
  

 
                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  2 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็แก๊สโซลนี จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบและบริการระบบระบายความร้อน 

                และระบบสตาร์ท 

หน่วยที ่  1 

ใบงานที ่  1.2 
  

    จุดประสงค์การสอน 

1.   ถอดประกอบ ตรวจสภาพ และบริการ ระบบสตาร์ทได ้

2.   ถอดประกอบ ตรวจสภาพ และบริการ ระบบระบายความร้อนได ้

3.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษอยา่งถูกตอ้ง 
 

 

     เคร่ืองมือ  วสัดุ  และ  อุปกรณ์ 

       1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน  

       2.   เคร่ืองมือประจาํตวั  (Hand Tools)              

       3.   หวัเป่าลม 

       4.   แปรงขนอ่อน                  

       5.   แปรงทองเหลือง 

       6.   แปรงลวด                                              

       7.   เหล็กขดูปะเกน 

       8.   ผา้ทาํความสะอาด           

       9.   ถาดลา้งช้ินส่วน 

     10.   นํ้ามนัเบนซิน                   

     11.   จาระบี 

     12.   ผงซกัฟอก 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

  3.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  4.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงทางดา้นท่ีต่อเขา้กบัคาร์บูเรเตอร์ 

  5.   ถอดปลัก๊หวัเทียน 

  6.   ถอดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  7.   ถอดแผน่ครอบฝาสูบ 

  8.   ถอดชุดสตาร์ตออกจากฝาครอบพดัลม 

  9.   ปลดสายดบัเคร่ืองหรืออ่ืนๆท่ียดึติดกบัฝาครอบพดัลมออกใหห้มด 

10.   ถอดฝาครอบพดัลม 

11.   ถอดแผน่ปิดขา้งเส้ือสูบ 

12.   ถอดสวติช์ดบัเคร่ือง 

13.   ถอดแป้นสตาร์ท  และพดัลม 

 

 

 

 
 

14.   ทาํความสะอาดครีมระบายความร้อนท่ีฝาสูบ  เส้ือสูบ  และทางเดินอากาศระบายความร้อนทั้งหมด 

15.   ตรวจสภาพครีบระบายความร้อนท่ีฝาสูบ  และเส้ือสูบ   หากชาํรุดใหแ้กไ้ข 

16.   ทาํความสะอาดแผน่ครอบฝาสูบ  ฝาครอบพดัลม  แผน่ปิดขา้งเส้ือสูบ  แป้นสตาร์ท  และพดัลม 

17.   ตรวจสภาพแผน่ครอบฝาสูบ  ฝาครอบพดัลม  แผน่ปิดขา้งเส้ือสูบ  แป้นสตาร์ท  และพดัลม   หากชาํรุด 

        ใหแ้กไ้ข  หรือเปล่ียนถา้จาํเป็น  

18.   ประกอบแป้นสตาร์ท  และพดัลม 

19.   ประกอบสวติช์ดบัเคร่ือง 

20.   ประกอบแผน่ปิดขา้งเส้ือสูบ 

21.   ประกอบฝาครอบพดัลม 

22.   ประกอบสายดบัเคร่ืองหรืออ่ืนๆท่ียดึติดกบัฝาครอบพดัลม 

23.   ประกอบแผน่ครอบฝาสูบ 

24.   ประกอบถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

25.   ประกอบท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัคาร์บูเรเตอร์ 

26.   ประกอบปลัก๊หวัเทียนเขา้กบัหวัเทียน 

การบริการระบบระบายความร้อน 
 

ระวงั!  ใบพดัลมชาํรุด  และสังเกตหนา้แปลนใบพดัลมและลอ้ช่วยแรงเพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

 

 

 

การถอดแยกส่วนประกอบชุดสตาร์ทแบบสปริงดึงกลบั 

27.   ดึงเชือกสตาร์ทข้ึนมาเก่ียวกบัร่องท่ีขอบตลบัเชือกแลว้ปล่อยใหต้ลบัเชือกหมุนตามแรงดึงสปริงจนสุด  

        เพื่อใหส้ปริงคลายตวั 

28.   ถอดมือดึงออกจากเชือกสตาร์ท 

29.   ถอดนตัล็อคฝาครอบเข้ียวสตาร์ท 

30.   ถอดฝาครอบเข้ียวสตาร์ท  เข้ียวสตาร์ท  ขาเตะเข้ียวสตาร์ท  สปริงดนัขาเตะเข้ียวสตาร์ท  สลกัเข้ียว 

        สตาร์ท  และส่วนประกอบอ่ืนๆออกจากตลบัเชือก 

31.   ยกตลบัเชือกออกจากฝาครอบชุดสตาร์ตอยา่งระมดัระวงั 

32.   ถอดเชือกออกจากตลบัเชือก 

33.   ยกจานสปริงออกจากตวัเรือนชุดสตาร์ท 

 

 

 

34.   ถอดขดสปริงออกจากจานสปริงอยา่งระมดัระวงั 

 

 

 35.   ทาํความสะอาดตวัเรือนชุดสตาร์ท  มือดึง  เชือกสตาร์ท  ตลบัเชือก  และส่วนประกอบอ่ืนท่ีไม่ใช่ 

         โลหะดว้ยนํ้าผสมผงซกัฟอก   แลว้เป่าลมหรือผึ่งให้แหง้ 

36.   ทาํความสะอาดช้ินส่วนอ่ืนๆท่ีเหลือดว้ยนํ้ามนัเบนซิน   แลว้เป่าลมหรือผึ่งใหแ้หง้ 
 

การตรวจสภาพช้ินส่วนชุดสตาร์ท 

37.   ตรวจสภาพมือดึงสตาร์ท  ถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

38.   ตรวจสภาพเชือกสตาร์ท  ถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

39.   ตรวจสภาพขดสปริงและจานสปริง  ถา้ชาํรุดใหซ่้อม  หรือเปล่ียน 

40.   ตรวจสภาพตลบัเชือก  ถา้ชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

41.   ตรวจสภาพตวัเรือนชุดสตาร์ท  ถา้ชาํรุดให้แกไ้ข  หรือเปล่ียน 

42.   ตรวจสภาพเข้ียวสตาร์ท  ขาเตะเข้ียวสตาร์ท  สลกัเข้ียวสตาร์ท  ปลอกหนุน  และส่วนประกอบอ่ืนๆ 

        ถา้ชาํรุดใหแ้กไ้ข  หรือเปล่ียน  

การบริการระบบสตาร์ท 
 

หมายเหตุ  ควรสังเกตหลกัเก่ียวขาสปริงท่ีฝาครอบชุดสตาร์ท  และลกัษณะการมว้นของขดสปริง 

                  ภายในจานสปริง   เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 

 

 
 
ระวงั!  ขดสปริงภายในจานสปริงดีดตวัออกมา   อาจทาํใหบ้าดเจบ็ได ้



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

การประกอบชุดสตาร์ทแบบสปริงดึงกลบั 

43.   ทาจาระบีบางๆ จนทัว่ขดสปริง  และจานสปริงทั้งสองดา้น 

44.   ประกอบขดสปริงเขา้กบัจานสปริงใหถู้กตอ้ง  โดยสังเกตลกัษณะการเก่ียวขาสปริงกบัหลกัท่ีตวัเรือน 

        ชุดสตาร์ท 

45.   ประกอบจานสปริงลงในฝาครอบชุดสตาร์ท โดยใหข้าสปริงเก่ียวกบัหลกัไว ้

46.   ประกอบเชือกเขา้กบัตลบัเชือกใหถู้กตอ้ง  และจดัเชือกใหเ้ก่ียวกบัร่องท่ีขอบตลบัเชือกไว ้

47.   ประกอบตลบัเชือกลงในฝาครอบชุดสตาร์ทใหถู้กตอ้ง 

48.   ทดลองหมุนตลบัเชือกไปในทิศทางการขบัสตาร์ทเล็กนอ้ยแลว้ค่อยๆปล่อยตลบัเชือก ถา้การประกอบ 

        ถูกตอ้ง   ตลบัเชือกจะหมุนกลบัดว้ยแรงสปริง 

 

 

 

49.   ทาจาระบีบางๆท่ีหลกัเข้ียวสตาร์ท  สปริงดนัขาเตะเข้ียวสตาร์ท  ขาเตะเข้ียวสตาร์ท  เข้ียวสตาร์ท  และ 

        ส่วนประกอบอ่ืนๆ เพื่อหล่อล่ืนและป้องกนัสนิม 

50.   ประกอบหลกัเข้ียวสตาร์ท  สปริงดนัขาเตะเข้ียวสตาร์ท  ขาเตะเข้ียวสตาร์ท  เข้ียวสตาร์ท  และ 

        ส่วนประกอบอ่ืนๆใหถู้กตอ้ง 

51.   ประกอบฝาครอบเข้ียวสตาร์ทใหถู้กตอ้ง   และกวดนตัล็อคใหแ้น่นตามคู่มือกาํหนด 

52.   สอดปลายเชือกผา่นช่องดึงเชือกของตวัเรือนชุดสตาร์ท 

53.   ประกอบมือดึง แลว้ผกูปลายเชือกใหแ้น่น 

54.   หมุนตลบัเชือกไปในทิศทางขบัสตาร์ทประมาณ 3-5 รอบ  (ข้ึนอยูก่บัความยาวของเชือก) 

 

 

 

 

55.   ยดึตลบัเชือกใหแ้น่นกบัฝาครอบชุดสตาร์ท  แลว้ดึงเชือกออกไปจนสุด 

56.   ค่อยๆปล่อยเชือกใหม้ว้นเก็บเขา้ตลบัเชือกจนสุด 

57.   ตรวจสอบการทาํงานของชุดสตาร์ท   ถา้ไม่ถูกตอ้งให้แกไ้ข  หรือถอดประกอบใหม่ 

58.   ประกอบชุดสตาร์ทเขา้กบัฝาครอบพดัลมใหถู้กตอ้ง 

59.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

60.   สตาร์ทเคร่ืองยนต ์  ตรวจการทาํงานของระบบระบายความร้อน  และระบบสตาร์ท   หากผดิปกติให้ 

        ดบัเคร่ืองยนตแ์ละแกไ้ขทนัที 

หมายเหตุ  ขณะหมุนตลบัเชือกตอ้งมีแรงตา้นจากขดสปริง  ถา้ไม่มีแรงตา้นแสดงวา่ขาสปริงหลุด 

                  ออกจากหลกัยดึหรือประกอบไม่ถูกตอ้ง   ใหถ้อดแยกช้ินส่วนและไปเร่ิมปฏิบติัใน 

                  ขั้นตอนท่ี 44 ใหม่ 

 

 

 
 

ระวงั!  ขาสปริงหลุดออกจากหลกัเก่ียวท่ีตวัเรือนชุดสตาร์ท   หากขาสปริงหลุดออกจากหลกัเก่ียว 

             จะตอ้งยกตลบัเชือกออกจากตวัเรือนชุดสตาร์ท  และไปเร่ิมปฏิบติัในขั้นตอนท่ี 44 ใหม่ 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

61.   ดบัเคร่ืองยนต ์ และปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

62.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

63.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินผลจากการสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนศึกษาฝึกการถอดประกอบชุดสตาร์ทแบบต่างๆจนชาํนาญเพื่อเตรียมตวัสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

กาํหนดส่งงาน :- 
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