
 

 
                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  1 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็แก๊สโซลนี จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การบริการเคร่ืองยนต์เลก็แก๊สโซลีน หน่วยที ่  1 

ใบงานที ่  1.1 
 

     จุดประสงค์การสอน 

1.   บริการเคร่ืองยนตต์ามกาํหนดเวลาได ้
2.   บริการเคร่ืองยนตก่์อนการใชง้านได ้
3.   บริการเพื่อเก็บรักษาเคร่ืองยนตเ์ป็นเวลานานได ้
 

 

     เคร่ืองมือ  วสัดุ  และ  อุปกรณ์ 

       1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน                                            

       2.   เคร่ืองมือประจาํตวั  (Hand Tools) 

       3.   หวัเป่าลม                                                               
       4.   ฟิลเลอร์เกจ 
       5.  เกจตั้งเข้ียวหวัเทียน                                
       6.   ประแจถอดหวัเทียน                                              
       7.   เหล็กขดูเขม่า 
       8.   แปรงลวด                                                              
       9.   แปรงทองเหลือง                            
     10.   แปรงขนอ่อน                                                      
     11.   แกลลอนเปล่า                                    
     12.   กรวยเติมนํ้ามนั                                                   
     13.   ผา้ทาํความสะอาด 
     14.   นํ้ามนัเบนซิน                                                     
     15.   นํ้ามนัออโตลูบ  (Auto lube หรือ 2T oil) 

     16.   นํ้ามนัเคร่ือง                                                       
     17.   ผงซกัฟอก 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

 

 

 

การตรวจปรับช่องว่างตีนลิน้ (แบบลิน้อยู่ข้างกระบอกสูบ) 

  3.   ถอดหมอ้กรองอากาศ  ตรวจทาํความสะอาดไส้กรองอากาศ  หากชาํรุดหรือเส่ือมสภาพตอ้งเปล่ียน 

  4.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง  และถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากคาร์บูเรเตอร์ 

  5.   ถอดแขนกาวานา 

 

 

 

  6.   ถอดคาร์บูเรเตอร์   และตรวจสภาพปะเกนคาร์บูเรเตอร์หากชาํรุดให้เปล่ียน 

  7.   ถอดท่อไอเสีย  และปะเกนท่อไอเสีย   ตรวจสภาพปะเกนท่อไอเสียหากชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

  8.   ถอดฝาปิดห้องล้ิน ระวงัปะเกนขาด   หากปะเกนชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

  9.   หมุนลอ้แม่เหล็กใหลู้กสูบอยูท่ี่ตาํแหน่งศูนยต์ายบนในจงัหวะอดัสุด  และตอ้งให้เคร่ืองหมายศูนยต์าย 

        บนตรงกบัขีดช้ีตาํแหน่งดว้ย 

10.   ตรวจระยะห่างตีนล้ิน   ถา้ไม่ถูกตอ้งใหท้าํการปรับใหถู้กตอ้งตามคู่มือ 

11.   ประกอบฝาปิดห้องล้ินใหถู้กตอ้ง 

12.   ประกอบปะเกนและท่อไอเสียใหถู้กตอ้ง 

13.   ประกอบคาร์บูเรเตอร์ใหถู้กตอ้ง 

14.   ประกอบประกอบหมอ้กรองอากาศ  และไส้กรองอากาศใหถู้กตอ้ง 

15.   ประกอบแขนกาวานา  และปรับแขนกาวานาใหถู้กตอ้ง 
 

การตรวจปรับช่องว่างตีนลิน้ (แบบลิน้อยู่บนฝาสูบ) 

16.   ถอดฝาครอบล้ิน ระวงัปะเกนขาด   หากปะเกนชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

17.   หมุนลอ้แม่เหล็กใหลู้กสูบอยูท่ี่ตาํแหน่งศูนยต์ายบนในจงัหวะอดัสุด  และตอ้งให้เคร่ืองหมายศูนยต์าย 

        บนตรงกบัขีดช้ีตาํแหน่งดว้ย 

18.   ตรวจระยะห่างตีนล้ิน   ถา้ไม่ถูกตอ้งใหท้าํการปรับใหถู้กตอ้งตามคู่มือ 

19.   ประกอบฝาครอบล้ินให้ถูกตอ้ง 

 

การบริการเคร่ืองยนต์ตามกาํหนดเวลา 
 

ระวงั!  การถอดแขนกาวานาจะตอ้งระวงัเป็นพิเศษเพื่อไม่ใหก้า้นต่อกาวานาคด และ/หรือ สปริงร้ัง 

            กลบัและสปริงแขนกาวานาเสียรูป   เพราะจะทาํใหเ้คร่ืองยนตท์าํงานผดิปกติได ้

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

การบริการระบบนํา้มันเช้ือเพลงิ 

20.   ถอดฝาถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง ตรวจสภาพ   ถา้ชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

21.   ดึงกรองปากถงัออกทาํความสะอาด   ถา้ชาํรุดหรือเส่ือมสภาพใหเ้ปล่ียน 

22.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

23.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือพลิงออกจากคาร์บูเรเตอร์  และสอดปลายท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้ท่ีปากแกลลอนเปล่า 

24.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง   เพื่อถ่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงในถงัใส่ในแกลลอนเปล่าใหห้มด 

25.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง   ถา้เส่ือมสภาพตอ้งเปล่ียน 

26.   ถอดลูกถว้ย  โอริง  และตะแกรงกรองนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

27.   ทาํความสะอาดลูกถว้ย  โอริง  และตะแกรงกรองนํ้ามนัเช้ือเพลิง  ผึ่งหรือเป่าลมให้แหง้ 

28.   ตรวจสภาพลูกถว้ย  โอริง  และตะแกรงกรองนํ้ามนัเช้ือเพลิง   ถา้ชาํรุดหรือเส่ือมสภาพตอ้งเปล่ียน 

29.   ถอดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากเคร่ืองยนต ์   

30.   ตรวจสภาพถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง  และก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง   ถา้ชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

31.   ทาํความถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งภายนอกและภายใน   และเป่าลมใหแ้หง้ 

32.   ประกอบถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัเคร่ืองยนต ์

33.   ประกอบตะแกรงกรองนํ้ามนัเช้ือเพลิง  โอริง  และลูกถว้ยใหถู้กตอ้ง 

34.   ประกอบท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

35.   ใส่กรองปากถงั  และเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหพ้อกบัการใชง้านหรือเตม็  และปิดฝาถงันํ้ามนั 

        เช้ือเพลิงใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

36.   หากมีนํ้ามนัเช้ือเพลิงเปรอะเป้ือนบริเวณปากถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง  และบริเวณใกลเ้คียงอ่ืนๆ เช่น ท่ีฝาสูบ  

        ตอ้งเช็ดทาํความสะอาดทนัที 
 

 การบริการระบบหล่อล่ืน 

37.   ถอดฝาเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

38.   ถอดปลัก๊ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองและใชภ้าชนะรองรับนํ้ามนัเคร่ือง 

 

 

 

39.   ตะแคงเคร่ืองเล็กนอ้ยเพื่อใหน้ํ้ามนัเคร่ืองไหลออกจนหมด 

40.   ประกอบปลัก๊ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองใหแ้น่นตามคู่มือกาํหนด  หลงัจากท่ีนํ้ามนัเคร่ืองไหลออกจนหมดแลว้ 

หมายเหตุ  สาํหรับเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ ตอ้งถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง 2 แห่ง คือ ในหอ้งกาวานาและในหอ้ง 

                  เพลาขอ้เหวีย่ง   และใหเ้ติมนํ้ามนัเคร่ืองใหม่เฉพาะในหอ้งกาวานาเท่านั้น 

 

หมายเหตุ  สาํหรับเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ นํ้ามนัเช้ือเพลิงตอ้งเป็นนํ้ามนัเบนซินผสมกบันํ้ามนั 

                  ออโตลูบในอตัราส่วนท่ีถูกตอ้งตามคู่มือเท่านั้น 

                   

 
 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

41.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองใหม่ให้ไดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง  และปิดฝาเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

42.   หากมีนํ้ามนัเคร่ืองเปรอะเป้ือนบริเวณช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง  และปลัก๊ถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง  ตอ้งเช็ดทาํความ 

        สะอาด 
 

การบริการระบบจุดระเบิด 

43.   ดึงปลัก๊หวัเทียนออก  และถอดหวัเทียนออกจากฝาสูบ 

 

 

 

44.   ทาํความสะอาดและตรวจสภาพหวัเทียน   ถา้ชาํรุดหรือเส่ือมสภาพใหเ้ปล่ียน 

45.   ตรวจปรับช่องวา่งเข้ียวหวัเทียนใหถู้กตอ้งตามคู่มือ 

46.   ทดสอบประกายไฟแรงสูงท่ีเข้ียวหวัเทียน   หากประกายไฟไม่ดีตอ้งเปล่ียนหวัเทียน 

47.   ประกอบหวัเทียนเขา้กบัฝาสูบใหถู้กตอ้ง  และเสียบปลัก๊หวัเทียนใหเ้รียบร้อย 

47.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

48.   ติดเคร่ืองยนต ์  ตรวจความเรียบร้อย   ถา้ผดิปกติให้รีบดบัเคร่ืองยนตแ์ละแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

49.   ดบัเคร่ืองยนตแ์ละปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

50.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

51.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

 

 

 

 

การตรวจเช็คระดับนํา้มันเคร่ือง 

52.   เปิดฝาเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

53.   ตรวจดูนํ้ามนัเคร่ืองให้อยูใ่นระดบัท่ีถูกตอ้งตามคู่มือ   ถา้ตํ่ากวา่กาํหนดใหเ้ติมนํ้ามนัเคร่ืองท่ีช่องเติม 

        ถา้สูงกวา่กาํหนดใหดู้ดออกหรือปล่อยลน้ทางช่องเติมจนไดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง 

54.   ปิดฝาเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

55.   หากมีนํ้ามนัเคร่ืองเปรอะเป้ือนบริเวณช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง  ตอ้งเช็ดทาํความสะอาด 

 

 

การบริการเคร่ืองยนต์ก่อนการใช้งาน 
 

หมายเหตุ  ควรอุดช่องหวัเทียนดว้ยกระดาษ หรือ ผา้   เพื่อป้องกนัส่ิงแปลกปลอมตกลงไปใน 

                  กระบอกสูบ 

 
 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

การตรวจกรองอากาศ 

56.   เปิดฝาครอบกรองอากาศ 

57.   ถอดไส้กรองทาํความสะอาดใหถู้กตอ้ง  และตรวจสภาพ   หากเส่ือมสภาพหรือชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

58.   ถอดหมอ้กรองอากาศ  ทาํความสะอาด  และตรวจสภาพ   หากชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

59.   ประกอบหมอ้กรองอากาศ  ไส้กรองอากาศ  และฝาครอบกรองอากาศใหถู้กตอ้ง 
 

การตรวจเช็คปริมาณนํา้มันเช้ือเพลงิ 

60.   เปิดฝาถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง   หากมีกรองปากถงัตอ้งดึงกรองปากถงัออกดว้ย 

61.   ตรวจดูนํ้ามนัเช้ือเพลิงในถงั 

62.   ใส่กรองปากถงั  และเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหพ้อกบัการใชง้าน  หรือเตม็ถงั  

63.   ปิดฝาถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กตอ้ง 

64.   ตรวจหาการร่ัวซึมของนํ้ ามนัเคร่ืองและนํ้ามนัเช้ือเพลิง หากพบการร่ัวซึมตอ้งแกไ้ขทนัที 

65.   หากมีนํ้ามนัเช้ือเพลิงเปรอะเป้ือนบริเวณปากถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง  และบริเวณใกลเ้คียงอ่ืนๆ เช่น ท่ีฝาสูบ  

        ตอ้งเช็ดทาํความสะอาดทนัที 

66.   สตาร์ทเคร่ืองยนต ์  ตรวจดูการทาํงานของเคร่ืองยนตห์ากผดิปกติใหแ้กไ้ขทนัที 

67.   ดบัเคร่ืองยนต ์ และปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

68.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

69.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2.    ประเมินผลจากรายงาน 
งานทีม่อบหมาย :- 

      คน้ควา้หาค่ามาตรฐานเคร่ืองยนตเ์ล็กตามท่ีกาํหนดจากคู่มือบริการเคร่ืองยนต ์

กาํหนดส่งงาน :- 

     ส่งงานในการเรียนคร้ังต่อไป 
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