
  

 
                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  3 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็แก๊สโซลนี จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การบริการระบบจุดระเบิดแบบทองขาว  

                และแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

หน่วยที ่  1 

ใบงานที ่  1.3 
  

    จุดประสงค์การสอน 

1.   ถอดประกอบ ตรวจสภาพ และบริการ ระบบจุดระเบิดแบบทองขาวได ้

2.   ถอดประกอบ ตรวจสภาพ และบริการ ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ได ้

3.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษอยา่งถูกตอ้ง 
 

 

     เคร่ืองมือ  วสัดุ  และ  อุปกรณ์ 

       1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน  

       2.   เคร่ืองมือประจาํตวั  (Hand Tools)              

       3.   ประแจวดัแรงบิด 

       4.   เคร่ืองมือดูดลอ้แม่เหล็ก 

       5.   ประแจถอดหวัเทียน 

       6.   ฟิลเลอร์เกจ 

       7.   มลัติมิเตอร์ 

       8.   เกจตั้งไฟจุดระเบิด (Timing gauge)  

       9.   ออดตั้งไฟจุดระเบิด (Timing tester) 

     10.   หวัแร้งไฟฟ้า 

     11.   หวัเป่าลม 

     12.   แปรงขนอ่อน 

     13.   แปรงทองเหลือง 

     14.   ตะกัว่บดักรี 

     15.   กระดาษทรายละเอียด (เบอร์ 800 หรือละเอียดกวา่) 

     16.   จาระบี 

 
 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

  3.   ถอดปลัก๊หวัเทียน 

  4.   ถอดหวัเทียนออกจากฝาสูบ  และอุดช่องหวัเทียนใหถู้กตอ้ง 

  5.   ถอดชุดสตาร์ตออกจากฝาครอบพดัลม 

  6.   ปลดสายดบัเคร่ืองหรืออ่ืนๆท่ียดึติดกบัฝาครอบพดัลมออกใหห้มด 

  7.   ถอดฝาครอบพดัลม 

  8.   ถอดสวติช์ดบัเคร่ือง 

  9.   ถอดแป้นสตาร์ท  และพดัลม 

 

 

10.   ถอดคอยลจุ์ดระเบิด (สาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ใชร้ะบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์) 

11.   ถอดนตัยดึลอ้แม่เหล็ก  และใชเ้คร่ืองมือดูดลอ้แม่เหล็กออก 

12.   ถอดล่ิมล็อคลอ้แม่เหล็กออกจากเพลาขอ้เหวีย่ง 

 

 

 

13.   ถอดคอยลจุ์ดระเบิด  ชุดทองขาว  และคอนเดนเซอร์ (สาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ใชร้ะบบจุดระเบิดแบบ 

        ทองขาว) 

14.   ทาํความสะอาดลอ้แม่เหล็ก  คอยลจุ์ดระเบิด  เส้ือสูบบริเวณติดตั้งลอ้แม่เหล็ก  และส่วนประกอบอ่ืนๆ 

        ดว้ยแปรงขนอ่อน   หา้มลา้งนํ้าหรือนํ้ามนัเด็ดขาด 

15.   ขดัหนา้ทองขาวดว้ยกระดาษทรายละเอียด 

16.   ขดัเข้ียวหวัเทียนดว้ยแปรงทองเหลือง 
 

การตรวจสภาพช้ินส่วน 

17.   ตรวจสภาพของคอยลจุ์ดระเบิด  ปลัก๊หวัเทียน  คอนเดนเซอร์  ทองขาว  สายไฟแรงตํ่า  สายหวัเทียน   

        และสวติช์ดบัเคร่ือง   หากชาํรุดใหแ้กไ้ข หรือเปล่ียน 

18.   ตรวจสภาพและปรับตั้งช่องวา่งเข้ียวหวัเทียน   หากชาํรุดหรือเส่ือมสภาพใหเ้ปล่ียน 

19.   ตรวจสภาพล่ิมลอ้แม่เหล็ก   หากชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

20.   ตรวจสภาพลอ้แม่เหล็ก   หากชาํรุดใหแ้กไ้ข 

21.   ตรวจสภาพร่องล่ิมท่ีเพลาขอ้เหวีย่ง   หากชาํรุดใหแ้กไ้ข 

22.   ประกอบคอยลจุ์ดระเบิด  คอนเดนเซอร์  และหนา้ทองขาวใหถู้กตอ้ง 

ระวงั!  ใบพดัลมชาํรุด  และสังเกตหนา้แปลนใบพดัลมและลอ้ช่วยแรงเพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 

ระวงั!  ล่ิมล็อคลอ้แม่เหล็กหล่นหาย   ควรเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั เช่น ใหดู้ดติดกบัขั้วแม่เหล็กของ 

            ลอ้แม่เหล็ก  เป็นตน้ 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

 

 

 
 

การตั้งไฟจุดระเบิดแบบมีเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่ง 

       a.   ประกอบล่ิม และลอ้แม่เหล็กเขา้กบัเพลาขอ้เหวีย่งเป็นการชัว่คราวโดยไม่ตอ้งกวดนตัล็อคใหแ้น่น 

       b.   หมุนลอ้แม่เหลก็ตามทิศทางการทาํงานของเคร่ืองยนตจ์นกระทัง่ขีดแสดงตาํแหน่งจุดระเบิดบนลอ้ 

             แม่เหลก็ (ขีดตรงเคร่ืองหมาย F) ตรงกบัขีดช้ีตาํแหน่งปรับตั้ง 

       c.   ถอดลอ้แม่เหล็ก และล่ิมออกอยา่งระมดัระวงัโดยไม่ใหเ้พลาขอ้เหวีย่งขยบั 

       d.   ทดสอบการทาํงานของออดตั้งไฟจุดระเบิด เม่ือเปิดสวติช์และสายทั้งสองไม่ต่อกนัจะมีเสียงออดดงั   

             และถา้สายทั้งสองต่อกนัเสียงจะเงียบไป   แสดงวา่ออดตั้งไฟจุดระเบิดมีสภาพพร้อมใชง้าน 

       e.   ต่อสายของออดตั้งไฟจุดระเบิด   โดยสายสีดาํจบัตวัเรือนเคร่ือง (กราวด์) สายสีแดงจบัสายท่ีต่อเขา้ 

             ทองขาว  หรือท่ีสายของสวติช์ดบัเคร่ืองท่ีต่อกบัหนา้ทองขาวก็ได ้

       f.   ท่ีตาํแหน่งน้ีใหป้รับหนา้ทองขาวเร่ิมแยกโดยฟังเสียงออดของไทม่ิงเทสเตอร์จะดงัแบบแผว่ๆ 

 

 

 

       g.   ล็อคหนา้ทองขาวให้แน่น  ตรวจสอบตาํแหน่งจุดระเบิดอีกคร้ังหน่ึง  ถา้ไม่ถูกตอ้งใหป้รับตั้งใหม่ 
 

การตั้งไฟจุดระเบิดแบบไม่มีเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่ง 

       a.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งจนกระทัง่ลูกสูบเล่ือนข้ึนมาอยูใ่นตาํแหน่งศูนยต์ายบน 

       b.   ติดตั้งเกจตั้งไฟจุดระเบิดเขา้กบัช่องหวัเทียนใหถู้กตอ้ง  แลว้ล็อคเกจใหแ้น่น 

       c.   หาตาํแหน่งศูนยต์ายบนอยา่งละเอียดอีกคร้ังหน่ึง  และเซตศูนยเ์กจ 

       d.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งทวนทิศทางหมุนปกติของเคร่ืองยนต ์  จนลูกสูบอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเป็นตาํแหน่ง 

             จุดระเบิดตามคู่มือกาํหนด   โดยดูตาํแหน่งการเคล่ือนท่ีของลูกสูบจากเขม็ของเกจตั้งไฟจุดระเบิด 

       e.   ต่อสายของออดตั้งไฟจุดระเบิด   โดยสายสีดาํจบัตวัเรือนเคร่ือง (กราวด์) สายสีแดงจบัสายท่ีต่อเขา้ 

             ทองขาว  หรือท่ีสายของสวติช์ดบัเคร่ืองท่ีต่อกบัหนา้ทองขาวก็ได ้

       f.   ท่ีตาํแหน่งน้ีใหป้รับหนา้ทองขาวเร่ิมแยกโดยฟังเสียงออดของไทม่ิงเทสเตอร์จะดงัแบบแผว่ๆ 

       g.   ล็อคหนา้ทองขาวให้แน่น  ตรวจสอบตาํแหน่งจุดระเบิดอีกคร้ังหน่ึง  ถา้ไม่ถูกตอ้งใหป้รับตั้งใหม่ 

23.   ประกอบล่ิม  ลอ้แม่เหล็ก  และกวดนตัยดึลอ้แม่เหล็กใหแ้น่นตามคู่มือกาํหนด 

24.   ทดสอบไฟจุดระเบิด   หากไม่ถูกตอ้งใหท้าํการแกไ้ข 

 

การตั้งไฟจุดระเบิดแบบทองขาว 
 

หมายเหตุ  การปรับหนา้ทองขาว ควรคลายสกรูยดึเพยีงเล็กนอ้ยใหส้ามารถขยบัทองขาวไดพ้อฝืดๆ 

                  อยา่คลายสกรูจนหลวมเกินไปจะทาํใหก้ารปรับตั้งทาํไดย้าก 

 

 

 
 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

 

 

 

a. ประกอบล่ิม  ลอ้แม่เหล็ก  และกวดนตัยดึลอ้แม่เหล็กใหแ้น่นตามคู่มือกาํหนด 

b. ประกอบคอยลจุ์ดระเบิดใหถู้กตอ้ง   โดยใหมี้ช่องวา่งระหวา่งขาคอยลจุ์ดระเบิดกบัขั้วแม่เหล็กบน

ลอ้แม่เหล็กตามคู่มือกาํหนด 

c. ทดสอบไฟจุดระเบิด   หากไม่ถูกตอ้งใหท้าํการแกไ้ข 

25.   ประกอบแป้นสตาร์ท  และพดัลมใหถู้กตอ้ง 

26.   ประกอบฝาครอบพดัลม 

27.   ประกอบสวติช์ดบัเคร่ือง  และต่อสายไฟใหเ้รียบร้อย 

28.   ประกอบชุดสตาร์ทเขา้กบัฝาครอบพดัลม 

29.   ประกอบหวัเทียนเขา้กบัฝาสูบ  และเสียบปลัก๊หวัเทียนใหเ้รียบร้อย 

30.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

31.   ติดเคร่ืองยนต ์  ตรวจการทาํงานของเคร่ืองยนต ์  หากผดิปกติใหด้บัเคร่ืองยนตแ์ละแกไ้ขทนัที 

32.   ดบัเคร่ืองยนต ์ และปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

33.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

34.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินผลจากการสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการตั้งไฟจุดระเบิดแบบทองขาวและแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้กิดความชาํนาญเพื่อ

เตรียมตวัสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

กาํหนดส่งงาน :- 
 

 

การตั้งไฟจุดระเบิดแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
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