
 
 

                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  4 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็แก๊สโซลนี จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบและบริการคาร์บูเรเตอร์   

                และกลไกกาวานา 

หน่วยที ่  1 

ใบงานที ่  1.4 
  

    จุดประสงค์การสอน 

1.   ถอดประกอบ ตรวจสภาพ และบริการ คาร์บูเรเตอร์ได ้

2.   ถอดประกอบ ตรวจสภาพ และบริการกลไกกาวานาได ้

3.   ปรับตั้งความเร็วรอบใชง้านได ้

4.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษอยา่งถูกตอ้ง 
 

 

     เคร่ืองมือ  วสัดุ  และ  อุปกรณ์ 

       1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน  

       2.   เคร่ืองมือประจาํตวั  (Hand Tools)              

       3.   คีมถอดแหวนล็อค 

       4.   ประแจวดัแรงบิด 

       5.   เคร่ืองวดัความเร็วรอบ (Engine tachometer) 

       6.   เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

       7.  หวัเป่าลม 

       8.   แปรงขนอ่อน 

       9.   แปรงทองเหลือง 

     10.   กานํ้ามนัเคร่ือง 

     11.   กรวยเติมนํ้ามนั 

     12.   ถาดลา้งช้ินส่วน 

     13.   ผา้ทาํความสะอาด 

     14.   นํ้ามนัเคร่ือง 

     15.   นํ้ามนัเบนซิน 

     16.   ผงซกัฟอก  

     17.   แกลลอนเปล่า 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

  3.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  4.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีต่อเขา้คาร์บูเรเตอร์ 

  5.   คลายนตัยดึแขนกาวานาและถอดแขนกาวานาออกอยา่งระมดัระวงั 

 

 

  6.   ถอดกา้นต่อกาวานาและสปริงร้ังกลบัออกจากคาร์บูเรเตอร์ 

 

 

 

  7.   ถอดสปริงแขนกาวานาออกจากชุดบงัคบัคนัเร่ง 

 

 

  8.   ถอดฝาครอบกรองอากาศและนาํไส้กรองอากาศออก 

  9.   ถอดเรือนกรองอากาศ 

 

 

 10.   ถอดคาร์บูเรเตอร์ 

 

  

 

11.   ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองในห้องกาวานา 

 

 

12.   ถอดฝาครอบห้องกาวานา 

 

 

13.   ถอดชุดลูกตุม้กาวานา 

14.   ถอดแยกคาร์บูเรเตอร์อยา่งระมดัระวงั 

15.   ทาํความสะอาดช้ินส่วนคาร์บูเรเตอร์และช้ินส่วนกาวานาทั้งหมดและจดัวางให้เป็นระเบียบ 

หมายเหตุ  เคร่ืองยนตบ์างแบบอาจตอ้งถอดคาร์บูเรเตอร์ออกก่อนจึงจะถอดกา้นต่อและสปริงร้ังกลบั 

                  ออกจากคาร์บูเรเตอร์ได ้

 

 

 
 
หมายเหตุ  ก่อนถอดสปริงแขนกาวานาควรจาํตาํแหน่งเก่ียวขาสปริงดว้ย  เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 
 
หมายเหตุ  สาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ใชก้รองแบบเปียก  ตอ้งระวงันํ้ามนัเคร่ืองในถว้ยกรองหก 

 

 
 

หมายเหตุ  ขณะถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองในหอ้งกาวานาควรเปิดฝาเติมนํ้ามนัเคร่ืองออกเพื่อให้อากาศถ่ายเท 

 

 

 
 

ระวงั!  กา้นต่อกาวานาและสปริงร้ังกลบัชาํรุด 

ระวงั!  ปะเกนคาร์บูเรเตอร์ฉีกขาด  และหากมีปะเกนหลายช้ินจะตอ้งจดจาํการประกอบปะเกน 

             แต่ละช้ินดว้ย 

 

 

ระวงั!  ปะเกนหนา้แปลนฝาครอบห้องกาวานาฉีกขาด 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

การตรวจสภาพช้ินส่วน 

16.   ปะเกนหอ้งลูกลอย  ถา้ชาํรุดตอ้งเปล่ียน 

17.   นมหนู  ถา้อุดตนัให้แยงดว้ยเขม็หรือลวดเล็กๆแลว้ลา้งทาํความสะอาดและเป่าลมใหแ้หง้ 

18.   เขม็ลูกลอย  ถา้มีรอยสึกท่ีปลายตอ้งเปล่ียน 

19.   เส้ือเขม็ลูกลอยควรเปล่ียนพร้อมเขม็ลูกลอย  ยกเวน้เส้ือเขม็ลูกลอยเป็นแบบฝังถอดไม่ได ้

20.   ลูกลอย  ถา้แตกร้าวหรือร่ัวใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

21.   ปะเกนฝาครอบหอ้งกาวานา  ถา้ชาํรุดตอ้งเปล่ียน 

22.   ปะเกนหนา้แปลนคาร์บูเรเตอร์  ถา้ชาํรุดตอ้งเปล่ียน 

23.   ไส้กรองอากาศ  ถา้ชาํรุดหรือเส่ือมสภาพตอ้งเปล่ียน 

24.   เรือนกรองอากาศและฝาครอบกรองอากาศ  ถา้มีรอยแตกร้าวใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

25.   กา้นต่อกาวานาและสปริงร้ังกลบั  ถา้ชาํรุดตอ้งเปล่ียน 

26.   สปริงแขนกาวานา  ถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

27.   แขนกาวานา  ถา้คดงอตอ้งเปล่ียน 

28.   คนัเร่งในชุดบงัคบัคนัเร่ง  ถา้ติดขดัใหแ้กไ้ข   ปกติคนัเร่งจะขยบัไดฝื้ดๆ 

29.   ท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิง  ถา้เส่ือมสภาพตอ้งเปล่ียน 
 

การประกอบและปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ 

30.   ประกอบนมหนูทุกตวัใหถู้กตอ้ง 

31.   ประกอบเขม็ลูกลอยและลูกลอยใหถู้กตอ้ง 

32.   ตรวจสอบระดบัลูกลอยถา้ไม่ถูกตอ้ง  ใหป้รับใหถู้กตอ้ง 

33.   ตรวจสอบการทาํงานของลูกลอย  และเขม็ลูกลอย   หากลูกลอยติดขดัใหท้าํการแกไ้ข 

34.   ประกอบปะเกนและหอ้งลูกลอยใหถู้กตอ้ง  และขนัสกรูยดึหอ้งลูกลอยใหแ้น่น 

35.   ประกอบส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีเหลือใหค้รบ  และถูกตอ้ง 

36.   ขนัสกรูปรับอากาศเดินเบาเขา้จนสุดแลว้คลายออกประมาณ 1 รอบคร่ึง  หรือตามคู่มือกาํหนด 

37.   ขนัสกรูปรับล้ินคนัเร่ง  ในตาํแหน่งปิดสุดล้ินคนัเร่งตอ้งเปิดเล็กนอ้ย   

38.   ประกอบคาร์บูเรเตอร์เขา้กบัตวัเรือนเคร่ืองยนตอ์ยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 

39.   ประกอบชุดกรองอากาศใหถู้กตอ้ง 

 

 
หมายเหตุ  สาํหรับกรองแบบเปียกตอ้งตรวจสภาพนํ้ามนัเคร่ืองในถว้ยกรอง   ถา้ไม่ถูกตอ้งใหแ้กไ้ข 

ระวงั!  ปะเกนคาร์บูเรเตอร์ตอ้งประกอบใหถู้กตอ้ง   โดยเฉพาะเคร่ืองยนตท่ี์มีปะเกนคาร์บูเรเตอร์ 

            หลายช้ิน   เพราะหากประกอบผดิอาจมีผลทาํใหเ้คร่ืองยนตส์ตาร์ทไม่ติด 

 

 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

40.   ประกอบชุดลูกตุม้กาวานาใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

41.   ประกอบปะเกนและฝาครอบห้องกาวานาใหถู้กตอ้ง 

42.   ประกอบปลัก๊ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองในหอ้งกาวานาใหถู้กตอ้ง 

43.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองใหม่ในหอ้งกาวานาใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง 

44.   ปิดฝาเติมนํ้ามนัเคร่ืองในหอ้งกาวานา 

45.   หากมีนํ้ามนัเคร่ืองเปรอะเป้ือนบริเวณช่องเติม  และปลัก๊ถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง  ตอ้งเช็ดทาํความสะอาด 

46.   ประกอบกา้นต่อกาวานาและสปริงร้ังกลบัเขา้กบัคาร์บูเรเตอร์ใหถู้กตอ้ง 

 

 

47.   ประกอบแขนกาวานาและสปริงแขนกาวานาใหถู้กตอ้ง 

48.   ประกอบท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัคาร์บูเรเตอร์ใหเ้รียบร้อย 

49.   ตรวจระดบันํ้ามนัเช้ือเพลิงในถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง   หากมีนอ้ยจนไม่ถึงปลายท่อส่งนํ้ามนั  ใหเ้ติมนํ้ามนั 

        เช้ือเพลิงใหพ้อกบัการใชง้าน 

 

 

 

50.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

51.   ตรวจการร่ัวซึมของนํ้ามนัเช้ือเพลิง   หากมีการร่ัวซึมตอ้งรีบปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงและแกไ้ขทนัที 

52.   โยกคนัเร่งใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งเดินเบา  โดยสังเกตจากสกรูปรับล้ินคนัเร่งจะชนกบัแป้นยนัสกรู 

53.   สตาร์ทเคร่ืองยนต ์ หากเคร่ืองยนตท์าํงานผดิปกติให้ดบัเคร่ืองยนตแ์ละแกไ้ขทนัที 

54.   ปล่อยใหเ้คร่ืองยนตท์าํงานท่ีความเร็วเดินเบาประมาณ 5-10 นาที เพื่อเป็นการอุ่นเคร่ือง 
 

การปรับตั้งเคร่ืองยนต์เดินเบา 

55.   ปรับสกรูปรับอากาศเดินเบาเขา้และออกชา้ๆ  หาตาํแหน่งท่ีเคร่ืองยนตเ์ดินเรียบท่ีสุด 

56.   ปรับสกรูปรับล้ินคนัเร่งใหเ้คร่ืองยนตมี์ความเร็วรอบเดินเบาตามคู่มือกาํหนด 
 

การปรับตั้งความเร็วรอบใช้งาน 

57.   คลายสกรูล็อคตาํแหน่งคนัเร่งท่ีชุดบงัคบัคนัเร่งออกมา 3-4 รอบ 

58.   โยกคนัเร่งชา้ๆจนกระทัง่ความเร็วรอบเคร่ืองยนตไ์ดต้ามตอ้งการ 

59.   ปล่อยคนัเร่งไวท่ี้ตาํแหน่งน้ี  ในขณะท่ีกวดสกรูล็อคตาํแหน่งคนัเร่งเขา้ไปจนแตะกบัคนัเร่ง 

หมายเหตุ  สาํหรับเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ นํ้ามนัเช้ือเพลิงตอ้งเป็นนํ้ามนัเบนซินผสมกบันํ้ามนั 

                  ออโตลูบ 

                   

 
 

ระวงั!  การประกอบชุดลูกตุม้กาวานาไม่ถูกตอ้ง  อาจทาํใหช้ิ้นส่วนชาํรุดเสียหาย  หรือไม่ 

            สามารถควบคุมความเร็วรอบของเคร่ืองยนตไ์ด ้
 
 

 

 

ระวงั!  กา้นต่อกาวานาและสปริงร้ังกลบัชาํรุด 



  
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

60.   ทดสอบโดยการโยกคนัเร่งไปในตาํแหน่งเดินเบา  รอจนเคร่ืองยนตท์าํงานท่ีความเร็วรอบเดินเบา 

61.   โยกคนัเร่งไปจนชนกบัสกรูล็อคตาํแหน่งคนัเร่ง  ความเร็วรอบของเคร่ืองยนตจ์ะตอ้งไดต้ามท่ีปรับตั้ง 

        ไว ้  หากความเร็วรอบไม่ไดต้ามท่ีปรับตั้งไวใ้หป้รับตั้งใหม่  โดยไปเร่ิมท่ีขั้นตอนท่ี 57 

62.   โยกคนัเร่งไปในตาํแหน่งเดินเบาจนสุด 

63.   ดบัเคร่ืองยนต ์

64.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง  

65.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

66.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินจากผลสาํเร็จของงานท่ีมอบหมาย 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการปรับตั้งความเร็วรอบใชง้านใหไ้ดต้ามท่ีกาํหนด  

กาํหนดส่งงาน :- 
     หลงัปรับตั้งความเร็วรอบใชง้านเสร็จ 
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