรระวงัการบรกิาร 

DCF081000000W03 
การถอดแยกสวนประกอบของระบบถงุลมนริภยั 
• การถอดแยกสวนประกอบของระบบถงุลมนริภยั อาจทาํให

มนัทาํงานผดิปกตไิป ดงันัน้หามทาํการถอดแยกชิน้สวน
ใดๆ ของระบบถงุลมนริภยัโดยเดด็ขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมถกูตอง 

ไมถกูตอง

E5U810ZW5005

DPE810ZW1005



ระบบถงุลมนริภัย  
 

08-10-4 

การปฏบิตังิานเกีย่วกบัถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา 
• ถาถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนามคีราบน้าํมนัเครือ่ง, จาระบหีรอืน้าํเกาะตดิอยูอาจทาํใหมนัทาํงานดอย

ลงไปเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุดงันัน้ระวงัอยาใหตวัถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาสมัผสักบัน้าํมนัเครือ่ง, 
จาระบหีรอืน้าํ

• การใชไขควงหรอืวตัถอุืน่ๆ ทาํการงดัทีข่ัว้ตอของถงุ
ลมนริภยัหรอืเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา อาจ
ทาํความเสยีหายใหกบัขัว้ตอ และอาจทาํใหระบบ
ทาํงานไมถกูตองซึง่จะเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตราย
รายแรงตามมา ดงันัน้หามใชไขควงหรอืวตัถอุืน่ๆ ทาํ
การงดัทีข่ัว้ตอโดยเดด็ขาด 

 

 
การนาํถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนามาใชใหม 
• ถงึแมวาถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาจะไมทาํงาน (การพองตวั) ในขณะทีเ่กดิการชนและอาจมองดไูม

เกดิความเสยีหายภายนอก แตภายในอาจเกดิความเสยีหาย ซึง่อาจทาํใหการทาํงานผดิปกตไิป กอนทีจ่ะนาํถงุลมนริภยั
หรอืเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทีย่งัไมทาํงานมาใชอกีครัง้จะตองใชเครือ่งวิเคราะหปญหาบนรถยนต ตรวจหาความ
ผดิปกตกิอนนาํไปใชเสมอ 

 
การซอมสายไฟถงุลมนริภยั 
• การซอมสายไฟอยางไมถกูตองอาจทาํใหถงุลมนริภยั

และเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทาํงานได 
ดงันัน้เมือ่ตรวจพบวาสายไฟผดิปกตหิรอืเกดิความ
เสยีหาย ใหเปลีย่นใหมทนัท ี

 
การถอด/ตดิตัง้ถงุลมนริภยัดานคนขับ 

DCF081057010W01 
คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานกบัถงุลมนริภยัอยางไมถกูตอง อาจทาํใหเกดิอบุตัเิหตทุาํใหถงุลมนริภยัพองตวั ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้ควรอานคาํเตอืนและขอควรระวงัสาํหรบัการบรกิารใหละเอยีดกอนลงมอืปฏบิตังิาน (ด ู08-10-
2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

 
1. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (ดู 01-17-2 การถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 

 
1 โบลท 
2 ข้ัวตอ  

(ดู 08-10-5 หมายเหตุการถอดขั้วตอ) 
3 ถุงลมนิรภยั 
 

4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
5. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
6. ตรวจดูวาไฟเตอืนระบบถุงลมนิรภยัจะติดข้ึนมาประมาณ 

6 วินาทแีละดับ 
• ถาไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัไมทํางาน อางอิงจาก
ระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต (ระบบถุงลมนิรภยั) 
และทําการตรวจสอบระบบ 

 

 
 
 

ไมถกูตอง                    ไมถกูตอง 

ไมถกูตอง 

DCF810ZWB002

CHU0810W606

7.9—11.7 N·m {81—119 kgf·cm, 
70—103 in·lbf}

3
1

2

DCF810ZWB012



ระบบถงุลมนริภัย 
 

08-10-5 

08

หมายเหตกุารถอดขัว้ตอ 
1. ใชไขควงแบบแขนงัดทีแ่ผนสต็อปเปอร 
2. ถอดข้ัวตอออก 

การถอด/ตดิตัง้ถงุลมนริภยัดานผูโดยสาร 
DCF081057050W01 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานกบัถงุลมนริภยัอยางไมถกูตอง อาจทาํใหเกดิอบุตัเิหตทุาํใหถงุลมนริภยัพองตวั ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้ควรอานคาํเตอืนและขอควรระวงัสาํหรบัการบรกิารใหละเอยีดกอนลงมอืปฏบิตังิาน (ด ู
08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

 
1. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (ดู 01-17-2 การถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่) 
3. ถอดกลองเก็บของ (ดู 09-17-9 การถอด/ติดตั้งกลองเก็บของ)
4. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 

 
1 ข้ัวตอ 
2 โบลท  
3 ถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร 

 

5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
6. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
7. ตรวจดูวาไฟเตอืนระบบถุงลมนิรภยัจะติดข้ึนมาประมาณ 6 
วนิาทแีละดับ 

• ถาไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัไมทํางาน อางอิงจาก
ระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต (ระบบถุงลมนิรภยั) 
และทําการตรวจสอบระบบ 

 

 
 

การถอด/ตดิตัง้ถงุลมนริภยัดานขาง 
DCF081000147W01 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานกบัถงุลมนริภยัอยางไมถกูตอง อาจทาํใหเกดิอบุตัเิหตทุาํใหถงุลมนริภยัพองตวั ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้ควรอานคาํเตอืนและขอควรระวงัสาํหรบัการบรกิารใหละเอยีดกอนลงมอืปฏบิตังิาน (ด ู08-10-2 
คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

• เมื่อถงุลมนริภยัดานขางถกูตดิตัง้เขาไปโดยมสีิง่แปลกปลอมตดิอยูทีพ่นกัพงิหลงั สิง่แปลกปลอมนั้นอาจทาํใหเกดิการ
ขดีขวนเมือ่ถงุลมนริภยัทาํงาน (การพองตวั) ซึง่จะทาํใหไดรบัอนัตราย ดงันัน้กอนการประกอบจะตองตรวจดใูหแนใจวา
ไมมสีิง่แปลกปลอมตดิคางอยู 

 

1. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (ดู 01-17-2 การถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่)
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 

1 ฝาปด 
2 โบลท 
3 ถุงลมนิรภยัดานขาง 
4 ข้ัวตอ 

 

4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
5. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
6. ตรวจดูวาไฟเตอืนระบบถุงลมนิรภยัจะติดข้ึนมาประมาณ 6 
วนิาทแีละดับ 

• ถาไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัไมทํางาน อางอิงจาก
ระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต (ระบบถุงลมนิรภยั) 
และทําการตรวจสอบระบบ 

 

แผนสตอ็ปเปอร

CHU0810W003

6.9—9.8 N·m 
{70—99 kgf·cm, 
61—86 in·lbf}

1

3

2
DCF810ZWB013

7.9—11.7 N·m 
{81—119 kgf·cm, 
70—103 in·lbf}

21

3

4

DCF810ZWB014



ระบบถงุลมนริภัย  
 

08-10-6 

การถอด/ตดิตัง้โมดลุควบคมุ SAS 
DCF081057030W01 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานกบัถงุลมนริภยัอยางไมถกูตอง อาจทาํใหเกดิอบุตัเิหตทุาํใหถงุลมนริภยัพองตวั ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้ควรอานคาํเตอืนและขอควรระวงัสาํหรบัการบรกิารใหละเอยีดกอนลงมอืปฏบิตังิาน (ด ู08-
10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

 

1. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทีหรือมากกวา (ดู 01-17-2 การถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่) 
3. ถอดคอนโซล (ด ู09-17-12 การถอด/ตดิตั้งคอนโซล)
4. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 
 
1 ข้ัวตอ 
2 โบลท 
3 โมดุลควบคุม SAS 

5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
6. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON  
7. ตรวจดูวาไฟเตอืนระบบถุงลมนิรภยัจะติดข้ึนมาประมาณ 6 
วนิาทแีละดับ 

• ถาไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัไมทํางาน อางอิงจาก
ระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต (ระบบถุงลมนิรภยั) 
และทําการตรวจสอบระบบ 

 

 

 
การถอด/ตดิตัง้เซน็เซอรถงุลมนริภัยดานขาง 

DCF081000146W01 

คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานกบัถงุลมนริภยัอยางไมถกูตอง อาจทาํใหเกดิอบุตัเิหตทุาํใหถงุลมนริภยัพองตวั ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้ควรอานคาํเตอืนและขอควรระวงัสาํหรบัการบรกิารใหละเอยีดกอนลงมอืปฏบิตังิาน (ด ู08-
10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

 
1. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (ดู 01-17-2 การถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่) 
3. ถอดชิ้นสวนที่แสดงลําดับในตาราง 
 
1 โบลท A 
2 ฝาครอบ 
3 ข้ัวตอ 
4 โบลท B  
5 เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัดานขาง 

 
4. ประกอบโดยยอนข้ันตอนการถอด 
5. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON คางไว 5 วนิาที
หรอืมากกวา 

6. ตรวจดูวาไฟเตอืนระบบถุงลมนิรภยัจะติดข้ึนมาประมาณ 6 
วนิาทแีละดับ 

 

 

• ถาไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัไมทํางาน อางอิงจากระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต (ระบบถงุลมนิรภัย) และทําการ
ตรวจสอบระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9—9.8 N·m 
{70—99 kgf·cm, 
61—86 in·lbf}

2

1

3

DCF810ZWB015

N·m {kgf·cm, in·lbf}

6.9—9.8 {70—99, 
61—86}

6.9—9.8 {70—99, 
61—86}

2

5
3

4

1

DCF810ZWB016
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การถอด/ตดิตัง้ชดุสายไฟขด 
DCF081066123W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (ดู 01-17-2 การถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่) 
2. ถอดถุงลมนิรภยัดานคนขับ (ด ู08-10-4 การถอด/ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานคนขับ) 
3. ถอดพวงมาลัย (ดู 06-14-6 การถอด/ตดิตั้งพวงมาลัยและแกนพวงมาลัย) 
4. การถอดแผงครอบพวงมาลัย (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งแผงครอบคอพวงมาลัย) 
5. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 

1 สกูร 
2 ข้ัวตอ 
3 ชุดสายไฟขด (ดู 08-10-7 การตดิตั้งสายไฟขด) 

6. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
7. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON 
8. ตรวจดูวาไฟเตอืนระบบถุงลมนิรภยัจะติดข้ึนมาประมาณ 6 
วนิาทแีละดับ 

• ถาไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัไมทํางาน อางอิงจาก
ระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต (ระบบถุงลมนิรภยั) 
และทําการตรวจสอบระบบ 

 

 
หมายเหตกุารตดิตัง้ชดุสายไฟขด 

 
ขอควรระวงั 

• ถาชดุสายไฟไมถกูปรบัตัง้ อาจทาํใหสายไฟขดภายในขาดเมือ่หมนุพวงมาลยั ดงันัน้จะตองทาํการปรบัตัง้ชดุ
สายไฟขดทกุครัง้หลงัตดิตัง้ 

 
1. ปรับตั้งสายไฟขดหลังการตดิตั้ง (ดู 08-10-7 การปรับตั้งชดุสายไฟขด) 

 
การปรบัตั้งชดุสายไฟขด 

DCF081066123W02 

หมายเหต ุ
• วิธีการปรับตั้งจะมีอยูที่ฉลากขอควรระวังของสายไฟขด 

 
1. ปรับลอหนาใหตรง 

 
ขอควรระวงั 

• สายไฟขดจะขาดถาหมนุดวยจาํนวนรอบมากเกนิไป หามหมนุแรงเกนิไป 
 
2. หมุนชดุสายไฟขดตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งหยุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

1

2
DCF810ZWB010

DCF810ZWB003
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3. จากตําแหนงหยุดใหหมุนชุดสายไฟขดทวนเข็มนาฬิกา 

2 3/4 รอบ 
 

4. จัดเครื่องหมายที่ชดุสายไฟขดใหตรงกับเครื่องหมายที่เสื้อ 

 
 
การตรวจสอบชดุสายไฟขด 

DCF081066123W03 

1. ตรวจสอบความตอเนื่องตามทีแ่สดงในตาราง 
• ถาผลการตรวจสอบไมเปนไปตามตาราง ใหเปลี่ยนชดุสายไฟขด 

 
หมายเหต ุ

• เม่ือข้ัวตอสายไฟดานรถยนตของชุดสายไฟขดถูกถอดออก, ข้ัว 1A และ 1B จะถูกลดัวงจรเพื่อปองกันการทํางาน 
(การพองตัว) ของถุงลมนิรภัย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1A   1B   2D   3A   3B   4D 
ขัว้ 

: ตอเนือ่ง 

จดัเครือ่งหมาย

เงือ่นไข 
การทดสอบ 

ภายใตสภาวะ
ใดๆ 

ขัว้ตอชดุสายไฟดานถงุลมนริภยั ขัว้ตอชดุสายไฟดานรถยนต

DCF810ZWB004

DCF810ZWB005
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ขั้นตอนการกระตุนใหถงุลมนริภัยและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทาํงาน 
DCF081057000W01 

คาํเตอืน 
• การทิง้ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทีย่งัไมทาํงาน (การพองตวั) อาจเกดิอบุตัเิหตทุาํให
ทาํงาน (การพองตวั) ได และอาจเปนสาเหตทุาํใหเกดิอนัตรายรายแรง ดงันัน้หามทิง้ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยั
แบบดงึกลบัลวงหนาทีย่งัไมทาํงาน ถาไมมเีครือ่งมอืพเิศษ (เครือ่งมือกระตุนการทาํงานของถงุลมและขัว้ตอ) ให
ตดิตอไปทีศ่นูยบรกิารของมาสดาใกลทีส่ดุ เพือ่ขอความชวยเหลอื 

 
ขอควรระวงั 

• การกระตุนใหถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทาํงานขณะทีต่ดิตัง้ภายในรถยนต อาจทาํใหเกดิ
ความเสยีหายภายในรถได ถารถยนตไมไดถกูทาํลายทิง้ การกระตุนถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบั
ลวงหนาทาํงาน โดยถอดออกจากรถยนต 

 
• ถาจะตองมีการทําลายรถยนตทิ้งหรือตองทิ้งชุดถุงลมนิรภยัและเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา ใหกระตุนใหทํางาน
กอนโดยใชเครือ่งมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทํางานถุงลมนิรภยั) 

• เม่ือทิ้งถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาทีท่าํงานแลว ใหอางอิงจาก “วิธีการทิ้งถุงลมนิรภยัและเข็มขัด
นิรภยัแบบบดึงกลับลวงหนา” 

 
การกระตุนการทาํงานของถงุลมนริภยัภายในรถยนต 

1. ตรวจสอบเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถงุลมนิรภัย) (ดู 08-10-19 การตรวจสอบเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือกระตุนการทํางานของถุงลมนิรภยั)) 

2. นํารถยนตออกไปที่กลางแจงและบริเวณที่ไมมีลมแรง และปดประตูและการจกทุกบาน 
3. บิดสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock  
4. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (ดู 01-17-2 การถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่) 
5. ปฏิบัตติามขั้นตอนที่แสดงดานลางนี ้

 
ถงุลมนริภยัดานคนขบั 

1. ถอดถุงลมนิรภยัดานคนขับออก (ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งถุงลมนิรภยั) 
2. ตอเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) เขากับถุงลมนิรภัย
ดานคนขับตามที่แสดงในรูป 

3. ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานคนขับ (ดู 08-10-4 การถอด/
ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานคนขับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของ
ถุงลมนิรภยั) เขากับเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 

5. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของ
ถุงลมนิรภยั) ทัง้ 2 เขากับแบตเตอรีต่อสายสแีดงเขา
กับข้ัวบวกแบตเตอรี่และสดีําเขากับข้ัวลบแบตเตอรี ่

6. ตรวจดูวาไฟสีแดงที่เครื่องมือพิเศษ ทั้งสองจะตอง
ติดข้ึนมา 

7. อยูใหหางจากรถยนตไมนอยกวา 6 เมตร {20 ฟตุ} 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

49 L066  002
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8. กดทีส่วิตชกระตุนการทํางานของเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือกระตุนการทํางานของถุงลมนิภัย) 
เพ่ือใหถุงลมนิรภัยทํางาน 
 
คาํเตอืน 

• ถงุลมนริภยัจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจาก
ทีท่าํงาน (การพองตวั) ซึง่อาจทาํให
ไดรบับาดเจบ็ถาสมัผสัทนัท ีดงันัน้
จะตองทิง้ไวประมาณ 15 นาทกีอนทีจ่ะ
สมัผสั 

 
9. ถอดเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงาน

ของถุงลมนิรภยั) ออกจากเครือ่งมือพิเศษ (ข้ัวตอ
สายไฟ) 

 
ถงุลมนริภยัดานผูโดยสาร 

1. ถอดกลองเก็บของออก (ดู 09-17-9 การถอด/ตดิตั้งกลองเก็บของ) 
2. ถอดข้ัวตอโมดลุถุงลมนิรภยัดานผูโดยสารออก 
3. ตอเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) เขากับถุงลม

นิรภยัดานผูโดยสารตามรูปทีแ่สดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องระเบิดถุงลมนิรภัย) เขากับ
เครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 

5. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุง
ลมนิภยั) เขากับแบตเตอรีต่อสายสีแดงเขากับข้ัวบวก
แบตเตอรีแ่ละสดีําเขากับข้ัวลบ 

6. ตรวจดูวาไฟสีแดงที่เครื่องมือพิเศษทั้ง 2 จะตองติดข้ึน 
7. อยูใหหางจากรถยนตไมนอยกวา 6 เมตร {20 ฟตุ} 

 
 
 
 

8. กดทีส่วิตชกระตุนการทํางานของเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือกระตุนการทํางานของถุงลมนิภัย) เพ่ือให
ถุงลมนิรภยัทํางาน 

 
คาํเตอืน 

• ถงุลมนริภยัจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจากที่
ทาํงาน (การพองตวั) ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็ถาสมัผสัทนัท ีดงันัน้จะตองทิง้ไว
ประมาณ 15 นาทกีอนทีจ่ะสมัผสั 

 
9. ถอดเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของ

ถุงลมนิภัย) ออกจากเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 
 
 

 

 
 
 
 
 

ขัว้ตอสายไฟของ
ถงุลมนริภยัดาน
ผูโดยสาร 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 
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ถงุลมนริภยัดานขาง 
1. ถอดข้ัวตอที่เบาะนั่งออก 
2. ตอเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) เขากับถุงลมนิรภัย
ดานขางตามทีแ่สดงในรูป 

3. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุงลม
นิภัย) เขากับเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 

4. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุงลม
นิภัย) เขากับแบตเตอรี่ ตอสายสแีดงเขากับข้ัวบวก
แบตเตอรีแ่ละสดีําเขากับข้ัวลบของแบตเตอรี ่

5. ตรวจดูวาไฟสีแดงที่เครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการ
ทํางานของถุงลมนิภยั) จะตองติด 

6. อยูใหหางจากรถยนตไมนอยกวา 6 เมตร {20 ฟตุ} 
 
 
 
 
7. กดทีส่วิตชกระตุนการทํางานของเครื่องมือพิเศษ 

(เครื่องมือกระตุนการทํางานของถุงลมนิภัย) เพ่ือใหถุงลม
นิรภยัทํางาน 
 
คาํเตอืน 

• ถงุลมนริภยัจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจากทีท่าํงาน 
(การพองตวั) ซึง่อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ถาสมัผสั
ทนัท ีดงันัน้จะตองทิง้ไวประมาณ 15 นาทกีอนทีจ่ะ
สมัผสั 

 
8. ถอดเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุง
ลมนิภยั) ออกจากเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 

 
เขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา 
1. ถอดเข็มขัดนิรภับแบบดึงกลับลวงหนาและตอเครื่องมือ
พิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) เขาไปตามรูป (ดู 08-11-1 การ
ถอด/ติดตั้งเข็มขัดนิรภยั) 

2. ติดตั้งเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลบัลวงหนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 

ขัว้ตอทีเ่บาะนั่ง
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3. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุง
ลมนิภยั) เขากับเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 

4. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุง
ลมนิภยั) เขากับแบตเตอรี่ ตอสายสีแดงเขากับข้ัวบวก
ของแบตเตอรี่และสดีําเขากับข้ัวลบแบตเตอรี ่

5. ตรวจดูวาหลอดไฟสีแดงที่เครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือ
กระตุนการทาํงานของถุงลมนิภัย) จะตองติดข้ึน 

6. อยูใหหางจากรถยนตไมนอยกวา 6 เมตร {20 ฟตุ} 

7. กดทีส่วิตชกระตุนการทํางานของเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือกระตุนการทํางานของถุงลมนิภัย) เพ่ือกระตุน
เข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา 

 
คาํเตอืน 

• ถงุลมนริภยัจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจากทีท่าํงาน 
(การพองตวั) ซึง่อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ถาสมัผสั
ทนัท ีดงันัน้จะตองทิง้ไวประมาณ 15 นาทกีอนทีจ่ะ
สมัผสั 

 
8. ถอดเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุง
ลมนิภยั) ออกจากเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ)  

 
ขัน้ตอนการกระตุนการทาํงานของถงุลมนริภยันอกรถยนต 
1. ตรวจสอบเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถงุลมนิภยั) (ดู 08-10-9 การตรวจสอบเครื่องมอืพิเศษ (เครื่องมือ
กระตุนการทาํงานของถุงลมนิภัย)) 

2. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock 
3. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (ดู 01-17-2 การถอด/ติดตั้งแบตเตอรี่) 
4. ปฏิบัตติามขั้นตอนดานลางนี ้

 
ถงุลมนริภยัดานคนขบั 
1. ถอดถุงลมนิรภยัดานคนขับออก (ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งถุงลมนิรภยัดานคนขับ) 
2. ตอเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) เขากับถุงลมนิรภัยดาน
คนขับตามที่แสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วางถุงลมนิรภยัลงบริเวณกลางของลอรถยนตโดยหงาย
ข้ึน และยดึถุงลมนิรภยัเขากับยางใหแนนหนาโดยใชลวด 
(พ้ืนที่หนาตัด 1.25 มม.² {0.002 นิ้ว²} หรอืมากกวา) มัด
ระหวางรทูี่กะทะลอกับรูโบลทติดตั้งของชุดถงุลมนิรภัย
อยางนอย 4 รอบ 

 
คาํเตอืน 

• ถาถงุลมนริภยัไมถกูตดิตัง้เขากบัลออยางแนนหนา
อาจทาํใหเกดิอนัตรายรายแรงได เมือ่ถงุลมนริภยั
ทาํงาน (การพองตวั) และการตดิตัง้ถงุลมนริภยัเขา
กบัยางจะตองหงายขึน้เสมอ  

 
 

 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 

ถงุลมนริภยัดานคนขบั 

ลวด 

49 L066 002

49 H066 002

B3E0810W027

49 H066 002

A6E8130W028

49 L066  002

DCF810ZWB017

DCF810ZWB020



ระบบถงุลมนริภัย 
 

08-10-13 

08

4. วางยางรถยนตที่ไมมีกะทะลอซอนลงไปตามรูปหลายๆ 
ชั้น และวางยางที่มีกะทะลอไวดานบนสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รัดยางใหแนนดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุง

ลมนิภยั) เขากับเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 
7. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุง

ลมนิภยั) เขากับแบตเตอรี่ ตอสายสแีดงเขากับข้ัวบวก
แบตเตอรีแ่ละสดีําเขากับข้ัวลบ 

8. ตรวจดูวาไฟสีแดงที่เครื่องมือพิเศษ จะตองตดิข้ึน 
9. อยูใหหางจากยางรถยนตไมนอยกวา 6 เมตร {20 ฟตุ} 

 
 
 
 
 
10. กดทีส่วิตชกระตุนการทํางานของเครื่องมือพิเศษ 

(เครื่องมือกระตุนการทํางานของถุงลมนิภัย) เพ่ือระเบิด
ถุงนิรภัย 

 
คาํเตอืน 
• ถงุลมนริภยัจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจากทีท่าํงาน 

(การพองตวั) ซึง่อาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ถาสมัผสั
ทนัท ีดงันัน้จะตองทิง้ไวประมาณ 15 นาทกีอนทีจ่ะ
สมัผสั 

 
11. ถอดเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของถุง

ลมนิภยั) ออกจากเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยางรถยนต
ทีไ่มมี
กะทะลอ 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 

ยางรถยนตทีม่ี
ถงุลมนริภยัดาน
คนขบั 

ยางรถยนตทีม่ี
กะทะลอ 

DPE810ZW1036

A6E8130W034

49 H066 002

49 L066 002

CPJ810ZWB034

49 H066 002

A6E8130W028



ระบบถงุลมนริภัย 
 

08-10-14 

ถงุลมนริภยัดานผูโดยสาร 
1. ถอดถุงลมนิรภยัดานผูโดยสารออก (ดู 08-10-5 การถอด/ติดตั้งถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร) 
2. วางถุงลมนิรภยัลงบริเวณกลางของลอรถยนต โดยหัน

ดานหนาเขาหาศูนยกลางของยาง และยดึถุงลมนิรภัย
เขากับยางใหแนนหนาโดยใชลวด (พ้ืนที่หนาตัด 1.25 
มม.² {0.002 นิว้²} หรอืมากกวา) มัดระหวางยางกับรู
โบลทติดตั้งของชุดถงุลมนิรภยัอยางนอย 4 รอบ 

 
 คาํเตอืน 

• ถาถงุลมนริภยัไมถกูรดัใหแนนหนาเขากบัยาง
รถยนต อาจทาํใหเกดิอันตรายรายแรงได เมือ่ถงุ
ลมนริภยัทาํงาน (การพองตวั) 

 
 
 
 
 

3. ตอเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) เขากับถุงลมนิรภัย 
ตามรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นํายางที่ตดิตั้งถุงลมนิรภยัไปวางทับบนยางดังรูป แลว
นํายางวางทับดานบนและยางที่มีกะทะลอวางทับดาน
บนสุดอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รัดดยางใหแนนดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถงุลมนริภยัดาน
ผูโดยสาร 

ลวด

ยาง

ยางรถยนต
ทีไ่มมี
กะทะลอ 

ยางรถยนตทีม่ถีงุลม
นริภยัดานผูโดยสาร 

ยางรถยนตทีม่ี
กะทะลอ 

DCF810ZWB021

49 D066 002

DCF810ZWB022

DCF810ZWB023

A6E8130W034



ระบบถงุลมนริภัย  
 

08-10-15 

08

 
6. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของ

ถุงลมนิภัย) เขากับเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 
7. ตอเครื่องมือพิเศษ เขากับแบตเตอรี่ ตอสายสีแดงเขา

กับข้ัวบวกแบตเตอรี่และสดีําเขากับข้ัวลบ 
8. ตรวจดูวาไฟสีแดงที่เครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุน

การทํางานของถุงลมนิภัย) จะตองติด 
9. อยูใหหางจากยางรถยนตไมนอยกวา 6 เมตร {20 ฟตุ} 

 
 
 
 
 

10. กดทีส่วิตชกระตุนการทํางานของเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือกระตุนการทํางานของถุงลมนิภัย) เพ่ือ
กระตุนถุงลมนิรภัย 
 
คาํเตอืน 

• ถงุลมนริภยัจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจากที่
ทาํงาน (การพองตวั) ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็ถาสมัผสัทนัท ีดงันัน้จะตองทิง้ไว
ประมาณ 15 นาทกีอนทีจ่ะสมัผสั 

 
11. ถอดเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของ

ถุงลมนิภัย) ออกจากเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ)  

 
ถงุลมนริภยัดานขาง 

1. ถอดถุงลมนิรภยัดานขางออก (ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งถงุลมนิรภัยดานขาง) 
2. ตอเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) เขากับถุงลม

นิรภยัดานขาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วางถุงลมนิรภยัลงบริเวณกลางของลอรถยนต โดย

หันดานหนาเขาหาศูนยกลางของยาง และยดึถุงลม
นิรภยัเขากับยางใหแนนหนาโดยใชลวด (พ้ืนที่หนา 
ตัด 1.25 มม.² {0.002 นิว้²} หรอืมากกวา) มัด
ระหวางยางกับรูโบลทตดิตั้งของชุดถุงลมนิรภัยอยาง
นอย 4 รอบ 

 
 คาํเตอืน 

• ถาถงุลมนริภยัไมถกูรดัใหแนนหนาเขากบั
ยางรถยนต อาจทาํใหเกดิอนัตรายรายแรง
ได เมือ่ถงุลมนริภยัทาํงาน (การพองตวั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 

ถงุลมนริภยั
ดานขาง 

ถงุลมนริภยั
ดานขาง 

ลวด

ขายดึ 

ยาง

ลวด

49 H066 002

49 D066 002

DCF810ZWB024

49 H066 002

A6E8130W028

49 L066 002

DCF810ZWB025

DCF810ZWB026



ระบบถงุลมนริภัย 
 

08-10-16 

 
4. นํายางที่ตดิตั้งถุงลมนิรภยัไปวางทับบนยางดังรูป

แลวนํายางวางทับดานบนและยางทีม่ีกะทะลอวาง
ทับดานบนสดุอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รัดยางใหแนนดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของ
ถุงลมนิภัย) เขากับเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 

7. ตอเครื่องมือพิเศษ เขากับแบตเตอรี่ ตอสายสีแดง
เขากับข้ัวบวกแบตเตอรี่และสีดาํเขากับข้ัวลบ 

8. ตรวจดูวาไฟสีแดงที่เครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือ
กระตุนการทาํงานของถุงลมนิภัย) จะตองติดมา 

9. อยูใหหางจากยางรถยนตไมนอยกวา 6 เมตร {20 ฟตุ} 
 
 
 
 
 

10. กดทีส่วิตชกระตุนการทํางานของเครื่องมือพิเศษ 
(เครื่องมือกระตุนการทํางานของถุงลมนิภัย) เพ่ือ
ระเบิดถุงลมนิรภัย 
 
คาํเตอืน 

• ถงุลมนริภยัจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจาก
ทีท่าํงาน (การพองตวั) ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็ถาสมัผสัทนัท ีดงันัน้จะตองทิง้ไว
ประมาณ 15 นาทกีอนทีจ่ะสมัผสั 

 
11. ถอดเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงาน

ของถุงลมนิภยั) ออกจากเครื่องมอืพิเศษ (ข้ัวตอ
สายไฟ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยางรถยนต
ทีไ่มมี
กะทะลอ 

ยางรถยนตทีม่ี
ถงุลมนริภยั 
ดานขาง 

ยางรถยนตทีม่ี
กะทะลอ 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 

DPE810ZW1037

A6E8130W034

49 L066 002

49 H066 002

B3E0810W027

49 H066 002

A6E8130W028



ระบบถงุลมนริภัย  
 

08-10-17 

08

เขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา 
1. ถอดเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาออก (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนา) 
2. ตอเครื่องมือพิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) เขากับเข็มขัด

นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาตามรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วางเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาลงบริเวณกลาง
ของลอรถยนตโดยหงายขึ้น และยดึเข็มขัดนิรภัยแบบ
ดึงกลับลวงหนาเขากับยางใหแนนหนาโดยใชลวด 
(พ้ืนที่หนาตัด 1.25 มม.² {0.002 นิ้ว²} หรอืมากกวา) 
มัดระหวางยางกับรูโบลทติดตัง้ของชุดเข็มขัดนิรภัย
แบบดึงกลับลวงหนาอยางนอย 4 รอบ 

 
 คาํเตอืน 

• ถาเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาไมถกูรดั
ใหแนนหนาเขากบัยางรถยนต อาจทาํใหเกดิ
อนัตรายรายแรงได เมือ่เขม็ขดันริภยัแบบดงึ
กลบัลวงหนาทาํงาน 

 
4. นํายางที่ตดิตั้งเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนาไป

วางทับบนยางดังรูป แลวนํายางวางทับดานบนและ
ยางทีม่ีกะทะลอวางทับดานบนสุดอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รัดยางใหแนนดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยางรถยนต
ทีไ่มมี
กะทะลอ 

ยางรถยนตทีม่ ี
เขม็ขดันริภยัแบบ
ดงึกลบัลวงหนา

ยางรถยนตทีม่ี
กะทะลอ 

เขม็ขดันริภยัแบบ
ดงึกลบัลวงหนา 

ลวด
ยาง

49 L066 002

E5U810ZW5026

DPE810ZW1033

DPE810ZW1034

A6E8130W034



ระบบถงุลมนริภัย  
 

08-10-18 

6. ตอเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของ
เข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา) เขากับเครื่องมือ
พิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 

7. ตอเครื่องมือพิเศษ เขากับแบตเตอรี่ ตอสายสีแดงเขา
กับข้ัวบวกของแบตเตอรีแ่ละสดีําเขากับข้ัวลบ 

8. ตรวจดูวาไฟสีแดงที่เครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุน
การทํางานของเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา) 
จะตองติดข้ึนมา 

9. อยูใหหางจากยางรถยนตไมนอยกวา 6 เมตร {20 ฟตุ} 
 
 
 

10. กดทีส่วิตชกระตุนการทํางานของเครื่องมือพิเศษ เม่ือ
กระตุนเข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลบัลวงหนา 

 
 

คาํเตอืน 
• ถงุลมนริภยัจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจากที่

ทาํงาน (การพองตวั) ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็ถาสมัผสัทนัท ีดงันัน้จะตองทิง้ไว
ประมาณ 15 นาทกีอนทีจ่ะสมัผสั 

 
11. ถอดเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุนการทาํงานของ

เข็มขัดนิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา) ออกจากเครื่องมือ
พิเศษ (ข้ัวตอสายไฟ) 

 

 
 
 
การทิง้ถุงลมนริภัยและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา 

DCF081057000W02 

 คาํเตอืน 
• การทิง้ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทีย่งัไมทาํงาน (การพองตวั) อาจมอีบุตัเิหตทุาํให

ทาํงานได และอาจทาํใหเกดิอนัตรายรายแรงตามมา ดงันัน้ใหอางองิจาก “วธิกีารทิง้ถงุลมนริภยัและเขม็ขดั
นริภยัแบบดงึกลบัลวงหนา” และทาํการทิง้ตามวธิกีารแนะนาํ 

• ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาจะมคีวามรอนสงูมากหลงัจากทีท่าํงาน ซึง่อาจทาํใหไดรบั
บาดเจบ็ถาสมัผสั ดงันัน้ใหทิง้ไวกอน 15 นาท ีแลวคอยสมัผสั 

• การเทน้าํลงไปทีถ่งุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาจะเปนอนัตรายอยางมาก เพราะน้าํจะผสม
เขากบักาซทีม่ผีลตอการหายใจ ดงันัน้หามเทน้าํเขากบัถงุลมนริภยัแลเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาโดย
เดด็ขาด 

• ถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทีท่าํงานแลว อาจจะเกดิสวนประกอบของโซเดยีมไฮดรอก
ไซด ซึง่เปนผลทีเ่กดิจากการเผาไหมของกาซ และถาเขาดวงตาหรอืโดนทีผ่วิหนงั อาจทาํใหเกดิการระคาย
เคอืง ดงันัน้ควรสวมถงุมอืและแวนตาทกุครัง้ทีส่มัผสักบัถงุลมนริภยัและเขม็ขดันริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาที่
ทาํงานแลว 

 
1. ถอดถุงลมนิรภยัหรือเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับลวงหนาที่ทาํงาน (การพองตวั) แลวออกมา 
2. ใสลงไปในถุงพลาสติกและรดัปากถุงใหแนนกอน

นําไปทิ้ง 
 

 
 
 
 
 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 

49 H066 002

49 L066 002

DPE810ZW1035

49 H066 002

A6E8130W028

BHJ0810W023



ระบบถงุลมนริภัย  
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08

การตรวจสอบเครือ่งมือพเิศษ (เครือ่งมอืกระตุนการทาํงานของถุงลม) 
DCF081001078W01 

1. กอนที่จะใชงานเครื่องมือพิเศษ (49 H066 022) ให
ตรวจสอบการทํางานกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนการตรวจสอบ 

1. ปฏิบัตติามขั้นตอนดานลางเพือ่ทําการตรวจสอบ
เครื่องมือพิเศษ (49 H066 002) 
• ถาไมเปนไปตามคากําหนดในตาราง ใหเปลี่ยน
เครื่องมือพิเศษ (49 H066 002) เน่ืองจาก
ผิดปกต ิ

 
 คาํเตอืน 

• หามใชเครือ่งมอืพิเศษ ทีผ่ดิปกตเิพราะอาจทาํให
ถงุลมนริภยัแบบดงึกลบัลวงหนาทาํงานโดยไมได
ตัง้ใจ 

 
 ขอควรระวงั 

• แรงเคลือ่นไฟฟาทีใ่ชสาํหรบัเครือ่งมอืพิเศษ 
คอื 12 โวลท หามจายไฟทีม่แีรงเคลือ่นไฟฟา 
24 โวลทเขาไป เพราะอาจทาํใหเครือ่งมอื
พิเศษเสยีหาย 

 
สภาวะหลอดไฟ ขัน้ตอน การตรวจสอบ 
เขยีว แดง 

1 
ตอสายสแีดงเขากับ
ข้ัวบวกแบตเตอรี่และสดีํา
เขากับข้ัวลบแบตเตอรี ่

ติด ดับ 

2 ตอข้ัวตอ A และ B  ดับ ติด 

3 กดสวติชกระตุนการ
ทํางาน ติด ดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติช
กระตุนการ
ทาํงาน 

สวติชกระตุนการทาํงาน

สายสดีาํ

สายสแีดง

ไฟสเีขยีว

ไฟสแีดงขัว้ตอ A

ขัว้ตอ B

ขัว้ตอ A 
ขัว้ตอ B

ขัว้ทีต่อเขาแบตเตอรี ่

49 H066 002

EPU810ZW3011

49 H066 002

49 H066 002

E5U810ZW5050





เขม็ขัดนริภยั  
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08-11 เขม็ขดันริภยั 
ตาํแหนงการตดิตัง้อุปกรณ.......................08-11-1 
การถอด/ตดิตัง้เขม็ขดันริภยั.................... 08-11-1 

การถอด/ตดิตัง้ตวัปรับระดบั 
   ความสูง.....................................

 
08-11-5 

  การตรวจสอบเขม็ขดันริภัย............... 08-11-6 
  การถอด/ตดิตัง้ตวัลอ็ก 

   เขม็ขดันริภยั...............................
 
08-11-7 

 
 
ตาํแหนงการตดิตัง้อุปกรณ 

DCF081157000W01 

 
 

1 เข็มขัดนิรภยั 
(ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภยั) 
(ดู 08-11-5 การถอด/ตดิตั้งตวัปรับระดับความสูง) 
(ดู 08-11-6 การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย) 

2 เข็มขัดนิรภยักลาง 
(ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภยั) 

3 ตัวล็อกเข็มขัดนิรภยั 
(ดู 08-11-7 การถอด/ตดิตั้งตวัล็อกเข็มขัดนิรภัย) 

 
 
การถอด/ตดิตัง้เขม็ขดันริภยั 

DCF081157630W01 

 คาํเตอืน 
• การปฏบิตักิบัเขม็ขดันริภยั (แบบดงึกลบัลวงหนา) อยางไมถกูตอง อาจเกดิอบุตัเิหตทุาํใหชดุเขม็ขดันริภยั

แบบดงึกลบัลวงหนาทาํงาน และอาจทาํใหไดรบัอนัตราย ใหอานคาํเตอืนการบรกิารและขอควรระวงัการ
บรกิารใหละเอยีดกอนลงมอืปฏบิตังิาน (ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

 
 ขอควรระวงั 

• กลไกลอ็กฉกุเฉนิ (ELR) จะมสีปรงิทีจ่ะกระเดน็ออกมาไดถาเปดฝาครอบออก สปรงิไมสามารถประกอบกลบั
ไดดวยมอื และจะทาํใหกลไกลอ็กฉกุเฉนิ (ELR) ทาํงานไดไมถกูตอง ดงันัน้หามทาํการถอดแยกกลไกลอ็ก
ฉกุเฉนิ (ELR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบาะนัง่ยาว 

3

1

2

3

3

DC F 811ZWB 100



เขม็ขัดนริภยั  
 

08-11-2 

รุนแคบ็ธรรมดา (ดานคนขบัและผูโดยสาร) 
1. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock (รุนที่มีตวัดึงกลับลวงหนา) 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (รุนที่มตีัวดึงกลับลวงหนา) (ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี)่ 
3. ถอดฝาครอบตวัยึดเข็มขัดนิรภยัตัวบน 

1 ข้ัวตอ (รุนที่มีตวัดึงกลับลวงหนา) 
(ดู 08-11-2 หมายเหตุการถอดขั้วตอ) 

2 โบลท 
3 เข็มขัดนิรภยั 

 
4. ถอดโบลทยดึตวับนออก 
5. ถอดแผงครอบเสา B ออก (ดู 09-17-14 การถอด/

ติดตั้งเสา B) 
6. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามทีแ่สดงในตาราง 
7. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
8. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON (รุนทีม่ีตัวดึง

กลับลวงหนา) 
9. ตรวจดูวาไฟเตอืนถุงลมนิรภัยจะตดิข้ึนมาประมาณ 6 

วนิาที แลวดับ 
• ถาระบบไฟเตือนถุงลมนิรภยัไมทํางานให

อางอิงจากระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต 
(ระบบถุงลมนิรภัย) และทําการตรวจสอบ
ระบบ 

 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดขัว้ตอ 

1. ใชไขควงแบนงดัทีแ่ผนสต็อปเปอรของข้ัวตอเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รุนแคบ็ธรรมดา (กลาง) 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 
 

1 โบลท 
2 เข็มขัดนิรภยักลาง 

 
2. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาครอบตวัคลอง

โบลทยดึตวัคลอง 
เขม็ขดันริภยัตวับน

แผนสตอ็ป
เปอร 

ขัว้ตอเขม็ขดันริภยัแบบ
ดงึกลบัลวงหนา 

1

39—78 {3.9—8.0,
29—57}

39—78 {3.9—8.0,
29—57}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{0.8—1.1 kgf·cm, 
5.9—7.9 in·lbf}

2

3

2

DCF811ZWB001

E5U811ZW5003

1 39—78 {3.9—8.0,
29—57}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

2

DCF811ZWB002



เขม็ขัดนริภยั  
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รุนเสตรทชแคบ็ 
1. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock (รุนที่มีตวัดึงกลับลวงหนา) 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (รุนที่มตีัวดึงกลับลวงหนา) (ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี)่ 
3. ถอดชองใสเข็มขัดนิรภยั 
4. ถอดแผงครอบตัวยดึเข็มขัดนิรภัย 
5. ถอดโบลทยดึตวับนและตัวลาง 
6. ถอดแผงครอบดานหลังออก (ดู 09-17-17 การถอด/

ติดตั้งแผงครอบดานหลัง) 
7. ถอดเข็มขัดนิรภัยออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ใชไขควงแบนงดัทีแ่ผนสต็อปเปอรของข้ัวตอเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา (รุนที่มี) 

9. ถอดโบลทออกจากตัวมวนสายกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ถอดตวัมวนสายกลับ 
11. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัมวนสายกลบั

โบลท

โบลท

เขม็ขดันริภยั 

แผนสตอ็ป
เปอร 

ขัว้ตอเขม็ขดันริภยัแบบ
ดงึกลบัลวงหนา 

ฝาครอบตวัคลอง

โบลทยดึตวั
คลองเขม็ขดั
นริภยัตวับน

ฝาครอบ 
ตวัคลอง

โบลทยดึตวัคลอง 
เขม็ขดันริภยัตวัลาง 

เขม็ขดันริภยั 

ชองใสเขม็ขดั
นริภยั 

แผงครอบ
ดานหลงั 

N·m {kgf·m, ft·lbf}

DCF811ZWB006

E5U811ZW5003

39—79 
{3.9—8.0, 29—57}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

7.8—10.8 N·m 
{0.8—1.1 kgf·cm, 
5.9—7.9 in·lbf}

DCF811ZWB007

39—79 {3.9—8.0, 29—57}

39—79
{3.9—8.0, 
29—57}



เขม็ขัดนริภยั  
 

08-11-4 

รุนดบัเบิล้แคบ็ 
ดานหนา 

1. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง Lock (รุนที่มีตวัดึงกลับลวงหนา) 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรีแ่ละรอ 1 นาทหีรอืมากกวา (รุนที่มตีัวดึงกลับลวงหนา) (ดู 01-17-2 การถอด/ตดิตั้งแบตเตอรี)่ 
3. ถอดชิ้นสวนดังนี้: 

(1) ฝาครอบดานหลัง (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบดานหลัง) 
(2) พนักพิงเบาะหลัง (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะหลัง) 
(3) โบลทยึดตัวคลองเข็มขัดนิรภัยตัวหลัง (ดู 08-11-5 หลัง) 
(4) ถอดแผงครอบเสา C ออก (ดู 09-17-17 การถอด/ติดตั้งแผงครอบเสา C) 
(5) ฝาครอบดานหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบดานหนา) 
(6) ถอดแผงครอบเสา B ดานลาง (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งเสา B ตัวลาง) 
(7) ฝาครอบตวัคลองเข็มขัดนิรภัย 
(8) โบลทยึดตัวคลองเข็มขัดนิรภัยตัวหนา 
(9) ถอดแผงครอบเสา B (ดู 09-17-16 การถอด/ติดตั้งเสา B ตัวลาง)

4. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 
 

1 ตัวคลองเข็มขัดนิรภัยตัวลาง 
2 ข้ัวตอ (รุนที่มีตวัดึงกลับลวงหนา) 

(ดู 08-11-2 หมายเหตุการถอดขั้วตอ) 
3 โบลท 
4 เข็มขัดนิรภยั 

 
5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
6. หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง ON (รุนทีม่ีตัวดึง

กลับลวงหนา) 
7. ตรวจดูวาไฟเตอืนถุงลมนิรภัยจะตดิข้ึนมาประมาณ 6 

วนิาที แลวดับ 
• ถาระบบไฟเตือนถุงลมนิรภยัไมทํางานให

อางอิงจากระบบวิเคราะหปญหาบนรถยนต 
(ระบบถุงลมนิรภัย) และทําการตรวจสอบ
ระบบ 

 
 
 
 
 
 
การถอดขัว้ตอ 

1. ใชไขควงแบนงดัทีแ่ผนสต็อปเปอรของข้ัวตอเข็มขัด
นิรภยัแบบดึงกลับลวงหนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนสตอ็ป
เปอร 

ขัว้ตอเขม็ขดันริภยัแบบ
ดงึกลบัลวงหนา 

ฝาครอบตวัคลอง
เขม็ขดันริภยัตวับน

โบลทยดึตวัคลองเขม็ขดันริภยัตวับน 

1
2

39—78 {3.9—8.0,
29—57}

39—78 {3.9—8.0,
29—57} N·m {kgf·m, ft·lbf}

4

3

7.8—10.8 N·m 
{0.8—1.1 kgf·cm, 
5.9—7.9 in·lbf}

3

DBG811ZWBA02

E5U811ZW5003



เขม็ขัดนริภยั  
 

08-11-5 

08

ดานหลงั 
1. ถอดชิ้นสวนออกดังนี้: 

(1) ฝาครอบดานหนา (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบ) 
(2) พนักพิงเบาะหลัง (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะหลัง) 
(3) ฝาครอบตัวคลองเข็มขัดนิรภัยตัวบน 
(4) โบลทยึดตัวคลองเข็มขัดนิรภัยตัวบน 
(5) ถอดแผงครอบเสา C (ดู 09-17-17 การ

ถอด/ติดตั้งแผงครอบเสา C) 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 
 

1 โบลท 
2 ตัวล็อกเข็มขัดนิรภยั 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้ตวัปรับระดบัความสงู 

DCF081157630W02 

1. ถอดชิ้นสวนดังนี้: 
(1) ฝาครอบหลัง (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบ) 
(2) พนักพิงเบาะหลัง (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบ) 
(3) โบลทยึดตัวคลองเข็มขัดนิรภัยตัวบน (ดู 08-11-5 หลัง) 
(4) ถอดแผงครอบเสา C (ดู 09-17-17 การถอด/ติดตั้งเสา C)  
(5) ฝาครอบหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบหนา) 
(6) ถอดแผงครอบเสา B ตัวลาง (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงครอบเสา B) 
(7) โบลทยึดตัวคลองเข็มขัดนิรภัย (ดู 08-11-4 หนา) 
(8) ถอดแผงครอบเสา B (ดู 09-17-16 การถอด/ติดตั้งแผงครอบเสา B)

2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 
 

1 โบลท 
2 ตัวล็อกเข็มขัดนิรภยั 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาครอบตวัคลอง

โบลทยดึตวัคลอง 
เขม็ขดันริภยัตวับน

2

39—78 {3.9—8.0,
29—57}

39—78 {3.9—8.0,
29—57}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

1

1

DBG811ZWBA01

7.8—10.8 N·m 
{0.8—1.1 kgf·cm, 
5.9—7.9 in·lbf}

1

2

39—78
{3.9—8.0, 
29—57}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

1 39—78
{3.9—8.0, 
29—57}

DCF811ZWB004



เขม็ขัดนริภยั  
 

08-11-6 

การตรวจสอบเขม็ขดันริภัย 
DCF0811570000W02 

เขม็ขดั 
1. ตรวจสอบลักษณะการตดิตั้งของเข็มขัดจะตองไมมีการบิดเปนเกลียว 
2. ตรวจสอบสภาพของเข็มขัดจะตองไมเสยีหาย และอุปกรณยึดตางๆ ไมเสยีรูป 

• ถามสีิ่งผดิปกตใิดๆ ใหเปลีย่นเข็มขัด 
 
กลไกลอ็กฉกุเฉนิ (ELR)  

1. ตรวจสอบวาเข็มขัดจะตองถูกดึงเลื่อนเขา-ออกได
อยางคลองตัว 

• ถามีการติดขัด, เปลี่ยนเข็มขัดนิรภยั 
2. ตรวจสอบวาตัวมวนสายกลับจะตองล็อกเมื่อดงึเข็มขัด

แรงๆ และอยางรวดเรว็ 
• ถามีความผิดปกติ, เปลี่ยนเข็มขัดนิรภยั 

3. ถอดตวัมวนสายกลับ 
 
 
 
 
4. ในขณะทีด่ึงเข็มขัดนิรภัยออก, จะตองไมมีการล็อก 

ถาเอียงตัวมวนสายกลับ 15° และเมื่อเอียงไป 40° จะ
ตองล็อก 

• ถามีความผิดปกติ, เปล่ียนเข็มขัด 

 
 
ตวัมวนสายกลบัแบบจาํกดัแรงดงึ 
 
 คาํเตอืน 

• เมื่อตวัจาํกดัแรงดงึทาํงาน, เขม็ขดันริภยัและตวัคลองจะดงึซึง่กนัและกนัอยางแรงทาํใหเกดิรองรอยของการ
สกึหรอ, ถาใชเขม็ขดัในสภาพแบบนี,้ เขม็ขดัจะทาํงานไดไมเตม็ประสทิธภิาพ, และอาจทาํใหไดรบับาดเจบ็ 
ดงันัน้จะตองทาํการเปลีย่นเขม็ขดันริภยัเมือ่ตวัจาํกดัแรงดงึทาํงาน 

 
1. ถามีการกระชากอยางรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุ (ตัว

จํากัดแรงดึงไมทํางาน) ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย
โดยดึงออกจากตัวมวนกลับ ดูรอยสึกหรอและ
ความรูสึกจากการดึง 

• ถามีความผิดปกติ เปลี่ยนเข็มขัดนิรภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัมวนสายกลบั

ตวัคลอง 

ดงึ 
รอยสกึหรอ

เขม็ขดันริภยั

DCF811ZWB008

B3E0811W009

B3E0811W010



เขม็ขัดนริภยั  
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การถอด/ตดิตัง้ตวัลอ็กเขม็ขดันริภยั 
DCF081157620W01 

เบาะยาว (ดานคนขบัและดานผูโดยสาร) 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 

 
1 โบลท 
2 ตัวล็อกเข็มขัดนิรภยั 

 
2. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
เบาะยาว (กลาง) 

1. ถอดเบาะนั่ง (ด ู09-13-2 การถอด/ติดตั้งเบาะน่ัง 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 

 
1 โบลท 
2 ตัวล็อกเข็มขัดนิรภยั 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 

 
เบาะแบบแยก 

1. ถอดเบาะนั่งออก (ดู 09-13-2 การถอดติดตั้งเบาะนั่ง) (ดู 09-13-5 การถอด/ติดตั้งเบาะหนา) 
2. ถอดฝาครอบดานขาง (ดู 09-13-3 การถอดแยกและประกอบเบาะนั่ง) (ดู 09-13-5 การถอดแยกและประกอบเบาะหนา)
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามตารางที่แสดงในตาราง 

 
1 โบลท 
2 ตัวล็อกเข็มขัดนิรภยั 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
ดบัเบิล้แคบ็ 
ดานหลงั 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับทีแ่สดงในตาราง 
 

1 โบลท 
2 ตัวล็อกเข็มขัดนิรภยั 

 
2. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 

 
 
 

1 39—78 {3.9—8.0,
29—57}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

2

DCF811ZWB010

1

N·m {kgf·m, ft·lbf}

39—78 {3.9—8.0,
29—57}

2

DCF811ZWB011

39—78 N·m 
{3.9—8.0 kgf·m, 
29—57 ft·lbf}

1

2

DCF811ZWB009

1

N·m {kgf·m, ft·lbf}

39—78 
{3.9—8.0,
29—57}

2

DCF811ZWB012





เครือ่งมอืพเิศษ 
 

08-60-1 

08

08-60 เครือ่งมอืพเิศษ 
เครือ่งมือพเิศษระบบเสรมิความปลอดภัย....... 08-60-1 

 
 
เครือ่งมือพเิศษระบบเสรมิความปลอดภัย 

DCF0860000000W01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งกระตุน
การทาํงาน
ของถงุลม
นริภยั 

ขัว้ตอสายไฟ

ตวัตรวจสอบ
เทอรโมมิเตอร
และเชือ้เพลงิ 

ขัว้ตอสายไฟ 

49 H066 002                                                49 D066 002                                             49 L066 002 
 
 
 
 
 
 
 
49 N088 0A0 
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09

 
 

 
 
 

คาํนาํ [ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต] 
DCF090267000W01 

 ขอควรระวงั 
• เมื่อเครือ่งยนตสตารทไมตดิ หรอืเดนิเบาสัน่และไมมรีหสัวเิคราะหปญหาเหลานีแ้สดงขึน้มา ใหดทูีก่ารแกไข
ปญหาตามอาการ 

 

 หมายเหต ุ
• ถาสภาวะเครื่องยนตเปนปกติ แตไฟแสดงตดิข้ึนใหตรวจสอบการลัดวงจรระหวางไฟเตือนกันขโมย (Security 

Light) และขั้วตอสายไฟหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตข้ัว M ซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ    
 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนงสตารทเปนเวลา 2 วินาที จากนั้นหมุนคืนกลับไปทีต่ําแหนง ON 
2. รออยางนอย 2 นาท ี
3. ยืนยันสภาวะไฟเตือนกันขโมย และอานรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) ถาม ี
4. ยืนยันรหสัวิเคราะหปญหา (DTC) โดยใช WDS หรือเทยีบเทา 
5. ถามีรหัสวิเคราะหปญหา (DTC) แสดงขึ้นมา ใหไปที่การวิเคราะหปญหาบนรถยนต อางอิงจากตารางรหสัวิเคราะหปญหา  

ตัวถังและอปุกรณตกแตง 09
หมวด 

 
  

สวนประกอบตวัถงั...................09-10 
ประตแูละประตูหลงั................. 09-11 

การวิเคราะหปญหาบนรถยนต 
   [ระบบปองกนัการทํางานของ
เครือ่งยนต]...........................

 
 
09-02A กระจก/กระจกประต/ู 

   กระจกมองหลงั...................
 
09-12 การวิเคราะหปญหาบนรถยนต 

   [ระบบเครือ่งเสยีง]..................
 
09-02B เบาะนัง่.................................09-13 

ระบบความปลอดภยัและ 
   การลอ็ก.............................

 
09-14 

การแกไขปญหาตามอาการ 
   [ระบบกระจกประตไูฟฟา 
   (ดานคนขบัขึน้-ลงอัตโนมัต)ิ]....

 
 
09-03A อปุกรณภายนอก.....................09-16 

อปุกรณภายใน....................... 09-17 การแกไขปญหาตามอาการ 
   [ระบบรโีมทคอนโทรล]............

 
09-03B ระบบไฟสองสวาง................... 09-18 

ปดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํ 
   ลางกระจก..........................

 
09-19 

การแกไขปญหาตามอาการ 
   [ระบบปองกนัการทํางานของ  
   เครือ่งยนต]...........................

 
 
09-03C ระบบความบนัเทงิ................... 09-20 

แหลงจายไฟ......................... 09-21 การแกไขปญหาตามอาการ 
   [ระบบเครือ่งเสยีง]..................

 
09-03D 

  
แผงหนาปด/ขอมลู 
   สาํหรบัผูขบัขี.่.....................

 
09-22 

  ขอมลูเทคนิค.........................09-50 
  เครือ่งมอืพเิศษ.......................09-60 
 

09-02A การวเิคราะหปญหาบนรถยนต 
[ระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนต] 

DTC 03...........................................09-02A-3 คาํนาํ [ระบบปองกนัการทาํงานของ 
   เครือ่งยนต]......................................

 
09-02A-1 DTC 11...........................................09-02A-4 

DTC 21...........................................09-02A-4 
DTC 24...........................................09-02A-5 

ตารางการวเิคราะหปญหาบนรถยนต  
   [ระบบปองกันการทาํงานของ
เครือ่งยนต].....................................

 
 
09-02A-2 DTC 30...........................................09-02A-5 

DTC 01.............................................09-02A-2   
DTC 02.............................................09-02A-3    



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต [ระบบปองกนัการทํางานของเครือ่งยนต] 
 

09-02A-2 

ตารางการวเิคราะหปญหาบนรถยนต [ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต] 
DCF090267000W02 

DTC รปูแบบการกะพรบิ รายละเอยีด หนา 

01 
 

หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนตไดรบัหมายเลข ID ที่ไมได
ลงทะเบยีนไวในหนวยควบคุม หลังจาก
สวิตชเครื่องยนตถูกหมุนไปทีต่ําแหนง
สตารทแลวหมนุกลับมาทีต่ําแหนง ON 

(ดู 09-02A-2 รหัส DTC 01) 

02 
 

รูปแบบหมายเลข ID ไมถูกตอง (ยานแรง
เคลื่อน, ความถี่) (ดู 09-02A-3 รหัส DTC  02) 

03 
 

หลังจากหมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง
สตารทแลวหมนุกลับมาทีต่ําแหนง ON ไมมี
หมายเลข ID สงไปยังหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต 

(ดู 09-02A-3 รหัส DTC 03) 

11 
 

ขดลวดคอยลหรือชุดสายไฟระหวางหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต และขดลวดคอยลมีการขาด
วงจร 

(ดู 09-02A-4 รหัส DTC 11) 

21 
 

รหสัผดิ/หมายเลข ID ที่บันทกึใน 
EEPROM หนวยควบคุมระบบปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนตไมสามารถอานได 

(ดู 09-02A-4 รหัส DTC 21) 

24 
 

ขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวางหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนตและ PCM 

(ดู 09-02A-5 รหัส DTC 24) 

30 
 

การสื่อสารระหวางหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนตกับ PCM 
บกพรอง 

(ดู 09-02A-5 รหัส DTC 30) 

 
 หมายเหต ุ 

• ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนตอไปนี้ ถาไฟเตือนระบบกันขโมยติดคาง 
⎯ ถาเครื่องยนตสัน่, ใหไปที่การวิเคราะหปญหาบนรถยนต “เครื่องยนตเดินเบาไมเรียบ/สั่น” (ดู 01-03A-16 
ขอ 7 เครื่องยนตเดินเบาไมเรียบ/สั่น [WL-3])  

⎯ ถาเครื่องยนตสตารทไมตดิ, ใหไปที่การวิเคราะหปญหาบนรถยนต “เครื่องยนตหมุนปกติแตไมตดิ” (ดู 01-
03A-13 ขอ 5 เครื่องยนตหมนุปกติแตไมติด [WL-3])  

⎯ ถาสภาวะเครื่องยนตเปนปกติ แตไฟเตือนติดคาง, ใหตรวจสอบความตอเนือ่งระหวางชุดสายไฟตอไปนี้กับ
กราวดตัวถัง: ไฟเตือนระบบกันขโมยและขั้วตอสายไฟหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
ข้ัว M, ซอมหรอืเปลี่ยนสายไฟ 

 
DTC 01 

DCF090267000W03 

DTC 01 หนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตไดรบัหมายเลข ID ทีไ่มไดลงทะเบยีนไวใน
หนวยควบคมุ หลงัจากสวติชเครือ่งยนตถกูหมนุไปทีต่าํแหนงสตารทแลวหมนุกลบัมาทีต่าํแหนง ON 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • หมายเลข ID ไมไดลงทะเบียนไวในหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

⎯ ⎯ ⎯ 
ไปที่ข้ันตอนการใสหมายเลข ID  
(ดู 09-14-22 การเปลี่ยนหรือเพ่ิมลูกกุญแจ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต [ระบบปองกนัการทํางานของเครือ่งยนต] 
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DTC 02 
DCF090267000W04 

DTC 02 รปูแบบหมายเลข ID ไมถกูตอง (ยานแรงเคลือ่น, ความถี)่ 
สาเหตทุีเ่ปนไปได • ตัวสงสัญญาณภายในกุญแจบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

⎯ ⎯ ⎯ 
กําจัดกุญแจดอกนั้นทิ้ง 
เพ่ิมกุญแจ ถาจําเปน  
(ดู 09-14-24 การเปลี่ยนหรือเพ่ิมลูกกุญแจ) 

 
DTC 03 

DCF090267000W05 

DTC 03 หลงัจากหมนุสวติชเครือ่งยนตไปทีต่าํแหนงสตารทแลวหมนุกลบัมาทีต่าํแหนง ON ไมมหีมายเลข 
ID สงไปยงัหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ไมมีตัวสงสญัญาณภายในกญุแจ 
• ตัวสงสัญญาณภายในกุญแจบกพรอง (สัญญาณหมายเลข ID ไมสงออก) 
• ขดลวดคอยลทีชุ่ดคอพวงมาลยับกพรอง 
• ชุดสายไฟระหวางขดลวดคอยลและหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตบกพรอง

 

 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปที ่รหสั DTC 11 1 • ไฟเตือนระบบกนัขโมยแสดงรหัส DTC 
11 หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที ่รหสั DTC 30 2 • ไฟเตือนระบบกนัขโมยแสดงรหัส DTC 
30 หรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช กําจัดกุญแจดอกนั้นทิ้ง 
เพ่ิมกุญแจ ถาจําเปน  
(ดู 09-14-24 การเปลี่ยนหรือเพ่ิมลูกกุญแจ) 

3 ตรวจสอบโดยใชกญุแจดอกอืน่ทีล่งทะเบยีน
รยีบรอยแลว 
• เครื่องยนตสามารถสตารทตดิได ถาใช
กุญแจดอกอื่นหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ตอกับข้ัว A และ/หรอื C 4 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวด หรอืการ
ตอเนือ่งของวงจรขดลวดคอยล 
• ปลดข้ัวตอสายไฟขดลวดคอยล 
• ตรวจสอบการลดัวงจรระหวางข้ัวตอ
สายไฟขดลวดคอยล ข้ัว A และ C กับ
กราวด รวมไปถึงข้ัวตอสายไฟขดลวด
คอยลข้ัว A และ C  

• มีการลดัวงจรหรือไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ตอสายไฟดานขดลวดคอยล 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต [ระบบปองกนัการทํางานของเครือ่งยนต] 
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DTC 11 
DCF090267000W06 

DTC 11 ขดลวดคอยลหรอืชดุสายไฟระหวางหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต และขดลวด
คอยลมีการขาดวงจร 

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ขดลวดคอยลขาดวงจร 
• ขั้วตอสายไฟขดลวดคอยลถูกติดต้ังไวไมแนน 
• ขั้วตอสายไฟหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตถูกติดต้ังไวไมแนน 
• ชุดสายไฟระหวางขดลวดคอยลและหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตบกพรอง 

 

 
 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ตอสายไฟ 
• ขั้วตอสายไฟของขดลวดคอยลและหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนตติดต้ังไวอยางถูกตอง
และแนนหนาหรอืไม? 

ไมใช ติดต้ังใหถูกตอง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ตรวจสอบการตอเนือ่งของวงจรขดลวดคอยล 
• มีการตอเนื่องระหวางขั้วขดลวดคอยล A และ C 
หรือไม? ไมใช เปล่ียนขดลวดคอยล 

ใช เปล่ียนหนวยควบคุมระบบปองกนัการทํางาน
ของเครื่องยนตและทําการรีโปรแกรมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
(ดู 09-14-28 การเปล่ียนหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต) 

3 ตรวจสอบการตอเนือ่งของวงจรขดลวดคอยล 
• ปลดขั้วตอสายไฟขดลวดคอยลและหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต 

• ตรวจสอบการตอเนื่องของสายไฟตอไปนี้: 
⎯ หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนตขั้ว D กับขดลวดคอยล C และหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตขั้ว F 
กับขดลวดคอยลขั้ว A  

⎯ หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนตขั้ว D กับขดลวดคอยล A และหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตขั้ว F 
กับขดลวดคอยลขั้ว C 

หมายเหต ุ
• สายไฟรถยนตซึ่งตอกับหนวยควบคุมระบบปองกัน
การทํางานของเครื่องยนตขั้ว D และ F จะใช
สายไฟแบบหมุนพันกัน เพราะสายไฟแบบนี้ไมมีขั้ว
กระแสไฟฟาหรือแมเหล็ก ขั้วตอสายไฟระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนตขั้ว D อาจจะตอ
กับขั้วตอสายไฟขดลวดคอยลขั้ว A หรือ C 
เชนเดียวกัน ขั้วตอสายไฟระบบปองกันการทํางาน
ของเครื่องยนตขั้ว F อาจจะตอกับขั้วตอสายไฟ
ขดลวดคอยลขั้ว A หรือ C 

ไมใช ซอมสายไฟระหวางขดลวดคอยลและหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 

DTC 21 
DCF090267000W07 

DTC 21 รหัสผดิ/หมายเลข ID ทีบ่นัทกึใน EEPROM หนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตไม
สามารถอานได 

สาเหตทุี่เปนไปได • หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตบกพรอง 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปล่ียนหนวยควบคุมระบบปองกนัการทํางาน
ของเครื่องยนตและทําการรีโปรแกรมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
(ดู 09-14-28 การเปล่ียนหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต) 

⎯ 

ตรวจสอบหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของ
เครื่องยนต 
• หมุนสวิตชเครื่องยนตจากตําแหนง Lock ไปที่
ตําแหนงสตารท เปนเวลา 2 วนิาท ี

• ไฟเตือนกันขโมยแสดงรหัส DTC 21 อีกหรือไม? 
ไมใช ระบบปกติ 

ขัว้ตอสายไฟดานขดลวดคอยล ขัว้ตอสายไฟดานหนวยควบคมุระบบ
ปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต [ระบบปองกนัการทํางานของเครือ่งยนต] 
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DTC 24 
DCF090267000W08 

DTC 24 ขาดหรอืลัดวงจรในชดุสายไฟระหวางหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครื่องยนตและ PCM 

สาเหตุทีเ่ปนไปได 

• หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตบกพรอง 
• PCM บกพรอง 
• การติดต้ังขั้วตอสายไฟไมแนน 
• ชุดสายไฟบกพรอง 

 
 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิัต ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 ตรวจสอบการตดิตัง้ขัว้ตอสายไฟ 
• ขั้วตอสายไฟของ PCM และหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนตติดต้ังไวอยาง
ถูกตองและแนนหนาหรือไม? 

ไมใช ติดต้ังใหถูกตอง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 ตรวจสอบการตอเนือ่งของวงจรการสือ่สาร 
• ปลดขั้วตอสายไฟ PCM และหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต 

• มีการตอเนื่องระหวางขั้วตอสายไฟของหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
ขั้ว A และขั้วตอสายไฟของ PCM ขั้วตอไปนี้: 
⎯  ขั้ว 3S 

ไมใช ซอมสายไฟระหวาง PCM และหนวยควบคุมระบบปองกันการ
ทํางานของเครื่องยนต 

ใช ซอมสายไฟท่ีลัดวงจรลงกราวดระหวาง PCM และหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 

3 ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของหนวยควบคมุ
ระบบปองกนัการทาํงานของเครื่องยนต 
• มีการตอเนื่องระหวางขั้วตอสายไฟของหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
ขั้ว A และกราวดหรือไม? 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช เปล่ียนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
และรีโปรแกรมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
(ดู 09-14-28 การเปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางาน
ของเครื่องยนต) 
หมายเหต ุ
• ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาท่ีขั้วตอสายไฟหนวยควบคุมขั้ว L 
มากกวา 10 โวลต เมื่อหมุนสวิตชเคร่ืองยนตไปท่ี
ตําแหนง ON หลังจากแกไขจุดบกพรองของรหัส DTC 
24 ถาไมไดตามคากําหนด, ใหซอมสายไฟระหวางฟวส
เคร่ืองยนต 15A และหนวยควบคุม 

4 ตรวจสอบวงจรการสือ่สาร 
• ติดต้ังขั้วตอสายไฟ PCM กลับเขาท่ี 
• หมุนสวิตชเคร่ืองยนตไปท่ีตําแหนง ON 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาท่ีขั้วตอสายไฟของหนวย
ควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต
ขั้ว A 

• แรงเคลื่อนไฟฟามากกวา 10 โวลตหรือไม? 

ไมใช เปล่ียน PCM และรีโปรแกรมระบบใหม 
(ดู 09-14-29 การเปลี่ยน PCM) 
หมายเหต ุ
• ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาท่ีขั้วตอสายไฟหนวยควบคุมขั้ว L 
มากกวา 10 โวลต เมื่อหมุนสวิตชเคร่ืองยนตไปท่ี
ตําแหนง ON หลังจากแกไขจุดบกพรองของรหัส DTC 
24 ถาไมไดตามคากําหนด, ใหซอมสายไฟระหวางฟวส
เคร่ืองยนต 15 A และหนวยควบคุม 

 
DTC 30 

DCF090267000W09 

DTC 30 การสื่อสารระหวางหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตกบั PCM บกพรอง 

สาเหตุทีเ่ปนไปได • หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตบกพรอง 
• PCM บกพรอง 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิัต ิ

ใช หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตบกพรอง 

⎯ 

ตรวจสอบวงจรภายในของหนวยควบคมุระบบ
ปองกนัการทาํงานของเครื่องยนต 
• เปล่ียนหนวยควบคุมและรีโปรแกรมระบบใหม 

(ดู 09-14-28 การเปลี่ยนหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต) 

• เคร่ืองยนตสามารถสตารทติดไดหรือไม? 

ไมใช เปล่ียน PCM และรีโปรแกรมระบบใหม 
(ดู 09-14-29 การเปลี่ยน PCM) 
 

ขัว้ตอสายไฟดานหนวยควบคมุระบบ
ปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 
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09-02B การวเิคราะหปญหาบนรถยนต [ระบบเครือ่งเสยีง] 
การลบหนวยความจาํ.......................09-02B-2 การเริม่ตนการวเิคราะหปญหาบนรถยนต 

   ใน TEST MODE................................
 
09-02B-1 ตารางการวเิคราะหปญหาบนรถยนต  

   [ระบบเครือ่งเสยีง].......................09-02B-2 การแจงรหัสของผูผลติ............................09-02B-1 
หนาทีช่วยวเิคราะหปญหา 09-02B-4 

 
 
การเริม่ตนการวเิคราะหปญหาบนรถยนตใน TEST MODE 

DCF090266900W01 

 หมายเหต ุ
• รหสั DTC ทุกตวัที่ถูกแสดงในการวิเคราะหปญหาบนรถยนตใน TEST MODE ควรจะทําการบันทึกลงใน

แบบฟอรมการซอมสําหรับเครือ่งเสียง 
 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ACC หรอื ON 
2. ปดปุม POWER 
3. ในขณะที่กดปุม POWER, ใหกดปุม FM 1 และ 

MEDIA เปนเวลา 2 วนิาทหีรอืมากกวา พรอมกัน 
 

1 ปุม FM 1 
2 ปุม MEDIA 
3 สวิตช SEEK 
4 ปุม POWER 

 
 หมายเหต ุ

• ถามีรหัส DTC ในหนวยความจาํ, จะแสดง
ออกมาโดยการกดที่ปุม SEEK (ข้ึนหรือลง) 

4. หมุนสวติชเครือ่งยนต OFF เพ่ือยกเลิกการวเิคราะห
ปญหา 

 

 
 

การแจงรหัสของผูผลติ 
DCF090266900W02 

 หมายเหต ุ
• ผูผลิตตางๆ อาจมีความแตกตางกัน เม่ือตองการสงเครื่องเขาซอม (ศูนยบรกิาร) หรือเปลีย่น ใหตรวจสอบวา

เปนผูผลติรายใด แลวบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมการซอมสําหรับเครื่องเสียงดังนี ้
 
การคนหาขอขดัของจากฉลากทีต่ดิ 

1. ถอดชดุเครื่องเสียง 
2. ตรวจหาชื่อผูผลิตจากฉลากทีต่ิดแตละชิ้นสวน 

 
การคนหาขอขดัของโดยใชการวเิคราะหปญหาบนรถยนตใน TEST MODE 

1. เริ่มตนการวิเคราะหปญหาบนรถยนตใน TEST MODE 
2. ตรวจสอบรหสัของผูผลติโดยอางอิงจากขอมูลที่แสดง 

 
 หมายเหต ุ

• ถาไมมี รหัส DTC ถูกบันทึกไว, รหัสจะไมถูก
แสดงออกมา 

 
รหสัของผูผลติ ชือ่ผูผลติ 

1 ซันโย ออโตมีเดีย 
2 พานาโซนิค 
3 แคเรยีนท 
4 ไพโอเนียร 

 

 

หมายเลขอะไหล ชือ่ชิน้สวน 
03 เครื่องเลน CD 
05 เครื่องเลน CD (ภายนอก) 

รหสัของผูผลติ 

หมายเลขอะไหล 

3

1 2

4
DCF902ZWBS01

CHU0902WM02
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หมายเลขอะไหล ชือ่ชิน้สวน 
06 เครื่องเลน CD (ชุดบน) 
07 เครื่องเลน MD (ชุดลาง) 
09 ชุดพ้ืนฐาน 
10 ระบบเครื่องเลน CD แบบมี MP3 
21 แผงกลาง 
22 เครื่องเลน CD แบบมี MP3 (ชดุบน) 

 
การลบหนวยความจาํ 

DCF090266900W03 

1. เริ่มตนการวิเคราะหปญหาบนรถยนตใน TEST MODE 
2. ในขณะที่กดปุม POWER ใหกดปุม AUDIO CONT 

เปนเวลา 2 วนิาท ีหรอืมากกวา 
 

1 ปุม AUDIO CONT 
2 ปุม POWER 

 
 ขอควรระวงั 

• กอนทีจ่ะลบหนวยความจาํ, จะตองบนัทกึ 
รหสั DTC ทีแ่สดงลงในแบบฟอรมการซอม
เสยีกอน 

 

3. หมุนสวติชเครือ่งยนต OFF เพ่ือยกเลิกการวเิคราะห
ปญหา 

 

 
ตารางการวเิคราะหปญหาบนรถยนต [ระบบเครือ่งเสียง] 

DCF090266900W04 

การแสดงทีห่นาจอ 
รหัส DTC 

(เมือ่เริม่ทาํการวิเคราะห
ปญหา) 

สภาวะการตรวจจบั สาเหตทุี่เปนไปได/การตรวจสอบ 

03:Er01 ไมสามารถใสแผน CD หรือเอาแผน CD ออก
จากเครื่องเลนได 

เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

03:Er02 ไมสามารถเปลี่ยนเพลงได เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

03:Er07 การอาน CD ผิดพลาด • แผน CD เสีย (เปนรอยหรือสกปรก) 
• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

03:Er10 
เครื่องเลน CD ไมทํางาน • มีความผิดปกติระหวางชุดพื้นฐานและเครื่องเลน 

CD 
• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

05:Er01 
เครื่องเลน CD (ภายนอก) ไมสามารถใสแผน, 
เอาแผนออก และเปลี่ยนแผนได 

• แผน CD เสีย (บิดงอ, แตกราวหรือมีสวน
แปลกปลอมเกาะติด) 

• เครื่องเลน CD (ภายนอก) ผิดปกติ 

05:Er07 
การอาน CD ผิดพลาด • แผน CD เสีย (บิดงอ, แตกราวหรือมีสิ่ง

แปลกปลอมเกาะติด) 
• เครื่องเลน CD (ภายนอก) ผิดปกติ 

05:Er10 
เครื่องเลน CD (ภายนอก) ไมทํางาน • แผน CD เสีย (บิดงอ, แตกราวหรือมีสิ่ง

แปลกปลอมเกาะติด) 
• เครื่องเลน CD (ภายนอก) ผิดปกติ 

06:Er01 
เครื่องเลน CD (ภายนอก) ไมสามารถใส
แผน, เอาแผนออก และเปลี่ยนแผนได 

• แผน CD เสีย (บิดงอ, แตกราวหรือมีสิ่ง
แปลกปลอมเกาะติด) 

• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

06:Er02 
ไมสามารถเปลี่ยนเพลงได • แผน CD เสีย (บิดงอ, แตกราวหรือมีสิ่ง

แปลกปลอมเกาะติด) 
• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

06:Er07 
การอาน CD ผิดพลาด • แผน CD เสีย (บิดงอ, แตกราวหรือมีสิ่ง

แปลกปลอมเกาะติด) 
• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

06:Er10 
เครื่องเลน CD ไมทํางาน • แผน CD เสีย (บิดงอ, แตกราวหรือมีสิ่ง

แปลกปลอมเกาะติด) 
• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

1 2
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การแสดงทีห่นาจอ 

รหัส DTC 
(เมือ่เริม่ทาํการวิเคราะห

ปญหา) 

สภาวะการตรวจจบั สาเหตทุี่เปนไปได/การตรวจสอบ 

07:Er01 เครื่องเลน MD ไมสามารถใสแผนหรือเอา
แผนออกไดตามคําสั่ง 

เครื่องเลน MD ผิดปกติ 

07:Er02 ไมสามารถเปลี่ยนเพลงได เครื่องเลน MD ผิดปกติ 
07:Er07 การอาน MD ผิดพลาด แผน MD เสีย 
07:Er08 ใสแผน MD เปลาเขาไป แผน MD เสีย 

07:Er10 
เครื่องเลน MD ไมทํางาน • มีความผิดปกติของขั้วตอสายไฟระหวางชุด

พื้นฐานและเครื่องเลน MD 
• เครื่องเลน MD ผิดปกติ 

09:Er20 ระบบเครื่องเสียงไมทํางาน แรงเคลื่อนไฟฟาที่ชุดพื้นฐานตํา 
09:Er21 เสียงขาดหาย/ไมมีเสียง ตรวจสอบระบบเครื่องเสียงตามสภาวะของรถยนต 
09:Er22 รับวิทยุไมได ตรวจสอบการทํางานของวิทยุตามสภาวะของรถยนต 

10:Er01 เครื่องเลน CD, MP3 ไมสามารถใสแผนหรือ
เอาแผนออกไดตามคําสั่ง 

เครื่อง CD, MP3 ผิดปกติ 

10:Er02 ไมสามารถเปลี่ยนเพลงได เครื่องเลน CD, MP3 ผิดปกติ 
10:Er07 การอานแผน MP3 ผิดพลาด ฟอรแม็ตแผน CD ไมถูกตอง 

10:Er09 ไมสามารถอานขอมูลในแผน MP3 ได • ขอมูลของแผน CD ผิดพลาด 
• ไมมีขอมูลในการเลนในแผน CD 

10:Er10 
เครื่องเลน CD, MP3 ไมทํางาน • มีความผิดปกติของขั้วตอสายไฟระหวางชุด

พื้นฐานและเครื่องเลน CD, MP3 
• เครื่องเลน CD, MP3 ผิดปกติ 

21:Er17 
21:Er18 

การเชื่อมตอไมถูกตอง (ชุดพื้นฐานและแผง
กลาง) 

ติดต้ังชุดพื้นฐานหรือแผงกลางใหถูกตอง 

21:Er19 การสื่อสารระหวางชุดพื้นฐาน และแผงกลาง
ผิดพลาด 

มีความผิดปกติของขั้วตอสายไฟระหวางชุดพื้นฐาน
และแผงกลาง 

22:Er01 
เครื่องบรรจุแผน MP3 ไมสามารถใสเเผนเอา
เเผนออก หรือเปลี่ยนแผนได ตามคําสั่ง 

• แผน CD เสีย (บิดงอ,แตกราวหรือมีสิ่ง
แปลกปลอมเกาะติด) 

• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

22:Er02 
ไมสามารถเปลี่ยนเพลงได • แผน CD เสีย (บิดงอ,แตกราวหรือมีสิ่ง

แปลกปลอมเกาะติด) 
• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

22:Er07 
การอาน CD ผิดพลาด • แผน CD เสีย (บิดงอ, แตกราวหรือมีสิ่ง

แปลกปลอมเกาะติด) 
• เครื่องเลน CD ผิดปกติ 

22:Er09 ไมสามารถอานขอมูลในแผน CD, MP3 ได • ขอมูลของแผน CD ผิดพลาด 
• ไมมีขอมูลในการเลนในแผน CD 

22:Er10 
เครื่องเลน CD ไมทํางาน • มีความผิดปกติของขั้วตอสายไฟระหวางชุด

พื้นฐานและเครื่องเลน CD, MP3 
• เครื่องเลน CD, MP3 ผิดปกติ 

no Err  ไมมีรหัส DTC บันทึก 
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หนาทีช่วยวเิคราะหปญหา 
DCF090266900W01 

ตาํแหนงของปุมตางๆ 

 
 

1 ปุม CLOCK 
2 ปุม FM1 
3 ปุม FM2 
4 ปุม AM 
5 ปุม CD 
6 ปุม MEDIA 
7 ปุม Preset 1 
8 ปุม Preset 2 
9 ปุม Preset 3 

10 ปุม Preset 4 
11 ปุม Preset 5 
12 ปุม Preset 6 
13 ปุม DISP/AUTO-M 
14 ปุม SEEK/APC/TRACK 
15 ปุมขอมูลการจราจร  
16 ปุม AUDIO CONT/TUNE/TEXT 
17 ปุม POWER/VOLUME 

 
การตรวจสอบการแสดงขอมลู 

1. กดปุม POWER ใหทํางาน แลวกดปุม POWER และสวติช SEEK (ข้ึนหรือลง) พรอมกันเปนเวลาประมาณ 1 วนิาท ี
2. ตรวจสอบการแสดงขอมูลตามตารางดังนี:้ 

 
การตรวจสอบ การแสดง ผลทีเ่กดิ 

ลักษณะการแสดงขอมูล
ของหนาจอจะตองไมขาด
ชวงหรือเลือนลาง 

การแสดงขอมลูปกต ิเริ่มตนโหมดการ
ตรวจสอบการแสดงขอมูล 

ไมเปนตามขอความ
ดานบน 

เปลี่ยนชดุพ้ืนฐาน 
(ดู 09-20-4 การถอด
แยก/ประกอบชิน้สวนชดุ
เครื่องเสียง [ชนิด A]) 

 
3. หมุนสวติช POWER หรือสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง LOCK เพ่ือยกเลิกหนาทีช่วยวิเคราะหปญหา 
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การตรวจสอบลาํโพง 
1. กดปุม POWER ใหทํางาน แลวกดปุม POWER และสวติช SEEK (ข้ึนหรือลง) พรอมกันเปนเวลาประมาณ 1 วนิาท ี
2. ตรวจสอบลาํโพงตามตารางดงันี้: 
 

การตรวจสอบ การแสดง ผลทีเ่กดิขึน้ 
ใช ลําโพงและข้ัวตอสายไฟระหวางชุด

พ้ืนฐานและลําโพงเปนปกติ 
• เริ่มตนโหมดการตรวจสอบลําโพง 
• มีเสียงออกมาจากลําโพงดังตอไปนี้
หรือไม? 
1. ลําโพงหนาและทวติเตอร (LH) 
2. ลําโพงหนาและทวติเตอร (RH) 
3. ลําโพงหลัง (LH)∗¹ 
4. ลําโพงหลัง (RH) ∗¹ 

⎯ 
ไมใช • ตรวจสอบชิ้นสวนดังนี:้ 

⎯ ความผิดปกติของลําโพง 
⎯ ชุดสายไฟระหวางชุดพ้ืนฐาน

และความผิดปกติของลําโพง 

 
3. หมุนสวติช POWER หรือสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง LOCK เพ่ือยกเลิกหนาทีช่วยวิเคราะหปญหา 

∗¹: มีหรือไมมข้ึีนอยูกับรุนของรถยนต 
 
การตรวจสอบสภาวะการรบัคลืน่วทิย ุ

1. หมุนสวติช POWER และเปดวทิยุ แลวกดปุม POWER และปุม Preset 2 พรอมกันเปนเวลาประมาณ 1 วนิาท ี
2. ตรวจสอบสภาวะการรับคลื่นวทิยุตามตารางดังนี้: 

 
ขอควรระวงั 

• ถงึแมวาระบบวทิยจุะเปนปกต ิการรบัคลืน่วทิยอุาจจะไมชดัเจนหรอืรบัไมไดขึน้อยูกับวาตรวจสอบทีไ่หน (ใน
อาคาร/นอกอาคาร หรอืสภาวะทีไ่มสามารถรบัสญัญาณได) กอนทาํการตรวจสอบระบบ ตองดวูาพืน้ทีน่ัน้
สามารถรบัคลืน่วทิยไุด 

• เมื่อตรวจสอบ ใหเลอืกยานความถี ่(สถานวีทิย)ุ ตามแตละพืน้ทีท่ีร่บัสญัญาณได 
  

การตรวจสอบ การแสดง ผลทีเ่กดิขึน้ 
สภาวะปกต ิ เสาอากาศ, ตัวปรับเสาอากาศและชุดพ้ืนฐานปกติ 

เปลี่ยนยานความถี่ (สถานีวทิย)ุ และตรวจสอบอีกครั้ง 

เริ่มตนโหมดการตรวจสอบ
สภาวะการรับคลื่นวิทย ุ

มีความผิดปกต ิ ตรวจสอบเสาอากาศและตัวปรบัเสาอากาศ 
• ถาเสาอากาศหรือตัวปรับเสาอากาศผดิปกติ ให
เปลี่ยนชิ้นสวนที่เสยี 

• ถาเสาอากาศหรือตัวปรับเสาอากาศปกติ ให
เปลี่ยนชดุพ้ืนฐาน 

 
3. หมุนสวติช POWER หรือสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง LOCK เพ่ือยกเลิกหนาทีช่วยวิเคราะหปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะหปญหาบนรถยนต [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-02B-6 

การตรวจสอบสภาวะการควบคมุเสาอากาศ 
1. หมุนสวติช POWER และเปดวทิยุ แลวกดปุม POWER และปุม FM2 พรอมกันเปนเวลาประมาณ 1 วนิาท ี
2. ตรวจสอบสภาวะการควบคุมเสาอากาศตามตารางดังนี:้ 
 

การตรวจสอบ การแสดง ผลทีเ่กดิขึน้ 
คุณภาพเสยีงด ี ระบบปกต ิ

คุณภาพเสยีงไมด ี ตรวจสอบเสาอากาศ 

เริ่มตนโหมดการตรวจสอบ
สภาวะการควบคุมเสาอากาศ 

เปลี่ยนชดุพ้ืนฐาน 

 
 

3. หมุนสวติช POWER หรือสวติชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง LOCK เพ่ือยกเลิกหนาทีช่วยวิเคราะหปญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบกระจกประตไูฟฟา 
(ดานคนขบัขึ้น-ลงอตัโนมตัิ)] 

 

09-03A-1 

09

09-03A การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบกระจกประตไูฟฟา  
(ดานคนขบัขึน้-ลงอัตโนมตัิ)] 

ไดอะแกรมสายไฟ 
   ระบบกระจกประตไูฟฟา........................

 
09-03A-1 

คาํนาํ..................................................09-03A-2 

ขอ 3 กระจกประตไูฟฟานอกเหนอื 
   จากดานคนขับไมทาํงาน 
   เมือ่ใชสวติชรอง..........................

 
 
09-03A-9 

แบบสอบถามการแกไขปญหา 
   ตามอาการระบบกระจก 
   ประตไูฟฟา........................................

 
 
09-03A-3 

ขอ 4 กระจกประตไูฟฟานอกเหนอื 
   จากดานคนขับไมทาํงาน 
   เมือ่ใชสวติชหลัก.........................

 
 
09-03A-9 

ตารางวเิคราะหปญหา.............................09-03A-4 
พืน้ฐานการตรวจสอบระบบกระจก 
   ประตไูฟฟา........................................

 
09-03A-4 

ขอ 5 กระจกประตไูฟฟานอกเหนอื    
   จากดานคนขับไมทาํงานเมือ่ใช 
   สวติชหลกัและสวติชรอง...............

 
 
09-03A-9 

ขอ 1 การขึน้-ลงอตัโนมตั ิ
   ดานคนขับไมทาํงาน [มรีะบบ 
   กระจกคืนกลับอตัโนมตั]ิ.......................

 
 
09-03A-7 

ขอ 6 กระจกประตไูฟฟาดาน 
   คนขบัเลื่อนลงอตัโนมตั ิ
   ในขณะกาํลงัปด..........................

 
 
09-03A-11 

ขอ 2 กระจกประตไูฟฟา 
   ดานคนขับไมทาํงาน............................

 
09-03A-7 

ขอ 7 เสียงผดิปกตใินขณะกระจก  
    ประตไูฟฟาทาํงาน......................

 
09-03A-13 

 
 
ไดอะแกรมสายไฟระบบกระจกประตไูฟฟา 

DCF090358000W13 

 
 
 
 
 
 
 

สวติชประต ู
(ดานคนขบั) 
 
 
 
 
 

สวติชประต ู
(ดานผูโดยสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชประต ู
(ดานหลงัขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชประต ู
(ดานหลงัซาย) 
 
 

ปดดวย
มอื 

เปดดวย   AUTO 
มอื สวติชหลกั 

สวติชตดั
การทํางาน

ปด 
  เปด 

ปด 
  เปด 

ปด 
  เปด 

สวติชแบบฮอล No.1

สวติชรอง 

สวติชแบบฮอล No. 2 

 
มอเตอรกระจกประตู
ไฟฟา (ดานขวา) 

สวติชรอง 

มอเตอรกระจก 
ประตูไฟฟา 
(ดานผูโดยสาร) 

มอเตอรกระจกประตไูฟฟา
(ดานคนขบั) 

มอเตอรกระจก
ประตูไฟฟา 
(ดานซาย) 

มกีระจกประตไูฟฟาดานหลัง 

สวติชรอง 

รีเลย 
เปด 

รีเลย 
ปด 

M
M

IG1

B+

M M

DB R 912ZT 2003

P/W
CM



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบกระจกประตไูฟฟา 
(ดานคนขบัขึ้น-ลงอตัโนมตัิ)] 

 

09-03A-2 

คาํนาํ 
DCF090358000W14 

ขัน้ตอนการแกไขปญหาตามอาการ 

 
 

ขอควรระวงั 
• จาํเปนตองมกีารปรบัคาเบือ้งตนระบบกระจกประตไูฟฟา (Power Window System Initialization) หลงัจากมีการ
ปฏบิตังิานในหวัขอตอไปนี้ เพราะวาทัง้การทาํงานในตาํแหนงอตัโนมตั ิและการเลื่อนลงอตัโนมตัจิะถกูตัง้คาใหมโดย
การทาํงาน 

⎯ เมื่อปลดสายขัว้ลบแบตเตอรีอ่อกจากแบตเตอรี ่
⎯ ถอดขอตอสายไฟสวติชหลกักระจกประตไูฟฟา 
⎯ ถอดฟวสระบบกระจกประตไูฟฟา 

• ขัน้ตอนการปรบัคาเบื้องตน: 
1. ตดิเครือ่งยนต 
2. เปดกระจกประตไูฟฟาดานคนขบัใหสดุโดยใชสวติชทางดานคนขบัดานหนา 
3. ปดกระจกประตไูฟฟาดานคนขบัใหสดุโดยใชสวติชทางดานคนขบัดานหนา และกดสวติชคางไว 2 วนิาท ี

• ใหขยบัชดุขอตอหรอืสายไฟ ในขณะทาํการตรวจสอบเพือ่คนหาตาํแหนงของหนาสมัผสัทีบ่กพรอง ซึง่เปนสาเหตทุี่
ทาํใหเกดิปญหาเปนครัง้คราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถจาํลองสภาพ
ปญหาไดหรอืไม? 

ยนืยนัปญหาของ
ลกูคา 

เริม่ 
(ลกูคามาถงึ) 

ยนืยนัปญหาของลูกคา โดยใช “แบบสอบถามการแกไขปญหา
ตามอาการระบบกระจกประตไูฟฟา” 

ไมใช

ตรวจสอบเบือ้งตน 

ยนืยนัอาการของ
ปญหา 

อาการปญหามตีรงกนักบั
ในตารางวเิคราะหปญหา

หรอืไม? 

ปฏบิตัติามขัน้ตอนการแกไข
ปญหาตามอาการทีเ่กีย่วของ 

แกไขขอบกพรอง

เสรจ็สมบรูณ

ยนืยนัอาการของปญหาบนตวัรถ

DCF903ZWB101



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบกระจกประตไูฟฟา 
(ดานคนขบัขึ้น-ลงอตัโนมตัิ)] 

 

09-03A-3 

09

แบบสอบถามการแกไขปญหาตามอาการระบบกระจกประตไูฟฟา 
DCF090358000W15 

 
         วันที่: 

ขอบกพรองเกิดข้ึนเมื่อไร  

สภาพ  ทองฟาแจมใส   มีเมฆ  ฝนตก  มีหิมะ  อ่ืนๆ (   ) อุณหภูมิ
ภายนอก ประมาณ      F 

สภาพการขับข่ี  ขับข่ี  จอด (เครื่องยนต:  ทํางาน  ดับ) 

จําลองสภาพปญหา  ได    ไมได ความถี ่  บอยๆ   บางครั้ง  (        ครั้ง/เดือน) 

สภาพถนน ในเมือง นอกเมือง ถนนโลง อ่ืนๆ (   ) การจราจรคับคั่ง เสนทางที่มีฝุนละออง 

* ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนการแกไขปญหาตามอาการทีส่อดคลองกับหัวขอตอไปนี้ หรือปฏบิัติตามการแกไขปญหาตาม
อาการเบื้องตน 

 (ขอ 1) การขึ้น-ลงอัตโนมตัิดานคนขับไมทํางาน 

 (ขอ 2) กระจกประตูไฟฟาดานคนขับไมทาํงาน 

 (ขอ 3) กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจากดานคนขับไมทาํงาน 

 (ขอ 4) กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจากดานคนขับไมทาํงาน เม่ือใชสวติชหลัก 

 (ขอ 5) กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจากดานคนขับไมทาํงาน เม่ือใชสวติชหลักและสวติชรอง 

 (ขอ 6) กระจกประตูไฟฟาเลื่อนลงอัตโนมตัิในขณะกําลังปด 

โปรดระบุตาํแหนงของกระจกประตทูี่เลื่อนเปดลงอัตโนมัติ     เม่ือเลื่อนข้ึนปดสดุ 
 ประมาณ (     ) มม. ต่ําจากตําแหนงสุด       ประมาณ (      ) มม.สูงกวาตําแหนงสดุ 

 (ขอ 7) เสียงผิดปกติในขณะกระจกประตูไฟฟาทํางาน 

 อ่ืนๆ (ใหอธิบายลักษณะอาการของปญหาลงในรายการบนัทึกขางลางนี้ ถาอาการปญหาไมมีอยูในรายการขางบน 

ใหระบุสภาพเงือ่นไขเมื่อเกิดปญหา 
(เชน): การทํางานของกระจกประตดูานนอก 
 
 
ใหระบุสภาพเงือ่นไขเมื่อระบบกลับคืนสูสภาพปกติหลังจากเกิดปญหา 
(เชน): หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON หลังจากสอดกุญแจเขากับกระบอกกุญแจ ฯลฯ 
 
 
มีการตดิตั้งอุปกรณตกแตงเพ่ิมเติม 
(ตัวอยาง): กระจกมองขาง, ระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนต, ฯลฯ (ติดตั้งมากับตัวรถหรือตดิตั้งจากภายนอก) 
 
 

 
DCF903ZWB102 

 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบกระจกประตไูฟฟา 
(ดานคนขบัขึ้น-ลงอตัโนมตัิ)] 

 

09-03A-4 

ตารางวเิคราะหปญหา 
DCF090358000W16 

ขอ ลกัษณะอาการของปญหา 
1 09-03A-7 ขอ 1 การข้ึน-ลงอัตโนมัตดิานคนขับไมทํางาน (มีระบบกระจกคนืกลับอัตโนมัต)ิ 
2 09-03A-7 ขอ 2 กระจกประตูไฟฟาดานคนขับไมทํางาน 
3 09-03A-9 ขอ 3 กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจากดานคนขับไมทํางานเมื่อใชสวติชรอง 
4 09-03A-9 ขอ 4 กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจากดานคนขับไมทํางานเมื่อใชสวติชหลัก 
5 09-03A-9 ขอ 5 กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจากดานคนขับไมทํางาน เม่ือใชสวิตชหลักและสวิตชรอง 
6 09-03A-11 ขอ 6 กระจกประตไูฟฟาเลื่อนลงอัตโนมัติในขณะกําลังปด 
7 09-03A-13 ขอ 7 เสียงผดิปกติในขณะกระจกประตูไฟฟาทาํงาน 

 
พืน้ฐานการตรวจสอบระบบกระจกประตไูฟฟา 

DCF090358000W17 

การตรวจสอบการทาํงานดวยมอื 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบกระจกประตู
ไฟฟาโดยเปด/ปดทีส่วติชหลกัแบบธรรมดา 

• กระจกประตูไฟฟาทํางานถูกตองหรือไม? 

ไมใช • ตรวจสอบสวิตชหลักและชุดสายไฟ 
• ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนที่บกพรอง 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • ปรับสวติชตัดการทาํงานไปทีต่ําแหนง
ปลดล็อก (UNLOCK) 

• สามารถใชสวิตชรองควบคุมการทาํงานของ
กระจกประตูไฟฟา 

• กระจกประตูไฟฟาทํางานถูกตองหรือไม? 

ไมใช • ตรวจสอบสวิตชรองและชดุสายไฟ 
• ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนที่บกพรอง 

ใช • ตรวจสอบสวิตชตดัการทํางานและชุดสายไฟ 
• เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 

3 • ปรับสวติชตัดการทาํงานไปทีต่ําแหนงล็อก 
(LOCK) 

• การทํางานของกระจกประตูไฟฟาทุกๆดาน
ยกเวนดานคนขับ 

• กระจกประตูไฟฟาทํางานหรือไม? 

ไมใช • การทํางานแบบธรรมดาปกต ิ
• ปฏิบัตติามการตรวจสอบการทํางานอัตโนมตั ิ

 
การตรวจสอบการทาํงานอตัโนมตั ิ

 
หมายเหต ุ

• การทํางานอัตโนมัติจะติดตั้งอยูในรุนที่มรีะบบการคืนกลับของกระจกประตูไฟฟา 
 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ  การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 

• ใชสวิตชหลักควบคุมการทํางานกระจกประตู
ไฟฟาในแบบการทาํงานอัตโนมัติข้ึน-ลง 

• กระจกประตูไฟฟาทํางานถูกตองหรือไม? 

ไมใช ถากระจกประตไูฟฟาเลือ่นเปดลงอตัโนมตัใินขณะ
กาํลงัปด: 
• ไปที่ 09-03A-11 ขอ 6 กระจกประตูเลื่อนลง 
อัตโนมัติในขณะกําลังปด 

อืน่ๆ: 
• ไปที่ 09-03A-7 ขอ 1 การข้ึน-ลงอัตโนมัติดาน
คนขับไมทํางาน (มีระบบกระจกคืนกลับอัตโนมัต)ิ 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • ในขณะที่กระจกไฟฟากําลังเลือ่นข้ึน กดที่
สวิตชหลักเพ่ือใหกระจกหยดุการทํางาน 

• ระบบกระจกประตูไฟฟาหยดุการทาํงาน
หรือไม? 

ไมใช • เปลี่ยนสวติชหลัก (หนวยควบคุมกระจกประตู
ไฟฟาบกพรอง) 

ใช • การทํางานอัตโนมัติทาํงานปกต ิ
• ตรวจสอบการทํางานชวงระยะเวลา IG-OFF 

3 • ในขณะที่กระจกไฟฟากําลังเลือ่นลง กดที่
สวิตชหลักเพ่ือใหกระจกหยดุการทํางาน 

• ระบบกระจกประตูไฟฟาหยดุทาํงานหรือไม? ไมใช • เปลี่ยนสวติชหลัก (หนวยควบคุมกระจกประตู
ไฟฟาบกพรอง) 
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การตรวจสอบชวงระยะเวลา IG-OFF 
 

หมายเหต ุ
• การทํางานชวงระยะเวลา IG-OFF จะตดิตั้งอยูในรุนที่มรีะบบกระจกคืนกลับอัตโนมัต ิ
 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฎบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ปดประตทูุกบาน 

• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• การทํางานอัตโนมัต,ิ กดสวติชหลักทีด่าน
คนขับลง กระจกประตูไฟฟาควรเลื่อนลง
ภายในประมาณ 43 วนิาที หลังจากสวิตช
กุญแจ OFF 

• การทํางานแบบธรรมดา (นิ้วมือกดสวติช
หลักกระจกประตูไฟฟาตอเนื่อง) กระจก
ประตูไฟฟาควรเลื่อนลงภายในประมาณ 43 
วนิาที หลังจากสวิตชกุญแจ OFF 

• กระจกประตูไฟฟาดานคนขับเลื่อนลง
หรือไม? 

ไมใช • ถาไมเลื่อนข้ึนหรือลงใหตรวจสอบหัวขอตอไปนี้ 
⎯ สายไฟระบบสญัญาณเปด-ปดประต ู
⎯ สวิตช 

• ตรวจสอบหรือเปลี่ยนชิ้นสวนทีบ่กพรองและ
ตรวจสอบซ้าํ 
⎯ ถาการทํางานไมปกต,ิใหเปลี่ยนสวิตชหลัก

จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช • ถาการทํางานไมปกติ ใหเปลีย่นสวิตชหลักกระจก
ประตูไฟฟา, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

2 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• การทํางานอัตโนมัติ ใหดึงสวิตชหลักกระจก
ประตูไฟฟาดานคนขับข้ึน กระจกประตูไฟฟา
ไมเลื่อนข้ึนภายในประมาณ 43 วนิาที 
หลังจากสวิตชกุญแจ OFF 

• ยืนยันวากระจกประตูไฟฟาดานคนขับไม
ทํางาน 

• กระจกประตูไฟฟาดานคนขับเลื่อนข้ึน
หรือไม? 

ไมใช • ไปข้ันตอนตอไป 

ใช • ตรวจสอบสวิตชประตู และชดุสายไฟที่เก่ียวของ 
• ถาชิ้นสวนดังกลาวขางตนเปนปกติ, ใหเปลี่ยน
สวิตชหลักกระจกไฟฟา จากนัน้ไปขั้นตอนตอไป 

• ถาชิ้นสวนดังกลาวขางตนมีขอบกพรอง ใหซอม
หรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่บกพรอง จากนั้นไปขั้นตอน
ตอไป 

3 • เปดประตูบานใดบานหนึ่ง  
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• ดึงหรือดันสวิตชหลักกระจกไฟฟาภายใน
ประมาณ 43 วนิาที หลังจากสวิตชกุญแจ 
OFF 

• ยืนยันวากระจกไฟฟาไมเลื่อนข้ึน-ลง 
• กระจกประตูไฟฟาเลื่อนข้ึน-ลงหรือไม? ไมใช • ไปข้ันตอนตอไป 

ใช • ถาการทํางานไมปกติ ใหเปลีย่นสวิตชหลักกระจก
ประตูไฟฟา จากนั้นตรวจสอบระบบกระจกคืนกลับ
อัตโนมัต ิ

4 • ปดประตทูั้งหมด 
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• ดึงหรือดันและสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา, 
ประมาณ 60 วนิาที หลังจากสวิตชกุญแจ 
OFF 

• ยืนยันวากระจกประตูไฟฟาไมเลื่อนข้ึน-ลง 
• กระจกประตูไฟฟาเลื่อนข้ึน-ลงหรือไม? 

ไมใช • การทํางานชวงระยะเวลา IG OFF เปนปกติ 
• ไปที่การตรวจสอบระบบกระจกคืนกลับอัตโนมตั ิ
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การตรวจสอบระบบปองกนักระจกประตไูฟฟาหนบี 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช • ระบบกระจกคืนกลับอัตโนมัตทิาํงานปกต ิ
• ตรวจสอบระบบเลื่อนลง 2 ระดบั 

1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• เปดกระจกประตูไฟฟาดานคนขับใหสดุ 
• วางดามคอน (ความหนา: 10 มม. หรือ
มากกวา) ตามรปูจากนั้นปดกระจกประตู
ไฟฟาโดยใชการปดอัตโนมัต ิ

• ตรวจสอบวากระจกประตูไฟฟาเปดประมาณ 
200 มม. หลังจากสัมผัสดามคอนและหยุด
การทํางาน 

• การตรวจสอบระบบกระจกคืนกลับอัตโนมัติ
ทํางานถูกตองหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช • ไปที่ 09-03A-11 ขอ 6 กระจกประตูไฟฟาเลือ่นลง
อัตโนมัติในขณะกําลังปด 

2 • กระจกประตูไฟฟาเลื่อนลงกอนสัมผัสดาม
คอนหรือไม? 

ไมใช • ปรับคาเบื้องตนสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา 
 

หมายเหต ุ
• กอนปรับคาเบือ้งตนสวติชหลกักระจกประตู
ไฟฟา, ใหตดัแหลงจายไฟสวติชหลักกระจก
ประตูไฟฟาเปนเวลา 60 วนิาท ีจากนั้น
ประกอบหรือตดิตั้งกลับหลังจากผานไป 60 
วนิาท:ี  
<วิธีตัดแหลงจายไฟ> 
⎯ ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
⎯ ถอดขอตอสายไฟสวติชหลักกระจกประตู
ไฟฟา 

⎯ ถอดฟวสระบบกระจกประตูไฟฟา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอน

DDA903AW4S04
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ขอ 1 การขึ้น-ลงอตัโนมตัดิานคนขับไมทาํงาน [มรีะบบกระจกคนืกลบัอตัโนมตั]ิ 
DCF090358000W18 

1 การขึน้-ลงอตัโนมตัดิานคนขบัไมทาํงาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ไมมีกระแสไฟฟาจายไปยังสวติชหลัก 
• สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาบกพรอง (หนวยควบคุมกระจกประตูไฟฟาบกพรอง, สวิตชตําแหนง
อัตโนมัติบกพรอง) 

• มอเตอรกระจกประตูบกพรอง (เซ็นเซอรภายในมอเตอรบกพรอง) 
• ชุดสายไฟระหวางมอเตอรกระจกประตูไฟฟา (เซ็นเซอร) และสวติชหลักกระจกประตูไฟฟาบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฎบิตั ิ

ใช เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• ตรวจสอบการทํางานควบคุมดวยมือ 
• การทํางานควบคุมดวยมือทํางาน
ถูกตอง? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • เซ็นเซอรภายในมอเตอรกระจกประตู
ไฟฟาสงสัญญาณพลัสระหวางมอเตอรก
ระจกประตูไฟฟาทํางานหรือไม? 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขอตอสายไฟ
มอเตอรกระจกประตูไฟฟา (4ข้ัว) และ
กราวดประมาณ 6V หรือไม? 
⎯ ข้ัว 1A (สัญญาณเซ็นเซอร 1) 
⎯ ข้ัว 1C (สัญญาณเซ็นเซอร 2) 

ไมใช เปลี่ยนมอเตอรกระจกประตูไฟฟา 

ใช เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 3 • สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟารบัสัญญาณ
พลัสระหวางมอเตอรกระจกประตูไฟฟา
ทํางานหรือไม? 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟาระหวางขั้วของขอตอ
สายไฟสวิตชหลักกระจกประตไูฟฟา 
(4ข้ัว) และกราวดประมาณ 6V หรือไม? 
⎯ ข้ัว 2D (สัญญาณเซ็นเซอร 1) 
⎯ ข้ัว 2B (สัญญาณเซ็นเซอร 2) 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวาง
มอเตอรกระจกไฟฟา (เซ็นเซอร) และสวติชหลักกระจก
ประตูไฟฟา ตรวจสอบการตดิตั้งขอตอสายไฟสวิตชหลัก
กระจกประตูไฟฟา และมอเตอรกระจกประตูไฟฟา (เชน
ความเสยีหาย/ข้ัวหลุด, หลวม, สึกกรอน) ซอมหรือเปลี่ยน
ชิ้นสวนทีค่าดวาจะเปนสาเหตขุองปญหา 

 
ขอ 2 กระจกประตไูฟฟาดานคนขับไมทาํงาน 

DCF090358000W19 

2 กระจกประตไูฟฟาดานคนขบัไมทาํงาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• วงจรแหลงจายไฟหรือวงจรกราวดบกพรอง 
⎯ ฟวสขาด (B+) 
⎯ ขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวางฟวส (B+) และสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา  
⎯ ขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวางสวติชหลักกระจกประตูไฟฟาและมอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
⎯ ขาดวงจรในชดุสายไฟระหวางสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาและกราวด 

• สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาบกพรอง (วงจรภายในบกพรอง, รีเลยบกพรอง) 
• มอเตอรกระจกประตูไฟฟาบกพรอง (มอเตอรบกพรอง, ชุดควบคุมกระจกประตูบกพรอง) 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฎบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 6 1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• หลอด LED ทีส่วิตชหลักกระจกประตู
ไฟฟาติดข้ึนหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • กระจกประตูไฟฟาทั้งหมดทุกดาน
นอกเหนือจากดานคนขับทํางาน เม่ือใช
สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา 

• กระจกประตูไฟฟาทํางานถูกตองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรและการตดิตั้งของชุด
สายไฟตอไปนี:้  
มรีะบบกระจกคนืกลบัอตัโนมตั ิ
• ฟวส 30A P.WIND ขอตอสายไฟสวติชหลักกระจก
ประตูไฟฟา ข้ัว 1F  

• ขอตอสายไฟสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาข้ัว 1H- 
กราวดตัวถัง   

ไมมรีะบบกระจกคนืกลบัอตัโนมตั:ิ 
• ฟวส 30AP.WIND สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาข้ัว F 
• สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาข้ัว H กราวด  
ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนทีค่าดวาเปนสาเหตุของปญหา 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฎบิตั ิ
ใช มีระบบกระจกคนืกลับอัตโนมัต:ิ ไปข้ันตอนที่ 5  

ไมมรีะบบกระจกคนืกลบัอตัโนมตั:ิ 
• เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา  

(ดู 09-12-9 การถอด/ติดตั้งสวิตชหลัก-กระจกประตู
ไฟฟา) 

3 • ฟวส P.WIND 30 A ปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบหวัขอตอไปนี้: 
• การลัดวงจรในชุดสายไฟแหลงจายไฟ (B+) 
• การลัดวงจรในมอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนทีค่าดวาเปนสาเหตุของปญหา ถา
จําเปน เปลี่ยนฟวสมาตราฐานที่มีขนาดแอมแปรเหมาะสม 
จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 4 • ปรับคาเบื้องตนระบบกระจกประตูไฟฟา 
• ทดสอบการทํางานของกระจกประตูไฟฟา
• ระบบกระจกประตูไฟฟาทํางานถูกตอง
หรือไม? 

ไมใช ยืนยันอาการของปญหาซ้ํา และยอนกลับไปที่ข้ันตอน 1 

ใช เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 5 • วัดแรงเคลื่อนไฟฟาทีส่วติชหลักกระจก
ประตูไฟฟา (แหลงจายไฟแบตเตอรี่ ข้ัว 
1I) 

• มีแรงเคลื่อน B+ หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟสวิตชหลัก
กระจกประตูไฟฟา (แหลงจายไฟแบตเตอรี)่ 
ตรวจสอบการตดิตั้งขอตอสายไฟ สวติชหลักกระจกประตู
ไฟฟา (เชนความเสียหาย/ข้ัวหลุด/หลวม, สกึกรอน)  
ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนทีค่าดวาจะเปนสาเหตุของปญหา 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • วัดแรงเคลื่อนไฟฟาทีส่วติชหลักกระจก
ประตูไฟฟา (ข้ัวสัญญาณออกมอเตอร
กระจกประตูไฟฟา) ระหวางกระจกประตู
ไฟฟาทํางานโดยใชสวิตชหลกักระจก
ประตูไฟฟา 

• มีแรงเคลื่อน B+ หรือไม? 
(เปด: ข้ัว 1K∗ 11/I∗²  
ปด: ข้ัว 1M∗ 11/K∗²) 

ไมใช เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 • วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่มอเตอรกระจก
ประตูไฟฟา (2 ข้ัว) (ข้ัวแหลงจายไฟ
แบตเตอรี)่ ระหวางมอเตอรกระจกประตู
ไฟฟาทํางานโดยใชสวิตชหลกักระจก
ประตูไฟฟา 

• มีแรงเคลื่อน B+ หรือไม? 
(เปด: ข้ัว 1B/ปด: ข้ัว 1A) 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวางสวิตช
หลักกระจกประตูไฟฟาและมอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
ตรวจสอบการตดิตั้งขอตอสายไฟสวติชหลักกระจกประตู
ไฟฟา (เชนความเสียหาย/ข้ัวหลุด, หลวม, สกึกรอน) 
ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนทีค่าดวาเปนสาเหตุของปญหา 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 • กระจกประตูไฟฟาดานคนขับทาํงาน เม่ือ
ใชสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟาทาํงาน(หมุน) 
หรือไม? 

 
หมายเหต ุ
• มอเตอรกระจกประตูไฟฟาไมทํางาน
ในขณะอุณหภมูิภายในมอเตอร 
กระจกประตูไฟฟาสูงเกินไป ปลอย
มอเตอรทิ้งไว 3 นาที และตรวจสอบ
การทํางานมอเตอรกระจกประตู
ไฟฟาอีกครั้ง หลังจากอุณภูมิ
มอเตอรลดลง 

ไมใช เปลี่ยนมอเตอรกระจกประตูไฟฟา 

ใช เปลี่ยนชดุควบคุม 9 • ถอดกระจกออกจากโครงยึด 
• แนใจวาสามารถเคลื่อนกระจกไดอยาง
ราบเรียบดวยมอื 

• เคลื่อนไดราบเรียบหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการคดงอของชุดควบคุมหรือสวนอ่ืน ถาปกติให
เปลี่ยนรางกระจก 

∗¹: มีระบบกระจกคืนกลับอัตโนมัต ิ
∗²: ไมมีระบบกระจกคืนกลับอัตโนมัต ิ
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ขอ 3 กระจกประตไูฟฟานอกเหนอืจากดานคนขับไมทํางานเมื่อใชสวติชรอง 
DCF090358000W20 

3 กระจกประตไูฟฟานอกเหนอืจากดานคนขบัไมทาํงาน เมือ่ใชสวติชรอง 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟสวิตชรองกระจกประตูไฟฟา (วงจรแหลงจายไฟแบตเตอรี)่ 
• สวิตชรองกระจกประตูไฟฟาบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนมอเตอรกระจกประตูไฟฟา 1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• จัดตาํแหนงสวติชตัดการทํางานที่ตวั 
สวิตชหลักไปตาํแหนงปลดล็อก (unlock) 

• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาทีส่วติชรองกระจก
ประตูไฟฟา (ข้ัว C) 

• แรงเคลื่อน B+ หรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวาง
สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาและสวิตชรองกระจกประตู
ไฟฟา ตรวจสอบการตดิตั้งขอตอสายไฟสวติชรองกระจก
ประตูไฟฟา (เชนความเสียหาย, ข้ัวหลุด, หลวม, สึก
กรอน) ซอมหรอืเปลี่ยนชิ้นสวนที่คาดวาจะเปนสาเหตุ
ของปญหา 

 
ขอ 4 กระจกประตไูฟฟานอกเหนอืจากดานคนขับไมทํางานเมื่อใชสวติชหลกั 

DCF090358000W21 

4 กระจกประตไูฟฟานอกเหนอืจากดานคนขบัไมทาํงานเมื่อใชสวติชหลกั 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวางสวติชกุญแจ (IG1) และสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา (IG1) 
• สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาบกพรอง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• จัดตาํแหนงสวติชตัดการทํางานที่ตวัสวติช
หลักไปตําแหนง ปลดล็อก (UNLOCK) 

• กระจกประตูไฟฟาทั้งหมดทุกบาน
นอกเหนือจากดานคนขับ โดยใชสวติช
หลักกระจกประตูไฟฟา 

• กระจกประตูไฟฟาทํางานถูกตองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟสวิตชหลัก
กระจกประตูไฟฟา (แหลงจายไฟแบตเตอรี)่ ตรวจสอบ
การตดิตั้งขอตอสายไฟสวิตชหลัก  กระจกประตูไฟฟา 
(เชน ความเสียหาย, ข้ัวหลดุ, หลวม, สึกกรอน) ซอม
หรือเปลี่ยนชิ้นสวนที่คาดวาจะเปนสาเหตุของปญหา 

 
ขอ 5 กระจกประตไูฟฟานอกเหนอืจากดานคนขับไมทํางานเมื่อใชสวติชหลกัและสวติชรอง 

DCF090358000W22 

5 กระจกประตไูฟฟาทัง้หมดไมทาํงาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• วงจรแหลงจายไฟหรือกราวดบกพรอง 
⎯ ฟวสขาด (IG1) 
⎯ ขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวางสวติชกุญแจ และสวติชหลักกระจกประตูไฟฟา 
⎯ ขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวาง สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาและสวิตชรองกระจกประตู
ไฟฟา 

⎯ ขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวางสวติชหลักกระจกประตูไฟฟาและมอเตอรกระจกไฟฟา 
⎯ ขาดวงจร ในชดุสายไฟระหวางสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาและกราวด 

• สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาบกพรอง (สวติชตดัการทํางานบกพรอง, สวติชบกพรอง) 
• สวิตชรองกระจกประตูไฟฟาบกพรอง 
• มอเตอรกระจกประตูไฟฟาบกพรอง (ชุดควบคุมบกพรอง, มอเตอรบกพรอง) 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ระบบปกติ (จัดตําแหนงสวติชตัดการทํางานไมถูกตอง) 1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• จัดตาํแหนงสวติชตัดการทํางานที่ตวัสวติช
หลักไปตําแหนงปลดล็อก 

• ตรวจสอบการทํางานระบบกระจกประตู
ไฟฟาอีกครั้ง 

• ระบบกระจกประตูไฟฟาทํางานถูกตอง
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนที่ 6 2 • กระจกประตูไฟฟาทั้งหมดทํางาน
นอกเหนือจากดานคนขับเมื่อใชสวิตชหลัก 

• มีกระจกประตูไฟฟาบานหนึ่งบานใดทํางาน
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 • กระจกประตูไฟฟาดานคนขับทํางานเมื่อใช

สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา 
• กระจกประตูไฟฟาทํางานหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดวงจรในชุดสายไฟระหวางสวิตชหลัก
กระจกประตูไฟฟา และกราวดตัวถัง ตรวจสอบการติดต้ังขอ
ตอสายไฟสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา (เชนความเสียหาย, 
ขั้วหลุด, หลวม, สึกกรอน)  
ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่เสียหาย 

ใช มีระบบกระจกคืนกลับอัตโนมัติ: ไปขั้นตอนตอไป ไมมีระบบ
กระจกคืนกลับอัตโนมัติ: เปล่ียนสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา 
(ดู 09-12-9 การถอด/ติดต้ังสวิตชหลัก, กระจกประตูไฟฟา) 

4 • ฟวส 30 A P WIND ปกติหรือไม? 

ไมใช • เปล่ียนฟวสตัวใหมใหเหมาะสม 
⎯ ถาฟวสละลาย, ใหตรวจสอบการลัดวงจรของ
สายไฟ, ซอมหรือเปล่ียนสายไฟจากนั้นเปล่ียนฟวส 

ใช เปล่ียนสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา 5 • ตรวจวัดแรงเคล่ือนไฟฟาที่สวิตชหลักกระจก
ประตูไฟฟา (แหลงจายไฟแบตเตอรี่ขั้ว 1I)  

• มีแรงเคลื่อน B+ หรือไม? 
ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟสวิตชหลัก

กระจกประตูไฟฟา (แหลงจายไฟฟาแบตเตอรี่) 
ตรวจสอบการติดต้ังขอตอสายไฟสวิตชหลัก กระจกหนา 
ตางไฟฟา (เชนความเสียหาย, ขั้วหลุด, หลวม, สึกรอน)  
ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่เสียหาย 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 • ระบุกระจกประตูไฟฟาที่ไมทํางาน 
• วัดแรงเคล่ือนไฟฟาที่มอเตอรกระจกประตูไฟฟา
ดานที่สงสัย (แหลงจายไฟแบตเตอรี่) ระหวาง
การทํางานของมอเตอรกระจกประตูไฟฟาโดย
ใชสวิตชรองกระจกประตูไฟฟาดานที่สงสัย 

• มีแรงเคลื่อน B+ หรือไม? 
(เปด: ขั้ว B/ ปด: ขั้ว A) 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 9 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 • ใหมอเตอรกระจกประตูไฟฟาทํางานโดยใช
สวิตชรอง 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟาทํางาน (หมุน)
หรือไม? 

 

หมายเหต ุ
• มอเตอรกระจกประตูไฟฟาไมทํางาน
ในขณะอุณหภูมิภายในมอเตอรกระจก
ประตูไฟฟาสูงเกินไป ปลอยมอเตอรทิ้งไว 
3 นาที และตรวจสอบการทํางานมอเตอร
กระจกประตูไฟฟาอีกครั้ง หลังจาก
อุณหภูมิมอเตอรลดลง 

ไมใช เปล่ียนมอเตอรกระจกประตูไฟฟา 

ใช เปล่ียนชุดควบคุม 8 • ถอดกระจกออกจากโครงยึด 
• แนใจวาสามารถเคลื่อนกระจกไดอยาง
ราบเรียบดวยมือ 

• กระจกเคล่ือนไดราบเรียบหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการคดงอของชุดควบคุมหรือสวนอื่น ถาปกติ, ให
เปล่ียนรางกระจก 

ใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวางสวิตช
รองกระจกประตูไฟฟา และมอเตอรกระจกประตูไฟฟา  
ตรวจสอบการติดต้ังขอตอสายไฟสวิตชรองและตัวมอเตอร 
(ความเสียหาย, ขั้วหลุด, หลวม, สึกกรอน) 
ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่คาดวาเปนสาเหตุของปญหา 

9 • ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาที่สวิตชรองกระจก
ประตูไฟฟา (สัญญาณออกมอเตอรกระจก
ไฟฟา) ระหวางใชสวิตชรองกระจกประตูไฟฟา 

• มีแรงเคลื่อน B+หรือไม? 
(เปด: ขั้ว F/ ปด: ขั้ว B) 

ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 
ใช ไปขั้นตอนตอไป 10 • ปลดขอตอสายไฟสวิตชรองกระจกประตูไฟฟา 

• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางสวิตชรอง 
กระจกประตูไฟฟาขั้ว B และกราวด 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟสวิตชรอง
กระจกประตูไฟฟา  
ตรวจสอบการติดต้ังขอตอสายไฟสวิตชรอง (เชนความ
เสียหาย, ขั้วหลุด, หลวม, สึกกรอน)  
ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่คาดวาเปนสาเหตุของปญหา  
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 12 

ใช เปล่ียนสวิตชรองกระจกประตูไฟฟา 11 • ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางสวิตชรองกระจก
ประตูไฟฟา ขั้ว F และกราวด 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 
ไมใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟสวิตชรอง

กระจกประตูไฟฟา  
ตรวจสอบการติดต้ังขอตอสายไฟสวิตชรอง (เชนความ
เสียหาย, ขั้วหลุด, หลวม, สึกกรอน)  
ซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนที่คาดวาเปนสาเหตุของปญหา  
จากนั้นไปขั้นตอน 12 

 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบกระจกประตไูฟฟา 
(ดานคนขบัขึ้น-ลงอตัโนมตัิ)] 

 

09-03A-11 

09

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 12 หมายเหต ุ

• อยากดใชงานสวิตชหลักกระจกประตู
ไฟฟาในขณะทาํการตรวจสอบหัวขอ
ตอไปนี้ 

 

• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางสวิตชหลัก
กระจกประตูไฟฟาข้ัว (1A, 1B, 1J) ∗¹/ (A, 
B, J) ∗² และกราวด 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 

ใช ตรวจสอบการขาดหรือลัดวงจรในชุดสายไฟระหวาง
สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา และสวิตชรองกระจก
ประตูไฟฟา 
ตรวจสอบการตดิตั้งขอตอสายไฟสวติชหลักกระจก
ประตูไฟฟาและสวติชรองกระจกประตูไฟฟา(เชนความ
เสียหาย, ข้ัวหลุด, หลวม,สึกกรอน)  
ซอมหรือเปลีย่นชิ้นสวนทีค่าดวาเปนสาเหตุของปญหา 

13 หมายเหต ุ
• อยากดใชงานสวิตชหลักกระจกประตู
ไฟฟาในขณะทาํการตรวจสอบหัวขอ
ตอไปนี้ 

 

• ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางสวิตชหลัก
กระจกประตูไฟฟา ข้ัว (1C, 1D, 1L) ∗¹/ 
(C, D, 2) ∗² 

• มีการตอเนื่องหรือไม? 
ไมใช เปลี่ยนสวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 

∗¹: มีระบบกระจกคืนกลับอัตโนมัต ิ
∗²: ไมมีระบบกระจกคืนกลับอัตโนมัต ิ
 

ขอ 6 กระจกประตไูฟฟาดานคนขับเลือ่นลงอตัโนมตัใินขณะกาํลังปด  
DCF090358000W23 

6 กระจกประตไูฟฟาดานคนขบัเลือ่นลงอตัโนมตัใินขณะกาํลงัปด 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• มีความตานทานในการเลื่อนข้ึนปดของกระจกประต ู
⎯ การตดิตั้งไมถูกตอง 
⎯ มอเตอรควบคุมบกพรอง 
⎯ มีสิ่งแปลกปลอมติดขัดที่กระจกประตูกับรางกระจก 
⎯ การตดิตั้งโครงยึดและกระจกประตูไมด ี
⎯ รางกระจกบกพรอง 
⎯ ยางรางกระจกประตูบกพรอง 
หมายเหต ุ
• เม่ือสวิตชตรวจพบบางสิ่งกีดขวางอยู กระจกประตจูะเลื่อนกลับอัตโนมัติ เพ่ือปองกันสิ่งกีด
ขวางเหลานั้น โดยจะเลื่อนเปดกระจกประตูลงอัตโนมัต ิ

• ถาความตานทานในการเลื่อนของกระจกประตูมีมากและความเร็วในการเลื่อนข้ึนของกระจก
ลดลง กระจกประตูอาจจะเลื่อนกลับอัตโนมัตเิพ่ือปองกันสิ่งกีดขวางเหลานัน้ 

• ถาความเร็วในการเลื่อนข้ึนของกระจกลดลง, ใหตรวจสอบชิน้สวนตอไปนี ้
⎯ ถากระจกหมุนเดินหนาชาลง: ใหตรวจสอบตัวนํากระจกดานหนา/หรือรางกระจก 
⎯ ถากระจกหมุนถอยหลังชาลง: ใหตรวจสอบตวันํากระจกดานหลัง/หรือรางกระจก 

 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ระบบปกติ (อธิบายใหลูกคารบัทราบวาระบบทํางานเปน
ปกติ) 

1 • ยืนยันอาการของปญหา 
• อาการของปญหาเกิดข้ึนภายใตสภาวะ
ตอไปนี้หรือไม?: 
⎯ บนสภาพถนนที่เปนหลุม, บอ 
⎯ เปด/ปด ประต ู

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ตรวจสอบการตดิตั้งกระจก 
• ปกติหรือไม? ไมใช ติดตั้งกระจกใหถูกตอง, จากนัน้ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ทําเครื่องหมายตําแหนงการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว
ที่ดานประตูหรอืราง, ไปข้ันตอนที่ 5 

3 • ติดเทปทีด่านหลังของกระจก 
• ติดเครื่องยนตที่รอบเดินเบา 
• ตรวจสอบความเร็วการทํางานของกระจก 
• มีการเปลี่ยนแมลงของความเรว็ (เชนชาลง) 
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนมอเตอรควบคุม จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 4 • ตรวจสอบความเร็วการทํางานของกระจกอีก
ครั้ง 

• มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของความเร็ว (เชน 
5-6 ครั้ง) หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 8 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบกระจกประตไูฟฟา 
(ดานคนขบัขึ้น-ลงอตัโนมตัิ)] 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ถามวีตัถแุปลกปลอม: 

• เอาวัตถุแปลกปลอมนั้นออก  
ถามรีองรอยขรขุระ, ไมเรยีบบนรางกระจก: 
• ใหเปลี่ยนชุดยางรางกระจกประต ู
ยืนยันอาการของปญหา ซ้ําอีกครั้ง, ถาปญหายัง
เหมือนเดิม ใหยอนกลับไปขั้นตอนที่ 3 

5 • มีวัตถแุปลกปลอมระหวางกระจกประต,ู และ
ยางขอบกระจกประตหูรือไม? 

• มีรองรอยขรุขระ, ไมเรียบบนรางกระจก
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • ตรวจสอบการตดิตั้งโครงยึดและกระจกประต ู

• ติดตั้งไดถูกตองและแนนหนาหรือไม? ไมใช ติดตั้งใหมใหถกูตองและแนนหนา ยืนยันอาการปญหา
อีกครั้ง  
ถาปญหายังเหมือนเดิม ใหยอนกลับไปขั้นตอนที่ 3 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 • ตรวจสอบรางกระจกและตัวนํากระจก 
• ทั้งสองสวนเปนปกติหรือไม? ไมใช ติดตั้งรางกระจก ใหถูกตอง  

ยืนยันอาการปญหาอีกครั้ง   
ถาปญหายังเหมือนเดิม ใหยอนกลับไปขั้นตอนที่ 3 

ใช ปฏิบัตติามขั้นตอนที่ 3 ในขั้นตอนนี้อีกครั้ง 8 • ตรวจสอบความเร็วการทํางานของกระจก
ประต ู

• มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรอืไม? 
ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดิตัง้เทปทีป่ลาย ถากระจกประตเูลื่อนเดนิหนาชาลง 
 

ถากระจกประตเูลื่อนถอยหลงัชาลง

ตาํแหนงการเปลีย่นแปลงความเรว็ 

DCF903ZWB1S0



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบกระจกประตไูฟฟา 
(ดานคนขบัขึ้น-ลงอตัโนมตัิ)] 
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ขอ 7 เสียงผดิปกตใินขณะกระจกประตไูฟฟาทาํงาน 
DCF090358000W24 

7 เสยีงผดิปกตใินขณะกระจกประตไูฟฟาทาํงาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• โบลทติดตั้งกระจกประตูและโครงยึดหลวม 
• ชิ้นสวนเรซิ่นของตัวควบคุมเสยีหาย 

⎯ ชิ้นสวนเรซินสกึหรอเนื่องจากเคเบิ้ล 
⎯ ชุดเฟองภายในมอเตอรควบคุมเสียหาย 

 
หมายเหต ุ

• ระบุตาํแหนงที่เกิดเสียงดังโดยใชเครื่องมือฟงเสียงหรือเทียบเทา 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 

เสยีงผดิปกต ิ เวลาทีเ่กดิเสยีง สาเหตทุีเ่ปนไปได บรเิวณทีเ่กดิเสยีง การปฏบิตั ิ
เสียงดังคลิ้ก เม่ือกระจกประตู

เริ่มทํางาน 
โบลทติดตั้งกระจกประตูและ
โครงยึดหลวม 

ระหวางโครงยดึและ
ดานลางของกระจก
ประต ู

ขันโบลทใหแนน 

เสียงลั่นดังเอ๊ียดๆ ในขณะกระจกประตู
ทํางาน 

เสียงเกิดข้ึนโดยชิ้นสวนเรซิ่น
ของตัวควบคุมเสียหายจาก
เคเบิ้ล 
 
หมายเหต ุ
• ในรถยนตทีต่ิดตั้งไกด
ตัวควบคุมแบบโรล
เลอรจะไมมีเสยีงลั่นดัง
เอ๊ียดๆ 

ชุดควบคุมกระจก เปลี่ยนชดุควบคุม 

เสียงกระทบกัน 
เสียงกอง 

 ชุดเฟองภายในมอเตอร
ควบคุมเสียหาย 

เฟองภายในมอเตอร
ควบคุม 

เปลี่ยนมอเตอร
ควบคุม 

 
 

 

มอเตอรกระจกประตไูฟฟา โครงยดึ

ชดุควบคมุกระจก
ประตไูฟฟา 

DCF912ZWB525





การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบรโีมทคอนโทรล]  
 

09-03B-1 

09

09-03B การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบรโีมทคอนโทรล] 
การวเิคราะหปญหาบนรถยนต............09-03B-4 ไดอะแกรมสายไฟ 

   ระบบรโีมทคอนโทรล...........................
 
09-03B-1 ดชันีการแกไขปญหาตามอาการ.........09-03B-4 

คาํนาํ..................................................09-03B-1 
ใบตรวจสอบระบบรโีมทคอนโทรล.............09-03B-2 

ขอ 1 การวเิคราะห 
   ปญหาบนรถยนตไมทาํงาน............

 
09-03B-5 

การตรวจสอบระบบรีโมทคอนโทรล 
   เบื้องตน............................................

 
09-03B-3 

ขอ 2 ไมสามารถรีโปรแกรมตวั 
   รโีมทคอนโทรล..........................

 
09-03B-7 

 
 
ไดอะแกรมสายไฟระบบรโีมทคอนโทรล 

DCF090369000W01 

 
 
คาํนาํ 

DCF090369000W02 

• หลังจากใชการตรวจสอบเบื้องตนระบุปญหาไดอยางชัดเจนแลว ใหไปที่การแกไขปญหาตามอาการ 
แผนภมู ิ

 
 
 
 
 

โมดลุควบคมุ
ระบบ 

โมดลุควบคมุการลอ็ก
ประต ู

สวติชประต ู

โมดลุควบคมุ 
แฟลชเชอร 

สวติชไฟ
เตอืนฉกุเฉนิ 

โมดลุควบคมุกนัขโมย 

ใชใบตรวจสอบในการสอบถามปญหา
เกีย่วกบัการใชงานระบบรโีมทคอนโทรล 

เริม่ 

ตรวจสอบการทาํงานเบื้องตน
ของระบบรโีมทคอนโทรล 

การแกไขปญหา 

B+ IG1

B+IG1

DBR914ZWB002



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบรโีมทคอนโทรล] 
 

09-03B-2 

ใบตรวจสอบระบบรโีมทคอนโทรล 
DCF090369000W03 

• ใชใบตรวจสอบตอไปนี้ในการสอบถามปญหากับลูกคาเมื่อนํารถเขามารับบริการ 
• ถาลักษณะอาการของปญหาเปนแบบที่ “เม่ือใชรีโมทคอนโทรลแลว ระบบการล็อกประตูไมทํางานทั้งหมด” ใหตรวจสอบ
ลักษณะการใชงานระบบรีโมทคอนโทรล โดยใชใบตรวจสอบขางลางนี ้

 

ตรวจสอบหวัขอตอไปนี้กับลูกคา 
คําถามที่ 1 ลูกคารองเรยีนเกี่ยวกับเรื่องอะไร? 

 เม่ือใชรีโมทคอนโทรลระบบล็อกประตูไมทํางานทั้งหมด (ประตูไมล็อก/ปลดล็อก) 
 อ่ืนๆ___________________________________________________________________________ 

 
คําถามที่ 2 เปนระบบรีโมทคอนโทรลทีต่ิดตัง้มาจากโรงงานหรือตดิตั้งมาจากภายนอก? 

 จากโรงงาน 
→ ไปคําถามที ่3 
 จากภายนอก 

→ แกไขปญหาจากคูมือการใชระบบรีโมทคอนโทรลในรุนนั้นๆ 
 
คําถามที่ 3 ทดสอบการใชงานตัวรีโมทคอนโทรลพรอมกับลกูคาในระยะหาง 2.5 เมตร {8.2 ft} จากกึ่งกลางของตัวรถ (ตอง

แนใจวาสวติชกุญแจอยูในตําแหนง LOCK หรอืถอดออก)  
ระบบรีโมทคอนโทรลทํางานหรือไม? 
 ทํางาน 

→ อธิบายหัวขอตอไปนี้ใหลูกคาทราบ 
• ระบบรีโมทคอนโทรลจะไมทาํงานเมื่อสวิตชกุญแจอยูในตําแหนง ON 
• ระบบรีโมทคอนโทรลจะไมทาํงาน ถาควบคมุในระยะที่หางมากเกินไป (มากกวา 2.5 เมตร {8.2 ft}) จาก
ก่ึงกลางของตัวรถ 

ไมทํางาน 
→ ไปคําถามที ่4 

 
คําถามที่ 4 ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทีลู่กคาใชรีโมทคอนโทรล 

บริเวณพ้ืนที่เฉพาะ, เชนใกลสถานีสงสัญญาณ TV, โรงงาน, โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ฯลฯ มผีลตอการทํางาน
หรือไม? 
 มี บริเวณ________________________________________________________________________ 

→ พ้ืนที่บริเวณที่ใชรีโมทคอนโทรลไมดี อธิบายถึงผลกระทบที่มีตอการใชรีโมทคอนโทรลใหลูกคาทราบ 
 ไมมี 

→ ไปคําถามที ่5 
 
คําถามที่ 5 แนใจวาลูกคาไมไดตดิตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเตมิภายในตัวรถ 

มีการตดิตั้งอุปกรณไฟฟาตางๆ เหลานี้เพ่ิมเติมหรือไม? 
• มือถือแบบตดิตัง้ในรถ 
• อุปกรณรับสงวทิย ุ
• สัญญาณกันขโมย 
• TV และอ่ืนๆ 
 มี คือ________________________________________________________________________ 
 ไมมี 

ทําการตรวจสอบระบบรีโมทคอนโทรลเบื้องตน 
 

ZLU0903W002 
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การตรวจสอบระบบรีโมทคอนโทรลเบือ้งตน 
DCF090369000W04 

• ใหตรวจสอบการใชงานระบบรโีมทคอนโทรลเบื้องตน กอนการแกไขปญหาตามอาการ 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช แกไขปญหาจากคูมือการใชระบบรีโมทคอนโทรลในรุน
นั้นๆ 

1 • เปนระบบทีต่ิดตั้งมาจากภายนอกหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ลูกคาใชงานระบบรีโมทคอนโทรลใน

ขณะที่สวิตชกุญแจอยูทีต่ําแหนง LOCK 
หรือไม? 

ไมใช • อธิบายใหลูกคาทราบวาระบบรีโมทคอนโทรลจะไม
ทํางานเมื่อสวิตชกุญแจอยูในตาํแหนง ON 

• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง LOCK, จากนัน้ไป
ข้ันตอนตอไป 

ใช ทดลองใชรีโมทคอนโทรลล็อก/ปลดล็อกประตูในบริเวณ
พ้ืนที่แหงใหมที่ไมมผีลกระทบ 
ถาระบบทาํงานปกต:ิ 
• พ้ืนที่บริเวณที่ใชงานไมด,ี อธิบายใหลูกคาทราบถึง
ผลกระทบของพื้นที่ทีใ่ชงาน 

ถาระบบไมทาํงาน: 
• ไปข้ันตอนตอไป 

3 • ลูกคาใชงานระบบรีโมทคอนโทรลใน
บริเวณพื้นที่เฉพาะ เชน ใกลสถานีสง
สัญญาณ TV, โรงงาน, โรงงาน
อุตสาหกรรมหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ปลดข้ัวตอสายไฟอุปกรณเพ่ิมเติมเหลานั้นออก จากนั้น
ทดลองใชรีโมทคอนโทรลล็อก/ปลดล็อกประต ู
ถาระบบทาํงานปกต:ิ 
• อุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติมเหลานัน้รบกวนหรือมี
ผลกระทบตอระบบรีโมทคอนโทรล 

ถาระบบไมทาํงาน: 
• ไปข้ันตอนตอไป 

4 • มีการตดิตั้งอุปกรณไฟฟาจากภายนอก
เพ่ิมเติมเขามาภายในตัวรถหรอืไม? 
⎯ มือถือแบบตดิตัง้ในรถ 
⎯ อุปกรณรับสงวทิย ุ
⎯ สัญญาณกันขโมย 
⎯ TV และอ่ืนๆ 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 • ปฏิบัตติามการวิเคราะหปญหาบนรถยนต 

(ดู 09-03A-4 การวิเคราะหปญหาบน
รถยนต) 

• การวิเคราะหปญหาบนรถยนตทํางาน
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 1 ของขอ 1 การวเิคราะหปญหาบนรถยนต
ไมทํางาน 

ใช ระบบเปนปกต ิ6 • ทําการรีโปรแกรมรีโมทคอนโทรล 
• สามารถรีโปรแกรมรีโมทคอนโทรลได
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 1 ของขอ 2 ไมสามารถรีโปรแกรมตัวรีโมท
คอนโทรล 
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การวเิคราะหปญหาบนรถยนต 
DCF090369000W05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBR0903MWB009 

 
ดชันีการแกไขปญหาตามอาการ 

DCF090369000W06 

ขอ หวัขอการแกไขปญหา รายละเอยีด หนา 
1 การวิเคราะหปญหาบนรถยนตไม

ทํางาน 
การทํางานของโมดุลกันขโมยไม
ทํางาน 

(ดู 09-03A-4 ขอ 1 การวิเคราะห
ปญหาบนรถยนตไมทํางาน) 

2 ไมสามารถรีโปรแกรมตัวรีโมท
คอนโทรล 

การรีโปรแกรมตัวรีโมทคอนโทรลใน
โมดุลกันขโมยไมทํางาน 

(ดุ 09-03A-7 ขอ 2 ไมสามารถรี
โปรแกรมตัวรีโมทคอนโทรล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การวิเคราะหปญหาทํางานถูกตอง 
สิ้นสดุการวิเคราะหปญหา 

การวิเคราะหปญหาไมทํางาน 
ใหดูการวิเคราะหปญหาบนรถยนต 

เริ่ม 

1. ถอดกุญแจออกจากคอพวงมาลัย 
2. ปดประตทูุกบาน 

เปดประตูดานคนขับ 

หมายเหต ุ
• ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนเหลานีภ้ายใน 24 วนิาท ี
 

1. เสียบกุญแจเขาไปภายในคอพวงมาลัย 
2. ทําซ้ําข้ันตอนตอไปนี้ 4 ครัง้ 
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON แลวหมุนคืน
กลับตําแหนง LOCK 

3. ถอดกุญแจออกจากคอพวงมาลัย 
4. ผลักสวิตชประตูดานคนขับ 3 ครัง้ 

ยืนยันการทํางานตอไปนี้ตามลาํดับทกุๆ 1 วนิาท:ี 
• ประตทูั้งหมดลอ็ก 
• ประตดูานคนขับปลดล็อก 
• ประตดูานผูโดยสารและประตหูลังปลดล็อก 

 

การทํางานปกตหิรือไม? 

ปฏิบัตติามขั้นตอนไดถูกตองหรือไม? 

รอ 40 วนิาท ี

ไมใช 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช 
 
 
 
 
 

กลบัไปที ่

ใช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช
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ขอ 1 การวเิคราะหปญหาบนรถยนตไมทาํงาน 
DCF090369000W07 

• เม่ือตรวจสอบการวิเคราะหปญหาบนรถยนตในหัวขอ (*) ใหขยับสายไฟหรอืข้ัวตอสายไฟในขณะทีท่ําการตรวจสอบ เพ่ือ
คนหาตําแหนงที่หนาสัมผัสของขั้วตอหรือสายไฟที่บกพรอง ซึ่งเปนสาเหตทุําใหเกิดขอบกพรองเปนครั้งคราว ถามีปญหา 
ตองแนใจวาข้ัวสายไฟและขอตอไดถูกติดตั้งไวอยางถูกตอง และไมมคีวามเสียหายเกิดข้ึนกับสวนเหลานี ้

1 การวเิคราะหปญหาบนรถยนตไมทาํงาน 
รายละเอยีด การทํางานของโมดุลกันขโมยไมทํางาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ระบบโมดุลควบคุมการล็อกประตูบกพรอง 
• กานตอชุดล็อกประตูบกพรอง 
• ระบบควบคุมการล็อกประตูบกพรอง 
• โมดุลควบคุมกันขโมยบกพรอง 
• วงจรแหลงจายไฟโมดลุควบคมุกันขโมยบกพรอง 
• วงจรกราวดโมดุลควบคุมกันขโมยบกพรอง 
• มีขอบกพรองในวงจรสัญญาณ IG1, B+ ของโมดุลควบคมุระบบ 

⎯ ฟวสแหลงจายไฟโมดลุควบคมุระบบบกพรอง 
⎯ มีขอบกพรองเกิดข้ึนในชดุสายไฟระหวางฟวสและแหลงจายไฟโมดุลควบคุมระบบหรือมี

ขอบกพรองในตัวโมดลุควบคมุระบบ 
• ขอบกพรองในวงจรสัญญาณเปด/ปดประตูของโมดุลควบคมุระบบ 

⎯ สวิตชประต,ู ขอบกพรองในโมดุลควบคุมระบบ 
• ขอบกพรองในวงจรสัญญาณ GND โมดุลควบคุมระบบ 

⎯ มีขอบกพรองในชุดสายไฟระหวางโมดลุควบคุมระบบและกราวด 
⎯ มีขอบกพรองในชุดสายไฟระหวางโมดลุควบคุมระบบและสวิตชประต ู

• มีขอบกพรองในวงจรสัญญาณล็อก/ปลดล็อกโมดลุควบคุมระบบ 
⎯ โมดุลควบคุมระบบบกพรอง 
⎯ มีขอบกพรองเกิดข้ึนในชดุสายไฟระหวางโมดุลควบคุมระบบและโมดุลควบคุมกันขโมย 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบการทาํงานของการวเิคราะหปญหาบนรถยนต 
• ในขณะวิเคราะหปญหา อุปกรณเหลานี้ทํางานได
หรือไม? 
⎯ ล็อกประตทูั้งหมด 
⎯ ประตดูานคนขับปลดล็อก 
⎯ ประตทูั้งหมดปลดล็อก 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 7 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 ตรวจสอบกานตอลอ็กประต ู
• ใชปุมล็อกประตูภายในหองโดยสาร และตรวจสอบ
ดูวาสามารถล็อก/ปลดล็อกไดดวยมือ 

• ระบบล็อกประตทูํางานหรือไม? 

ไมใช แกไขปญหาทีก่ลไกกานตอลอ็กประต ู

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบดวูาขอบกพรองเกดิขึน้ภายในโมดลุควบคมุ
การลอ็กประต,ู แอค็ชวิเอเตอรลอ็กประต,ู สวติชกญุแจ 
และ/หรอืชดุสายไฟทีเ่กีย่วของ, หรอืทีอ่ืน่ 
• หัวขอตอไปนี้ทาํงานเมื่อเสียบกุญแจเขากับสวิตช
ควบคุมการล็อก/ปลดล็อกที่ประตหูรือไม? 
⎯ ล็อกประตทูั้งหมด 
⎯ ประตทูั้งหมดปลดล็อก 

ไมใช ตรวจสอบระบบควบคุมการล็อกประตดูวยไฟฟา, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

ใช เปลี่ยนโมดลุควบคุมระบบ และรีโปรแกรมตัว
รีโมทคอนโทรลใหม, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

4 ตรวจสอบระบบควบคมุการลอ็กประตดูวยไฟฟา 
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง LOCK 
• ปลดข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุระบบ 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุ
ระบบ ดังตอไปนี้: 
⎯ ข้ัว O 
⎯ ข้ัว K 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 5 โวลตหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบโมดลุควบคุมกันขโมยและชดุสายไฟ 
(ระหวางโมดลุควบคุมระบบขัว้ O, ข้ัว K และ
โมดุลควบคุมกันขโมยข้ัว Q) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบโมดลุควบคมุกนัขโมย 
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง LOCK 
• ปลดข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุกันขโมย (24 ข้ัว) 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุกัน
ขโมย (24 ข้ัว) ข้ัว V 

• ความตานทาน 1.3 kΩ หรือไม?  

ไมใช เปลี่ยนโมดลุควบคุมกันขโมย, จากนั้นไปขั้นตอน
ที่ 15 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ซอมชุดสายไฟระหวางโมดลุควบคุมระบบและ

โมดุลควบคุมกันขโมย, จากนัน้ไปขั้นตอนที่ 15 
6* ตรวจสอบการตอเนือ่งและลดัวงจรระหวางชดุสายไฟ

โมดลุควบคมุระบบและโมดลุควบคมุกนัขโมย 
• ปลดข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุระบบ 
• ตรวจสอบชุดสายไฟระหวางขัว้ตอสายไฟโมดุล
ควบคุมระบบขัว้ J และขั้วตอสายไฟโมดุลควบคุม
กันขโมย (24 ข้ัว) ข้ัว V 

• มีการขาดหรือลดัวงจรของชุดสายไฟหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโมดลุควบคุมระบบและรีโปรแกรมตวั
รีโมทคอนโทรลใหม, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 ตรวจสอบฟวสของแหลงจายไฟโมดลุควบคมุระบบและ
โมดลุควบคมุกนัขโมย 
• ฟวสของแหลงจายไฟโมดลุควบคุมระบบและ
โมดุลควบคุมกันขโมยปกติหรอืไม? 

ไมใช ตรวจสอบการลดัวงจรลงกราวดของวงจรฟวสตัว
ที่ขาด ซอมหรอืเปลี่ยนถาจาํเปน ติดตั้งฟวส
ขนาดแอมปใหเหมาะสม 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 ตรวจสอบสวติชประต ู
• ติดตั้งสวติชประตูไดถูกตองหรือไม? ไมใช ติดตั้งสวติชประตูใหถูกตอง จากนั้นยอนกลับไป

ข้ันตอนที่ 2 ของการตรวจสอบระบบรีโมท
คอนโทรลเบื้องตน 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 ตรวจสอบการตดิตัง้โมดลุควบคมุกนัขโมย 
• โมดุลควบคุมกันขโมยตดิตั้งกับชุดกลองตอเชื่อม 

(Joint Box) ไดอยางมั่นคงหรือไม? 
ไมใช ติดตั้งโมดลุควบคุมกันขโมยใหถูกตอง จากนัน้

ไปข้ันตอนที่ 15 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 10* ตรวจสอบสายไฟระหวางแหลงจายไฟโมดลุควบคมุ

ระบบและโมดลุควบคมุกนัขโมย เพือ่ตรวจสอบการ
ตอเนือ่ง 
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุ
ระบบดังนี:้ 
⎯ สัญญาณ IG1 (ข้ัว A) 
⎯ สัญญาณ B+ (ข้ัว B) 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 12 โวลตหรือไม?  

ไมใช ซอมสายไฟระหวางกลองฟวสและโมดลุควบคุม
ระบบ, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

ใช ซอมสายไฟที่บกพรอง จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 11* ตรวจสอบสายไฟระหวางแหลงจายไฟโมดลุควบคมุ
ระบบ, โมดลุควบคมุกนัขโมยและกราวด เพือ่ตรวจสอบ
การลดัวงจรกบั B+ 
• ปลดข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุระบบ 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัวตอสายไฟโมดุลควบคุม
ระบบขั้ว A 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 12 โวลตหรือไม?   

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 12* ตรวจสอบการตอเนือ่งของสายไฟระหวางโมดลุควบคุม
ระบบและกราวด 
• มีการตอเนื่องระหวางขั้วตอสายไฟโมดุลควบคุม
ระบบ ข้ัว L และกราวด 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟระหวางโมดุลควบคุม
ระบบและกราวด, จากนั้นไปขัน้ตอนที่ 15 
 

ใช ซอมชุดสายไฟระหวางโมดลุควบคุมระบบและ
กราวด, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 15 

13* ตรวจสอบการตอเนือ่งและลดัวงจรของชดุสายไฟ
ระหวางโมดลุควบคมุระบบและสวติชประต ู
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง LOCK 
• ปลดข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุระบบ 
• ตรวจสอบชุดสายไฟระหวางขัว้ตอสายไฟโมดุล
ควบคุมระบบขัว้ C และขั้วตอสายไฟสวิตชประต ู

• มีการขาดหรือลดัวงจรลงกราวดในชดุสายไฟ
ดังกลาวขางตนหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบรโีมทคอนโทรล] 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 14* ตรวจสอบการตอเนือ่งและลดัวงจรของระบบ

แหลงจายไฟโมดลุควบคมุกนัขโมย 
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง LOCK 
• ถอดโมดุลควบคุมกันขโมยออกจากกลองตอเชื่อม 

(Joint Box) 
• หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
• วัดแรงเคลื่อนไฟฟาข้ัวตอสายไฟโมดลุควบคมุกัน
ขโมย (16 ข้ัว) ดังตอไปนี:้ 
⎯ ข้ัว C 

• มีแรงเคลื่อนไฟฟาประมาณ 12 โวลตหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโมดลุควบคุมระบบและรีโปรแกรมตวั
รีโมทคอนโทรลใหม, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

15 ยนืยนัอาการของปญหาไมเกดิขึน้ซ้าํอีกหลงัการซอม 
• ระบบรีโมทคอนโทรลทํางานถูกตองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบอาการอีกครั้ง แลวทาํซ้ําตั้งแตข้ันตอน
ที่ 1 

 
 
ขอ 2 ไมสามารถรีโปรแกรมตวัรโีมทคอนโทรล 

DCF090369000W08 

2 ไมสามารถรโีปรแกรมตวัรโีมทคอนโทรล 
รายละเอยีด การรีโปรแกรมตัวรีโมทคอนโทรลในโมดุลกันขโมยไมทํางาน 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • วงจรสงสญัญาณบกพรอง 
⎯ แบตเตอรีต่ัวรีโมทคอนโทรล, รีโมทคอนโทรล, ขายดึโมดลุควบคุมระบบ, สกรูลงกราวดขา

ยึดโมดุลควบคมุระบบ หรือโมดุลควบคุมระบบบกพรอง 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 ตรวจสอบชนดิและการตดิตัง้แบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล 
• ตรวจสอบแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล 
• หัวขอตอไปนี้ของแบตเตอรีร่ีโมทคอนโทรล
ถูกตองหรือไม? 
⎯ การตดิตั้งแบตเตอรี่ (ข้ัวถูกตอง) 
⎯ ชนิดแบตเตอรี่ (CR2025) 

ไมใช ติดตั้งแบตเตอรี่ใหถูกตอง หรอืเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหถูกตองตามที่กําหนด (CR2025), จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 8 

ใช เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล หรือซอมข้ัว
ของรีโมทคอนโทรล, จากนั้นไปขั้นตอนที่ 8 

2 ตรวจสอบสนมิหรอืความสกปรกของขัว้แบตเตอรีร่โีมท
คอนโทรล 
• ตรวจสอบรีโมทคอนโทรลดวยสายตา 

⎯ มีสนิมหรือสิ่งสกปรกที่ข้ัวแบตเตอรี่รีโมท
คอนโทรล (บวกหรือลบ) 

⎯ การเชื่อมตอระหวางขั้วและแบตเตอรี ่

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 ตรวจสอบแบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล 
• ตรวจสอบแบตเตอรี ่
• แรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่ปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 8 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 ตรวจสอบการตดิตัง้ขายดึโมดลุควบคมุระบบ 
• การตดิตั้งขายึดโมดุลควบคุมระบบแนนหนา
หรือไม? 

ไมใช ติดตั้งขายดึโมดุลควบคุมระบบใหแนนหนา, 
จากนั้นไปขั้นตอนที่ 6 ของการตรวจสอบระบบ
รีโมทคอนโทรลเบื้องตน 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 ตรวจสอบการตดิตัง้สกรลูงกราวดระหวางโมดลุควบคมุ
ระบบและขายดึโมดลุควบคมุระบบ 
• โมดุลควบคุมระบบและขายึดโมดุลควบคุมระบบ
ถูกยึดดวยสกรลูงกราวดอยางแนนหนาหรือไม?  

ไมใช ติดตั้งสกรูลงกราวดใหแนนหนา, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 6 ของการตรวจสอบระบบรีโมท
คอนโทรลเบื้องตน 

ใช เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล, จากนั้นไป
ข้ันตอนที่ 8 

6 ตรวจสอบดวูาขอบกพรองเกดิขึน้ทีแ่บตเตอรีร่โีมท
คอนโทรลหรอืทีอ่ืน่ 
• เปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลตามชนิดที่
กําหนด 

• ระบบรีโมทคอนโทรลทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนรีโมทคอนโทรลและรีโปรแกรมตัวรีโมท

คอนโทรลใหม, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 
7 ตรวจสอบดวูาขอบกพรองเกดิขึน้ทีต่วัรโีมทคอนโทรล

หรอืทีโ่มดลุควบคมุระบบ 
• รีโปรแกรมตวัรโีมทคอนโทรลตัวใหม 
• ระบบรีโมทคอนโทรลทํางานปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนโมดลุควบคุมระบบและรีโปรแกรมตวั
รีโมทคอนโทรลใหม, จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ  
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

8 ยนืยนัอาการของปญหาไมเกดิขึน้ซ้าํอีกหลงัการซอม 
• ระบบรีโมทคอนโทรลทํางานถูกตองหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบอาการอีกครั้ง แลวทาํซ้ําตั้งแตข้ันตอน
ที่ 1 
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09-03C การแกไขปญหาตามอาการ  
[ระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนต] 

ตารางการแกไขปญหาตามอาการ 
   [ระบบปองกันการทาํงานของ   
เครือ่งยนต]......................................

 
 
09-03C-1 

ขอ 1 ไฟเตอืนกนัขโมยทาํงาน 
   ผดิปกต.ิ....................................

 
09-03C-1 

 
 
ตารางการแกไขปญหาตามอาการ [ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต] 

DCF090367000W01 

ขอ หวัขอการแกไขปญหา รายละเอยีด 
1 ไฟเตือนกันขโมยทาํงานผดิปกติ • หลังจากการหมุนสวติชกุญแจไปที่ตําแหนง ON ไฟเตือนกัน

ขโมยยังคงตดิกะพริบ 2 นาทหีรอืมากกวา 
• ไฟเตือนกันขโมยไมตดิ เม่ือหมุนสวติชกุญแจไปที่ตําแหนง ON 
• ไฟเตือนกันขโมยตดิคาง เม่ือหมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง  

LOCK 
• ไฟเตือนกันขโมยไมกะพริบหรือจังหวะในการกะพริบผิดปกติ เม่ือ
สวิตชกุญแจอยูที่ตําแหนง LOCK 

 
ขอ 1 ไฟเตอืนกนัขโมยทาํงานผดิปกต ิ

DCF090367000W02 

1 ไฟเตอืนกนัขโมยทาํงานผดิปกต ิ

รายละเอยีด 

• หลังจากการหมุนสวติชกุญแจไปที่ตําแหนง ON ไฟเตือนกันขโมยยังคงตดิกะพริบ 2 นาทหีรอื
มากกวา 

• ไฟเตือนกันขโมยไมตดิ เม่ือหมุนสวติชกุญแจไปที่ตําแหนง ON 
• ไฟเตือนกันขโมยตดิคาง เม่ือหมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง  LOCK 
• ไฟเตือนกันขโมยไมกะพริบหรือจังหวะในการกะพริบผิดปกติ เม่ือสวิตชกุญแจอยูทีต่ําแหนง LOCK 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • หนวยควบคุมบกพรอง 
• แผงหนาปดบกพรอง 
• มีการขาดหรือลดัวงจรระหวางสายไฟแผงหนาปดและหนวยควบคุม 

      
หมายเหต ุ

• ถาไฟเตือนกันขโมยยังคงตดิกะพริบเปนเวลาประมาณ 1 นาท ีหลังจากการหมุนสวิตช
กุญแจไปทีต่ําแหนง ON หลังจากนั้นแสดงรหสั DTC ใหปฏิบตัิตามการวิเคราะหปญหา
ขอบกพรองระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนต โดยสอดคลองกับรหสั DTC นั้นๆ 
(ดู 09-02A-2 ตารางรหสัวิเคราะหปญหา [ระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนต]) 

• ในขณะใช WDS เขาไปในสวนของระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต, ไฟเตือน
สัญญาณกันขโมยจะไมติดกะพริบ ถึงแมวาไดหมุนสวิตชกุญแจไปที่ตําแหนง ON ยืนยนั
สภาวะการกะพริบของหลอดไฟเตือนกันขโมย, ถอด DLC-2 เพ่ือปลดสัญญาณกันขโมย 

                                   
หมายเหต:ุ ความถี่ในการกะพริบของไฟเตือนกันขโมย 
ไฟเตือนกันขโมยตดิคาง เม่ือหมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง LOCK 
(ระบบปองกันการทาํงานของเครื่องยนตปกต)ิ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณ 1.9 S     ประมาณ 1.9 S 

ประมาณ 0.1 S 

ตดิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดบั 
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09-03C-2 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON   
• ไฟเตือนดวงอืน่ๆ บนแผงหนาปดตดิแสดงขึน้เปน
ปกติหรือไม? 

ไมใช ตรวจสอบแผงหนาปด 
 (ดู 09-22-2 การตรวจสอบแผงหนาปด) 

ใช เปลี่ยนแผงหนาปด 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปด) 

2 • หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง LOCK  
• ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ปลดข้ัวตอสายไฟแผงหนาปด(24 ข้ัว) 
• ปติดตั้งสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ไฟเตือนสญัญาณกันขโมยติดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ประกอบขั้วตอสายไฟแผงหนาปด 
• ปลดข้ัวตอสายไฟหนวยควบคมุระบบปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนต 

• ติดตั้งสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ไฟเตือนสญัญาณกันขโมยติดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจร 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ใชสายไฟบริการตอข้ัว 1 J ของแผงหนาปดลง
กราวด 

• ติดตั้งสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ไฟเตือนสญัญาณกันขโมยติดข้ึนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนแผงหนาปด 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปด) 

ใช 

เปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต 
(ดู 09-14-22 การถอด/ตดิตั้งหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต) 

5 • ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ประกอบขั้วตอสายไฟแผงหนาปด 
• ปลดข้ัวตอสายไฟหนวยควบคมุระบบปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนต 

• ใชสายไฟบริการตอข้ัว M ของหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนตลงกราวด 

• ติดตั้งสายขั้วลบแบตเตอรี ่
• ไฟเตือนสญัญาณกันขโมยติดข้ึนหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่ลัดวงจรลงกราวด
ระหวางขั้วตอสายไฟหนวยควบคุมระบบปองกัน
การทํางานของเครื่องยนตข้ัว M และแผงหนาปด 
ข้ัว 1J 
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09-03D การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
คาํนาํ  
   [ระบบเครือ่งเสยีงทั้งหมด]....................

 
09-03D-1 

ขอ 3 มเีสยีงรบกวนจากวทิยุ  
   (FM เทานัน้)...............................

 
09-03D-14 

การยนืยันขั้นตอนที่ 1: ยืนยันการทาํงาน 
   ของสวติชเครือ่งเสยีง...........................

 
09-03D-3 

ขอ 4 ไมสามารถหาสถานไีด  
   (การคนหาสถานไีมหยดุ)...............

 
09-03D-16 

ขอ 1 มคีลืน่รบกวนหรือมเีสยีงดงัรบกวน 
   ตลอด (วทิยุ, CD)...............................

 
09-03D-3 

ขอ 5 ไมสามารถล็อกสถานไีด  
   (หนาทีล่อ็กสถานไีมทาํงาน)..........

 
09-03D-16 

ขอ 2 เปดระบบเครือ่งเสยีงไมได...............09-03D-4 
ขอ 3 ไมมเีสยีงออกจากลาํโพงทุกตวั........ 09-03D-5 

ขอ 6 การรับความถีส่ัญญาณ    
   คลาดเคลือ่น...............................

 
09-03D-17 

ขอ 4 ไมมเีสยีงออกจากลาํโพง 
   บางตวั..............................................

 
09-03D-6 

คาํนาํ [เครือ่งเลน CD,  
   บรรจุแผน CD]............................

 
09-03D-17 

ขอ 5 เสยีงแตกหรอืคุณภาพเสยีงไมด.ี.......09-03D-7 
ขอ 6 เสยีงดังขึ้น-ลงขณะขบัรถ.................09-03D-7 
ขอ 7 หนาที ่ALC ไมทาํงาน.....................09-03D-8 

ขอ 1 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD  
   ไมสามารถใสแผน CD หรอื 
   นาํแผน CD ออกได......................

 
 
09-03D-19 

ขอ 8 ไฟเรอืงแสงทีร่ะบบเครือ่งเสยีง 
   ไมทาํงานตลอดเวลา...........................

 
09-03D-8 

ขอ 2 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD  
   ไมสามารถเอาแผน CD ออกได.......

 
09-03D-19 

ขอ 9 หนาจอ LCD ไมแสดงผล 
   ตลอดเวลา........................................

 
09-03D-9 

คาํนาํ [วิทย]ุ.........................................09-03D-9 

ขอ 3 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD  
   ไมสามารถเลนแผน CD ได/ 
   ไมมเีสียง...................................

 
 
09-03D-20 

ขอ 4 เสยีงกระโดด.........................09-03D-20 การยนืยันขั้นตอนที่ 1: สภาวะอาการ 
   ของภาครบัสัญญาณ (ตวัอยาง)..............

 
09-03D-10 ขอ 5 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD  

   เลนแผน CD ตกรอง.....................
 
09-03D-21 การยนืยันขั้นตอนที่ 2: อาการของระบบ 

   เสาอากาศ (ตวัอยาง)..........................
 
09-03D-11 

การยนืยันขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบ  
ขอ 6 เครือ่งเลน CD  
   ไมทาํงาน..................................

 
09-03D-21 

   เสาอากาศอยางงาย............................09-03D-11 
ขอ 1 รบัคลื่นวิทยไุมได (AM/FM)/  

ขอ 7 เครือ่งเลน CD ไมสามารถ 
   เลนแผน MP3 ได........................

 
09-03D-22 

   หรอืเสียงเบาเกนิไป.............................09-03D-11 
ขอ 2 มเีสยีงรบกวนจากวทิยุ   

ขอ 8 ไมสามารถเลอืกไฟลฟอรแมต็   
MP3 ได....................................

 
09-03D-23 

   (AM เทานัน้).....................................09-03D-13 ขอ 9 เครือ่งเลน CD ไมแสดงชื่อ   
ในขณะเลน MP3.........................

 
09-03D-24 

  ขอ 10 เครือ่งเลน CD ไมสามารถ 
   เลนขอมลูเพลงได (CDDA)...........

 
09-03D-24 

  ขอ 11 เปลีย่นเพลงไมได.................09-03D-25 
วิทย ุ[อางองิ]................................09-03D-25   
เครือ่งเลน CD [อางองิ]....................09-03D-27 

 
 
คาํนาํ [ระบบเครือ่งเสยีงทั้งหมด] 

DCF090366900W01 

 หมายเหต ุ
• ใหบันทึกสถานวีิทยทุุกสถานแีละทุกโปรแกรมที่ลูกคาตั้งไวกอนลงมือซอม และหลังจากซอมเสร็จ ใหปรบัตั้งคา
ของวิทยุและนาฬิกาใหถูกตองตามเดิม 

 
ดชันกีารแกไขปญหา 
ขอ อาการ DTC ทีเ่ปนไปได 
1 มีคลื่นรบกวนหรือมีเสียงดังรบกวนตลอด (วทิยุ, CD) 09:Er20, 09:Er21 
2 เปดระบบเครื่องเสียงไมได 09:Er20 
3 ไมมีเสียงออกจากลําโพงทุกตวั 00:Er10, 03:Er07, 03:Er10, 09:Er20, 09:Er21 
4 ไมมีเสียงออกจากลําโพงบางตวั ⎯ 
5 เสียงแตกหรือคณุภาพเสียงไมด ี 09:Er21 
6 เสียงดังข้ึน-ลงขณะขับรถ ⎯ 
7 หนาที่ ALC ไมทํางาน ⎯ 
8 ไฟเรืองแสงทีร่ะบบเครื่องเสยีงไมทํางานตลอดเวลา 09:Er20, 21:Er19 
9 หนาจอ LCD ไมแสดงผลตลอดเวลา 09:Er20, 21:Er19 

 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
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ตารางวเิคราะหเรว็ (ระบบเครือ่งเสยีงทัง้หมด) 
:จุดที่เก่ียวของ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

 
 
หัวขอการแกไขปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตทุี่เปนไปได 
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แรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรีร่ถยนตต่ํา X         
ตอพวงสญัญาณวิทยจุากอุปกรณอ่ืน X         
ลําโพงผดิปกต ิ(เชน มีสิ่งแปลกปลอม,แตก) X  X X X     
ติดตั้งลําโพงไมด ี X    X     
การตอของขอตอสายไฟชุดเครื่องเสยีงไมด,ีข้ัวมีความเสยีหาย X X  X    X  
เสาอากาศผิดปกติ (กราวดไมดี) X         
ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ  X X X X X X X X 
ฟวสขาด (B+)  X        
ฟวสขาด (ACC)  X        
สายไฟของแหลงจายไฟ (B+)ขาดหรือลัดวงจร  X        
สายไฟของแหลงจายไฟ (ACC) ขาดหรือลดัวงจร  X        
สายไฟระหวางชุดเครื่องเสียงและลาํโพงลัดวงจร   X X      
สายไฟระหวางชุดเครื่องเสียงและลาํโพงขาดดวงจร    X      
ลัดวงจรภายในลําโพง   X X      
แผงประตแูละ/หรือแผงยดึสั่นสะเทือน     X     
สายสัญญาณ CAN ผิดปกต ิ       X   
ขาดหรือลัดวงจรของสายสัญญาณความเร็วรถยนต (แผงนาปทม)       X   
ฟวสขาด (สัญญาณ TNS)        X  
สายไฟของสญัญาณ TNS ขาดหรือลัดวงจร        X  
แผงกลางผดิปกติ        X  
หนาจอแสดงผลผดิปกต ิ         X 

DCF903AWBS01 
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การยนืยันขั้นตอนที่ 1: ยืนยันการทาํงานของสวติชเครือ่งเสียง 
DCF090366900W02 

• ยืนยันอาการจากคํารองเรยีนของลูกคา และทาํการคนหาสาเหตุของความผดิปกติวาเกิดข้ึนที่แผงกลางหรือชุดเครื่องเสยีง 
 

การเขาโหมดยนืยนัของสวติชแผงควบคมุ 
1. เปดสวติชระบบเครื่องเสียง ON 
2. กดที่ปุม POWER และปุม CLOCK พรอมกันเปนเวลาประมาณหนึ่งวินาท ี
3. โหมดยืนยันของสวิตชแผงควบคุมถูกกระตุน 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ยืนยันอาการจากลูกคารองเรยีน และไปทีว่ิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม 

1 • กดแตละปุมที่แผงกลาง 
• มีเสียงเตือนดังในขณะที่กดปุมหรือไม?  

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอดแยกและประกอบชิ้นสวนแผงกลางและชุด

เครื่องเสียง 
• กระตุนโหมดยนืยันของสวติชแผงเครื่องเสียง 
• มีเสียงดังในขณะที่กดปุมหรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนแผงกลาง 

ใช ระบบเปนปกต ิ3 • ระบบเครื่องเสียงทํางานถูกตองหรือไม? 
ไมใช ยืนยันอาการจากลูกคารองเรยีน และไปทีว่ิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสม 

ขอ 1 มคีลืน่รบกวนหรือมเีสยีงดงัรบกวนตลอด (วิทยุ, CD) 
DCF090366900W03 

1 มคีลืน่รบกวนหรอืมเีสยีงดงัรบกวนตลอด (วทิย,ุ CD)/DTC ทีเ่ปนไปได: 09:Er20, 09:Er21 
ขอแนะนาํ 
• แรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่ของรถยนตต่าํ 
• ตอพวงสญัญาณวิทยจุากอุปกรณอ่ืน 
• ลําโพงผดิปกต ิ(เชน มีสิ่งแปลกปลอม, แตก) 
• ติดตั้งลําโพงไมด ี
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• การตอของขอตอสายไฟชุดเครื่องเสยีงไมด,ี ข้ัวมีความเสียหาย 
• เสาอากาศผิดปกติ (กราวดไมดี) 
 

 
หมายเหต ุ
• คลื่นรบกวนเปนเสียงรบกวนทีโ่ดยทั่วไปจะเกดิข้ึน เม่ือเปด/ปดสวติชของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ หรือมีเสียง “ซา” 
ดังตอเนื่องเกิดข้ึนในขณะใชงานอุปกรณไฟฟาอ่ืน เน่ืองจากเสียงรบกวนนี้จะแทรกเขาไปในสายไฟของแหลงจายไฟ, 
สายสัญญาณ, สายลําโพงหรอืเครื่องเลนเทป ดังนั้นจึงสามารถไดยินเสยีงตามสภาวะสญัญาณวิทยุหรือตําแหนงของปุม
ปรับระดับเสยีง เสียงจะเริ่มเม่ืออยูในตําแหนงต่ําสดุและจะไมเปลี่ยนเมื่อหมนุปุมเพ่ิมเสียง 

• เสียงดัง “ปอบ” จะเกิดข้ึนเมื่อเปด/ปดสวติชเครื่องเสยีงหรือเมื่อสับสวติชจากวิทยุไปเปน CD ถึงแมวาชุดเครื่องเสยีง
จะปกติ แตบางครั้งเสยีงก็อาจเกิดข้ึนได    

 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรีใ่นรถยนต
• แรงเคลื่อนไฟฟาปกตหิรือไม? 
คากาํหนด: 
สวติชเครือ่งยนต ON: 11.5 โวลตหรอืมากกวา 
เดนิเบา: 12.5 โวลตหรอืมากกวา 

ไมใช เปลี่ยนแบตเตอรี่, ไปข้ันตอนตอไป 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • เปดสวติชเครื่องเสียง ON 
• มีเสียงรบกวนหรือไม? ไมใช ระบบปกต,ิ อธิบายใหลูกคาทราบ 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ติดตั้งอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรอืไม? (ตรวจสอบ
โดยเฉพาะบริเวณใกลเสาอากาศ) 
⎯ เรดาห 
⎯ รีโมทสตารทเครื่องยนต 
⎯ อุปกรณกันขโมย 
⎯ อ่ืนๆ 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 5 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ถอดอุปกรณอ่ืนๆ ออก 
• เปดระบบเครื่องเสียง ON 
• มีเสียงรบกวนหรือไม? 

ไมใช ระบบปกติ อุปกรณทีต่ิดตั้งเขาไปอาจเปนสาเหตุ
ของปญหา 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนที่ 7 5 • มีเสียงรบกวนจากลําโพงทุกตวัหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • ตรวจสอบลาํโพงที่คดิวาเกิดปญหา 

• ลําโพงปกติหรอืไม? ไมใช ถามสีิง่แปลกปลอมทีล่าํโพง: 
• ใหเอาสงแปลกปลอมออกจากลําโพง 

ถาลาํโพงผดิปกต:ิ 
• เปลี่ยนลําโพง 

ถาตดิตัง้ลาํโพงไมด:ี 
ติดตั้งลําโพงใหถูกตอง 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 • จําลองอาการจากรถยนตคันอ่ืน 
• เสียงดีกวาคันทีลู่กคารองเรยีนหรือไม? ไมใช ระบบปกต,ิ อธิบายกลไกการเกิดเสียงใหลูกคาทราบ 

 
หมายเหต ุ
• เสียงอาจเกิดข้ึนเนื่องจากความเร็วในการ
ปรับเปลี่ยนสวติช Power หรอืโหมดอ่ืนๆ 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 • หมุนสวติชไปตาํแหนง LOCK 
• ถอดชดุเครื่องเสียง 
• ตรวจสอบการตอของขอตอสายไฟชุด
เครื่องเสียง (24 ข้ัว) (สายสญัญาณ) 

• ขอตอตอกันอยางแนนหนาหรอืไม?  

ไมใช ถาขอตอชดุสายไฟเครือ่งเสยีงไมด:ี 
• ตอใหดีและแนนหนา 

ถาขอตอดานเครือ่งเสยีงไมถกูตอง: 
• เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

ถาขอตอชดุสายไฟไมถกูตอง: 
• ซอมหรือเปลีย่นข้ัวและ/หรือขอตอ แลวไปขัน้ตอน
ตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 • มีเสียงรบกวนหรือไม? 

ไมใช ระบบปกต ิ
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 10 • ตรวจสอบสภาวะกราวดของเสาอากาศ 

• กราวดปกติหรอืไม? ไมใช ซอมหรือเปลีย่นกราวด, ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 11 • มีเสียงรบกวนหรือไม? 

ไมใช ระบบปกต ิ
 

ขอ 2 เปดระบบเครือ่งเสยีงไมได 
DCF090366900W04 

2 เปดระบบเครือ่งเสยีงไมได / DTC ทีเ่ปนไปได: 09:Er20 
ขอแนะนาํ 
• การตอของขอตอสายไฟชุดเครื่องเสยีงไมด,ี ข้ัวเสียหาย 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• ฟวสขาด (B+) 
• ฟวสขาด (ACC) 
• สายไฟของแหลงจายไฟ (B+) ขาดหรือลัดวงจร 
• สายไฟของแหลงจายไฟ (ACC) ขาดหรือลดัวงจร 

 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • หมุนสวติชไปตาํแหนง LOCK 
• ตรวจสอบฟวสดังนี:้ 

⎯ RADIO 
⎯ ROOM 

• ฟวสปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนฟวสดวยขนาดมาตรฐาน 
• ถาฟวสขาด ตรวจสอบการลัดวงจรของสายไฟ
กับกราวด ซอมหรือเปลี่ยนสายไฟ หรือเปลีย่น
ฟวส 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถอดชดุเครื่องเสียง 
• ตรวจสอบการตอของขอตอสายไฟเครื่อง
เสียง (24 ข้ัว) 

• ถอดขอตอสายไฟเครื่องเสยีงและตรวจสอบ
ขอตอทั้งดานเครื่องเสยีงและสายไฟ (เชน 
ความเสยีหาย/หลวม/สึกหรอ) 
⎯ ข้ัว B (B+) 
⎯ ข้ัว R (ACC) 
⎯ ข้ัว W (GND) 

• ข้ัวตางๆ ปกติหรือไม? 

ไมใช ถาขอตอชดุสายไฟเครือ่งเสยีงไมด:ี 
• ตอใหดีและแนนหนา 

ถาขอตอดานเครือ่งเสยีงไมถกูตอง: 
• เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

ถาขอตอชดุสายไฟไมถกูตอง: 
• ซอมหรือเปลีย่นข้ัว 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
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09

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ตอขอตอชุดเครื่องเสียง 

• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาแหลงจายไฟ 
(B+, ACC) 

คากาํหนด 
สวติชจดุระเบดิ ON: 11.5 โวลตหรอืมากกวา 
เกนิเบา: 12.5 โวลตหอืมากกวา 
• แรงดันปกติหรอืไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่เสีย 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 4 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 
• ถอดชดุขอตอเครื่องเสยีง (24 ข้ัว) 
• ตรวจสอบความตอเนื่องของข้ัว W และ
กราวดของขอตอสายไฟชดุเครือ่งเสียง 

• ตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟ 

 
ขอ 3 ไมมเีสยีงออกจากลาํโพงทุกตวั 

DCF090366900W05 

3 ไมมีเสยีงออกจากลาํโพงทกุตวั / DTC ทีเ่ปนไปได: 00:Er10, 03:Er07, 03:Er10, 09:Er20, 09:Er21 
ขอแนะนาํ 
• ลําโพงผดิปกต ิ(เชน มีสิ่งแปลกปลอม, แตก) 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• สายไฟระหวางชุดเครื่องเสียงและลาํโพงลัดวงจร 
• ลัดวงจรภายในลําโพง 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ระบบปกต ิ1 • กดปุม AUDIO CONT มากกวา 1 วินาท ี 
• เปด CD หรือวทิย ุ
• ปรับระดับเสยีงระหวาง “10 ถึง 15” 
• มีเสียงดังหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟหรอืลําโพงที่เสยี 
 
หมายเหต ุ

• ถามีการลัดวงจรระหวางสายไฟลําโพงหรือ
สายไฟกับกราวด ตัวปองกันภายในวงจรของ
ชุดเครื่องเสียงจะทาํงานเพื่อตดัเสียง 

2 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 
• ถอดชดุเครื่องเสียง 
• ถอดชดุขอตอเครื่องเสยีง (24 ข้ัว) 
• ตรวจสอบความตอเนื่องของสายไฟระหวาง
ชุดเครื่องเสียงและกราวด 
 
ลาํโพงหนา 
⎯ ข้ัว A (L+)- GND 
⎯ ข้ัว C (L-)- GND 
⎯ ข้ัว D (R+)- GND 
⎯ ข้ัว F (R-)- GND 
ลาํโพงหลงั 
⎯ ข้ัว S (L+)- GND 
⎯ ข้ัว U (L-)- GND 
⎯ ข้ัว V (R+)- GND 
⎯ ข้ัว X (R-)- GND 

• ตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนลําโพง 3 • ถอดลําโพง 
• ถอดขอตอลําโพง (2 ข้ัว) 
• ตรวจสอบความตอเนื่องของสายไฟลาํโพง
กับกราวด 

 
ลาํโพงแตละตวั 
⎯ ข้ัว A - GND 
⎯ ข้ัว B - GND 

• ตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-6 

ขอ 4 ไมมเีสยีงออกจากลาํโพงบางตวั 
DCF090366900W06 

4 ไมมีเสยีงออกจากลาํโพงบางตวั / DTC ทีเ่ปนไปได: ⎯ 
ขอแนะนาํ 
• ลําโพงผดิปกต ิ(เชน มีสิ่งแปลกปลอม,แตก) 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• ลัดวงจรภายในลําโพง 
• สายไฟระหวางชุดเครื่องเสียงและลาํโพงขาดหรือลัดวงจร 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ถาไมมเีสยีงออกจากลาํโพงบางตวั: 
• ไปข้ันตอนตอไป 

ถาไมมเีสยีงออกจากลาํโพงทกุตวั: 
• ไปข้ันตอนที่ 3 ของการตรวจสอบไมมีเสียงออก
จากลําโพงทุกตัว 

1 • เปดเครื่องเสยีง 
• กดปุม AUDIO CONT มากกวา 1 วนิาท ี

(โหมดยกเลิก BAL/FAD) 
• กดปุม Power และ AUTO-M พรอมกันเปน
เวลามากกวา 1 วนิาท ี
 
หมายเหต ุ

• เสียงลําโพงจะเปลี่ยนจากทาง
ดานซาย-ลําโพงหนา, ดานขวา⎯ 
ลําโพงหนา, ดานขวา⎯ลําโพงหลัง, 
และดานซาย⎯ลําโพงหลัง 
 

• มีลําโพงตัวใดเสียงไมออกหรอืไม? 

ไมใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 

ใช ซอมหรือเปลีย่นชุดสายไฟหรอืลําโพงที่เสยี 
หมายเหต ุ

• ถามีการลัดวงจรระหวางสายไฟลําโพงหรือ
สายไฟกับกราวด ตัวปองกันภายในวงจร
ของชุดเครื่องเสียงจะทํางานเพื่อตัดเสยีง 

2 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 
• ถอดชดุขอตอเครื่องเสยีง (24 ข้ัว) 
• ตรวจสอบความตอเนื่องของสายไฟระหวาง
ชุดเครื่องเสียงและกราวด (24 ข้ัว) 

• ตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 3 • ถอดลําโพงทีค่ดิวาเสยีออก 

• ถอดขอตอออก (2 ข้ัว) และตรวจสอบความ
ตานทานของลาํโพง 

• ความตานทานปกติหรือไม? 
คากาํหนด 
ความตานทานลาํโพง+ความตานทานสายไฟ 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ตรวจสอบสายไฟระหวางชุดเครื่องเสียงและ
ลําโพงทีค่ิดวาเสีย 

• ตอเนื่องหรือไม? 
ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่เสีย 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 5 • ตรวจสอบลาํโพงที่คดิวาเสยี 
• ปกติหรือไม? 

 
หมายเหต ุ

• ถาสายลาํโพงกับกราวดหรือตวัถัง ให
เปลี่ยนลําโพง 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
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ขอ 5 เสยีงแตกหรอืคุณภาพเสยีงไมด ี
DCF090366900W07 

5 เสยีงแตกหรอืคณุภาพเสยีงไมด/ี DTC ที่เปนไปได: 09:Er21 
ขอแนะนาํ 
• ลําโพงผดิปกต ิ(เชน มีสิ่งแปลกปลอม, แตก) 
• ติดตั้งลําโพงไมด ี
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• แผงประตแูละ/หรือแผงยดึสั่นสะเทือน 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • มีเสียงแตกหรือคุณภาพเสยีงไมดีออกจาก
ลําโพงหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนที่ 5 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ตรวจสอบเสยีงขณะทําการปรบัระดับเสียง
เสียง 

• มีเสียงแตกหรือคุณภาพเสยีงไมดีขณะปรับ
ไปที่ “15 และ 20” หรือไม? 

 

ไมใช ระบบปกต ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ตรวจสอบ BASS/TREB 
• ขณะปรับไปที ่“3 ⎯ +3” คุณภาพเสยีงดี
หรือไม? 

 
หมายเหต ุ

• เม่ือกดปุม AUDIO CONT เปน
เวลา 2-3 วินาที BASS/TRER จะ
ปรับไปที่ “0” 

ไมใช ถาปรับ BASS/TREB ไปที่ “+6 — 6” แลวมีเสียงแตก
ขณะเปดเสียงดงัสูงสดุ, ระบบปกติ 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 4 • ตรวจสอบจากรถยนตคันอ่ืน 
• เสียงดีกวาคันทีลู่กคารองเรยีนหรือไม? ไมใช ระบบปกต ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 7 5 • ตรวจหาเสยีงแตกจากการปรับที่ BAL/FADE 
• ลําโพงทีส่งสัยถูกติดตั้งอยูที่ดานบนหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • ตรวจสอบการตดิตั้งลาํโพง 
• ติดตั้งดีหรือไม? ไมใช ติดตั้งลําโพงใหถูกตอง 

ใช ซอมหรือเปลีย่นลําโพง 7 • ถอดลําโพงออก 
• มีสิ่งแปลกปลอมหรือลําโพงเสยีหายหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 • ตรวจสอบเสยีงอีกครั้ง 
• เสียงยังแตกหรอืไม? ไมใช ตรวจสอบดูวาแผงประตูและ/หรือแผงยึดสั่นสะเทือน

หรือไม? 
ซอมหรือเปลีย่น ถาจําเปน 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 9 • เปลี่ยนลําโพงที่ทาํงานปกติ (เชน สลับซาย-
ขวา) 

• เสียงยังคงแตกหรือไม? ไมใช เปลี่ยนลําโพง 

 
ขอ 6 เสยีงดังขึ้น-ลงขณะขบัรถ 

DCF090366900W08 

6 เสยีงดงัขึน้-ลงขณะขบัรถยนต/ DTC ทีเ่ปนไปได: ⎯ 
ขอแนะนาํ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ

 
หมายเหต ุ

• ตรวจสอบหนาที่ ALC ในขณะขับรถและเปด CD 
 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 
 

• หนาที่ ALC ทํางานหรือไม? 
ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 2 • ปดหนาที่ ALC 

• เสียงเปลี่ยนหรอืไม? ขณะขับรถ ไมใช ระบบปกต,ิ อธิบายหนาที่ ALC ใหลูกคาทราบ 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-8 

ขอ 7 หนาที ่ALC ไมทาํงาน 
DCF090366900W09 

7 หนาที ่ALC ไมทาํงาน/ DTC ทีเ่ปนไปได: ⎯ 
ขอแนะนาํ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• สายสัญญาณ CAN ผิดปกต ิ
• สายสัญญาณความเร็วรถยนตขาดหรือลัดวงจร 

 
หมายเหต ุ

• ตรวจสอบหนาที่ ALC ในขณะขับรถและเปด CD 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ระบบปกต,ิ อธิบายหนาที่ ALC ใหลูกคาทราบ 1 • เปดการทาํงานระบบ ALC  
• ตรวจสอบหนาที่ ALC ขณะขับรถ 
• หนาที่ ALC ทํางานผิดปกติหรอืไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปที่การตรวจสอบ DTC 2 • คนหา DTC จากโมดุลรถยนตโดยใช WDS 
หรือเทยีบเทา 

• มีรหสั DTC แสดงออกมาหรือไม? 
⎯ สายสัญญาณความเร็วรถ 
⎯ สายสัญญาณ CAN 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

 
ขอ 8 ไฟเรอืงแสงทีร่ะบบเครือ่งเสยีงไมทาํงานตลอดเวลา 

DCF090366900W10 

8 ไฟเรือ่งแสงทีร่ะบบเครือ่งเสยีงไมทาํงานตลอดเวลา/ DTC ทีเ่ปนไปได: 09:Er20, 21: Er19 
ขอแนะนาํ 
• การตอของขั้วตอสายไฟชดุเครือ่งเสียงไมด ี
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• ฟวสขาด (สัญญาณ TNS) 
• สายไฟของสญัญาณ TNS ขาดหรือลัดวงจร 
• แผงกลางผดิปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ไฟเรืองแสงของเครื่องเสียงทัง้หมดดับหรือไม? 
ไมใช เปลี่ยนแผงกลาง 
ใช ไปข้ันตอนที่ 4 2 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 

• ตรวจสอบฟวส (ILLUM) 
• ฟวสปกติหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟที่มีการลัดวงจรหลังจาก
ซอมเสรจ็ ใหเปลี่ยนฟวสขนาดมาตรฐาน 

3 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 
• ถอดชดุขอตอเครื่องเสยีง (24 ข้ัว) และ
ตรวจสอบความตอเนื่องของสายไฟขั้ว E 
(TNS) และกราวด 

• ตอเนื่องหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ตรวจสอบการตอของขอตอเครื่องเสียง (24 ข้ัว) 
• ตรวจสอบการตอของขั้ว E ของข้ัวตอทั้งสอง
ดาน (ความเสยีหาย/หลดุออก, สึกหรอ) 

• ข้ัวปกติหรือไม? 

ไมใช ถาขอตอชดุสายไฟเครือ่งเสยีงไมด:ี 
• ตอใหถูกตอง 
ถาขอตอดานเครือ่งเสยีงไมถกูตอง: 
• เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
ถาขอตอดานชดุสายไฟดานเครือ่งเสยีงไมถกูตอง: 
• ซอมหรือเปลีย่นข้ัวและ/หรือขอตอ 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 5 • ตอข้ัวสายไฟเครื่องเสียง (24 ข้ัว) 
• หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง ACC 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟาทีข้ั่ว E (TNS) ของ
เครื่องเสียง 

• แรงดันเทากับ B+ เม่ือหมุนสวติชไฟสองสวาง
ไปที่ตําแหนง TNS หรือไม? 

ไมใช ซอมหรือเปลีย่นสายไฟชดุที่เสีย (สัญญาณ TNS) 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-9 

09

ขอ 9 หนาจอ LCD ไมแสดงผลตลอดเวลา 
DCF090366900W11 

9 หนาจอ LCD ไมแสดงผลตลอดเวลา/ DTC ทีเ่ปนไปได: 09:Er20, 21: Er19 
ขอแนะนาํ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• หนาจอแสดงผลผดิปกต ิ

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • เปดสวติชชุดเครื่องเสียง 
• กดปุม POWER ON/OFF และปุม SEEK UP 
พรอมกันเปนเวลา 0.2 วนิาท ี

• หนาจอ LCD แสดงปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนหนาจอแสดงผล 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 2 • กดปุม CLC หรอื SET/INFO ที่หนาจอ
แสดงผล 

• มีเสียงปปดังหรอืไม? 
ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียงและหนาจอแสดงผล  

(การสื่อสารของ CAN ผดิปกต)ิ 
 
 
คาํนาํ [วิทย]ุ 

DCF090366900W12 

 หมายเหต ุ
• จะตองทําการสอบถามลูกคาถงึรายละเอียดของการเกิดปญหาเชน สถานที,่ เวลา, สถานวีทิยุ ฯลฯ เพราะสิ่ง

ตางๆ เหลานี้อาจเปนสาเหตุของปญหา 
• ทําการยืนยันอาการและประเมินสถานการณตามที่ลูกคารายงานมา (สถานที,่ เวลา, สถานวีทิยุ) ถาไมพบปญหา

ใหปฏิบตัิอีกครัง้ในสภาวะที่ใกลเคียงกัน 
• ใหบันทึกสถานวีิทยทุุกสถานแีละทุกโปรแกรมที่ลูกคาตั้งไวกอนลงมือซอม และหลังจากซอมเสร็จ ใหปรบัตั้งคา

ของวิทยุและนาฬิกาใหถูกตองตามเดิม 
 
ตารางการแกไขปญหา 
ขอ อาการ DTC ทีเ่ปนไปได 
1 รับวิทยุไมได (AM/FM) หรือเสียงเบาเกินไป 09:Er20, 09:Er22 
2 มีเสียงรบกวนจากวิทยุ (AM เทานั้น) 09:Er22 
3 มีเสียงรบกวนจากวิทยุ (FM เทานั้น) 09:Er20 
4 ไมสามารถหาสถานีได (การคนหาสถานีไมหยุด) 09:Er20, 09:Er22 
5 ไมสามารถล็อกสถานีได (หนาที่ล็อกสถานีไมทํางาน) 09:Er19 
6 การรับความถี่สญัญาณคลาดเคลื่อน 09:Er22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
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ตารางวเิคราะหเรว็ (วทิย)ุ 
:จุดที่เก่ียวของ 

1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 
                              

หัวขอการแกไขปญหา 
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ตอพวงจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ (วิทยสุื่อสาร, ระบบนาํทาง, โทรศัพทเคลื่อนที่) X X X    
ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ X X X X X X 
การตอของปลัก๊เสาอากาศไมด ี X X X X   
ตัวปรับเสาอากาศผดิปกต ิ X X X X   
คลื่นอิเล็กทรอนิกสแทรกจากภายนอกหรือคลื่นแทรกจากสถานีอ่ืน X X X X  X 
ไมไดติดตั้งกานเสาอากาศ X X X X   
เสียงรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ในรถยนต (เชน ปมเชื้อเพลิง)  X X    
แบตเตอรีผ่ดิปกติ  X X    
ระบบไฟชารจผดิปกต ิ  X X    
เสาอากาศหลวม  X X    
แผงกลางผดิปกติ    X X  

DPE903EW1003 

 
การยนืยันขั้นตอนที่ 1: สภาวะอาการของภาครับสญัญาณ (ตวัอยาง) 

DCF090366900W13 

อาการ สภาวะสญัญาณเสาอากาศ แหลงทีม่า 
มีเฉพาะเสยีงฮัมๆ จากลําโพง
เทานั้น 

• ไมมีคลื่นสัญญาณจากสถาน ี
• ไมมีสัญญาณปลอยออกจากเสาอากาศ
ไปสูชดุเครื่องเสียง 

• เสียงรบกวนที่เกิดจากสาเหตขุองการ
ทํางานของวงจรภายในของชดุเครื่อง
เสียงเอง 

• เสียงรบกวนของชั้นบรรยากาศ 
มีเสียงฮัมๆ และซาๆ และเสียง
ปกติเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน
ออกมาจากลําโพง 

• มีสัญญาณถูกสงผานจากเสาอากาศไป
ยังชดุเครื่องเสยีงเสียงอิเล็กทรอนกส
รบกวนจากแหลงอ่ืนที่ใหญกวา 

• เสียงรบกวนที่เกิดจากสาเหตขุองการ
ทํางานของวงจรภายในของชดุเครื่อง
เสียงเอง 

• เสียงรบกวนจากสายไฟแรงสูง, หมอ
แปลง (โรงงาน), เสียงจากรถคันอ่ืน
หรือมอเตอรไซค 

มีเสียงแทรกเบาๆ และเสยีงปกติ
ในเวลาเดียวกันออกมาจาก
ลําโพง 

• เสียงรบกวนเกดิข้ึนเนื่องจากคลื่นวิทยุใน
ชั้นบรรยากาศในบางสถานที่ (ในหุบเขา,
ระหวางตึก) เสยีงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
เม่ือรถยนตเคลือ่นที่หรือรถยนตคันอ่ืนๆ
เคลื่อนที่ (FM เทานั้น) 

• มีเสียงแทรกระหวางเสยีงคลื่นตรงและ
คลื่นที่หักเหของสัญญาณ FM (เสียง
รบกวนจํานวนมาก) 
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การยนืยันขั้นตอนที่ 2: อาการของระบบเสาอากาศ (ตวัอยาง) 
DCF090366900W14 

อาการทีเ่ปนไปได สภาวะการรบัสญัญาณ AM สภาวะการรบัสญัญาณ FM 
• แกนตัวปรับเสาอากาศขาดวงจร 
• ไมติดปลั๊กตัวปรับเสาอากาศ 

ไมดี: รับไมได ใช: สามารถรับได (ความไวลดลง, แต
สามารถรับไดภายใตสนามแมเหล็กแรงๆ) 

• แกนตัวปรับเสาอากาศ (+) ถึง
กราวด (-) ขาดวงจร 

ไมดี: รับไมได ไมดี: รับไมได 

• ตัวปรับเสาอากาศและเสา
อากาศ, กราวดไมด ี

ใช: สามารถรับได 
(อาจมีเสยีงรบกวน) 

ใช: สามารถรับได (ความไวลดลง, แต
สามารถรับไดภายใตสนามแมเหล็กแรงๆ) 

• ตัวปรับเสาอากาศ, การตอ
ระหวางแจค็เสยีบกับปลั๊กไมด ี

ไมดี: รับไมได 
(ข้ึนอยูกับการตอ) 

ใช: สามารถรับได 
(ข้ึนอยูกับสภาวะการตอ) 

 
 
การยนืยันขั้นตอนที่ 3: การตรวจสอบเสาอากาศอยางงาย 

DCF090366900W15 

 หมายเหต ุ
• เน่ืองจากระบบเสาอากาศจะมตีวัเก็บปะจุอยูภายใน จึงไมสามารถตรวจสอบคาความตอเนื่องได ดังนั้นใหทําการ

ตรวจสอบดังนี:้ 
1. เปดวิทยุ AM  
2. ปรับไปทีช่องทีไ่มมีสัญญาณของสถานแีละไดยินเสยีงซา 
3. เปดหลอดไฟสองทํางานและวนไปรอบๆ เสาอากาศ (ประมาณ 10-20 มม.) 
4. ถามสีียงดังหึ่มๆ จากลําโพงในขณะขยับหลอดไฟ เสาอากาศปกต ิ

 
 หมายเหต ุ

• ใชหลอดฟลูออเรสเซนตสําหรบัตรวจสอบ
ไมสามารถตรวจสอบไดอยางถูกตอง ถาใช
หลอดกลม 

 
ขอ 1 รบัคลื่นวิทยไุมได (AM/FM)/หรอืเสียงเบาเกินไป 

DCF090366900W16 

1 รบัวทิยไุมได (AM/FM) หรอืเสยีงเบาเกนิไป / DTC ทีเ่ปนไปได: 09:Er20, 09:Er22 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ตอพวงจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ (วิทยสุื่อสาร, ระบบนาํทาง, โทรศัพทเคลื่อนที่ ฯ) 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• การตอของปลัก๊เสาอากาศไมด ี
• ตัวปรับเสาอากาศผดิปกต ิ
• คลื่นอิเล็กทรอนิกสแทรกจากภายนอกหรือคลื่นแทรกจากสถานีอ่ืน 
• ไมไดติดตั้งกานเสาอากาศ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปขั้นตอนที่ 3 1 • เปดเครื่องเสยีง 
• ไฟ LCD ติดถูกตองหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ B+ และขั้ว ACC 
• แรงดันปกติหรอืไม? 
คากาํหนด 
สวติชจดุระเบดิ ON: 11.5 โวลตหรอืมากกวา 
เดนิเบา: 12.5 โวลตหรอืมากกวา 

ไมใช ปฏิบัตติามวิธีการวิเคราะหปญหาขอ 2 (ระบบเครื่อง
เสียงทั้งหมด) 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 • ปรับระดับเสยีงไปที่ 10 – 15 
• มีเสียงดังหรือไม? ไมใช ปฏิบัตติามวิธีการวิเคราะหปญหาขอ 3 (ระบบเครื่อง

เสียงทั้งหมด) หรือขอ 4 

CPJ902EWB011



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-12 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ปรับไปทีส่ถานวีิทยทุองถิ่นและตรวจสอบ

สภาวะการรับ 
• รับไดหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 6 

ใช ระบบปกต ิ5 • กดที่ปุม PRESET และตรวจสอบการล็อก
สถาน ี

• บันทึกสถานีไดหรือไม? ไมใช ล็อกสถานวีิทย ุ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ติดตั้งหรือไม? 
(วิทยุสื่อสาร, ระบบนําทาง, โทรศัพท 
เคลื่อนที่) 

 
หมายเหต ุ

• ถาตดิตั้งเสาอากาศโทรทศันใกลกับเสา
อากาศเครื่องเสียงอาจทําใหเกิด
สัญญาณรบกวน 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 8 

ใช ระบบปกติ (อธิบายสาเหตุใหลกูคาทราบเกี่ยวกับ
สาเหตุของการเกิดเสียงรบกวน) 

7 • ถอดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ออก 
• เปดวิทยุและตรวจสอบสภาวะการรับสัญญาณ 
• การรับสัญญาณดีข้ึนหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 8 • อางอิงจากขั้นตอนที่ 3 และตรวจสอบระบบ
เสาอากาศ 

• มีเสียงเกิดข้ึนหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 9 • ตรวจสอบสภาวะของปลั๊กเสาอากาศ 
• การตอดหีรือไม? ไมใช เสียบปลั๊กไดถกูตองและแนนหนา 

ใช เปลี่ยนตัวปรับเสาอากาศ 10 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 
• วัดความตอเนื่องระหวางแกนตวัปรับเสา
อากาศและกราวด 

• ตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ระบบปกต ิ
 (สาเหตุอาจเกิดจากเสยีงรบกวนภายนอกหรอืเสียง
แทรกจากสถานีอ่ืน) 

11 • เปรียบเทยีบกับชุดเครื่องเสียงอ่ืนในสภาวะ
เดียวกัน 

• สภาวะการรับเหมือนกันหรือไม? 
 
หมายเหต ุ

• เน่ืองจากความแตกตางดังนี้ อาจทําให
มีความรูสึกในการรับรูแตกตางกัน
ออกไป 

 (รถยนต) 
⎯ ตําแหนงการตดิตั้งเสาอากาศ, ความสูง 
การเดินสายไฟ และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

(ชดุเครือ่งเสยีง) 
⎯ การลดระดับเสยีง: จะลดระดับเสียงลง 
เม่ือสญัญาณออน (เสียงรบกวนไดยิน
งาย) 

⎯ การลดเสียงรบกวน: จะลดระดบัเสียงลง 
เม่ือสัญญาณออน ดังนั้นจะไมไดยินเสยีง
รบกวน 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-13 

09

ขอ 2 มเีสยีงรบกวนจากวทิยุ (AM เทานัน้) 
DCF090366900W17 

2 มีเสียงรบกวนจากวิทย ุ(AM เทานัน้)/ DTC ที่เปนไปได: 09:Er22   

สาเหตทุี่เปนไปได 

• ไมไดติดต้ังกานเสาอากาศ 
• ตอพวงจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ (วิทยุสื่อสาร, ระบบนําทาง, โทรศัพทเคล่ือนที่) 
• เสียงรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ในรถยนต (เชน ปมเชื้อเพลิง) 
• แบตเตอรี่ผิดปกติ 
• ระบบไฟชารจผิดปกติ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกติ 
• การตอของปล๊ักเสาอากาศไมดี 
• ตัวปรับเสาอากาศผิดปกติ 
• คล่ืนอิเล็กทรอนิกสแทรกจากภายนอกหรือคล่ืนแทรกจากสถานีอื่น 
• เสาอากาศหลวม 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ปรับไปที่สถานีวิทยุทองถ่ินที่ตองการ แลวล็อกสถานี 1 • ปรับไปที่สถานีวิทยุทองถ่ินและตรวจสอบสภาวะ
การรับ 

• รับไดหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 2 • ตรวจสอบสภาพของเสาอากาศ 
• มีกานเสาอากาศติดต้ังหรือไม? ไมใช แนะนําลูกคาใหติดต้ังเสาอากาศเพื่อใชงาน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 3 • มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ติดต้ังหรือไม? 
(วิทยุสื่อสาร, ระบบนําทาง, โทรศัพท เคล่ือนที่) 

 
หมายเหต ุ

• ถาติดต้ังเสาอากาศโทรทัศนใกลกับเสา
อากาศเครื่องเสียงอาจทําใหเกิดสัญญาณ
รบกวน 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 5 

ใช ระบบปกติ (อธิบายสาเหตุใหลูกคาทราบเกี่ยวกับสาเหตุ
ของการเกิดเสียงรบกวน) 

4 • ถอดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ออก 
• เปดวิทยุและตรวจสอบสภาวะการรับสัญญาณ 
• การรับสัญญาณดีขึ้นหรือไม? ไมใช ไปขั้นตอนตอไป 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 5 • วัดแรงเคล่ือนไฟฟาที่แบตเตอรี่ 
• แรงดันปกติหรือไม? 
มาตรฐาน 

 สวิตชจุดระเบดิ ON: 11.5 โวลตหรอืมากกวาเดนิ
เบา: 12.5 โวลตหรอืมากกวา 
     
หมายเหต ุ

• ตรวจสอบดูสภาพการตอของสายเคเบิ้ล
ของแบตเตอรี่วาแนนหนาหรือไม? 

ไมใช ชารจแบตเตอรี่ ตรวจสอบระบบไฟชารจและซอมหรือ
เปล่ียน ถาจําเปน 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 6 • เสียงรบกวนเกิดขึ้นเมื่อเปดใชงานระบบไฟฟาใน
รถยนต (เชน ปมเชื้อเพลิง) เทานั้นหรือไม? 

 
หมายเหต ุ

• ตรวจหาความผิดปกติของอุปกรณไฟฟา 
โดยการถอดฟวส หมุนสวิตช ON และ 
OFF หรือถอดแยกและประกอบขอตอ 

• จําลองปญหาโดยใช WDS 

ไมใช ไปขั้นตอนที่ 8 

ใช ไปขั้นตอนตอไป 7 • ตรวจสอบแหลงจายไฟ สภาวะของกราวดและ
ตัวเก็บปะจุที่ใชปองกันเสียงรบกวน 

• เสียงรบกวนยังเกิดขึ้นหลังการตรวจสอบ
หรือไม? 
 
หมายเหต ุ

• ตรวจสอบดังนี้: 
⎯ แรงเคลื่อนไฟฟาที่จายไปยังอุปกรณ
ไฟฟา (เปรียบเทียบกับแรงดัน
แบตเตอรี่) 

⎯ ความตานทานระหวางกราวดของ
อุปกรณไฟฟาและตัวถัง (ควรจะอยูที่ 
0 โอหม) 

⎯ ติดต้ังตัวเก็บปะจุเพื่อปองกันการ
รบกวนของปมเชื้อเพลิง 

ไมใช การตรวจสอบเสร็จสมบูรณ 
 
หมายเหต ุ

• ชุดเครื่องเสียงจายแรงดัน 12 โวลต ไปยัง
แอมปปริฟายเออรเสาอากาศ เพื่อรับสัญญาณ 
AM ในโหมดวิทยุ ชุดเครื่องเสียงจะไมสามารถ
รับสัญญาณ AM ได ถาไมมีไฟ 12 โวลต ไป
เล้ียงเสาอากาศ ถาสัญญาณ AM แรง ชุด
เครื่องเสียงอาจรับสัญญาณไดพรอมกับมีการ
รบกวน 

 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-14 

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 • ตรวจสอบสภาวะการตอของปลัก๊เสาอากาศ 

• ตอดีหรือไม? ไมใช ใสเสาอากาศใหแนน 
ใช เปลี่ยนตัวปรับเสาอากาศ 9 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง LOCK 

• วัดความตอเนื่องของแกนตัวปรับเสาอากาศ
และกราวด 

• ตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ระบบปกต ิ
(สาเหตุอาจเกิดจากการตอพวงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ เขาไป หรือเสียงแทรกจากสถานีอ่ืน) 

10 • เปรียบเทยีบกับชุดเครื่องเสียงอ่ืนในสภาวะ
เดียวกัน 

• สภาวะการรับเหมือนกันหรือไม? 
 
หมายเหต ุ

• เน่ืองจากความแตกตางดังนี้ อาจทําใหมี
ความรูสึกในการรับรูแตกตางกันออกไป 

 (รถยนต) 
⎯ ตําแหนงการตดิตั้งเสาอากาศ, ความสูง 
การเดินสายไฟ และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 

(ชดุเครือ่งเสยีง) 
⎯ การลดระดับเสยีง: จะลดระดับเสียงลง 
เม่ือสญัญาณออน (เสียงรบกวนไดยิน
งาย) 

⎯ การลดเสียงรบกวน: จะลดระดบัเสียงลง 
เม่ือสัญญาณออน ดังนั้นจะไมไดยินเสยีง
รบกวน 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 11 • ขันจุดลงกราวดของเสาอากาศและแอมปริ
ฟายเออรใหแนน รวมทั้งขันเสาอากาศใหแนน

• หลังจากขันใหแนนแลว เสยีงรบกวนยังเกิด
หรือไม?  

ไมใช การวิเคราะหเสร็จสมบูรณ 

 
ขอ 3 มเีสยีงรบกวนจากวทิยุ (FM เทานัน้) 

DCF090366900W18 

3 มเีสยีงรบกวนจากวทิย ุ(FM เทานัน้)/ DTC ทีเ่ปนไปได: 09:Er22 

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• ไมไดติดตั้งกานเสาอากาศ 
• ตอพวงจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ (วิทยสุื่อสาร, ระบบนาํทาง, โทรศัพทเคลื่อนที่) 
• เสียงรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ในรถยนต (ปมเชื้อเพลิง) 
• แบตเตอรีผ่ดิปกติ 
• ระบบไฟชารจผดิปกต ิ
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• การตอของปลัก๊เสาอากาศไมด ี
• ตัวปรับเสาอากาศผดิปกต ิ
• คลื่นอิเล็กทรอนิกสแทรกจากภายนอกหรือคลื่นแทรกจากสถานีอ่ืน 
• เสาอากาศหลวม 
 
หมายเหต ุ
• ลักษณะของสถานีสงสัญญาณ FM จะมี “คณุภาพเสียงทีด่กีวา” แตสถานสีงสญัญาณ FM จะมี
เสียงรบกวนเฉพาะ และชุดเครื่องเสียงไดออกแบบเพื่อลดการรบกวนนั้น แตอาจเกิดข้ึนไดบาง
สภาวะ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ปรับไปทีส่ถานวีิทยทุองถิ่นทีต่องการ แลวล็อกสถานี  1 • ปรับไปทีส่ถานวีิทยทุองถิ่นและตรวจสอบ
สภาวะการรับ 

• รับไดหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ตรวจสอบสภาพของเสาอากาศ 
• มีกานเสาอากาศตดิตั้งหรือไม? ไมใช แนะนําลูกคาใหติดตั้งเสาอากาศเพื่อใชงาน 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ หรือไม? 
(วิทยุสื่อสาร, ระบบนําทาง, โทรศัพท 
เคลื่อนที่) 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 5 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-15 

09

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ระบบปกติ (อธิบายสาเหตุใหลกูคาทราบเกี่ยวกับ

สาเหตุของการเกิดเสียงรบกวน) 
4 • ถอดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ออก 

• เปดวิทยุและตรวจสอบสภาวะการรับ 
• การรับดีข้ึนหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 • วัดแรงเคลื่อนไฟฟาทีแ่บตเตอรี ่
• แรงเคลื่อนไฟฟาปกตหิรือไม? 
มาตรฐาน 
สวติชจดุระเบดิ ON: 11.5 โวลตหรอืมากกวา 
เดนิเบา: 12.5 โวลตหรอืมากกวา 

     
หมายเหต ุ

• ตรวจสอบดูสภาพการตอของสายเคเบ้ิล
ของแบตเตอรี่วาแนนหนาหรือไม? 

ไมใช ชารจแบตเตอรี ่ตรวจสอบระบบไฟชารจและซอมหรือ
เปลี่ยน ถาจาํเปน 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 6 • เสียงรบกวนเกดิข้ึนเมื่อเปดใชงานระบบไฟฟา
ในรถยนต (เชน ปมเชื้อเพลิง) เทานั้น
หรือไม? 

 

หมายเหต ุ
• ตรวจหาความผดิปกติของอุปกรณ
ไฟฟา โดยการถอดฟวส หมุนสวิตช 
ON และ OFF หรือถอดแยกและ
ประกอบขอตอ 

• จําลองปญหาโดยใช WDS 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 8 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 7 • ตรวจสอบแหลงจายไฟ สภาวะของกราวดและ
ตัวเก็บปะจทุี่ใชปองกันเสียงรบกวน 

• เสียงรบกวนยังเกิดข้ึนหลังการตรวจสอบ
หรือไม? 
 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบดังนี:้ 

⎯ แรงเคลื่อนไฟฟาที่จายไปยังอุปกรณ
ไฟฟา (เปรียบเทียบกับแรงดัน
แบตเตอรี)่ 

⎯ ความตานทานระหวางกราวดของ
อุปกรณไฟฟาและตัวถัง (ควรจะอยูที่ 
0 โอหม) 

⎯ ติดตั้งตัวเก็บปะจุเพ่ือปองกันการ
รบกวนของปมเชื้อเพลิง 

ไมใช การตรวจสอบเสรจ็สมบรูณ 
 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 8 • ตรวจสอบสภาวะการตอของปลัก๊เสาอากาศ 
• ตอดีหรือไม? ไมใช ใสเสาอากาศใหแนน 

ใช เปลี่ยนตัวปรับเสาอากาศ 9 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง LOCK 
• วัดความตอเนื่องของแกนตัวปรับเสาอากาศ
และกราวด 

• ตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ระบบปกต ิ
(สาเหตุอาจเกิดจากการตอพวงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ เขาไป หรือเสียงแทรกจากสถานีอ่ืน) 

10 • เปรียบเทยีบกับชุดเครื่องเสียงอ่ืนในสภาวะ
เดียวกัน 

• สภาวะการรับเหมือนกันหรือไมกับที่ลูกคา
รองเรียน ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 11 • ขันจุดลงกราวดของเสาอากาศและแอมปริ
ฟายเออรใหแนน รวมทั้งขันเสาอากาศใหแนน

• หลังจากขันใหแนนแลว เสยีงรบกวนยังเกิด
หรือไม?  

        
หมายเหต ุ

• เม่ือกราวดของเสาอากาศไมแนน จะ
เกิดเสียงรบกวนสถานี FM ไดงาย 

ไมใช การวิเคราะหเสร็จสมบูรณ 

 
 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-16 

ขอ 4 ไมสามารถหาสถานไีด (การคนหาสถานไีมหยดุ) 
DCF090366900W19 

4 ไมสามารถหาสถานไีด (การคนหาสถานไีมหยดุ)/ DTC ทีเ่ปนไปได: 09:Er20, 09:Er22   

สาเหตทุีเ่ปนไปได 

• แผงกลางผดิปกติ 
• การตอของปลัก๊สาอากาศไมด ี
• ตัวปรับเสาอากาศผดิปกต ิ
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• คลื่นอิเล็กทรอนิกสแทรกจากภายนอกหรือคลื่นแทรกจากสถานีอ่ืน 
• ไมไดติดตั้งกานเสาอากาศ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ตรวจสอบการทํางานของปุม SEEK วาปกติ
หรือไม?ขณะกดและปลอย 

• ปกติหรือไม? 
ไมใช ทําตามการยืนยันอาการขั้นตอนที่ 1: ยืนยันการทํางาน

ของสวิตชแผงกลาง เปลี่ยนแผงกลางถาจําเปน 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ตรวจสอบการแสดงผลของหนาจอ LCD  

• ความถี่เพ่ิมข้ึน/ลดลงหรือไม? เม่ือกดปุม 
SEEK 

ไมใช ทําตามการยืนยันอาการขั้นตอนที่ 1: ยืนยันการทํางาน
ของสวิตชแผงกลาง เปลี่ยนแผงกลางถาจําเปน 

ใช ไปข้ันตอนที่ 6 3 • ปรับสถานีแบบธรรมดาและตรวจสอบสภาวะ
การรับสัญญาณ 

• รับไดหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ตรวจสอบสภาวะการตอของปลัก๊เสาอากาศ 
• ตอดีหรือไม? ไมใช ใสปลั๊กเสาอากาศใหแนน 

ใช เปลี่ยนตัวปรับเสาอากาศ 5 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 
• วัดความตอเนื่องระหวางแกนตวัปรับเสา
อากาศและกราวด 

• ตอเนื่องหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ระบบปกติ (อธิบายปญหาใหลกูคาทราบวาการล็อก
สถานจีะข้ึนอยูกับสภาวะของการรับสัญญาณ) 
 

หมายเหต ุ
• สัญญาณจะมรีะยะทางการสงทีย่าวในเวลา
กลางคืนโดยเฉพาะ AM หนาทีข่องระบบเครื่อง
เสียงทั่วไปอาจจะหยุด ถามีสถานีอ่ืนแทรก ซึ่ง
จะทาํใหความเร็วในการทํางานของหนาที่ 
SEEK และ SCAN ถูกขัดขวางในเวลากลางคนื 
ระบบเครื่องเสียงอาจเลือกสถานีที่มสีัญญาณ
แรงกวา และระบบนี้จะเชื่อมโยงกับไฟหรี่ 
ดังนั้น เม่ือไฟหรี่หรือไฟหนาทาํงาน หนาที่ของ 
SEEK และ SCAN อาจไมทํางาน ถาสญัญาณ
ออน 

 6 • ตรวจสอบจาํนวนของสถานีวทิยุที่เปลีย่น 
แปลงขึ้นอยูกับเวลาและสถาน ี

• เปลี่ยนหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
 
ขอ 5 ไมสามารถล็อกสถานไีด (หนาทีล่อ็กสถานไีมทาํงาน) 

DCF090366900W20 

5 ไมสามารถลอ็กสถานไีด (หนาทีล่อ็กสถานไีมทาํงาน)/ DTC ทีเ่ปนไปได: 21:Er19 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• แผงกลางผดิปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ปรับไปทีส่ถานวีิทยทุีต่องการ แลวกดปุม 
preset 1 เปนเวลา 2 วินาที เพ่ือล็อกสถาน ี

• ทําซ้ําเหมือนดานบนกับสถานอ่ืีน แลวกดปุม 
preset 2-5  

• กดปุม preset 1-6 
• สถานทีี่เลือกไวถูกล็อกหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนที่ 3  

ใช ระบบปกติ (อธิบายปญหาใหลกูคาทราบโดยใชคูมือ
ประจํารถ) 

2 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปทีต่ําแหนง LOCK 
และไปที่ ACC 

• ตรวจสอบ ถามกีารบันทึกสถานีไว 
• มีการบันทึกสถานีหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 3 • ถอดแผงกลางออกจากชุดเครือ่งเสียง และ

ประกอบกลับ 
• เปดสวติช POWER ON 
• กดปุม POWER และปุม MEDIA พรอมกัน
เปนเวลาประมาณ 1 วินาที เพ่ือเขาโหมด
ตรวจสอบ 

• กดทุกปุมเพ่ือตรวจวาขณะกดมีเสียงหรือไม?
• ทุกปุมปกติหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนแผงกลาง  

 
ขอ 6 การรับความถีส่ัญญาณคลาดเคลือ่น 

DCF090366900W21 

6 การรบัความถีส่ญัญาณคลาดเคลือ่น/ DTC ทีเ่ปนไปได: 09:Er22 

สาเหตทุีเ่ปนไปได • ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• คลื่นอิเล็กทรอนิกสแทรกจากภายนอกหรือคลื่นแทรกจากสถานีอ่ืน 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 3 1 • กดปุม SEEK และตรวจสอบตามสถานีที่
ตองการ 

• ปกติหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป  

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ตรวจสอบดูวามสีถานีอ่ืนรับไดในเวลา
เดียวกันหรือไม? เพ่ือฟงอีกสถานี 

• มีคลื่นแทรกเขามาหรือไม? 
 
หมายเหต ุ

• เม่ือรับสัญญาณที่ออนกวาจากสถานี
หนึ่งและอยูใกลกับเสาสงสัญญาณ
ของอีกสถานีทีแ่รงกวา คลื่นจะเกิด
การแทรกเขาไป 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

ใช การวิเคราะหเสร็จสมบูรณ (ระบบปกติ) 3 • เปรียบเทยีบกับรถคันอ่ืนที่เปนรุนเดียวกัน
และในสภาวะเดียวกัน 

• เหมือนกันหรือไมกับที่ลูกคารองเรียน? 
ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

 
คาํนาํ [เครือ่งเลน CD, เครือ่งบรรจุแผน CD] 
ดชันกีารแกไขปญหา 

DCF090366900W22 

ขอ รายการ อาการ DTC ทีเ่ปนไปได 
1 เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD ไม

สามารถใสแผนหรือเอาแผน CD ออกได
อยางรวดเร็ว 

03: Er01, 03: Er10 

2 ไมสามารถเอาแผน CD ออกได 03: Er01 
3 ไมสามารถเลนแผน CD ได/ไมมีเสียง 03: Er07, 03: Er10 
4 เสียงกระโดด 03: Er02 
5 

เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD 

เลนแผน CD ตกรอง  03: Er02 
6 เครื่องเลน CD ไมทํางาน - 
7 ไมสามารถเลนแผน MP3 ได 10: Er09, 22: Er10 
8 ไมสามารถเลือกไฟลฟอรแมต MP3 ได 10: Er09, 22: Er10 
9 ไมแสดงชื่อในขณะเลน MP3 - 
10 

เครื่องเลน CD, MP3 

ไมสามารถเลนขอมูลเพลงได (CDDA) - 
11 เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD เปลี่ยนเพลงไมได 03: Er02 
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:จุดที่เก่ียวของ 

เคร่ืองเลน /เคร่ืองบรรจุแผน CD 

เค
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งเ
ลน

 C
D
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หัวขอการแกไขปญหา 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุท่ีเปนไปได 
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ใสแผน CD กลับดาน X  X         
ชุดเคร่ืองเสียงผิดปกติ X X X X X X     X 
แผน CD เสีย (แตก, บิดงอ, ขอบไมเรียบ, เปนรอย, สกปรก) X X X X       X 
ไมใชแผน CD ขนาดมาตรฐาน (เชน 8 ซม. (3 นิ้ว)  
แผนอะแดปเตอร 8 ซม. (3 นิ้ว), แผนดิสกรูปหัวใจ, แผนดิสก
รูปแปดเหลี่ยม) 

X X X X       X 

ขอตอสายไฟชุดเคร่ืองเสียงไมดีหรือขั้วไมดี (เสียหาย, งอ, 
หลุด, กัดกรอน) X X X         

ติดต้ังแผงกลางไมดี  X    X      
ติดต้ังฝาครอบแผน CD ไมดี  X          
ติดต้ังชุดเคร่ืองเสียงไมดี    X        
แรงดันลมยางไมเหมาะสม X X   X       
ใชแผนดิสกเสียรูป (หนากวามาตรฐาน, งอ)  X   X       
ใสแผน CD หลายแผนในเวลาเดยีวกัน      X     X 
แผงกลางผิดปกติ       X   X  
ฟอรแมตแผนไมถูกตอง       X     
ฟอรแมตไฟล MP3 ไมถูกตอง (ถูกตอง: mp3, ไมถูก: RIFF)       X     
มีหลายฟอรแมตใน CD แผนเดียว (CD-R/RW)       X X X X  
แผน CD-R/RW เสียรูป (สกปรก, เปนรอย)       X     
แผน CD-R/RW ไฟล MP3 ถูกเขยีนเปนฟอรแมต RIFF        X X   
มีรหัสปองกันสําหรับ CD-R/RW        X    
โฟลเดอรและ/หรือชื่อเพลงใน CD-R/RW ไมถูกตอง        X    
จํานวนเพลงหรือโฟลเดอรเพลงใน CD-R/RW มากกวา
คาสูงสุดของเคร่ือง        X X   

รหัสใน CD-R/RW ไมถูกตอง        X X   
เคร่ืองเลน CD, MP3 ผิดปกติ       X X X X X 
ไมมีหัวขอในแผน CD-R/RW         X   
ใชคุณสมบัติชื่อแบบ 2-ไบต         X   
มีขอมูลอยางอ่ืนนอกจากเพลงในแผน CD-R/RW          X  
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ขอ 1 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD ไมสามารถใสแผน CD หรอืนาํแผน CD ออกไดทันท ี
DCF090366900W23 

1 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD ไมสามารถใสแผนหรอืเอาแผน CD ออกไดทนัท ี
DTC ทีเ่ปนไปได: 03: Er01, 03: Er10 

ขอแนะนาํ 
• ใสแผน CD กลับดาน 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• แผน CD เสีย (แตก, บดิงอ, ขอบไมเรียบ, เปนรอย, สกปรก) 
• ไมใชแผน CD ขนาดมาตรฐาน (เชน 8 ซม. (3 นิ้ว) แผนอะแดปเตอร 8 ซม. (3 นิ้ว), แผนดสิกรูปหวัใจ, แผนดสิกรูป

แปดเหลีย่ม) 
• ขอตอสายไฟชดุเครื่องเสยีงไมดีหรือข้ัวไมดี (เสียหาย, งอ, หลุด, กัดกรอน) 
• ใชแผนดสิกเสยีรูป (หนากวามาตรฐาน, งอ) 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ใส CD ถูกดานหรือไม? 
ไมใช อธิบายใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการใส CD ที่ถกูตอง  
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • เปลี่ยนแผน CD ใหมทีด่ีเขาไป 

• สามารถโหลดแผน CD ไดหรอืไม?  ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
ใช อธิบายใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการใส CD ที่ถกูตอง 3 ตรวจสอบ CD ดวยสายตา 

⎯ สกปรก, เปนรอยหรือเสียรูปหรอืไม? 
⎯ เปน CD ขนาดมาตรฐานหรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 4 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 
• ถอดชดุขอตอเครื่องเสยีง (24 ข้ัว) 
• ตรวจสอบความตอเนื่องของสายไฟระหวาง
ชุดเครื่องเสียงและสายไฟ (เชน ความเสีย/
หาย/งอ/หลดุ/สึกหรอ) 
⎯ ขอตอปกติหรือไม? 

ไมใช ถาขอตอ/ขัว้ชดุเครือ่งเสยีงไมถกูตอง: 
• เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
ถาขอตอ/ขัว้ชดุสายไฟไมถกูตอง: 
• ซอมหรือเปลีย่นข้ัวหรือขอตอ 

 
ขอ 2 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD ไมสามารถเอาแผน CD ออกได 

DCF090366900W24 

2 เครือ่งเลน CD/เครือ่งบรรจเุลนCDไมสามารถเอาแผน CD ออกได 
DTC ทีเ่ปนไปได: 03: Er01 

ขอแนะนาํ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• แผน CD เสีย (แตก, บดิงอ, ขอบไมเรียบ, เปนรอย, สกปรก) 
• ไมใชแผน CD ขนาดมาตรฐาน (เชน 8 ซม. (3 นิ้ว) แผนอะแดปเตอร 8 ซม. (3 นิ้ว), แผนดสิกรูปหวัใจ, แผนดสิกรูป

แปดเหลีย่ม) 
• ขอตอสายไฟชดุเครื่องเสยีงไมดีหรือข้ัวไมดี (เสียหาย, งอ, หลุด, กัดกรอน) 
• ติดตั้งแผงกลางไมด ี
• ติดตั้งฝาครอบแผน CD ไมดี 
• ใชแผนดสิกเสยีรูป (หนากวามาตรฐาน, งอ) 
• ใสแผน CD หลายแผนในเวลาเดียวกัน 
 
หมายเหต ุ

• แผน CD อาจเกิดความเสียหายถาไมสามารถเอาแผนออกจากเครื่องได ใหตรวจสอบเครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD 
โดยใช CD ที่ทราบวาทํางานไดปกต ิ

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 3 1 • ตรวจสอบการทํางานของชดุเครื่องเสยีง
นอกเหนือจากเครื่องเลน /เครือ่งบรรจแุผน 
CD (เชน วิทย)ุ 

• เครื่องเสียงระบบอื่นทํางานหรอืไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • หมุนสวติชจุดระเบิดไปตําแหนง LOCK 
• ถอดชดุขอตอเครื่องเสยีง (24 ข้ัว) 
• ตรวจสอบความตอเนื่องของสายไฟระหวาง
ชุดเครื่องเสียงและสายไฟ (เชน ความเสีย/
หาย/งอ/หลดุ/สึกหรอ) 

• ขอตอปกติหรือไม?หรือไม? 

ไมใช ถาขอตอ/ขัว้ชดุเครือ่งเสยีงไมถกูตอง: 
• เปล่ียนชดุเครื่องเสียง 
ถาขอตอ/ขัว้ชดุสายไฟไมถกูตอง: 
• ซอมหรือเปลีย่นข้ัวหรือขอตอ 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • เอาแผน CD ออก 

• แผน CD ออกไดหรือไม? 
ไมใช ตรวจสอบการตดิตั้งแผงครอบ CD และตดิตั้งแผง

กลางและ/หรือแผงครอบ CD ใหถูกตอง ถาจาํเปน  
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 4 • ใสแผน CD เขาไปในเครื่อง 

• CD เลื่อนเขาอยางราบเรียบหรือไม? 
ไมใช ติดตั้งแผงครอบ CD และตดิตัง้แผงกลางใหดแีลวไป

ข้ันตอนตอไป 

ใช การแกไขปญหาเสร็จสมบรูณ 
อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 

5 • เอาแผน CD ออกจากเครื่องไดหรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
 
ขอ 3 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD ไมสามารถเลนแผน CD ได/ไมมเีสยีง 

DCF090366900W25 

3 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD ไมสามารถเลนแผน CD ได/ ไมมเีสยีง 
DTC ทีเ่ปนไปได: 03: Er07, 03: Er10 

ขอแนะนาํ 
• ใสแผน CD กลับดาน 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• แผน CD เสีย (แตก, บดิงอ, ขอบไมเรียบ, เปนรอย, สกปรก) 
• ไมใชแผน CD ขนาดมาตรฐาน (เชน 8 ซม. (3 นิ้ว) แผนอะแดปเตอร 8 ซม. (3 นิ้ว), แผนดสิกรูปหวัใจ, แผนดสิกรูป

แปดเหลีย่ม) 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • เปดวิทยุและตรวจสอบดูวามีเสยีงหรือไม? 
• มีเสียงหรือไม? 
 

หมายเหต ุ
• ตรวจสอบตําแหนงของระดับเสียง 

ไมใช ไปข้ันตอนการแกไขปญหาตามอาการขอ 3 (ระบบ
เครื่องเสียง) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ถาใสดานตองถกูตอง, ใส CD ไดหรือไม?  

ไมใช อธิบายใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการใชแผน CD ที่
ถูกตอง 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • เปลี่ยนแผน CD ที่ใชงานได 
• สามารถโหลดแผน CD ไดหรอืไม? ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

ใช อธิบายใหลูกคาทราบเกี่ยวกับสภาพของแผน CD 
หรือการใชแผน CD ขนาดมาตรฐาน 

4 • ตรวจสอบแผน CD ดวยสายตา 
⎯ แผน CD สกปรก, เปนรอย หรอืเสียรูป
หรือไม? 

⎯ CD ขนาดมาตรฐานหรือไม? 
⎯ CD บันทึกในรปูแบบ MP3 หรอืไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

 
ขอ 4 เสยีงกระโดด 

DCF090366900W26 

4 เสยีงกระโดด 
DTC ทีเ่ปนไปได: 03: Er02 

ขอแนะนาํ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• แผน CD เสีย (แตก, บดิงอ, ขอบไมเรียบ, เปนรอย, สกปรก) 
• การตดิตั้งชุดเครื่องเสียงไมถูกตอง 
• แรงดันลมยางไมถูกตอง 
 

หมายเหต ุ
• เสียงกระโดดอาจจะเกิดกับ CD บางแผนเทานั้น ตรวจสอบการทาํงานของเครื่องเลน CD โดยใชแผน CD ที่ทราบวา

ทํางานไดปกติเทานั้น 

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนที่ 6 1 • เม่ือรถยนตจอดนิ่งเสียงกระโดดหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ขับรถยนต 

• เม่ือขับบนถนนไมเรียบเสยีงกระโดดหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนที่ 6 



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-21 

09

ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ชุดเครื่องเสียงติดตั้งแนนหรือไม? 
ไมใช ติดตั้งใหถูกตอง 
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 4 • ตรวจสอบแรงดนัลมยาง 

• อยูในคากําหนดหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 5 • ปรับแรงดันลมยางใหอยูในคาที่กําหนด 

• เม่ือขับรถเสียงกระโดดหรือไม? ไมใช ระบบเครื่องเสียงปกติ อธิบายการซอมใหลูกคาทราบ 
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 6 • เปลี่ยนแผน CD ที่ใชงานไดปกติ 

• เม่ือขับรถเสียงกระโดดหรือไม? ไมใช ระบบเครื่องเสียงปกติ อธิบายใหลูกคาทราบถงึการใช
แผน CD ที่ผิดปกติ 

ขอ 5 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD เลนแผน CD ตกรอง 
DCF090366900W27 

5 เครือ่งเลน CD/บรรจแุผน CD เลนแผนตกรอง 
DTC ทีเ่ปนไปได: 03: Er02 

ขอแนะนาํ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• ใชแผนดสิกเสยีรูป (หนากวามาตรฐาน, งอ) 
• ใสแผน CD หลายแผนในเวลาเดียวกัน 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช อธิบายใหลูกคาทราบวาใหใส CD ทีละแผน 1 • ใสแผน CD ในเวลาเดียวกันหรือไม? 
ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ระบบปกติ อธิบายใหลูกคาทราบเกี่ยวกับความผิดปกติ

ของ CD 
2 • ตรวจสอบแผน CD ดวยสายตา 

• แผน CD สกปรก, เปนรอย หรอืเสียรูป
หรือไม? ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

 
ขอ 6 เครือ่งเลน CD ไมทาํงาน 

DCF090366900W28 

6 เครือ่งเลนไมทาํงาน    
DTC ทีเ่ปนไปได: ⎯ 

ขอแนะนาํ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• ติดตั้งแผงกลางไมด ี
• แผงกลางผดิปกติ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งเลน CD 
• เครื่องเลน CD ทํางานปกตหิรอืไม? ไมใช ไปยังข้ันตอนที ่3 ในการตรวจสอบเครื่องเลน CD ไม

ทํางาน/ไมมีเสยีง 
ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 2 • ตรวจสอบดังนี ้

⎯ เม่ือใชงานปุมเปลี่ยนแผน หนาจอแสดง
ถูกตองหรือไม? 

⎯ การเลือกการทาํงานของวิทยปุกติ
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ติดตั้งแผงกลางใหถูกตองและหนาแนน 3 • ตรวจสอบการตดิตั้งแผงกลาง 
• เม่ือประกอบแผงกลางเขาไปใหม เครื่อง
สามารถเปลีย่นแผนไดหรือไม? 

ไมใช ไปขอ 1 การตรวจสอบแผงกลางสวติช 
เปลี่ยนแผงกลาง ถาจําเปน 
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ขอ 7 เครือ่งเลน CD ไมสามารถเลนแผน MP3 ได 
DCF090366900W29 

7 ไมสามารถเลนแผน MP3 ได 
DTC ทีเ่ปนไปได: 10: Er09, 22: Er10 

ขอแนะนาํ 
• แผน CD-R/RW เขียนดวยฟอรแมตที่นอกเหนือจากคากําหนด 
• มีหลายฟอรแมตในแผน CD-R/RW แผนเดียว 
• ฟอรแมตไฟล MP3 ไมถูกตอง (ถูกตอง: mp3, ไมถูกตอง: เชน MP3 pro) 
• แผน CD-R/RW เสียรูป (สกปรก, เปนรอย) 
• เครื่องเลนผดิปกติ 
 
หมายเหต ุ
• ซอฟแวร MP3 ที่เปนฟรีซอฟแวรอาจเปนสาเหตุใหคุณภาพเสียงไมดี, มีเสียงรบกวน หรอืการเลนไมด ี
• เครื่องเลนอาจเลนแผน CD-R/RW ไมดีเน่ืองจากสภาพแผน 
• ถามีหลายไฟลในฟอรแมตหลายฟอรแมตอยูในแผนเดียว เครื่องอาจไมเลน 
• ถามีไฟล MP3 และขอมูลเพลงในแผนเดียวกัน เครื่องเลนอาจเลนขอมูลเพลงกอน 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • ตรวจสอบฟอรแมตไฟลที่บันทึกลงในแผน 
CD-R/RW  

• ฟอรแมตถูกตองหรือไม? 
ไมใช บันทึกแผน CD-R/RW ใหถูกตอง 

ใช เปลี่ยนแผน CD-R/RW ที่ถูกตอง (ถามีไฟลฟอรแมต 
MP3 เทานั้น) จากนั้นการตรวจสอบเครื่องเลน CD  
ถาเครือ่งเลนเลนแผน MP3 ได: 
• ระบบปกติ อธิบายใหลูกคาทราบวาเครื่องอาจไม
เลนหรือเลนไมดี ถามีไฟลนอกเหนือจาก MP3 อยู
ในแผน CD-R/RW 

ถาเครือ่งเลนเลนแผน MP3 ไมได: 
• เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

2 • ตรวจสอบขอมลูที่บันทึกในแผน CD-R/RW 
• มีฟอรแมตขอมลูอ่ืนนอกเหนือจาก MP3 
หรือไม?ในแผน CD-R/RW 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช เปลี่ยนแผนที่มไีฟลฟอรแมตถกูตอง จากนั้น

ตรวจสอบเครื่องเลน CD 
ถาเครือ่งเลนเลนแผน MP3 ได: 
• ระบบปกติ อธิบายใหลูกคาทราบวาเครื่องเลนอาจ
เลนไดไมดี ถาไฟลไมถูกตอง 

ถาเครือ่งเลนเลนแผน MP3 ไมได: 
• เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

3 • ตรวจสอบฟอรแมตแผน CD-R/RW 
• ไฟลฟอรแมตถกูตองหรือไม? 

(“mp3” คือไฟลทีถู่กตอง) 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนใหม 4 • ตรวจสอบแผน CD-R/RW ดวยสายตา 

• แผน CD-R/RW สกปรก, เสยีหาย, เปนรอย
หรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
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ขอ 8 ไมสามารถเลอืกไฟลฟอรแมต็ MP3 ได 
DCF090366900W30 

8 ไมสามารถเลอืกไฟลหรอืโฟลเดอรหรอืคนหาเพลงได 
DTC ทีเ่ปนไปได: 10: Er09, 22: Er09 

ขอแนะนาํ 
• แผน CD-R/RW เสียรูป (สกปรก, เปนรอย) 
• มีรหสัปองกันสาํหรับ CD-R/RW 
• ไฟลหรือโฟลเดอรและ/หรือชือ่ใน CD-R/RW ไมถูกตอง 
• จํานวนเพลงหรอืโฟลเดอรเพลงใน CD-R/RW มากกวาคาสูงสุดของเครื่อง 
• รหสัใน CD-R/RW ไมถูกตอง 
• เครื่องเลนผดิปกติ 

 
 หมายเหต ุ

• ID3 คือรูปแบบฟอรแมตของไฟล MP-3, ID3 จะอนุญาตใหมีการเพิ่มขอมูลลงไปได (เชน ชื่อเพลง, ศลิปน, 
จํานวนเพลง) 

• ID จะมีอยู 2 เวอรชั่น 
⎯ ID3v1: เปนฟอรแมตที่ซอฟแวรมาตรฐานนิยมใชกันทั่วไป, และมีขอจํากัดของจํานวนสูงสุดของขอมูลทีเ่ปน

ตัวหนังสือ 
⎯ ID3v2: เปนเวอรชั่นที่นิยมใชกัน แตไมมีปริมาณการแลกเปลี่ยนเวอรชั่น 

 
ขอจาํกดัของ ID3v1 

หวัขอ จาํนวนตวัอกัษรสงูสดุ รายละเอยีด 
ชื่อเพลง 30 ชื่อเพลง 
ชื่อศิลปน 30 ชื่อศิลปน 
อัลบ้ัม 30 ชื่ออัลบ้ัม 
ป 4 ปที่ผลิตอัลบ้ัม/ปที่ขาย 
รูปแบบ ⎯ การเลือกเพลง 
ขอแนะนํา 30 ไมมีขอแนะนํา 
แถบ 3 หมายเลขแถบ 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผน CD-R/RW ใหม 1 • ตรวจสอบแผน CD-R/RW ดวยสายตา 
• แผน CD-R/RW สกปรก, เสยีหาย, เปนรอย
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ตรวจสอบเวอรชั่น ID แทค็ 
• ID แท็คถูกตองหรือไม? ไมใช เขียนแผน CD-R/RW ดวย ID แท็คอ่ืนที่ถูกตอง 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ตรวจสอบชื่อโฟลเดอรและไฟลออดิโอ 
• ชื่อทุกไฟลถูกตองหรือไม? ไมใช ใชแผน CD-R/RW ที่มชีื่อของโฟลเดอรและชือ่ไฟล 

ที่ถูกตอง 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • ตรวจสอบการบนัทึกรหสัของโฟลเดอรและชือ่

ไฟลออดิโอในแผน CD-R/RW 
• รหสัถูกตองหรอืไม? 
 
หมายเหต ุ

• อาจไมสามารถอานตัวหนังสือและ
แสดงออกมาไดถาใชรหสัไมถูกตอง 

ไมใช ใชการบันทึกรหัสที่ถูกตอง 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 5 • ตรวจสอบจาํนวนตัวอักษรในชือ่ไฟลโฟลเดอร
และไฟลออดิโอ 

• จํานวนอยูในคาสูงสดุหรือไม? 
ไมใช ปอนจํานวนทีถ่กูตองเขาไป 
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ขอ 9 เครือ่งเลน CD ไมแสดงชื่อในขณะเลน MP3 
DCF090366900W31 

9 เครือ่งเลนไมแสดงชือ่เพลงใน MP3 
DTC ทีเ่ปนไปได: ⎯ 

ขอแนะนาํ 
• แผน CD-R/RW เสียรูป (สกปรก, เปนรอย) 
• เวอรชั่นของ ID แท็คของ CD-R/RW ไมถูกตอง 
• จํานวนตัวอักษรในชื่อไฟลโฟลเดอร/ไฟลออดิโอใน CD-R/RW มากกวาคาสูงสุด 
• รหสัใน CD-R/RW ไมถูกตอง 
• เครื่องเลนผดิปกติ 
• ไมมีชื่อปอนเขาที่  CD-R/RW 
• บันทึกดวยตัวอักษรแบบ 2 ไบต  

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผน CD-R/RW ใหม 1 • ตรวจสอบแผน CD-R/RW ดวยสายตา 
• แผน CD-R/RW สกปรก, เสยีหาย, เปนรอย
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 2 • ตรวจสอบการแสดงหนาจอที่ LCD 
• CD ที่แสดงใช MP3 หรือไม? 

ไมใช ไปยังการแกไขปญหาตามอาการขอ 9 (ระบบเครื่อง
เสียง) 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 3 • ตรวจสอบเวอรชั่น ID แทค็ 
• ID แท็คถูกตองหรือไม? ไมใช เขียนแผน CD-R/RW ดวย ID แท็คอ่ืนที่ถูกตอง 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 4 • มีชื่อเพลงปอนเขาที่ CD-R/RW หรือไม? 
ไมใช ปอนชื่อเขาไป 

     
หมายเหต ุ

• หามทาํการปองกันตัวอักษรแบบ 2-ไบต 
ใช ไปข้ันตอนตอไป 5 • ตรวจสอบการเขารหสัของโฟลเดอรและชื่อ

ไฟลออดิโอในแผน CD-R/RW 
• รหสัถูกตองหรอืไม? 

ไมใช ใชการเขารหสัที่ถูกตอง 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 6 • ตรวจสอบจาํนวนตัวอักษรในชือ่ไฟลโฟลเดอร
และไฟลออดิโอ 

• จํานวนอยูในคาสูงสดุหรือไม? 
ไมใช ปอนตัวอักษรลงในโฟลเดอรและชื่อไฟลออดโิอ ให

อยูในคาสูงสุด 

 
ขอ 10 เครือ่งเลน CD ไมสามารถเลนขอมลูเพลงได (CDDA) 

DCF090366900W32 

10 เครือ่งเลน CD ไมเลนขอมลูออดโิอ (CDDA) 
DTC ทีเ่ปนไปได: ⎯ 

ขอแนะนาํ 
• ฟอรแมตแผน CD-R/RW ไมอยูในคากําหนด 
• แผน CD-R/RW เสียรูป (สกปรก, เปนรอย) 
• เครื่องเลนผดิปกติ  
• มีขอมูลอ่ืนนอกจากขอมูลออดโิอในแผน CD-R/RW 

 
หมายเหต ุ

• เครื่องเลน CD อาจเลนแผน CD-R/RW ไดไมดีข้ึนอยูกับสภาพแผน 
• ถามีไฟลฟอรแมต MP3 และขอมูลออดิโอในแผนเดยีวกัน เครื่องเลน CD จะเลือกเลนขอมูลออดิโอกอน 

 
ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช ไปข้ันตอนตอไป 1 • เปลี่ยนแผน CD ออดิโอที่ทราบวาใชงานได 
• เครื่องเลน CD สามารถเลนไดหรือไม? ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

ใช ไปข้ันตอนตอไป 
 

2 • ตรวจสอบฟอรแมตไฟลที่บันทึกลงในแผน 
CD-R/RW  

• ฟอรแมตถูกตองหรือไม? ไมใช เขียนแผน CD-R/RW ดวยฟอรแมตทีถู่กตอง 
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ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ
ใช เปลี่ยนแผน CD-R/RW ที่ดี (บันทึกไฟลออดิโอ

เทานั้น) จากนัน้การตรวจสอบเครื่องเลน CD  
ถาเครือ่งเลนได: 
• ระบบปกติ อธิบายใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการใชแผน 

CD-R/RW 
ถาเครือ่งเลนไมได: 
• เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

3 • ตรวจสอบขอมลูที่บันทึกในแผน CD-R/RW 
• มีขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากขอมูลออดิโอ
หรือไม? 

ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 
ใช ทําความสะอาดหรือเปลี่ยนแผนใหม 4 • ตรวจสอบแผน CD-R/RW ดวยสายตา 

• แผน CD-R/RW สกปรก, เสยีหาย, เปนรอย
หรือไม? 

ไมใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 

 

ขอ 11 เปลีย่นเพลงไมได 
DCF090366900W33 

11 เปลีย่นเพลงไมได 
DTC ทีเ่ปนไปได: 03: Er02 

ขอแนะนาํ 
• ชุดเครื่องเสียงผิดปกต ิ
• แผน CD-R/RW เสียรูป (สกปรก, เปนรอย) 
• ไมใชแผน CDขนาดมาตรฐาน (เชน 8 ซม. (3 นิ้ว) แผนอะแดปเตอร 8 ซม. (3 นิ้ว), แผนดสิกรูปหวัใจ, แผนดสิกรูป

แปดเหลีย่ม) 
• แผงกลางผดิปกติ 
• เครื่องเลนผดิปกติ  

ขัน้ตอนการวเิคราะหปญหา 
ขัน้ตอน การตรวจสอบ การปฏบิตั ิ

ใช อธิบายใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการใชแผน CD ที่ถูกตอง 1 • เปลี่ยนแผน CD ใหมทีท่ราบวาใชงานได 
• เปลี่ยนเพลงไดหรือไม? ไมใช ไปข้ันตอนตอไป 

ใช เปลี่ยนชดุเครื่องเสียง 
 

2 • ตรวจสอบการตดิตั้งแผงกลาง 
• เม่ือกดปุมเลื่อนเพลง เครื่องเลน CD เปลี่ยน
เพลงไดหรือไม? ไมใช ไปที่ขอ 1 “การตรวจสอบแผงสวิตชเครื่องเสยีง” 

เปลี่ยนแผงกลาง ถาจําเปน 
 

วิทย ุ[อางองิ] 
DCF090366900W34 

1. เสยีงรบกวนจากหลายทาง 
• สัญญาณจากเสาสงสญัญาณ FM จะมีความถีสู่ง
และคลายคลึงกับลําแสง เพราะวาไมสามารถทีจ่ะ
โคงตามมุมตางๆ ได แตสามารถหักเหได เน่ืองจาก
สัญญาณ FM สามารถทีจ่ะหักเหไดถามีสิ่งกีดขวาง 
จึงสามารถทีจ่ะรับไดทั้งที่เปนสัญญาณตรง และ
สัญญาณที่หักเหในเวลาเดยีวกัน จึงอาจเปนสาเหตุ
ที่ทาํใหการรับสัญญาณลาชาหรือเสยีงที่ไดยนิอาจ
ขาดหายไป 

 
 
 

 
2. เสยีงรบกวนแบบกระพอื/ขาม 

• สัญญาณจะต่ําเมื่ออยูระหวางหบุเขา, ตึกสูงและสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ เม่ือขับรถยนตผานบริเวณนั้นๆ สภาวะ
การรับสัญญาณจะมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว 
เปนผลใหมีการรบกวน 

 

E6U902HWB007

E6U902HWB008
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3. การรบัสญัญาณสเตอรโิอและโมโน 
• เม่ือสัญญาณออน, เสียงรบกวนจะเกิดข้ึนมากในขณะรับสัญญาณสเตอริโอ เม่ือเปรียบเทียบภาครับของโมโนแลว 
เสียงรบกวนในสัญญาณโมโนจะมผีลกระทบนอยกวา 

 
การจดัระบบเครือ่งเสยีง 
การควบคมุแบบแยก 

• โดยการใชคุณสมบัติของภาครับแบบโมโน ซึง่เสียงรบกวนจะมีผลกระทบนอยกวาภาครับสเตอริโอ ระบบเครื่องเสยีงจะ
เปลี่ยนภาครับจากสเตอริโอไปเปนโมโนโดยอตัโนมัติ เพ่ือลดเสียงรบกวนลงเมื่อสัญญาณออน หรือเกิดปรากฎการณ
สัญญาณจากหลายทาง 

 
การควบคมุโทนสงู 

• เม่ือสัญญาณออน หรือเกิดปรากฏการณสัญญาณจากหลายทาง ระบบเครือ่งเสียงจะยับยัง้ระดับของเสยีงในยาน
ความถี่สูง เพ่ือลดเสยีงรบกวน 

 
ผลกระทบการควบคมุแบบแยกและแบบโทนสงู 

• การควบคุมแบบแยกและแบบโทนสูงจะมีอิทธิพลตอคุณภาพเสียง ดังนั้นจะตองมีการปรับตามคากําหนดของรถแตละ
รุน (การเปรยีบเทียบจะตองใชรุนเดียวกัน) 

 
 
 หมายเหต ุ

• สัญญาณจะมรีะยะทางการสงทีย่าวในเวลากลางคืนโดยเฉพาะ AM หนาที่ของระบบเครื่องเสยีงทั่วไปอาจจะหยุด 
ถามสีถานีอ่ืนแทรก ซึ่งจะทําใหความเร็วในการทาํงานของหนาที่ SEEK และ SCAN ถูกขัดขวางในเวลากลางคืน 
ระบบเครื่องเสียงอาจเลือกสถานีที่มสีัญญาณแรงกวา และระบบนี้จะเชื่อมโยงกับไฟหรี่ ดังนัน้ เม่ือไฟหรี่หรอืไฟหนา
ทํางาน หนาทีข่อง SEEK และ SCAN อาจไมทํางาน ถาสญัญาณออน 

 
 
 
 
 
 
 

การปรบัโทนสงู 
 
 

การปรบัการยบัยัง้เสยีงรบกวน 

ยานทีม่ผีลนอย

ยานทีม่ผีลกวาง

เสยีงรบกวนงาย 
 
 
เสยีงรบกวนนอย 

กลางวนั 

 
 
 

A: ระดับของ AUTO-M, SEEK, หนาที ่SCAN 
การปรับ AUTO-M, SEEK, และ SCAN ปรับไดถงึ  4 สถาน ี(C, E, H และ J) 

คว
าม
เข
มข
อง
สญั
ญ
าณ

 
คว
าม
เข
มข
อง
สญั
ญ
าณ

 

กลางคนื 

 
 
 

เมือ่เปด TNS: สถานวีทิยุปรับได 4 สถาน ี

เมือ่ปด TNS: ความเขมของสญัญาณจะสงูกวาในเวลากลางคนื 
การปรับ AUTO-M, SEEK, และ SCAN ปรับไดถงึ  10 สถาน ี(A ถงึ J st.) 

ความถี ่(kHz)

DPE903EW1V0A

530 A st. B st. C st. D st. E st. F st. G st. H st. I st. J st. 1710

A

530 A st. B st. C st. D st. E st. F st. G st. H st. I st. J st. 1710

A

B

EPU903EW3O03



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
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เครือ่งเลน CD [อางองิ] 
DCF090366900W35 

• เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD ไดถูกออกแบบไวสําหรับ
เลน CD และไดมีการติดเครื่องหมายแสดงเอาไวคือ 
COMPACT DISK DIGITAL AUDIO ตามทีแ่สดง 
นอกจากนั้นยังสามารถเลนแผน MP3 ไดอีก 

• เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD อาจไมเลนแผนดังนี:้ 
⎯ แผน CD เสีย (แตก, บดิงอ, ขอบไมเรียบ, เปน

รอย, สกปรก) 
⎯ อุปกรณเสริม CD 8 ซม. (3 นิ้ว)  (เชน แผนอะ

แดปเตอร, สติก๊เกอร, ฉลาก) 
⎯ ไมใชแผน CD ขนาดมาตรฐาน (เชน 

เสนผาศูนยกลาง/ความหนาอยูในคามาตรฐาน) 
 

คากําหนด: เสนผาศูนยกลาง 119.7-120.3 มม. (4.668-4.692 นิ้ว), ความหนา 12+0.3 หรือ 0.1 มม. 
(0.47+0.012 หรือ 0.004 นิ้ว) 

• หามใชแผนรูปทรงอ่ืน เพราะเครื่องเลนอาจเสียหาย 
ตวัอยาง: 

• ถึงแมวาขนาดของแผนดสิกจะเทากัน แต SACD จะใช
สัญญาณดิจติอลที่มคีวามหนาแตกตางกันคือ Direct 
Stream Digital 

• เครื่องเลนอาจไมเลนแผน CD-R/RW เน่ืองจากสภาวะ
ของดิสก (ไมรวม MP3) 

 
 
ไฟลฟอรแมต (MP-3) 
ลกัษณะของ CD-R และ CD-RW  

• ตัวยอ 
⎯ CD-R: เปนแผน CD ที่สามารถบันทึกไดแตไมสามารถลบหรอืเขียนใหมได 
⎯ CD-RW: เปนแผน CD ทีส่ามารถบันทึกไดและสามารถลบหรอืเขียนใหมได 
⎯ เน่ืองจากปริมาณการหักเหของแสงเลเซอรของ CD-R/RW หรือเสยีงอาจจะกระโดด 
⎯ เน่ืองจากคุณภาพในการบันทกึของ CD-R/RW จะกวางมาก เครื่องเลน CD อาจไมเลน 

 
การบนัทกึ 

• การบันทึกมี 2 วิธี 
• แบงตามเครื่องบันทึก 

⎯ บันทึกขอมูลออดิโอใน CD-เพลง โดยเครื่องบันทึกออดิโอ 
• ราคาของเครื่องบันทึกและ CD-ออดิโอ จะรวมคาของลิขสทิธิ ์

⎯ บันทึกลงใน CD ทั่วไปโดยคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
• CD จะถูกกวา CD-ออดิโอ แตคุณภาพจะต่ํากวา 

 
• แบงตามขอมูลที่มีการบีบอัด/ไมบีบอัด 

⎯ ขอมูลออดิโอทีไ่มมีการบีบอัด 
• เครื่องเลน CD-R/RW สามารถเลนไดเลย 

⎯ ขอมูลออดิโอทีม่ีการบีบอัด 
• สามารถทําการบันทึกไดในปรมิาณมาก คุณภาพเสียงจะแตกตางกันตามฟอรแมตของการบบีอัด และสามารถ
เลนไดเฉพาะเครื่องเลนที่อนุญาตใหเลนเทานั้น 

⎯ ชนิดของฟอรแมตการบีบอัด 
• MP3: MPEG Audio Layer3 – เครื่องเลน CD ของมาสดาสามาถเลนได 
• WMS: วินโดว มีเดีย ออดิโอ 
• ATRAG: Adaptive Transform Acoustic Coding. 

 
 
 
 

E6U903HWB010

E6U903HWB011



การแกไขปญหาตามอาการ [ระบบเครือ่งเสยีง] 
 

09-03D-28 

MP3 
• ควรจะมสีภาวะดังตอไปนี้ เพ่ือทําการบันทึกขอมูลฟอรแมต MP3 ลงในเครือ่งเลน CD, MP3: 

มเีดยี ใชกบั CD-R/RW 
ลอจิคอล ฟอรแมต ISO 9660 level 1&2/joliet/Romeo 
จํานวนไดเรค็เทอรี ่ 8 ไดเร็คเทอรี ่
จํานวนไฟล สูงสดุ 255 ของจํานวนไฟลและโฟลเดอร 
 ID3 แท็ค ใชกับเวอรชั่น 1.1, 2.3 และ 2.4 
สวนตอของไฟล MP3 
รูปแบบการเขียน ไมใช 
อัตราบทิ 8 kbps-320 kbps/VBR 
อัตราความถี ่ 11.023 KhZ-48 KhZ  

 
 
 
 



สวนประกอบตวัถงั  
 

09-10-1 

09

09-10 สวนประกอบตัวถัง 
ดชันีแสดงตาํแหนงสวนประกอบตวัถงั.........09-10-1 การถอด/ตดิตัง้กนัชนหลงั.................09-10-8 
การถอด/ตดิตัง้ฝาปดถงัน้าํมนั 
   เชือ้เพลิง..........................................

 
09-10-2 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   กนัชนหลงั.................................

 
09-10-8 

การปรบัตั้งฝาปดถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ............09-10-2 การถอด/ตดิตัง้แผนเสรมิกันชนหนา....09-10-9 
การถอด/ตดิตัง้ฝากระโปรงรถยนต.............09-10-2 
การปรบัตั้งฝากระโปรงรถยนต...................09-10-3 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   แผนเสรมิกนัชนหนา.....................

 
09-10-9 

การถอด/ตดิตัง้กนัชนหนา........................09-10-6 การถอด/ตดิตัง้แผงประตูแคบ็............09-10-10 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   กนัชนหนา.........................................

 
09-10-7 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   ประตแูค็บ..................................

 
09-10-11 

 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงสวนประกอบตวัถงั 

DCF091056100W01 

 
1 ฝากระโปรงรถยนต 

(ดู 09-10-2 การถอด/ตดิตั้งฝากระโปรงรถยนต)  
(ดู 09-10-3 การปรับตั้งฝากระโปรงรถยนต) 

2 แผนเสริมกันชนหนา 
(ดู 09-10-9 การถอด/ตดิตั้งแผนเสริมกันชนหนา) 

3 กันชนหนา 
(ดู 09-10-6 การถอด/ตดิตั้งกันชนหนา) 
(ดู 09-10-7 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
กันชนหนา) 

4 บังโคลนหนา 
(ดู 09-10-9 การถอดแยก/ประกอบบังโคลนหนา) 

5 กันชนหลัง 
(ดู 09-10-8 การถอด/ตดิตั้งกันชนหลัง) 
(ดู 09-10-8 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนกันชน
หลัง) 

 
 

4

3
2

1 6

5

7

DCF910ZWB001



สวนประกอบตวัถงั  
 

09-10-2 

6 ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง 
(ดู 09-10-2 การถอด/ตดิตั้งฝาปดถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 
(ดู 09-10-2 การปรับตั้งฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง) 

7 ประตแูค็บ 
(ดู 09-10-10 การถอด/ตดิตั้งประตแูค็บ) 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ฝาปดถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

DCF091042400W01 

1. ถอดโบลทยดึ 
2. ถอดฝาปดถังน้าํมันเชื้อเพลิงออก 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
4. ปรับตั้งฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง (ดู 09-10-2 การ

ปรับตั้งฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง) 

 
การปรบัตั้งฝาปดถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

DCF091042400W02 

1. วัดความแตกตางของชองวางและความสูงระหวางฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงกับตัวถัง 
2. คลายโบลทประกอบฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงให

หลวม แลวปรับตั้งฝาปดถังน้าํมันเชื้อเพลิง 
 

คาระยะหางมาตรฐาน 
a: 3.5-5.5 มม. {0.14-0.21 นิว้} 
b: -0.5-2.0 มม. {0.01-0.07 นิว้} 

 
3. ขันโบลทยดึใหแนน 

 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ฝากระโปรงรถยนต 

DCF091056601W01 

 คาํเตอืน 
• ในการถอดฝากระโปรงรถยนตออกตองมอีุปกรณรองรบัไว เพือ่ปองกันการตกหลนของฝากระโปรงรถยนต ซึง่จะ
เปนสาเหตใุหไดรบับาดเจบ็ ใหปฏบิตัโิดยมผีูชวยอกีหนึง่คน เพือ่ปองกนัการตกหลนของฝากระโปรง 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดบานพับฝากระโปรงออก และถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 

(1) ตะแกรงหนาหมอน้ํารถยนต (ดู 09-16-3 การถอด/ตดิตั้งตะแกรงหนาหมอน้ํารถยนต) 
(2) กันชนหนา (ดู 09-10-6 การถอด/ตดิตั้งกันชนหนา) 
(3) สวนประกอบไฟหรี่หนา (ดู 09-18-3 การถอด/ตดิตั้งไฟหรีห่นา) 
(4) ไฟเลี้ยวดานหนา (ดู 09-18-6 การถอด/ตดิตั้งไฟเลีย้วดานหนา) 
(5) แผงกันโคลนบงัโคลนหนา (รถยนตที่มแีผงกนัโคลนบังโคลนหนา) (ดู 09-16-4 การถอด/ติดตั้งบังโคลนหนา) 
(6) บังโคลนหนา (ดู 09-10-9 การถอด/ตดิตั้งกันชนหนา) 

3. ถอดทอทางฉีดน้ําลางกระจก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

โบลทยดึ 

ฝาปดถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ
DCF910ZWB002

3.9—5.9 N·m 
{39.8—60.1 kgf·cm, 34.5—52.2 in·lbf}

A A

SEC. A—A

a

b

DCF910ZWB003



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-3 

09

4. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 ฉนวนกันความรอนฝากระโปรง 
2 แถบยางกันลม 
3 ฝากระโปรง 
4 บานพับฝากระโปรง 
5 เหล็กค้ําฝากระโปรง 

 
5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
6. ปรับตั้งฝากระโปรง (ดู 09-10-3 การปรับตั้งฝา

กระโปรง) 

การปรบัตั้งฝากระโปรงรถยนต 
DCF091056601W02 

1. วัดระยะหางและความสูงระหวางฝากระโปรงกับตัวถัง 
 
คาระยะหาง 

a: 4.7-7.4 มม. {0.16-0.29 นิว้} 
b: -1.2-4.2 มม. {-0.05-0.16 นิว้} 
c: 2.3-6.7 มม. {0.09-0.26 นิว้} 
d: -1.6-1.6 มม. {-0.06-0.06 นิว้} 
e: 2.7-5.3 มม. {0.11-0.20 นิว้} 
f: -0.5-2.1 มม. {-0.02-0.08 นิว้} 
g: -0.9-2.1 มม. {0.04-0.81 นิว้} 
h: 0.0-1.5 มม. {0.00-0.06 นิว้} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบลท 

3

1

4

5

2

N·m {kgf·cm, in·lbf}

18.75—23.54 
{1.91—2.40, 
13.82—17.36}

DBG910ZWB004



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-4 

 
2. ถาไมไดตามคากําหนด ใหปรับตั้งชองวางและความสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝากระโปรง

ชิน้สวนไฟหรีห่นา

ฝากระโปรงฝากระโปรง 

กนัชนหนา บงัโคลนหนา

ฝากระโปรง             ประตหูนา 

บงัโคลนหนา 

ฝากระโปรง 

 

กนัชนหนา

ภาพตดั A-A                             ภาพตดั B-B                                     ภาพตดั C-C  

A
A

B
B

C

C

c

d

a

b

e

h

g

f

D

D

E

E

DC F 910ZWB 005



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-5 

09

การปรบัตัง้ชองวาง
1. คลายโบลทยดึฝากระโปรงและจัดตําแหนงฝากระโปรง 
2. ขันโบลทยดึฝากระโปรงใหแนน 

 
การปรบัตัง้ระดบัความสงู 

1. ถอดตะแกรงหนาหมอน้ํา (ดู 09-16-3 การถอด/
ติดตั้งตะแกรงหนาหมอน้ํารถยนต) 

2. หมุนทีต่ัวยางกันกระแทก ใหสวนที่ยื่นออกมาอยูใน
รอยบากตามทีรู่ปภาพแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. หมุนยางกันกระแทกตอไปใหไดในตาํแหนงตาม

รูปภาพแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. คลายนัตและโบลทยึดตัวล็อกฝากระโปรง และดัน

ตัวล็อกฝากระโปรงขึ้นสูงสุด 
5. ขันโบลทยดึตวัล็อกฝากระโปรงใหแนน 
6. ปดฝากระโปรง และคลายโบลทตัวล็อกฝากระโปรง 
7. คอยๆ ดึงตัวล็อกฝากระโปรงลงไปดานลางดวยมือ 

ขันโบลทและนตัยดึโดยไมใหมีระยะฟรรีะหวางตัว 
ล็อกฝากระโปรงและกลอน 
(1) ขันโบลทและนอ็ตยึดตามลําดบันัตยดึ A, 

โบลทยึด B และโบลทยึด C 
8. ยืนยันวาไมมีชองวางระหวางฝากระโปรงกับยางกัน

กระแทก 
9. เปดฝากระโปรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบลทยดึ

นตัยดึ A

โบลทยดึ Bโบลทยดึ C

ยางกนักระแทก สวนทีย่ืน่ออกมา

รอยบาก 

ยางกนักระแทก

สวนทีย่ืน่ออกมาบน
ยางกนักระแทก 

สวนทีย่ืน่
ออกมา 

ตาํแหนง
ทีร่ะดบั 2

แผงบน
ตวัถงั 

หมนุ 3/4 (270°) 

DCF910ZWB006

DCF910ZWB008

DCF910ZWB019

DCF910ZWB020

3 mm
{0.12 in}



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-6 

การถอด/ตดิตัง้กนัชนหนา 
DCF091050000W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดตะแกรงหนาหมอน้ําออก (ดู 09-16-3 การถอด/ตดิตั้งตะแกรงหนาหมอน้ํารถยนต) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
 

1 สกรยูึด 
2 คลิ้ปหมดุ A 
3 โบลทยึด 

 

4 คลิ้ปหมดุ B 

5 กันชนหนา  
(ดู 09-10-6 หมายเหตุการถอดกันชนหนา) 
(ดู 09-10-6 หมายเหตุการตดิตั้งกันชนหนา) 

 
4. ถอดข้ัวตอสายไฟตดัหมอกหนาออก 
5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
6. ปรับตั้งไฟตดัหมอกหนาสําหรบัรถยนตรุนที่มไีฟตดัหมอก (ดู 09-18-5 ไฟตัดหมอกหนา) 

 
หมายเหตกุารถอดกนัชนหนา 

1. ดึงปลายของกันชนหนา (คิ้วลอ) ออกไปขางนอก 
(1) ปลดออกจากรองของกันชน 

 
คาํเตอืน 

• เมื่อปลดแยกกนัชนหนาออกจากรองของ
กนัชนหนา อาจจะเกดิความชาํรดุเสยีหาย
ได ระมดัระวงัอยาทาํใหกนัชนหนาตกหลน 

 
2. ถอดกันชนหนาออกจากตัวถัง 

 

หมายเหตกุารตดิตัง้กนัชนหนา 
1. ดึงขยายปลายสุดแตละขางของกันชนหนา 
2. ประกอบกันชนหนาเขากับตัวถงั 
3. กดพ้ืนทีต่ิดตั้งกันชนหนาเขากับตัวถัง เพ่ือยดึเขากับรองกันชน 

 

กนัชนหนา

รองของกนัชน

A

C

B

1

3

C
B

3

1

5

3

2

A

4

4.21—6.17 N·m {42.93—62.91 kgf·cm, 37.26—54.60 in·lbf}

DCF910ZWB009

(1)

(1)

DCF910ZWB010



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-7 

09

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนกนัชนหนา 
DCF091050000W02 

1. ถอดไฟตัดหมอกออก (รถยนตรุนที่มีไฟตดัหมอก) (ดู 09-18-5 การถอด/ตดิตั้งไฟตัดหมอกหนา) 
2. ถอดตะแกรงหนาหมอน้ําออก (ดู 09-16-3 การถอด/ตดิตั้งตะแกรงหนาหมอน้ํารถยนต) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 แผงปดกันชนหนา (รถยนตรุนที่ไมมีไฟตัดหมอก) 
2 แผงไฟตดัหมอก (รถยนตรุนทีม่ีไฟตดัหมอก) 
3 นัตยดึ A 

4 โบลทยึด 
5 สวนประกอบดานลางกันชน 
6 ขอบกันชนหนา 

 
4. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แทบ็ A

6
9

5
7

4

A B
C

D
E

F

6
54

9 4
5

7

2

10
8

F
ED

10
13

11

1
1

3

8

10

10

2

A

C

B

9

12

A A

A

A
A

A

A

A
A

A

AA

1.0—1.5 N·m {10.1—15.2 kgf·cm, 8.8—13.2 in·lbf}

2.0—2.9 N·m {20.3—29.5 kgf·cm, 17.7—25.6 in·lbf}
,

97 ,

DCF910ZWB011



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-8 

การถอด/ตดิตัง้กนัชนหลงั 
DCF091050000W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดไฟสองปายทะเบียนออก (ดู 09-18-8 การถอด/ตดิตั้งไฟสองปายทะเบียน) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 โบลทยึด 
2 กันชนหลัง 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนกนัชนหลงั 

DCF091050000W04 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 แผนปดกันชนหลัง 
2 โบลท 
3 คลิ้ปหมดุ 
4 ขอบกันชนหลัง 
5 นัต 
6 ขากันชนหลัง 
7 แผนเสริมกันชนหลัง 

 
2. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิป้ A

A

A B

B

79—116 N·m 
{8.0—11.8 kgf·m, 58.2—85.5 ft·lbf}

1

1

1

2

DCF910ZWB012

4

3

6

A A
A

A A
A

A A A A A

A A A A

7

36

5

1

15.7—22.5 N·m
{1.6—2.2 kgf·m, 11.5—16.5ft·lbf}

4.21—6.17 N·m
{42.93—62.91 kgf·cm, 37.26—54.60 in·lbf} 

DCF910ZWB013

2



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-9 

09

การถอด/ตดิตัง้แผนเสรมิกันชนหนา 
DCF091050000W05 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดตะแกรงหนาหมอน้ําออก (ดู 09-16-3 การถอด/ตดิตั้งตะแกรงหนาหมอน้ํารถยนต) 
3. ถอดกันชนหนา (ดู 09-10-6 การถอด/ตดิตั้งกันชนหนา) 
4. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
 

1 โบลท A 
2 โบลท B 
3 แหวนรอง 

4 นัต 
5 ขายึดกันชนหนา 
6 แผนเสริมกันชนหนา 

 
5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแผนเสรมิกนัชนหนา 

DCF091052010W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดบานพับฝากระโปรงออกแลวถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 

(1) ตะแกรงหนาหมอน้ํารถยนต (ดู 09-16-3 การถอด/ตดิตั้งตะแกรงหนาหมอน้ํารถยนต) 
(2) กันชนหนา (ดู 09-10-6 การถอด/ตดิตั้งแผนเสริมกันชนหนา) 
(3) ชุดไฟหนา (ดู 09-18-3 การถอด/ตดิตั้งชุดไฟหนา) 
(4) ไฟเลี้ยวดานหนา (ดู 09-18-6 การถอด/ตดิตั้งไฟเลีย้วดานหนา) 
(5) แผงเสริมซุมลอ (รถยนตรุนทีม่ีแผงเสริมซุมลอ) (ดู 09-16-4 การถอด/ตดิตั้งแผงเสรมิซุมลอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

1

4

5

2

6
3

B
4

21
4

1

3

A
B

A

2

62.7—93.1 N·m {6.3—9.4 kgf·m, 46.2—68.6 ft·lbf}

15.7—22.5 N·m {1.6—2.2 kgf·m, 11.5—16.5 ft·lbf}

DCF910ZWB014



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-10 

 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 แผงกันโคลน 
2 โบลท 
3 นัต 
4 แผนซลี 
5 บังโคลนหนา 

 
4. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้ประตูแคบ็ 

DCF091056100W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 ชุดรั้งประตูแค็บ 
2 ข้ัวตอสายไฟ 
3 บานพับประตูแค็บ 
4 ประตแูค็บ 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทบ็ A

A

A

6.87—9.80 N·m 
{70—100 kgf·cm, 60.8—86.7 in·lbf}

5

B
B

4

3

2
2

2

2 3

1

DCF910ZWB015

A

A

17.6—29.4 
{1.8—2.9,
13.0—21.6}

17.6—29.4 
{1.8—2.9,
13.0—21.6}

 N·m {kgf·m, ft·lbf}

4

3

1

2

6.9—9.8 N·m 
{70—100 kgf·cm, 
60.8—86.7 in·lbf}

3

ABR7714W004



สวนประกอบตวัถงั 
 

09-10-11 

09

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแผงประตูแค็บ 
DCF091056100W06 

1. ถอดสวนประกอบประตแูค็บ (ดู 09-10-10 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแผงประตูแค็บ) 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
 

1 ชุดกลอนตัวบน 
2 ชุดกลอนตัวลาง 
3 ชุดควบคุมแผงประตแูค็บ 

4 ชุดมือเปดดานนอก 
5 ขอบยางแผงประตแูค็บ 

 
3. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8—10.8 
{80—110, 70—95}

4.2—6.5 
{43—66, 38—57}

 N·m {kgf·cm, in·lbf}

4
3

1 A

A

2

5
17.6—26.5 N·m 
{1.8—2.7 kgf·m, 
13.0—19.5 ft·lbf}

ABR7714W005





ประตแูละประตูหลงั  
 

09-11-1 

09

09-11 ประตแูละประตหูลงั 
ดชันีแสดงตาํแหนงประต.ู........................ 09-11-1 การปรบัตั้งประต.ู............................09-11-2 
การถอด/ตดิตัง้ประตหูนา.........................09-11-2 การถอด/ตดิตัง้ชดุประตหูนา............. 09-11-4 
การถอด/ตดิตัง้ประตหูลัง.........................09-11-2 การถอด/ตดิตัง้ชดุประตหูลงั..............09-11-4 

 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงประต ู

DCF091100000W01 

 
 

1 ประตหูนา 
(ดู 09-11-2 การถอด/ตดิตั้งประตหูนา)  
(ดู 09-11-2 การปรับตั้งประต)ู 

2 ประตหูลัง 
(ดู 09-11-2 การถอด/ตดิตั้งประตหูลัง) 
(ดู 09-11-2 การปรับตั้งประต)ู 

3 ชุดประตหูนา 
(ดู 09-11-4 การถอด/ตดิตั้งชดุประตูหนา) 

4 ชุดประตหูลัง 
(ดู 09-11-4 การถอด/ตดิตั้งชดุประตูหลัง) 

 
 
 
 
 
 
 

A A

B

B

1

B

B
A

A

3

42

DCF911ZWB001



ประตแูละประตูหลงั 
 

09-11-2 

การถอด/ตดิตัง้ประตหูนา 
DCF091158010W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดแผงประตอูอก (ดู 09-11-4 การถอด/ติดตั้งชดุประตูหนา) 
3. เพ่ือที่จะถอดบานพับประตูหนา, ถอดบังโคลนหนา (ดู 09-10-9 การถอด/ตดิตั้งบังโคลนหนา) 
4. ถอดตวัรั้ง, ถอดลําโพงหนา (ดู 09-20-5 การถอด/ตดิตั้งลําโพงหนา) 
5. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 ชุดสายไฟประตูหนา 
2 สลักตวัรั้ง 
3 บานพับประตูหนา 
4 ประตหูนา 
5 ชุดรั้งประต ู

 
6. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
7. ปรับตั้งประตหูนา (ดู 09-11-2 การปรับตั้งประตหูนา) 

การถอด/ตดิตัง้ประตหูลัง 
DCF091158010W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดแผงประตอูอก (ดู 09-11-4 การถอด/ติดตั้งชดุประตูหลงั) 
3. ถอดตวัรั้ง, ถอดขายดึที่เข่ียบหุรี่ (ดู 09-11-4 การถอด/ตดิตั้งชดุประตูหลงั) 
4. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 ข้ัวตอสายไฟ 
2 สลักตวัรั้ง 
3 บานพับประตูหลัง 
4 ประตหูลัง 
5 ชุดรั้งประต ู

 
5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
6. ปรับตั้งประตหูลัง (ดู 09-11-2 การปรับตั้งประตหูลัง) 

การปรบัตั้งประต ู
DCF091158010W03 

1. วัดระยะหางและความสูงระหวางประตูหนาและประตูหลังกับตัวถัง 
2. ถาเกิดขอผดิพลาด ใหคลายโบลทประกอบบานพับประตูหลงั หรือสกรูประกอบตัวล็อกประตู แลวปรับตั้งตําแหนงประตู

อีกครั้ง 
 
คาระยะหาง 

a: 3.5-6.5 มม. {0.14-0.25 นิว้} 
b: -1.0-1.5 มม. {-0.04-0.06 นิว้} 
c: 5.0 มม. {0.19 นิว้} 
d: 0.0-2.5 มม. {-0.00-0.09 นิว้} 

 
 
 
 
 

 {1.79—2.99,
 12.9—21.6}

17.6—29.4

8.8—12.7 N·m

 N·m {kgf·m, in·lbf}

3
4

52

3

1

{89.7—129.5 kgf·cm, 
77.8—112.4 in·lbf}

DCF911ZWB002

 {1.79—2.99,
 12.9—21.6}

17.6—29.4

8.8—12.7N·m

 N·m {kgf·m, ft·lbf}

3
4

52

1

3 {89.7—129.5 kgf·cm, 
77.8—112.4 in·lbf}

DCF911ZWB003



ประตแูละประตูหลงั 
 

09-11-3 

09
 

3. ขันโบลทหรือสกรูใหแนน 
 
 
 
 
 
 

ประตหูนา 

ประตหูนา 

ประตหูนา 

ประตหูนา 

ประตหูนาประตหูนา 

ประตหูลงั

ประตหูลงั 

เสาหลงั เสาหลงั 

เสาหลงั 

สวนประกอบ
แผงประตแูคบ็

ตาํแหนงทีอ่ยู
ของกระจก 

สวนประกอบ
แผงประตแูคบ็ 

แคบ็ธรรมดา 

เสตรทชแคบ็
ดบัเบิล้แคบ็ 

ภาพตดั A-A ภาพตดั B-B ภาพตดั C-C

ภาพตดั D-D ภาพตดั E-E ภาพตดั F-F

ภาพตดั G-G 

D

AA

D

C C
B B

E
E

G
G

FF

b

a

b

a

b

a

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

b

a

b

a

b

a
c

d

DCF911ZWB004



ประตแูละประตูหลงั 
 

09-11-4 

การถอด/ตดิตัง้ชดุประตหูนา 
DCF091159970W01 

1. ยกเลื่อนขอบหลังของกระจกประตหูนาข้ึน 80 มม. {3.1 นิ้ว} จากตําแหนงทีอ่ยูต่ําสุด 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
3. ถอดแผงประตหูนาออก (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูนา) 
4. ถอดกระจกประตูหนา (ดู 09-12-3 การถอด/ตดิตั้งกระจกประตูหนา) 
5. ถอดมือหมุนกระจกประตูหนา (ดู 09-14-6 การถอด/ตดิตั้งชดุมือหมุนกระจกประตหูนา) 
6. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 แผงประต ู
2 ยางรางกระจกประต ู
3 รางกระจกดานหนา 
4 รางกระจกดานหลัง 

 
7. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การถอด/ตดิตัง้ชดุประตหูลงั 
DCF091159970W02 

1. ปดกระจกประตหูลังใหสนทิ 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
3. ถอดแผงประตหูลังออก (ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูลัง) 
4. ถอดกระจกประตูหลัง (ดู 09-12-4 การถอด/ตดิตั้งชุดเร็กกูเรเตอรกระจกหลังและกระจกประตูหลัง) 
5. ถอดมือหมุนกระจกประตูหลัง (ดู 09-14-7 การถอด/ตดิตั้งชดุมือหมุนกระจกประตหูลัง) 
6. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 แผงประต ู
2 แผนปดรูกระจก 
3 ยางรางกระจกประต ู
4 รางกระจก 

 
7. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 {70.3—99.9,
 61.0—86.7}

6.9—9.8

 {70.3—99.9,
 61.0—86.7}

6.9—9.8
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B
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1

 N·m {kgf·cm, in·lbf}

DCF911ZWB005

2

3

4

B

B
A

A

 N·m {kgf·cm, in·lbf}
 {70.3—99.9,
 61.0—86.7}

6.9—9.8

1

DCF911ZWB006



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-1 

09

09-12 กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
ดชันีแสดงตาํแหนงกระจกหนา/  
   กระจกประต/ูกระจกมองขาง..................

 
09-12-2 

การถอด/ตดิตัง้สวติชรองกระจก 
   ประตไูฟฟา.................................

 
09-12-11 

การถอด/ตดิตัง้กระจก 
   ประตดูานหนา....................................

 
09-12-3 

การตรวจสอบสวติชรองกระจก 
   ประตไูฟฟา.................................

 
09-12-11 

การถอด/ตดิตัง้ชดุควบคมุกระจก 
   ประตหูลงัและกระจกประตหูลงั...............

 
09-12-4 

การปรบัตั้งคาเบือ้งตนกระจก 
   ประตไูฟฟา.................................

 
09-12-11 

การถอดกระจกหนารถยนต................09-12-12 การถอด/ตดิตัง้แผงกระจก 
   ประตแูค็บ.........................................

 
09-12-5 การตดิตัง้กระจกหนารถยนต..............09-12-14 

การถอดกระจกหลัง.........................09-12-16 การถอด/ตดิตัง้ชดุควบคมุ 
   กระจกประตไูฟฟาดานหนา...................

 
09-12-5 การตดิตัง้กระจกหลัง.......................09-12-17 

การถอด/ตดิตัง้สวติชไลฝา................09-12-18 การถอด/ตดิตัง้ชดุควบคมุ 
   กระจกประตูแบบมอืหมุนดานหนา...........

 
09-12-6 การตรวจสอบลวดไลฝา....................09-12-18 

การถอดมอืหมนุกระจก............................09-12-6 การซอมลวดไลฝา..........................09-12-18 
การตดิตัง้มือหมนุกระจก..........................09-12-6 การถอด/ตดิตัง้ชดุกระจก 

   มองขาง....................................
 
09-12-19 การถอด/ตดิตัง้มอเตอรกระจก 

   ประตไูฟฟาดานหนา............................
 
09-12-7 การถอด/ตดิตัง้แผนกระจกมองขาง 09-12-19 

การถอด/ตดิตัง้มอเตอรกระจก 
   ประตไูฟฟาดานหลงั............................

 
09-12-7 

การตรวจสอบกระจก 
   มองขางไฟฟา.............................

 
09-12-20 

การตรวจสอบมอเตอรกระจก 
   ประตไูฟฟา........................................

 
09-12-7 

การถอด/ตดิตัง้สวติชกระจก 
   มองขางไฟฟา............................

 
09-12-20 

การถอด/ตดิตัง้สวติชหลักกระจก 
   ประตไูฟฟา........................................

 
09-12-8 

การตรวจสอบสวติชกระจก 
   มองขางไฟฟา............................

 
09-12-21 

การตรวจสอบสวติชหลกักระจก 
   ประตไูฟฟา.......................................

 
09-12-8 

การถอด/ตดิตัง้กระจกมองหลงั...........09-12-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-2 

ดชันีแสดงตาํแหนงกระจกหนา/ กระจกประต/ูกระจกมองขาง 
DCF091200001W01 

ภาพดานหนา 

 
1 สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา  

(ดู 09-12-8 การถอด/ติดตั้งสวิตชหลักกระจกประตู
ไฟฟา)  
(ดู 09-12-8 การตรวจสอบสวติชหลักกระจกประตูไฟฟา)

2 สวิตชรองกระจกประตูไฟฟา  
(ดู 09-12-11 การถอด/ติดตั้งสวิตชรองกระจกประตู
ไฟฟา) 
(ดู 09-12-11 การปรับตั้งคาเบื้องตนกระจกประตูไฟฟา)

3 สวิตชกระจกมองขางไฟฟา  
(ดู 09-12-20 การถอด/ติดตั้งสวิตชกระจกมองขาง
ไฟฟา) 
(ดู 09-12-21 การตรวจสอบสวิตชกระจกมองขาง
ไฟฟา) 

4 ชุดมือหมุนกระจกประตู (รถยนตที่มรีะบบกระจกประตู
แบบมือหมุน) 
(ดู 09-12-6 การถอดมือหมุนกระจกประต)ู  
(ดู 09-12-6 การตดิตั้งมือหมนุกระจกประต)ู 

5 ชุดควบคุมกระจกประตูดานหนา  
(ดู 09-12-5 การถอด/ตดิตั้งชดุควบคุมกระจกประตู
ดานหนา)   
(ดู 09-12-6 การถอด/ติดตั้งชดุควบคุมกระจกประตู
ดานหนา) 

6 ชุดควบคุมประตูหลังและกระจกประตหูลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) 
(ดู 09-12-4 การถอด/ติดตั้งชดุควบคุมกระจกประตู
หลังและกระจกประตหูลัง) 

7 มอเตอรกระจกประตูไฟฟาดานหลัง  
(ดู 09-12-7 การถอด/ติดตั้งมอเตอรกระจกประตูไฟฟา
ดานหลัง)  
(ดู 09-12-7 การตรวจสอบมอเตอรกระจกประตูไฟฟา) 

8 มอเตอรกระจกประตูไฟฟาดานหนา  
(ดู 09-12-7 การถอด/ติดตั้งมอเตอรกระจกประตูไฟฟา
ดานหนา)  
(ดู 09-12-7 การตรวจสอบมอเตอรกระจกประตูไฟฟา) 

9 กระจกมองหลัง  
(ดู 09-12-21 การถอด/ติดตั้งกระจกมองหลัง) 

10 กระจกหนารถยนต  
(ดู 09-12-12 การถอดกระจกหนารถยนต)   
(ดู 09-12-14 การตดิตั้งกระจกหนารถยนต) 

11 กระจกประตดูานหนา  
(ดู 09-12-3 การถอด/ติดตั้งกระจกประตดูานหนา) 
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DCF912ZWB800



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-3 

09

ภาพดานหลงั 

 
 

1 ชุดกระจกมองขาง 
(ดู 09-12-19 การถอด/ติดตั้งชุดกระจกมองขาง) 
(ดู 09-12-19 การถอด/ติดตั้งตัวกระจกมองขาง) 
(ดู 09-12-20 การตรวจสอบชดุกระจกมองขาง) 

 
 
 
 
 
 
 

2 กระจกหลัง 
(ดู 09-12-16 การถอดกระจกหลัง) 
(ดู 09-12-17 การตดิตั้งกระจกหลัง) 
(ดู 09-12-18 การถอด/ติดตั้งสวิตชไลฝา) 
(ดู 09-12-18 การตรวจสอบตวัไลฝา) 
(ดู 09-12-18 การซอมตวัไลฝา) 

3 กระจกแค็บ 
(ดู 09-12-5 การถอด/ตดิตั้งกระจกหลัง) 

การถอด/ตดิตัง้กระจกประตดูานหนา 
DCF091259500W01 

1. ปรับตั้งกระจกประตใูนตําแหนงที่แสดงไวในรูปภาพ 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก (รถยนตที่มรีะบบกระจก

ประตูไฟฟา) 
3. ถอดอุปกรณตกแตงภายใน (ดู 09-17-11 การถอด/

ติดตั้งแผงปดชองกระจกมองขาง) 
4. ถอดชดุมือหมุนกระจก (รถยนตที่มีระบบกระจกประตู

แบบมือหมุน) (ดู 09-12-6 การถอดมือหมุนกระจก) 
5. ถอดแผงประตหูนา (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้ง

แผงประตหูนา) 
6. ถอดแผงออก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

2

1

3

DCF912ZWB801

50 mm
{2.0 in}

DCF912ZWB001



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-4 

7. ถอดโบลท A และจดัใหยางขอบกระจกดานหนา
ไมใหกีดขวางการทาํงาน 

8. ถอดโบลท B 
9. ยกกระจกประตหูนาข้ึนและถอดออกไปทิศทางตาม

ลูกศร 
10. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้ชดุควบคมุกระจกประตหูลงัและกระจกประตหูลัง 

DCF091259500W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ (รถยนตที่มรีะบบกระจกประตูไฟฟา) 
2. ถอดชดุมือหมุน (รถยนตที่มีระบบกระจกประตแูบบมือหมุน) (ดู 09-12-6 การถอดชุดมือหมนุ) 
3. ถอดแผงประตหูลัง (ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้ง

แผงประตหูลัง) 
4. ถอดสกร ู
5. ถอดแผงปดรูกระจก 
6. ยกกระจกประตหูลังออกและถอดโบลทออก 

 

 
7. เลื่อนแขนชุดควบคุมไปทางหลังของกระจกประตหูลัง 
8. ถอดชดุควบคุมผานทางชองบริการ 

รางกระจก
ประตหูนา 

แผงปดรกูระจก 

แผงปดรกูระจก

ชดุควบคมุกระจกประตแูบบไฟฟา ชดุควบคมุกระจกประตู
แบบมอืหมนุ 

โบลท B

โบลท A 

สกร ู

โบลท  โบลท  

ควบคมุกระจกประตู
หลงั 

DCF912ZWB002

6.7—9.8 N·m 
{69—99 kgf·cm, 
60—86 in·lbf}

6.9—8.2N·m 
{70—84 kgf·cm, 
61—73 in·lbf}           

1.96—2.94N·m 
{20—29 kgf·cm, 
18—26 in·lbf}

DCF912ZWB003

DCF912ZWB004

DCF912ZWB200



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-5 

09

9. ดึงกระจกประตหูลังออกผานทางชองกระจกประต ู
10. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

การถอด/ตดิตัง้กระจกประตแูคบ็ 
DCF091259500W03 

1. ถอดแผงประตแูค็บ (ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้งแผงประตแูค็บ) 
2. ถอดชดุกลอนตวับน (ดู 09-10-11 การถอดแยก/ติดตั้งชิ้นสวนแผงประตูแค็บ) 
3. ถอดบานพับกระจกแค็บ 
4. ถอดชดุตวัล็อกกระจกแค็บ 
5. ถอดกระจกแคบ็ 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

 
การถอด/ตดิตัง้ชดุควบคมุกระจกประตไูฟฟาดานหนา 

DCF091258560W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) อุปกรณตกแตงภายใน (ดู 09-17-11 การถอด/ติดตั้งแผงปดชองกระจกมองขาง) 
(2) แผงประตหูนา (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูนา) 
(3) แผงประต ู
(4) กระจกประตหูนา (ดู 09-12-3 การถอด/ตดิตั้งกระจกประตหูนา) 

3. ถอดนัตและโบลท 
4. ถอดชดุควบคุมกระจกประตูไฟฟาดานหนาผานทาง

ชองบริการ 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 

กระจก 
ประตแูคบ็

นตั 

โบลท  นตั 

ยางขอบประตแูคบ็ 

บานพับกระจกแคบ็ 

บานพับกระจกแคบ็ 
ชดุตวัลอ็กกระจกแคบ็ 

โบลท  

นตั

กระจก
ประตหูลงั 

DCF912ZWB005

 N·m {kgf·cm, in·lbf}

7.8—10.8 
{80—110, 
70—95}

DCF912ZWB006

7.8—10.8 
{80—110, 
70—95}

7.8—10.8 
{80—110, 70—95}

 N·m {kgf·cm, in·lbf}

6.9—9.8  
{71—99 , 62—86 }

6.9—9.8  
{71—99 , 62—86 }

DCF912ZWB007



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-6 

การถอด/ตดิตัง้ชดุควบคมุกระจกประตูแบบมอืหมนุดานหนา 
DCF091258560W02 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 
(1) แผงปดชองกระจกมองขาง (ดู 09-12-11 การถอด/ติดตั้งแผงปดชองกระจกมองขาง) 
(2) ชุดควบคุมมือหมุน (ดู 09-12-6 การถอดชุดมอืหมุนกระจก) 
(3) แผงประตหูนา (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูนา) 
(4) กระจกประตหูนา (ดู 09-12-3 การถอด/ตดิตั้งกระจกประตหูนา)

2. ถอดโบลท 
 

 
3. การถอดชุดควบคุมกระจกประตูแบบมือหมุน

ดานหนาผานทางชองตดิตั้งลาํโพง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

 
การถอดมอืหมนุกระจก 

DCF091258560W03 

1. ใชผาถอดคลิ้ปยึดมือหมุนและมือหมุนออก 
 

 
 
การตดิตัง้มือหมนุกระจก 

DCF091258560W04 

1. ยกกระจกประตข้ึูนใหสดุ 
2. ติดตั้งคลิ้ปชุดมอืหมุน 
3. ติดตั้งชดุมือหมนุโดยเอียงสวนมือหมุนใหเหมอืนกับ

รูปภาพที่แสดงไวและกดมือหมุนเขาไปในกานเพลา 
 

 
 

โบลท  

ชดุควบคมุกระจก 
แบบมอืหมนุ  

คลิป้ 

คลิป้ 

กานเพลาชดุควบคมุ
กระจกแบบมอืหมนุ 

ดานหนารถยนต 

ชดุมอืหมนุ 
ผา 

DCF912ZWB154

6.9—9.8 N·m 
{70—100 kgf·cm, 
61—87in·lbf}

DCF912ZWB153

B3E0912W221

45°

B3E0912W330



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-7 

09

การถอด/ตดิตัง้มอเตอรกระจกประตไูฟฟาดานหนา 
DCF091259560W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) อุปกรณตกแตงภายใน (ดู 09-17-11 การถอด/ตดิตั้งอุปกรณตกแตงภายใน) 
(2) แผงประตหูนา (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูนา) 
(3) แผงประต ู
(4) กระจกประตหูนา (ดู 09-12-3 การถอด/ตดิตั้งกระจกประตหูนา) 
(5) ชุดควบคุมกระจกประตูไฟฟาดานหนา (ดู 09-12-5 การถอด/ตดิตั้งชุดควบคุมกระจกประตูไฟฟาดานหนา) 

3. ถอดแยกขอตอสายไฟมอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
4. ถอดโบลท 
5. ถอดมอเตอรกระจกประตูไฟฟาออกจากชุดควบคุม 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

 
การถอด/ตดิตัง้มอเตอรกระจกประตไูฟฟาดานหลงั 

DCF091259560W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนดังตอไปนี้ 

(1) แผงประตหูลัง (ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูลัง) 
(2) แผงประต ู
(3) กระจกประตหูลงั (ดู 09-12-4 การถอด/ตดิตั้งชุดควบคุมประตูหลังและกระจกประตหูลัง) 
(4) ชุดควบคุมประตูหลัง (ดู 09-12-4 การถอด/ตดิตั้งชุดควบคุมประตหูลังและกระจกประตหูลงั)  

3. ถอดแยกขอตอสายไฟมอเตอรกระจกประตู
4. ถอดโบลท 
5. ถอดมอเตอรกระจกประตูไฟฟาออกจากชุดควบคุม 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

 
 
การตรวจสอบมอเตอรกระจกประตไูฟฟา 

DCF091259560W03 

1. จายแรงเคลื่อนไฟฟาข้ัวบวกแบตเตอรี่ และตอกราวด
เขากับข้ัวมอเตอรกระจกประตู และตรวจสอบการ
ทํางานของมอเตอร 

• ถามอเตอรกระจกประตูไฟฟาไมทํางาน ตามที่
แสดงในตาราง ใหเปลี่ยน 

 
ขอควรระวงั 

• ถาอณุหภมูภิายในมอเตอรกระจกประตสูงู 
มอเตอรอาจจะไมหมนุเนือ่งจากตวัตดัการทาํงาน
ภายในมอเตอร ปลอยมอเตอรใหเยน็ลงประมาณ 
3 นาท ีจากนัน้ตรวจสอบซ้าํอกีครัง้ 

ขัว้ การทาํงาน 
2A 2B 

ปด B+ กราวด 
เปด กราวด B+ 

 

 

โบลท

มอเตอรกระจกไฟฟา 

โบลท

มอเตอรกระจกไฟฟา 

DCF912ZWB008

DCF912ZWB009

M

2A 2B

2A

2B

DCF912ZWB071



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-8 

การถอด/ตดิตัง้สวติชหลักกระจกประตไูฟฟา 
DCF091266330W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดคลิ้ป C โดยใชไขควงปากแบนที่มผีาหอหุมที่

ปลายงดัออก 
3. ถอดคลิ้ป B และ C โดยดึงในทิศทางตามลูกศรและ

ถอดแผงสวิตชออกจากแผงประตหูนา 
4. ถอดแยกขอตอสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟาและขอ

ตอสายไฟสวติชกระจกมองขางไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
5. ถอดสกรูแลวถอดสวติชหลักกระจกประตูไฟฟา 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

การตรวจสอบสวติชหลกักระจกประตไูฟฟา 
DCF091266330W06 

ดานคนขบั 
1. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาแตละข้ัว (นอกเหนือจากขั้ว H) 

• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาไมอยูในคากําหนดในตาราง ใหตรวจสอบชิ้นสวนใน”หัวขอการตรวจสอบ” และชดุสายไฟที่
เก่ียวของ 

2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
3. ตรวจสอบการตอเนื่องขอตอสายไฟสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา ข้ัว H 
4. ถาระบบทํางานไมถูกตอง ในกรณีทีช่ิ้นสวนในหัวขอ

การตรวจสอบและชดุสายไฟทีเ่ก่ียวของไมมี
ขอบกพรอง, ใหเปลี่ยนสวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา 

 
ขัว้ สญัญาณ ตอไปที ่ เงือ่นไขการตรวจสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา

(V) /การตอเนือ่ง การปฏบิตั ิ

สวิตชกุญแจทีต่ําแหนง 
ON B+ 

F IG1 ฟวส 
P.WIND 30A สวิตชกุญแจทีต่ําแหนง 

LOCK ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบฟวส P.WIND 30A 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

H กราวด GND ทุกเง่ือนไข: ตรวจสอบ
การตอเนื่องกับกราวด ใช • ตรวจสอบ GND 

ขณะเปดกระจกประต ู B+ 
K สัญญาณออก

เปด 

มอเตอร
กระจกประตู
ไฟฟา ขณะปดกระจกประต ู ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบมอเตอร 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

ขณะเปดกระจกประต ู B+ 
C สัญญาณออก

เปด 
มอเตอร
กระจกประต ู ขณะปดกระจกประต ู ต่ํากวา 1.0 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

 

คลิป้ C 

ขอตอดานสายไฟสวติชหลกักระจกประตไูฟฟา 

คลิป้ B 
 

สวติชหลกั
กระจกประตู
ไฟฟา 

ขอเกีย่ว A 
 
    ดานหนา 

แผงสวติช 

สกรู

A
B

B

B
B

C

DCF912ZWB010

DCF912ZWB011

K I C A
L J H F D B

DCF912ZWB651



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-9 

09

ขัว้ สญัญาณ ตอไปที ่ เงือ่นไขการตรวจสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา
(V) /การตอเนือ่ง การปฏบิตั ิ

ขณะเปดกระจกประต ู B+ 
L สัญญาณออก

เปด 
มอเตอร
กระจกประต ู ขณะปดกระจกประต ู ต่ํากวา 1.0 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

ขณะเปดกระจกประต ู B+ 
D สัญญาณออก

เปด 
มอเตอร
กระจกประต ู ขณะปดกระจกประต ู ต่ํากวา 1.0 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

ขณะเปดกระจกประต ู ต่ํากวา 1.0 
M สัญญาณออก

ปด 
มอเตอร
กระจกประต ู ขณะปดกระจกประต ู B+ 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

ขณะเปดกระจกประต ู ต่ํากวา 1.0 
A สัญญาณออก

ปด 
มอเตอร
กระจกประต ู ขณะปดกระจกประต ู B+ 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

ขณะเปดกระจกประต ู ต่ํากวา 1.0 
J สัญญาณออก

ปด 
มอเตอร
กระจกประต ู ขณะปดกระจกประต ู B+ 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

ขณะเปดกระจกประต ู ต่ํากวา 1.0 
B สัญญาณออก

ปด 
มอเตอร
กระจกประต ู ขณะปดกระจกประต ู B+ 

• มอเตอรกระจกประตูไฟฟา 
• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-10 

ยกเวนดานคนขบั 
1. เม่ือตรวจสอบการทาํงานของกระจกประตดูานผุโดยสารและกระจกประตหูลัง, ใหสวิตชตัดการทาํงานอยูที่ UNLOCK 
2. ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชหลักกระจกประตไูฟฟา 

• ถาไมไดตามทีกํ่าหนด ใหเปลีย่นสวติชหลักกระจกประตูไฟฟา 
3. ปอนแรงเคลื่อนแบตเตอรีท่ี่ข้ัว B และกราวดทีข้ั่ว M ยืนยันวามีการตอเนื่อง 

• ถาไมไดตามทีกํ่าหนด ใหเปลีย่นสวติชหลักประตูไฟฟา 

 
 
 
 
 
 

ขัว้        ขัว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้          ขัว้ 

:การตอเนือ่ง                 :การตอเนือ่ง 

:การตอเนือ่ง                 :การตอเนือ่ง 

ดานผูโดยสาร               หลงัขวา 

หลงัซาย               สวติชตดัการทาํงาน 

ดานผูโดยสาร     หลงัขวา          หลงัซาย 

 
ตาํแหนงสวติช 

 

 
 
 
 
 
 

ปด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปด 

 
ตาํแหนงสวติช 

 

 
 
 
 
 
 

ปด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปด 

 
ตาํแหนงสวติช

 

 
 
 
 
 
 

ปด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปด 

ตาํแหนง
สวติช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดลอ็ก
 
 
 
 
 

ลอ็ก 
 

 

สวิตชตัด
การทาํงาน 

ปด 
 
 
 

                              เปด 

ปด 
 
 
 
 

                     เปด 

ปด 
 
 
 

                               เปด 

รเีลย 
ปด 

รเีลย 
เปด 

ปด
ธรรมดา อัตโนมตั ิ

 

เปด
ธรรมดา 

K I C A
L J H F D B

F A CH F J LH

F B D H I A CK  J B DL

DBLJCAK I

H

F

P/W
CM

H

DBG912ZWB900



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-11 

09

การถอด/ตดิตัง้สวติชรองกระจกประตไูฟฟา 
DCF091266330W03 

ดานผูโดยสารและดานหลงั 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดคลิ้ป C โดยใชไขควงปากแบนที่หอหุมดวยผาที่ปลายงดัออก 
3. ถอดคลิ้ป B และคลิ้ป C โดยดงึในทศิทางตามลูกศร 

และถอดแผงสวิตชออกจากแผงประตูหนา 
4. ถอดขอตอสายไฟสวติชรองกระจกประตูไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ถอดสกรูจากนัน้ถอดสวิตชรองกระจกประตูไฟฟา 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันการถอด 

 
 
การตรวจสอบสวติชรองกระจกประตไูฟฟา 

DCF091266330W04 

1. ยืนยันการตอเนือ่งดังแสดงในตาราง 
• ถาไมเปนไปตามตาราง ใหเปลีย่นสวติชรอง
กระจกประตูไฟฟา 

 
   : ความตอเนื่อง 

 

 

 
การปรบัตั้งคาเบือ้งตนกระจกประตไูฟฟา 

DCF091266330W05 

หมายเหต ุ
• การตั้งคาเบื้องตนตองทําทีส่วติชของทุกประต ู
• การตั้งคาเบื้องตนเปนสิ่งจําเปน หากมีการกระทําใดๆ ดังกลาวดานลางจะตองตั้งคาเบื้องตน เพ่ือใหการข้ึน/ลง
อัตโนมัตทิํางาน  
⎯ มีการถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่หรือถอดฟวสระบบกระจกไฟฟาออก (ตองตัง้คาเบื้องตนทีส่วิตชทุกตัว) 
⎯ มีการถอดสายขั้วตอออกจากสวิตช (ตั้งคาเบื้องตนเฉพาะสวิตชที่ถอดสายออก) 

 
1. หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
2. กดสวติชหลักกระจกประตูไฟฟาและเปดกระจกประตดูานคนขับจนสุด 
3. ดึงสวติชหลักกระจกประตูไฟฟาดานคนขับในตําแหนงทีค่วบคุมดวยมือใหกระจกประตดูานคนขับเลื่อนข้ึนปดจนสุด และ

คางไวในตําแหนงสวิตชเลื่อนข้ึนเปนเวลาประมาณ 2 วนิาท ีเพ่ือการปรับตัง้คาเบื้องตนกระจกประตูไฟฟาใหสมบูรณ 

คลิป้ C 

คลิป้ B 
 

ปด เปด 

ขอเกีย่ว A 
 
    ดานหนา 

สวติชรองกระจก
ประตไูฟฟา 

สกร ู

ตาํแหนงสวติช 
 

 
ปด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมทาํงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปด 

ขัว้ 

A

B

B

B

BC

DCF912ZWB012

DCF912ZWB013

B F

A E

C
F E * C B A

DCF912ZWB074

A E FC B

DCF912ZWB075



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-12 

การถอดกระจกหนารถยนต 
DCF091263900W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนดังตอไปนี้ 

(1) กานและใบปดน้ําฝนกระจกหนา (ดู 09-19-3 การถอด/ตดิตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา) 
(2) แผงปดชองลม (ดู 09-16-2 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชองลม) 
(3) กระจกมองหลัง (ดู 09-12-21 การถอด/ตดิตั้งกระจกมองหลัง) 
(4) ที่บังแดด (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งที่บังแดด) 
(5) ไฟสองสวางภายใน (ดู 09-17-13 การถอด/ตดิตั้งไฟสองสวางภายใน) 
(6) แผงขางเสาหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหนา) 

3. จัดใหผาหลังคาไมใหกีดขวางการทํางาน 
4. ใชเทปติดปองกันขอบของตัวถัง 

 
หมายเหต ุ

• ติดเทปซอนกันที่มุม เพ่ือปองกันการเสียหาย 
 

5. ถอดคิว้กระจกหนาออกโดยดงึออกดานขางนอก 
 

หมายเหต ุ
• ถาคิ้วกระจกดึงออกยาก ใหใชลมรอนเปาไปที่
คิ้วกระจก 

• คิ้วกระจกเปนชิน้สวนที่เปลี่ยนได 
  
ในกรณีไมใชกระจกหนาแผนเดมิ 

หมายเหต ุ
• สําหรับพ้ืนทีม่ีการยดึเกาะกระจกซึ่งยากตอการตดัใหใชเครื่องมือพิเศษ (ลวดเปยโน) และดูข้ันตอนการปฏิบัติ
ขางลาง “การนํากระจกหนากลบัมาใชอีก” 

 
1. ตัดกาวยึดกระจกทั้งหมดไปรอบๆ โดยใชตัวตดักาวยดึ

กระจกหนา 
2. ถอดกระจกหนาออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัตดักาวยดึ
กระจกหนา 

ขอบรมิ 

คิว้บนกระจกหนา เทปปองกนั 

DCF912ZWB030

49 G050 1A0

ADA7738W002



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-13 

09

การนาํกระจกหนากลบัมาใชอกี 
 

คาํเตอืน 
• การใชเครือ่งมอืพิเศษ (ลวดเปยโน) โดยมอืเปลาอาจจะเกดิอนัตรายกบัมอืได ทางทีด่คีวรสวมถงุมอืทกุครัง้เมื่อใช
เครือ่งมือพเิศษ (ลวดเปยโน) 

 
หมายเหต ุ

• กอนถอดกกระจกหนาออกจากตัวถัง ตองทําเครื่องหมายที่กระจกหนา โดยติดเทปไวที่กระจกหนากับตัวถงั 
 

1. จากดานในรถยนต, สอดเครื่องมือพิเศษ (ลวดเปยโน) 
ซึ่งมีขนาดความยาวที่พอเหมาะ 

2. พันปลายของเครื่องมือพิเศษ (ลวดเปยโน) ไปรอบๆ
ทอนไมหรือวสัดุอ่ืนๆ 

 
หมายเหต ุ

• เพ่ือปองกันความเสียหายที่เกิดข้ึนจากความ
รอนขณะทํางานใหกะระยะความยาวของ
เครื่องมือพิเศษ (ลวดเปยโน) ใหมากเพียงพอ
ตอระยะการตดั 

 
 

3. จับปลายสดุของเครื่องมือพิเศษ (ลวดเปยโน) ใหมั่น
และดึงปลายอีกขางหนึ่งตัดกาวติดกระจกไปรอบๆ
กระจกหนา 

4. บีบสลักออกจากดานในของตวัรถยนต แลวถอดออก 
5. ถอดกระจกหนาออก 
 
 
 
 
 
 
 
6. ถอดยางขอบกระจกออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ถอดคิว้ดานบนกระจกหนา และคิ้วดานขางออกจาก
กระจกหนา 

 

 
 
 
 

คิว้บนกระจกหนา 

เทปปองกนั 

ยางขอบกระจก 

ศนูยกลาง 

กระจกหนา 
คิว้บนกระจกหนา 

คิว้ขางกระจกหนา 

กระจกหนา กาวตดิกระจก 

ยางขอบ
กระจก 

R 

R

49 0305 870A

DCF912ZWB031

49 0305 870A

A6E7738W021

DCF912ZWB032

R

DCF912ZWB033

R



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-14 

การตดิตัง้กระจกหนารถยนต 
DCF091263900W02 

คาํเตอืน 
• การใชใบมดีโดยมอืเปลาอาจจะเปนอนัตรายกบัมอืได ทางทีด่คีวรสวมถงุมอืเมื่อใชใบมดี 

ขอควรระวงั 
• ถาประตเูปดหรอืปดอยูขณะทีก่ระจกประตปูดทัง้หมด จะมผีลตอการเปลีย่นแปลงแรงดนัอากาศภายใน จะทาํใหกาว
ตดิกระจกเกดิการเสยีหายในระหวางการตดิตัง้กระจก ควรเปดกระจกประตไูวจนกระทัง่การตดิตัง้กระจกหนาเสรจ็
สมบรูณ 

1. ลอกกาวติดกระจกออกตามแนวของกระจกโดยใชมีดตัด (เม่ือนํากระจกหนากลับมาใชอีก) 
2. ทําความสะอาด และกําจดัคราบไขมันตามความกวางเขาไปโดยรอบประมาณ 50 มม. {1.97 นิว้} ของกระจกหนา 
3. ตรวจสอบรอยขดูขีดของขอบกระจก ถาพบรอยขูดขีด ใหใชกระดาษทรายขดัออก
4. ติดตั้งคิ้วบนกระจกหนาจากจดุศูนยกลางไปทางดาน

ขางทั้งสอง 
5. วางขอบบนของคิ้วกระจกลงบนกระจกที่มี

เครื่องหมายอยู 
 

ขอควรระวงั 
• เพือ่ปองกนัสารรองพืน้ยดึตดิไมแนน ให
รกัษาพืน้ผวิหนาสมัผสัใหปราศจากฝุน, 
ความชืน้, และจาระบ ีอยาใชมอืสมัผสัผวิ
กระจก 

หมายเหต ุ
• ตองแนใจวาทาสารรองพื้นอยางทั่วถึงตลอด
แนวที่เคลือบดวยเซรามิค 

 
6. ติดตั้งคิ้วขางกระจกหนาจากชิน้สวนดานบนไปทาง

ชิ้นสวนดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ติดยางขอบกระจกตามความยาวกระจกหางจากขอบ
บน 8.5 มม. {0.33 นิว้} และตามความกวางของ
กระจกหางจากดานขอบขางกระจก 14.5 มม. {0.57 
นิว้} 

8. ติดตั้งกระจกหนาไวกับตัวถังชัว่คราวและปรับตั้ง
ระยะหางกระจกกับตัวถัง 

9. ทําเครื่องหมายตรงกระจกใหเหนือรอยบากของแผน
รอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระจกหนา 

คิว้บนกระจกหนา 
เครือ่งหมาย 

กระจกหนา 

เครือ่งหมายทีก่ระจก 

คิว้ขางกระจกหนา 

เครือ่งหมายทีก่ระจก 

จดุศนูยกลาง 

เสนกั้นเซรามคิ 

ยางขอบ
กระจก 

DCF912ZWB034

DCF912ZWB035

8.5 {0.33}

14.5 {0.57}

14.5 {0.57}
14.5 {0.57}

6.0 {0.24}

mm { in }

DCF912ZWB036



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-15 

09

10. ยืนยันชองวางตามขอบดานบนได 7.5 มม. {0.30 นิว้}  
11. ถอดกระจกหนาออก  

 
 ขอควรระวงั 

• เพือ่ปองกนัสารรองพืน้ยดึตดิไมแนน ใหรกัษา
พืน้ผวิหนาสมัผสัใหปราศจากฝุน, ความชืน้, 
และจาระบ ีอยาใชมอืสมัผสัผวิกระจก 

12. ใชพูกันทาสารรองพื้นบริเวณทีจ่ะยดึตดิกัน ใชสารรอง
พ้ืนสําหรับกระจกกับกระจก และสารรองพื้นสาํหรับคิ้ว
กับตัวถังเทานัน้ ทิ้งไวใหสารรองพื้นแหงประมาณ 30 
นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. หลังจากสารรองพื้นแหง หยอดกาวยดึกระจกใหมี

ขนาดของแนวกาวกวาง 5.0 มม. {0.20 นิว้} และ
สูง 11.0 มม. {0.43 นิว้} ไปตามแนวยางขอบ
กระจกตลอดเสนรอบวงใหครบ เวนชองวางระหวาง
ยางขอบกระจกกับขอบของกระจกหนาไว 

14. วางกระจกที่มีเครื่องหมายใหตรงกับรอยบาก -V ใน
แผนรองและตดิตั้งกระจกเขากับตัวถัง 

15. กดกระจกเขาไปในกาวตดิกระจกใหแนน 
16. ยืนยันวามีชองวางตามแนวดานบนและดานขาง

ขอบกระจกขนาด 7.5 มม. {0.30 นิว้} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัถงั 

แผนรอง 

จดุศนูยกลาง 
เครือ่งหมาย

ยางขอบกระจก 

คิว้บนกระจก 

ดานลาง 

ดานบน               ดานขาง

รองพืน้ 
กระจก 

รองพืน้ 
กระจก 

รองพืน้ 
กระจก 

รองพืน้
ตวัถงั 

รองพืน้
ตวัถงั 

รองพืน้
ตวัถงั 

คิว้ขางกระจกหนา 

รองพืน้
ตวัถงั 

รองพืน้
ตวัถงั 

7.5 {0.30}

mm { in }

DCF912ZWB037

DCF912ZWB038

8.5 {0.33}

13.0 {0.51}

16.0 {0.63}

19.0 
{0.75}

14.5 {0.57}

14.5 {0.57}

19.0 {0.75}

mm { in }

5.0 
{0.20}

11.0 
{0.43}

mm { in }

DCF912ZWB039



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-16 

17. การปรับตัวของกาวติดกระจก จะแสดงไวในรปูภาพ  
 
ระยะเวลาการแหงตวัของกาว 

อุณหภมู ิ แหงทีผ่วิ แหงพอทีจ่ะ
เคลือ่นยายรถได 

15 °C {41 °F} ประมาณ 1.5 ชัว่โมง ประมาณ 12 ชั่วโมง 
20 °C {68 °F} ประมาณ 1 ชั่วโมง ประมาณ 4 ชั่วโมง 
35 °C {95 °F} ประมาณ 10 นาท ี ประมาณ 2 ชั่วโมง 

 
18. ใชน้ํามันเบนซนิเช็คกาวตดิกระจกที่ไหลเยิ้มออก 
19. ติดตั้งชิ้นสวนตอไปนี้ 

(1) แผงขางเสาหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตัง้
แผงขางเสาหนา) 

(2) ไฟสองสวางภายใน (ดู 09-18-13 การถอด/ตดิตั้ง
ไฟสองสวางภายใน) 

(3) ที่บังแดด (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งที่บังแดด) 
(4) กระจกมองหลัง (ดู 09-12-21 การถอด/ตดิตั้งกระจกมองหลัง) 
(5) แผงปดชองลม (ดู 09-16-2 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชองลม) 
(6) กานและใบปดน้ําฝนกระจกหนา (ดู 09-19-3 การถอด/ตดิตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา) 

20. ปลอยใหกาวตดิกระจกแข็งตัว 
 

ระยะเวลาการแขง็ตวัของกาวตดิกระจก : 24 ชัว่โมง 
 
 
การถอดกระจกหลัง 

DCF091263900W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดโบลทยดึชดุเข็มขัดนิรภัยตัวบนออก (แคบ็ธรรมดา) (ดู 08-11-1 การถอด/ติดตั้งชุดเข็มขัดนิรภัย) 
3. ถอดแผงปดดานหลังตัวบน (เสตรทชแค็บ, แค็บธรรมดา) (ดู 09-17-19 การถอด/ติดตั้งแผงปดดานหลังตวับน) 
4. ถอดแผงขางเสากลาง (ดู 09-17-15 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสากลาง) 
5. ถอดขอตอสายไฟไลฝา 
6. ถอดผาหลังคา (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งผาหลังคา) 
7. ใหอีกคนหนึ่งกดกระจกหลังไว แลวใชเครื่องมอื

พิเศษ (ลวดเปยโน) ดันยางขอบกระจกจากดานใน 
8. หลังจากถอดดานบนของยางขอบกระจกหลงัออก

แลว, ดันกระจกออกไปทางดานนอกรถยนตและ
ถอดกระจกออกมาพรอมกับยางขอบกระจก 

9. ถอดยางขอบกระจกหลังออกจากกระจก 
10. ถอดกระจกหลงั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยางขอบกระจกหลงั 

ดนั 

ยางขอบกระจก 

ยางขอบกระจก 
กาวตดิ
กระจก 

ตวัถงั 
กระจกหนา 

ดานบน 
 
 
 
 
 
 
 
ดานขาง 

ตวัถงั 

กระจกหนา 

บรเิวณทีก่าว
ปรบัรปูราง 

การปรบัตวัในพืน้ที ่
DCF912ZWB040

49 0259 866A

DCF912ZWB050



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-17 

09

การตดิตัง้กระจกหลัง 
DCF091263900W04 

1. ทําความสะอาดและกําจดัคราบไขมันที่ตัวถังและกระจกหลัง 
2. ติดตั้งยางขอบกระจกหลังเขากับกระจกหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเขากับยางขอบกระจกหลัง 

โดยปลายสุดเครื่องมือพิเศษ จะไขวทะแยงมมุกัน 
ตามรูปภาพแสดง ปลอยใหเหลือไว 200 มม. 
{7.87 นิว้} 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. ใชน้ําสบูทาตามรูปภาพที่แสดง 
5. วางกระจกหลังที่มียางขอบกระจกไวกับตัวถัง 

 

 
6. ใหคนอ่ืนเคาะเบาๆ ที่ดานนอกของกระจกหลังใกลๆ 

ยางขอบกระจก ดึงปลายดานหนึ่งของเครื่องมือพิเศษ 
และติดตั้งกระจก 

7. ติดตั้งขอตอสายไฟไลฝาหลัง 
8. ติดตั้งแผงขางเสากลาง (ดู 09-17-15 การถอด/ติดตั้ง

แผงขางเสากลาง) 
9. ติดตั้งแผงปดดานหลังตวับน (เสตรทชแค็บ, แค็บ

ธรรมดา) (ดู 09-17-19 การถอด/ติดตั้งแผงปด
ดานหลังตัวบน) 

10. ติดตั้งโบลทตดิตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหนา 
(แค็บธรรมดา) (ดู 08-11-1 การถอด/ติดตั้งชดุเข็มขัด
นิรภยั) 

11. ติดตั้งกระจกหลัง 
12. ติดตั้งผาหลังคา (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตัง้ผาหลังคา) 
13. ติดตั้งขอตอสายไฟไลฝา 
14. ติดตั้งแผงขางเสากลาง (ดู 09-17-15 การถอดตดิตั้งแผงขางเสากลาง) 
15. ติดตั้งแผงปดดานหลังตวับน (เสตรทชแค็บ, แค็บธรรมดา) (ดู 09-17-19 การถอด/ติดตั้งแผงปดดานหลังตัวบน) 
16. ติดตั้งโบลทตดิตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตานดานหนา (แค็บธรรมดา) (ดู 08-11-1 การถอด/ติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยั) 
17. ติดตั้งสายขั้วลบแบตเตอรี ่

 
 

ยางขอบกระจกหลงั 

ยางขอบกระจกหลงั 

ยางขอบกระจกหลงั 

ตวัถงั 

น้าํสบู 

DCF912ZWB051

49 0259 866A

DCF912ZWB052

DCF912ZWB053

200 {7.87}
mm {in}

49 0259 866A

DCF912ZWB054



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-18 

การถอด/ตดิตัง้สวติชไลฝา 
DCF091263000W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชดุคอนโซลกลาง (รถยนตที่มชีุดวิทย)ุ (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตั้งชดุแผงกลาง ชนดิ A) 
3. ถอดแยกขอตอสวิตชไลฝากระจก 
4. ถอดแยกขอตอสวิตชไฟฉุกเฉนิ 
5. ถอดสกร ู
6. ถอดสวิตชไลฝา 
7. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

 
การตรวจสอบลวดไลฝา 

DCF091263000W02 

1. หมุนสวติชกุญแจไปทีต่ําแหนง ON 
2. หมุนสวติชไลฝากระจกหลังไปที่ตําแหนง ON 

 
คาํเตอืน 

• การสมัผสักบัลวดไลฝาดานหลงัโดยการใช
สายทดสอบโดยตรง อาจทาํใหเกดิความ
เสยีหายไดในเวลาวดั ใหใชอลมูเินีย่มฟอยล
พนัรอบปลายสายทดสอบ และวดัโดยให
อลมูิเนยีมฟอยลสมัผสักบัลวดไลฝา 

 
3. ตอสายทดสอบขั้วบวกเขากับปลายดานบวกของ

ลวดไลฝาแตละดาน และขั้วลบลงกราวด 
 

4. คอยๆ เลื่อนสายวัดทดสอบขั้วบวกจากดานบวกไป
ดานลบ และยืนยันวาแรงเคลื่อนลดลงตามลาํดับ 

• ถาแรงเคลื่อนไฟฟามีการเปลีย่นแปลงอยาง
รวดเรว็ ลวดไลฝาอาจมีการชาํรุดเสยีหาย ให
ซอมลวดไลฝา 

สวนทีว่ดั แรงเคลือ่นไฟฟา 
(คาอางอิง) 

(1) ถึง (2) ประมาณ 11 โวลตถึง 0 โวลต 
 

การซอมลวดไลฝา 
DCF091263000W03 

1. ทําความสะอาดลวดไลฝาโดยใชแอลกอฮอล  
2. ติดเทปทั้งสองดานตามแนวลวดไลฝา 
3. ใชพูกันเล็กๆ จุมสีตะก่ัวทาบนลวดไลฝาที่แตก 
4. ทิ้งไว 2-3 นาท ีแลวลอกเทปออก 

คาํเตอืน 
• หามกดสวติชไลฝาดานหลงัใหทาํงานจนกวาสี
จะแหงดแีลว เพราะอาจทาํใหเกดิการเสยีหาย
กอนทีส่จีะแหง 

5. ปลอยใหชิ้นสวนที่ทาํการซอมแหงตามข้ันตอนตอไปนี้ 
• เม่ืออุณหภูมิในหองอยูที ่25 °C {77 °F} ปลอย
ทิ้งไว 24 ชัว่โมง 

• เม่ือใชที่เปาลมรอนที่อุณหภูมิ 150 °C {302 °F} 
ใชเวลา 30 นาท ี

ลวดไลฝา 

อลมูิเนยีมฟอยด 

กด 
สายทดสอบ 

สกร ู

สวติชไฟฟาไลฝา
กระจกประต ู

สวนทีซ่อม 

ดานขัว้ลบ           ดานขัว้บวก 

ลวดไลฝาทีแ่ตก เทป 

DCF912ZWB100

A6E7736W001

(1)(2)

A6E7736W002

A6E7736W003



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-19 

09

การถอด/ตดิตัง้ชดุกระจกมองขาง 
DCF091269100W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก (กระจกมองขางไฟฟา) 
2. ถอดอุปกรณตกแตงภายใน (ดู 09-17-11 การถอด/ติดตั้งแผงปดชองกระจกมองขาง) 
3. ถอดแผงประตหูนา (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูนา) 
4. ถอดแยกขอตอสายไฟกระจกมองขางไฟฟา (กระจก

มองขางไฟฟา) 
5. ถอดสกร ู
6. ถอดกระจกมองขาง 
7. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

การถอด/ตดิตัง้แผนกระจกมองขาง 
DCF091269100W07 

การถอดแผนกระจกมองขาง 
1. กดบริเวณ A ของแผนกระจกมองขาง บริเวณ B จะ

เคลื่อนที่ออกมา 
2. ดึงตัวยึดกระจกมองขาง 

 
 

 
 

3. ถอดคลิ้ป A ในขณะยกดานในของกระจมองขาง 
 

 
การตดิตัง้แผนกระจกมองขาง 

1. กดตรงสวน A บนกระจกมองขาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอกระจกมองขางไฟฟา 
(กระจกมองขางไฟฟา) 

สกร ู

กระจกมองขาง 

กระจกมองขาง 

ตวักระจก
มองขาง 

คลิป้ A 

DCF912ZWB150

AB

DCF912ZWB155

AA

A

A

A A
A

AA
A

A A A
A

A

A

DCF912ZWB151



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-20 

การตรวจสอบกระจกมองขางไฟฟา 
DCF091269100W06 

1. ปอนแรงเคลื่อนแบตเตอรี่เขาไปที่ข้ัวของชุดกระจก
มองขางไฟฟา และตรวจสอบการทํางานของชุด
กระจกมองขาง 

• ถาไมเปนตามกําหนด ใหเปลี่ยนชุดกระจก
มองขางไฟฟา 

ขัว้ การทาํงานดานขาง 
B+ GND 

ข้ึน F C 
ลง C F 
ซาย D C 

กลับที่เดิม A E 
พับเก็บ E A 

 

 

 
การถอด/ตดิตัง้สวติชกระจกมองขางไฟฟา 

DCF091266600W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดคลิ้ป C โดยใชไขควงปากแบนที่พันปลายไว

ดวยผา 
3. ถอดคลิ้ป B และคลิ้ป A โดยดงึในทศิทางตามลูกศร 

และถอดแผงสวิตชออกจากแผงประตูหนา 
4. ถอดแยกขอตอสายไฟสวิตชกระจกมองขางไฟฟา 

 

 

5. ถอดสกรูจากนัน้ถอดสวิตชกระจกมองขางไฟฟา 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอเตอรปรบัตัง้ 
ซาย-ขวา 
 
มอเตอรปรบัตัง้ 
ขึน้-ลง 

มอเตอรพบัเกบ็
คนืกลบั 

คลิป้ C 

คลิป้ B 
 

ขอเกีย่ว A 
 
    ดานหนา 

สกรู สวติชกระจกมอง
ขางไฟฟา 

แผงสวติช

C D F

M

M

E C A

*F D

M

E

A

DC F 912ZWB 076

A
B

B

B
B

C

DCF912ZWB010

DCF912ZWB060



กระจก/กระจกประต/ูกระจกมองหลงั 
 

09-12-21 

09

การตรวจสอบสวติชกระจกมองขางไฟฟา 
DCF091266600W02 

1. ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชกระจก
มองขางไฟฟา โดยใชโอหมมิเตอร 

• ถาไมไดตามคากําหนดในตารางใหเปลี่ยน
สวิตชกระจกมองขางไฟฟา 

 
            : ความตอเนื่อง 

 

 

 
การถอด/ตดิตัง้กระจกมองหลงั 

DCF091269220W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดฝาปดและสกร ู
3. ถอดกระจกมองหลัง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกร ู
กระจกมองหลงั

ฝาปด

การทาํงาน 
ขึ้น 
ลง 

 
 

ซาย 
 
 

ขวา 
 
 

ขึ้น 
ลง 

 
 
 

ซาย 
 

ขวา 

: คืนกลบั   : พับเก็บ

สวิตช พับเก็บ 
คืนกลับ 

ขวา     ซาย   ขวา    ซาย    ขวา

ซาย ขึ้น                 ลง       ขึ้น  ขวา        ซาย   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   ลง 
ดาน
ซาย 

ดาน
ขวา DH

G
F
E C

B

DCF912ZWB078

CDF

G

BE

I

JH

J
I *

*
*

*1 *2 *1 *2

 

*1 *2

2.0—3.9 
{20—40,
18—34}

N·m {kgf·cm,  in·lbf}

DCF912ZWB079

FD H J IB GC E

DCF912ZWB077





เบาะนัง่  
 

09-13-1 

09

09-13 เบาะนัง่ 
ดชันีแสดงตาํแหนงเบาะนัง่...................... 09-13-1 
การถอด/ตดิตัง้เบาะนัง่............................09-13-2 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   เบาะนั่งดานหนา.........................

 
09-13-4 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนเบาะนัง่.........09-13-3 การถอด/ตดิตัง้เบาะนัง่ดานหลงั.........09-13-5 
การถอด/ตดิตัง้เบาะนัง่ดานหนา................09-13-4 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 

   เบาะนั่งดานหลัง..........................
 
09-13-5 

 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงเบาะนัง่ 

DCF091357000W01 

 
 

1 เบาะนั่ง 
(ดู 09-13-2 การถอด/ตดิตั้งเบาะนั่ง)  
(ดู 09-13-3 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนเบาะ
นั่ง) 

2 เบาะนั่งดานหนา (ดับเบิ้ลแค็บ) 
(ดู 09-13-4 การถอด/ตดิตั้งเบาะนั่งดานหนา) 
(ดู 09-13-4 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนเบาะ
นั่งดานหนา) 

3 เบาะนั่งดานหลงั (ดับเบิ้ลแค็บ) 
(ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะนั่งดานหลงั) 
(ดู 09-13-5 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนเบาะ
นั่งดานหลัง) 

 
 
 
 
 

แคบ็ธรรมดา เสตรทชแคบ็

ดบัเบิล้แคบ็

3

1

2

DCF913ZWB008



เบาะนัง่ 
 

09-13-2 

การถอด/ตดิตัง้เบาะนัง่ 
DCF091357000W02 

 คาํเตอืน 
• การยกเบาะนัง่ (ดานทีม่ถีงุลมนริภยัดานขาง) ทีไ่มถกูตอง อาจทาํใหถงุลมพองตวัออกได ซึง่อาจจะทาํใหเกดิ

การเสยีหายทีร่ายแรง ใหอานคาํเตอืนบรกิารระบบถงุลมนริภยักอนทาํการยกเบาะนัง่ออก (ดานทีม่ถีงุลมนริภยั
ดานขาง) (ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

 
เบาะนัง่ยาว 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 โบลท 
2 เบาะนั่ง 

 
2. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

เบาะนัง่แยก 
1. หมุนสวติชกุญแจไปตําแหนง LOCK (รถยนตรุนที่มถีุงลมนิรภัยดานขาง) 
2. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก และใหรอมากกวา 1 นาที (รถยนตรุนที่มถีุงลมนิรภยัดานขาง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 ฝาครอบ 
2 โบลท 
3 ข้ัวตอสายไฟ 
4 เบาะนั่ง 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 

1

N·m {kgf·m, ft·lbf}

2

34.3—63.7 
{3.50—6.49, 
25.3—46.9} 

34.3—63.7 
{3.50—6.49, 
25.3—46.9} 

1

DCF913ZWB002

3

1

2

N·m {kgf·m, ft·lbf}

4

34.3—63.7 
{3.50—6.49, 
25.3—46.9} 

34.3—63.7 
{3.50—6.49, 
25.3—46.9} 

DCF913ZWB003



เบาะนัง่ 
 

09-13-3 

09

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนเบาะนัง่ 
DCF091357000W03 

 คาํเตอืน 
• การยกเบาะนัง่ (ดานทีม่ถีงุลมนริภยัดานขาง) ทีไ่มถกูตอง อาจทาํใหถงุลมพองตวัออกได ซึง่อาจจะทาํใหเกดิ

การเสยีหายทีร่ายแรง ใหอานคาํเตอืนบรกิารระบบถงุลมนริภยักอนทาํการยกเบาะนัง่ออก (ดานทีม่ถีงุลมนริภยั
ดานขาง) (ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก และใหรอมากกวา 1 นาท ี
2. ถอดชดุชิ้นสวนถุงลมนิรภยั (ด ู08-10-5 การถอด/ติดตั้งชดุชิ้นสวนถุงลมนิรภยัดานขาง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
4. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

เบาะนัง่ยาว 

 
1 ชุดหมอนพิงศีรษะ 
2 ตัวยดึหมอนพิงศีรษะ 
3 มือจับตัวปรับเอนพนักพิง 
4 แผงปดขางเบาะนั่ง 
5 แผงปดลางเบาะนั่ง 
6 ผาคลุมพนักพิงหลังเบาะนั่ง 
7 แผนพนักพิงหลังเบาะนั่ง 
8 ชุดโครงพนักพิงหลัง 
9 ผาคลุมเบาะนั่งดานหลัง 

10 แผนเบาะนั่ง 
11 ชุดโครงเบาะนัง่ 
12 สายเคเบิ้ล 
13 รางเลื่อนโครงเบาะนั่ง 
14 กานตอ 
15 ผาคลุมที่วางแขน 
16 แผนที่วางแขน 
17 บานพับที่วางแขน 

A

A

9

8

7

5

4

3

1

2

10

6

14

13

11

12

 N·m {kgf·m, ft·lbf}

16

1531.0—46.0
{3.17—4.69, 
22.9—33.9} 9.8—15.7 N·m 

{100—160 kgf·cm, 
86.8—138 in·lbf}

16.0—23.0
{1.64—2.34, 
11.9—16.9}

DCF913ZWB004



เบาะนัง่  
 

09-13-4 

เบาะนัง่แยก 

 
 

1 ชุดหมอนพนักพิงศีรษะ 
2 มือจับตัวปรับระดับเอนพนักพิง 
3 แผงปดดานขาง 
4 ชุดล็อกเข็มขัดนิรภยัดานหนา 
5 สปริง (เบาะนั่งผูโดยสาร) 
6 สายเคเบิ้ล (เบาะนั่งผูโดยสาร) 
7 ชุดสายตอควบคุมรางเลื่อนเบาะนั่ง 
8 กานตอ 
9 ตัวปรับรางเลื่อน No.1 

10 ตัวปรับรางเลื่อน No.2 
11 ตัวปรับรางเลื่อน No.3 
12 ตัวยดึหมอนพนกัพิงศีรษะ 
13 ผาคลุมพนักพิงเบาะนั่งดานหลงั 
14 แผนพนักพิงเบาะนั่งดานหลัง 
15 โครงพนักพิงหลัง 
16 ผาคลุมเบาะนั่ง 
17 แผนเบาะนั่ง 
18 โครงเบาะนั่ง 

 
 
การถอด/ตดิตัง้เบาะนัง่ดานหนา 

DCF091357000W04 

1. การถอดและตดิตั้งเบาะนั่งดานหนา (ดู 09-13-2 การถอด/ตดิตั้งเบาะนั่ง) 
 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนเบาะนัง่ดานหนา 

DCF091357000W05 

1. การถอดแยกและประกอบชิ้นสวนเบาะนั่งดานหนา (ดู 09-13-3 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนเบาะนั่งดานหนา) 
 
 
 
 
 
 

เบาะนัง่ผูโดยสาร

A

A

B

B

C

C

9

9

8

8

7

7

5

4

4

3

3

1

2

10

10

6

17

15

16

14
13

11

11

12

N·m {kgf·m, ft·lbf}

18

39—78 {3.9—8.0, 29—57}

39—78 {3.9—8.0, 29—57}

36.0—54.0 {3.68—5.49, 26.6—39.7}

15.7—22.5 {1.61—2.29, 11.6—16.5}

15.7—22.5 {1.61—2.29, 11.6—16.5}

15.7—22.5 {1.61—2.29, 11.6—16.5}

9.8—14.7 N·m 
{100—149 kgf·cm, 
86.8—130 in·lbf}

9.8—14.7 N·m 
{100—149 kgf·cm, 
86.8—130 in·lbf}

DCF913ZWB005



เบาะนัง่ 
 

09-13-5 

09

การถอด/ตดิตัง้เบาะนัง่ดานหลงั 
DCF091357200W01 

1. ถอดบานพับ, ถอดแผงเสาหลัง (ดู 09-17-17 การ
ถอด/ติดตั้งแผงเสาหลัง) 

2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 เบาะนั่งดานหลงั 
2 พนักพิงเบาะนั่งดานหลัง 
3 หวงล็อก 
4 บานพับ 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนเบาะนัง่ดานหลัง 
DCF091357200W02 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
1 ผาคลุมเบาะนั่ง 
2 แผนเบาะนั่ง 
3 ชุดสายรั้ง 
4 ขอตอสายไฟ 
5 บานพับที่วางแขน 
6 ผาคลุมที่วางแขน 

7 แผนที่วางแขน 
8 ผาคลุมพนักพิงหลัง 
9 แผนพนักพิงหลัง 
10 ฝาครอบดานขาง 
11 โครงพนักพิงหลัง 

ดงึ 

4

3

1

2

15.7—22.5 
{1.61—2.29,
11.6—16.5}

36.3—53.9 
{3.71—5.49,
26.8—39.7}

N·m {kgf·m, ft·lbf}

15.7—22.5 
{1.61—2.29,
11.6—16.5}

36.3—53.9 
{3.71—5.49,
26.8—39.7}

DCF913ZWB009

9

8

7

5

4

3

1

2

10

6

11

9.8—15.7 N·m 
{100—160 kgf·cm, 
86.8—138 in·lbf}

DCF913ZWB007





ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก  
 

09-14-1 

09

09-14 ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ระบบควบคมุการลอ็ก   
   ประตแูละระบบรโีมทคอนโทรล..............

 
09-14-2 

การถอด/ตดิตัง้โมดลุควบคมุ 
   การลอ็กประต.ู................................

 
09-14-11 

ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ 
   ระบบปองกนัการขโมย.........................

 
09-14-3 

การตรวจสอบโมดลุควบคมุ 
   การลอ็กประต.ู................................

 
09-14-11 

ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ระบบปองกนั 
   การทาํงานของเครือ่งยนต.....................

 
09-14-4 

การถอด/ตดิตัง้โมดลุควบคมุ 
   ระบบรโีมทคอนโทรล.......................

 
09-14-12 

การถอด/การตดิตัง้กลไกลอ็ก 
   ฝากระโปรงและทีด่งึฝากระโปรง............

 
09-14-5 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนโมดลุ  
   ควบคมุระบบรโีมทคอนโทรล..............

 
09-14-13 

การถอด/ตดิตัง้มือเปดประต ู
   ดานหนาตวันอก.................................

 
09-14-5 

การตรวจสอบโมดลุควบคมุระบบ 
   รโีมทคอนโทรล..............................

 
09-14-13 

การถอด/ตดิตัง้มือเปดประต ู
   ดานหลังตวันอก.................................

 
09-14-6 

การลงทะเบยีน 
   รหสัรโีมทคอนโทรล.........................

 
09-14-15 

การเปลีย่นแบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล.......09-14-16 การถอด/ตดิตัง้มือเปดประต ู
   ดานหนาตวัใน....................................

 
09-14-6 การตรวจสอบแบตเตอรี ่

   รโีมทคอนโทรล..............................
 
09-14-17 การถอด/ตดิตัง้มือเปดประต ู

   ดานหลังตวัใน....................................
 
09-14-7 การถอด/ตดิตัง้ฝาปดทีเ่ตมิน้าํมัน 

   เชือ้เพลิงและฝาถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ......
 
09-14-17 การถอด/ตดิตัง้กลอนประตหูนา 

   และแอค็ชวิเอเตอรลอ็ก........................
 
09-14-7 การถอด/ตดิตัง้สวติชฝากระโปรง...........09-14-18 

การตรวจสอบสวติชฝากระโปรง.............09-14-19 การตรวจสอบกลอนประตหูนา  
   และแอค็ชวิเอเตอรลอ็ก.......................

 
09-14-7 การถอด/ตดิตัง้โมดลุควบคมุกันขโมย.....09-14-19 

การตรวจสอบโมดลุควบคมุกันขโมย.......09-14-20 การถอด/ตดิตัง้กลอนประตหูลงั 
   และแอค็ชวิเอเตอรลอ็ก........................

 
09-14-9 การถอด/ตดิตัง้แตรกนัขโมย.................09-14-21 

การตรวจสอบกลอนประตหูลงั 
   และแอค็ชวิเอเตอรลอ็ก.......................

 
09-14-9 

การถอด/ตดิตัง้หนวยควบคมุระบบ 
   ปองกันการทํางานของเครือ่งยนต........

 
09-14-22 

การถอด/ตดิตัง้แกนลอ็กประต.ู..................09-14-10 การตรวจสอบหนวยควบคมุระบบ 
   ปองกันการทํางานของเครือ่งยนต........

 
09-14-22 การถอด/ตดิตัง้แกนลอ็ก 

   ประตหูลงั.........................................
 
09-14-10 การถอด/ตดิตัง้ขดลวดคอลย.................09-14-23 

การถอด/ตดิตัง้แกนลอ็กฝาทาย................09-14-11 
  

ขั้นตอนการรโีปรแกรมระบบปองกนั 
   การทาํงานของเครือ่งยนต.................

 
09-14-24 

  ขั้นตอนการปอนรหสั............................09-14-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-2 

ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ระบบควบคมุการลอ็กประตูและระบบรีโมทคอนโทรล 
DCF091466000W01 

 
 

1 โมดุลควบคุมระบบ 
(ดู 09-14-12 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุมระบบ
รีโมทคอนโทรล)  
(ดู 09-14-13 การตรวจสอบโมดุลควบคุมระบบ
รีโมทคอนโทรล) 

2 โมดุลควบคุมการล็อกประต ู
(ดู 09-14-11 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม
การล็อกประตู)  
(ดู 09-14-11 การตรวจสอบโมดุลควบคุม
การล็อกประตู) 

3 แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูนา 
(ดู 09-14-7 การถอด/ตดิตั้งกลอนประตูหนาและ
แอคชิวเอเตอรล็อก) 
(ดู 09-14-7 การตรวจสอบกลอนประตหูนาและ
แอคชิวเอเตอรล็อก) 

 

4 แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูลัง 
(ดู 09-14-9 การถอด/ตดิตั้งกลอนประตูหลังและ
แอคชิวเอเตอรล็อก)  
(ดู 09-14-9 การตรวจสอบกลอนประตหูลังและ
แอคชิวเอเตอรล็อก) 

5 รีโมทคอนโทรล 
(ดู 09-14-16 การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมท
คอนโทรล) 
(ดู 09-14-15 การลงทะเบียนรหสัรีโมท
คอนโทรล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

4

3

1

2

4 3

DBR914ZWB001



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-3 

09

ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ระบบปองกนัการขโมย 
DCF091450000W01 

 
 

1 สวิตชฝากระโปรง 
(ดู 09-14-18 การถอด/ตดิตั้งสวิตชฝากระโปรง) 
(ดู 09-14-19 การตรวจสอบสวิตชฝากระโปรง) 

2 โมดุลควบคุมการล็อกประต ู
(ดู 09-14-11 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุมการ 
ล็อกประต)ู 
(ดู 09-14-11 การตรวจสอบโมดุลควบคุมการ 
ล็อกประต)ู 

3 โมดุลควบคุมกันขโมย 
(ดู 09-14-19 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุม 
กันขโมย) 
(ดู 09-14-20 การตรวจสอบโมดุลควบคุม 
กันขโมย) 

4 สวิตชเครื่องยนต 
(ดู 09-21-2 การถอด/ตดิตั้งสวิตชเครื่องยนต) 

5 แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูนา 
(ดู 09-14-7 การถอด/ตดิตั้งกลอนประตูหนาและ
แอคชิวเอเตอรล็อก) 
(ดู 09-14-7 การตรวจสอบกลอนประตหูนาและ
แอคชิวเอเตอรล็อก) 

6 แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูลัง (หลัง) 
(ดู 09-14-9 การถอด/ตดิตั้งกลอนประตูหลังและ
แอคชิวเอเตอรล็อก) 
(ดู 09-14-9 การตรวจสอบกลอนประตหูลังและ
แอคชิวเอเตอรล็อก) 

7 แตรกันขโมย 
(ดู 09-14-21 การถอด/ตดิตั้งแตรกันขโมย) 

8 โมดุลควบคุมระบบรีโมทคอนโทรล 
(ดู 09-14-12 การถอด/ตดิตั้งโมดุลควบคุมระบบ
รีโมทคอนโทรล) 
(ดู 09-14-13 การตรวจสอบโมดุลควบคุมระบบ
รีโมทคอนโทรล) 

9 สวิตชประต ู
(ดู 09-18-15 การถอด/ตดิตั้งสวิตชประตู) 
(ดู 09-18-15 การตรวจสอบสวิตชประตู) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

8
7

5

4

3 6

1

2

5

DFC914ZWC017



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-4 

ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 
DCF091467000W01 

 
 

1 หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต 
(ดู 09-14-22 การถอด/ตดิตั้งหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต) 
(ดู 09-14-22 การตรวจสอบหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต) 
(ดู 09-14-24 ข้ันตอนการรีโปรแกรมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต) 
(ดู 09-14-31 ข้ันตอนการปอนรหสั) 

2 ขดลวดคอยล 
(ดู 09-14-23 การถอด/ตดิตั้งขดลวดคอยล) 

 
 

3 กุญแจ (มตีัวสงสัญญาณ)  
(ดู 09-14-24 ข้ันตอนการรีโปรแกรมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนต) 
(ดู 09-14-31 ข้ันตอนการปอนรหสั) 

4 PCM  
(ดู 09-14-24 ข้ันตอนการีโปรแกรมระบบปองกัน
การทํางานของเครื่องยนต 
(ดู 09-14-31 ข้ันตอนการปอนรหสั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

3

1

2

DFC914ZWC018



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-5 

09

การถอด/ตดิตัง้กลไกลอ็กฝากระโปรงและทีด่งึฝากระโปรง 
DCF091467001W01 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 
3. ปรับตั้งฝากระโปรง (ดู 09-10-3 การปรับตั้งฝา

กระโปรง) 
 

1 กลอนฝากระโปรง 
2 ที่ดึงฝากระโปรง 

(ดู 09-14-5 หมายเหตุการถอดทีด่ึงฝากระโปรง) 
3 สายเคเบิ้ลดึงฝากระโปรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตกุารถอดทีด่งึฝากระโปรง 
1. ดึงทีด่ึงฝากระโปรง 
2. ในขณะที่กดตัวล็อกในทศิทางตามรูป โดยใชไขควง

ปากแบนที่พันปลายไวดวยผาเทป ปลดที่ดึงออกจาก
ที่ยดึดานลาง 

 
 ขอควรระวงั 

• การถอดทีด่งึฝากระโปรงตองระมดัระวงั
ไมใหไขควงไปทาํความเสยีหายใหกบัตวั
สายเคเบิล้ดงึฝากระโปรง 
 

3. ภายใตเง่ือนไขขอ 2 ใหดึงทีด่งึฝากระโปรงออกดาน
นอก จากนั้นถอดออกจากที่ยดึดานลาง 

 

 
การถอด/ตดิตัง้มือเปดประตดูานหนาตวันอก 

DCF091459320W01 

1. ถอดกระจกประตูดานหนา (ดู 09-12-3 การถอด/ตดิตั้งกระจกประตดูานหนา) 
2. ปลดมือเปดและแกนกลอนประตูหนา 
3. ถอดโบลท 

 
 
 
 
 

ตวัลอ็ก

ทีย่ดึดานลาง ตวัลอ็ก

ภาพตดั 

โบลท

8.0—11.0 N·m
{82—112 kgf·cm, 
71—97 in·lbf}

3

1

2

DCF914ZWC001

B3E09141003

6.87—9.80 N·m 
{70—100 kgf·cm, 
60.8—86.7 in·lbf}

DFC914ZWC019



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก  
 

09-14-6 

4. ขณะที่ยดึสวนหลังมือเปดดานนอกไวกับที่และดึงที่
เปดออก (1), ใหถอดสวนหลังของมือเปดดานนอก
ออกจากประตหูนา 

5. ดึงสวนหนาของมือเปดดานนอกออกจากประตูหนา 
6. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้มือเปดประตดูานหลงัตวันอก 

DCF091459320W02 

1. ถอดกระจกประตูหลัง (ดู 09-12-4 การถอด/ตดิตั้งชุดควบคุมประตหูลังและกระจกประตหูลงั) 
2. ถอดโบลท 
3. ปลดมือเปดประตูดานหลังและกานสลักประตหูลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขณะที่ยดึสวนหลังของมือเปดดานนอกเอาไวและดึง

ที่เปดออก (1), ใหถอดสวนหลังของมือเปดดานหลัง
ออกจากประตหูลัง 

5. ดึงสวนหนาของมือเปดดานนอกออกจากประตูหลัง 
6. การตดิตั้งใหยอนลําดับขั้นการถอด 

การถอด/ตดิตัง้มือเปดประตดูานหนาตวัใน 
DCF091459320W03 

1. ถอดแผงปด (ด ู09-17-17 การถอด/ติดตั้งแผงปดงประตูหนา) 
2. ถอดสกร ู
3. ถอดเคเบิ้ลปุมล็อกประตจูากนั้นถอดมือเปดประตตูัวใน 
4. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันการถอด 

 
 
 
 
 
 
 

ดานหนา
มอืเปดดานหนา

โบลท 

ดานหนา
มอืเปดดานหลงั

สกร ู

เคเบิล้ มอืเปดประตตูวัใน

(1)

B6U0911W001

DFC914ZWC020

(1)

A6E7714W019

DFC914ZWC021



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-7 

09

การถอด/ตดิตัง้มือเปดประตดูานหลงัตวัใน 
DCF091459320W04 

1. ถอดแผงปด (ด ู09-17-17 การถอด/ติดตั้งแผงปดประตูหลัง)  
2. ถอดสกร ู
3. ถอดเคเบิ้ลปุมล็อกประตแูละเคเบิ้ลมือเปดประตูตวัใน 

จากนั้นถอดมือเปดตัวใน 
4. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้กลอนประตหูนาและแอค็ชวิเอเตอรลอ็ก 

DCF091458490W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้ 

(1) แผงปดประตูหนา (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงปดประตูหนา) 
(2) กระจกประตดูานหนา (ดู 09-12-3 การถอด/ตดิตั้งกระจกประตูดานหนา) 
(3) ถอดยางรางกระจกประตู (ดู 09-11-4 การถอด/ตดิตั้งชุดประตูหนา) 
(4) ถอดรางกระจก (ดู 09-11-4 การถอด/ตดิตั้งชดุประตูหนา) 

3. ปลดขอตอสายไฟ (รถยนตที่มรีะบบควบคุมการล็อกประตูดวยไฟฟา)
4. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 สกร ู
2 กลอนประตหูนาและแอคชวิเอเตอรล็อก 

 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การตรวจสอบกลอนประตหูนาและแอค็ชวิเอเตอรลอ็ก 

DCF091458490W02 

1. แอคชิวเอเตอรและสวิตชตอไปนี้จะอยูรวมกันกับชุดกลอนประตูหนาและแอคชิวเอเตอรล็อก ตรวจสอบชดุกลอนประตู
หนาและแอคชวิเอเตอรล็อกใหสอดคลองกับข้ันตอนการตรวจสอบในหัวขอตอไปนี้ 
• แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูนา 
• สวิตชกระบอกกุญแจประต ู
• สวิตชกานตอลอ็กประต ู

 

สกร ู

เคเบิล้ มอืเปดประตตูวัใน

 

   ปลดลอ็ก 
 
            
  ลอ็ก 
 

   ปลดลอ็ก 
             
 
 
 

                                                                                           ลอ็ก 
 

 

   ปลดลอ็ก
 
            
  ลอ็ก 
 

 

ปลดลอ็ก   ลอ็ก

 
 

ปลดลอ็ก   ลอ็ก 

สวติชกระบอก
กญุแจประต ู

แอคชวิเอเตอร
ลอ็กประตหูนา 

สวติชกระบอก
กญุแจประต ู

แอคชวิเอเตอร
ลอ็กประตหูนา 

สวติชกานตอ 
ลอ็กประต ู

DFC914ZWC021

A
A

12

DCF914ZWC003

M 
M 

1A 1B 1A 1B 2B 2A 2A 2B 2E 2F 

1B 1A 2B 2A * *2F 2E 1B 1A 2B 2A * ** * 

DC F 914ZWC 002 

RHLH



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-8 

การตรวจสอบแอคชวิเอเตอรลอ็กประตหูนา 
1. ปลดขอตอสายไฟแอคชิวเอเตอรล็อกประตูหนา 
2. จายแรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่ข้ัวบวกไปที่ข้ัว

แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูนาและตรวจสอบการ
ทํางานของแอคชิวเอเตอรล็อกประตหูนา 

• ถาไมไดตามทีกํ่าหนด ใหเปลีย่น
แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูนา 

การตอ การทาํงานของ 
แอคชวิเอเตอร B+ GND 

ล็อก 1A 
(1B) 

1B 
(1A) 

ปลดล็อก 1B 
(1A) 

1A 
(1B) 

( ): LH 
 
การตรวจสอบสวติชกระบอกกญุแจประตหูนา  
ตรวจสอบการตอเนื่องระหวาง ข้ัวสวิตชกระบอกกุญแจ 

• ถาไมไดตามคากําหนด ใหเปลีย่นชดุกลอนประตูหนา
และแอคชิวเอเตอรล็อก 
 

: ความตอเนื่อง : ความตานทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบสวติชกานตอลอ็กประต ู

1. ปลดขอตอสายไฟแอคชิวเอเตอรล็อกประตูหนา 
2. ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวสวิตชกานตอล็อก

ประต ู
• ถาไมไดตามคากําหนด ใหเปลีย่น

แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูนา 
: ความตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

ตาํแหนงกระบอก
กญุแจ 

วาง 
 
 

ล็อก 
 

ปลดล็อก 

 
 

ล็อก 
 

ปลดล็อก 

ตาํแหนงกระบอก
กญุแจ 

ขัว้ 

ขัว้ 

 

ปลดลอ็ก   ลอ็ก 

 

   ปลดลอ็ก 
 
       ลอ็ก 
 

ปลดลอ็ก 
 
             ลอ็ก 
 

M 

(1B) (1A) 

1B 1A

1B 1A

( ): LH

DCF914ZWC006

(2B) (2A)
2E 2F

2B 2A* *2F 2E2B 2A* ** *

LH RH

( ): LH

DCF914ZWC004

2A 2B 2E

2B 2A* *2F 2E

DCF914ZWC007

R

( ): LH R: 950—1050 � 

2F (2B)2E (2A)

DCF914ZWC005

2A 2E 2B

DCF914ZWC008



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-9 

09

การถอด/ตดิตัง้กลอนประตหูลงัและแอค็ชวิเอเตอรลอ็ก 
DCF091458490W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้ 

(1) แผงปด (ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้งแผงปดประตูหลัง) 
(2) กระจกประตหูลงั (ดู 09-12-4 การถอด/ตดิตั้งชุดควบคุมประตูหลังและกระจกประตหูลัง) 
(3) ยางรางกระจกประตู (ดู 09-11-4 การถอด/ตดิตั้งชุดประตหูลัง) 
(4) รางกระจก (ด ู09-11-4 การถอด/ตดิตั้งชุดประตหูลัง) 

3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 ขอตอ 
2 สกร ู
3 ชุดกลอนประตหูลังและแอคชวิเอเตอรล็อก 
 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับการถอด 
 

 
 
การตรวจสอบกลอนประตหูลงัและแอค็ชวิเอเตอรลอ็ก 

DCF091458490W04 

1. แอคชิวเอเตอรและสวิตชตอไปนี้ จะอยูรวมกันกับ
ชุดกลอนประตหูลังและแอคชวิเอเตอรล็อก 
ตรวจสอบชุดกลอนประตูหลังและแอคชิวเอเตอร
ล็อกใหสอดคลองกับข้ันตอนการตรวจสอบใน
หัวขอตอไปนี้ 

• แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูลัง 
• สวิตชกานตอลอ็กประต ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบแอคชวิเอเตอรลอ็กประตหูลงั 

1. ปลดขอตอสายไฟแอคชิวเอเตอรล็อกประตูหลัง 
2. จายแรงเคลื่อนไฟฟาแบตเตอรี่ข้ัวบวกเขากับข้ัว

แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูลัง และตรวจสอบการ
ทํางานของแอคชิวเอเตอรล็อกประตหูลัง 

• ถาไมไดตามคากําหนด ใหเปลีย่น
แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูลัง 

 
การตอ การทาํงานของ 

แอคชวิเอเตอร B+ GND 
ล็อก 1B 1A 

ปลดล็อก 1A 1B 

 
 
 
 
 
 

 

ปลดลอ็ก    ลอ็ก 

 

ปลดลอ็ก    ลอ็ก 
 

ปลดลอ็ก 
 
             ลอ็ก 
 

แอคชวิเอเตอร
ลอ็กประตหูนา 

สวติชกานตอลอ็กประตู

1
2

DFC914ZWC022

M 

1A 1B 

( ): LH

2A 2B 2C

(2C)(2B) (2A)

1B 1A 2B2C 2A

DCF914ZWC009

M 

1A 1B

1B 1A

DCF914ZWC010



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-10 

การตรวจสอบสวติชกานตอลอ็กประต ู
1. ปลดขอตอสายไฟแอคชิวเอเตอรล็อกประตูหลัง 
2. ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวสวิตชกานตอล็อก

ประต ู
• ถาไมไดตามคากําหนด ใหเปลีย่น

แอคชิวเอเตอรล็อกประตหูนา 

: ความตอเนื่อง 

 

 

การถอด/ตดิตัง้แกนลอ็กประต ู
DCF091458490W05 

1. ถอดสกรูจากนัน้ถอดแกนล็อกประต ู
2. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แกนลอ็กประตหูลัง  

DCF091458490W06 

แกนลอ็กตวับน 
1. ถอดโบลท 
2. ถอดแกนล็อกตวับน 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกนลอ็กตวัลาง 

1. ถอดโบลท 
2. ถอดแกนล็อกตวัลาง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 

 
 

ล็อก 
 

ปลดล็อก 

ตาํแหนงกระบอก
กญุแจ 

ขัว้ 

ปลดลอ็ก 
 
             ลอ็ก 
 

แกนลอ็กประต ู

แกนลอ็ก (ตวัลาง)

แกนลอ็ก (ตวับน)

สกรู

สกร ู

2A 2B 2C
(2C) (2B) (2A)

2B2C 2A

DCF914ZWC011

2A
(2C)

2C
(2A)

2B
(2B)

DCF914ZWC012

17.6—26.5 N·m
{1.80—2.70 kgf·m,
13.0—19.5 ft·lbf}

B3E0914W001

 N·m {kgf·m,  ft·lbf}18—26 {1.8—2.7, 14—19}

ABR7714W002

 N·m {kgf·m,  ft·lbf}

18—26 
{1.8—2.7, 14—19}

ABR7714W003



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-11 

09

การถอด/ตดิตัง้แกนลอ็กฝาทาย 
DCF091458490W07 

1. ถอดโบลท จากนั้นแกนล็อกฝาทาย 
2. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

การถอด/ตดิตัง้โมดลุควบคมุการล็อกประต ู
DCF091467820W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 ขอตอสายไฟ 
2 โมดุลควบคุมการล็อกประต ู

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

การตรวจสอบโมดลุควบคมุการล็อกประต ู
DCF091467820W02 

1. ถอดโมดุลควบคุมการล็อกประตูโดยไมตองปลดขอตอสายไฟ 
2. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัวโมดุลควบคุมการล็อกประตตูามที่แสดงในตารางขางลางนี ้
3. ปลดขอตอสายไฟโมดลุควบคมุการล็อกประตกูอนทําการตรวจสอบการตอเนื่องที่ข้ัว K, L, M และ N 

• ถาไมไดตามกําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวนในหวัขอ “การปฏิบตั”ิ 
• ถาชิ้นสวนและสายไฟปกติ แตระบบยังทํางานไมถูกตองใหเปลี่ยนโมดุลควบคุมการล็อกประต ู

 
ตารางแรงเคลือ่นไฟฟา (อางองิ) 

 
ขัว้ สญัญาณ การตอ สภาวะการทดสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา 

(V) /การตอเนือ่ง การปฏบิตั ิ

A แหลงจายไฟ ฟวส D.Lock 
30 A ทุกสภาวะ B+ • ตรวจสอบฟวส D.Lock 30 A  

• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 
แอคชิวเอเตอร 
ล็อกประตูปลดล็อก 0→B+→C C สัญญาณออก

ปลดล็อก 
แอคชิวเอเตอร 
ล็อกประต ู

อ่ืนๆ ต่ํากวา 1 

• ตรวจสอบแอคชิวเอเตอรล็อก
ประต ู

• ตรวจสอบสายไฟที่เก่ียวของ 
 

แกนลอ็ก 

โบลท

ดานหนารถยนต 

ขอตอสายไฟโมดลุควบคมุการลอ็กประตู

DFC914ZWC013

1

2

DFC914ZWC023

AC

BDFHJLN

IKM

DFC914ZWC014



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-12 

ขัว้ สญัญาณ การตอ สภาวะการทดสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา 
(V) /การตอเนือ่ง การปฏบิตั ิ

แอคชิวเอเตอร 
ล็อกประตลู็อก 0→B+→0 

D สัญญาณออก 
ล็อก 

แอคชิวเอเตอร 
ล็อกประต ู

อ่ืนๆ ต่ํากวา 1 

• ตรวจสอบแอคชิวเอเตอร
ล็อกประต ู

• ตรวจสอบสายไฟที่
เก่ียวของ 

กดปุมล็อกทีต่ัวรีโมท
คอนโทรล B+→5 →B+ 

กดปุมปลดล็อกรีโมท
คอนโทรล B+→5 →B+ F สัญญาณเขา 

ล็อก/ปลดล็อก 

โมดุลควบคุม 
รีโมท
คอนโทรล 

ไมกดปุมปลดลอ็กที่ตัว 
รีโมทคอนโทรล B+ 

• ตรวจสอบโมดลุควบคุม
รีโมทคอนโทรล 

• ตรวจสอบตัวรีโมท
คอนโทรล 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ประตดูานคนขับล็อก: 
ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ใช 

K สัญญาณเขา 
ล็อก 

สวิตชกานตอ 
ล็อกประต ู ประตดูานคนขับปลดล็อก: 

ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ไมใช 

• ตรวจสอบสวิตชกานตอล็
อกประต ู

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ประตดูานคนขับล็อก: 
ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ไมใช 

L สัญญาณเขา
ปลดล็อก 

สวิตชกานตอ 
ล็อกประต ู ประตดูานคนขับปลดล็อก: 

ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ใช 

• ตรวจสอบสวิตชกานล็อก
ประต ู

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

M กราวดระบบ GND ทุกสภาวะ: ตรวจสอบการ
ตอเนื่องกับกราวด ตอเนื่อง ตรวจสอบ GND 

N กราวด GND ทุกสภาวะ: ตรวจสอบการ
ตอเนื่องกับกราวด ตอเนื่อง ตรวจสอบ GND 

 
 
การถอด/ตดิตัง้โมดลุควบคมุระบบรีโมทคอนโทรล 

DCF091467820W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดแผงปด 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 นัต 
2 ขอตอสายไฟโมดุลควบคุมรีโมทคอนโทรล 
3 โมดุลควบคุมรโีมทคอนโทรล 

 
4. การตดิตั้งใหยอนลําดับข้ันตอนถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

1

2

ABE7718W003



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-13 

09

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนโมดลุควบคมุระบบรีโมทคอนโทรล 
DCF091467820W04 

1. ถอดสกร ู
 
 หมายเหต ุ

• สกรูซึ่งติดตั้งกับขายึดโมดุลควบคุมรีโมทคอนโทรลจะเปนจดุเชื่อมตอกับกราวด ตองแนใจวาขันสกรูใหแนน
เม่ือทําการติดตัง้ 

 
2. เลื่อนขยับยึดตามลูกศรและถอดออก 
3. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนลาํดับข้ันการถอด 

 
การตรวจสอบโมดลุควบคมุระบบรีโมทคอนโทรล 

DCF091467820W05 

1. ถอดโมดุลควบคุมรีโมทคอนโทรลโดยไมตองปลดขอตอสายไฟ 
2. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัวโมดุลควบคุมรีโมทคอนโทรล (นอกจากขั้ว L) ตามที่แสดงในตารางขางลางนี ้

• ถาไมไดตามคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวนในหัวขอ “การปฏิบัต”ิ 
3. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
4. ปลดขอตอสายไฟโมดลุควบคมุรีโมทคอนโทรลและตรวจสอบการตอเนื่องระหวางขั้ว L และขายึด 
5. ตรวจสอบการตอเนื่องข้ัว L ตามที่แสดงในตารางขางลาง 
6. ถาชิ้นสวนและสายไฟปกตแิตระบบยังทํางานไมถูกตอง ใหปฏิบัตติามขั้นตอนการคนหาสาเหตุของปญหา 

 
ตารางขัว้แรงเคลือ่นไฟฟา (อางอิง) 

 
ขัว้ สญัญาณ การตอ สภาวะการทดสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา (V) 

/การตอเนื่อง การปฏบิตั ิ

สวิตชกุญแจตําแหนง ON B+ 

A IG1 ฟวส METER 
15A สวิตชกุญแจตําแหนง 

Lock หรือ ACC ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบฟวส 
METER 15A  

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

B แหลงจายไฟ ฟวส ROOM 
15A ทุกสภาวะ B+ 

• ตรวจสอบฟวส ROOM 
15A  

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

เปดประตูใดประตูหนึ่ง 
(สวติชประตู ON) ต่ํากวา 1.0 

C ประตูเปด/ปด สวิตชประต ู
ปดประตทูุกบาน (สวิตช
ประตู OFF) B+ 

• ตรวจสอบสวิตชประต ู
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สตอ็ปเปอร

ขายดึ 
สกรู

ขอตอสายไฟโมดลุควบคมุระบบรโีมทคอนโทรล

ABE7718W004

ACEGIKMO

BDFHJLNP

DFC914ZWC015



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-14 

ขัว้ สญัญาณ การตอ สภาวะการทดสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา (V) 
/การตอเนื่อง การปฏบิตั ิ

กดปุมล็อกทีต่ัวรีโมท
คอนโทรล 

B+→ต่ํากวา 
1.0→B+ 

กดปุมปลดล็อกที่ตัวรีโมท
คอนโทรล 

B+→ต่ํากวา 
1.0→B+→ต่ํากวา 

1.0→B+ 

H∗¹ 
ฉุกเฉิน 
(HAZARD) 

โมดุลควบคุม
แฟลชเชอร 

ไมกดปุม B+ 

• ตรวจสอบโมดลุ
ควบคุมแฟลชเชอร 

• ตรวจสอบชุดสายไฟ
ที่เก่ียของ 

J∗² 
โมดุลควบคุม
กันขโมย 

โมดุลควบคุม
กันขโมย ทุกสภาวะ 5 

• ตรวจสอบโมดลุ
ควบคุมกันขโมย 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

L กราวด GND ทุกสภาวะ: ตรวจสอบการ
ตอเนื่องกับกราวด ใช - 

B+→6→B+ - กดปุมล็อกทีต่ัวรีโมท
คอนโทรล 
 ∗²5→2.5→5 

B+→ต่ํากวา 
1.0→B+ 

 
กดปุมปลดล็อกที่ตัวรีโมท
คอนโทรล 

5→ต่ํากวา 1.0→5∗² 
B+ 

O สัญญาณออก 
ล็อก/ปลดล็อก 

โมดุลควบคุม
การล็อกประต ู

ไมกดปุม 
5∗² 

• ตรวจสอบโมดลุ
ควบคุมการล็อกประต ู

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

 
 
∗¹: ยกเวนรุนมรีะบบกันขโมย 
∗²: รุนมีระบบกนัขโมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-15 

09

การลงทะเบยีนรหัสรโีมทคอนโทรล 
DCF091469000W01 

• เม่ือทําการโปรแกรมรหัส ID รีโมทคอนโทรล ยืนยันใหแนใจวาไมมีรีโมทคอนโทรลตัวอ่ืนๆ ทํางานอยูใกลๆ 
• ข้ันตอนการโปรแกรมรหัส ID จะแสดงไวในรายละเอียดขางลางนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิม

• ถอดกุญแจออกจากคอพวงมาลัย 
• ปดประตูทุกบาน 

• เปดประตูดานคนขับ 

1. เสียบกุญแจเขากับคอพวงมาลัย 
2. ปฏิบัติขั้นตอนตอไปนี้ 3 ครัง้ 

• บิดสวิตชกุญแจไปตําแหนง ON จากนั้นบิด
กลับมา Lock 

หมายเหต ุ
• อยาดึงกุญแจออกจากคอพวงมาลัย 

เปดและปดประตูดานคนขับ 3 ครัง้ (จากนั้นปลอยใหประตู
เปดไว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยืนยันวาแอคชิวเอเตอรล็อกประตูล็อก, จากนั้นปลดล็อก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดปุมใดก็ไดบนตัวรีโมทคอนโทรล 2 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยืนยันวาแอคชิวเอเตอรล็อกประตูล็อก, จากนั้นปลดล็อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถามีรีโมทคอนโทรลตัวเดียว กดปุมใดก็ได 2 ครัง้ 
ถามีรีโมทคอนโทรล 2-3 ตัว ใหกดปุมใดก็ไดบนตัวรีโมท
คอนโทรลที่เหลือ 2 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยืนยันวาแอคชิวเอเตอรล็อกประตูล็อก, จากนั้นปลดล็อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถามีรีโมทคอนโทรล 2 ตัว กดปุมใดก็ไดบนตัวรีโมท
คอนโทรลตัวใดตัวหนนึ่ง 2 ครัง้ 
ถามีรีโมทคอนโทรล 3 ตัว ใหกดปุมใดก็ไดบนตัวรีโมท
คอนโทรลตัวสุดทาย 2 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยืนยันวาแอคชิวเอเตอรล็อกประตู, จากนั้นปลดล็อก 

สิ้นสุด

ยืนยันวาแอคชิวเอเตอร
ล็อกประตูทําการล็อก
ซ้ํา 2 ครัง้ 

ปดประตูดานคนขับ 

รอ 40 วนิาที

ขั้นตอนนี้ทําภายใน 
24 วนิาท ี

ใช

ใช

ใช

ไมใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใช 

ใช

ไมใช 

DPE914BWC002



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-16 

การเปลีย่นแบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล 
DCF09147543W03 

กญุแจแบบพนัเกบ็ 
1. สอดไขควงของตัวเล็กเขากับรองและดันแถบ

โลหะล็อกเพ่ือถอดกุญแจออกจากรีโมทคอนโทรล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กดบริเวณสวน A ของแบตเตอรี่ตามภาพ และถอด

แบตเตอรี่ออก 
3. ติดตั้งแบตเตอรี่ตัวใหม (CR2025) เขากับชองที่

ดานหนาของมอืจับ โดยใหข้ัวบวก (+) หันขึ้น
ดานบน กดตรงสวน B เพ่ือจัดใหเขาที ่

 
 
 
 
 

 
4. จัดใหฝาครอบดานหนาและหลังตรงกันและประกอบ

ตัวรีโมทคอนโทรล 
 

 คากาํหนดแบตเตอรี ่
 ลเิธยีม CR 2025 x 1 
 
หมายเหต ุ

• อายุการใชงานของแบตเตอรี่จะอยูที่ประมาณ 
2 ป เม่ือมีการใชงาน 10 ครัง้ตอวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาครอบหนา

ดานหนาของ
มอืจบั 

ฝาครอบหลงั

รอง

ฝาครอบหลงั

A6E7718W001

A

A6E7718W002

B

A6E7718W003



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-17 

09

การตรวจสอบแบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล 
DCF091467543W03 

 ขอควรระวงั 
• เนือ้งจากแรงเคลือ่นไฟฟาของแบตเตอรีจ่ะตกลงไมสดุ ถากดปุม 4 วนิาทหีรอืนอยกวา ทาํใหวดัไมไดวา

แบตเตอรีด่หีรอืเสยี ตองกดปุม 5 วนิาททีกุครัง้ 
 

หมายเหต ุ
• ไมสามารถวดัคาที่ถูกตองได ถาแบตเตอรี่มีอุณหภูมิต่าํ ตองแนใจวาแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ 18 °C {64 °F} หรอื

มากกวา เปนเวลาอยางนอย 30 นาที จากนั้นจึงวัดคาใหม 
 

1. เปดฝาครอบรีโมทออก 
2. ใชสายของเครือ่งมือทดสอบตอเขาที่ตําแหนง 

ตามรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขณะที่กดแบตเตอรี่ไวตามภาพ กดปุมล็อกและ

ปลดล็อกพรอมๆ กัน เพ่ือเริ่มตนวัดคา
แรงเคลื่อนไฟฟา 

4. หลังจาก 5 วินาท ีปลอยปุมทัง้สอง 
5. หลังจากจดุเริ่มตน 10 วนิาที หรือมากกวา วดัคา

แรงเคลื่อนไฟฟา อยูในคากําหนดหรือไม 
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาต่ํากวาคากําหนด, ให

เปลี่ยนแบตเตอรี่ 
 
 แรงเคลือ่นมาตรฐาน 

2.7 V 

 
 
 
การถอด/ตดิตัง้ฝาปดทีเ่ตมิน้าํมันเชือ้เพลงิและฝาถงัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

DCF091466640W01 

1. ถอดเคเบิ้ลตัวเปดฝาปดที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหปฏิบตัิตามข้ันตอนตอไปนี้และพลิกแผงปดพ้ืนรถดานหนา 
(1) ถอดเบาะนั่งคนขับดานหนา 
(2) ถอดแผงปดชายประตูดานคนขับ 
(3) ถอดแผงปดขางดานคนขับ 
(4) ถอดแผงปดชายประตูดานหลงัดานคนขับ (ดบัเบิ้ลแค็บ, รุนเสตรทชแค็บ) 
(5) ถอดแผงปดเสา B ดานลางคนขับ (ดับเบิ้ลแค็บ, รุนเสตรทชแค็บ) 
(6) ถอดเบาะนั่งหลงั (ดับเบิ้ลแค็บ) 
(7) ถอดแผงปดดานหลังตัวบน 
(8) ถอดแผงปดดานหลังตัวลาง 
(9) ถอดแผงบาง B (แค็บธรรมดา, รุนเสตรทชแคบ็) 
(10) ถอดแผงขาง C (ดับเบิ้ลแค็บ) 
(11) ถอดกันโคลน 

 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 

ปุมลอ็ก

สายขัว้บวก (+) 

ปุม
ปลดลอ็ก 

แบตเตอรี่

สายขัว้ลบ (-) 

A6E7718W005

A6E7718W006



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-18 

3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 

1 โบลท 
2 ฝาปดที่เติมน้าํมันเชื้อเพลิง 
3 สกร ู

4 สปริงเก่ียว 
5 ที่ดึงเปดฝาปดที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง 
6 เคเบิ้ลที่เปดฝาปดที่เตม็น้ํามันเชื้อเพลิง 

 
4. ปรับตั้งฝาปดทีเ่ติมน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 
การถอด/ตดิตัง้สวติชฝากระโปรง 

DCF091467003W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดรีเลยแตรกนัขโมย 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 โบลท 
2 นัต 
3 ขอตอสายไฟ 
4 สวิตชฝากระโปรง 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

1 2

6

4

3

DFC914ZWC027

4

3

1

2

DFC914ZWC039



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-19 

09

การตรวจสอบสวติชฝากระโปรง 
DCF091467003W02 

1. ปลดขอตอสายไฟสวติชฝากระโปรง 
2. ตรวจสอบการตอเนื่องระหวางข้ัวสายไฟสวิตชฝา

กระโปรงโดยใชโอหมมิเตอร 
• ถาไมอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนสวิตชฝา

กระโปรง 
: ความตอเนื่อง 

 

 
การถอด/ตดิตัง้โมดลุควบคมุกันขโมย 

DCF091467790W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 นัต 
2 ขายึด 
3 โมดุลควบคุมกันขโมย 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดัน 

ปล อย 

ตาํแหนงของ 
สวติช 

ขัว้ตาํแหนงฝา
กระโปรง

 
 

เปด 

 
 

ปด 

ดนั 

A

A

B

B

DFC914ZWC040

DFC914ZWC042

3

1

2

DFC914ZWC024

A B

DFC914ZWC041



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-20 

การตรวจสอบโมดลุควบคมุกันขโมย 
DCF091467790W02 

1. ถอดโมดุลควบคุมกันขโมย โดยไมตองปลดชดุสายไฟ 
2. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัวโมดุลควบคุมกันขโมย ตามที่แสดงในตารางขางลางตอไปนี้ 
3. ปลดขอตอสายไฟโมดลุควบคมุกันขโมยกอน ตรวจสอบการตอเนื่องที่ข้ัว B  
4. ถาไมไดตามคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวนในหัวขอ “การปฏิบัต”ิ 

• ถาชิ้นสวนและสายไฟปกตแิตละระบบยังทํางานไมถูกตอง ใหเปลี่ยนโมดุลควบคุมกันขโมย 
 
ตารางขัว้แรงเคลือ่นไฟฟา (อางอิง) 

 
ขัว้ สญัญาณ ตอไปที ่ สภาวะการทดสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา 

(V)/การตอเนือ่ง การปฏบิตั ิ

B กราวดโมดุล
ควบคุมกันขโมย GND ทุกสภาวะ: ตรวจสอบการ

ตอเนื่องกับกราวด ตอเนื่อง - 

ระบบกันขโมยเตือน 1: 
อ่ืนๆ B+ 

E แตรกันขโมย 
ON/OFF รีเลยแตรกันขโมย 

ระบบกันขโมยเตือน 1: 
ทํางาน 

สลับระหวาง 0 
กับ B+ 

• ตรวจสอบรีเลยกันขโมย 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สวิตชเตือนลืมกุญแจ ON B+ 
F สวิตชเตือนลืม

กุญแจ ON/OFF 
สวิตชเตือนลืม
กุญแจ สวิตชเตือนลืมกุญแจ 

OFF ต่ํากวา 0.1 

• ตรวจสอบสวิตชเตือนลืม
กุญแจ 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สวิตชกานตอลอ็กประตู
ดานคนขับล็อก: ตรวจสอบ
การตอเนื่องกับกราวด 

ไมตอเนื่อง 

N ปลดล็อก 
สวิตชกานตอ 
ล็อกประตดูาน
คนขับ สวิตชกานตอลอ็กประตู

ดานคนขับปลดล็อก: 
ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ตอเนื่อง 

• ตรวจสอบกานตอล็อก
ประต ู

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สวิตชกานตอ 
ล็อกประตดูาน
ผูโดยสารหลัง 
ล็อก: ตรวจ 
สอบการ
ตอเนื่องกับ
กราวด 

ไมตอเนื่อง 

O ล็อก/ปลดล็อก สวิตชกานตอ 
ล็อกประตหูลัง 

ปด
ประตู
หลัง สวิตชกานตอ 

ล็อกประตดูาน
ผูโดยสารหลัง
ปลดล็อก: 
ตรวจสอบการ
ตอเนื่องกับ
กราวด 

ตอเนื่อง 

• ตรวจสอบสวิตชกานตอ 
ล็อกประตหูลัง 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สวิตชฝากระโปรง ON: 
ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ตอเนื่อง 

P เปด/ปด ฝา
กระโปรง สวิตชฝากระโปรง 

สวิตชฝากระโปรง OFF: 
ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ไมตอเนื่อง 

• ตรวจสอบฝากระโปรง 
(ดู 09-14-19 การ
ตรวจสอบสวิตชฝา
กระโปรงหลัง) 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ขอตอสายไฟโมดลุควบคมุกนัขโมย

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
N

O
P

Q
R

S
T

U
V

W
X

DFC914ZWC028



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-21 

09

ขัว้ สญัญาณ ตอไปที ่ สภาวะการทดสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา 
(V)/การตอเนือ่ง การปฏบิตั ิ

ใชกุญแจล็อกประตดูาน
คนขับหรือดานผูโดยสาร • 2.5 

ใชกุญแจปลดลอ็กประตู
ดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสาร 

ต่ํากวา 0.1 Q สวิตชกระบอก
กุญแจประต ู

• สวิตชกระบอก
กุญแจประตู
ดานคนขับ 

• สวิตชกระบอก
กุญแจประตู
ดานผูโดยสาร 

• โมดุลควบคุม
การล็อกประต ู

อ่ืนๆ 5 

• ตรวจสอบสวิตชกระบอก
กุญแจประตดูานคนขับ
หรือดานผูโดยสาร (ดู 
09-14-7 การตรวจสอบ
กลอนประตหูนาและ
แอคชิวเอเตอรล็อก 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ไฟเตือนกันขโมย ON ต่ํากวา 0.1 

S ไฟเตือนกัน
ขโมย ON/OFF ไฟเตือนกันขโมย 

ไฟเตือนกันขโมย OFF B+ 

• ตรวจสอบไฟเตอืนกัน
ขโมย 

• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ประตใูดประตูหนึ่งเปด: 
ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ตอเนื่อง 

T เปด/ปดประต ู สวิตชประต ู
ปดประตทูุกบาน: 
ตรวจสอบการตอเนื่องกับ
กราวด 

ไมตอเนื่อง 

• ตรวจสอบสวิตชประต ู
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ระบบกันขโมยเตือน 1: 
ทํางาน 

สลับระหวาง 0 
กับ B+ 

U สัญญาณเขา
แฟลชเชอร 

• สวิตชไฟเลีย้ว 
• สวิตชไฟฉุกเฉนิ
• ชุดแฟลชเชอร 

ระบบกันขโมยเตือน 1: 
อ่ืนๆ 

ต่ํากวา 0.1 

• ตรวจสอบสวิตชไฟเลีย้ว 
• ตรวจสอบสวิตชไฟ
ฉุกเฉิน 

• ตรวจสอบชุดแฟลชเชอร
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สวิตชเครื่องยนตตําแหนง 
ON B+ 

W IG1 ฟวส ENGINE 
15A สวิตชเครื่องยนตตําแหนง 

Lock หรือ ACC ต่ํากวา 0.1 

• ตรวจสอบสวิตช
เครื่องยนต 

• ฟวส ENGINE 15A 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

X แหลงจายไฟ ฟวส ROOM 15A ทุกสภาวะ B+ • ฟวส ROOM 15A 

 
การถอด/ตดิตัง้แตรกนัขโมย 

DCF091400173W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 โบลท 
2 ขอตอสายไฟ 
3 แตรกันขโมย 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1
2

DFC914ZWC043



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-22 

การถอด/ตดิตัง้หนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 
DCF091467004W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
 ขอควรระวงั 

• หลงัจากเปลีย่นหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตตวัใหม เครือ่งยนตจะสตารทไมตดิ ถาไมทาํ
การรโีปรแกรมหมายเลข ID ของกญุแจและรหสัของหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตใหม 
การปอนหมายเลข ID และรหสั (ด ู09-14-24 ขัน้ตอนการรโีปรแกรมระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต)

 
1 ขอตอสายไฟ 
2 หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของครื่องยนต 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับขั้นตอนการถอด 

 
การตรวจสอบหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 

DCF091467004W02 

1. วัดแรงเคลื่อนไฟฟาที่ข้ัวของหนวยควบคุมระบบปองกันการทาํงานของเครื่องยนตตามที่แสดงในตารางขางลางนี ้
2. ปลดขอตอสายไฟหนวยควบคมุระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตกอนการตรวจสอบการตอเนื่องที่ข้ัว C  

• ถาไมไดตามคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวนในหัวขอ “การปฏิบัต”ิ 
• ถาชิ้นสวนและสายไฟปกตแิตระบบยังทํางานไมถูกตอง ใหเปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของ

เครื่องยนต 
ตารางขัว้แรงเคลือ่นไฟฟา (อางอิง) 

 
ขัว้ สญัญาณ ตอไปที ่ สภาวะการทดสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา 

(V)/การตอเนือ่ง การปฏบิตั ิ

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON B+ 

A การสื่อสารกับ 
PCM PCM 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง Lock ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบ PCM  
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

C GND GND ทุกสภาวะ: ตรวจสอบ
การตอเนื่องกับกราวด ตอเนื่อง • ตรวจสอบ GND  

ถอดกุญแจออกจาก
กระบอกกุญแจ ต่ํากวา 1.0 

D แหลงจายไฟไป
ที่ขดลวดคอยล 

สวิตชเตือนลืม
กุญแจ เสียบกุญแจเขา

กระบอกกุญแจ ไมสามารถวดัได 

• ตรวจสอบขดลวดคอยล 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ถอดกุญแจออกจาก
กระบอกกุญแจ ต่ํากวา 1.0 

F 
สัญญาณเขา
หมายเลย ID 
กุญแจ 

ขดลวดคอยล 
เสียบกุญแจเขา
กระบอกกุญแจ ไมสามารถวดัได 

• ตรวจสอบขดลวดคอยล 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ถอดกุญแจออกจาก
กระบอกกุญแจ ต่ํากวา 1.0 

H 
สัญญาณเขา
สวิตชเตือนลืม
กุญแจ 

สวิตชเตือนลืม
กุญแจ เสียบกุญแจเขา

กระบอกกุญแจ B+ 
• ตรวจสอบเตือนลืมกุญแจ 

J แหลงจายไฟ
สํารอง แบตเตอรี ่ ทุกสภาวะ B+ 

• ตรวจสอบฟวส ROOM 10A 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

ขอตอสายไฟโมดลุควบคมุหนวยควบคมุ
ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 

ZBR8120W018



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-23 

09

ขัว้ สญัญาณ ตอไปที ่ สภาวะการทดสอบ แรงเคลือ่นไฟฟา 
(V)/การตอเนือ่ง การปฏบิตั ิ

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON ต่ํากวา 1 

K สัญญาณออก
รีเลยสตารท รีเลยสตารท 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง Lock 0 

• ตรวจสอบรีเลยสตารท 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

สวิตชเครื่องยนต
ตําแหนง ON B+ 

L แหลงจายไฟ สวิตช
เครื่องยนต สวิตชเครื่องยนต

ตําแหนง OFF ต่ํากวา 1 

• ตรวจสอบ ENGINE 15A 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

M 
สัญญาณออก
ไฟเตือนกัน
ขโมย 

ไฟเตือนกัน
ขโมย 

ไฟเตือนกันขโมยไม
ติดหรือกะพริบ B+ 

• ตรวจสอบไฟเตอืนกันขโมย 
• ตรวจสอบชุดสายไฟที่
เก่ียวของ 

 
การถอด/ตดิตัง้ขดลวดคอยล 

DCF091467006W01 

 หมายเหต ุ
• อยาถอดชุดขดลวดคอยลโดยไมจําเปนยกเวนเมื่อทําการเปลี่ยน 
• เม่ือเปลี่ยนชุดขดลวดคอยล ไมจําเปนตองทําการรีโปรแกรมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดแผงปดคอพวงมาลัย 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 ขอตอสายไฟ 
2 ขดลวดคอยล (ดู 09-14-23 หมายเหตุการตดิตั้ง

ขดลวดคอยล 
 

4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 
 

 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้ขดลวดคอยล 

1. ติดตั้งกลอน 1 เขากับชุดคอพวงมาลัย 
2. ติดตั้งกลอน 2 เขากับชุดคอพวงมาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเกีย่ว 3

ขอเกีย่ว 1
ขอเกีย่ว 2 

ZBR8122W011



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-24 

ขั้นตอนการรโีปรแกรมระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 
DCF091467006W04 

ขัน้ตอนการรโีปรแกรมระบบปองกันการทาํงานของเครือ่งยนต 
 หมายเหต ุ

• เม่ือมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในระหวางขั้นตอนการรีโปรแกรม ยกเวนเมื่อทําการเปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนตและ PCM พรอมกัน ใหทําซ้ําจากขั้นตอนที่ 1 ถาทานไมสามารถรีโปรแกรมได ให
ตรวจสอบดูวามกุีญแจก่ีดอกทีส่ามารถสตารทติดเครื่องยนตได จากนั้น ใหปฏิบัตติามขั้นตอนการลบกุญแจ หรือ
การรีโปรแกรมการเพิ่มกุญแจใหสอดคลองกันกับจํานวนของลูกกุญแจเดิมที่ใชได 

• เม่ือทําลูกกุญแจเพ่ิม (copy) หรือเปลี่ยนชิ้นสวนในระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต (กุญแจ, ล็อกคอ
พวงมาลัย, หนวยควบคุมระบบปองกันการทาํงานของเครื่องยนต, และ/หรอื PCM) แนะนาํใหลูกคานํากุญแจ
ทั้งหมดมาที่ศูนยบริการ เพราะวา IDs ของกุญแจที่ถูกโปรแกรมไวจะถูกลบทิ้ง เม่ือทําการรีโปรแกรม IDs กุญแจ
เขาไปในหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตและ PCM 

• ถาลูกคาเหลือกุญแจเพียงดอกเดียวเทานั้น เม่ือกําการเปลี่ยนชิ้นสวนของระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนต 
ศูนยบริการควรติดตอกับตัวแทนจําหนายเพ่ือขอรหัสลูกกุญแจ 

• เม่ือจะทําการเปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตและ PCM ควรจะมีกุญแจเดิมทีใ่ชได 1 
ดอก มิฉะนั้นจะไมสามารถเปลีย่นหนวยควบคมุระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตและ PCM ได 

• หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนตและ PCM ไมสามารถสลบัการใชงานกบัคันอ่ืนได ถามีการ
สลับจากรถคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่ง เครื่องยนตจะสตารทไมตดิการรีโปรแกรม IDs และรหสัของหนวยควบคุมระบบ
ปองกันการทํางานของเครื่องยนตจะไมสามารถทําไดกับหนวยควบคุมที่มีการโปรแกรมไวแลว 

• ไมควรทําการทดลองเปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทาํงานของเครื่องยนตและ PCM ตัวใหมในระหวาง
ข้ันตอนการคนหาสาเหตุของปญหา ถาทดลองเปลี่ยน รหสั ID จะถูกโปรแกรมเขากับหนวยควบคุมตวัใหมและไม
สามารถนําไปใชกับรถคันอ่ืนได ถึงแมวาหนวยควบคุมตวัเดมิเปนปกติ 

• ไมสามารถกระตุนใหระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตทํางานไดดวยวธีิอ่ืน 
• ยืนยันกุญแจทีล่งทะเบยีนเรียบรอยแลวสามารถสตารทตดิเครื่องยนตไดหลงัจากข้ันตอนการรีโปรแกรม เม่ือทํา
การยืนยันใหรออยางนอย 5 วนิาท ีกอนเสยีบกุญแจดอกตอไป 

• เม่ือลูกคาไมตองการลงทะเบียนกุญแจมากกวาสองดอก สามารถหยดุข้ันตอไปนี้ไดหลังจากลงทะเบยีนกุญแจไป
แลว 2 ดอก 

• ถาไมสามารถลงทะเบียนกุญแจไดถึงแมวาระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนตจะเปนปกติ ขอบกพรองอาจจะ
เกิดจากสวติชเตือนลืมกุญแจหรือชดุสายไฟ 

 
การเปลีย่นกญุแจหรอืการเพิม่ 
เมื่อลกูคามกีญุแจดอกเดมิ 2 ดอกหรอืมากกวา 

 
 หมายเหต ุ

• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนการปฏิบตัิใหเสร็จภายในเวลา 3 วนิาท ีนับจากขั้นตอนกอน
หนานั้น 

 
1. กัดดอกกุญแจที่มีตวัสงสัญญาณภายในตัวใหม 
2. เสียบกุญแจ 1 เขากับคอพวงมาลัยและทิ้งไว 1 วนิาทหีรอืมากกวา 
3. ถอดและเสยีบกุญแจ 1 หาครัง้ โดยระยะเวลาในแตละชวงหางกันไมเกนิ 1 วนิาที  

(1) หลังจากเสยีบกุญแจครั้งสุดทาย ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึน 
(2) ถอดกุญแจออกจากคอพวงมาลัยและยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง 

4. เสียบกุญแจ 2 เขากับคอพวงมาลัยและบดิกุญแจไปตาํแหนง ON 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับแลว บิดกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

5. เสียบกุญแจ 3 เขากับคอพวงมาลัยและบดิกุญแจไปตาํแหนง ON 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับแลว บิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

6. ถามีกุญแจ 4-8 ดอก (เดิม และ/หรือกุญแจใหม) ใหทําซ้าํกุญแจแตละดอกในขั้นตอนที่ 5 
7. รอ 30 วินาท ี

 

กญุแจเดมิ 
กญุแจ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 2 

กญุแจใหม

กญุแจ 3 

DFC914ZWC025



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-25 

09

เมื่อลกูคามกีญุแจดอกเดมิเพยีงดอกเดยีว (ตองการรหสักญุแจ) 

 
 หมายเหต ุ

• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนควรปฏิบตัิใหเสร็จภายในเวลา 30 วินาที นับจากขั้นตอนกอน
หนานั้น 

 
1. กัดดอกกุญแจที่มีตวัสงสัญญาณภายในตัวใหม 
2. เสียบกุญแจ 1 เขากับคอพวงมาลัยและทิ้งไว 1 วนิาทหีรอืมากกวา 
3. ถอดและเสยีบกุญแจ 1 หาครัง้โดยระยะเวลาในแตละชวงหางกันไมเกนิ 1 วนิาท ี

(1) หลังจากเสยีบกุญแจครั้งสุดทายยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยตดิกะพริบ (300 ms ติด-300 ms ดับ) 
(2) รออยางนอย 5 นาทจีนกระทั่งไฟเตือนกันขโมยกะพริบชวงเวลาละ 1.2 วนิาท ี
(3) ปอนรหัส (ดู 09-14-31 ข้ันตอนการปอนรหสั) 
(4) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยเปลี่ยนจากการกะพริบเปนติดคางสวาง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(5) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง บดิกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

4. เสียบกุญแจ 2 เขากับคอพวงมาลัยแลวบดิกุญแจไปตาํแหนง On 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

5. เสียบกุญแจ 3 เขากับคอพวงมาลัยและบดิกุญแจไปตาํแหนง ON 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

6. ถามีกุญแจ 4-8 ดอก (เดิม และ/หรือกุญแจใหม) ใหทําซ้าํกุญแจแตละดอกในขั้นตอนที่ 5 
7. รอ 30 วินาท ี
8. หลังจากการรีโปรแกรม ใหลบรหสั DTCs ที่บนัทึกไวใน PCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจใหม
กญุแจ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 2 
 
 
 
 
กญุแจ 3 

กญุแจเดมิหรอืกญุแจใหม

DFC914ZWC026



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-26 

การเปลีย่นชดุลอ็กพวงมาลยั 
เมื่อลกูคามกีญุแจเดมิสองดอก หรอืมากกวาจากชดุลอ็กพวงมาลยัเดมิ 

 
 
 หมายเหต ุ 

• เม่ือทําการเปลีย่นชดุล็อกพวงมาลัย ควรจะเปลี่ยนขดลวดคอยลและกุญแจเปนชุด 
• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนควรปฏิบตัิใหเสร็จภายในเวลา 30 วินาที โดยนับจากขั้นตอน
กอนหนานั้น 

 
1. ถอดชดุล็อกพวงมาลัย 
2. ตอขอตอสายไฟสวิตชเครื่องยนตและขอตอสายไฟสวติชเตอืนลืมกุญแจเขากับชุดล็อกพวงมาลัยตัวใหม 
3. ตอขอตอสายไฟขดลวดคอยลเขากับชุดล็อกพวงมาลัยทีถ่อดออกมาตามรปู 
4. เสียบกุญแจ 1 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยทีถ่อดออก 
5. เสียบกุญแจ 3 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยตัวใหมและทิ้งไว 1 วนิาทหีรอืมากกวา 
6. ถอดและเสยีบกุญแจ 3 หาครัง้ โดยระยะเวลาในแตละชวงหางกันไมเกนิ 1 วนิาท ี

(1) หลังจากเสยีบกุญแจครั้งสุดทาย ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดขึ้น 
(2) ถอดกุญแจออกจากชุดล็อกพวงมาลัยและยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง 

 
 หมายเหต ุ

• ปฏิบัติข้ันตอน 7, 8 และ 9 ภายใน 30 วนิาท ีหลังจากขั้นตอน 6-(2) 
 

7. ถอดกุญแจ 1 ออกจากชุดล็อกพวงมาลัย 
8. เสียบกุญแจ 2 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยทีถ่อดออก 
9. เสียบกุญแจ 3 เขากับ ชุดล็อกพวงมาลัยตัวใหม และบดิกุญแจไปตําแหนง ON  

(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดขึน้ 
10. หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง บดิสวติชกุญแจไปตําแหนง Lock  

 
 หมายเหต ุ

• ปฏิบัติข้ันตอน 11 และ 12 ภายใน 30 วนิาท ีหลังจากขั้นตอน 10 
 

11. ถอดขอตอสายไฟขดลวดคอยลออกจากชุดลอ็กพวงมาลัยทีถ่อดออกและตอเขากับชุดล็อกพวงมาลัยตัวใหม 
12. บิดกุญแจ 3 ไปตําแหนง ON และยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยตดิข้ึน 
13. หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง บดิกุญแจ 3 ไปตาํแหนง Lock แลวถอดกุญแจออก 
14. เสียบกุญแจ 4 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยตัวใหมและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 

(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึน 
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง บดิกุญแจไปตําแหนง Lock แลวถอดกุญแจออก 

15. เสียบกุญแจ 5 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยตัวใหม และบดิกุญแจไปตําแหนง ON 
(1) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

16. รออยางนอย 30 วินาท ี
17. ติดตั้งชดุล็อกพวงมาลัยตัวใหมเขากับรถยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดมิ 

กญุแจ 1, 2 

กญุแจใหม

กญุแจ 3, 4, 5

ใหม 

หนวยควบคมุระบบปองกนั
การทาํงานของเครือ่งยนต 

PCM

สวติชเตอืนลมืถอดกญุแจ 
(ตอกบัสายไฟรถยนต) 

สวติชเครือ่งยนต 
(ตอกบัสายไฟรถยนต)

กญุแจทีใ่ชได 
(กญุแจเดมิ) 

DFC914ZWC029



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-27 

09

เมื่อลกูคามกีญุแจเพยีงหนึง่ดอกหรอืไมม ี(ตองการรหสักญุแจ) 

 
 
 หมายเหต ุ 

• เม่ือทําการเปลีย่ชดุล็อกพวงมาลัย ควรเปลีย่ขดลวดคอยลและกุญแจเปนชดุ 
• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนควรปฏิบตัิใหเสร็จภายใน 30 วนิาที โดยนับจากขั้นตอนกอน
หนานั้น 

 
1. เปลี่ยนชดุล็อกพวงมาลัย 
2. เสียบกุญแจ 1 เขากับคอพวงมาลัยและทิ้งไว 1 วนิาทหีรอืมากกวา 
3. ถอดและเสยีบกุญแจ 1 หาครัง้ โดยระยะเวลาในแตละชวงหางกันไมเกนิ 1 วนิาท ี

(1) หลังจากเสยีบกุญแจครั้งสุดทาย ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดกะพริบ (300 ms ติด-300 ms ดับ) 
(2) รออยางนอย 5 นาทีจนกระทั่งไฟเตือนกันขโมยกะพริบชวงเวลาละ 1.2 วนิาท ี
(3) ปอนรหัส (ดู 09-14-31 ข้ันตอนการปอนรหสั) 
(4) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยเปลี่ยนจากการกะพริบเปนติดคางสวาง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(5) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง บดิกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

4. เสียบกุญแจ 2 เขากับคอพวงมาลัยแลวบดิกุญแจไปตาํแหนง ON 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

5. เสียบกุญแจ 3 เขากับคอพวงมาลัยและบดิกุญแจไปตาํแหนง ON 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

6. ถามีกุญแจ 4-8 ดอก (เดิม และ/หรือกุญแจใหม) ใหทําซ้าํกุญแจแตละดอกในขั้นตอนที่ 5 
7. รอ 30 วินาท ี
8. หลังจากการรีโปรแกรม ใหลบรหสั DTCs ที่บนัทึกไวใน PCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 2 
 
 
 
 
กญุแจ 3 

กญุแจใหม

DFC914ZWC030



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-28 

การเปลีย่นหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนต 
เมื่อลกูคาไมมกีญุแจดอกเดมิเหลอื 

• จําเปนตองเปลีย่น PCM พรอมกับหนวยควบคมุระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต ใหปฏิบัตติาม “เม่ือทําการ
เปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตและ PCM” ในสวนของขั้นตอนการรีโปรแกรมระบบปองกัน
การทํางานของเครื่องยนต (ดู 09-14-30 เม่ือทําการเปลีย่นหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนตพรอม
กับ PCM) 

 
เมื่อลกูคามกีญุแจเดมิเหลอือยูอยางนอย 1 ดอก (ตองการรหสักญุแจ) 

 
 

 หมายเหต ุ 
• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนควรปฏิบตัิใหเสร็จภายใน 30 วนิาทีโดยนับจากขั้นตอนกอน
หนานั้น 

 
1. กัดดอกกุญแจที่มีตวัสงสัญญาณภายในตัวใหม ถาจาํเปน 
2. เปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต 
3. เสียบกุญแจ 1 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 

(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึน 
4. หลังจากไฟเตอืนกันขโมยดับลง บิดกุญแจ 1 ไปตําแหนง Lock 
5. เสียบกุญแจ 2 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและทิ้งไว 1 วนิาทหีรอืมากกวา 
6. ถอดและเสยีบกุญแจ 2 หาครัง้ โดยระยะเวลาในแตะละชวงหางกันไมเกนิ 1 วินาท ี

(1) หลังจากเสยีบกุญแจครั้งสุดทาย ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยกะพริบ (300 ms ติด – 300 ms ดับ) 
(2) รออยางนอย 5 นาทีจนกระทั่งไฟเตือนกันขโมยกะพริบชวงเวลาละ 1.2 วนิาท ี
(3) ปอนรหัส (ดู 09-14-31 ข้ันตอนการปอนรหสั) 
(4) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยเปลี่ยนจากการกะพริบเปนติดคางสวาง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(5) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง บดิกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

7. เสียบกุญแจ 1 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

8. เสียบกุญแจ 3 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากไฟเตอืนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

9. ถามีกุญแจ 4-8 ดอก (เดิม และ/หรือกุญแจใหม) ใหทําซ้าํกุญแจแตละดอกในขั้นตอนที่ 8 
10. รอ 30 วินาท ี
11. หลังจากการรีโปรแกรม ใหลบรหสั DTCs ที่บนัทึกไวใน PCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 2 
 
 
 
 
กญุแจ 3 

กญุแจเดมิ

กญุแจเดมิหรอื
กญุแจใหม 

DFC914ZWC031



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-29 

09

การเปลีย่น PCM 
เมื่อลกูคาไมมกีญุแจดอกเดมิเหลอื 

• จําเปนตองเปลีย่น PCM พรอมกับหนวยควบคมุระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนต ใหปฏิบัตติาม “เม่ือทําการ
เปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตและ PCM” ในสวนของขั้นตอนการรีโปรแกรมระบบปองกัน
การทํางานของเครื่องยนต (ดู 09-14-30 เม่ือทําการเปลีย่นหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนตพรอม
กับ PCM) 

 
เมื่อลกูคามกีญุแจดอกเดมิสองดอกหรอืมากกวา 

 
 หมายเหต ุ

• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนควรปฏิบตัิใหเสร็จภายใน 30 วนิาทีโดยนับจากขั้นตอนกอน
หนานั้น 

 
1. กัดดอกกุญแจที่มีตสังสัญญาณภายในตัวใหม ถาจําเปน 
2. เปลี่ยน PCM 
3. เสียบกุญแจ 1 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 

(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึน 
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง บดิกุญแจไปตําแหนง Lock  

4. ถอดและเสยีบกุญแจ 1 หาครัง้ โดยระยะเวลาในแตละชวงหางกันไมเกนิ 1 วนิาท ี
(1) หลังจากเสยีบกุญแจครั้งสุดทาย ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึน 
(2) ถอดกุญแจออกจากชุดล็อกพวงมาลัย และยนืยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง 

5. เสียบกุญแจ 2 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

6. ทําซ้ําข้ันตอนที ่5 กับกุญแจ 1 
7. เสียบกุญแจ 3 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 

(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

8. ถามีกุญแจ 4-8 ดอก (เดิม และ/หรือกุญแจใหม) ใหทําซ้าํกุญแจแตละดอกในขั้นตอนที่ 7 
9. รออยางนอย 30 วินาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 2 
 
 
 
 
กญุแจ 3 

กญุแจเดมิ

กญุแจเดมิหรอื
กญุแจใหม 

DFC914ZWC032



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-30 

เมื่อลกูคามกีญุแจดอกเดมิเพยีงหนึง่ดอกเทานัน้ (ตองการรหสักญุแจ) 

 
 หมายเหต ุ

• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนควรปฏิบตัิใหเสร็จภายใน 30 วินาทีโดยนับจากขั้นตอนกอน
หนานั้น 

 
1. กัดดอกกุญแจที่มีตวัสงสัญญาณภายในตัวใหม ถาจาํเปน 
2. เปลี่ยน PCM 
3. เสียบกุญแจ 1 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 

(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึน 
4. หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจ 1 ไปตําแหนงล็อก 

(1) ถอดกุญแจออกจากชุดล็อกพวงมาลัยและรออยางนอย 2 วนิาทหีรอืมากกวา 
5. เสียบกุญแจ 2 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและรอ 1 วนิาทหีรอืมากกวา 
6. ถอดและเสยีบกุญแจ 2 หาครัง้ โดยระยะเวลาในแตละชวงหางกันไมเกนิ 1 วนิาท ี

(1) หลังจากเสยีบกุญแจครั้งสุดทาย ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยกะพริบ (300 ms ติด – 300 ms ดับ) 
(2) รออยางนอย 5 นาที จนกระทัง่ไฟเตือนกันขโมยกะพริบชวงเวลาละ 1.2 วนิาท ี
(3) ปอนรหัส (ดู 09-14-31 ข้ันตอนการปอนรหสั) 
(4) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยเปลี่ยจากการกะพริบเปนติดคางสวาง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(5) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

7. เสียบกุญแจ 3 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(1) ยืนยันไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลงใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

8. ถามีกุญแจ 4-8 ดอก (เดิมและ/หรือกุญแจใหม) ใหทําซ้ํากุญแจแตละดอกในขั้นตอนที่ 8 
9. รออยางนอย 30 วนิาท ี
10. หลังจากรีโปรแกรม ใหลบรหสั DTCs ที่บันทกึไวใน PCM 

 
เมื่อทาํการเปลีย่นหนวยควบคมุระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตพรอมกบั PCM 
เมื่อลกูคามกีญุแจเดมิสองดอกหรอืมากกวา 
 
 หมายเหต ุ

• กุญแจอาจจะเปนดอกเดิมหรอืดอกใหม 
• เม่ือมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในขัน้ตอน 1 ถึง 3 ใหทาํซ้ําจากขั้นตอนที่ 1 
• เม่ือมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนในขัน้ตอน 4 ใหปฏบิัติตาม “ข้ันตอนการคืนกลับเมือ่รีโปรแกรมผดิพลาดสําหรับกการ
เปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตพรอมกับ PCM” 

• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนควรจะปฏิบัติใหเสร็จภายใน 30 วนิาที โดยนับจากขั้นตอนกอน
หนานั้น 

 
1. กัดดอกกุญแจที่มีตวัสงสัญญาณภายในตัวใหม ถาจาํเปน 
2. เปลี่ยนหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครื่องยนตและ PCM 
3. ใชกุญแจ 1 บิดสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง 0N สังเกตไฟเตอืนกันขโมยติดข้ึนและดับลง 

(1) บิดกุญแจ 1 ไปตําแหนง Lock สังเกตไฟเตือนกันขโมยกะพรบิหนึ่งครั้งซ้ําๆ 
4. ใชกุญแจ 2 บิดสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON สังเกตไฟเตือนกันขโมยตดิข้ึนและดับลง 

(1) บิดกุญแจ 2 ไปตําแหนง Lock สังเกตไฟเตือนกันขโมยกะพรบิสองครั้งซ้ําๆ  
5. ใชกุญแจ 3 บิดสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON สังเกตไฟเตอืนกันขโมยตดิข้ึนและดับลง 
6. ถามีกุญแจ 4-8 ดอก (เดิมและ/หรือกุญแจใหม) ใหทําซ้ําข้ันตอนที่ 4 
7. รออยางนอย 30 วนิาที เพ่ือออกจากโหมดรีโปรแกรม 

 
 
 
 
 

กญุแจ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กญุแจ 2 

กญุแจเดมิ กญุแจใหม

กญุแจ 1 

DFC914ZWC033



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-31 
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ขัน้ตอนการคนืกลบัเมือ่รโีปรแกรมผดิพลาดสาํหรบัการเปลีย่นหนวยควบคมุ ระบบปองกนัการทาํงานของเครือ่งยนตและ PCM 
  
 หมายเหต ุ

• ถาชวงไหนไมมีระยะเวลากําหนดไว แตละข้ันตอนควรจะปฏิบัติใหเสร็จภายใน 30 วนิาที โดยนับจากขั้นตอนกอน
หนานั้น 

 
1. เสียบกุญแจ 1 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON  

(1) ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึน 
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลงใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

2. ถอดและเสยีบกุญแจ 1 หาครัง้ โดยระยะเวลาในแตละชวงหางกันไมเกนิ 1 วนิาท ี
(1) หลังจากเสยีบกุญแจครั้งสุดทาย ยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยติดข้ึน 
(2) ถอดกุญแจออกจากชุดล็อกพวงมาลัยและยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลง 

3. เสียบกุญแจ 2 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(1) ยืนยันไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลงใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock และถอดกุญแจออก 

4. เสียบกุญแจ 3 เขากับชุดล็อกพวงมาลัยและบิดกุญแจไปตําแหนง ON 
(1) ยืนยันไฟเตือนกันขโมยติดข้ึนเปนเวลา 1-2 วนิาท ี
(2) หลังจากยืนยันวาไฟเตือนกันขโมยดับลงใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock  

5. รออยางนอย 30 วนิาท ี
 
 
ขั้นตอนการปอนรหสั 

DCF091467006W05 

 หมายเหต ุ
• รหสัประกอบไปดวยตัวเลข 8 หลักจาก 1-9 และเปนสวนหนึ่งของหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของ
เครื่องยนต ซึ่งติดมาจากโรงงาน แตละหนวยควบคุมมีรหสัของตัวเอง เพ่ือใหไดรับรหสั ทานตองมีซีรสีนัมเบอร
หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนต จากนั้นสอบถามตัวแทนจําหนาย 

• การปอนรหสัเขา PCM ใหบิดกุญแจและนับจาํนวนการกะพริบของไฟเตือนกันขโมย การคาํนวณจะมาจากจํานวน
การกะพริบของไฟเตอืนกันขโมย ซึ่งเปนไปพรอมกันกับการบิดกุญแจ 

 
1. รออยางนอย 5 นาที จนกระทัง่ไฟเตือนกันขโมยกะพริบชาลง (300 ms ตดิ - 300 ms ดับ→1.2 วนิาท⎯ีติด-1.2 วนิาที

ดับ) 
2. ปอนรหัสดังกลาวในตัวอยางทีแ่สดงไวดานลาง 

 
(1) บิดสวติชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON ขณะไฟเตือนกันขโมยดบัและนับจาํนวนรอบในการกะพริบสามครั้ง ขณะไฟเตือน

กันขโมยดับลงหลังจากรอบทีส่าม ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 
(2) ใหรออยางนอยหน่ึงรอบของการตดิและภายใน 30 วนิาท ีขณะทีส่วิตชตําแหนง Lock ตอจากนั้นบิดสวิตชเครื่องยนตไป

ตําแหนง ON ในขณะที่ไฟเตือนกันขโมยดับและนับจํานวนการกะพริบหนึ่งรอบ ขณะไฟเตือนกันขโมยดับหลังจากการ
ติดครั้งแรก ใหบิดกุญแจไปตําแหนง Lock 

3. เม่ือรหัสไดรับการลงทะเบียนถกูตองภายใน PCM ไฟเตือนกันขโมยจะหยดุกะพริบและตดิข้ึน 
4. และทันททีี่ไฟเตือนกันขโมยหยุดกะพริบและติดข้ึน ใหเริ่มตนขั้นตอนการรีโปรแกรมระบบปองกันการทํางานของ

เครื่องยนตดังตอไปนี้ 
 
 หมายเหต ุ

• ถาปอนรหสัไมถูกตองไฟเตือนกันขโมยดับลง หลังจากปอนตัวเลขทั้งหมด 8 หลัก ในกรณีนี้ ใหปฏิบตัิตาม 
“ข้ันตอนการคนืกลับเมื่อปอนรหสัผดิพลาด” 

 
 
 
 

1 รอบหรอืมากกวา 
 
 
 
 
 
 
ภายใน 30 วนิาท ี

ปอนรหสั “3 และ 1” 
 
ไฟเตอืนกนัขโมย 
 
 
สวติชเครือ่งยนต 

ON 
OFF 
 
ON  
LOCK 

DFC914ZWC034



ระบบความปลอดภยัและการลอ็ก 
 

09-14-32 

ตวัอยางการปอนรหสัทีไ่มถกูตอง 
 
 หมายเหต ุ

• ไฟเตือนกันขโมยตองกะพริบหนึ่งครั้งหรือมากกวาในขณะปอนรหัสตัวเลข 
• ถาปอนรหสัไมถูกตอง ไฟเตือนกันขโมยจะดบั ถอด-เสียบกุญแจหาครั้งและทําซ้ําข้ันตอนการปอนรหสัตวัเลขทั้ง 

8 หลัก 
• เม่ือมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนระหวางขั้นตอนการรโีปรแกรม ยกเวนเมื่อทําการเปลี่ยนหนวยระบบควบคุมปองกันการ
ทํางานของเครือ่งยนตและ PCM ใหทําซ้าํจากขั้นตอนที่ 1 ถาทานยังคงไมสามารถรีโปรแกรมได ใหยืนยนัวามี
กุญแจก่ีดอกทีส่ามารถสตารทติดเครื่องยนตได จากนั้นใหปฏิบัตติามขนตอนการลบกุญแจหรือการรีโปรแกรม การ
เพ่ิมกุญแจ ใหสอดคลองกันกับจํานวนของลกกุญแจเดิมที่ใชได 

• ไฟเตือนกันขโมยจะกะพริบสบิครั้งหรือมากกวาเมื่อสวิตชเครื่องยนตอยูตําแหนง ON 

 
• สวิตชเครื่องยนตถูกบิดไปตําแหนง On และ Lock ในขณะไฟเตือนกันขโมยดับ 

 
• สวิตชเครื่องยนตถูกบิดไปตําแหนง Lock และ ON ในขณะไฟเตือนกันขโมยตดิ 

 
• สวิตชเครื่องยนตถูกบิดไปตําแหนง Lock และ ON ในขณะไฟเตือนกันขโมยดับ 

 
• รหสัที่ปอนเขาไมเหมาะสมกับหนวยควบคุมระบบปองกันการทํางานของเครือ่งยนต 

 
ขัน้ตอนการคนืกลบัเมือ่ปอนรหสัผดิพลาด 

1. ถอดและเสยีบกุญแจหาครัง้ โดยระยะเวลาในแตละชวงหางกันไมเกนิ 1 วนิาท ี
2. ทําซ้ํา “ข้ันตอนการปอนรหสั” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟเตอืนกนัขโมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชเครือ่งยนต 

ไฟเตอืนกนัขโมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชเครือ่งยนต 

ไฟเตอืนกนัขโมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชเครือ่งยนต 

ไฟเตอืนกนัขโมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชเครือ่งยนต ไมถกูตอง 

ไมถกูตอง

ไมถกูตอง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DFC914ZWC035

DFC914ZWC036

DFC914ZWC037

DFC914ZWC038



อปุกรณภายนอก  
 

09-16-1 

09

09-16 อปุกรณภายนอก 
การถอด/ตดิตัง้แผนกนัโคลนหนา.......09-16-4 ดชันีแสดงตาํแหนงตดิตั้ง 

   อุปกรณภายนอก................................
 
09-16-1 การถอด/ตดิตัง้แผนกนัโคลนหลัง.......09-16-4 

การถอด/ตดิตัง้กระจงัหนา........................09-16-2 การถอด/ตดิตัง้คิว้ซุมลอบนัโคลน.......09-16-4 
การถอด/ตดิตัง้คิว้กระจกบงัลมหนา............09-16-2 การถอด/ตดิตัง้คิว้รดีน้าํประตหูนา.......09-16-5 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนฝาทาย.........09-16-2 การถอด/ตดิตัง้คิว้รดีน้าํประตหูลงั.......09-16-6 
การปรบัตั้งฝาทาย..................................09-16-3 การถอดแผนปดขอบประต.ู...............09-16-6 
การถอด/ตดิตัง้ทีค่ลองเชอืก.....................09-16-3 การตดิตัง้แผนปดขอบประต.ู..............09-16-6 
การถอด/ตดิตัง้แผงกระจงัหนา........... 09-16-3   

 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงตดิตั้งอปุกรณภายนอก 

DCF091600000W01 

1 แผงกระจังหนา  
(ดู 09-16-3 การถอด/ตดิตั้งแผงกระจังหนา) 

2 แผงปดชองลม 
(ดู 09-16-2 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชองลม) 

3 คิ้วกระจกบังลมหนา 
(ดู 09-16-2 การถอด/ตดิตั้งคิว้กระจกบังลมหนา) 

4 แผนปดขอบประต ู
(ดู 09-16-6 การถอดแผนปดขอบประตู) 
(ดู 09-16-6 การตดิตั้งแผนปดขอบประตู)  

5 แผนกันโคลนหนา  
(ดู 09-16-4 การถอด/ตดิตั้งแผนกันโคลนหนา) 

6 ที่คลองเชือก 
(ดู 09-16-3 การถอด/ตดิตั้งที่คลองเชือก) 

7 ฝาปดทาย  
(ดู 09-16-2 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนฝาปด
ทาย) 
(ดู 09-16-3 การปรับตั้งฝาปดทาย) 

8 แผนกันโคลนหลัง 
(ดู 09-16-4 การถอด/ตดิตั้งแผนกันโคลนหลงั) 

9 คิ้วรดีนํ้าประตหูนา 
(ดู 09-16-5 การถอด/ตดิตั้งคิว้รีดนํ้าประตูหนา) 

10 คิ้วรดีนํ้าประตหูลัง 
(ดู 09-16-6 การถอด/ตดิตั้งคิว้รีดนํ้าประตูหลงั) 

11 คิ้วซุมลอบังโคลน 
(ดู 09-16-4 การถอด/ตดิตั้งคิว้ซุมลอบังโคลน) 

  
 
 

9

5

4

10

1

2

3

7

8 11

6

6

DCG916ZWB023



อปุกรณภายนอก 
 

09-16-2 

การถอด/ตดิตัง้กระจงัหนา 
DCF091650710W01 

1. ถอดกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา (ดู 09-16-3 การถอด/ติดตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจากหนา) 
2. ถอดคิว้กระจกบังลมหนา (ดู 09-16-2 การถอด/ตดิตั้งคิ้วกระจกบังลมหนา) 
3. ถอดยางขอบ 
4. ถอดสกร ู
5. ปลดคลิ้ปหมดุ, จากนั้นถอดขางแผงปดบังลม 
6. ดึงแผงปดบังลมข้ึนและปลดคลิ้ป A  
7. ถอดแผงปดบังลม 
8. การตดิตั้งใหยอนลําดับการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้คิว้กระจกบงัลมหนา 

DCF091650710W13 

1. ถอดยางขอบ 
2. ถอดสกร ู
3. ดึงคิ้วขอบกระจกบังลมหนาข้ึน จากนั้นปลดกลอน A 

ออกจากชุดแผงปดบังลม 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนฝาทาย 

DCF091650710W14 

1. ถอดฝาปด 
2. ถอดนัตตัวล็อกฝาทาย 
3. ปลดกานตอออกจากตัวล็อกฝาทาย 
4. ถอดตวัล็อกฝาทาย 

 
 

5. ถอดโบลท จากนั้นถอดกลอน, สายยดึฝาทายและ
กานตอ 

6. ถอดมือเปด 
7. การประกอบใหยอนลําดับข้ันการถอด 

 

 
 
 
 

แผงปดบงัลม คลิป้หมดุ

คลิป้ A สกร ู

ยางขอบ

สกรู

ขางแผง
ปดบงัลม 

แผงปดบงัลม

คิว้กระจก 
บงัลมหนา 

ขอเกีย่ว A

สกร ู

ตวัลอ็กฝาปด

กาน
โบลท 

คลิป้หมดุ

กลอน

สายยดึฝาทาย

กานตอ
โบลท

A

A

A
A

A

DCG916ZWB000

A

A

DCG916ZWB008

7.8—11.8 N·m 
{0.80—1.20 kgf·cm, 
69.1—104.4 in·lbf}

DCG916ZWB021

L7.8—11.8 N·m 
{0.80—1.20 kgf·cm, 
69.1—104.4 in·lbf}

DCG916ZWB022



อปุกรณภายนอก 
 

09-16-3 

09

การปรบัตั้งฝาทาย 
DCF091650710W15 

1. คลายโบลท 
2. ขยับแกนล็อกเดินหนาและถอยหลังจนกระทัง่ฝา

ทายล็อกไดถูกตอง 
3. หลังจากปรับตัง้เรียบรอยแลวใหขันโบลทยดึใหแนน 

 
การถอด/ตดิตัง้ทีค่ลองเชอืก 

DCF091650710W16 

1. ถอดสกรูและโบลท จากนั้นถอดทีค่ลองเชือก 

 
2. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงกระจงัหนา 

DCF091600000W02 

1. ถอดสกร ู
2. ถอดคลิ้ปหมดุ 
3. กดขอบ A ในทศิทางตามลูกศร และดึงแผงกระจัง

หนาเพ่ือถอดออกจากกันชนหนา 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 

แกนลอ็ก
โบลท

แคบ็ธรรมดา 

เสตรทชแคบ็ ดบัเบิล้แคบ็ 

โบลท 

ดานหลงั 

สกร ูสกร ู

สกร ู

ทีค่ลองเชอืก 
ทีค่ลองเชอืก 

ทีค่ลองเชอืก ทีค่ลองเชอืก 

แผงกระจงัหนา 

คลิป้ A

สกรู สกรู
คลิป้หมดุ 

7.8—11.8 N·m 
{0.80—1.20 kgf·cm, 
69.1—104.4 in·lbf}

7.8—11.8 N·m 
{0.80—1.20 kgf·cm, 
69.1—104.4 in·lbf}

DCG916ZWB015

15.7—22.6 N·m 
{1.61—2.30 kgf·m, 
11.6—16.6 ft·lbf}

15.7—22.6 N·m 
{1.61—2.30 kgf·m, 
11.6—16.6 ft·lbf}

15.7—22.6 N·m 
{1.61—2.30 kgf·m, 
11.6—16.6 ft·lbf}

15.7—22.6 N·m 
{1.61—2.30 kgf·m, 
11.6—16.6 ft·lbf}

A
A

A
A

C
C

A

A

B

B

DCG916ZWB001

DCG916ZWB007



อปุกรณภายนอก 
 

09-16-4 

การถอด/ตดิตัง้แผนกนัโคลนหนา 
DCF091651840W01 

1. ถอดสกรูและคลิ้ปหมุด 
2. ถอดแผนกันโคลนหนา 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผนกนัโคลนหลัง 

DCF091651840W02 

1. ถอดสกร ู
2. ถอดแผนกันโคลนหลัง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้คิว้ซุมลอบนัโคลน 

DCF091650710W09 

ดานหนา 
1. ถอดคิว้ซุมลอบงัโคลนหมายเลข 1 ถอดกันชนหนา 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
1 สกรู A  
2 คลิ้ปหมดุ 
3 คิ้วซุมลอบังโคลนหมายเลข 2 
4 นัต 
5 แหวนรอง 
6 สกรู B 
7 คิ้วซุมลอบังโคลนหมายเลข 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงกนัโคลน
หนา 

สกร ู

สกรู

คลิป้หมดุ

คลิป้ A

คิว้ซุมลอ
บงัโคลน 

แผงกนัโคลน
หลงั 

สกร ู

สกรู

DCG916ZWB004

DCG916ZWB005

A

A
A A

A

A

A

1

3
2

5

4
1.0—1.5 N·m 
{10.2—15.2 kgf·cm,  
8.9—13.2 in·lbf}

6

7

DCG916ZWB011



อปุกรณภายนอก 
 

09-16-5 

09

ดานหลงั 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

2 คลิ้ปหมดุ 
3 คิ้วซุมลอบังโคลนหลัง 

  
 
การถอด/ตดิตัง้คิว้รดีน้าํประตหูนา 

DCF091650641W01 

1. ถอดแผงปดชองกระจกมองขาง (ดู 09-17-11 การถอด/ตดิตัง้แผงปดชองกระจกมองขาง) 
2. ถอดกระจกมองขาง (ดู 09-12-19 การถอด/ตดิตั้งกระจกมองขาง) 
3. เปดกระจกประตูดานหนาใหสดุ 
4. ยก (เลาะถอยหลังออกบางสวน) คิ้วรดีนํ้าประตูหนาใน

ทิศทางตามลูกศรและถอดขอบ A 
5. ถอดคิว้รดีนํ้าประตูหนา 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิป้ Aคลิป้ A 

ดบัเบิล้แคบ็ ยกเวนรุนดบัเบิล้แคบ็ 

คลิป้ A

A

A

A

A
A A A

A
A

A

A

2 11

1

3

A

A

A

A
A A A

A

A

A

2 1
1

1

3

DCG916ZWB019

A
A

A
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อปุกรณภายนอก 
 

09-16-6 

การถอด/ตดิตัง้คิว้รดีน้าํประตหูลงั 
DCF091650641W02 

1. เลื่อนกระจกประตูหลังลงใหสดุ 
2. ยก (เลาะถอยหลังออกบางสวน) คิ้วรดีนํ้าประตูหลังใน

ทิศทางตามลูกศรและถอดขอบ A 
3. ถอดคิว้รดีนํ้าประตูหลัง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
การถอดแผนปดขอบประต ู

DCF091650030W02 

1. ลอกยางรางกระจกประตูออกบางสวน 
2. ลอกยางประตูออกบางสวน 
3. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 

(1) ถอดแผงปดชองลมจกมองขาง (ดู 09-17-11 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชองกระจกมองขาง)  
(2) กระจกมองขาง (ดู 09-12-19 การถอด/ตดิตั้งกระจกมองขาง) 
(3) คิ้วรดีนํ้าประตหูนา (ดู 09-16-5 การถอด/ตดิตั้งคิ้วรีดนํ้าประตูหนา) 
(4) คิ้วรดีนํ้าประตหูลัง (ดู 09-16-6 การถอด/ตดิตั้งคิ้วรีดน้ําประตูหลัง) 

4. ดึงปลายของแผนปดขอบประต ู
 
 หมายเหต ุ

• คอยๆ ลอกแผนปดขอประตูเพราะวาแผนปด
นั้นขาดไดงาย 

 
การตดิตัง้แผนปดขอบประต ู

DCF091650030W03 

1. กําจับคราบจาระบีหรือสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว
ติดตั้งของประต ู

2. ตัดสวนที่ไมใชตามรอยประ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปดขอบ
ประต ู

คลิป้ A

รอยประ
สวนที่
ไมใช 

A
A

A A

DCG916ZWB017

DPE916ZW1015

DPE916ZW1016



อปุกรณภายนอก  
 

09-16-7 

09

3. ดึงแผนปดออกและติดั้งแผนปดขอบประตูเขากับประตตูามรูป 

 
 
ชองวางมาตรฐาน 

a: 3.0-5.0 มม. {0.12-0.19 นิว้} 
b: 0-1.0 มม. {0-0.03 นิว้} 
c: 0-4.0 มม. {0-0.15 นิว้} 

4. ดึงแผนฟลมปองกันบนแผนปดขอบประต ู
5. ติดตั้งชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับ 

(1) คิ้วน้ําประตหูลัง (ดู 09-17-11 การถอด/ตดิตั้งคิ้วน้ําประตหูลัง)  
(2) คิ้วรดีนํ้าประตหูนา (ดู 09-16-8 การถอด/ตดิตั้งคิ้วรดีนํ้าประตูหนา) 
(3) กระจกมองขาง (ดู 09-12-19 การถอด/ตดิตั้งกระจกมองขาง) 
(4) ถอดแผงปดชองลมจกมองขาง (ดู 09-17-11 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชองกระจกมองขาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B

B

B
D

G

G

D

B

C

C

C

C

E

E

F

F
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SEC. A—A

SEC. D—D SEC. E—E SEC. F—F SEC. G—G

SEC. B—B SEC. C—C
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a
a

b
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09-17 อปุกรณภายใน 
ดชันีแสดงตาํแหนง 
   อุปกรณภายใน...................................

 
09-17-2 

การถอด/ตดิตัง้แผงปดขาง 
   ดานหลัง....................................

 
09-17-14 

การถอด/ตดิตัง้แผงคอนโซลหนา..............09-17-4 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหนา.........09-17-14 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   แผงคอนโซลหนา...............................

 
09-17-6 

การถอด/ตดิตัง้แผงขาง 
   เสากลาง...................................

 
09-17-15 

การถอด/ตดิตัง้คานยดึ 
   แผงคอนโซลหนา...............................

 
09-17-7 

การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสากลาง  
   ดานลาง.....................................

 
09-17-16 

การถอด/ตดิตัง้ฝาครอบคอพวงมาลยั......... 09-17-8 
การถอด/ตดิตัง้แผงปดมาตรวดั.................09-17-8 

การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสากลาง  
   ดานบน.....................................

 
09-17-16 

การถอด/ตดิตัง้ชดุชองเกบ็ของ.................09-17-9 การถอด/ตดิตัง้แผงเสาหลัง...............09-17-17 
การถอด/ตดิตัง้แผงประตหูนา............09-17-17 การถอด/ตดิตัง้ชดุชองเกบ็ของ 

   ดานบน.............................................
 
09-17-9 การถอด/ตดิตัง้ประตหูลัง................. 09-17-18 

การถอด/ตดิตัง้ชดุแผงใตคอพวงมาลยั.......09-17-10 
การถอด/ตดิตัง้ชดุชองแอร.......................09-17-10 

การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวน 
   แผงประตแูค็บ.............................

 
09-17-18 

การถอด/ตดิตัง้แผงหลงัดานบน.........09-17-19 การถอด/ตดิตัง้แผงปดชอง 
   กระจกมองขาง...................................

 
09-17-11 การถอด/ตดิตัง้แผงหลงัดานลาง........09-17-19 

การถอด/ตดิตัง้ 
   แผงคอนโซลกลาง..............................

 
09-17-12 

การถอด/ตดิตัง้แผงปดชายประต ู
   ดานลางตวัหนา...........................

 
09-17-20 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 
   คอนโซลกลาง...................................

 
09-17-13 

การถอด/ตดิตัง้แผงปดชายประต ู
   ดานลางตวัหลงั...........................

 
09-17-21 

การถอด/ตดิตัง้แผงปดขางหลงัคา......09-17-21 การถอด/ตดิตัง้แผงปด 
   สวนกลาง..........................................

 
09-17-13 การถอด/ตดิตัง้แผนปดหลังคา...........09-17-21 

การถอด/ตดิตัง้แผงปดขาง 
   ดานหนา...........................................

 
09-17-14 

การถอด/ตดิตัง้แผนครอบ 
   พืน้รถยนต..................................

 
09-17-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อปุกรณภายใน 
 

09-17-2 

ดชันีแสดงตาํแหนงอปุกรณภายใน 
DCF091755000W01 

 
 

1 แผงปดมาตรวดั 
(ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งแผงปดมาตรวัด) 

2 แผงคอนโซลหนา 
(ดู 09-17-4 การถอด/ตดิตั้งแผงคอนโซลหนา) 
(ดู 09-17-6 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแผง
คอนโซลหนา) 
(ดู 09-17-7 การถอด/ตดิตั้งคานยึดแผง
คอนโซลหนา) 

3 แผงปดสวนกลาง 
(ดู 09-17-13 การถอด/ตดิตั้งแผงปดสวนกลาง) 

4 ชุดชองแอร 
(ดู 09-17-10 การถอด/ตดิตั้งชุดชองแอร) 

 
 
 

5 ชุดชองเก็บของดานบน 
(ดู 09-17-9 การถอด/ตดิตั้งชดุชองเก็บของ
ดานบน) 

6 ชุดชองเก็บของ 
(ดู 09-17-9 การถอด/ตดิตั้งชดุชองเก็บของ) 

7 คอนโซลกลาง 
(ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งคอนโซลกลาง) 
(ดู 09-17-13 การถอดแยก/ประกอบ
สวนประกอบคอนโซลกลาง) 

8 ฝาครอบคอพวงมาลัย 
(ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบคอ
พวงมาลัย) 

9 ชุดแผงใตคอพวงมาลัย 
(ดู 09-17-10 การถอด/ตดิตั้งชุดแผงใตคอ
พวงมาลัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แคบ็ธรรมดา 

8

3 2

7

1

6

5

9

4
4

4

7
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อปุกรณภายใน 
 

09-17-3 

09

 
 

1 แผงปดชองกระจกมองขาง 
(ดู 09-17-11 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชองกระจก
มองขาง) 

2 แผงขางเสาหนา 
(ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสาหนา) 

3 แผงปดขางดานหนา 
(ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตั้งแผงปดขาง
ดานหนา) 

4 แผงประตหูนา 
(ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูนา) 

5 แผงขางเสากลางดานบน (ดับเบิ้ลแค็บ) 
(ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสากลาง
ดานบน) 

6 แผงประตหูลัง 
(ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้งแผงประตหูลัง) 

 
 

7 แผงเสาหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) 
(ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงเสาหลัง) 

8 แผงขางเสากลางดานลาง (ดบัเบิ้ลแค็บ) 
(ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสากลาง
ดานลาง) 

9 แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (ดับเบิ้ลแคบ็) 
(ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตู
ดานลางตัวหลงั) 

10 แผนครอบพื้นรถยนต 
(ดู 09-17-23 การถอด/ตดิตั้งแผนครอบพื้น
รถยนต) 

11 แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา 
(ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตู
ดานลางตัวหนา) 
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อปุกรณภายใน 
 

09-17-4 

 
 

1 สวนประกอบแผงดานหลัง (เสตรทชแค็บ) 
(ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้งสวนประกอบแผง
ดานหลัง) 

2 แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (เสตรทชแค็บ) 
(ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตู
ดานลางตัวหลงั) 

3 แผงหลังดานลาง 
(ดู 09-17-19 การถอด/ตดิตั้งแผงหลังดานลาง) 

4 แผงหลังดานบน 
(ดู 09-17-19 การถอด/ตดิตั้งแผงหลังดานบน) 

 
 

แผงปดขางดานหลัง (เสตรทชแค็บ) 
(ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตั้งแผงปดขางดานหลัง) 

5 

แผงขางเสาหลงั (แค็บธรรมดา) 
(ดู 09-17-15 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสาหลงั) 

6 แผงปดขางหลงัคา (เสตรทชแค็บ) 
(ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดขางหลงัคา) 

7 แผนเสริมแผงหลังคา 
(ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผนเสริมแผง
หลังคา) 

การถอด/ตดิตัง้แผงคอนโซลหนา 
DCF091755000W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดในสวนตอไปนี้: 

(1) แผงคอนโซลกลาง (ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งแผงคอนโซลกลาง) 
(2) ชุดวทิยุ (ที่มชีดุวิทยุ) (ดู 09-20-5 การถอด/ติดตั้งชดุวิทยุ [แบบ B]) 
(3) แผงปดสวนกลาง (ที่มีชุ่ดวทิย)ุ (ดู 09-17-13 การถอด/ตดิตัง้แผงปดสวนกลาง) 
(4) ชุดแผงปดสวนกลาง (ที่มชีุดแผงปดสวนกลาง) (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตัง้ชุดแผงปดสวนกลาง [แบบ A]) 
(5) ชุดชองเก็บของ (ดู 09-17-9 การถอด/ตดิตั้งชุดชองเก็บของ) 
(6) ชุดควบคุมแอร (ดู 09-40-7 การถอดชดุควบคุมแอร) (ดู 07-40-8 การติดตัง้ชุดควบคุมแอร) 
(7) ชุดถุงลมนิรภยัดานคนขับ (ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งชุดถงุลมนิรภัยดานคนขับ) 
(8) พวงมาลัย (ดู 06-14-6 การถอด/ตดิตั้งวงพวงมาลัยและคอพวงมาลัย) 
(9) ฝาครอบคอพวงมาลัย (ดู 09-17-8 การถอด/ติดตั้งฝาครอบคอพวงมาลยั) 
(10) สายไฟขด (ดู 08-10-7 การถอด/ตดิตั้งสายไฟขด) 
(11) ชุดสวิตชคอพวงมาลัย (ดู 09-18-9 การถอด/ติดตั้งชดุสวติชคอพวงมาลยั) 
(12) แผงปดมาตรวดั (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งแผงปดมาตรวดั) 
(13) ชุดแผงหนาปดวัดรอบ (ดู 09-22-2 การถอด/ติดตั้งชดุแผงหนาปด) 
(14) แผงใตคอพวงมาลัย (ดู 09-17-10 การถอด/ติดตั้งแผงใตคอพวงมาลัย) 
(15) แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (เสตรทชแค็บ) (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงชายประตดูานลางตัวหลัง) 
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(16) แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา) 
(17) แผงปดขางดานหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ติดตั้งแผงปดขางดานหนา) 
(18) ชุดเปดฝากระโปรงหนา (ดู 09-14-5 การถอด/ติดตั้งชดุกลไกล็อกฝากระโปรงและทีด่ึงฝากระโปรง) 
(19) ฝาปดที่เติมน้าํมันเชื้อเพลิง (ดู 09-14-17 การถอด/ตดิตั้งฝาปดที่เติมน้ํามนัเชื้อเพลิงและฝาถังน้าํมันเชื้อเพลิง) 
(20) แผงปดขางหลงัคา (เสตรทชแค็บ) (ดู 09-17-21 การถอด/ติดตั้งแผงปดขางหลังคา) 
(21) เบาะดานหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหลัง) 
(22) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหลัง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภัย) 
(23) แผงเสาหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงเสาหลัง) 
(24) แผงขางเสากลางดานลาง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ติดตั้งแผงขางเสากลางดานลาง) 
(25) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหนา (ดบัเบิ้ลแค็บ, แคบ็ธรรมดา) (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัด

นิรภยั)  
(26) แผงขางเสากลางดานบน (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสากลางดานบน) 
(27) แผงขางเสาหลงั (แค็บธรรมดา) (ดู 09-17-15 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหลัง) 
(28) แผงขางเสาหนา (ดู 09-17-14 การถอดแผงขางเสาหนา) 
(29) กลองฟวส 
(30) ชุดถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร (ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งชดุถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร) 
 

3. ถอดขอตอสวิตช, ขอตอไฟทีจุ่ดบุหรี่, ขอตอชองเสียบไฟอุปกรณเพ่ิมเติมและขอตอไฟสองสวางชองเก็บของ 
4. ถอดขอตอชดุสายไฟที่แผงคอนโซลหนา 
5. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในรูป 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 

1 โบลท 
2 สลัก 

3 แผงคอนโซลหนา 

 
 
 
 
 
 
 

7.8—11.8 N·m 
{79.6—120 kgf·cm, 
69.1—104 in·lbf}

3

1

2

DCG917ZWB000



อปุกรณภายใน 
 

09-17-6 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแผงคอนโซลหนา 
DCF091755000W03 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 

1 หัวฉดีไลฝาดานขาง 
2 ชองสวนกลาง 

(ดู 09-17-6 หมายเหตุการถอดชองสวนกลาง) 

3 ขายึดคาน 
4 สลัก 
5 ดานหนาคอนโซลหนา 

 
หมายเหตกุารถอดชองสวนกลาง 

1. ถอดสกรู A ติดตั้งหัวฉีดไลฝา 
2. ถอดสลัก A จากหัวฉดีไลฝา 
3. เปดบางสวนของหัวฉดีไลฝาในทิศทางที่แสดงไวตาม

ลูกศรเพ่ือหลบสลัก B และถอดสกรู B ติดตั้งชอง
สวนกลาง 

4. ถอดสกรู C ติดตั้งชองสวนกลาง 
5. ถอดชดุไลฝาและชองสวนกลางในเวลาเดยีวกัน 

 

สกร ูA
สลกั A

สกร ูB สลกั B 

สกร ูC

สกร ูC

หวัฉดีไลฝา 

ชองสวนกลาง

สกร ูA

สลกั B

4

1

2

3

5

1

4

DCG917ZWB001

DCG917ZWB043



อปุกรณภายใน  
 

09-17-7 

09

การถอด/ตดิตัง้คานยดึแผงคอนโซลหนา 
DCF091755000W04 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 

(1) แผงคอนโซลกลาง (ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งแผงคอนโซลกลาง) 
(2) แผงปดสวนกลาง (ดู 09-17-13 การถอด/ตดิตั้งแผงปดสวนกลาง) 
(3) ชุดชองเก็บของ (ดู 09-17-9 การถอด/ตดิตั้งชุดชองเก็บของ) 
(4) ชุดควบคุมแอร (ดู 07-40-7 การถอดชดุควบคุมแอร) (ดู 07-40-7 การติดตัง้ชุดควบคุมแอร) 
(5) ชุดถุงลมนิรภยัดานคนขับ (ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งชุดถงุลมนิรภัยดานคนขับ) 
(6) พวงมาลัย (ดู 06-14-6 การถอด/ตดิตั้งพวงมาลัยและคอพวงมาลัย) 
(7) ฝาครอบคอพวงมาลัย (ดู 09-17-8 การถอด/ติดตั้งฝาครอบคอพวงมาลยั) 
(8) สายไฟขด (ดู 08-10-7 การถอด/ตดิตั้งสายไฟขด) 
(9) ชุดสวิตชคอพวงมาลัย (ดู 09-18-9 การถอด/ติดตั้งชดุสวติชคอพวงมาลยั) 
(10) แผงปดมาตรวดั (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งแผงปดมาตรวดั) 
(11) แผงหนาปด (ด ู09-22-2 การถอด/ติดตั้งแผงหนาปด) 
(12) แผงใตคอพวงมาลัย (ดู 09-17-10 การถอด/ติดตั้งแผงใตคอพวงมาลัย) 
(13) แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (เสตรทชแค็บ) (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตูดานลางตัว

หนา) 
(14) แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา) 
(15) แผงปดขางดานหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ติดตั้งแผงปดขางดานหนา) 
(16) ชุดปลดเปดฝากระโปรงหนา (ดู 09-14-5 การถอด/ตดิตั้งกลไกล็อกฝากระโปรงและทีด่ึงฝากระโปรง) 
(17) ฝาปดที่เติมน้าํมันเชื้อเพลิงและฝาถังน้ํามันเชือ้เพลิง (ดู 09-14-17 การถอด/ตดิตั้งฝาปดที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง

และฝาถังน้าํมนัเชื้อเพลิง) 
(18) แผงขางหลังคา (เสตรทชแคบ็) (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงขางหลงัคา) 
(19) เบาะดานหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหลัง) 
(20) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหลัง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภัย) 
(21) แผงเสาหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงเสาหลัง) 
(22) แผงขางเสากลางดานลาง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ติดตั้งแผงขางเสากลางดานลาง) 
(23) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหนา (ดบัเบิ้ลแค็บ, แคบ็ธรรมดา) (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัด

นิรภยั) 
(24) แผงขางเสากลางดานบน (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสากลางดานบน) 
(25) แผงขางเสาหลงั (แค็บธรรมดา) (ดู 09-17-15 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหลัง) 
(26) แผงขางเสาหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหนา) 
(27) กลองฟวส 
(28) ชุดถุงลมนิรภยัดานผูโดยสาร (ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งชดุถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร) 
(29) แผงคอนโซลหนา (ดู 09-17-4 การถอด/ตดิตั้งแผงคอนโซลหนา) 
 

3. ถอดโบลทแลวจากนั้นถอดคานยึดแผงคอนโซลหนา 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 

โบลท 

โบลท

โบลท 

โบลท นตั 

คานยดึแผงคอนโซลหนา 

15.7—22.5 
{1.61—2.29, 
11.6—16.5}

DCG917ZWB011

N·m {kgf·m, ft·lbf}

15.7—22.5 
{1.61—2.29, 
11.6—16.5}

15.7—22.5 
{1.61—2.29, 
11.6—16.5}

15.7—22.5 
{1.61—2.29, 
11.6—16.5}

15.7—22.5  
{1.61—2.29, 
11.6—16.5} 



อปุกรณภายใน 
 

09-17-8 

การถอด/ตดิตัง้ฝาครอบคอพวงมาลยั 
DCF091755000W05 

1. ดึงฝาครอบคอพวงมาลัยตัวบนและปลดฝาครอบคอพวงมาลัยตวับนออกจากฝาครอบคอพวงมาลัยตัวลาง 
2. ถอดสกร ู
3. ถอดฝาครอบคอพวงมาลัยตัวลาง 
4. ถอดชดุไฟสองสวางลูกกุญแจ 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงปดมาตรวดั 

DCF091755000W06 

 คาํเตอืน 
• การปฏบิตังิานกบัถงุลมนริภยัอยางไมถกูตอง อาจทาํใหเกดิอบุตัเิหตทุาํใหถงุลมนริภยัพองตวั ซึง่อาจทาํให
ไดรบับาดเจบ็สาหสัได ดงันัน้ควรอานคาํเตอืนและขอควรระวงัสาํหรบัการบรกิารใหละเอยีดกอนลงมือปฏบิตังิาน 
(ด ู08-10-2 คาํเตอืนการบรกิาร) (ด ู08-10-3 ขอควรระวงัการบรกิาร) 

 
1. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้ 

(1) ฝาครอบคอพวงมาลัย (ดู 09-17-8 การถอด/ติดตั้งฝาครอบคอพวงมาลยั) 
(2) ชุดสวิตชฉีดนํ้าลางกระจกและที่ปดนํ้าฝนกระจกหนา (รถยนตที่มทีี่ปรับคอพวงมาลัย) (ดู 09-19-7 การถอด/ตดิตั้ง

ชุดสวิตชฉีดนํ้าลางกระจกและที่ปดนํ้าฝนกระจกหนา) 
(3) สวิตชไฟสองสวาง (รถยนตทีม่ีที่ปรับคอพวงมาลัย) (ดู 09-18-11 การถอด/ตดิตั้งสวติชไฟสองสวาง) 
(4) ชุดถงลมนริภยัดานคนขับ (รถยนตที่ไมมทีี่ปรบัคอพวงมาลยั) (ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งชุดถุงลมนิรภยัดาน

คนขับ) 
(5) พวงมาลัย (รถยนตที่ไมมทีี่ปรบัคอพวงมาลยั) (ดู 06-14-6 การถอด/ติดตั้งพวงมาลัยและคอพวงมาลยั) 
(6) สายไฟขด (รถยนตที่ไมมทีี่ปรบัคอพวงมาลยั) (ดู 08-10-7 การถอด/ตดิตั้งสายไฟขด) 
(7) สวิตชคอพวงมาลัย (รถยนตทีไ่มมีที่ปรับคอพวงมาลัย) (ดู 09-18-9 การถอด/ตดิตั้งสวติชคอพวงมาลยั) 
(8) แกนพวงมาลยั (รถยนตที่ไมมทีี่ปรับคอพวงมาลัย) (ดู 06-14-6 การถอด/ตดิตั้งพวงมาลัยและคอพวงมาลัย) 

2. ดึงแผงปดมาตรวัดและถอดคลิ้ป A และสลักและ
กลอน C 

3. ถอดแผงปดมาตรวดัออก 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงปดมาตรวดั

คลิป้ A

คลิป้ B

ขอเกีย่ว C

ฝาครอบคอพวงมาลยั
ตวับน 

สกร ู

ฝาครอบคอพวงมาลยั
ตวัลาง 

DCG917ZWB005

C
C

C

A

A

A

A BB

DCG917ZWB006



อปุกรณภายใน 
 

09-17-9 

09

การถอด/ตดิตัง้ชดุชองเกบ็ของ 
DCF091755000W06 

1. บีบดานในตัวก้ันของชุดชองเก็บของแลวถอดออก 
2. ยกชุดชองเก็บของลงดานลางและดึงสลักออก 
3. ถอดชดุชองเก็บของออก 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้ชดุชองเกบ็ของดานบน 

DCF091755000W14 

1. ถอดชดุชองเก็บของ (ดู 09-17-9 การถอด/ตดิตั้งชุดชองเก็บของ) 
2. ดึงฝาปดชดุชองเก็บของดานบนและถอดกลอน A 
3. ถอดฝาปดชุดชองเก็บของดานบนออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ถอดสกร ู
5. ถอดสลัก จากนั้นถอดเหล็กขายึด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ถอดสกร ู
7. ดึงฝาปดชดุชองเก็บของและถอดกลอน A 
8. ถอดชดุชองเก็บของดานบนออก 
9. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 

ชดุชองเกบ็ของ

สลกั

ขอเกีย่ว A

สลกั

สลกั

ตวักัน้
ตวักัน้

ฝาปดชดุชอง
เกบ็ของดานบน 

เหลก็ขายดึ 

สลกั 

สกร ู

ชดุชองเกบ็ของขอเกีย่ว A

สกรู

DCG917ZWB007

A A
A

A

DCG917ZWB009

DCG917ZWB042

A
A

A

A

DCG917ZWB010



อปุกรณภายใน 
 

09-17-10 

การถอด/ตดิตัง้ชดุแผงใตคอพวงมาลยั 
DCF091755000W07 

1. ดึงชดุแผงใตคอพวงมาลัยและปลดคลิ้ป A 
2. ดึงชดุแผงใตคอพวงมาลัยลงดานลางและถอด

กลอน B 
3. ถอดชดุแผงใตคอพวงมาลยัออก 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้ชดุชองแอร 

DCF091755000W08 

ดานคนขบั 
1. ปลดกลอน A ออกจากแผงคอนโซลหนา โดยใชไข

ควงปากแบนทีม่ีผาหอหุมที่ปลายไขควงงดัออก 
2. ถอดชดุชองแอรออก 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดานผูโดยสาร 

1. ปลดกลอน A ออกจากแผงคอนโซลหนา โดยใชไข
ควงปากแบนทีม่ีผาหอหุมที่ปลายไขควงงดัออก 

2. ถอดชดุชองแอรออก 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
แผงปดสวนกลาง 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 

(1) แผงคอนโซลกลาง (ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งแผงคอนโซลกลาง) 
(2) แผงปดสวนกลาง (ดู 09-17-13 การถอด/ตดิตั้งแผงปดสวนกลาง) 
(3) ชุดชองเก็บของ (ดู 09-17-9 การถอด/ตดิตั้งชุดชองเก็บของ) 
(4) ระบบปรับอากาศ (ดู 07-40-7 การถอดชุดระบบปรับอากาศ) 
(5) ชุดถุงลมนิรภยัดานคนขับ (ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งชุดถงุลมนิรภัยดานคนขับ) 
(6) พวงมาลัย (ดู 06-14-6 การถอด/ตดิตั้งพวงมาลัยและคอพวงมาลัย) 
(7) ฝาครอบคอพวงมาลัย (ดู 09-17-8 การถอด/ติดตั้งฝาครอบคอพวงมาลยั) 
(8) สายไฟขด (ดู 08-10-7 การถอด/ตดิตั้งสายไฟขด) 
(9) ชุดสวิตชคอพวงมาลัย (ดู 09-18-9 การถอด/ติดตั้งชดุสวติชคอพวงมาลยั) 
(10) แผงปดมาตรวดั (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งแผงปดมาตรวดั) 
(11) แผงหนาปด (ด ู09-22-2 การถอด/ติดตั้งชดุแผงหนาปด) 
(12) แผงใตคอพวงมาลัย (ดู 09-17-10 การถอด/ติดตั้งแผงใตคอพวงมาลัย) 
(13) แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (เสตรทชแค็บ) (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง) 
(14) แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา) 
 
 

ขอเกีย่ว B

ขอเกีย่ว A

ดงึ 

ขอเกีย่ว A

ชดุชองแอร

ขอเกีย่ว A

ชดุชองแอร

A

A

A

B

B

A

DCG917ZWB008

A A

A

DCG917ZWB037

A

A
A

DCG917ZWB036
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(15) แผงปดขางดานหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ติดตั้งแผงปดขางดานหนา) 
(16) ที่ดึงฝากระโปรง (ดู 09-14-5 กลไกล็อกฝากระโปรงและทีด่งึฝากระโปรง) 
(17) ฝาถังน้าํมันเชื้อเพลิง (ดู 09-14-17 ฝาปดที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิงและฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง) 
(18) แผงขางหลังคา (เสตรทชแคบ็) (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงขางหลงัคา) 
(19) เบาะดานหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหลัง) 
(20) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหลัง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภัย) 
(21) แผงเสาหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงเสาหลัง) 
(22) แผงขางเสากลางดานลาง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ติดตั้งแผงขางเสากลางดานลาง) 
(23) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหนา (ดบัเบิ้ลแค็บ, แคบ็ธรรมดา) (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัด

นิรภยั)  
(24) แผงขางเสากลางดานบน (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสากลางดานบน) 
(25) แผงขางเสาหลงั (แค็บธรรมดา) (ดู 09-17-15 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหลัง) 
(26) แผงขางเสาหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหนา) 
(27) กลองฟวส 
(28) ชุดถุงลมนิรภยัดานผุโดยสาร (ดู 08-10-5 การถอด/ตดิตั้งชดุถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร) 
(29) แผงคอนโซลหนา (ดู 09-17-4 การถอด/ตดิตั้งแผงคอนโซลหนา) 
(30) หัวฉดีไลฝาดานขาง (ดู 09-17-6 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนหัวฉดีไลฝาดานขาง) 
(31) ชองสวนกลาง (ดู 09-17-6 การถอดแยก/ตดิตั้งชองสวนกลาง) 

3. ถอดสกรูหรือกลอน 
4. ถอดชดุชองแอร 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

การถอด/ตดิตัง้แผงปดชองกระจกมองขาง 
DCF091768530W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก (รถยนตที่มีลาํโพงหนา) 
2. ดึงแผงปดชองกระจกมองขางออกและปลดคลิ้ป A 
3. ถอดขอตอสายไฟลําโพงหนา (รถยนตที่มีลาํโพงหนา) 
4. ถอดแผงปดชองกระจกมองขางออกมา 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกร ู

ชดุชองแอร

สกร ู

ชดุชองแอร

คลิป้ A

แผงปดชองกระจกมองขาง

DCG917ZWB016

A

A

DCG917ZWB002

ชดุชองแอร 
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09-17-12 

การถอด/ตดิตัง้แผงคอนโซลกลาง 
DCF091764270W01 

แคบ็ธรรมดา 
1. ถอดหัวคันเกียร 
2. ถอดสกรูและคลิ้ปหมุด 
3. ถอดแผงคอนโซลกลาง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
ดบัเบิล้แคบ็, เสตรทชแคบ็ 

1. ถอดหัวคันเกียร 
2. ดึงชดุแผงหุมข้ึนดานบนและปลดคลิ้ป A 
3. ถอดชดุแผงหุม 
4. ถอดสกรูและคลิ้ปหมุด 
5. ถอดแผงคอนโซลกลาง 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกร ู

คลิป้หมดุ

สกร ู

คลิป้หมดุ

คลิป้หมดุ

สกร ู

คลิป้ A

สกร ู

สกร ู

ชดุแผงหุม

แผงคอนโซลกลาง

DCG917ZWB012

A
A

AA

DCG917ZWB003

A
A

A

A
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การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนคอนโซลกลาง 
DCF091764270W03 

1. ถอดแยกชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
 

1 ขายึดแผงคอนโซลกลาง 
2 บานพับ No.1 
3 ฝาปดดานในแผงคอนโซลกลาง No.1 
4 ตัวล็อก 
5 ขายึดแผงคอนโซลกลาง No.2 

6 บานพับ No.2 
7 สวนประกอบแผงดานบน 
8 ฝาปดดานในแผงคอนโซลกลาง No.2 
9 ฝาปดดานนอกแผงคอนโซลกลาง 
10 แผงคอนโซลกลาง 

 
2. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนลาํดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงปดสวนกลาง 

DCF091755000W11 

1. ถอดชดุตวับิดควบคุม 
2. ถอดสกร ู
3. ดึงแผงปดสวนกลางออกและปลดคลิ้ป A และ B 
4. ถอดแผงปดสวนกลาง 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกร ู

สกร ู

สกร ู

สกร ู

สกร ู

คลิป้ A 
 
 
 
คลิป้ B 

สกร ู

ชดุตวับดิควบคมุ

แผงปดสวนกลาง 

9

8

7

5

4

3

1

2

2
10

6

6

DCG917ZWB004

A
A

A
A

A

BB

B
B

B

DCG917ZWB013
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09-17-14 

การถอด/ตดิตัง้แผงปดขางดานหนา 
DCF091768370W01 

1. ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (เสตรทชแค็บ) (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตัวหลัง) 
2. ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตัวหนา) 
3. ถอดนัต 
4. ดึงแผงขางดานหนาในทิศทางที่แสดงตามลูกศร

แลวถอดออก 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงปดขางดานหลงั 

DCF091768580W01 

1. เลาะแผนแนวปดออกบางสวน 
2. ถอดแผงปดขางหลังคา (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดขางหลังคา) 
3. ถอดแผงหลังดานบน (ดู 09-17-19 การถอด/ติดตั้งแผงหลังดานบน) 
4. ถอดแผงหลังดานลาง (ดู 09-17-19 การถอด/ตดิตั้งแผงหลังดานลาง) 
5. ถอดคลิ้ปหมดุ 
6. ดึงแผงขางดานหลัง เพ่ือปลดคลิ้ป A 
7. ถอดแผงขางดานหลัง 
8. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหนา 

DCF091768150W01 

1. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้ 
(1) แผงปดขางหลงัคา (เสตรทชแค็บ) (ดู 09-17-21 การถอด/ติดตั้งแผงปดขางหลังคา) 
(2) แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดับเบิ้ลแคบ็) (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตวัหนา) 
(3) แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (ดับเบิ้ลแคบ็) (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตัวหลัง) 
(4) แผงขางเสากลางดานลาง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ติดตั้งแผงปดชายประตดูานลางตัวหลงั) 
(5) เบาะดานหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหลัง) 
(6) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหลัง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภัย) 
(7) แผงเสาหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงเสาหลัง) 
(8) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหนา (ดบัเบิ้ลแค็บ, แคบ็ธรรมดา) (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัด

นิรภยั)  
(9) แผงขางเสาหลงั (แค็บธรรมดา) (ดู 09-17-15 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหลัง) 
(10) แผงขางเสากลางดานบน (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสากลางดานบน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงปดกัน้
ดานหนา 

นตั 

คลิป้หมดุ

คลิป้ A แผงปดกัน้
ดานหนา 

DCG917ZWB018

A

A

A

A

A

A

A

A

DCG917ZWB039
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2. ดึงแผงขางเสาหนาลงดานลาง เพ่ือปลดคลิป้ A 
และสลัก B 

3. ดึงแผงขางเสาหนาข้ึนดานบน จากนั้นปลดกลอน 
4. ถอดแผงขางเสาหนา 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหลงั 

DCF091768150W01 

1. เลาะแผนแนวปดออกบางสวน 
2. ถอดโบลทตดิตัง้ชุดเข็มขัดนิรภัยตัวบนดานหนา (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภัย)  
3. ถอดแผงหลังดานบน (ดู 09-17-19 การถอด/ติดตั้งแผงหลังดานบน) 
4. ดึงแผงขางเสาหลัง ไปทางดานหนาแลวปลดคลิ้ป 

A และสลัก B 
5. ถอดคลิ้ป C 
6. ถอดชดุเข็มขัดนิรภยัดานหนาออกจากแผงขางเสา

หลัง 
7. ถอดแผงขางเสาหลัง 
8. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิป้ สลกั 

แผงขางเสาหนา

แผงขางเสาหลงั

ตะขอเกีย่ว 

คลิป้

สลกั คลิป้ C

A

A

A

A

A

A

B

B

DCG917ZWB017

AA

A
A

A

A

A

B

B

B

DCG917ZWB019
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การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหลงัดานลาง 
DCF091768150W02 

1. ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตัวหนา) 
2. ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตัวหลัง) 
3. เลาะแผนแนวปดออกบางสวน 
4. ดึงแผงขางเสาหลังดานลางในทิศทางที่แสดงตาม

ลูกศรแลวปลดคลิ้ป A และสลกั B 
5. ถอดชดุเข็มขัดนิรภยัออกจากแผงขางเสาหลงั 
6. ดงึแผนขางเสากลาง ตัวลางขึน้ดานบนแลวปลดตวั

กลอน C ออกจากตัวถัง 
7. ถอดแผงขางเสาหลังตวัลาง 
8. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหลงัดานบน 

DCF091768150W04 

1. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 
(1) ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตัวหนา) 
(2) ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตัวหลัง) 
(3) ถอดโบลทตดิตัง้ชุดเข็มขัดนิรภัยตัวบนดานหนา (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภัย)  
(4) ถอดแผงขางเสาหลังดานลาง (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสาหลงัดานลาง) 
(5) เบาะดานหลัง (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหลัง) 
(6) ถอดแผงเสาหลัง (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงเสาหลัง) 

2. เลาะแผนแนวปดออกบางสวน 
3. ถอดคลิ้ปหมดุ 
4. ดึงแผงขางเสาหลังดานบนไปทางดานหนาแลว

ปลดคลิ้ป A และสลัก B ออกจากตัวถัง 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงขางเสา 
หลงัดานลาง 

คลิป้

สลกั 

ขอเกีย่ว

แผงขางเสา
กลาง 

คลิป้

คลิป้หมดุ
ขอเกีย่ว

A

A

A

A

A
B

B

C

C

C
DCG917ZWB020

A A A A

A

A

A

B

B

B

DCG917ZWB021



อปุกรณภายใน 
 

09-17-17 

09

การถอด/ตดิตัง้แผงเสาหลัง 
DCF091768150W05 

1. เลาะแผนแนวปดออกบางสวน 
2. ถอดเบาะดานหลัง (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหลงั) 
3. ถอดโบลทตดิตัง้ชุดเข็มขัดนิรภัยตัวบนดานหลัง (ดู 08-11-5 ดานหลัง) 
4. ถอดคลิ้ปหมดุ 
5. ดึงแผงเสาหลังไปทางดานหนาและปลดคลิ้ป A 

และสลัก B 
6. ถอดชดุเข็มขัดนิรภยัออกจากแผงเสาหลัง 
7. ดึงแผงเสาหลังข้ึนดานบน แลวถอดออกจากตัวถัง 
8. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงประตหูนา 

DCF091768400W01 

1. ถอดสายขั้วลบออกจากแบตเตอรี่ (มรีะบบกระจกประตูไฟฟา) 
2. เปดฝาครอบปดโดยใชไขควงแบนเล็กงัดออกและถอดสกร ู
3. ถอดฝาครอบมอืเปดประตดูานใน 
4. ถอดชดุควบคุมแบบมือหมุน (กระจกประตแูบบมือ

หมุน) (ดู 09-12-6 การถอดชดุควบคุมแบบมอืหมุน) 
5. ถอดอุปกรณตกแตงภายใน (ดู 09-17-11 การถอด/

ติดตั้งอุปกรณตกแตงภายใน) 
 
 
 
 
 
 
6. ถอดสกร ู
7. ปลดคลิ้ป A ออกจากประตูหนาโดยใชตวัถอดคลิ้ป 
8. ดึงแผงขางประตูหนาไปทางดานหนาและปลดกลอน 

B ออกจากตัวถงั 
9. ถอดขอตอสายไฟสวติชหลักกระจกประตูไฟฟาและ

ขอตอสวิตชกระจกมองขางไฟฟา (มีกระจกประตู
ไฟฟา) (ดานคนขับ) 

10. ถอดขอตอสายไฟสวติชรองกระจกประตูไฟฟา (มีระบบ
กระจกประตูไฟฟา) (ดานผูโดยสาร) 

11. ถอดแผงประตหูนา 
12. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 

แผงเสาหลงั 
ดานบน 

คลิป้หมดุ 

ฝาครอบมอืเปด
ประตดูานใน 

คลิป้หมดุ

สกรู

สกรู

คลิป้ A
ขอเกีย่ว 
    B 

คลิป้ 

สลกั 

แผงประตหูนา

ทีจ่บั 

A

A

AA

A

A

B

DCG917ZWB030

DPE917ZW1035

A
A

A

A

A

A

A

B B B

DCG917ZWB014



อปุกรณภายใน 
 

09-17-18 

การถอด/ตดิตัง้ประตหูลัง 
DCF091768400W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก (มีระบบกระจกประตูไฟฟา) 
2. เปดฝาครอบปดโดยใชไขควงปากแบนเล็กงัดออกและถอดสกร ู
3. ถอดฝาครอบมอืเปดประตดูานใน 
4. ถอดชดุควบคุมแบบมือหมุน (กระจกประตแูบบมือ

หมุน) (ดู 09-12-6 การถอดมอืหมุนกระจก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ถอดกลอน A โดยใชเครื่องมือถอด จากนั้นถอดคิ้วรีด

น้ําประตูหลังโดยการดึงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ถอดสกร ู
7. ปลดคลิ้ป A ออกจากประตูหนา โดยใชเครื่องมอืถอด 
8. ดึงประตูแค็บในทิศทางที่แสดงตามลูกศรและถอดสลัก 

C และกลอน B 
9. ถอดขอตอสายไฟสวติชรองกระจกประตูไฟฟา (รุนที่ม)ี 
10. ถอดประตแูค็บ 
11. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้ชิน้สวนแผงประตแูค็บ 

DCF091768400W03 

1. ถอดโบลทยดึตวัลางและโบลทยดึตัวบน (ดู 08-11-1 การถอด/ตดิตั้งเข็มขัดนิรภัย) 
2. ถอดคลิ้ปหมดุ 
3. ถอดสกร ู
4. ถอดแถบยดึ 
5. ถอดฝาครอบ 
6. ถอดคลิ้ป A 
7. ถอดสวนประกอบแผงหลังกับเข็มขัดนิรภยัผานทาง

ชองเข็มขัด 
8. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 

คิว้รดีน้าํประตหูลงั

ฝาครอบมอืเปด
ประตดูานใน 

คลิป้หมดุ

สกร ู

สกรู

คลิป้ A

ประตแูคบ็

ทีจ่บั

ประตแูคบ็ 

ขอเกีย่ว 
A 

คลิป้ A

สลกั C

ขอเกีย่ว B

สกร ู
แถบยดึ 

ฝาครอบ 

C

A A

AA

A

A
A

AB
B

B

A

DCG917ZWB015

A

A

A

A

A

DCG917ZWB022

B

A

A A A

A

A

A

A

DPE917ZW1035

A A A A AA

DCG917ZWB041



อปุกรณภายใน 
 

09-17-19 

09

การถอด/ตดิตัง้แผงหลงัดานบน 
DCF091755000W12 

1. สอดไขควงปากแบนหรือเครื่องมือเทียบเทาเขาไปในระหวางคิ้วยางกระจกหลังกับแผงหลงัดานบน จากนัน้ดึงแผงหลัง
ดานบนเพื่อปลดคลิ้ป A และสลัก B 

2. ถอดแผงหลังดานบน 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงหลงัดานลาง 

DCF091755000W13 

แบบ A 
1. ถอดแผงหลังดานบน (ดู 09-17-19 การถอด/ติดตั้งแผงหลังดานบน) 
2. ถอดคลิ้ปหมดุ 
3. ถอดแผงหลังดานลาง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 

คลิป้หมดุ

แผงประตดูานลาง 

แผงประตดูานบน

คลิป้ 

สลกั  

B

B

B
B

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

ABR7744W005

ABR7744W006



อปุกรณภายใน 
 

09-17-20 

แบบ B 
1. ถอดคลิ้ปหมดุ 
2. ถอดแผงหลังดานลาง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงปดชายประตดูานลางตวัหนา 

DCF091767870W01 

ดบัเบิล้แคบ็ 
1. ถอดสกร ู
2. ดึงแผงปดชายประตดูานลางตวัหนาข้ึน แลวปลด

สลัก A 
3. ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสตรทชแคบ็, แคบ็ธรรมดา 

1. ถอดสกร ู
2. ดึงแผงปดชายประตดูานลางตวัหนาข้ึน จากนัน้

ปลดคลิ้ป A และสลัก B 
3. ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิป้หมดุ

แผงหลงัดานลาง

สกรู

สลกั  

แผงปดชายประตู
ดานลางตวัหนา 

สกรู

สลกั B แผงปดชายประตู
ดานลางตวัหนา

คลิป้ A

DCG917ZWB032

A

A

DCG917ZWB024

A

DCG917ZWB027

A

A
B



อปุกรณภายใน 
 

09-17-21 

09

การถอด/ตดิตัง้แผงปดชายประตดูานลางตวัหลัง 
DCF091767870W02 

ดบัเบิล้แคบ็ 
1. ถอดสกร ู
2. ดึงแผงปดชายประตดูานลางตวัหลังข้ึน จากนัน้

ปลดคลิ้ป A และสลัก B 
3. ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
เสตรทชแคบ็ 

1. ดึงแผงปดชายประตดูานลางขึ้น เพ่ือปลดคลิป้ A 
และสลัก B 

2. ถอดแผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้แผงปดขางหลงัคา 

DCF091768140W04 

1. ถอดสกรูบนตะกลอน 
2. ถอดตะกลอน 
3. ดึงแผงขางหลงัคาลง เพ่ือแยกคลิ้ป A และสลัก B 
4. ถอดแผงขางหลังคา 
5. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

การถอด/ตดิตัง้แผนปดหลังคา 
DCF091768140W03 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. เลาะแผนแนวปดออกบางสวน 
3. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 

(1) แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดับเบิ้ลแคบ็) (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตวัหนา) 
(2) แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (ดับเบิ้ลแคบ็) (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตดูานลางตวัหลัง) 
(3) เบาะดานหลัง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหลัง) 
(4) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหลัง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 08-11-5 ดานหลัง) 
(5) แผงเสาหลัง (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงเสาหลัง) 
(6) แผงขางเสากลางดานลาง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ติดตั้งแผงขางเสากลางดานลาง) 
(7) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหนา (ด ู08-11-2 แค็บธรรมดา (ดานคนขับและดานผูโดยสาร) 
(8) แผงขางเสากลางดานบน (ดับเบิ้ลแค็บ) (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสากลางดานบน) 
(9) ถอดแผงขางหลังคา (เสตรทชแค็บ) (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงขางหลังคา) 
(10) แผงขางเสาหลงั (เสตรทชแคบ็, แค็บธรรมดา) (ดู 09-17-16 การถอด/ตดิตั้งแผงขางเสาหลังดานลาง) 
(11) แผงขางเสาหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหนา) 
(12) กระจกมองหลัง (ดู 09-12-21 การถอด/ตดิตั้งกระจกมองหลัง) 
(13) ไฟเกง (ดู 09-18-13 การถอด/ตดิตั้งไฟเกง) 
 
 

สกร ู

สลกั

แผงปดชายประตู
ดานลางตวัหลงั 

คลิป้ 

สลกั
คลิป้

สลกัคลิป้

ขอ
เกีย่ว

แผงขางหลงัคา 

A

A

A

B

B

DCG917ZWB023

A

A

A

A

A

A

A

B

B

ABR7744W007

ABR7744W003

B

B

A
A

A

A

A



อปุกรณภายใน 
 

09-17-22 

4. ปลดแยกขอตอชุดสายไฟสองสวางที่หลังคาและปลดแยกคลิ้ปขอตอชุดสายไฟออกจากตวัถัง 
5. ถอดทอยางน้ําลางกระจกหลัง 
6. ปลดแยกขอตอเสาอากาศ 
7. ถอดชดุมือจับทีห่ลังคา 

 
 

8. ถอดที่บังแดดและขาประกับยึด 
9. ถอดคลิ้ปหมดุแลวถอดแผนปดหลังคา 
10. ถอดแผนปดหลังคาออกจากรถยนตทางดานประตู

ผูโดยสาร 
11. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงปดหลงัคา

แคบ็ธรรมดา 
 

แผนปดหลงัคา 
 

แผนปดหลงัคา
เสตรทชแคบ็ดบัเบิล้แคบ็ 

ขาประกบัยดึ

สกรู

สกร ู
สกรู

ขาประกบัยดึ

ขาประกบัยดึ 
ทีบ่งัแดด ทีบ่งัแดด 

ชดุมอืจบัทีห่ลงัคา 
ชดุมอืจบัทีห่ลงัคา 

คลิป้หมดุ

คลิป้หมดุ 

แผนปดหลงัคา 

ทีบ่งัแดด

ชดุมอืจบัทีห่ลงัคา

DCG917ZWB025

DCG917ZWB026



อปุกรณภายใน 
 

09-17-23 

09

การถอด/ตดิตัง้แผนครอบพืน้รถยนต 
DCF091768660W01 

ดบัเบิล้แคบ็ 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 

(1) เบาะดานหนา (ดู 09-13-4 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหนา) 
(2) เบาะดานหลัง (ดู 09-13-5 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหลัง) 
(3) แผงคอนโซลกลาง (ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งแผงคอนโซลกลาง) 
(4) แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา) 
(5) แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้ง) แผงปดชายประตดูานลางตัวหลัง) 
(6) แผงขางดานหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตั้งแผงขางดานหนา) 
(7) แผงขางเสากลางดานลาง (ดู 09-17-16 การถอด/ติดตั้งแผงขางเสากลางดานลาง) 
(8) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหลัง (ดบัเบิ้ลแค็บ) (ดู 08-11-5 ดานหลัง) 
(9) แผงเสาหลัง (ด ู09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงเสาหลัง) 

3. ตัดชิ้นสวนออกจากแผนครอบพื้นรถยนตตามที่
แสดงไวในรูปภาพ 

 
 หมายเหต ุ

• ตัดชิ้นสวนที่ไมจําเปนออก เม่ือทําการติดตั้ง
แผนครอบพื้นรถยนต 

 
 
 
 
 
 

4. ถอดคลิ้ปหมดุ 
5. เอาแผนครอบพื้นรถยนตออกทางดานประตหูลัง 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนครอบพืน้รถยนต

แนวเสนตดั

แผนครอบ
พืน้รถยนต 

คลิป้หมดุ

แผนครอบพืน้
รถยนต

คลิป้หมดุ

แบบที ่1 
 
 
 
 
 
 
แบบที ่2 

DCG917ZWB034

DCG917ZWB031



อปุกรณภายใน 
 

09-17-24 

แคบ็ธรรมดา, เสตรทชแคบ็ 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตอไปนี้: 

(1) เบาะดานหนา (ดู 09-13-4 การถอด/ตดิตั้งเบาะดานหนา) 
(2) แผงคอนโซลกลาง (ดู 09-17-12 การถอด/ตดิตั้งแผงคอนโซลกลาง) 
(3) แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง (เสตรทชแค็บ) (ดู 09-17-21 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง) 
(4) แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา (ดู 09-17-20 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชายประตูดานลางตัวหนา) 
(5) แผงขางดานหนา (ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตั้งแผงขางดานหนา) 
(6) โบลทติดตั้งชดุเข็มขัดนิรภยัตัวบนดานหนา (แค็บธรรมดา) (ด ู08-11-2 แค็บธรรมดา (ดานคนขับและดาน

ผูโดยสาร) 
(7) แผงขางเสาหลงั (ดู 09-17-15 การถอด/ตดิตัง้แผงขางเสาหลัง) 

3. ตัดชิ้นสวนออกจากแผนครอบพื้นรถยนตตามที่
แสดงไวในรูปภาพ 

 
 หมายเหต ุ

• ตัดชิ้นสวนที่ไมจําเปนออก เม่ือทําการติดตั้ง
แผนครอบพื้นรถยนต 

 
 
 
 
 
 

4. ถอดคลิ้ปหมดุ 
5. เอาแผนครอบพื้นรถยนตออกทางดานประตหูลัง 
6. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนครอบพืน้รถยนต
แนวเสนตดั

คลิป้หมดุ

แผนครอบพืน้รถยนต

DCG917ZWB035

DCG917ZWB029



ระบบไฟสองสวาง  
 

09-18-1 

09

09-18 ระบบไฟสองสวาง 
ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ 
   ระบบไฟสองสวาง...............................

 
09-18-2 

การตรวจสอบสวติชไฟถอยหลงั  
   [S15M-D, S15MX-D]..................

 
09-18-9 

การถอด/ตดิตัง้โคมไฟดานหนา.................09-18-3 
การปรบัตั้งไฟหนา..................................09-18-4 

การตรวจสอบสวติชไฟถอยหลงั  
   [R15M-D].................................

 
09-18-9 

การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟหนา....................09-18-4 การถอด/ตดิตัง้สวติชคอพวงมาลยั......09-18-9 
การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟหรี.่.....................09-18-5 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน 

   สวติชคอพวงมาลยั.......................
 
09-18-10 การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟเลีย้ว 

   ดานหนา...........................................
 
09-18-5 การตรวจสอบสวติชไฟตดัหมอก 

   ดานหนา....................................
 
09-18-10 การถอด/ตดิตัง้ไฟตดัหมอก 

   ดานหนา...........................................
 
09-18-5 การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟฉกุเฉนิ..........09-18-10 

การปรบัตั้งไฟตดัหมอกดานหนา................09-18-5 การตรวจสอบสวติชไฟฉกุเฉิน............09-18-10 
การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟสองสวาง...... 09-18-11 การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟตดัหมอก 

   ดานหนา...........................................
 
09-18-6 การตรวจสอบสวติชไฟสองสวาง.........09-18-11 

การถอด/ตดิตัง้ชดุแฟลชเชอร............09-18-12 การถอด/ตดิตัง้ไฟเลีย้วหนา 
   ดานขาง............................................

 
09-18-6 การตรวจสอบชดุแฟลชเชอร..............09-18-12 

การถอด/ตดิตัง้ชดุไฟทาย........................09-18-7 การถอด/ตดิตัง้ไฟสองสวางภายใน.....09-18-13 
การถอด/ตดิตัง้ไฟเบรกดวงที่สาม..............09-18-7 การตรวจสอบไฟสองสวางภายใน.......09-18-14 
การถอด/ตดิตัง้ไฟสอง 
   ปายทะเบียนรถ..................................

 
09-18-8 

การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟ 
   ชองเกบ็ของ...............................

 
09-18-15 

การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟประต.ู...........09-18-15 การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟถอยหลัง  
   [S15M-D, S15MX-D].........................

 
09-18-8 การตรวจสอบสวติชไฟประต.ู.............09-18-15 

การถอด/ติดตัง้สวติชไฟถอยหลัง  
   [R15M-D]........................................

 
09-18-8 

การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟสองสวาง  
   สวติชกญุแจ...............................

 
09-18-16 

  การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟสองสวาง 
   แผงคอนโซล..............................

 
09-18-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-2 

ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ระบบไฟสองสวาง 
DCF091800000W01 

 
 

1 ไฟสองสวางสวติชกุญแจ 
(ดู 09-18-16 การถอด/ติดตั้งหลอดไฟสองสวาง
สวิตชกุญแจ) 

2 ไฟตดัหมอกดานหนา 
(ดู 09-18-5 การถอด/ติดตั้งไฟตดัหมอกดานหนา) 
(ดู 09-18-5 การปรับตั้งไฟตดัหมอกดานหนา) 
(ดู 09-18-6 การถอด/ติดตั้งหลอดไฟตัดหมอก
ดานหนา) 

 

9
8

7

5

4

3

10

2

1

12

S15M-D, S15MX-D

R15M-D
6

11

13

15
14

DCF918ZWB501



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-3 

09

3 โคมไฟดานหนา 
(ดู 09-18-3 การถอด/ติดตั้งโคมไฟดานหนา) 
(ดู 09-18-4 การปรับตั้งไฟหนา) 
(ดู 09-18-4 การถอด/ติดตั้งหลอดไฟหนา) 
(ดู 09-18-5 การถอด/ติดตั้งหลอดไฟหรี)่ 
(ดู 09-18-5 การถอด/ติดตั้งหลอดไฟเลีย้ว
ดานหนา) 

4 ไฟเลี้ยวหนาดานขาง 
(ดู 09-18-6 การถอด/ติดตั้งไฟเลี้ยวหนาดานขาง) 

5 สวิตชไฟประต ู
(ดู 09-18-15 การถอด/ติดตั้งสวิตชไฟประต)ู 
(ดู 09-18-15 การตรวจสอบสวิตชไฟประต)ู 

6 สวิตชไฟถอยหลัง 
(ดู 09-18-8 การถอด/ติดตั้งสวิตชไฟถอยหลงั 
[S15M-D, S15MX-D]) 
(ดู 09-18-8 การถอด/ติดตั้งสวิตชไฟถอยหลงั 
[R15M-D]) 
(ดู 09-18-9 การตรวจสอบสวติชไฟถอยหลัง 
[S15M-D, S15MX-D]) 
(ดู 09-18-9 การตรวจสอบสวติชไฟถอยหลัง 
[R15M-D]) 

7 ไฟเบรกดวงทีส่าม 
(ดู 09-18-7 การถอด/ติดตั้งไฟเบรกดวงทีส่าม) 

8 ไฟสองปายทะเบียนรถ 
(ดู 09-18-8 การถอด/ติดตั้งไฟสองปายทะเบียน
รถ) 

9 ชุดไฟทาย 
(ดู 09-18-7 การถอด/ติดตั้งชดุไฟทาย) 

10 ไฟสองสวางภายใน 
(ดู 09-18-13 การถอด/ติดตั้งไฟสองสวางภายใน) 
(ดู 09-18-14 การตรวจสอบไฟสองสวางภายใน) 

11 สวิตชไฟฉุกเฉนิ 
(ดู 09-18-10 การถอด/ติดตั้งสวิตชไฟฉุกเฉนิ) 
(ดู 09-18-10 การตรวจสอบสวิตชไฟฉุกเฉิน) 

12 ไฟชองเก็บของ 
(ดู 09-18-15 การถอด/ติดตั้งหลอดไฟชองเก็บ
ของ) 

13 ไฟสองสวางแผงคอนโซล 
(ดู 09-18-16 การถอด/ติดตั้งหลอดไฟสองสวาง
แผงคอนโซล) 

14 สวิตชคอพวงมาลัย 
(ดู 09-18-9 การถอด/ติดตั้งสวิตชคอพวงมาลัย) 
(ดู 09-18-10 การถอด/ประกอบสวิตชคอ
พวงมาลัย 

15 สวิตชไฟสองสวาง 
(ดู 09-18-11 การถอด/ติดตั้งสวิตชไฟสองสวาง) 
(ดู 09-18-11 การตรวจสอบสวิตชไฟสองสวาง) 
(ดู 09-18-10 การตรวจสอบสวิตชไฟตดัหมอก
ดานหนา) 

 
 
การถอด/ตดิตัง้โคมไฟดานหนา 

DCF091851060W01 

 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดกันชนหนาออก (ดู 09-10-6 การถอด/ติดตั้งกันชนหนา)
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 

1 คลิ้ปยดึ 
2 โบลท A 
3 แผนยึด A 
4 โบลท B 
5 แผนยึด B 
6 โบลท C 
7 ขอตอสายไฟ 
8 โคมไฟดานหนา 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 
5. การปรับตั้งไฟหนา (ดู 09-18-4 การปรับตั้งไฟหนา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โบลท 

8

7

5

4

3

1

2

6

6
6

          : 6.9—9.8 N·m {71—99 kgf·cm, 
62—86 in·lbf} 

DBG918ZWB202



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-4 

การปรบัตั้งไฟหนา 
DCF091851030W01 

1. ปรับตั้งแรงดันลมยางใหไดตามคากําหนดไว 
2. จอดรถที่ไมมีการบรรทุกบนพืน้ที่ราบไดระดับ 
3. ใหมีคนนั่งตรงคนขับ 1 คน 
4. จัดรถใหอยูตาํแหนงตรงและตั้งฉากกับฉากจอสีขาว 
5. ตั้งระยะหางไฟหนาจากฉากจอสีขาว 3 เมตร {9.8 ฟตุ} 
6. ใหวางฉากจอสขีาว ไวขางหนาของไฟใหญทีย่ังไมได

ปรับตั้ง เพ่ือที่จะหาจดุปรับแตง 
7. สตารทเครื่องยนตเพ่ือชารจแบตเตอรี ่
8. เปดไฟหนาที่ตาํแหนงไฟต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 

9. ปรับตั้งไฟหนาโดยการคลายสกรูปรับตั้ง ดังแสดงในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. หมุนสกรูปรับตัง้และปรับใหเสนริมขอบความสวางของไฟ
หนาอยูตาํแหนงดังแสดงในภาพ 

 

การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟหนา 
DCF091851030W02 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
1 ขอตอสายไฟ 
2 ฝาครอบ 
3 หลอดไฟหนา 

 
ขอควรระวงั 

• หลอดฮาโลเจนจะใหความรอนสงูขณะใชงาน 
หาพืน้ผวิของหลอดไฟเปอน จะทาํใหหลอดไฟ
รอนจดัและทาํใหอายกุารใชงานสัน้ลง ดงันัน้
ขณะเปลีย่นหลอดไฟใหจบัทีโ่ลหะ ไมใชที่
กระจก 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนลําดับข้ันตอนการถอด 

 
 
 

ขึน้ดานบน 

ลงดานลาง 

จดุกึง่กลาง
ไฟหนา 

เสนรมิขอบ
ความสวาง 

3 m {9.8 ft}

DCF918ZWBA10

DBG918ZWB201

70 mm
{2.8 in}

DCF918ZWB004

3

1
2

DBG918ZWB101



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-5 

09

การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟหรี ่
DCF091851040W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 ขอตอสายไฟ 
2 เบาหลอดไฟ 
3 หลอดไฟหรี ่
 

3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
 

 
การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟเลีย้วดานหนา 

DCF091851050W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 

1 ขอตอสายไฟ 
2 เบาหลอดไฟ 
3 หลอดไฟเลี้ยวหนา 
 

3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

 
การถอด/ตดิตัง้ไฟตดัหมอกดานหนา 

DCF091851680W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. คอยๆ ดึงยางกันโคลนถอยหลงั 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 

1 ขอตอสายไฟ 
2 สกร ู
3 ไฟตดัหมอกดานหนา 
 

4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
5. การปรับตั้งไฟตดัหมอกดานหนา (ดู 09-18-5 การ

ปรับตั้งไฟตดัหมอก) 
 

 
การปรบัตั้งไฟตดัหมอกดานหนา 

DCF091851680W02 

1. ขีดเสนการปรับตั้งตามที่แสดงในภาพในกระดาษสีขาว 2 
แผนที่ตดิบนฉากจอสีขาว 

2. ปรับตั้งแรงดันลมยางใหตามคากําหนดไว 
3. จอดรถที่ไมมีการบรรทุกบนพืน้ที่ราบไดระดับ 
4. ใหมีคนนั่งตรงคนขับ 1 คน 

 

เหมือนกนัทัง้ 2 ดาน 
สาํหรบัดานซายและ
ดานขวา

จดุกึง่กลาง
ไฟหนา 

เสนรมิขอบ
ความสวาง 

3
1

2

DBG918ZWB887

1
2 3

DBG918ZWB888

3

12

DCF918ZWB204

60 mm {2.4 in}

DPE918ZW1021



ระบบไฟสองสวาง  
 

09-18-6 

5. ตั้งระยะตัดไฟหางหมอกดานหนาจากฉากจอสีขาว 3 เมตร 
{9.8 ฟตุ} 

6. ใหวางฉากจอสขีาวไวขางหนาของไฟใหญทีย่ังไมได
ปรับตั้ง เพ่ือที่จะหาจดุปรับแตง 

7. สตารทเครื่องยนตเพ่ือชารจแบตเตอรี ่
8. เปดไฟตดัหมอกดานหนา 

 
 
 
 
 
 

9. คลายสกรูและโบลทปรับแตง, เพ่ือเคล่ือนไฟตัดหมอก
ดานหนาตามทศิทางลูกศร และปรับแตงก่ึงกลางไฟตดั
หมอกหนาใหอยูในตาํแหนงตามรูป 

10. ขันโบลทปรับตัง้ใหแนน จากนัน้ขันสกรูใหแนน 
 

การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟตดัหมอกดานหนา 
DCF091851680W03 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. คอยๆ ดึงยางกันโคลนถอยหลงั 
3. ถอดขอตอสายไฟของไฟตดัหมอกดานหนาออก 
4. ถอดหลอดไฟตดัหมอกดานหนาโดยการหมุน ตาม

ทิศทางของหัวลูกศร 
       

ขอควรระวงั 
• หลอดฮาโลเจนจะใหความรอนสงูขณะใชงาน 
หากพืน้ผวิของหลอดไฟเปอนจะทาํใหหลอดไฟ
รอนจดัและทาํใหอายกุารใชงานสัน้ลง ดงันัน้เมือ่
จะจบัหลอดไฟดวยมอื, ใหจบัทีข่อบหลอด ไมใช
ทีก่ระจก 

 
5. ติดตั้งโดยการทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ไฟเลีย้วหนาดานขาง 

DCF091851121W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. เคลื่อนไฟเลี้ยวดานหนาดานขางไปในทศิทางลูกศร

หมายเลข (1) และปลดเขี้ยวล็อก 
3. ดึงที่บริเวณ A ของไฟเลี้ยวหนาดานขางไปในทิศทาง

ลูกศรหมายเลข (2) และถอดไฟเลี้ยวหนาดานขาง 
4. ถอดขอตอสายไฟของไฟเลี้ยวหนาดานขาง 

 
ขอควรระวงั 

• การประกอบไฟเลีย้วหนาดานขาง ใหหนัดานทีม่ี
เขีย้วไปทางดานหนารถยนตเสมอ 

 
 

 
 

โบลทปรบัตัง้

สกรูขึน้ดานบน

ลงดานลาง 

หลอดไฟเลีย้ว
หนัไปดานหนา 

ขอตอสายไฟเลีย้ว
หนาดานขาง 

หลอดไฟตดัหมอกดานหนา

เขีย้ว

ขอตอ
สายไฟ 

ดานหนารถยนต

หลอดไฟตดั
หมอกดานหนา

ดานหนาซาย      ดานหนาขวา 

3 m {9.8 ft}

DCF918ZWB881

DCF918ZWB205

DCF918ZWB206

(1)
(2)

A

DPE918ZW1025



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-7 

09

การถอด/ตดิตัง้ชดุไฟทาย 
DCF091851150W01 

แบบ A 
1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 สกร ู
2 ชุดไฟทาย 
3 ขอตอสายไฟ 
4 หลอดไฟเบรก/หลอดไฟหรี ่
5 หลอดไฟเลี้ยวหลัง 
6 หลอดไฟถอย 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 

 
แบบ B 
1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 สกร ู
2 เลนส 
3 หลอดไฟถอย 
4 หลอดไฟเบรก/หลอดไฟหรี ่
5 หลอดไฟเลี้ยวหลัง 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 

 
การถอด/ตดิตัง้ไฟเบรกดวงที่สาม 

DCF091851580W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 

 
1 ฝาครอบ 

(ดู 09-18-8 หมายเหตุการถอดฝาครอบ) 
2 สกร ู
3 ไฟเบรกดวงทีส่าม 
4 ขอตอสายไฟ 
5 หลอดไฟเบรกดวงทีส่าม 
6 เบาหลอดไฟ 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5

4

3

1

2 6
DBG918ZWB104

3

1
2 54

DCF918ZWB307

4

5

6

3

1

2

DCF918ZWB209



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-8 

หมายเหตกุารถอดฝาครอบ 
1. สอดปลายไขควงปากแบนที่พันดวยเทปเขาไปที่ชอง

บริการ, และบิดดวยความระมดัระวังที่ชองวาง 
2. สอดมือทานเขาไปที่ชองวางและถอดฝาครอบใน

ทิศทางตามที่แสดงในภาพ 
 

 
การถอด/ตดิตัง้ไฟสองปายทะเบียนรถ 

DCF091851270W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 สกร ู
2 ไฟสองปายทะเบียน 
3 หลอดไฟสองปายทะเบียน 
4 เบาหลอดไฟ 
5 ขอตอสายไฟสองปายทะเบียน 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 
การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟถอยหลัง [S15M-D, S15MX-D] 

DCF091817640W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 ขอตอสายไฟ 
2 สวิตชไฟถอยหลัง 
3 ปะเก็น 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 
4. การตรวจสอบระดับน้ํามัน(ดู 05-11B-3 การตรวจสอบ

น้ํามัน [S15M-D, S15MX-D]) 
 

การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟถอยหลัง [R15M -D] 
DCF091817640W02 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 ขอตอสายไฟ 
2 สวิตชไฟถอยหลัง 
3 ปะเก็น 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

 
 
 

ชองบรกิาร

คลิป้ A

ฝาครอบ

AA A A

DCF918ZWB210

1

5

4
3

2

DCF918ZWB001

R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

25—34 {2.6—3.4, 19—25}

3

1

2

DBG918ZWB008

3
1

2

R

N·m {kgf·m, ft·lbf}

25—34 {2.5—3.4, 19—24}

DCF918ZWB203



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-9 

09

การตรวจสอบสวติชไฟถอยหลงั [S15M-D, S15MX-D] 
DCF091817640W03

1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชไฟถอย
หลังดังที่แสดงในตาราง 
• ถาไมเปนตามดงัที่แสดงในภาพ ใหเปลี่ยนสวติช
ไฟถอยหลัง 

: ความตอเนื่อง 

 

 
 
การตรวจสอบสวติชไฟถอยหลงั [R15M-D] 

DCF091817640W04

1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชไฟถอย
หลัง ดังที่แสดงในตาราง 
• ถาไมเปนตามดงัที่แสดงในตาราง, ใหเปลี่ยน
สวิตชไฟถอยหลัง 

: ความตอเนื่อง 

 
 
การถอด/ตดิตัง้สวติชคอพวงมาลยั 

DCF091866120W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดชิ้นสวนดังตอไปนี้ 

(1) ถอดฝาครอบคอพวงมาลัย (ด ู09-17-8 การถอด/ติดตั้งฝาครอบคอพวงมาลัย) 
(2) โมดูล ถุงลมนิรภัยดานคนขับ (ดู 08-10-4 การถอด/ตดิตั้งโมดูล ถุงลมนิรภัยดานคนขับ) 
(3) พวงมาลัย (ดู 06-14-6 การถอด/ตดิตั้งพวงมาลัยและฝาครอบคอพวงมาลยั) 
(4) สายไฟขด (ดู 08-10-7 การถอด/ติดตั้งสายไฟขด) 

3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 สกร ู
2 สวิตชคอพวงมาลัย 
3 ขอตอสายไฟ 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A                  B
ขัว้ 

ตาํแหนงคนัเลือ่นเกยีร ขัว้ 

ถอยหลัง 

 

อ่ืนๆ 

ตาํแหนงคนัเลือ่นเกยีร 

ถอยหลัง 

 

อ่ืนๆ 

A

A

B

B

DCF918ZWB221

BA

DPE918ZW1075

A
A

B

B

DBG918ZWB886

13

2

DBG918ZWB004

A6E8112W128



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-10 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนสวติชคอพวงมาลยั 
DCF091866120W02 

1. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 

1 สกร ู
2 สวิตชไฟรวม 
3 สวิตชไบปดนํ้าฝนและสวิตชฉดีนํ้าลางกระจก 
4 ตัวเรือนสวิตชคอพวงมาลัย 

 
2. ประกอบโดยทาํยอนข้ันตอนการถอด 

 

 
การตรวจสอบสวติชไฟตดัหมอกดานหนา 

DCF091866402W01 

1. ตรวจสอบความตอเนื่อง ดังที่แสดงในตาราง 
• ถามีขอบกพรอง ใหเปลี่ยนสวติช 

   : ความตอเนื่อง 

 

 
การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟฉกุเฉนิ 

DCF091866401W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดแผงกลางหรือชดุแผงกลาง (ดู 09-17-13 การถอด/ตดิตั้งแผงกลาง) (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตั้งชดุแผงกลาง) 
3. ถอดสกรู จากนัน้ถอดสวิตชไฟฉุกเฉินออก 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 

การตรวจสอบสวติชไฟฉกุเฉิน 
DCF091866401W02

1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางขั้วของสวิตชไฟเตือน
ฉุกเฉิน ดังที่แสดงในตาราง 
• ถาไมเปนตามดงัที่แสดงในตาราง ใหเปลี่ยน
สวิตชไฟฉุกเฉนิ 

      : ความตอเนือ่ง  :หลอดไฟ 

 

 
 
 
 
 

ขัว้ 

สวติชไฟฉกุเฉนิ 

สกรู

ตาํแหนงของสวติช 

ปด (OFF) 

 

เปด (ON) 

ขัว้ ตาํแหนงของสวติช 

ปด (OFF) 

 

เปด (ON) 

4

3

1

1

2
DBG918ZWB005

B

H

OFF ON
OQ

L DHN*

M * * *

*

AC

B**

DCF918ZWB005

CA DB

DCF918ZWB008

8C

D

B

A

AC BD

DCF918ZWB007

DCF918ZWB208

H B

DCF918ZWB006



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-11 

09

การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟสองสวาง 
DCF091866121W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดฝาครอบคอพวงมาลัย (ด ู09-17-8 การถอด/ติดตั้งฝาครอบคอพวงมาลัย) 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 ขอตอสายไฟ 
2 สกร ู
3 สวิตชไฟสองสวาง 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

การตรวจสอบสวติชไฟสองสวาง 
DCF091866121W02 

สวติชไฟสองสวาง 
1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวสวิตชไฟสองสวาง ดังที่แสดงในตาราง 
สวติชไฟหนา 

• ถาไมเปนตามดงัที่แสดงในตาราง ใหเปลี่ยน
สวิตชไฟสองสวาง 

: ความตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
สวติชไฟเลีย้ว 

: ความตอเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 

OFF
ไฟหนา 

ไฟกะพรบิ
ขอทาง 

HI

LO

ซาย   ขวา

ขัว้ตาํแหนงของสวติช 

ไฟหนา 

ไฟสอง
สวาง 

ไฟสงู/
ต่าํ 

ไฟกะพรบิ
ขอทาง 

ขัว้ ตาํแหนงของสวติช 

ซาย 

 
 
 

ปด (OFF) 

 

ขวา 

1
3

2

DBG918ZWB006

OFF 
OFF 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

ON 

-

-

-

TNS 

LO 

HI 

L N B C A D 

DCF918ZWB222 

M O Q 

BHE0918W192 

D

OQ

L DHN*

M * * *

*

AC

B**

DBG918ZWB007

DBG918ZWB009

OQ

L DHN*

M * * *

*

AC

B**

 QM

O

L

B

N A C

TNS



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-12 

การถอด/ตดิตัง้ชดุแฟลชเชอร 
DCF091866830W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 

1 ขอตอสายไฟ 
2 ชุดแฟลชเชอร 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

การตรวจสอบชดุแฟลชเชอร 
DCF091866830W02 

1. ตอขอตอสายไฟของชุดแฟลชเชอร 
2. ตอสายแบตเตอรี่ข้ัวลบ 
3. ตรวจวัดแรงเคลื่อนที่ชดุแฟลชเชอรโดยใชโวลทมิเตอร 

• เพ่ือตรวจสอบความตอเนื่องข้ัว F ใหถอดขอตอสายไฟชุดแฟลชเชอรออกกอน 
4. ถาไมไดตามคาที่กําหนดไวในรายการขั้วแรงเคลื่อน (อางอิง) ใหตรวจสอบชิ้นสวนภายใตหัวขอ "การปฏบิัติงาน" และชดุ

สายไฟที่เก่ียวของ 
5. ถาระบบทํางานผิดปกติ แตชิ้นสวนหรอืชดุสายไฟไมมสีิ่งใดผิดปกติ ใหเปลีย่นชดุแฟลชเชอร  
ตารางขัว้แรงเคลือ่นไฟฟา (อางอิง) 

 

ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะทดสอบ 
แรงเคลือ่น
(V)/ความ
ตอเนือ่ง 

การปฏบิตังิาน 

A แหลงจายไฟ ฟวสไฟฉุกเฉิน 
10 แอมป (A) ภายใตทุกสภาวะ B+ 

• ตรวจสอบฟวสไฟ 10 
แอมป (A) 

• ตรวจสอบสายไฟที่
เก่ียวของ 

การกะพริบไฟสญัญาณเลี้ยว
ซาย (LH) 
สวิตชไฟฉุกเฉนิอยูตําแหนง 
ON 

สลับไปมา
ระหวางต่ํา
กวา 1.0  
และ B+ 

D 

สัญญาณ
กะพริบไฟ
เลี้ยวซาย 
(LH) 

ไฟเลี้ยวซาย 
(LH) 

อ่ืนๆ ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบไฟเลีย้วซาย 
(LH) 

• ตรวจสอบสายไฟที่
เก่ียวของ 

F กราวดชุด
แฟลชเชอร กราวด คาคงที:่ ตรวจสอบความ

ตอเนื่องกับกราวด ใช • ตรวจสอบกราวด 

การกะพริบไฟสญัญาณเลี้ยว
ขวา (RH) 
สวิตชไฟฉุกเฉนิอยูตําแหนง 
ON 

สลับไปมา
ระหวางต่ํา
กวา 1.0  
และ B+ 

G 
สัญญาณ
กะพริบไฟ
เลี้ยวขวา (RH) 

ไฟเลี้ยวขวา 
(RH) 

อ่ืนๆ ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบไฟเลีย้วขวา 
(RH) 

• ตรวจสอบสายไฟที่
เก่ียวของ 

ดานหนารถยนต

ขอตอสายไฟดานชดุแฟลชเชอร

* 

I

J H F D

AG

A6E8112W154

1

2

DCF918ZWB212



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-13 

09

ขัว้ สญัญาณ ตอไปยงั สภาวะทดสอบ 
แรงเคลือ่น
(V)/ความ
ตอเนือ่ง 

การปฏบิตังิาน 

สวิตชไฟฉุกเฉนิอยูตําแหนง 
ON ต่ํากวา 1.0 

H ไฟฉุกเฉิน สวิตชไฟ
ฉุกเฉิน สวิตชไฟฉุกเฉนิอยูตําแหนง 

OFF B+ 

• ตรวจสอบสวิตชไฟฉุกเฉิน 
• ตรวจสอบสายไฟที่
เก่ียวของ 

ปดสวติชเครื่องยนตมา
ตําแหนง ON และเปดสวิตช
ไฟเลี้ยวขวา (RH) 

B+ 
I 

ปด/เปดสวิตช
ไฟเลี้ยวขวา 
(RH) 

สวิตชคอ
พวงมาลัย 

อ่ืนๆ ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบสวิตชคอ
พวงมาลัย 

• ตรวจสอบสายไฟที่
เก่ียวของ 

บิดสวติชเครื่องยนตมา
ตําแหนง ON และเปดสวิตช
ไฟเลี้ยวซาย (LH) 

B+ 
J 

ปด/เปดสวิตช
ไฟเลี้ยวซาย 
(LH) 

สวิตชคอ
พวงมาลัย 

อ่ืนๆ ต่ํากวา 1.0 

• ตรวจสอบคอพวงมาลัย 
• ตรวจสอบสายไฟที่
เก่ียวของ 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ไฟสองสวางภายใน 

DCF091851311W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 เลนล 

(ดู 09-18-13 หมายเหตุการถอดเลนส) 
2 หลอดไฟสองสวางภายใน 
3 สกร ู
4 แผนรอง 
5 ไฟสองสวางภายใน 

(ดู 09-18-14 หมายเหตุการตดิตั้งไฟสองสวาง
ภายใน) 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดเลนส 
ยกเวนรุนแคบ็ธรรมดา 
1. สอดไขควงปากแบนพันดวยผาเทปเขาไปในชอง

บริการและบดิไขควงในทิศทางตามลูกศรแลวถอด
เลนสออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเวน 
รุนแคบ็ธรรมดา 

รุนแคบ็ธรรมดา

ชองบรกิาร 

5

4

3

1

2
6

3

1

2

5

6 2

DCF918ZWB301

DBG918ZWB106



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-14 

รุนแคบ็ธรรมดา 
1. กดบริเวณในทศิทางตามลูกศรแลวดึงเลนสออก 

หมายเหตกุารตดิตัง้ไฟสองภายใน 
รุนแคบ็ธรรมดา 
  
 หมายเหต ุ

• แผนรองทําหนาที่เปนกราวด ถาแผนรองไมอยูในตาํแหนงตามที่แสดงในภาพ อาจทําใหไฟสองสวางภายในไม
ติดสวาง 

 
1. ข้ันสกรูใหแนน (ใหเกลียวสกรผูานพน ยาวมากกวา 4 มม. {0.2 นิว้} 
2. ติดตั้งไฟสองสวางภายใน 

 

 
 
การตรวจสอบไฟสองสวางภายใน 

DCF091851311W02 

ยกเวนรุนแคบ็ธรรมดา 
1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางขั้วไฟสองสวางแผนที่ 

ตามตาราง  
• ถาไมไดตามคากําหนดในตาราง ใหเปลี่ยนไฟ
สองสวางแผนที ่

 :หลอดไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกร ู

ไฟสองสวาง
ภายใน 

แผนรอง

สวติชไฟ
สองสวาง
ภายใน 

ไฟสอง
สวาง
แผนที ่

ประตู

ขัว้ ตาํแหนงของสวติช 
สวิตชไฟ
สองสวาง
ภายใน 

สวิตชไฟ
สองสวาง
แผนที่

ประต ู

DCF918ZWB201

4.0 mm 
{0.2 in}

DCF918ZWB202

-

A B

-ON

OFF OFF

Body GND

DCF918ZWB303

B

OFF
ON

A

AB

DBG918ZWB002



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-15 

09

รุนแคบ็ธรรมดา 
1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชสอง

สวางภายใน ดงัที่แสดงในตาราง 
• ถาไมเปนตามดงัที่แสดงในตาราง ใหเปลี่ยน
สวิตชไฟสองสวาง 

 :หลอดไฟ 

 
 
 
การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟชองเกบ็ของ 

DCF091851445W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดชองเก็บของ (ดู 09-17-9 การถอด/ตดิตั้งชองเก็บของ) 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 สกร ู
2 ตัวเรื่อน 
3 หลอดไฟชองเก็บของ 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

การถอด/ตดิตัง้สวติชไฟประต ู
DCF091866540W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 สกร ู
2 สวิตชไฟประต ู
3 ขอตอสายไฟ 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

 
การตรวจสอบสวติชไฟประต ู

DCF091866540W02 

1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชไฟประตู
กับกราวดตัวถัง ดังที่แสดงในตาราง 
• ถาไมเปนตามดงัที่แสดงในตาราง ใหเปลี่ยน
สวิตชไฟประต ู

: ความตอเนื่อง 

 

 
 

กราวดตวัถงั

ขัว้ ตาํแหนงของสวติช 

กดลง 
ปลอย 

ประต ู

ขัว้ ตาํแหนงของสวติช 

สวติชไฟ
สองสวาง
ภายใน 

ประต ู
A B

ON

OFF

Body GND

DCF918ZWB302

AB

B

A

OFF
ON

DBG918ZWB003

3

1
2

DCF918ZWB009

3

1

2

DCF918ZWB002

A A

DCF918ZWB003

A Body GND

DPE918ZW1065



ระบบไฟสองสวาง 
 

09-18-16 

การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟสองสวางสวติชกญุแจ 
DCF091860231W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดฝาครอบคอพวงมาลัยดานลาง (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบคอพวงมาลัย) 
3. ถอดหลอดไฟสองสวางสวิตชกุญแจ 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนการถอด 

 

 
การถอด/ตดิตัง้หลอดไฟสองสวางแผงคอนโซล 

DCF091864610W01 

1. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบออก 
2. ถอดแผงกลางหรือชดุแผงกลาง (ดู 09-17-13 การถอด/ตดิตั้งแผงกลาง) (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตั้งชดุแผงกลาง (แบบ 

A)) 
3. ถอดสวนประกอบตางๆ ตามลาํดับทีร่ะบุไวในตาราง 
 
1 ตัวเรือน A 
2 เลนส 
3 ตัวเรือน B 
4 หลอดไฟสองสวางแผงคอนโซล 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนข้ันตอนกาดรถอด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟสองสวางสวติชกญุแจ

ดานหนารถยนต

เขีย้ว

DBG918ZWB204

3

4

1

2

DCF918ZWB211



ปดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํลางกระจก 
 

09-19-1 

09

09-19 ปดน้ําฝนและทีฉ่ดีน้ําลางกระจก 
ดชันีแสดงตาํแหนงระบบใบปดน้าํฝน/ทีฉ่ีด 
   น้าํลางกระจก.....................................

 
09-19-2 

การตรวจสอบมอเตอรที่ฉดีน้าํลาง 
   กระจกหนา.................................

 
09-19-5 

การถอด/ตดิตัง้กานและใบปดน้าํฝน 
   กระจกหนา........................................

 
09-19-3 

การถอดหวัฉดีน้าํลาง 
   กระจกหนา.................................

 
09-19-5 

การถอด/ตดิตัง้แขนกลไกใบปดน้าํฝน 
   กระจกหนา. ......................................

 
09-19-3 

การตดิตัง้หวัฉีดน้าํลาง 
   กระจกหนา.................................

 
09-19-6 

การปรบัตั้งกานและใบปดน้าํฝน 
   กระจกหนา... ....................................

 
09-19-4 

การปรบัตั้งหวัฉีดน้าํลาง 
   กระจกหนา.................................

 
09-19-6 

การถอด/ตดิตัง้มอเตอรใบปดน้าํฝน 
   กระจกหนา........................................

 
09-19-4 

การถอด/ตดิตัง้ทอน้ําลาง 
   กระจกหนา.................................

 
09-19-6 

การตรวจสอบมอเตอรใบปดน้าํฝน 
   กระจกหนา........................................

 
09-19-4 

การถอด/ตดิตัง้สวติชใบปดน้าํฝน 
   และที่ฉดีน้าํลางกระจก..................

 
09-19-7 

การถอด/ตดิตัง้ถงัฉดีน้าํลาง 
   กระจกหนา........................................

 
09-19-5 

การตรวจสอบสวติชใบปดน้าํฝน 
   และที่ฉดีน้าํลางกระจกหนา............

 
09-19-7 

การถอด/ตดิตัง้มอเตอรที่ฉดีน้าํลาง 
   กระจกหนา.......................................

 
09-19-5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบปดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํลางกระจก 
 

09-19-2 

ดชันีแสดงตาํแหนงระบบใบปดน้าํฝน/ทีฉ่ีดน้าํลางกระจก 
DCF091900000W01 

 
1 ถังฉดีนํ้าลางกระจกหนา 

(ดู 09-19-5 การถอด/ตดิตั้งถงัฉีดน้ําลางกระจก
หนา) 

2 มอเตอรฉดีนํ้าลางกระจกหนา 
(ดู 09-19-5 การถอด/ตดิตั้งมอเตอรทีฉ่ีดนํ้าลาง
กระจกหนา) 
(ดู 09-19-5 การตรวจสอบมอเตอรทีฉ่ีดนํ้าลาง
กระจกหนา) 

3 ทอน้ําลางกระจกหนา 
(ดู 09-19-6 การถอด/ตดิตั้งทอน้ําลางกระจกหนา) 

4 มอเตอรใบปดนํ้าฝนกระจกหนา 
(ดู 09-19-4 การถอด/ตดิตั้งมอเตอรใบปดนํ้าฝน
กระจกหนา) 

 
 
 
 
 
 
 

5 กานและใบปดน้ําฝนกระจกหนา 
(ดู 09-19-3 การถอด/ตดิตั้งกานและใบปดนํ้าฝน
กระจกหนา) 
(ดู 09-19-4 การปรับตั้งกานและใบปดนํ้าฝน
กระจกหนา) 
(ดู 09-19-3 การถอด/ตดิตั้งแขนกลไกใบปดน้ําฝน
กระจกหนา) 

6 หัวฉดีนํ้าลางกระจกหนา 
(ดู 09-19-5 การถอดหัวฉีดนํ้าลางกระจกหนา) 
(ดู 09-19-6 การตดิตั้งหัวฉดีน้ําลางกระจกหนา) 
(ดู 09-19-6 การปรับตั้งหัวฉีดน้ําลางกระจกหนา) 

7 สวิตชใบปดนํ้าฝนและฉดีนํ้าลางกระจก 
(ดู 09-19-7 การถอด/ตดิตั้งสวิตชใบปดนํ้าฝนและ
ที่ฉดีนํ้าลางกระจก) 
(ดู 09-19-7 การตรวจสอบสวติชใบปดนํ้าฝนและที่
ฉีดนํ้าลางกระจกหนา) 
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4

3
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1

2

DCF919ZWBM01



ปดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํลางกระจก 
 

09-19-3 

09

การถอด/ตดิตัง้กานและใบปดน้าํฝนกระจกหนา 
DCF091967320W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 ฝาครอบ 
2 นัต 

3 กานและใบปดน้ําฝนกระจกหนา 
(ดู 09-19-3 การปรับตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจก
หนา) 

4 ใบปดนํ้าฝนกระจกหนา 
5 ยางใบปดนํ้าฝน 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
4. ปรับตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา (ดู 09-19-4 

การปรับตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา) 
 
หมายเหตกุารตดิตัง้กานและใบปดน้าํฝนกระจกหนา 

1. ทําความสะอาดขอตอโครงยึดกานใบปดนํ้าฝน
กระจกหนาดวยแปรงลวด กอนติดตั้งกานใบปด
น้ําฝนกระจกหนา 

การถอด/ตดิตัง้แขนกลไกใบปดน้าํฝนกระจกหนา 
DCF091967320W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา (ดู 09-19-3 การถอด/ติดตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา) 
3. ถอดตะแกรงบังลม (ดู 09-16-2 การถอด/ตดิตั้งตะแกรงบังลม) 
4. ถอดมอเตอรใบปดนํ้าฝนกระจกหนา (ดู 09-19-4 การถอด/ตดิตั้งมอเตอรใบปดนํ้าฝนกระจกหนา) 
5. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 โบลท 
2 แขนกลไกใบปดนํ้าฝนกระจกหนา 

 
6. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
7. ปรับตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา (ดู 09-19-4 

การปรับตั้งกานและใบปดนํ้าฝนกระจกหนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอตอโครง
ยดึกานใบ
ปดน้าํฝน
กระจกหนา 

5

4
3

1

216—19 N·m 
{1.6—2.0 kgf·m,
12—14 ft·lbf}

DBG919ZWB001

B3E0919W146

1

2

6.87—9.80 
{70—100, 60.8—86.7}

N·m {kgf·cm, in·lbf}

DBG919ZWB004



ใบปดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํลางกระจก 
 

09-19-4 

การปรบัตั้งกานและใบปดน้าํฝนกระจกหนา 
DCF091967320W03 

1. ใหมอเตอรใบปดนํ้าฝนกระจกหนาทํางาน เพ่ือปรับใบปดนํ้าฝนกระจกหนาอยูในตําแหนงเก็บใบ 
2. เลื่อนตําแหนงรองฟนเฟองทีย่ดึกันอยู ปรับกานและใบปรับน้ําฝนใหสวนปลายทั้ง 2 ขางตรงกับเครื่องหมายที่อยูในสวน

ที่เคลือบเซรามคิ 
 
 หมายเหตุ

• ถาเครื่องหมายที่อยูในสวนที่เปนเซรามิค ไม
สามารถทําได ใหวัดระยะหางจากแนวขอบ
ของตะแกรงบังลม และปรับตั้งกานและใบ
ปดนํ้าฝนกระจกหนา 

 
การถอด/ตดิตัง้มอเตอรใบปดน้าํฝนกระจกหนา 

DCF091967340W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดข้ัวตอสายไฟ 
3. คลายโบลทยดึ 
4. ดึงมอเตอรใบปดนํ้าฝนกระจกหนาไปขางหนา

จนกระทั่งเห็นขอตอระหวางใบปดนํ้าฝนและแขน
กลไกใบปดนํ้าฝนกระจกหนาที่อยูในหองเครือ่งยนต 

5. งัดขอตอระหวางใบปดนํ้าฝนและแขนกลไกใบปด
น้ําฝนออก 

6. ถอดมอเตอรใบปดนํ้าฝนออก 
7. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การตรวจสอบมอเตอรใบปดน้าํฝนกระจกหนา 
DCF091967340W02 

1. ถอดข้ัวตอสายไฟมอเตอรใบปดนํ้าฝนออก 
2. ปอนแรงเคลื่อนแบตเตอรี่ข้ัวบวก และตรวจสอบ

การทํางานของมอเตอรใบปดนํ้าฝนตามทีร่ะบไุวใน
ตารางดานลางนี้ 

ปอนแรงเคลือ่นแบตเตอรี่
เขาทีข่ัว้ สภาวะการทาํงาน 

A ความเร็วสูง 
C ความเร็วต่ํา 

 
3. ปอนแรงเคลื่อนข้ัวบวกเขาที่ข้ัว C ของมอเตอรใบ

ปดนํ้าฝน 
4. ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวบวกออกจากขั้ว C ของ

มอเตอรในขณะที่ใบปดนํ้าฝนทาํงาน 
5. ตรวจสอบวาใบปดนํ้าฝนไมไดหยุดอยูทีต่ําแหนงเก็บใบ 
6. ตอข้ัว C และ B ของมอเตอรเขาดวยกัน และปอนแรงเคลื่อนแบตเตอรี่เขากับมอเตอรข้ัว D 
7. ตรวจสอบวาใบปดนํ้าฝนทํางานที่ความเร็วต่ําอีกครั้ง จากนั้นหยุดทีต่ําแหนงเก็บใบ 
8. ถาไมไดคาตามที่กําหนดไว ใหเปลี่ยนมอเตอรใบปดนํ้าฝนกระจกหนา 

 
 
 
 
 
 

เซรามคิ

เครือ่งหมาย 

มอเตอรใบปดน้าํฝน

ขัว้ตอสายไฟ

แขนกลไก
ใบปดน้าํฝนโบลท 

4.0—6.8 N·m {40—70 kgf·cm, 35—60 in·lbf}

DBG919ZWB002

A
B

C
D

DBG919ZWB003

DCF919ZWB002



ปดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํลางกระจก 
 

09-19-5 

09

การถอด/ตดิตัง้ถงัฉดีน้าํลางกระจกหนา 
DCF091967480W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 โบลท 
2 ข้ัวตอสายไฟ 
3 ทอน้ําลางกระจกหนา 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การถอด/ตดิตัง้มอเตอรที่ฉดีน้าํลางกระจกหนา 
DCF091976670W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดถังฉดีนํ้าลางกระจกหนา (ดู 09-19-5 การถอด/ตดิตั้งถังฉีดนํ้าลางกระจกหนา) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 มอเตอรฉดีนํ้าลางกระจก 
2 ซีลยาง 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การตรวจสอบมอเตอรที่ฉดีน้าํลางกระจกหนา 
DCF091976670W02 

1. ปอนแรงเคลื่อนข้ัวบวกเขาไปที่ข้ัว B และกราวดที่
ข้ัว A ของมอเตอร 

2. ตรวจสอบวามอเตอรฉดีนํ้าลางกระจกทํางานปกติ 
• ถามอเตอรไมทาํงาน ใหเปลี่ยนมอเตอรฉดี

น้ําลางกระจก 

 
การถอดหวัฉดีน้าํลางกระจกหนา 

DCF091967510W01 

1. ถอดทอน้ําลางกระจกออกจากหัวฉดีน้ําลางกระจก 
2. ถอดหัวฉดีนํ้าลางกระจกออก โดยใชประแจบล็อก

ยาวเบอร 10 มม. {0.4 นิว้} ขันที่ใตฝากระโปรง
รถยนต 

 
 

ประแจบลอ็กยาว หวัฉดีน้าํลางกระจก

2

3

1 4.9—6.8 N·m 
{50—69 kgf·cm, 
44—60 in·lbf}

DBG919ZWB103

1

2

DBG919ZWB101

B

M

A

A

B

DBG919ZWB301

DBG919ZWB104



ปดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํลางกระจก 
 

09-19-6 

การตดิตัง้หวัฉีดน้าํลางกระจกหนา 
DCF091967510W02 

1. ตอทอน้ําลางกระจกหนาเขากับหัวฉดีนํ้าลางกระจก 
2. ดันหัวน้ําลางกระจกเขาไปในรตูิดตั้ง 
3. ปรับตั้งหวัฉดีนํ้าลางกระจก (ด ู09-19-6 การปรับตั้งหวัฉดีนํ้าลางกระจกหนา) 

 
การปรบัตั้งหวัฉีดน้าํลางกระจกหนา 

DCF091967510W03 

1. สอดเข็มหรือเครื่องมือเขาไปในรูสเปรยของหวัฉีด
น้ําลางกระจก และปรับตั้งตามทิศทางที่แสดงใน
รูปภาพ 

 
การถอด/ตดิตัง้ทอน้ําลางกระจกหนา 

DCF091967510W04 

1. ถอดทอน้ําลางกระจกออกจากหัวฉดีน้ําลางกระจก 
2. ถอดคลิ้ปออก 
3. ถอดทอน้ําลางกระจกออก 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรงกลาง 

แนวขอบกระจกหนาแนวขอบคิว้กระจก

ทอน้าํลาง
กระจกหนา

คลิป้ 

mm {in}

290 
{11.4}

290 
{11.4} 180 

{7.1}

270 
{10.6}

100 
{3.9}

100 
{3.9}

320 {12.6} 390 {15.4}

DBG919ZWB105

DBG919ZWB102



ปดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํลางกระจก 
 

09-19-7 

09

การถอด/ตดิตัง้สวติชใบปดน้าํฝนและที่ฉดีน้าํลางกระจก 
DCF091966122W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดฝาครอบคอพวงมาลัยออก (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบคอพวงมาลัย) 
3. ถอดข้ัวตอสายไฟของสวติชใบปดนํ้าฝนและที่ฉดี

น้ําลางกระจก 
4. ถอดสกรู จากนัน้ถอดสวิตชออก 
5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การตรวจสอบสวติชใบปดน้าํฝนและที่ฉดีน้าํลางกระจกหนา 
DCF091966122W02 

1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวสวิตชใบปด
น้ําฝนและที่ฉดีน้ําลางกระจกตามที่แสดงไวใน
ตาราง 

• ถาไมไดตามทีแ่สดงไวในตาราง ใหเปลี่ยน
สวิตชใบปดนํ้าฝนและทีฉ่ดีนํ้าลางกระจก 

 
: ความตอเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ตอสายไฟ 

สกรู

สวติชใบ
ปดน้าํฝน

 
     ตาํแหนงสวติช     

สวิตชที่ฉดีน้าํ
ลางกระจก

 
สวติชใบปด
น้าํฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวติชทีฉ่ดีน้าํ
ลางกระจก 

สวิตชใบ
ปดน้าํฝน 

ขัว้ 

รเีลย 
INT 

สมัผัสครัง้เดยีว 

DBG919ZWB005

OFF

INT
1
2

OFF
ON

ON

DC E F M
Mist

J

DCF919ZWB001

INT VOL
OFF

OFF

INT
INT

HIHI

LO
LO

D

F C E M

N L ** * * *H

GMO * C *

J

DBG919ZWB106





ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-1 

09

09-20 ระบบความบันเทงิ 
การถอด/ตดิตัง้ลําโพงดานหลงั..........09-20-6 ดชันีแสดงตาํแหนงตดิตั้ง 

   ระบบความบันเทงิ...............................
 
09-20-2 การตรวจสอบลาํโพง  

   ดานหลัง....................................09-20-6 การถอด/ตดิตัง้ชดุแผงกลาง  
   [แบบ A]...........................................

 
09-20-3 การถอด/ตดิตัง้ลําโพงเสยีงสูง...........09-20-7 

การตรวจสอบลาํโพงเสยีงสงู.............09-20-7 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนชดุแผงกลาง 
   [แบบ A]...........................................

 
09-20-4 การถอดเสาอากาศหลังคา................09-20-7 

การตดิตัง้เสาอากาศหลงัคา..............09-20-8 การแยก/ประกอบชิ้นสวนชดุเครือ่งเสยีง  
   [แบบ A]...........................................

 
09-20-4 การตรวจสอบเสาอากาศหลงัคา.........09-20-8 

การถอด/ตดิตัง้ทีจ่ดุบหุรี.่................. 09-20-8 การถอด/ตดิตัง้ชดุเครือ่งเสยีง  
   [แบบ B]...........................................

 
09-20-5 การตรวจสอบที่จดุบหุรี.่....................09-20-9 

การถอด/ตดิตัง้ลําโพงดานหนา.................09-20-5 การถอด/ตดิตัง้แหลงจายไฟเสรมิ.......09-20-9 
การตรวจสอบลาํโพงดานหนา...................09-20-5 การตรวจสอบแหลงจายไฟเสรมิ.........09-20-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-2 

ดชันีแสดงตาํแหนงตดิตั้งระบบความบันเทิง 
DCF092000001W01 

 
 

1 ลําโพงเสียงสูง 
(ดู 09-20-7 การถอด/ตดิตั้งลาํโพงเสียงสูง) 
(ดู 09-20-7 การตรวจสอบลําโพงเสียงสูง) 

2 เสาอากาศหลังคา 
(ดู 09-20-7 การถอดเสาอากาศหลังคา) 
(ดู 09-20-8 การตดิตั้งเสาอากาศหลังคา) 
(ดู 09-20-8 การตรวจสอบเสาอากาศหลังคา) 

3 ลําโพงดานหนา 
(ดู 09-20-5 การถอด/ตดิตั้งลาํโพงดานหนา) 
(ดู 09-20-5 การตรวจสอบลําโพงดานหนา) 

4 ลําโพงดานหลงั 
(ดู 09-20-6 การถอด/ตดิตั้งลาํโพงดานหลัง) 
(ดู 09-20-6 การตรวจสอบลําโพงดานหลัง) 

ชุดแผงกลาง [แบบ A] 
(ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตั้งชดุแผงกลาง [แบบ A])
(ดู 09-20-4 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนชดุแผง
กลาง [แบบ A]) 
(ดู 09-20-4 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนชดุ
เครื่องเสียง [แบบ A]) 

5 

ชุดเครื่องเสียง [แบบ B] 
(ดู 09-20-5 การถอด/ตดิตั้งชดุเครื่องเสยีง  
[แบบ B]) 

6 ที่จดุบุหรี ่
(ดู 09-20-7 การถอด/ตดิตั้งที่จดุบุหรี)่ 
(ดู 09-20-8 การตรวจสอบทีจ่ดุบุหรี)่ 

7 แหลงจายไฟเสริม 
(ดู 09-20-8 การถอด/ตดิตั้งแหลงจายไฟเสรมิ) 
(ดู 09-20-9 การตรวจสอบแหลงจายไฟเสริม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

43

1

2

1

3
4

6

7

DBG920ZWB001



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-3 

09

การถอด/ตดิตัง้ชดุแผงกลาง [แบบ A] 
DCF092066900W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดสวิตชหมุนปรับอุณหภูมิอากาศ 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 สกร ู
2 ข้ัวตอสายไฟ 
3 ปลั๊กสายรับ-สงสัญญาณเสาอากาศ 
4 ชุดแผงกลาง 

(ดู 09-20-3 หมายเหตุการถอดชดุแผงกลาง) 

4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
 

ขอควรระวงั 
• เมื่อกาํลงัตดิตัง้ชดุแผงกลาง ตองแนใจ

วาสายไฟและสายรบั-สงสญัญาณไมเกดิ
การเกีย่วพนักนัระหวางชดุสายไฟและที่
แทนหนาปด ถาสายไฟหรอืสายรบั-สง
สญัญาณเกดิการเกีย่วพนักนั ระหวางชดุ
สายไฟและทีแ่ทนหนาปดอาจทาํใหการ
ทาํงานบกพรองได 

 

 
หมายเหตกุารถอดชดุแผงกลาง 

1. วางมือตามตําแหนงตามที่แสดงในภาพ และดงึที่
ชองวางดวยความระมดัระวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สอดไขควงปากแบนเขาไปในตําแหนงตามทีแ่สดง

ในภาพ จากชองวางของสวนประกอบฝาครอบ ซึ่ง
เกิดจากการถอดและดึงชุดแผงกลางออก 

 
ขอควรระวงั 

• ในระหวางขัน้ตอนการปฏบิตังิานควรระวงั
ไมใหเกดิความเสยีหายของขัว้ตอสายไฟ
และสายไฟจากไขควงปากแบน 

 
 
 
 

3. ดึงชดุแผงกลางออกมาดานนอก ถอดคลิ้ป A ออก
จากแทนหนาปด จากนั้นถอดชุดแผงกลางออก 

 
 

ชดุแผงกลาง 

คลิป้ A

4

3

1

2

DCF920ZWB004

DCF920ZWB014

DCF920ZWB016

A A

A A

A A

DCF920ZWB006



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-4 

การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนชดุแผงกลาง [แบบ A] 
DCF092066900W02 

ขอควรระวงั 
• กอนการถอดชดุแผงกลาง ใหปผูาบนพืน้และวางชิน้สวนทีถ่อดลงบนผา เพือ่เปนการปองกนัผวิของแผงจาก

การขดูขดีหรอืสิง่สกปรก 
 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
2. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 

1 สกร ู
2 ชุดเครื่องเสียง 

3 ฝาครอบ (โมดลุดานลาง) 
4 แผงกลาง 

 
 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนชดุเครือ่งเสียง [แบบ A] 

DCF092066900W03 

1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 สกร ู
2 โมดุลดานลาง 
3 สกร ู
4 แผนยึด 
5 ฐานยดึ 

 
2. ประกอบชิ้นสวนโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

1

3

1

4

DCF920ZWB105

5

4

3

1

2
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DCF920ZWB106



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-5 

09

การถอด/ตดิตัง้ชดุเครือ่งเสยีง [แบบ B] 
DCF092066900W04 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดฝาครอบของชอง 
3. จัดสวนที่เปนมมุของเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือการถอด) สอดเขาไปดานในจนถึงชดุเครื่องเสียง 
4. ดึงเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือการถอด) ออกดานนอก

และมาทางดานหลัง เพ่ือเลื่อนชุดเครื่องเสียงออก 
5. ถอดขอตอสายไฟและสายอากาศ 

การถอด/ตดิตัง้ลําโพงดานหนา 
DCF092066961W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดแผงประตดูานหนาออก (ดู 09-17-17 การถอด/ตดิตั้งแผงประตดูานหนา) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 สกร ู
2 ลําโพงดานหนา 

(ดู 09-20-5 หมายเหตุการตดิตั้งลําโพงดานหนา) 
3 ข้ัวตอสายไฟ 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

หมายเหตกุารตดิตัง้ลาํโพงดานหนา 
1. เม่ือติดตั้งลําโพง ใหหันดานหนาของลําโพงลงดานลาง 

 
การตรวจสอบลาํโพงดานหนา 

DCF092066961W02 

1. ตรวจสอบคาความตานทานระหวางขั้วของลําโพง 
• ถาคาความตานทานไมอยูในคาที่กําหนด ให
เปลี่ยนลําโพง 

 
คาความตานทาน 
   4 โอหม 

 
2. ตอแรงเคลื่อนแบตเตอรี่ 1.5 โวลต ที่ลาํโพงดานหนา 

และตรวจสอบวาไดยินเสยีงจากลําโพงดานหนา 
• ถาไมไดยินเสียงจากลําโพงดานหนา ใหเปลีย่น
ลําโพงดานหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 D066 801A

DCF920ZWB502

3

1

2

1

DCF920ZWB013

A

B

A

B

DCF920ZWB500



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-6 

การถอด/ตดิตัง้ลําโพงดานหลงั 
DCF092066961W03 

รุน 4 ประต ู
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดแผงประตดูานหลังออก (ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้งแผงประตดูานหลัง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 สกร ู
2 ข้ัวตอสายไฟ 
3 ลําโพงดานหลงั 

4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

รุนเสตรทชแคบ็ 
1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดแผงประตดูานหลังออก (ดู 09-17-18 การถอด/ตดิตั้งแผงประตดูานหลัง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 สกร ู
2 ข้ัวตอสายไฟ 
3 ลําโพงดานหลงั 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
การตรวจสอบลาํโพงดานหลงั 

DCF092066961W04 

1. ตรวจสอบคาความตานทานระหวางขั้วของลําโพง 
• ถาคาความตานทานไมอยูในคาที่กําหนด ให
เปลี่ยนลําโพง 

 
คาความตานทาน 
   4 โอหม 

 
2. ตอแรงเคลื่อนแบตเตอรี่ 1.5 โวลต ที่ลาํโพงดานหลัง 

และตรวจสอบวาไดยินเสยีงจากลําโพงดานหลัง 
• ถาไมไดยินเสียงจากลําโพงดานหลัง ใหเปลีย่น
ลําโพงดานหลงั 
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1

2

DCF920ZWB012

3

1

2

DCF920ZWB011

A

B

A

B

DCF920ZWB500



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-7 

09

การถอด/ตดิตัง้ลําโพงเสยีงสูง 
DCF092066961W05 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดแผงปดชองกระจกมองขางออกจากประตหูนา (ดู 09-17-11 การถอด/ตดิตั้งแผงปดชองกระจกมองขาง) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 สกร ู
2 แผนยึด 
3 ลําโพงเสียงสูง 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การตรวจสอบลาํโพงเสยีงสงู 
DCF092066961W06 

1. ตรวจสอบคาความตานทานระหวางขั้วของลําโพง
เสียงสูง โดยใชโอหมมิเตอร 

• ถาคาความตานทานไมอยูในคาที่กําหนด ให
เปลี่ยนลําโพงเสียงสูง 

 
คาความตานทาน 
   4 โอหม 

 
การถอดเสาอากาศหลังคา 

DCF092066939W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชดุแผงกลาง (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตัง้ชุดแผงกลาง [แบบ A]) 
3. ถอดแผงปดขางดานหนาดานคนขับออก (ดู 09-17-14 การถอด/ติดตั้งแผงปดขางดานหนา) 
4. ถอดขอตอระหวางเสาอากาศหลังคาและชุดเครื่องเสยีง (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตั้งชุดแผงกลาง [แบบ A]) 
5. ถอดคลิ้ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ถอดสกรูและดงึเสาอากาศหลงัคาออก 

 
 

สกร ู

สายรบั-สงสญัญาณ 

คลิป้ 

เสาอากาศหลงัคา 

3

1

2

DCF920ZWB007

A
B

DCF920ZWB017

DCF920ZWB015

DCF920ZWB102



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-8 

การตดิตัง้เสาอากาศหลงัคา 
DCF092066939W02 

1. ใชเทปพันแจ็คเสาอากาศเขากับทอยางระบายน้ํา
ของเสาอากาศ 

2. สอดเสาอากาศและทอระบายใหผานแผงปดเสา
หนา A จากชองบนหลังคา 

3. ติดตั้งคลิ้ป 
4. ติดตั้งสกรู  
5. ติดตั้งแผงปดดานหนาดานคนขับ (ดู 09-17-14 

การถอด/ตดิตั้งแผงปดขางดานหนา) 
6. ติดตั้งชดุแผงกลาง (ดู 09-20-3 การถอด/ตดิตั้ง

ชุดแผงกลาง [แบบ A]) 
7. ตอสายขั้วลบแบตเตอรี ่

 
 
การตรวจสอบเสาอากาศหลงัคา 

DCF092066939W03 

1. ตรวจสอบวาไมมีความตอเนื่องระหวางขั้ว A และ B 
ของเสาอากาศ โดยใชโอหมมเิตอร 

2. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวเสาอากาศ
หลังคา โดยใชโอหมมิเตอร 
• ถาไมไดตามคาที่กําหนด ใหเปลี่ยนเสา
อากาศหลังคาใหม 

: ความตอเนื่อง 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ทีจ่ดุบหุรี ่

DCF092067000W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 ที่จดุบุหรี ่
2 ข้ัวตอสายไฟ 
3 แหลงจายไฟเสริม 

(ดู 09-20-8 หมายเหตุการถอดแหลงจายไฟเสริม) 
4 แหวนล็อก 

(ดู 09-20-9 หมายเหตุการถอดแหวนล็อก) 
 

3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
 
 

หมายเหตกุารถอดแหลงจายไฟเสรมิ 
1. ขณะที่งัดแถบล็อกออกดวยไขควงปากแบนที่พันดวย

ผาเทป, ดึงเบาเสียบที่เข่ียบุหรีอ่อกมาดานนอก โดย
งัดแถบล็อกออกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขัว้ ขัน้ตอนที ่

แหวนลอ็ก แผงคอนโซล
หนา 

เบาทีเ่สยีบ
บหุรี ่

แถบลอ็ก 

DCF920ZWB103

A

B

C

D

DCF920ZWB104

CHU0920W019

1
2

B C DA

3

1

4 2

DCF920ZWB001

DCF920ZWB555



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-9 

09

หมายเหตกุารถอดแหวนลอ็ก 
1. ดึงแหวนล็อกออกมาทางดานนอกขณะที่กดเขี้ยว

ของแหวนล็อก 

 
 
การตรวจสอบที่จดุบหุรี ่

DCF092067000W02 

1. หมุนสวติชเครือ่งยนตไปทีต่ําแหนง ACC 
2. กดที่จดุบุหรี่เขาไปในเบาเสียบ และตรวจสอบวามีการคืนกลับมาในตําแหนงเดิมภายในเวลา 10-20 วนิาท ี

• ถาทีจุ่ดบุหรี่ไมทํางานตามปกติ ใหเปลีย่นทีจ่ดุบุหรีแ่ละเบาเสียบ 
 
การถอด/ตดิตัง้แหลงจายไฟเสรมิ 

DCF092066290W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

1 ข้ัวตอสายไฟ 
2 แหลงจายไฟเสริม 

(ดู 09-20-9 หมายเหตุการถอดแหลงจายไฟเสริม) 
3 ฝาครอบ 

(ดู 09-20-9 หมายเหตุการถอดแหลงจายไฟเสริม) 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

หมายเหตกุารถอดแหลงจายไฟเสรมิ 
1. ขณะที่งัดแถบล็อกออกดวยไขควงปากแบนที่พัน

ดวยผาเทป, ดงึเบาเสียบที่เข่ียบุหรี่ออกมาดานนอก
โดยงัดแถบล็อกออกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดฝาครอบ 

1. ขณะที่กดเขี้ยว ใหดึงฝาครอบดานนอกออก 

เขีย้ว 

เขีย้ว 

ฝาครอบ 
ชองฝาครอบ 

เบาทีเ่สยีบ
บหุรี ่

แถบลอ็ก 

เขีย้ว 

เขีย้ว

CHU0920W030

3

12

DBG920ZWB002

DCF920ZWB503

CHU0920W030



ระบบความบนัเทงิ 
 

09-20-10 

การตรวจสอบแหลงจายไฟเสรมิ 
DCF092066290W02 

1. ตอโอหมมิเตอรตามที่แสดงในภาพ และตรวจสอบ
วามีความตอเนือ่งหรือไม 

• ถาไมสามารถตรวจวดัความตอเน่ืองได ให
เปลี่ยนแหลงจายไฟเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ C

ขัว้ B

CB

*

B

C

D5E920ZW6549



แหลงจายไฟ 
 

09-21-1 

09

09-21 แหลงจายไฟ 
ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ระบบแหลงจายไฟ........09-21-1 การถอด/ตดิตัง้สวติชเครือ่งยนต.........09-21-2 
ขอควรระวงัการบรกิารเกีย่วกับฟวส.............09-21-2 การตรวจสอบสวติชเครือ่งยนต...........09-21-3 
การถอด/ตดิตัง้ฟวสหลัก..........................09-21-2 
  

การถอด/ตดิตัง้สวติชเตอืน 
   ลมืถอดกญุแจเครือ่งยนต...............

 
09-21-3 

  
  

การตรวจสอบสวติชเตอืน 
   ลมืถอดกญุแจเครือ่งยนต...............

 
09-21-3 

 
 
ดชันตีาํแหนงตดิตัง้ระบบแหลงจายไฟ 

DCF092100200W01 

 
 

1 กลองฟวสหลัก 
(ด ู09-21-2 การถอด/ตดิตั้งฟวสหลัก 

2 สวิตชเครื่องยนต 
(ดู 09-21-2 การถอด/ตดิตั้งสวิตชเครื่องยนต) 
(ดู 09-21-3 การตรวจสอบสวติชเครื่องยนต) 

 
 

3 สวิตชเตือนลืมถอดกุญแจ 
(ดู 09-21-2 การถอด/ตดิตั้งสวิตชเตือนลืมถอด
กุญแจ) 
(ดู 09-21-3 การตรวจสอบสวติชเตือนลมืถอด
กุญแจ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2 3

DCF921ZWBO07



แหลงจายไฟ 
 

09-21-2 

ขอควรระวงัการบรกิารเกีย่วกับฟวส 
DCF092166000W01 

 ขอควรระวงั 
• ตรวจหาสาเหตขุองฟวสขาดและแกไขใหถกูตองกอนเปลีย่นฟวสตามชนดิทีร่ะบไุว หากเปลีย่นฟวสโดยไมได
คนหาสาเหต ุอาจจะทาํใหฟวสขาดอกี 

 
 
การถอด/ตดิตัง้ฟวสหลัก 

DCF092166761W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 นัต 
2 โบลท 
3 ฟวสหลัก 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
การถอด/ตดิตัง้สวติชเครือ่งยนต 

DCF09216651W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดฝาครอบคอพวงมาลัยออก (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบคอพวงมาลัย) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 
 

1 ข้ัวตอสายไฟ  
(ดู 09-21-2 หมายเหตุการถอดขั้วตอสายไฟ) 

2 สกร ู
3 สวิตชเครื่องยนต 
 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
 
 
 
หมายเหตกุารถอดขัว้ตอสายไฟ 

1. ดึงเข้ียวในขั้วตอสายไฟตามทศิทางสูกศร, จากนั้น
ถอดข้ัวตอสายไฟออก 

 
 
 
 
 
 
 

เขีย้ว 
ขัว้ตอสายไฟ 

3

2

1

DCF921ZWBO05

1

2

3

DCF921ZWBO03

DCF921ZWBO06



แหลงจายไฟ 
 

09-21-3 

09

การตรวจสอบสวติชเครือ่งยนต 
DCF09216651W02 

1. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตช
เครื่องยนต ตามที่แสดงในตาราง 

• ถาไมเปนตามที่แสดงในตาราง, เปลี่ยน
สวิตชเครื่องยนต 

 

 
 
การถอด/ตดิตัง้สวติชเตอืนลมืถอดกุญแจเครือ่งยนต 

DCF09216652W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดฝาครอบคอพวงมาลัยออก (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบคอพวงมาลัย) 
3. ถอดข้ัวตอสายไฟสวติชเตือนลืมถอดกุญแจ 
4. ถอดสวิตชเตือนลืมถอดกุญแจ 
5. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
การตรวจสอบสวติชเตอืนลมืถอดกุญแจเครือ่งยนต 

DCF09216652W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดฝาครอบคอพวงมาลัยออก (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งฝาครอบคอพวงมาลัย) 
3. ถอดข้ัวตอสายไฟสวติชเตือนลืมถอดกุญแจ 
4. ตรวจสอบความตอเนื่องระหวางข้ัวของสวิตชเตือน

ลืมถอดกุญแจ 
• ถาไมเปนไปตามที่กําหนด, เปลี่ยนสวิตช
เตือนลืมถอดกุญแจ 

: ความตอเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 

ขัว้ ตาํแหนงของกญุแจ 
LOCK 
ACC 

 
 
 
 
 
 

ON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

START 

ลอ็กคอพวงมาลยั 

สวติชเตอืนลมื
ถอดกญุแจ 

ขัว้ ตาํแหนงของ
กญุแจ 

ใสกุญแจเขา 
ถอดกุญแจออก 

: ความตอเนื่อง 

B C D E F

DCF921ZWBO02

A

A

B
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START

LOCK
ACCON

START
LOCK

ACCON
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09-22 แผงหนาปด/ขอมลูสําหรบัผูขบัขี ่
ดชันีแสดงตาํแหนงตดิตั้งแผงหนาปด/ 
รายละเอยีดสาํหรับผูขับขี.่....................

 
09-22-1 

การถอดเกจวดัอุณหภมูนิ้าํหลอเยน็  
   [WL-3].....................................

 
09-22-12 

การถอด/ตดิตัง้แผงหนาปด.................... 09-22-2 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน  

การตดิตัง้เกจวดัอุณหภมูนิ้าํหลอเยน็ 
   [WL-3].....................................

 
09-22-13 

   แผงหนาปด.................................... 09-22-2 
การตรวจสอบแผงหนาปด..................... 09-22-2 

การตรวจสอบเกจวดัอณุหภมู ิ
   น้าํหลอเยน็.................................

 
09-22-13 

โหมดตรวจสอบสญัญาณเขา-ออก 
   แผงหนาปด.......................................

 
09-22-4 

การตรวจสอบสวติชแรงดนั 
   น้าํมันเครือ่ง................................

 
09-22-13 

การถอด/ตดิตัง้แตร.........................09-22-14 การตรวจสอบเกจวดัน้าํมนั 
   เชือ้เพลิง..........................................

 
09-22-12 การถอด/ตดิตัง้รเีลยแตร...................09-22-14 

  การตรวจสอบรเีลยแตร.....................09-22-14 
 
 
ดชันีแสดงตาํแหนงตดิตั้งแผงหนาปด/ขอมลูสาํหรับผูขับขี ่

DCF092200000W01 

 
 

1 แผงหนาปด 
(ดู 09-22-2 การถอด/ตดิตั้งแผงหนาปด) 
(ดู 09-22-2 การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแผง
หนาปด) 
(ดู 09-22-2 การตรวจสอบแผงหนาปด) 
(ดู 09-22-4 โหมดตรวจสอบสัญญาณเขา-ออก
แผงหนาปด) 

2 แตร 
(ดู 09-22-14 การถอด/ตดิตั้งแตร) 

3 รีเลยแตร 
(ดู 09-22-14 การถอด/ตดิตั้งรีเลยแตร) 
(ดู 09-22-14 การตรวจสอบรเีลยแตร) 

 

4 สวิตชแรงดันน้าํมันเครื่อง 
(ดู 09-22-13 การตรวจสอบสวิตชแรงดัน
น้ํามันเครื่อง) 

5 เกจวัดนํ้ามันเชือ้เพลิง 
(ดู 09-22-12 การตรวจสอบเกจวัดคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง) 

6 เกจวัดอุณหภูมนิ้ําหลอเย็น 
(ดู 09-22-2 การถอดเกจวัดอุณหภูมิน้ําหลอเย็น 
[WL-3]) 
(ดู 09-22-2 การตดิตั้งแผงหนาปดเกจวัดอุณหภูมิ
น้ําหลอเย็น [WL-3]) 
(ดู 09-22-2 การตรวจสอบตดิตั้งแผงหนาปดเกจ
วัดอุณหภูมิน้าํหลอเย็น) 

 
 
 
 
 
 
 

1

2

4

3

WL-C, WE-C WL-3

4

5

6

DCF922ZWBO27
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09-22-2 

การถอด/ตดิตัง้แผงหนาปด 
DCF092255430W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดแผงปดมาตรวดัออก (ดู 09-17-8 การถอด/ตดิตั้งแผงปดมาตรวดั) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 สกร ู
2 ข้ัวตอสายไฟ 
3 แผงหนาปด 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 
 
 
 
 
 

ขอควรระวงั 
• ควรจดัวางแผงหนาปดทีถ่อดออกมาโดย

หนัทางแผงหนาจอแสดงขึน้ตามภาพ 
เพือ่ปองกนัจาระบรีัว่ซมึออกจากแผง
หนาปด 

 
 
การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวนแผงหนาปด 

DCF092255430W02 

 ขอควรระวงั 
• อยาทาํแผงหนาปดตกหรอืทาํใหแผนรองเสยีหาย ซึง่อาจทาํใหเกดิขอบกพรองได 

 
1. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 เลนส 
2 ฝาปดหนา 
3 แผงหนาปด 
4 ฝาปดหลัง 

 
2. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

การตรวจสอบแผงหนาปด 
DCF092255430W03 

มาตรวดัความเรว็ 
การใชโหมดตรวจสอบสญัญาณเขา-ออก 

1. ตรวจสอบมาตรวัดความเร็วโดยปรับตั้ง เพ่ือตรวจสอบรหสั 12 ในโหมดตรวจสอบสัญญาณเขา-ออก (ดู 09-22-4 โหมด
ตรวจสอบสัญญาณเขา-ออกแผงหนาปด) 

 
 
 
 
 
 
 

แผงหนาปดหงายขึน้ 

แผงหนาปดคว่าํลง 

ถกูตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมถกูตอง 

3

1

2

DCF922ZWBO02

DCF922ZWBO01

3

4

1

2

DCF922ZWBO03
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การใชเครือ่งตรวจสอบมาตรวดัความเรว็ 
1. ปรับแรงดันลมยางใหไดตามคากําหนด 
2. ใชเครื่องทดสอบมาตรวัดความเร็ว ยืนยันวาการอานจากเครื่องทดสอบเปนไปตามที่กําหนดในตารางดานลาง 
การแสดงของเครือ่งทดสอบ
มาตรวดัความเรว็ (km/h) คาทีย่อมรบัได (km/h) 

20 19-21 
40 39-41 
60 58-62 
80 78-82 
100 98-102 
120 118-122 
140 137-143 

3. ยืนยันคาที่อานจากมาตรวัดความเร็ว ใหอยูในคาที่กําหนดตามตาราง 
• ถามาตรวดัความเร็วไมหมุนหรอืคาทีแ่สดงไมอยูในคาที่กําหนด ใหตรวจสอบเซ็นเซอรมาตรวัดความเรว็และชดุ
สายไฟที่เก่ียวของ 
⎯ ถาเซ็นเซอรมาตรวดัความเร็วและชุดสายไฟปกติ ใหเปลี่ยนแผงหนาปด 

 
มาตรวดัความเรว็รอบเครือ่งยนต 
การใชโหมดตรวจสอบสญัญาณเขา-ออก 

1. ตรวจสอบมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนตโดยปรับตั้ง เพ่ือตรวจสอบรหสั 13 ในโหมดตรวจสอบสัญญาณเขา-ออก  
(ดู 09-22-4 โหมดตรวจสอบสัญญาณเขา-ออกแผงหนาปด) 

 
การใช WDS, PDS/IDS หรอืเทยีบเทา 
  

ขอควรระวงั  
• ถาความเรว็รอบเครือ่งยนตเกนิขดีคากาํหนดทีย่อมได อาจทาํใหเครือ่งยนตเสยีหาย ดงันัน้เมือ่ตรวจสอบมาตรวดั
ความเรว็รอบเครือ่งยนต อยาใหรอบของเครือ่งยนตเกินคาขดีกาํหนดทีแ่สดงบนมาตรวดัความเรว็รอบของ
เครือ่งยนต 

 
1. ติดตั้งเครื่องมือพิเศษ (WDS, PDS/IDS หรือเทียบเทา) เขากับ DLC 

WL-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WL-C, WE-C 

 

 

DLC

DCF922ZWBO04

DLC-2

DCF922ZWBO05
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2. เปรียบเทยีบความเร็วของรอบเครื่องยนต (WDS, PDS/IDS: RAM PID) กับคาทีแ่สดงบนมาตรวดัความเร็วรอบของ
เครื่องยนตบนแผงหนาปด  

• ถามาตรวดัความเร็วรอบของเครื่องยนตทํางานไมถูกตอง ใหตรวจสอบ PCM และชดุสายไฟที่เก่ียวของ 
⎯ ถา PCM และชดุสายไฟปกติ ใหเปลี่ยนแผงหนาปด 

 
เกจน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

1. ตรวจสอบเกจน้าํมันเชื้อเพลิงโดยตั้งเพ่ือตรวจสอบรหสั 23 ในโหมดตรวจสอบสัญญาณเขา-ออก (ดู 09-22-4 โหมด
ตรวจสอบสญัญาณเขา-ออกแผงหนาปด) 

 
เกจวดัอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็ 

1. ตรวจสอบเกจวดัอุณหภูมิน้ําหลอเย็นโดยตั้งเพ่ือตรวจสอบรหัส 25 ในโหมดตรวจสอบสญัญาณเขา-ออก (ดู 09-22-4 
โหมดตรวจสอบสัญญาณเขา-ออกแผงหนาปด) 

 
โหมดตรวจสอบสญัญาณเขา-ออกแผงหนาปด 

DCF092255430W04 

 หมายเหต ุ
• ในโหมดนีส้ามารถใชตรวจสอบหัวขอตอไปนี้: 

 
ตารางรหสัการตรวจสอบ 
รหสัตรวจสอบ หวัขอตรวจสอบ หวัขอทีเ่กีย่วของ 

04 สวิตชประต ู
• สัญญาณเตือนลืมถอดกุญแจ 
• สัญญาณเตือนลืมเปดไฟทิ้งไว 

08 รีเลย TNS 
• สัญญาณเตือนลืมเปดไฟทิ้งไว 
• ไฟสองสวางภายในแตละดวง 

10 เซ็นเซอรมาตรวัดความเร็วรถยนต มาตรวัดความเร็วรถยนต 

11 PCM มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต 

12 มาตรวัดความเร็วรถยนต มาตรวัดความเร็วรถยนต 

13 มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต 

14 เสียงสัญญาณเตือน เสียงสัญญาณเตือน 

16 ไฟเตือนระดับน้าํมันเชื้อเพลิง ไฟเตือนระดับน้าํมันเชื้อเพลิง 

18 ไฟสองสวางกุญแจเครื่องยนต ไฟสองสวางกุญแจเครื่องยนต 

22 เกจวัดนํ้ามันเชือ้เพลิง มาตรวัดระดับน้าํมันเชื้อเพลิง 

23 มาตรวัดระดับน้าํมันเชื้อเพลิง มาตรวัดระดับน้าํมันเชื้อเพลิง 

24 
• เซ็นเซอร ETC [WL-C, WE-C] 
• เกจวัดอุณหภูมนิ้ําหลอเย็นเครือ่งยนต [WL-3] มาตรวัดอุณหภมูิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 

25 มาตรวัดอุณหภมูิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต มาตรวัดอุณหภมูิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 

26 • มาตรวัดระยะทาง/เดินทาง (LCD) 
• ไฟเตือนและไฟแสดง 

• มาตรวัดระยะหลัก/ยอย (LCD) 
• คําเตือนและไฟแสดง 

31 สวิตชเตือนลืมถอดกุญแจ เสียงสัญญาณเตือนลืมถอดกุญแจ 
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หมายเหต ุ
• รหัสการตรวจสอบซึ่งไมมีอยูในรายการอาจปรากฏขึ้น แตไมสามารถตรวจสอบได 
• รหัสการตรวจสอบแสดงขึ้นตามลําดับในขณะตรวจสอบ ถาตองการตรวจสอบรหัสการตรวจสอบซึ่งมีคานอยกวารหัสท่ีกําลังตรวจสอบ
อยู ใหสิ้นสุดโหมดการตรวจสอบ จากนั้นใหทําซ้ําเร่ิมตนการตรวจสอบ 

• ถาสัญญาณความเร็วสูงถูกสงเขาแผงหนาปด (ลอหมุน) ในขณะรหัสนอกเหนือจากรหัสการตรวจสอบ 10 แสดง โหมดการตรวจสอบ
สัญญาณเขา-ออกจะถูกยกเลิก  

• รหัสการตรวจสอบสามารถเลื่อนใหเดินหนาเร็วขึ้นได โดยการกดคางสวิตชมาตรวัดระยะทาง/เดินทางเปนเวลา 1 วนิาที หรอืมากกวา 

 

เริม่ 

ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่

รหัสการตรวจสอบ 22 และ 24 

ถอดขั้วตอสายไฟชิ้นสวนตอไปนี:้ 
• แผงหนาปด-เกจวดัน้ํามันเชือ้เพลงิ 
• แผงหนาปด-เซ็นเซอร ETC (WL-C, WE-C) หรือเกจวดัอุณหภูมิน้าํหลอเย็นเครื่องยนต (WL-3) 
มีการตอเนือ่งหรือไม? 
 

ประกอบขั้วตอสายไฟแผง
หนาปด 

ประกอบสายขั้วแบตเตอร่ี 

ติดต้ังเครื่องมือพิเศษ (ตัวตรวจน้ํามนัเชื้อเพลิงและ
เทอรโมมิเตอร) เขากับแผงหนาปด 

ซอมสายไฟ ถาขอบกพรองเกิดขึ้นหลังจากการ
ซอมสายไฟ, ใหประกอบขั้วตอสายไฟแผง
หนาปด 

หมุนสวิตชเครือ่งยนตไปที่ตําแหนง LOCK 

ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี:้ 
1. กดคางมาตรวัดระยะทาง/เดินทาง และหมุนสวิตชเครื่องยนตไปที่ตําแหนง ON 
2. คางสวิตชมาตรวัดระยะทาง/เดินทางไวประมาณ 5 วินาที (          แสดงบน LCD) 
3. ปลอยสวิตชมาตรวัดระยะทาง/เดินทางไวประมาณ 3 วินาที หลังจาก           ปรากฏขึ้น 

มาตรวัดระยะทาง/เดินทางแสดงรหสัการตรวจสอบ 04    

กดสวิตชมาตรวัดระยะทาง/เดินทาง เพื่อเลอืกรหัสตรวจสอบ

ปฏิบัติตาม “การตรวจสอบรหัสการตรวจสอบ” 
มีขอบกพรองเกิดขึ้นหรือไม? 

ซอมหรือเปลี่ยนชิน้สวน 

หมุนสวิตชเครือ่งยนตไปที่ตําแหนง LOCK 

มีรหัสตรวจสอบใดๆ เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบ

ถอดเครือ่งมือพิเศษ (ตัวตรวจน้ํามันเชื้อเพลงิและเทอรโมมิเตอร) และติดต้ังขั้วตอสายไฟเกจวัดน้าํมัน
เชื้อเพลงิ, ขั้วตอสายไฟเซน็เซอร ETC [WL-C, WE-C] และขั้วตอสายไฟเกจวัดอุณหภูมิน้ําหลอเย็น [WL-3] 
ถาจําเปน 

ส้ินสุด 

ติดต้ังสายขั้วลบแบตเตอรี่

ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก

ตอเนือ่ง          ไมตอเนื่อง 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 
ไมใช 

ยกเวน 
รหัสการ
ตรวจสอบ 
22 และ 24 

การเตรียมการ
ตรวจสอบ 

ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ 

ส้ินสุด
ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ
ของโหมด
ตรวจสอบ
สัญญาณ
เขา-ออก
แผง
หนาปด 

DC F 922ZWB O06
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ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
 หมายเหต ุ

• เม่ือตรวจสอบมากกวา 2 รหัส ใหเริ่มจากรหสัที่มีลําดับสูงสดุ 
 

ลาํดบัขัน้ของ 
การตรวจสอบ สวติชเครือ่งยนต รหสัตรวจสอบ 

1 22,24 
2 

ON 
04,08,10,12,13,14,16,18,23,25,26 

3 LOCK 31 
 
การตรวจสอบตามรหสั 
รหสัตรวจสอบ 04 
รหสัการตรวจสอบ 04 สญัญาณสวติชประต ูON/OFF 

ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 
ปดประตูดานคนขับ จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 1 เปดประตูดานคนขับ 

(สวติชประตู ON) 

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2H เปน 1.0 V 
หรอืนอยกวา 
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ สวิตชประตู (ดานคนขับ) 
⎯ ชุดสายไฟ (สวติชประตู (ดานคนขับ)-แผง

หนาปด) 

 
ปดประตูดานผูโดยสาร จากนัน้ไปขั้นตอนตอไป  2 เปดประตูดานผูโดยสาร 

(สวติชประตู ON) 

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2H 1.0 V หรอื
นอยกวา 
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ สวิตชประตู (ดานผูโดยสาร) 
⎯ ชุดสายไฟ (สวติชประตู (ดานผูโดยสาร)-แผง

หนาปด) 

 
ปดประตูดานหลัง (ซาย) จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 3 เปดประตูดานหลัง (ซาย) 

(สวติชประตู ON) 

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2H 1.0 V หรอื
นอยกวา 
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ สวิตชประตู (หลัง (ซาย)) 
⎯ ชุดสายไฟ (สวติชประตู (หลัง (ซาย))-แผง

หนาปด) 

 
ปดประตูดานหลัง (ขวา), จากนั้นไปขั้นตอนตอไป 4 เปดประตูดานหลัง (ขวา) 

(สวติชประตู ON) 

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2H 1.0 V หรอื
นอยกวา 
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ สวิตชประตู (หลัง (ขวา)) 
⎯ ชุดสายไฟ (สวติชประตู (หลัง (ขวา))-แผง

หนาปด) 
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รหสัการตรวจสอบ 04 สญัญาณสวติชประต ูON/OFF 
ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

5 ปดประตทูั้งหมด 
(สวติชประตู OFF) 

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2H เปน B+  
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ สวิตชประตู  
⎯ ชุดสายไฟ (สวติชประต-ูแผงหนาปด) 

  

 

สัญญาณเขาแผงหนาปดเปนปกติ 

 
รหสัตรวจสอบ 08 
รหสัการตรวจสอบ 08 สญัญาณ ON/OFF รเีลย TNS 

ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 
ไปข้ันตอนตอไป 1 ปดสวติชไฟหนาไปที่

ตําแหนง TNS (รีเลย TNS 
ON) 

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2E เปน B+  
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ รีเลย TNS 
⎯ ชุดสายไฟ (แบตเตอรี-่รีเลย TNS -แผงหนาปด) 

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2E เปน 1.0 V 
หรอืนอยกวา 
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ รีเลย TNS 
⎯ ชุดสายไฟ (รีเลย TNS -แผงหนาปด) 

 2 ปดสวติชไฟหนาไปที่
ตําแหนง OFF (รีเลย TNS 
OFF) 

 

สัญญาณเขาแผงหนาปดเปนปกติ 

 
รหสัตรวจสอบ 10  
รหสัการตรวจสอบ 10 สญัญาณเขาความเรว็รถยนต 

เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 
สัญญาณเขาแผงหนาปดเปนปกติ หมุนลอโดยใชแชสซสิโรลเลอร 

 

ตรวจสอบชิ้นสวนตอไปนี้: 
• เซ็นเซอรมาตรวัดความเร็ว 
• ชุดสายไฟ (เซน็เซอรมาตรวัดความเร็ว -แผงหนาปด) 

 
รหสัตรวจสอบ 11 
รหสัการตรวจสอบ 11 สญัญาณเขาความเรว็รอบเครือ่งยนต 

เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 
สัญญาณเขาแผงหนาปดเปนปกติ สตารทเครื่องยนต 

 

ตรวจสอบชิ้นสวนตอไปนี้: 
• PCM 
• ชุดสายไฟ (PCM -แผงหนาปด) 

 
 
 



แผงหนาปด/ขอมลูสาํหรับผูขับขี ่
 

09-22-8 

รหสัตรวจสอบ 12 
รหสัการตรวจสอบ 12 สญัญาณแสดงความเรว็รถยนต 
เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

เข็มมาตรวดัความเร็วเลื่อนข้ึน
ไปสุดจากนั้นคนืกลับที่ตาํแหนง
ประมาณ 60 Km/h 

มาตรวัดความเร็วปกต ิ

 
ยกเวนดังกลาวขางตน 

หลังจากเลือกรหัสตรวจสอบ 12,
รอประมาณ 2 วนิาท ี

 

 
⎯ 

เปลี่ยนแผงหนาปด 

 
รหสัตรวจสอบ 13 

รหสัการตรวจสอบ 13 สญัญาณการทาํงานมาตรวดัความเรว็รอบรถยนต 
เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

เข็มมาตรวดัความเร็วรอบ
เครื่องยนตข้ึนไปสุด จากนั้นคนื
กลับที่ตาํแหนงประมาณ 3,000  
rpm 

มาตรวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนตเปนปกติ 

 
ยกเวนดังกลาวขางตน 

หลังจากเลือกรหัสตรวจสอบ 13,
รอประมาณ 2 วนิาท ี

 

 
⎯ 

เปลี่ยนแผงหนาปด 

 
รหสัตรวจสอบ 14 

รหสัการตรวจสอบ 14 สญัญาณการทาํงานเสยีงสญัญาณเตอืน 
เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

เสียงสัญญาณเตือนดังข้ึน เสียงสัญญาณเตือนเปนปกติ หลังจากเลือกรหัสตรวจสอบ 14, 
รอประมาณ 2 วนิาท ี  เสียงสัญญาณเตือนไมดัง เปลี่ยนแผงหนาปด 

 
รหสัตรวจสอบ 16 

รหสัการตรวจสอบ 16 สญัญาณเตอืนระดบัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

ไฟเตือนระดับน้าํมันเชื้อเพลิง
กะพริบ 3 ครัง้ 

ไฟเตือนระดับน้าํมันเชื้อเพลิง
เปนปกติ 

หลังจากเลือกรหัสตรวจสอบ 16, 
รอประมาณ 2 วนิาท ี  

(กะพริบ) ยกเวนดังกลาวขางตน เปลี่ยนแผงหนาปด 
 
รหสัตรวจสอบ 18 

รหสัการตรวจสอบ 18 สญัญาณไฟสองสวางทีเ่สยีบกญุแจ 
เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

สัญญาณไฟสองสวางที่เสยีบ
กุญแจกะพริบ 3 ครัง้ 

สัญญาณไฟสองสวางที่เสยีบ
กุญแจเปนปกต ิ

หลังจากเลือกรหัสตรวจสอบ 18,
รอประมาณ 2 วนิาท ี  

(กะพริบ) ยกเวนดังกลาวขางตน เปลี่ยนแผงหนาปด 
 
รหสัตรวจสอบ 22 

รหสัการตรวจสอบ 22 สญัญาณระดบัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 

ไปขั้นตอนตอไป 1 เลือกรหัสตรวจสอบ 22 
โดยถอดขั้วตอสายไฟ 
เกจวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ยกเวนดังกลาว
ขางตน 

ไปข้ันตอนที่ 6 
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รหสัการตรวจสอบ 22 สญัญาณระดบัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 

ไปขั้นตอนตอไป 2 ตอข้ัว 2 K และ 2X 
ของแผงหนาปด 

ยกเวนดังกลาว
ขางตน 

ไปข้ันตอนที่ 6 

 

ไปขั้นตอนตอไป 3 ใชเครื่องมือพิเศษ (ตัว
เช็คนํ้ามันเชื้อเพลิง
และเทอรโมมิเตอร) 
หรือตัวตานทาน 20 
ohms ตอระหวางขั้ว
แผงหนาปด 2 K และ 
2X 

ยกเวนดังกลาว
ขางตน 

ไปข้ันตอนที่ 6 

 

ไปข้ันตอนตอไป 4 ใชเครื่องมือพิเศษ (ตัว
เช็คนํ้ามันเชื้อเพลิง
และเทอรโมมิเตอร) 
หรือตัวตานทาน 60 
ohms ตอระหวางขั้ว
แผงหนาปด 2 K และ 
2X 

ยกเวนดังกลาว
ขางตน 

ไปข้ันตอนที่ 6 

 

ตรวจสอบเกจวดันํ้ามันเชื้อเพลิง 5 ใชเครื่องมือพิเศษ (ตัว
เช็คนํ้ามันเชื้อเพลิง
และเทอรโมมิเตอร) 
หรือตัวตานทาน 100 
ohms ตอระหวางขั้ว
แผงหนาปด 2 K และ 
2X 

ยกเวนดังกลาว
ขางตน 

ไปข้ันตอนตอไป 

6 ตรวจสอบชุดสายไฟและข้ัวตอสายไฟระหวางแผงหนาปดและเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง 
• ถามีขอบกพรอง ซอมหรือเปลีย่นชดุสายไฟหรือขอสายไฟ 
• ถาไมมีขอบกพรอง ใหเปลี่ยนแผงหนาปด 

 
รหสัตรวจสอบ 23 

รหสัการตรวจสอบ 23 สญัญาณการทาํงานมาตรวดัระดบัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 
เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

มาตรวัดระดับน้าํมันเชื้อเพลิง
แสดงสภาวะตอไปนี้ตามลําดบั 
ประมาณทกุๆ 2 วนิาท ี
• F→1/2→ E→ F 

(คงที)่ 

มาตรวัดเปนปกต ิ

 

ยกเวนดังกลาวขางตน เปลี่ยนแผงหนาปด 

หลังจากเลือกรหัสตรวจสอบ 23, 
รอประมาณ 2 วนิาท ี

 

 

เปลี่ยนแผงหนาปด 
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รหสัตรวจสอบ 24 
รหสัการตรวจสอบ 24 สญัญาณอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต 

ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 

ไปขั้นตอนตอไป 1 เลือกรหัสตรวจสอบ 24 
ถอดข้ัวตอสายไฟเซ็นเซอร 
ETC [WL-C, WE-C] หรือ 
เกจวัดอุณหภูมนิ้ําหลอเย็น
เครื่องยนต  

ยกเวนดังกลาวขางตน ไปข้ันตอนที่ 8 

 

ไปข้ันตอนตอไป 2 ประกอบขั้ว 2I แผงหนาปด
และกราวด 

ยกเวนดังกลาวขางตน ไปข้ันตอนที่ 8 

 

ไปขั้นตอนตอไป 3 ใชเครื่องมือพิเศษ (ตัวเชค็
น้ํามันเชื้อเพลิงและ
เทอรโมมิเตอร) หรือตัว
ตานทาน 20 ohms ตอ
ระหวางขั้ว 2I แผงหนาปด
และกราวด 

ยกเวนดังกลาวขางตน ไปข้ันตอนที่ 8 

 

ไปขั้นตอนตอไป 4 ใชเครื่องมือพิเศษ (ตัวเชค็
น้ํามันเชื้อเพลิงและ
เทอรโมมิเตอร) หรือตัว
ตานทาน 50 ohms ตอ
ระหวางขั้ว 2I แผงหนาปด
และกราวด 

ยกเวนดังกลาวขางตน ไปข้ันตอนที่ 8 

 

ไปข้ันตอนตอไป 5 ใชเครื่องมือพิเศษ (ตัวเชค็
น้ํามันเชื้อเพลิงและ
เทอรโมมิเตอร) หรือตัว
ตานทาน 100 ohms ตอ
ระหวางขั้ว 2I แผงหนาปด
และกราวด 

ยกเวนดังกลาวขางตน ไปข้ันตอนที่ 8 

 

ไปข้ันตอนตอไป 6 ใชเครื่องมือพิเศษ (ตัวเชค็
น้ํามันเชื้อเพลิงและ
เทอรโมมิเตอร) หรือตัว
ตานทาน 200 ohms ตอ
ระหวางขั้ว 2I แผงหนาปด
และกราวด 

ยกเวนดังกลาวขางตน ไปข้ันตอนที่ 8 
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รหสัการตรวจสอบ 24 สญัญาณอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต 
ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 

ตรวจสอบเซ็นเซอร ETC [WL-C, WE-C] หรือ 
เกจวัดอุณหภูมนิ้ําหลอเย็นเครือ่งยนต [WL-3] 

7 ใชเครื่องมือพิเศษ (ตัวเชค็
น้ํามันเชื้อเพลิงและ
เทอรโมมิเตอร) หรือตัว
ตานทาน 700 ohms ตอ
ระหวางขั้ว 2I แผงหนาปด
และกราวด 

ยกเวนดังกลาวขางตน ไปข้ันตอนตอไป 
8 ตรวจสอบชุดสายไฟและข้ัวตอสายไฟระหวางแผงหนาปดและเซ็นเซอร ETC [WL-C, WE-C] หรือเกจวดัอุณหภูมิ

น้ําหลอเย็นเครือ่งยนต [WL-3] 
• ถามีขอบกพรอง ซอมหรือเปลีย่นชดุสายไฟหรือขอสายไฟ 
• ถาไมมีขอบกพรอง ใหเปลี่ยนแผงหนาปด 

 
รหสัตรวจสอบ 25 

รหสัการตรวจสอบ 25 สญัญาณการทาํงานมาตรวดัอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต 
เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

มาตรวัดอุณหภมูิน้ําหลอเย็น
เครื่องยนตแสดงสภาวะ
ตอไปนี้ตามลาํดับ ประมาณ
ทกุๆ 2 วนิาท ี
• H→ ก่ึงกลาง→ C→ H 

(คงที)่ 

มาตรวัดอุณหภมูิน้ําหลอ
เย็นเครื่องยนตเปนปกติ 

 

ยกเวนดังกลาวขางตน เปลี่ยนแผงหนาปด 

หลังจากเลือกรหัสตรวจสอบ 25,รอ
ประมาณ 2 วนิาท ี

 

 

เปลี่ยนแผงหนาปด 

 
รหสัตรวจสอบ 26 

รหสัการตรวจสอบ 26 สญัญาณแสดงมาตรวดัระยะทางหลกั/ยอย 
เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

การแสดงเปนปกติ มาตรวัดระยะทาง/
เดินทางเปนปกต ิ

เลือกรหัสตรวจสอบ 26  

 
ยกเวนดังกลาวขางตน เปลี่ยนแผงหนาปด 

 
 
รหสัตรวจสอบ 31 

รหสัการตรวจสอบ 31 สญัญาณ ON/OFF สวติชเตอืนลมืถอดกญุแจ 
ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 
ไปข้ันตอนตอไป 1 ถอดกุญแจออกจากสวติช 

ล็อกพวงมาลัย จากนั้น
เลือกรหัสตรวจสอบ 31 
(สวติชเตือนลมืถอดกุญแจ 
ON) แลวเสยีบกุญแจกลับ
เขาสวิตชล็อกพวงมาลัย 

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2J เปน B+  
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ สวิตชเตือนลืมถอดกุญแจ 
⎯ ชุดสายไฟ (แบตเตอรี-่สวิตชเตือนลืมถอดกุญแจ 

-แผงหนาปด) 
 
 
 
 
 



แผงหนาปด/ขอมลูสาํหรับผูขับขี ่
 

09-22-12 

รหสัการตรวจสอบ 31 สญัญาณ ON/OFF สวติชเตอืนลมืถอดกญุแจ 
ขัน้ตอน เงือ่นไขการตรวจสอบ การแสดง การปฏบิตั ิ

 

ยืนยันแรงเคลื่อนไฟฟาที่แผงหนาปดข้ัว 2J เปน 1.0 V 
หรอืนอยกวา 
• ถาแรงเคลื่อนไฟฟาอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนแผง
หนาปด 

• ถาแรงเคลื่อนไมอยูในคากําหนด ใหตรวจสอบชิ้นสวน
ตอไปนี้: 
⎯ สวิตชเตือนลืมถอดกุญแจ 
⎯ ชุดสายไฟ (สวติชเตือนลมืถอดกุญแจ -แผง

หนาปด) 

2 ถอดกุญแจออกจากชุด 
ล็อกพวงมาลัย (สวติชเตือน
ลืมถอดกุญแจ OFF) 

 

สัญญาณเขาแผงหนาปดปกต ิ

 
การตรวจสอบเกจวดัน้าํมนัเชือ้เพลงิ 

DCF092260960W01 

1. เลื่อนลูกลอยไปในตําแหนงสงูสุดและต่ําสุด ยืนยันความตานทานระหวางขัว้ B และ C ของชุดเกจวดัและจัดตาํแหนง
ของลูกลอยเปนไปตามทีแ่สดงในภาพ 

 
• ถาไมไดตามทีแ่สดงใหเปลีย่นเกจวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 
 
การถอดเกจวดัอุณหภมูนิ้าํหลอเยน็ [WL-3] 

DCF092218840W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี ่
2. ถอดข้ัวตอสายไฟ 
3. ถอดเกจวัดอุณหภูมิน้ําหลอเยน็เครื่องยนต 

 
 
 
 

WL-C, WE-C (แคบ็ธรรมดาขบัเคลือ่น 2 ลอ ดบัเบิล้แคบ็
ขบัเคลือ่น 4 ลอ, เสตรทชแคบ็ (4WD, 2WD (รุนยกสงู)))  
WL-3 (แคบ็ธรรมดา) 

WL-C, WE-C (ดบัเบิล้แคบ็ 2WD, เสตรทชแคบ็ 2WD 
(ยกเวนรุนยกสงู))  
WL-3 (ดบัเบิล้แคบ็, เสตรทชแคบ็) 

ตาํแหนงสงูสดุ ตาํแหนงสงูสดุ 

ตาํแหนง
ต่าํสดุ 

ตาํแหนง
ต่าํสดุ 

จดุหมนุ

ดานหนา

ขัว้ตอสายไฟเกจวดัอณุหภมูิ
น้าํหลอเยน็
เครือ่งยนต 

จดุหมนุ 

B C

55.5 mm {2.19 in}

206 mm {8.11 in}

77.5 mm {2.19 in}

187 mm {7.34 in}

*

143.9—161.9 ohms

6.0—14.0 ohms

143.9—161.9 ohms

6.0—14.0 ohms

DCF922ZWBO18

DCF922ZWBO23
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09

การตดิตัง้เกจวดัอุณหภมูนิ้าํหลอเยน็ [WL-3] 
DCF092218840W02 

1. ทาน้ํายาซีลแลนทที่เกลยีวที่สามจากดานบนของ
เกลียว 

2. ติดตั้งถอดเกจวดัอุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต 
 
คาแรงขนั 

6.4-9.3 N•m {65-95 kgf•cm, 57-82 in•lbf} 
 

3. ตอข้ัวตอสายไฟเกจวัดอุณหภมูิน้ําหลอเย็น
เครื่องยนต 

4. ประกอบขั้วลบแบตเตอรี ่

 
 
การตรวจสอบเกจวดัอณุหภมูนิ้าํหลอเย็น 

DCF092218840W03 

เกจวดัอณุหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต (WL-3) 
1. ถอดเกจวัดอุณหภูมิน้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดู 09-22-12 การถอดเกจวัดอุณหภูมิน้ําหลอเย็น [WL-3]) 
2. วางเกจวัดลงในภาชนะที่บรรจุน้ํา 
3. ตมน้ําใหคอยๆ รอนข้ึน 
4. วัดและยืนยันความตานทานระหวางขั้วของเกจวัด

และตัวเรือนของเกจวัดตามตาราง 
• ถาไมอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนเกจวัด
อุณหภูมิน้ําหลอเยน็เครื่องยนต 

 
อุณหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต 

(° C {° F}) ความตานทาน (ohm) 

49.8-50.2 (121.7-122.3) 189.4-259.6 

 

เซน็เซอร ETC (WL-C, WE-C) 
1. ถอดเซ็นเซอร ETC (ดู 01-40B-34 การถอด/ติดตั้งเซ็นเซอร ETC [WL-C, WE-C]) 
2. วางเซ็นเซอร ETC ลงในภาชนะที่บรรจุน้าํ 
3. ตมน้ําใหคอยๆ รอนข้ึน 
4. วัดและยืนยันความตานทานระหวางเซ็นเซอร ETC 

ข้ัว Cและตัวเรือนของเซ็นเซอร ETC ตามตาราง 
• ถาไมอยูในคากําหนด ใหเปลี่ยนเซ็นเซอร 

ETC 
 
อุณหภมูนิ้าํหลอเยน็เครือ่งยนต 

(° C {° F}) ความตานทาน (ohm) 

50 {122} 160-230 

 

 
การตรวจสอบสวติชแรงดนัน้าํมันเครือ่ง 

DCF092218500W01 

1. ยืนยันวาไฟเตือนแรงดันน้าํมันเครื่องตดิข้ึน เม่ือสวิตชเครื่องยนตอยูในตําแหนง ON 
2. ยืนยันวาไฟเตือนแรงดันน้าํมันเครื่องดับลง เม่ือเครื่องยนตสตารทติด 

• ถาไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องไมติดข้ึนหรือตดิคาง ใหตรวจสอบชดุสายไฟที่เก่ียวของ 
⎯ ถาชดุสายไฟทีเ่ก่ียวของเปนปกติ ใหตรวจสอบแรงดันน้าํมันเครื่อง (ดู 09-11A-2 การตรวจสอบแรงดัน

น้ํามันเครื่อง [WL-3]), (ดู 09-11B-2 การตรวจสอบแรงดันน้ํามันเครื่อง [WL-C, WE-C]) 
• ถาแรงดันน้ํามันเครื่องปกติ, ใหเปลี่ยนสวติชแรงดันน้ํามันเครื่อง 

 
 
 
 

เกลยีวที ่3 

SEALANT

6—8 mm 
{0.24—0.31 in}

DCF922ZWBO24

DCF922ZWBO25

C

AB

DCF922ZWBO26
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การถอด/ตดิตัง้แตร 
DCF092266790W01 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 ข้ัวตอสายไฟ 
2 โบลท 
3 แตร 

 
3. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
การถอด/ตดิตัง้รเีลยแตร 

DCF092266790W02 

1. ถอดสายขั้วลบแบตเตอรี่ออก 
2. ถอดแผงปดดานขาง (ดานคนขับ) (ดู 09-17-14 การถอด/ตดิตั้งแผงปดขางดานหนา) 
3. ถอดชิ้นสวนตางๆ ตามลําดับในตาราง 

 
1 นัต 
2 ข้ัวตอสายไฟ 
3 รีเลยแตร 

 
4. ติดตั้งโดยทํายอนกลับข้ันตอนการถอด 

 
การตรวจสอบรเีลยแตร 

DCF092266790W03 

1. ถอดรีเลยแตร (ดู 09-22-14 การถอด/ตดิตั้งรเีลยแตร) 
2. ยืนยันการตอเนือ่งระหวางขั้วรีเลย 

• ถาไมไดตามคาที่กําหนดในตาราง ให
เปลี่ยนรีเลย 

: ความตอเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัว้ ขัน้ตอนที ่

3
1

2

DCF922ZWBO19

3

1

2

DCF922ZWBO20

C

A
A
B

C
D

B

D

DCF922ZWBO21

B C DA

B+ GND

DCF922ZWBO22

1
2



ขอมลูเทคนิค 
 

09-50-1 

09

09-50 ขอมลูเทคนคิ 
ขอมลูเทคนคิ 
   ตวัถังและอปุกรณตกแตง..........................

 
09-50-1 

 
 
ขอมลูเทคนคิตวัถังและอุปกรณตกแตง 

DCF095000000W01 

รายการ คากาํหนด (วตัต) x จาํนวน 
ไฟสูง 60 x 2  

โคมไฟหนา ไฟต่ํา 55 x 2 
หลอดไฟเลี้ยวหนา 21 x 2 
หลอดไฟหรี ่ 5 x 2 
หลอดไฟตดัหมอกหนา 55 x 2 
หลอดไฟเลี้ยวหนาดานขาง 5 x 2 
ไฟเบรก/ไฟหรี ่ 21/5 x 2 
หลอดไฟเลี้ยวหลัง 21 x 2 
หลอดไฟถอย 21 x 2 
หลอดไฟสองปายทะเบียนรถ 5 x 2 

 
 
 
 
 
ขนาดและจํานวนของหลอดไฟ
ภายนอก 

หลอดไฟเบรกดวงทีส่าม 5 x 4 
ไฟสองแผนที ่ 5 x 2 
หลอดไฟสองสวางภายใน 8 x 1 
หลอดไฟสองสวางชองเก็บของ 1.7 x 1 
หลอดไฟสองสวางสวติชกุญแจ 1.4 x 1 

 
 
ขนาดและจํานวนของหลอดไฟ
ภายใน 
 

หลอดไฟสองสวางแผงคอนโซล 1.4 x 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





เครือ่งมอืพเิศษ 
 

09-60-1 

09

09-60 เครือ่งมอืพเิศษ 
เครือ่งมือพเิศษ 
   ตวัถังและอปุกรณตกแตง............................

 
09-60-1 

 
 
เครือ่งมือพเิศษตวัถงัและอปุกรณตกแตง 

DCF096000000W01 

 
 
 
 
 
 

ชดุเครือ่งมอื
ถอดกระจก 
 
 
 
 
 
 
เครือ่งมือ
ถอดกระจก 

ตวัเชค็น้าํมนั
เชือ้เพลงิและ
เทอรโมมิเตอร 

เครือ่งมือถอด 

 

49 0305 870A 49 N088 0A0 49 D066 801A

49 0259 866A





AI-1 

AI

ดัชนีตามอกัษร AI
หมวด 

 
 

ก 
กระจกประตดูานหนา, การถอด/ตดิตั้ง........ 09-12-3 
กระจกมองขางไฟฟา, การตรวจสอบ.......... 09-12-20 
กระจกมองหลัง, การถอด/ติดตั้ง................09-12-21 
กระจกหนารถยนต, การตดิตั้ง................... 09-12-14 
กระจกหนารถยนต, การถอด.................... 09-12-12 
กระจกหลัง, การตดิตั้ง............................ 09-12-17 
กระจกหลัง, การถอด.............................. 09-12-16 
กระจังหนา, การถอด/ตดิตั้ง..................... 09-16-2 
กระเดื่องกดวาลว, การถอด/ประกอบ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-10A-12 

กระเดื่องกดวาลว, การถอด/ประกอบ  
    [WL-C, WE-C]................................. 

 
01-10B-16 

กระบอกเบรกทีล่อ,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
04-11-25 

กระปุกเกียรและกานตอ, การตรวจสอบ........06-14-14-1 
กระปุกเกียรและกานตอ,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
06-14-10 

กระปุกเกียรและกานตอ,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
06-14-12 

กลไกล็อกฝากระโปรงและทีด่งึ 
   ฝากระโปรง, การถอด/ตดิตัง้................. 

 
09-14-5 

กลองควบคุม, การถอด/ตดิตั้ง...................03-18-12 
กลองควบคุม,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
03-18-13 

กลอนประตหูนาและแอ็คชวิเอเตอรล็อก,  
   การตรวจสอบ.................................... 

 
09-14-7 

กลอนประตหูนาและแอ็คชวิเอเตอรล็อก,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
09-14-7 

กลอนประตหูลงัและแอ็คชิวเอเตอรล็อก,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-14-9 

กลอนประตหูลงัและแอ็คชิวเอเตอรล็อก,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-14-9 

กันชนหนา, การถอด/ตดิตั้ง......................09-10-6 
กันชนหนา,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-10-7 

กันชนหลัง, การถอด/ตดิตั้ง......................09-10-8 
กันชนหลัง,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-10-8 

กานและใบปดน้ําฝนกระจกหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-19-3 

กานและใบปดน้ําฝนกระจกหนา,  
   การปรับตั้ง..... .................................. 

 
09-19-4 

กามปูเลื่อนตําแหนงเกียร,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
03-18-14 

การกักเก็บน้ํายาแอร............................... 07-10-3 
การแกไขปญหาตามอาการ [ABS 4 ลอ].....04-03B-5 
การแกไขปญหาตามอาการ [ABS ลอหลัง]..04-03A-2 
การแกไขปญหาบนรถยนต [ABS 4 ลอ]......04-02B-2 

การแกไขปญหาบนรถยนต  
   [ABS ลอหลัง]....................................

 
04-02A-2 

การคนหาสาเหตุของปญหา 
   ที่เกิดเปนครัง้คราว [WL-3]...................

 
01-03A-33 

การคนหาสาเหตุของปญหา 
   ที่เกิดเปนครัง้คราว [WL-C, WE-C].........

 
01-03B-60 

การแจงรหสัของผูผลิต........................... 09-02B-1 
การชารจแบตเตอรี.่................................01-17-4 
การซอมลวดไลฝา..................................09-12-18 
การตรวจสอบ ABS HU/CM  
   [ABS 4 ลอ].......................................

 
04-13B-5 

การตรวจสอบ ABS HU/CM  
   [ABS 4 ลอ].......................................

 
04-13B-2 

การตรวจสอบ EPROM ปมฉีดน้ํามัน 
   เชื้อเพลิง [WL-3]...............................

 
01-40A-29 

การตรวจสอบ G เซ็นเซอร [ABS 4 ลอ]......04-13B-13 
การตรวจสอบ PCM [WL-3].....................01-40A-7 
การตรวจสอบ PCM [WL-C, WE-C]...........01-40B-10 
การตรวจสอบกอน, การปรับตั้งศูนยลอ........02-11-2 
การตรวจสอบกําลังอัด, การตรวจสอบ  
   [WL-3].............................................

 
01-10A-6 

การตรวจสอบกําลังอัด, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-6 

การตรวจสอบรถยนตกอนสงมอบ.............. 00-00-33 
การเติมน้ํายาแอร...................................07-10-3 
การถอด/ตดิตั้ง ABS HU/CM  
   [ABS 4 ลอ]......................................

 
04-13B-3 

การถอด/ตดิตั้ง G เซ็นเซอร [ABS 4 ลอ]....04-13B-12 
การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-3]...................01-40A-6 
การถอด/ตดิตั้ง PCM [WL-C, WE-C].........01-40B-9 
การถายน้ําออกจากตัวดักน้ํา [WL-3]..........01-14A-10 
การถายน้ําออกจากตัวดักน้ํา  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-9 

การทดสอบ KOEO/KOER [WL-3]............01-02A-10 
การทดสอบ KOEO/KOER  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-02B-10 

การทดสอบสมรรถนะระบบน้ํายาแอร...........07-10-2 
การทํางานระบบควบคุมเครื่องยนต,  
   การตรวจสอบ [WL-3].........................

 
01-03A-35 

การทิ้งถุงลมนิรภัยและเข็มขัดนิรภยั 
   แบบดึงกลับลวงหนา............................

 
08-10-18 

การบํารุงรักษาตามระยะ.......................... 00-00-34 
การปองกันน้ําหลอเย็นเครื่องยนต  
   [WL-3].............................................

 
04-11-13 

การปองกันน้ําหลอเย็นเครื่องยนต  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-12A-2 

การโปรแกรม PCM [WL-C, WE-C]............01-12B-2 
การยืนยันขั้นตอนที่ 1: ยืนยันการทํางาน 
   ของสวิตชเครื่องเสียง..........................

 
01-40B-20 

การยืนยันขั้นตอนที่ 1: สภาวะอาการของ 
   ภาครับสัญญาณ (ตัวอยาง)...................

 
09-03D-3 
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การยืนยันขั้นตอนที่ 2: อาการของระบบ 
   เสาอากาศ (ตัวอยาง)...........................

 
09-03D-10 

การยืนยันขั้นตอนที่ 3:, การตรวจสอบ 
   เสาอากาศอยางงาย.............................

 
09-03D-11 

การระเบดิถุงลมนิรภยัและเข็มขัดนิรภยั 
   แบบดึงกลับลวงหนา............................

 
09-03D-11 

การรั่วของน้ําหลอเย็น, การตรวจสอบ  
   [WL-3].............................................

 
08-10-9 

การรั่วของน้ําหลอเย็น, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-12A-5 

การรีเซท็ขอมูล PCM [WL-C, WE-C].........01-12B-5 
การรีเซท็เซ็นเซอร (MAF) มาตรวดั 
   การไหลของอากาศ [WL-C, WE-C]........

 
01-40B-22 

การเริ่มตนการวเิคราะหปญหาบนรถยนต 
   ใน TEST MODE.................................

 
01-40B-22 

การลงทะเบียน รหัสรีโมทคอนโทรล.......... 09-02B-1 
การลบ รหัส DTC...................................09-14-15 
การลบหนวยความจํา.............................. 08-02-2 
การลากรถ............................................09-02B-2 
การไลลม.............................................00-00-27 
การไลลม/การเปลี่ยนน้ํามันคลตัช..............06-14-3 
การไลลมเบรก.......................................05-10-3 
การวิเคราะหปญหาบนรถยนต................... 04-11-3 
การแสดง รหัส DTC...............................09-03B-4 
การแสดงขอมลู PID...............................08-02-2 
การแสดงคาพารามิเตอร (PID) [WL-3]......08-02-5 
การแสดงคาพารามิเตอร (PID)  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-02A-4 

การอาน/ลบผลทดสอบการวิเคราะหปญหา   
   [WL-3].............................................

 
01-02B-6 

การอาน/ลบผลทดสอบการวิเคราะหปญหา  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-02A-4 

เกจวัดนํ้ามันเชือ้เพลิง, การตรวจสอบ......... 01-02B-6 
เกจวัดอุณหภูมนิ้ําหลอเย็น,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-22-12 

เกจวัดอุณหภูมนิ้ําหลอเย็น, การตดิตั้ง  
   [WL-3].............................................

 
09-22-13 

เกจวัดอุณหภูมนิ้ําหลอเย็น, การถอด  
   [WL-3].............................................

 
09-22-13 

เกียร, การถอด/ติดตั้ง [R15M-D]..............09-22-12 
เกียร, การถอด/ติดตั้ง [S15M-D]...............05-11A-5 
เกียรและทรานสเฟอร , การถอด/ตดิตั้ง  
   [S15M-D].........................................

 
05-11B-5 

เกียรและทรานสเฟอร, การตรวจสอบ  
   [S15M-D].........................................

 
05-11B-10 

แกนล็อกประต,ู การถอด/ตดิตัง้.................05-11B-12 
แกนล็อกประตหูลัง, การถอด/ติดตั้ง...........09-14-10 
แกนล็อกฝาทาย, การถอด/ตดิตั้ง..............09-14-10 

ข 
ขดลวดคอลย, การถอด/ตดิตั้ง.................. 09-14-23 
ขอ 1 การขาดของวงจรฟวสหลัก 
   หรือฟวสตัวอ่ืน [WL-3]........................

 
01-03A-8 

ขอ 1 การขาดของวงจรฟวสหลัก 
   หรือฟวสตัวอ่ืน [WL-C, WE-C]..............

 
01-03B-14 

ขอ 1 การข้ึน-ลงอัตโนมัตดิานคนขับ 
   ไมทํางาน [มีระบบกระจกคืนกลับ  
   อัตโนมัต]ิ..........................................

 
 
09-03A-7 

ขอ 1 การวิเคราะหปญหาบนรถยนต 
   ไมทํางาน..........................................

 
09-03B-5 

ขอ 1 เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD  
   ไมสามารถใสแผน CD หรือนําแผน CD   
   ออกได.............................................

 
 
09-03D-19 

ขอ 1 ปริมาณลมออกจากชองลม 
   ไมเพียงพอ (หรือไมมีลมออก)...............

 
07-03-1 

ขอ 1 ไฟเตือน ABS ไมสวางเมื่อหมุน 
   สวิตชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON  
   [ABS ลอหลงั]....................................

 
 
04-03A-3 

ขอ 1 ไฟเตือน ABS สวางคางเมื่อหมุน 
   สวิตชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON  
   [ABS 4 ลอ]...................................... 

 
 
04-03B-6 

ขอ 1 ไฟเตือนกันขโมยทํางานผิดปกต.ิ...... 09-03C-1 
ขอ 1 ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัไมตดิ.........08-03-1 
ขอ 1 มีคลื่นรบกวนหรือมีเสยีงดัง 
   รบกวนตลอด (วิทย,ุ CD)..................... 

 
09-03D-3 

   ขอ 1 รับคลืน่วิทยุไมได (AM/FM)/หรือ 
   เสียงเบาเกินไป..................................

 
09-03D-11 

ขอ 10 เครื่องยนตไมมีกําลัง [WL-3]..........01-03A-20 
ขอ 10 เครื่องเลน CD ไมสามารถเลน 
   ขอมูลเพลงได (CDDA)........................

 
09-03D-24 

ขอ 10 รอบเดินเบาต่ํา/เครื่องยนตดับ 
   ในระหวางถอนคันเรง [WL-C, WE-C]......

 
01-03B-30 

ขอ 11 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิงมาก  
   [WL-3].............................................

 
01-03A-22 

ขอ 11 เครื่องยนตสะดดุ/ดับ/เดินไมเรียบ/
ทํางานไมสมบรูณ/สั่น/กระตุก/ตอบสนอง 
   ชา/ไมเรียบ [WL-C, WE-C]................. 

 
 
01-03B-32 

ขอ 11 เปลี่ยนเพลงไมได.........................09-03D-25 
ขอ 12 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครือ่งมาก/ 
   การรั่ว [WL-3]....................................

 
01-03A-24 

ขอ 12 เครื่องยนตไมมีกําลัง-ชวงเรง/ 
   ความเร็วคงที่ [WL-C, WE-C]................

 
01-03B-35 

ขอ 13 เครื่องยนตมีเสยีงเคาะ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-38 

ขอ 13 ระบบหลอเย็น-เครื่องยนตรอนจดั 
   [WL-3]............................................ 

 
01-03A-25 

ขอ 14 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิงมาก  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-41 

ขอ 14 ระบบหลอเย็น-เครื่องยนตเย็น  
   [WL-3].............................................

 
01-03A-26 

ขอ 15 ควันดํามาก [WL-3]......................01-03A-26 
ขอ 15 ระบบควบคุมมลพิษทาํงาน 
   ไมสมบูรณ [WL-C, WE-C]................... 

 
01-03B-44 

ขอ 16 การสิ้นเปลืองน้ํามันเครือ่งมาก/ 
   การรั่ว [WL-C, WE-C].........................

 
01-03B-47 

ขอ 16 เครื่องยนตมีเสยีงดัง [WL-3].......... 01-03A-27 
ขอ 17 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก  
   [WL-3]............................................ 

 
01-03A-29 

ขอ 17 ระบบหลอเย็น-เครื่องยนตรอนจดั  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-03B-48 

ขอ 18 A/C ทํางานไมมีประสทิธิภาพ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-03A-29 

ขอ 18 ระบบหลอเย็น-เครื่องยนตเย็น  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-50 

ขอ 19 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C  
   คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง [WL-3]....

 
01-03A-30 

ขอ 19 ควันดํามาก [WL-C, WE-C]........... 01-03B-50 
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ขอ 2 กระจกประตูไฟฟาดานคนขับ 
   ไมทํางาน..........................................

 
09-03A-7 

ขอ 2 เครื่องยนตไมหมุน [WL-3]...............01-03A-9 
ขอ 2 เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD  
   ไมสามารถเอาแผน CD ออกได..............

 
09-03D-19 

ขอ 2 ปริมาณลมออกจากชองลม 
   ไมมีการเปลี่ยนแปลง...........................

 
07-03-2 

ขอ 2 เปดระบบเครื่องเสียงไมได................09-03D-4 
ขอ 2 ไฟตรวจสอบเครื่องยนตติดข้ึนมา  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-03B-15 

ขอ 2 ไฟเตือน ABS ไมสวางขึน้เมื่อหมุน
สวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง ON  
   [ABS 4 ลอ]...................................... 

 
 
04-03B-7 

ขอ 2 ไฟเตือน ABS สวางคางเมื่อหมุน 
   สวิตชเครื่องยนตไปตาํแหนง ON  
   [ABS ลอหลงั]....................................

 
 
04-03A-4 

ขอ 2 ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยัตดิคาง........08-03-3 
 ขอ 2 มีเสียงรบกวนจากวิทยุ  
   (AM เทานั้น)..................................... 

 
09-03D-13 

ขอ 2 ไมสามารถรีโปรแกรมตัวรีโมท
คอนโทรล............................................

 
09-03B-7 

ขอ 20 การคนหาสาเหตุของปญหา 
   ที่เกิดเปนครัง้คราว [WL-3]...................

 
01-03A-31 

ขอ 20 มีกลิ่นน้าํมันเชื้อเพลิง (ในหอง 
   เครื่องยนต) [WL-C, WE-C]..................

 
01-03B-53 

ขอ 21 เครื่องยนตมีเสยีงดัง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-03B-54 

ขอ 21 แรงเคลือ่นไฟฟาคงที่ [WL-3].........01-03A-31 
ขอ 22 เครื่องยนตมีการสั่นสะเทือนมาก  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-56 

ขอ 23 A/C ทํางานไมมีประสทิธิภาพ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-57 

ขอ 24 A/C ทํางานตลอดหรือ A/C  
   คอมเพรสเซอรทํางานตอเนื่อง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
 
01-03B-59 

ขอ 25 A/C ไมตัดการทํางาน เม่ือลิ้นเรง 
   เปดเต็มที่ [WL-C, WE-C].....................

 
01-03B-59 

ขอ 3 กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจากดาน 
   คนขับไมทํางานเมื่อใชสวิตชรอง............

 
09-03A-9 

ขอ 3 เครื่องยนตไมหมุน  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-15 

ขอ 3 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารท 
   นาน/การหมนุ/การสตารทไมราบเรยีบ  
   [WL-3].............................................

 
 
01-03A-10 

ขอ 3 เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD  
   ไมสามารถเลนแผน CD ได/ไมมีเสียง......

 
09-03D-20 

ขอ 3 ไฟเตือน ABS สวางคางเปนเวลา  
   4 วินาทีหรือมากกวา เม่ือหมุนสวติช 
   เครื่องยนตไปตําแหนง ON  
   [ABS 4 ลอ].......................................

 
 
 
04-03B-7 

ขอ 3 มีเสียงรบกวนจากวิทยุ  
   (FM เทานั้น)......................................

 
09-03D-14 

ขอ 3 เม่ือหมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง  
   ON ไฟเตือน ABS กะพริบหนึ่งครั้ง 
   จากนั้นสวางคาง [ABS ลอหลัง].............

 
 
04-03A-6 

ขอ 3 ไมมีเสียงออกจากลําโพงทุกตัว......... 09-03D-5 
ขอ 3 ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได........... 07-03-3 
ขอ 4 กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจาก 
   ดานคนขับไมทํางาน เม่ือใช 
   สวิตชหลัก........................................ 

 
 
09-03A-9 

ขอ 4 เกิดขอบกพรองในระบบถึงแม 
   ไฟเตือน ABS ไมติดสวางขึน้  
   [ABS 4 ลอ].......................................

 
 
04-03B-8 

ขอ 4 ความเย็นของลมที่ออกจากชองลม 
   ไมเพียงพอ........................................

 
07-03-4 

ขอ 4 เครื่องยนตสตารทติดยาก/สตารท 
   นาน/การหมนุ/การสตารทไมราบเรยีบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
 
01-03B-17 

ขอ 4 เครื่องยนตหยดุการทํางานหลังจาก 
   สตารท/ทีร่อบเดินเบา [WL-3]...............

 
01-03A-11 

ขอ 4 ไฟเตือน ABS กะพริบตดิและดับ  
   เม่ือหมุนสวิตชเครื่องยนตไปตําแหนง  
   ON หรือขณะขับรถ [ABS ลอหลัง]........

 
 
04-03A-6 

ขอ 4 ไมมีเสียงออกจากลําโพงบางตัว........09-03D-6 
ขอ 4 ไมสามารถหาสถานีได  
   (การคนหาสถานีไมหยุด)......................

 
09-03D-16 

ขอ 4 เสียงกระโดด.................................09-03D-20 
ขอ 5 กระจกประตูไฟฟานอกเหนือจาก 
   ดานคนขับไมทํางาน เม่ือใชสวติชหลัก 
   และสวติชรอง.....................................

 
 
09-03A-9 

ขอ 5 เครื่องยนตหมุนปกตแิตสตารท 
   ไมติด [WL-3]....................................

 
01-03A-13 

ขอ 5 เครื่องยนตหยดุการทํางานหลังจาก 
   สตารท/ทีร่อบเดินเบา  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
 
01-03B-19 

ขอ 5 เครื่องเลน CD/บรรจแุผน CD  
   เลนแผน CD ตกรอง............................

 
09-03D-21 

ขอ 5 ไฟเตือน ABS สวางปกต ิแตระบบ  
   ABS ทํางานไมถูกตอง [ABS ลอหลัง].....

 
04-03A-7 

ขอ 5 ไมสามารถล็อกสถานีได  
   (หนาที่ล็อกสถานีไมทํางาน)..................

 
09-03D-16 

ขอ 5 เสียงแตกหรือคุณภาพเสียงไมด.ี........09-03D-7 
ขอ 5 แอรไมเยน็....................................07-03-6 
ขอ 6 กระจกประตูไฟฟาดานคนขับเลื่อน 
   ลงอัตโนมัติในขณะกําลังปด..................

 
09-03A-11 

ขอ 6 การรับความถีส่ัญญาณ 
   คลาดเคลื่อน......................................

 
09-03D-17 

ขอ 6 เครื่องยนตกลับสูรอบเดนิเบาชา 
   จากตําแหนงเดินเบารอบสูง [WL-3]........

 
01-03A-15 

ขอ 6 เครื่องยนตหมุนปกตแิตสตารท 
   ไมติด [WL-C, WE-C]..........................

 
01-03B-22 

ขอ 6 เครื่องเลน CD ไมทํางาน..................09-03D-21 
ขอ 6 มีเสียงดังรบกวนขณะระบบแอร 
   ทํางาน..............................................

 
07-03-8 

ขอ 6 เสียงดังข้ึน-ลงขณะขับรถ.................09-03D-7 
ขอ 6 หลังจากสตารทเครื่องยนตแลว 
   ไฟเตือน ABS ติดสวางขึ้นตลอดเวลา  
   [ABS ลอหลงั]....................................

 
 
04-03A-8 

ขอ 7 เครื่องยนตกลับสูรอบเดนิเบาชา  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-24 

ขอ 7 เครื่องยนตเดินไมเรียบ/เดินเบาสั่น  
   [WL-3].............................................

 
01-03A-16 

ขอ 7 เครื่องเลน CD ไมสามารถเลนแผน  
   MP3 ได............................................

 
09-03D-22 

ขอ 7 เสียงผดิปกติในขณะกระจก 
   ประตูไฟฟาทํางาน...............................

 
09-03A-13 

ขอ 7 หนาที่ ALC ไมทํางาน.....................09-03D-8 
ขอ 8 เครื่องยนตเดินไมเรียบ/เดินเบาสั่น  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-26 

ขอ 8 เครื่องยนตไมยอมดับ [WL-3]...........01-03A-17 
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ขอ 8 ไฟเรืองแสงทีร่ะบบเครื่องเสียง 
   ไมทํางานตลอดเวลา...........................

 
09-03D-8 

ขอ 8 ไมสามารถเลือกไฟลฟอรแมต็  
   MP3 ได............................................

 
09-03D-23 

ขอ 9 เครื่องยนตเดินเบารอบสงู/ 
   เครื่องยนตไมยอมดับ [WL-C, WE-C]......

 
01-03B-28 

ขอ 9 เครื่องยนตสะดดุ/ดับ/เดนิไมเรียบ/
ทํางานไมสมบรูณ/สั่น/กระตุก/ตอบสนอง 
   ชา/ไมเรียบ [WL-3]............................

 
 
01-03A-18 

ขอ 9 เครื่องเลน CD ไมแสดงชื่อ ในขณะ 
   เลน MP3..........................................

 
09-03D-24 

ขอ 9 หนาจอ LCD ไมแสดงผล 
   ตลอดเวลา........................................ 

 
09-03D-9 

ขอควรระวัง (ระบบบังคับเลี้ยว)..................06-10-1 
ขอควรระวัง [ABS 4 ลอ].........................04-03B-2 
ขอควรระวัง [ABS ลอหลัง]......................04-03A-2 
ขอควรระวังการบริการ............................. 08-10-3 
ขอควรระวังการบริการเก่ียวกับฟวส.............09-21-2 
ขอควรระวังในการบริการ......................... 00-00-12 
ขอควรระวังในการบริการระบบน้ํายาแอร......07-10-1 
ขอตอเพลา, การถอดแยกชิ้นสวน..............03-18-7 
ขอตอเพลา การประกอบชิ้นสวน................03-18-9 
ขอมูลเทคนคิ HVAC...............................07-50-1 
ขอมูลเทคนคิของเกียร............................ 05-50-1 
ขอมูลเทคนคิตวัถังและอุปกรณตกแตง........09-50-1 
ขอมูลเทคนคิระบบขับเคลื่อน/เพลา............03-50-1 
ขอมูลเทคนคิระบบบังคับเลี้ยว...................06-50-1 
ขอมูลเทคนคิระบบเบรก...........................04-50-1 
ขอมูลเทคนคิสาํหรับเครื่องยนต   [WL-3]....01-00-1   
ขอมูลในขณะเกิดขอบกพรอง FREEZE  
   FRAME DATA [WL-C, WE-C]..............

 
01-02B-6 

ข้ันตอนกอนการปฏิบตัิงาน [WL-3]............01-14A-4 
ข้ันตอนกอนการปฏิบตัิงาน  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-14B-3 

ข้ันตอนการปอนรหสั.............................. 09-14-31 
ข้ันตอนการรีโปรแกรมระบบปองกัน 
   การทํางานของเครื่องยนต.....................

 
09-14-24 

ข้ันตอนทั่วไป (คลัตช)............................05-10-3 
ข้ันตอนทั่วไป (ระบบเบรก).......................04-10-1 
ข้ันตอนทั่วไป (ระบบรองรับน้ําหนัก)...........02-10-1 
ข้ันตอนทั่วไปของระบบน้ํายาแอร...............07-10-2 
ข้ันตอนหลังการปฏิบตัิงาน [WL-3]............01-14A-5 
ข้ันตอนหลังการปฏิบตัิงาน  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-14B-4 

เข็มขัดนิรภยั, การตรวจสอบ.....................08-11-6 
เข็มขัดนิรภยั, การถอด/ตดิตั้ง...................08-11-1 
แขนกลไกใบปดน้ําฝนกระจกหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง. ................................ 

 
09-19-3 

ค 
คลัตชแมเหล็ก, การตรวจสอบ..................07-40-5 
คลัตชแมเหล็ก,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
07-40-3 

คลัตชแมเหล็ก, การปรบัแตง....................07-40-4 
ความสูงของรถ, การปรบัตั้ง [4x2].............02-11-1 
ความสูงของรถ, การปรบัตั้ง [4x4].............02-11-2 
คอนโซลกลาง,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-17-13 

คอนเด็นเซอร, การตรวจสอบ....................07-11-8 
คอนเด็นเซอร, การถอด/ตดิตั้ง..................07-11-8 
คอมเพรสเซอร A/C, การถอด/ติดตั้ง..........07-11-6 
คอมมอลเรล, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-14 

คากําหนดลอและยาง..............................02-12-1 
คานยดึแผงคอนโซลหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-17-7 

คาเบื้องตนกระจกประตูไฟฟา,  
   การปรับตั้ง.........................................

 
09-12-11 

คาลิปเปอรดานหนา,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน  
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]....................... 

 
 
04-11-20 

คาลิปเปอรดานหนา,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน  
   [รุนยกสูง, 4x4]..................................

 
 
04-11-21 

คําเตือน การบรกิารระบบหลอเย็น  
   [WL-3].............................................

 
01-12A-2 

คําเตือน การบรกิารระบบหลอเย็น  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-12B-2 

คําเตือนการบรกิาร..................................08-10-2 
คําเตือนการบรกิารระบบน้าํยาแอร..............07-10-1 
คํานํา [การแกไขปญหาตามอาการ,  
   ระบบกระจกประตูไฟฟา  
   (ดานคนขับข้ึน-ลงอัตโนมัติ)].................

 
 
09-03A-2 

คํานํา [การแกไขปญหาตามอาการ,  
   ระบบรีโมทคอนโทรล]......................... 

 
09-03B-1 

คํานํา [การแกไขปญหาตามอาการ]............07-03-1 
คํานํา [การวิเคราะหปญหาบนรถยนต].........08-02-1 
คํานํา [เครื่องเลน CD, บรรจุแผน CD]........ 09-03D-17 
คํานํา [ระบบเครื่องเสียงทั้งหมด]...............09-03D-1 
คํานํา [ระบบปองกันการทํางานของ 
   เครื่องยนต]....................................... 

 
09-02A-1 

คํานํา [วิทย]ุ.........................................09-03D-9 
คิ้วกระจกบังลมหนา, การถอด/ติดตั้ง..........09-16-2 
คิ้วซุมลอบันโคลน, การถอด/ติดตั้ง............09-16-4 
คิ้วรดีน้ําประตหูนา, การถอด/ตดิตั้ง............ 09-16-5 
คิ้วรดีน้ําประตหูลัง, การถอด/ตดิตั้ง............ 09-16-6 
เครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือกระตุน 
   การทํางานของถุงลม), การตรวจสอบ......

 
08-10-19 

เครื่องมือพิเศษตัวถังและอุปกรณตกแตง.....09-60-1 
เครื่องมือพิเศษระบบขับเคลื่อน/พลา.......... 03-60-1 
เครื่องมือพิเศษระบบบังคับเลีย้ว................ 06-60-1 
เครื่องมือพิเศษระบบเบรก........................ 04-60-1 
เครื่องมือพิเศษระบบเสริมความปลอดภยั.....08-60-1 
เครื่องมือพิเศษระบบฮีตเตอร,  
   การไหลเวียนและการปรับอากาศ  
   (HVAC)............................................

 
 
07-60-1 

เครื่องยนต [WL-3]................................ 01-60A-1 
เครื่องยนต [WL-C, WE-C]...................... 01-60B-1 
เครื่องยนต, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3].......... 01-10A-18 
เครื่องยนต, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-10B-19 

เครื่องยนต, การถอด/ประกอบ [WL-3].......01-10A-20 
เครื่องยนต, การถอด/ประกอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-21 

เครื่องยนต, การปรับแตง [WL-3]..............01-10A-20 
เครื่องยนต, การปรับแตง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-21 
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เครื่องเลน CD [อางอิง]...........................09-03D-27 
โคมไฟดานหนา, การถอด/ติดตั้ง...............09-18-3 

จ 
จานกดคลัตช, การตรวจสอบ.................... 05-10-16 
เจนเนอเรเตอร, การตรวจสอบ...................01-17-5 
เจนเนอเรเตอร, การถอด/ตดิตัง้.................01-17-4 
เจนเนอเรเตอร,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
01-17-8 

ช 
ชิ้นสวนประกอบขอตอเพลา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 

03-18-5 
ชิ้นสวนแปนขาคันเรง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-3].............................................

 
01-13A-9 

ชิ้นสวนแปนขาคันเรง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-13B-11 

ชิ้นสวนแผงประตูแค็บ, การถอด/ตดิตั้ง.......09-17-18 
ชุดกระจกมองขาง, การถอด/ติดตั้ง............09-12-19 
ชุดคลัตช, การถอด/ติดตั้ง........................05-10-12 
ชุดควบคุม ABS (CM), การตรวจสอบ  
    [ABS ลอหลัง]...................................

 
04-13A-3 

ชุดควบคุม ABS (CM), การถอด/ตดิตั้ง  
   [ABS ลอหลงั]................................... 

 
04-13A-3 

ชุดควบคุมกระจกประตูแบบมอืหมุน 
   ดานหนา, การถอด/ตดิตั้ง.....................

 
09-12-6 

ชุดควบคุมกระจกประตูไฟฟาดานหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-12-5 

ชุดควบคุมกระจกประตูหลังและกระจก 
   ประตูหลัง, การถอด/ตดิตั้ง....................

 
09-12-4 

ชุดควบคุมอุณหภูม,ิ การติดตัง้..................07-40-7 
ชุดควบคุมอุณหภูม,ิ การถอด....................07-40-7 
ชุดควบคุมอุณหภูม,ิ  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน............... 

 
07-40-8 

ชุดเครื่องเสียง [แบบ A]  
   การแยก/ประกอบชิ้นสวน......................

 
09-20-4 

ชุดเครื่องเสียง [แบบ B],  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-20-5 

ชุดชองเก็บของ, การถอด/ติดตั้ง...............09-17-9 
ชุดชองเก็บของดานบน, การถอด/ติดตั้ง......09-17-9 
ชุดชองแอร, การถอด/ตดิตั้ง.....................09-17-10 
ชุดทําความเยน็, การถอด/ตดิตั้ง................07-11-3 
ชุดทําความเยน็,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
07-11-4 

ชุดโบลเวอร, การถอด/ตดิตั้ง....................07-11-2 
ชุดโบลเวอร,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน............... 

 
07-11-2 

ชุดประตหูนา, การถอด/ตดิตั้ง...................09-11-4 
ชุดประตหูลัง, การถอด/ตดิตั้ง.................. 09-11-4 
ชุดแผงกลาง [แบบ A], การถอด/ตดิตั้ง......09-20-3 
ชุดแผงกลาง [แบบ A],  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-20-4 

ชุดแผงใตคอพวงมาลัย, การถอด/ตดิตั้ง......09-17-10 
ชุดแฟลชเชอร, การตรวจสอบ.................. 09-18-12 
ชุดแฟลชเชอร, การถอด/ตดิตัง้................ 09-18-12 
ชุดไฟทาย, การถอด/ตดิตั้ง......................09-18-7 
ชุดสายไฟขด, การตรวจสอบ....................08-10-8 
ชุดสายไฟขด, การถอด/ตดิตั้ง.................. 08-10-7 

ชุดสายไฟขด, การปรับตั้ง........................08-10-7 
ชุดไฮดรอลิค ABS (HU) [ABS ลอหลัง]......04-13A-2 
ชุดไฮดรอลิค ABS (HU), การถอด/ติดตั้ง  
   [ABS ลอหลงั]...................................

 
04-13A-2 

เช็ควาลว (สองทาง), การตรวจสอบ  
   [WL-3].............................................

 
01-16A-7 

เช็ควาลวสญุญากาศ, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-13B-8 

ซ 
ซีลนํ้ามัน (ทายเกียร), การเปลีย่น  
   [R15M-D].........................................

 

05-11A-3 
ซีลนํ้ามัน (ทายเกียร), การเปลีย่น  
   [S15M-D].........................................

 
05-11B-4 

ซีลนํ้ามันตัวหนา, การถอดเปลีย่น  
   [WL-3].............................................

 
01-10A-15 

ซีลนํ้ามันตัวหนา, การถอดเปลีย่น  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-17 

ซีลนํ้ามันตัวหลงั, การถอดเปลีย่น  
   [WL-3].............................................

 
01-10A-17 

ซีลนํ้ามันตัวหลงั, การถอดเปลีย่น  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-18 

เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรง,  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-40A-20 

เซ็นเซอร (APP) ตําแหนงแปนขาคันเรง,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-40B-28 

เซ็นเซอร (CKP) ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง,  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-40A-31 

เซ็นเซอร (CKP) ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-40B-39 

เซ็นเซอร (CKP) ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง,  
   การถอด/ติดตั้ง [WL-3]........................

 
01-40A-31 

เซ็นเซอร (CKP) ตําแหนงเพลาขอเหวี่ยง,  
   การถอด/ติดตั้ง [WL-C, WE-C].............

 
01-40B-38 

เซ็นเซอร (CS) ปลอกควบคุม,  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-40A-27 

เซ็นเซอร (ECT) อุณหภูมิน้ําหลอเย็น 
   เครื่องยนต, การตรวจสอบ [WL-3]..........

 
01-40A-26 

เซ็นเซอร (ECT) อุณหภูมิน้ําหลอเย็น 
   เครื่องยนต, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
 
01-40B-35 

เซ็นเซอร (ECT) อุณหภูมิน้ําหลอเย็น 
   เครื่องยนต, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3]........

 
01-40A-26 

เซ็นเซอร (ECT) อุณหภูมิน้ําหลอเย็น 
   เครื่องยนต, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
 
01-40B-34 

เซ็นเซอร (IAT) อุณหภูมิไอดี No.1,  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-40A-18 

เซ็นเซอร (IAT) อุณหภูมิไอดี No.1,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-40B-26 

เซ็นเซอร (IAT) อุณหภูมิไอดี No.2/ 
   เซ็นเซอร (MAF) มาตรวัดการไหลของ 
   อากาศ, การตรวจสอบ [WL-3]..............

 
 
01-40A-15 

เซ็นเซอร (IAT) อุณหภูมิไอดี No.2/ 
   เซ็นเซอร (MAF) มาตรวัดการไหลของ 
   อากาศ, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
 
 
01-40B-23 

เซ็นเซอรความเร็ว (VSS), การตรวจสอบ   
   [R15M-D].........................................

 
05-11A-4 
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เซ็นเซอรความเร็ว (VSS), การตรวจสอบ  
   [S15M-D].........................................

 
05-11B-5 

เซ็นเซอรความเร็ว (VSS), การถอด/ตดิตั้ง  
   [R15M-D].........................................

 
05-11A-3 

เซ็นเซอรความเร็ว (VSS), การถอด/ตดิตั้ง  
   [S15M-D].........................................

 
05-11B-5 

เซ็นเซอรความเร็ว ABS [ABS ลอหลัง],  
   การถอด/ติดตั้ง]..................................

 
04-13A-5 

เซ็นเซอรความเร็ว ABS, การตรวจสอบ  
   [ABS ลอหลงั]....................................

 
04-13A-5 

เซ็นเซอรความเร็วปมน้ํามันเชือ้เพลิง,  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-40A-24 

เซ็นเซอรความเร็วรถยนต (VSS),  
   การตรวจสอบ [S15MX-D]....................

 
03-16-2 

เซ็นเซอรความเร็วรถยนต (VSS),  
   การถอด/ติดตั้ง [S15MX-D]..................

 
03-16-2 

เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนา,  
   การตรวจสอบ [ABS 4 ลอ]....................

 
04-13B-9 

เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง [ABS 4 ลอ  
   (4x2 (ยกเวนรุนยกสูง))]...................... 

 
 
04-13B-7 

เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง [ABS 4 ลอ  
   (รุนยกสูง, 4x4)].................................

 
 
04-13B-8 

เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลัง,  
   การถอด/ติดตั้ง [ABS 4 ลอ  
   (4x2 (ยกเวนรุนยกสูง))].......................

 
 
04-13B-10 

เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอดานหลัง,  
   การถอด/ติดตั้ง [ABS 4 ลอ  
   (รุนยกสูง, 4x4)].................................

 
 
04-13B-11 

เซ็นเซอรตรวจจับความเร็วลอหลัง,  
   การตรวจสอบ [ABS 4 ลอ]....................

 
04-13B-11 

เซ็นเซอรตําแหนงไทมเมอร,  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-40A-28 

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP),  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]............... 

 
01-40B-37 

เซ็นเซอรตําแหนงเพลาลูกเบี้ยว (CMP),  
   การถอด/ติดตั้ง [WL-C, WE-C].............

 
01-40B-36 

เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR,  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-40A-32 

เซ็นเซอรตําแหนงวาลว EGR,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-40B-40 

เซ็นเซอรถุงลมนิรภยัขาง,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
08-10-6 

เซ็นเซอรระดับน้ํามันเบรก, การตรวจสอบ.....04-11-7 
เซ็นเซอรแรงดนัน้ํามันเชื้อเพลิง,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-40B-33 

เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง,  
   การตรวจสอบ [WL-3]......................... 

 
01-40A-23 

เซ็นเซอรอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-40B-32 

โซลินอยดวาลว EGR (ระบายอากาศ),  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-16A-5 

โซลินอยดวาลว EGR (สุญญากาศ),  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-16A-5 

โซลินอยดวาลว EGR, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-16B-5 

โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR,  
   การตรวจสอบ [WL-3]......................... 

 
01-16A-6 

โซลินอยดวาลวควบคมุ EGR,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-16B-6 

โซลินอยดวาลวควบคมุบูสทแปรผัน (VBC), 
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]............... 

 
01-13B-6 

โซลินอยดวาลวตัดน้ํามัน, การตรวจสอบ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-14A-21 

โซลินอยดวาลวตัดน้ํามัน, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-3]............................................ 

 
01-14A-21 

โซลินอยดวาลวตัดอากาศ (ครึ่ง),  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-16B-6 

โซลินอยดวาลวตัดอากาศ (เตม็),  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-16B-7 

โซลินอยดวาลวตําแหนงล็อก 
   และปลดล็อก, การตรวจสอบ.................

 
03-18-4 

ด 
ดรัมเบรก ดานหลัง, การถอด/ติดตั้ง........... 04-11-23 
ดรัมเบรกดานหลัง, การตรวจสอบ..............04-11-22 
ดัชนีการแกไขปญหาตามอาการ................ 09-03B-4 
ดัชนตีําแหนงเกียรทรานสเฟอร..................03-16-1 
ดัชนตีําแหนงตดิตั้งระบบควบคุมการล็อก 
   ประตูและระบบรีโมทคอนโทรล..............

 
09-14-2 

ดัชนตีําแหนงตดิตั้งอุปกรณ  
   ระบบเบรกธรรมดา...............................

 
04-11-2 

ดัชนตีําแหนงตดิตั้งระบบปองกัน 
   การขโมย..........................................

 
09-14-3 

ดัชนตีําแหนงตดิตั้งระบบปองกัน 
   การทํางานของเครื่องยนต.....................

 
09-14-4 

ดัชนตีําแหนงตดิตั้งระบบไฟสองสวาง........ 09-18-2 
ดัชนตีําแหนงตดิตั้งระบบแหลงจายไฟ........09-21-1 
ดัชนตีําแหนงตดิตั้งอุปกรณ ABS  
   [ABS 4 ลอ]..................................... 

 
04-13B-1 

ดัชนตีําแหนงตดิตั้งอุปกรณ...................... 04-12-2 
ดัชนตีําแหนงเพลากลาง..........................03-15-1 
ดัชนตีําแหนงระบบขับเคลื่อน 4 ลอ............03-18-1 
ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-03B-6 

ดัชนีแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ  
   [WL-3].............................................

 
01-03A-4 

ดัชนีแสดงตําแหนงกระจกหนา/กระจก 
   ประต/ูกระจกมองขาง...........................

 
09-12-2 

ดัชนีแสดงตําแหนงติดตั้งแผงหนาปด/  
   รายละเอียดสําหรับผูขับข่ี..................... 

 
09-22-1 

ดัชนีแสดงตําแหนงติดตั้ง 
   ระบบความบนัเทิง...............................

 
09-20-2 

ดัชนีแสดงตําแหนงติดตั้ง 
   อุปกรณภายนอก.................................

 
09-16-1 

ดัชนีแสดงตําแหนงเบาะนั่ง...................... 09-13-1 
ดัชนีแสดงตําแหนงประต.ู........................ 09-11-1 
ดัชนีแสดงตําแหนงเฟองทายดานหลัง........03-14B-1 
ดัชนีแสดงตําแหนงระบบควบคุม  
   [WL-3].............................................

 
01-40A-2 

ดัชนีแสดงตําแหนงระบบควบคุม  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-40B-2 

ดัชนีแสดงตําแหนงระบบใบปดนํ้าฝน/ 
   ที่ฉีดนํ้าลางกระจก...............................

 
09-19-2 

ดัชนีแสดงตําแหนงสวนประกอบตัวถัง.........09-10-1 
ดัชนีแสดงตําแหนงอุปกรณภายใน............. 09-17-2 
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AI

ดิสกเบรก ดานหนา, การถอด/ติดตั้ง  
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]....................... 

 
04-11-16 

ดิสกเบรก ดานหนา, การถอด/ติดตั้ง  
   [รุนยกสูง, 4x4]..................................

 
04-11-17 

ดิสกเบรกดานหนา, การตรวจสอบ..............04-11-15 
ไดอะแกรมทอทางสุญญากาศระบบไอด ี 
   [WL-3]............................................ 

 
01-13A-2 

ไดอะแกรมทอทางสุญญากาศระบบไอดี  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-13B-2 

ไดอะแกรมระบบควบคุม [WL-3]...............01-40A-6 
ไดอะแกรมระบบควบคุม  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-40B-8 

ไดอะแกรมระบบน้ํามันเชื้อเพลิง [WL-3]..... 01-14A-4 
ไดอะแกรมระบบน้ํามันเชื้อเพลิง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-14B-3 

ไดอะแกรมสายไฟ การแกไขปญหาตาม 
   อาการ [WL-3]...................................

 
01-03A-2 

ไดอะแกรมสายไฟ การแกไขปญหาตาม 
   อาการ [WL-C, WE-C].........................

 
01-03B-2 

ไดอะแกรมสายไฟ การแกไขปญหา 
   บนรถยนต [WL-3]..............................

 
01-02A-2 

ไดอะแกรมสายไฟ การแกไขปญหา 
   บนรถยนต [WL-C, WE-C]....................

 
01-02B-2 

ไดอะแกรมสายไฟระบบกระจก 
   ประตูไฟฟา....................................... 

 
09-03A-1 

ไดอะแกรมสายไฟระบบควบคมุ [WL-3]..... 01-40A-4 
ไดอะแกรมสายไฟระบบควบคมุ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-40B-4 

ไดอะแกรมสายไฟระบบถุงลมนิรภยั  
   (การแกไขปญหาตามอาการ).................

 
08-03-1 

ไดอะแกรมสายไฟระบบถุงลมนิรภยั  
   (การวิเคราะหปญหาบนรถยนต)..............

 
08-02-1 

ไดอะแกรมสายไฟระบบรีโมทคอนโทรล......09-03B-1 

ต 
ตัวกรองทอน้ํามันไหลเขาปมฉีดนํ้ามัน 
   เชื้อเพลิง, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3]......... 

 

01-14A-16 
ตัวกรองทอน้ํามันไหลเขาปมฉีดนํ้ามัน 
   เชื้อเพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
 
01-14B-14 

ตัวตานทาน, การตรวจสอบ.......................07-40-3 
ตัวตานทาน, การถอด/ตดิตั้ง.....................07-40-3 
ตัวปรับระดับความสูง, การถอด/ติดตั้ง.........08-11-5 
ตัวเรือนออยลคลูเลอร, การตรวจสอบ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-11A-5 

ตัวเรือนออยลคลูเลอร, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]............ 

 
01-11B-5 

ตัวล็อกเข็มขัดนิรภยั, การถอด/ตดิตั้ง..........08-11-7 
ตาราง รหสั DTC....................................08-02-3 
ตารางการแกไขปญหาขอขัดของ.............. 07-03-1 
ตารางการแกไขปญหาตามอาการ  
   [ระบบปองกันการทํางานของ 
   เครื่องยนต]....................................... 

 
 
09-03C-1 

ตารางการวิเคราะหปญหาบนรถยนต  
   [ระบบเครื่องเสียง].............................. 

 
09-02B-2 

ตารางการวิเคราะหปญหาบนรถยนต  
   [ระบบปองกันการทํางานของ  
   เครื่องยนต]....................................... 

 
 
09-02A-2 

ตารางรหสัวิเคราะหปญหา DTC  
   [WL-3].............................................

 
01-02A-11 

ตารางรหสัวิเคราะหปญหา DTC  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-02B-11 

ตารางวิเคราะหปญหา.............................09-03A-4 
ตารางแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ 
   อยางรวดเรว็ [WL-3]...........................

 
01-03A-5 

ตารางแสดงการวิเคราะหปญหาตามอาการ 
  อยางรวดเร็ว [WL-C, WE-C]..................

 
01-03B-8 

ตารางแสดงขอมูล PID............................08-02-6 
ตําแหนง, การติดตั้งอุปกรณ.....................08-10-1 
ตําแหนง, การติดตั้งอุปกรณ.....................08-11-1 
ตําแหนง, การติดตั้งอุปกรณของ 
   ระบบ HVAC......................................

 
07-11-1 

ตําแหนง, การติดตั้งอุปกรณของ 
   ระบบควบคุม HVAC.............................

 
07-40-1 

ตําแหนงของหมายเลขตางๆ.................... 00-00-29 
ตําแหนงของอุปกรณในระบบไฟชารจ.........01-17-1 
ตําแหนงของอุปกรณในระบบสตารท...........01-19-1 
ตําแหนงข้ึนแมแรง.................................00-00-25 
ตําแหนงข้ึนลิฟท (รองรับ 2 จดุ)   
   และการใชขาตั้ง.................................

 
00-00-26 

ตําแหนงชิ้นสวน [WL-3].........................01-11A-1 
ตําแหนงชิ้นสวน [WL-C, WE-C]...............01-11B-1 
ตําแหนงชิ้นสวนเครื่องยนต [WL-3]...........01-10A-2 
ตําแหนงชิ้นสวนเครื่องยนต  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-2 

ตําแหนงชิ้นสวนระบบหลอเยน็ [WL-3].......01-12A-1 
ตําแหนงชิ้นสวนระบบหลอเยน็  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-12B-1 

ตําแหนงชิ้นสวนระบบไอดี [WL-3].............01-13A-1 
ตําแหนงชิ้นสวนระบบไอดี  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-13B-1 

ตําแหนงติดตั้งชิ้นสวนระบบน้าํมันเชื้อเพลิง 
   [WL-3].............................................

 
01-14A-2 

ตําแหนงติดตั้งชิ้นสวนระบบน้าํมันเชื้อเพลิง 
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-1 

ตําแหนงติดตั้งอุปกรณ ABS  
   [ABS ลอหลงั]....................................

 
04-13A-1 

ตําแหนงพวงมาลัยเพาเวอร......................06-14-2 
ตําแหนงสวนประกอบเกียรธรรมดา  
   [S15M-D, S15MX-D].........................

 
05-11B-2 

ตําแหนงสวนประกอบเกียรธรรมดา 
   รายละเอียด [R15M-D]........................

 
05-11A-1 

ตําแหนงสวนประกอบของคลตัช................05-10-2 
ตําแหนงอุปกรณของระบบควบคุมมลภาวะ  
   [WL-3]............................................

 
01-16A-1 

ตําแหนงอุปกรณของระบบควบคุมมลภาวะ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-16B-1 

แตร, การถอด/ติดตั้ง..............................09-22-14 
แตรกันขโมย, การถอด/ตดิตั้ง...................09-14-21 

ถ 
ถังฉดีนํ้าลางกระจกหนา, การถอด/ตดิตั้ง.....09-19-5 
ถังน้ํามันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบ  
   [WL-3]............................................

 
01-14A-9 

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-8 
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ถังน้ํามันเชื้อเพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-3].............................................

 
01-14A-5 

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-4 

ถังพักน้ําสํารอง, การถอด/ติดตั้ง  
   [WL-3].............................................

 
01-12A-6 

ถังพักน้ําสํารอง, การถอด/ติดตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-12B-6 

ถายน้ํามันเกียรทรานสเฟอร การเปลี่ยน.......03-16-2 
ถายน้ํามันเครื่อง การเปลี่ยน [WL-3]..........01-11A-3 
ถายน้ํามันเครื่อง การเปลี่ยน  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-11B-3 

ถายน้ําหลอเยน็ การเปลี่ยน [WL-3]...........01-12A-3 
ถายน้ําหลอเยน็ การเปลี่ยน  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-12B-3 

ถุงลมนิรภยั ดานขาง, การถอด/ติดตั้ง.........08-10-5 
ถุงลมนิรภยั ดานคนขับ, การถอด/ตดิตั้ง......08-10-4 
ถุงลมนิรภยั ดานผูโดยสาร,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
08-10-5 

ท 
ทดสอบการแกไขปญหาบนรถยนต   
   [WL-3]............................................ 

 

01-02A-4 
ทดสอบการแกไขปญหาบนรถยนต  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-02B-7 

ทอน้ํายาแอร, การถอด/ตดิตั้ง...................07-11-8 
ทอน้ําลางกระจกหนา, การถอด/ตดิตั้ง........09-19-6 
ทอลมออก, การถอด/ตดิตั้ง..................... 07-11-5 
ทอลมออก,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
07-11-6 

ทอสญุญากาศ, การตรวจสอบ...................04-11-3 
ที่คลองเชือก, การถอด/ตดิตั้ง.................. 09-16-3 
ที่จดุบุหรี,่ การตรวจสอบ......................... 09-20-9 
ที่จดุบุหรี,่ การถอด/ติดตั้ง........................09-20-8 
เทอรโบชารจเจอร, การตรวจสอบ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-13A-5 

เทอรโบชารจเจอร, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-13B-5 

เทอรมสิเตอร, การตรวจสอบ.....................07-40-5 
เทอรมสิเตอร, การถอด/ตดิตั้ง...................07-40-5 
เทอรโมสตรัท, การตรวจสอบ [WL-3]........01-12A-8 
เทอรโมสตรัท, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-12B-8 

เทอรโมสตรัท, การถอด/ตดิตัง้ [WL-3]......01-12A-7 
เทอรโมสตรัท, การถอด/ตดิตัง้  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-12B-7 

น 
น้ํามันเกียร, การตรวจสอบ [R15M-D]........ 05-11A-2 
น้ํามันเกียร, การตรวจสอบ  
   [S15M-D, S15MX-D]......................... 

 
05-11B-3 

น้ํามันเกียร การเปลี่ยน [R15M-D].............05-11A-2 
น้ํามันเกียร การเปลี่ยน  
   [S15M-D, S15MX-D].........................

 
05-11B-4 

น้ํามันเกียรทรานสเฟอร, การตรวจสอบ....... 03-16-1 
น้ํามันคลตัช, การตรวจสอบ......................05-10-3 

น้ํามันพวงมาลยัเพาเวอร, การตรวจสอบ......06-14-3 
น้ํามันเฟองทายดานหลัง, การตรวจสอบ......03-14B-2 
น้ํามันเฟองทายดานหลัง การเปลี่ยน...........03-14B-2 

บ 
บทนํา [ABS 4 ลอ].................................04-03B-2 
บทนํา [ABS ลอหลัง]..............................04-03A-1 
บทนํา [WL-3]..................................... 01-02A-4 
บทนํา [WL-C, WE-C]........................... 01-02B-6 
บูสทเซ็นเซอร, การตรวจสอบ [WL-3]....... 01-40A-19 
บูสทเซ็นเซอร, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-40B-27 

เบรกมือ, การถอด/ตดิตั้ง.........................04-12-4 
เบาะนั่ง, การถอด/ตดิตั้ง..........................09-13-2 
เบาะนั่ง, การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน....... 09-13-3 
เบาะนั่งดานหนา, การถอด/ติดตั้ง...............09-13-4 
เบาะนั่งดานหนา,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-13-4 

เบาะนั่งดานหลงั, การถอด/ติดตั้ง.............. 09-13-5 
เบาะนั่งดานหลงั,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-13-5 

แบตเตอรี,่ การตรวจสอบ......................... 01-17-2 
แบตเตอรี,่ การถอด/ติดตั้ง....................... 01-17-2 
แบตเตอรีร่ีโมทคอนโทรล, การตรวจสอบ....09-14-17 
แบตเตอรีร่ีโมทคอนโทรล การเปลี่ยน........ 09-14-16 
แบบสอบถามการแกไขปญหาตามอาการ 
   ระบบกระจกประตูไฟฟา........................

 
09-03A-3 

ใบตรวจสอบระบบรีโมทคอนโทรล............. 09-03B-2 
ใบพัดลม, การตรวจสอบ [WL-3]...............01-12A-9 
ใบพัดลม, การตรวจสอบ [WL-C, WE-C].....01-12B-8 
ใบพัดลม, การถอด/ติดตั้ง [WL-3].............01-12A-8 
ใบพัดลม, การถอด/ติดตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-12B-8 

ป 
ประต,ู การปรับตั้ง.................................. 09-11-2 
ประตู หนา, การถอด/ตดิตั้ง......................09-11-2 
ประตู หลัง, การถอด/ตดิตั้ง..................... 09-11-2 
ประตู หลัง, การถอด/ตดิตั้ง......................09-17-18 
ประตแูค็บ,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-10-11 

ปะเก็นฝาสูบ, การถอดเปลีย่น [WL-3]........01-10A-8 
ปะเก็นฝาสูบ, การถอดเปลีย่น  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-9 

ปมคลตัชตัวลาง, การถอด/ติดตั้ง.............. 05-10-10 
ปมคลตัชตัวลาง,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
05-10-11 

ปมฉีดน้าํมันเชือ้เพลิง, การตรวจสอบ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-14A-13 

ปมฉีดน้าํมันเชือ้เพลิง, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-14B-13 

ปมฉีดน้าํมันเชือ้เพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-3]............................................ 

 
01-14A-12 

ปมฉีดน้าํมันเชือ้เพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-14B-11 
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AI

ปมน้ํา, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3]................ 01-12A-9 
ปมน้ํา, การถอด/ตดิตั้ง [WL-C, WE-C].......01-12B-9 
ปมน้ํามันเครื่อง, การตรวจสอบ [WL-3]..... 01-11A-9 
ปมน้ํามันเครื่อง, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-11B-10 

ปมน้ํามันเครื่อง, การถอด/ติดตั้ง [WL-3].....01-11A-7 
ปมน้ํามันเครื่อง, การถอด/ติดตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-11B-7 

ปมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
06-14-14-2 

ปมน้ํามันพวงมาลัยเพาเวอร,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
06-14-15 

ปมสุญญากาศ, การตรวจสอบ...................04-11-11 
ปมสุญญากาศ, การถอด/ตดิตัง้.................04-11-11 
แปนขาคันเรง, การปรับตั้ง [WL-3]............ 01-13A-9 
แปนขาคันเรง, การปรับตั้ง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-13B-12 

แปนคลตัช, การถอด/ตดิตั้ง......................05-10-5 
แปนคลตัช,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
05-10-6 

แปนคลตัช, การปรับตั้ง........................... 05-10-4 
แปนเหยียบเบรก, การถอด/ติดตั้ง..............04-11-5 
แปนเหยียบเบรก....................................04-11-4 
โปรแกรมรหสัการฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-40B-21 

ผ 
ผาดสิกเบรกดานหนา, การเปลีย่น  
   [4x2 (ยกเวนรุนยกสูง)]....................... 

 

04-11-19 
ผาดสิกเบรกดานหนา, การเปลีย่น  
   [รุนยกสูง, 4x4]..................................

 
04-11-20 

แผงกระจกประตู แค็บ, การถอด/ตดิตั้ง........09-12-5 
แผงกระจังหนา, การถอด/ติดตั้ง................09-16-3 
แผงขางเสากลาง, การถอด/ตดิตั้ง.............09-17-15 
แผงขางเสากลางดานบน,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-17-16 

แผงขางเสากลางดานลาง,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-17-16 

แผงขางเสาหนา, การถอด/ติดตั้ง.............. 09-17-14 
แผงคอนโซล กลาง, การถอด/ติดตั้ง..........09-17-12 
แผงคอนโซล หนา, การถอด/ติดตั้ง...........09-17-4 
แผงคอนโซลหนา,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-17-6 

แผงประตู แค็บ, การถอด/ติดตั้ง................09-10-10 
แผงประตู หนา, การถอด/ติดตั้ง................ 09-17-17 
แผงปดขางดานหนา, การถอด/ตดิตั้ง.........09-17-14 
แผงปดขางดานหลัง, การถอด/ตดิตั้ง.........09-17-14 
แผงปดขางหลงัคา, การถอด/ติดตั้ง........... 09-17-21 
แผงปดชองกระจกมองขาง,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-17-11 

แผงปดชายประตูดานลางตัวหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
09-17-20 

แผงปดชายประตูดานลางตัวหลัง,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-17-21 

แผงปดมาตรวดั, การถอด/ตดิตั้ง...............09-17-8 
แผงปดสวนกลาง, การถอด/ตดิตั้ง............. 09-17-13 
แผงเสาหลัง, การถอด/ตดิตั้ง................... 09-17-17 
แผงหนา, การถอด/ติดตั้งปด.................... 09-22-2 

แผงหนาปด, การตรวจสอบ......................09-22-2 
แผงหนาปด,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-22-2 

แผงหลัง ดานบน, การถอด/ติดตั้ง.............09-17-19 
แผงหลัง ดานลาง, การถอด/ตดิตั้ง............09-17-19 
แผนกระจกมองขาง, การถอด/ติดตั้ง..........09-12-19 
แผนกันโคลนหนา, การถอด/ตดิตั้ง............09-16-4 
แผนกันโคลนหลัง, การถอด/ตดิตั้ง............09-16-4 
แผนครอบพื้นรถยนต, การถอด/ตดิตั้ง.........09-17-23 
แผนคลัตช, การตรวจสอบ....................... 05-10-17 
แผนปดขอบประต,ู การตดิตั้ง................... 09-16-6 
แผนปดขอบประต,ู การถอด..................... 09-16-6 
แผนปดหลังคา, การถอด/ติดตั้ง............... 09-17-21 
แผนผัง ABS [ABS 4 ลอ]........................04-03B-1 
แผนผัง ABS [ABS ลอหลัง].................... 04-03A-1 
แผนผังวงจร ABS [ABS 4 ลอ]..................04-02B-1 
แผนผังวงจร ABS [ABS ลอหลัง]..............04-02A-2 
แผนผังอุปกรณของระบบควบคุมมลภาวะ  
   [WL-3]............................................

 
01-16A-3 

แผนผังอุปกรณของระบบควบคุมมลภาวะ   
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-16B-3 

แผนเสริมกันชนหนา, การถอด/ตดิตั้ง.........09-10-9 
แผนเสริมกันชนหนา,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-10-9 

ฝ 
ฝากระโปรงรถยนต, การถอด/ติดตั้ง...........09-10-2 
ฝากระโปรงรถยนต, การปรับตั้ง.................09-10-3 
ฝาครอบคอพวงมาลัย, การถอด/ตดิตั้ง........09-17-8 
ฝาทาย, การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน.......09-16-2 
ฝาทาย, การปรบัตั้ง................................09-16-3 
ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง, การถอด/ตดิตั้ง.....09-10-2 
ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง.......................... 09-10-2 
ฝาปดที่เติมน้าํมันเชื้อเพลิงและฝา 
   ถังน้ํามันเชื้อเพลิง, การถอด/ติดตั้ง.........

 
09-14-17 

ฝาหมอน้ํา, การตรวจสอบ [WL-3].............01-12A-5 
ฝาหมอน้ํา, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-12B-5 

พ 
พวงมาลัย, การตรวจสอบ.........................06-14-5 
พวงมาลัย, การถอด/ติดตั้ง.......................06-14-6 
พ้ืนฐาน, การตรวจสอบระบบกระจก 
   ประตูไฟฟา........................................

 
09-03A-4 

เพลากลาง, การตรวจสอบ.......................03-15-4 
เพลากลาง, การถอด/ตดิตั้ง..................... 03-15-2 
เพลาแกนพวงมาลัย, การตรวจสอบ............06-14-9 

ฟ 
ฟวสหลัก, การถอด/ติดตั้ง....................... 09-21-2 
เฟองทายดานหลัง [LSD (เฟองทาย 
   ลิมิเต็ดสลิป)], การตรวจสอบ.................

 
03-14B-16 

เฟองทายดานหลัง [LSD (เฟองทาย 
   ลิมิเต็ดสลิป)] การประกอบ....................

 
03-14B-18 

เฟองทายดานหลัง [เฟองทายมาตรฐาน],  
   การถอดแยก......................................

 
03-14B-4 
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เฟองทายดานหลัง [เฟองทายมาตรฐาน],  
   การประกอบ...................................... 

 
03-14B-7 

เฟองทายดานหลัง, การถอด/ติดตั้ง............03-14B-3 
ไฟตดัหมอกดานหนา, การถอด/ตดิตั้ง........09-18-5 
ไฟตดัหมอกดานหนา, การปรบัตั้ง..............09-18-5 
ไฟเบรกดวงทีส่าม, การถอด/ตดิตั้ง............09-18-7 
ไฟเลี้ยวหนาดานขาง, การถอด/ติดตั้ง.........09-18-6 
ไฟสองปายทะเบียนรถ, การถอด/ตดิตั้ง......09-18-8 
ไฟสองสวางภายใน, การตรวจสอบ............ 09-18-14 
ไฟสองสวางภายใน, การถอด/ติดตั้ง.......... 09-18-13 
ไฟหนา, การปรับตั้ง................................09-18-4 

ม 
มอเตอรกระจกประตูไฟฟา, การตรวจสอบ....09-12-7 
มอเตอรกระจกประตูไฟฟาดานหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
09-12-7 

มอเตอรกระจกประตูไฟฟาดานหลัง,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-12-7 

มอเตอรทีฉ่ีดน้าํลางกระจกหนา,  
   การตรวจสอบ.................................... 

 
09-19-5 

มอเตอรทีฉ่ีดน้าํลางกระจกหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-19-5 

มอเตอรโบลเวอร, การตรวจสอบ................07-40-2 
มอเตอรโบลเวอร, การถอด/ตดิตั้ง..............07-40-2 
มอเตอรใบปดน้าํฝนกระจกหนา,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-19-4 

มอเตอรใบปดน้าํฝนกระจกหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-19-4 

มอเตอรสตารท, การตรวจสอบ..................01-19-3 
มอเตอรสตารท, การถอด/ติดตั้ง [WL-3].....01-19-2 
มอเตอรสตารท, การถอด/ติดตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-19-2 

มอเตอรสตารท,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
01-19-8 

มาตรฐานใหม........................................00-00-30 
มือเปดประตูดานหนา ตัวนอก,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-14-5 

มือเปดประตูดานหนา ตัวใน,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-14-6 

มือเปดประตูดานหลัง ตัวนอก,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
09-14-6 

มือเปดประตูดานหลัง ตัวใน,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
09-14-7 

มือหมุนกระจก, การติดตั้ง....................... 09-12-6 
มือหมุนกระจก, การถอด......................... 09-12-6 
แมปมคลัตชตัวบน, การถอด/ติดตั้ง............05-10-6 
แมปมคลัตชตัวบน,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
05-10-8 

แมปมเบรก, การถอด/ตดิตั้ง.................... 04-11-6 
แมปมเบรก,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
04-11-8 

โมดุลควบคุม SAS, การถอด/ตดิตั้ง............08-10-6 
โมดุลควบคุมกันขโมย, การตรวจสอบ....... 09-14-20 
โมดุลควบคุมกันขโมย, การถอด/ตดิตั้ง.......09-14-19 
โมดุลควบคุมการล็อกประต,ู การตรวจสอบ...09-14-11 
โมดุลควบคุมการล็อกประต,ู  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-14-11 

โมดุลควบคุมระบบรีโมทคอนโทรล,  
   การตรวจสอบ.................................... 

 
09-14-13 

โมดุลควบคุมระบบรีโมทคอนโทรล,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
09-14-12 

โมดุลควบคุมระบบรีโมทคอนโทรล,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-14-13 

ร 
รหสั DTC 01........................................ 09-02A-2 
รหสั DTC 02........................................ 09-02A-3 
รหสั DTC 03........................................ 09-02A-3 
รหสั DTC 10 [ABS ลอหลัง]....................04-02A-9 
รหสั DTC 11 [ABS ลอหลัง]....................04-02A-10 
รหสั DTC 11........................................ 09-02A-4 
รหสั DTC 12 [ABS ลอหลัง]....................04-02A-10 
รหสั DTC 13 [ABS ลอหลัง]....................04-02A-11 
รหสั DTC 2 [ABS ลอหลัง]......................04-02A-4 
รหสั DTC 21........................................ 09-02A-4 
รหสั DTC 24........................................ 09-02A-5 
รหสั DTC 3 [ABS ลอหลัง]..................... 04-02A-4 
รหสั DTC 30........................................ 09-02A-5 
รหสั DTC 4 [ABS ลอหลัง]..................... 04-02A-5 
รหสั DTC 5 [ABS ลอหลัง]......................04-02A-6 
รหสั DTC 6 [ABS ลอหลัง]..................... 04-02A-7 
รหสั DTC 7 [ABS ลอหลัง]......................04-02A-8 
รหสั DTC 8 [ABS ลอหลัง]......................04-02A-8 
รหสั DTC 9 [ABS ลอหลัง]......................04-02A-9 
รหสั DTC B1231...................................08-02-8 
รหสั DTC B1317, B1318 [ABS 4 ลอ]...... 04-02B-7 
รหสั DTC B1317, B1318....................... 08-02-8 
รหสั DTC B1342 [ABS 4 ลอ]..................04-02B-8 
รหสั DTC B1342...................................08-02-9 
รหสั DTC B1484 [ABS 4 ลอ]..................04-02B-8 
รหสั DTC B1869, B1870........................08-02-10 
รหสั DTC B1877, B1878, B1879,  
   B1885............................................. 

 
08-02-12 

รหสั DTC B1881, B1882, B1883,  
   B1886..............................................

 
08-02-14 

รหสั DTC B1913, B1916, B1932,  
   B1934............................................. 

 
08-02-16 

รหสั DTC B1913, B1925, B1933,  
   B1935............................................. 

 
08-02-18 

รหสั DTC B1992, B1993, B1994,  
   B1995............................................. 

 
08-02-20 

รหสั DTC B1996, B1997, B1998,  
   B1999............................................. 

 
08-02-22 

รหสั DTC B2444, U2017....................... 08-02-24 
รหสั DTC B2445, U2018...................... 08-02-25 
รหสั DTC B2867...................................08-02-27 
รหสั DTC C1095, C1096 [ABS 4 ลอ]......04-02B-9 
รหสั DTC C1145, C1155, C1165,  
   C1175 [ABS 4 ลอ]............................ 

 
04-02B-11 

รหสั DTC C1186 [ABS 4 ลอ]................. 04-02B-12 
รหสั DTC C1194, C1198, C1202,  
   C1206, C1210, C1214 [ABS 4 ลอ]......

 
04-02B-13 

รหสั DTC C1222 [ABS 4 ลอ]................. 04-02B-14 
รหสั DTC C1233, C1234, 1235,  
   C1236 [ABS 4 ลอ]............................ 

 
04-02B-16 
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รหสั DTC C1414 [ABS 4 ลอ]..................04-02B-17 
รหสั DTC C1730, C1949, C1950  
   [ABS 4 ลอ].......................................

 
04-02B-18 

รหสั DTC P0016 [WL-C, WE-C]..............01-02B-15 
รหสั DTC P0045 [WL-C, WE-C]............. 01-02B-16 
รหสั DTC P0046 [WL-C, WE-C]..............01-02B-18 
รหสั DTC P0047 [WL-C, WE-C]............. 01-02B-19 
รหสั DTC P0048 [WL-C, WE-C]..............01-02B-21 
รหสั DTC P0088 [WL-C, WE-C]..............01-02B-23 
รหสั DTC P0093 [WL-C, WE-C]..............01-02B-24 
รหสั DTC P0097 [WL-C, WE-C]..............01-02B-25 
รหสั DTC P0098 [WL-C, WE-C]..............01-02B-27 
รหสั DTC P0100 [WL-3]........................01-02A-13 
รหสั DTC P0102 [WL-C, WE-C]..............01-02B-29 
รหสั DTC P0103 [WL-C, WE-C]..............01-02B-31 
รหสั DTC P0105 [WL-3]........................01-02A-15 
รหสั DTC P0106 [WL-C, WE-C]..............01-02B-33 
รหสั DTC P0107 [WL-C, WE-C]............. 01-02B-35 
รหสั DTC P0108 [WL-C, WE-C]..............01-02B-38 
รหสั DTC P0110 [WL-3]........................01-02A-18 
รหสั DTC P0112 [WL-C, WE-C]..............01-02B-41 
รหสั DTC P0113 [WL-C, WE-C]..............01-02B-42 
รหสั DTC P0115 [WL-3]........................01-02A-20 
รหสั DTC P0117 [WL-C, WE-C]..............01-02B-44 
รหสั DTC P0118 [WL-C, WE-C]..............01-02B-46 
รหสั DTC P0120 [WL-3]........................01-02A-22 
รหสั DTC P0122 [WL-C, WE-C]..............01-02B-48 
รหสั DTC P0123 [WL-C, WE-C]..............01-02B-50 
รหสั DTC P0180 [WL-3]........................01-02A-26 
รหสั DTC P0182 [WL-C, WE-C]..............01-02B-52 
รหสั DTC P0183 [WL-C, WE-C]..............01-02B-54 
รหสั DTC P0191 [WL-C, WE-C]..............01-02B-56 
รหสั DTC P0192 [WL-C, WE-C]..............01-02B-57 
รหสั DTC P0193 [WL-C, WE-C]..............01-02B-59 
รหสั DTC P0201 [WL-C, WE-C]..............01-02B-61 
รหสั DTC P0202 [WL-C, WE-C]..............01-02B-62 
รหสั DTC P0203 [WL-C, WE-C]..............01-02B-64 
รหสั DTC P0204 [WL-C, WE-C]..............01-02B-66 
รหสั DTC P0222 [WL-C, WE-C]..............01-02B-68 
รหสั DTC P0223 [WL-C, WE-C]..............01-02B-71 
รหสั DTC P0227 [WL-C, WE-C]..............01-02B-74 
รหสั DTC P0228 [WL-C, WE-C]..............01-02B-76 
รหสั DTC P0251 [WL-3]........................01-02A-28 
รหสั DTC P0300 [WL-C, WE-C]............. 01-02B-78 
รหสั DTC P0301, P0302, P0303,  
   P0304 [WL-C, WE-C]........................

 
01-02B-80 

รหสั DTC P0335 [WL-3]........................01-02A-31 
รหสั DTC P0335 [WL-C, WE-C]..............01-02B-81 
รหสั DTC P0340 [WL-C, WE-C]..............01-02B-84 
รหสั DTC P0380 [WL-C, WE-C]..............01-02B-86 
รหสั DTC P0400 [WL-3]........................01-02A-33 
รหสั DTC P0403 [WL-C, WE-C]..............01-02B-89 
รหสั DTC P0405 [WL-C, WE-C]..............01-02B-91 
รหสั DTC P0406 [WL-C, WE-C]..............01-02B-93 
รหสั DTC P0489 [WL-C, WE-C]..............01-02B-95 
รหสั DTC P0490 [WL-C, WE-C]..............01-02B-96 
รหสั DTC P0500 [WL-3]........................01-02A-34 
รหสั DTC P0500 [WL-C, WE-C]........... 01-02B-98 
รหสั DTC P0510 [WL-3]........................01-02A-36 
รหสั DTC P0563 [WL-C, WE-C]..............01-02B-100 

รหสั DTC P0602 [WL-C, WE-C].............01-02B-102 
รหสั DTC P0606 [WL-3]........................01-02A-37 
รหสั DTC P0606, P2530  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-02B-102 

รหสั DTC P0607 [WL-C, WE-C]..............01-02B-102 
รหสั DTC P0610 [WL-C, WE-C]..............01-02B-103 
รหสั DTC P0627 [WL-C, WE-C].............01-02B-104 
รหสั DTC P0628 [WL-C, WE-C]..............01-02B-106 
รหสั DTC P0629 [WL-C, WE-C]..............01-02B-107 
รหสั DTC P0642 [WL-C, WE-C]..............01-02B-109 
รหสั DTC P0643 [WL-C, WE-C]..............01-02B-112 
รหสั DTC P0652 [WL-C, WE-C].............01-02B-116 
รหสั DTC P0653 [WL-C, WE-C]..............01-02B-117 
รหสั DTC P0660 [WL-C, WE-C]..............01-02B-119 
รหสั DTC P0661 [WL-C, WE-C]..............01-02B-123 
รหสั DTC P0662 [WL-C, WE-C].............01-02B-125 
รหสั DTC P0663 [WL-C, WE-C].............01-02B-127 
รหสั DTC P0664 [WL-C, WE-C]..............01-02B-128 
รหสั DTC P0665 [WL-C, WE-C]..............01-02B-130 
รหสั DTC P0685 [WL-C, WE-C]..............01-02B-132 
รหสั DTC P0698 [WL-C, WE-C].............01-02B-134 
รหสั DTC P0699 [WL-C, WE-C].............01-02B-136 
รหสั DTC P1110 [WL-3]........................01-02A-38 
รหสั DTC P1182 [WL-3]........................01-02A-40 
รหสั DTC P1189 [WL-3]........................01-02A-42 
รหสั DTC P1195 [WL-3]........................01-02A-44 
รหสั DTC P1196 [WL-C, WE-C]..............01-02B-138 
รหสั DTC P1226 [WL-3]........................01-02A-44 
รหสั DTC P1259 [WL-C, WE-C]..............01-02B-141 
รหสั DTC P1260 [WL-C, WE-C].............01-02B-144 
รหสั DTC P1312 [WL-3]........................01-02A-46 
รหสั DTC P1318 [WL-3]........................01-02A-49 
รหสั DTC P1391 [WL-C, WE-C]..............01-02B-144 
รหสั DTC P1392 [WL-C, WE-C]..............01-02B-147 
รหสั DTC P1402 [WL-3]........................01-02A-51 
รหสั DTC P1602 [WL-C, WE-C]..............01-02B-149 
รหสั DTC P1603 [WL-C, WE-C].............01-02B-149 
รหสั DTC P1604 [WL-C, WE-C]..............01-02B-150 
รหสั DTC P1621, P1622, P1623,  
   P1624 [WL-C, WE-C]........................

 
01-02B-150 

รหสั DTC P1649 [WL-3]........................01-02A-54 
รหสั DTC P1675 [WL-C, WE-C]..............01-02B-151 
รหสั DTC P1676 [WL-C, WE-C].............01-02B-152 
รหสั DTC P2135 [WL-C, WE-C]..............01-02B-152 
รหสั DTC P2136 [WL-C, WE-C]..............01-02B-153 
รหสั DTC P2143 [WL-C, WE-C].............01-02B-154 
รหสั DTC P2144 [WL-C, WE-C]..............01-02B-156 
รหสั DTC P2145 [WL-C, WE-C]..............01-02B-158 
รหสั DTC P2146 [WL-C, WE-C]..............01-02B-160 
รหสั DTC P2147 [WL-C, WE-C]..............01-02B-160 
รหสั DTC P2148 [WL-C, WE-C]..............01-02B-162 
รหสั DTC P2149 [WL-C, WE-C]............ 01-02B-164 
รหสั DTC P2150 [WL-C, WE-C]..............01-02B-165 
รหสั DTC P2151 [WL-C, WE-C]..............01-02B-167 
รหสั DTC P2227 [WL-C, WE-C]..............01-02B-170 
รหสั DTC P2228 [WL-C, WE-C].............01-02B-170 
รหสั DTC P2229 [WL-C, WE-C]..............01-02B-171 
รหสัปญหาเพนดิ้ง (Pending Trouble  
   Codes) [WL-C, WE-C].......................

 
01-02B-6 

รหสัหมายเลขตัวถัง (VIN).......................00-00-1 
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ระดับน้าํมันเครือ่ง, การตรวจสอบ [WL-3]....01-11A-2 
ระดับน้าํมันเครือ่ง, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C] .................................

 
01-11B-2 

ระดับน้าํหลอเยน็เครื่องยนต,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-12B-2 

ระดับน้าํหลอเยน็เครื่องยนต,  
   การตรวจสอบ [WL-3]......................... 

 
01-12A-2 

ระบบ EGR, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3]...........01-16A-4 
ระบบ EGR, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-16B-4 

ระบบควบคุมเครื่องยนต, การตรวจสอบ 
   การทํางาน [WL-C, WE-C]...................

 
01-03B-62 

ระบบถุงลมนิรภยั....................................08-03-1 
ระบบไฟฟา......................................... 00-00-19 
ระบบรีโมทคอนโทรลเบื้องตน,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-03B-3 

ระบบวทิย,ุ การติดตั้ง............................. 00-00-18 
ระบบไอด,ี การถอด/ติดตั้ง [WL-3]............01-13A-3 
ระบบไอด,ี การถอด/ติดตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-13B-3 

ระบบไอเสีย, การตรวจสอบ [WL-3]...........01-15A-1 
ระบบไอเสีย, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-15B-1 

ระบบไอเสีย, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3].........01-15A-2 
ระบบไอเสีย, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-15B-2 

ระยะเบรกมือ, การตรวจสอบ.....................04-12-3 
ระยะเบรกมือ, การปรับตั้ง.........................04-12-3 
ระยะหางวาลว, การตรวจสอบ [WL-3]........01-10A-5 
ระยะหางวาลว, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-5 

ระยะหางวาลว, การปรับตั้ง [WL-3]........... 01-10A-5 
ระยะหางวาลว, การปรับตั้ง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-5 

รีเลย ABS, การตรวจสอบ [ABS ลอหลัง]....04-13A-7 
รีเลย ABS, การถอด/ติดตั้ง [ABS ลอหลัง]..04-13A-6 
รีเลยแตร, การตรวจสอบ..........................09-22-14 
รีเลยแตร, การถอด/ติดตั้ง....................... 09-22-14 
รีเลยหลัก, การตรวจสอบ [WL-3]............. 01-40A-14 
รีเลยหลัก, การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]... 01-40B-23 
รีเลยหวัเผา, การตรวจสอบ [WL-3]............01-13A-7 
รีเลยหวัเผา, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-13B-9 

รีเลยหวัเผา, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3]..........01-13A-7 
รีเลยหวัเผา, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-13B-9 

แรงดันน้าํมันเครื่อง, การตรวจสอบ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-11A-2 

แรงดันน้าํมันเครื่อง, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-11B-2 

แรงดันน้าํยาแอร, การตรวจสอบ................ 07-10-3 
โรลโอเวอร วาลว (Rollover valve),  
   การตรวจสอบ [WL-3]......................... 

 
01-16A-6 

โรลโอเวอร วาลว (Rollover valve),  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]...............

 
01-16B-8 

ล 
ลวดไลฝา, การตรวจสอบ.........................09-12-18 

ลอชวยแรง, การตรวจสอบ [R15M-D]........05-10-18 
ลอชวยแรงแบบ Dual-mass,  
   การตรวจสอบ [S15M-D, S15MX-D]......

 
05-10-19 

ลําโพงดานหนา, การตรวจสอบ.................09-20-5 
ลําโพงดานหนา, การถอด/ติดตั้ง............... 09-20-5 
ลําโพงดานหลงั, การตรวจสอบ.................09-20-6 
ลําโพงดานหลงั, การถอด/ติดตั้ง...............09-20-6 
ลําโพงเสียงสูง, การตรวจสอบ.................. 09-20-7 
ลําโพงเสียงสูง, การถอด/ติดตั้ง................ 09-20-7 
ลูกปนกดคลตัช, การตรวจสอบ................. 05-10-17 
ลูกปนปลายเกยีร, การตรวจสอบ............... 05-10-18 

ว 
วาลว EGR, การตรวจสอบ [WL-3].......... 01-16A-5 
วาลว EGR, การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]..01-16B-5 
วาลวกันกลับ, การตรวจสอบ.....................03-18-4 
วาลวควบคุมไทมเมอร (TCV),  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 
01-14A-15 

วาลวควบคุมแรงดันน้ํามันเบรก (LSPV),  
   การตรวจสอบ.................................... 

 
04-11-12 

วาลวควบคุมแรงดันน้ํามันเบรก (LSPV),  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
04-11-14 

วาลวควบคุมแรงดันน้ํามันเบรก (LSPV),  
   การปรับตั้ง........................................ 

 
04-11-13 

วาลวตดัอากาศ, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-16B-7 

วาลวแบงน้ํามัน, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-13 

วิทยุ [อางอิง]....................................... 09-03D-25 
วิธีการใชคูมือ........................................00-00-2 

ศ 
ศูนยลอหนา, การปรับตั้ง [4x2].................02-11-3 
ศูนยลอหนา, การปรับตั้ง [4x4].................02-11-5 

ส 
สวิตช (CPP) ตาํแหนงแปนเหยียบคลัตช,  
   การตรวจสอบ [WL-3]..........................

 

01-40A-33 
สวิตช (CPP) ตาํแหนงแปนเหยียบคลัตช,  
   การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]............... 

 
01-40B-42 

สวิตช A/C, การตรวจสอบ........................07-40-10 
สวิตช A/C, การถอด/ตดิตั้ง..................... 07-40-10 
สวิตช RFW, การตรวจสอบ......................03-18-3 
สวิตชกระจกมองขางไฟฟา,  
   การตรวจสอบ.................................... 

 
09-12-21 

สวิตชกระจกมองขางไฟฟา,  
   การถอด/ติดตั้ง.................................. 

 
09-12-20 

สวิตชเกียรวาง, การตรวจสอบ [WL-3]........01-40A-34 
สวิตชเกียรวาง, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-40B-43 

สวิตชเกียรวาง,  
   การถอด/ติดตั้ง [R15M-D]....................

 
05-11A-2 

สวิตชเกียรวาง, การถอด/ตดิตัง้  
   [S15M-D, S15MX-D].........................

 
05-11B-3 

สวิตชคอพวงมาลัย, การถอด/ติดตั้ง...........09-18-9 
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สวิตชคอพวงมาลัย,  
   การถอดแยก/ประกอบชิ้นสวน................

 
09-18-10 

สวิตชเครื่องยนต, การตรวจสอบ................09-21-3 
สวิตชเครื่องยนต, การถอด/ตดิตั้ง..............09-21-2 
สวิตชเดินเบา, การตรวจสอบ [WL-3].........01-40A-22 
สวิตชเดินเบา, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-40B-30 

สวิตชตวัดักน้ํา, การตรวจสอบ [WL-3]....... 01-14A-11 
สวิตชตวัดักน้ํา, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-14B-10 

สวิตชเตือนลืมถอดกุญแจเครือ่งยนต,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-21-3 

สวิตชเตือนลืมถอดกุญแจเครือ่งยนต,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-21-3 

สวิตชใบปดน้ําฝนและทีฉ่ดีนํ้าลางกระจก,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-19-7 

สวิตชใบปดน้ําฝนและทีฉ่ดีนํ้าลาง 
   กระจกหนา, การตรวจสอบ....................

 
09-19-7 

สวิตชฝากระโปรง, การตรวจสอบ.............. 09-14-19 
สวิตชฝากระโปรง, การถอด/ตดิตั้ง............ 09-14-18 
สวิตชพัดลม, การตรวจสอบ......................07-40-10 
สวิตชไฟฉุกเฉนิ, การตรวจสอบ.................09-18-10 
สวิตชไฟฉุกเฉนิ, การถอด/ตดิตั้ง...............09-18-10 
สวิตชไฟตัดหมอกดานหนา,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-18-10 

สวิตชไฟถอยหลัง, การตรวจสอบ  
   [R15M-D].........................................

 
09-18-9 

สวิตชไฟถอยหลัง, การตรวจสอบ  
   [S15M-D, S15MX-D].........................

 
09-18-9 

สวิตชไฟถอยหลัง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [R15M-D].........................................

 
09-18-8 

สวิตชไฟถอยหลัง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [S15M-D, S15MX-D].........................

 
09-18-8 

สวิตชไฟเบรก, การตรวจสอบ....................04-11-6 
สวิตชไฟเบรก, การถอด/ตดิตัง้..................04-11-5 
สวิตชไฟเบรกมอื, การตรวจสอบ................04-12-8 
สวิตชไฟประต,ู การตรวจสอบ...................09-18-15 
สวิตชไฟประต,ู การถอด/ตดิตัง้.................09-18-15 
สวิตชไฟสองสวาง, การตรวจสอบ..............09-18-11 
สวิตชไฟสองสวาง, การถอด/ติดตั้ง............09-18-11 
สวิตชรองกระจกประตูไฟฟา,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-12-11 

สวิตชรองกระจกประตูไฟฟา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-12-11 

สวิตชแรงดันน้าํมันเครื่อง,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-22-13 

สวิตชแรงดันน้าํยาแอร, การตรวจสอบ........ 07-40-6 
สวิตชแรงดันน้าํยาแอร,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
07-40-6 

สวิตชไลฝา, การถอด/ตดิตั้ง.....................09-12-18 
สวิตชสัญญาณไฟ 4x4,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
03-18-2 

สวิตชสัญญาณไฟตําแหนงเกียรวาง 
   ทรานสเฟอร, การตรวจสอบ.................. 

 
03-18-2 

สวิตชหลัก RFW, การตรวจสอบ................03-18-4 
สวิตชหลัก RFW, การถอด/ตดิตั้ง.............. 03-18-3 
สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา,  
   การตรวจสอบ.....................................

 
09-12-8 

สวิตชหลักกระจกประตูไฟฟา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-12-8 

สะพานไฟหัวเผา, การตรวจสอบ [WL-3].....01-13A-8 
สะพานไฟหัวเผา, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-13B-11 

สายเบรกมือ, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3].........04-12-5 
สายเบรกมือ, การถอด/ตดิตั้ง [WL-C  
   (ยกเวนรุนยกสูง)]...............................

 
04-12-6 

สายเบรกมือ, การถอด/ตดิตั้ง [WL-C  
   (รุนยกสูง), WE-C]..............................

 
04-12-7 

สายพานขับ, การตรวจสอบ [WL-3]...........01-10A-3 
สายพานขับ, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-3 

สายพานขับ, การปรับตั้ง [WL-3]...............01-10A-4 
สายพานขับ, การปรับตั้ง [WL-C, WE-C]... 01-10B-4 
สายพานไทมมิง่, การถอด/ติดตั้ง [WL-3]...01-10A-7 
สายพานไทมมิง่, การถอด/ติดตั้ง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-10B-7 

  สายลวดชุดควบคุมอุณหภมู,ิ  
   การปรับแตง.......................................

 
07-40-8 

เสาอากาศหลังคา, การตรวจสอบ..............09-20-8 
เสาอากาศหลังคา, การตดิตั้ง................... 09-20-8 
เสาอากาศหลังคา, การถอด.....................09-20-7 
ไสกรองน้ํามันเครื่อง, การเปลีย่น [WL-3]....01-11A-3 
ไสกรองน้ํามันเครื่อง, การเปลีย่น  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-11B-3 

ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-3].............................................

 
01-14A-10 

ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-9 

ไสกรองอากาศ, การตรวจสอบ [WL-3].......01-13A-4 
ไสกรองอากาศ, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-13B-5 

ห 
หนวยควบคุม ระบบปองกันการทํางาน 
   ของ เครื่องยนต, การถอด/ติดตั้ง............

 

09-14-22 
หนวยควบคุมระบบปองกันการทํางาน 
   ของเครื่องยนต, การตรวจสอบ...............

 
09-14-22 

หนวยตางๆ...........................................00-00-11 
หนาทีช่วยวิเคราะหปญหา................. 09-02B-4 
หมอน้ํา, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3]...............01-12A-6 
หมอน้ํา, การถอด/ตดิตั้ง [WL-C, WE-C].....01-12B-6 
หมอลมเบรก, การตรวจสอบ.....................04-11-9 
หมอลมเบรก, การถอด/ตดิตั้ง...................04-11-10 
หมายเลขตัวถัง (VIN) ที่ครอบคลุม.......... 00-00-1 
หมายเหตุการแกไขปญหาตามอาการ  
   [ABS ลอหลงั]....................................

 
04-03A-2 

หลอดไฟชองเก็บของ, การถอด/ตดิตั้ง.......09-18-15 
หลอดไฟตดัหมอกดานหนา,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-18-6 

หลอดไฟเลี้ยวดานหนา, การถอด/ติดตั้ง.....09-18-5 
หลอดไฟสองสวางแผงคอนโซล,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-18-16 

หลอดไฟสองสวางสวติชกุญแจ,  
   การถอด/ติดตั้ง...................................

 
09-18-16 

หลอดไฟหนา, การถอด/ตดิตั้ง..................09-18-4 
หลอดไฟหรี,่ การถอด/ตดิตั้ง....................09-18-5 
หลังการติดตั้งเกียร, การตรวจสอบ  
   [S15M-D].........................................

 
05-11B-12 
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หลังการติดตั้งเกียร, การตรวจสอบ  
   [R15M-D]........................................ 

 
05-11A-6 

หลังจากข้ันตอนการซอม [WL-3]..............01-02A-9 
หลังจากข้ันตอนการซอม [WL-C, WE-C]....01-02B-10 
หองไอระเหย, การตรวจสอบ [WL-3]........ 01-16A-7 
หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง, การตรวจสอบ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-14A-19 

หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-14B-16 

หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-3].............................................

 
01-14A-17 

หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง, การถอด/ตดิตั้ง  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-14B-15 

หัวฉดีนํ้ามันเชือ้เพลิง, การถอด/ประกอบ  
   [WL-3]............................................ 

 
01-14A-18 

หัวฉดีนํ้าลางกระจกหนา, การตดิตั้ง........... 09-19-6 
หัวฉดีนํ้าลางกระจกหนา, การถอด..............09-19-5 
หัวฉดีนํ้าลางกระจกหนา, การปรับตั้ง..........09-19-6 
หัวเผา, การตรวจสอบ [WL-3]..................01-13A-6 
หัวเผา, การตรวจสอบ [WL-C, WE-C]........01-13B-9 
หัวเผา, การถอด/ตดิตั้ง [WL-3]................01-13A-6 
หัวเผา, การถอด/ตดิตั้ง [WL-C, WE-C]......01-13B-8 
แหลงจายไฟเสริม, การตรวจสอบ.............. 09-20-10 

แหลงจายไฟเสริม, การถอด/ตดิตั้ง............ 09-20-9 
โหมด, การตรวจสอบสัญญาณ 
   เขา-ออกแผงหนาปด...........................

 
09-22-4 

อ 
ออยลคูลเลอร, การถอด/ตดิตัง้ [WL-3]......01-11A-4 
ออยลคูลเลอร, การถอด/ตดิตัง้  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-11B-4 

อักษรยอตางๆ....................................... 00-00-32 
อางน้ํามันเครื่อง, การถอด/ติดตั้ง [WL-3]....01-11A-5 
อางน้ํามันเครื่อง, การถอด/ติดตั้ง  
   [WL-C, WE-C]..................................

 
01-11B-5 

อิเล็กทรอนิกสกาวเวอรเนอร,  
   การตรวจสอบ [WL-3]......................... 

 
01-14A-15 

อีวาโพเรเตอร, การตรวจสอบ....................07-11-5 
แอ็คชิวเอเตอร RFW, การตรวจสอบ...........03-18-5 
แอ็คชิวเอเตอรควบคุม, การตรวจสอบ  
   [WL-C, WE-C].................................. 

 
01-13B-6 

แอมปปรฟิายเออร A/C, การตรวจสอบ....... 07-40-9 
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