
 
 

                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  5-6 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็แก๊สโซลนี จํานวน 6 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบและบริการช้ินส่วนภายในเคร่ืองยนต์ 

                เลก็แก๊สโซลีน 2 จังหวะ 

หน่วยที ่  1 

ใบงานที ่  1.5 
  

    จุดประสงค์การสอน 

1.   ถอดประกอบเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน 2 จงัหวะได ้

2.   ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน 2 จงัหวะได ้

3.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษในการถอดประกอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

     เคร่ืองมือ  วสัดุ  และ  อุปกรณ์ 

       1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน 2 จงัหวะ                         2.   เคร่ืองมือประจาํตวั  (Hand Tools)              

       3.   คีมถอดแหวนล็อค                                                   4.   ประแจวดัแรงบิด 

       5.   ชุดไขควงตอก                                                         6.   เคร่ืองมือดูดลอ้แม่เหล็ก 

       7.   เคร่ืองมือลอ็คกา้นสูบ                                              8.   เคร่ืองมือแยกแคร๊ง 

       9.   เคร่ืองมือดูดเพลาขอ้เหวีย่ง                                    10.   เคร่ืองวดัความเร็วรอบ (Engine tachometer) 

     11.   ไมโครมิเตอร์วดันอก                                             12.   เกจนาฬิกาพร้อมขายึด 

     13.   ว-ีบล็อก หรือแท่นยนัศูนย ์                                    14.   เกจวดัความโตกระบอกสูบ 

     15.   ฟิลเลอร์เกจ                                                            16.   เกจวดัแรงดนัภายในกระบอกสูบ 

     17.   เกจตั้งไฟจุดระเบิด (Timing gauge)                       18.   ออดตั้งไฟจุดระเบิด (Timing tester) 

     19.   หวัเป่าลม                                                                20.   แปรงขนอ่อน 

     21.   แปรงทองเหลือง                                                     22.   แปรงลวด 

     23.   เหล็กขดูเขม่า                                                          24.   กระดาษทรายละเอียด 

     25.   กรวยเติมนํ้ามนั                                                       26.   กานํ้ามนัเคร่ือง 

     27.   ผา้ทาํความสะอาด                                                   28.   ถาดลา้งชิ้นส่วน 

     29.   นํ้ามนัเบนซิน                                                          30.   นํ้ามนัเคร่ือง 

     31.   นํ้ามนัออโตลูบ  (Auto lube หรือ 2T oil)                32.   ผงซกัฟอก 

     33.   ปะเกนเหลว 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 
 

การถอดแยกช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

  3.   ถอดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง  และอุปกรณ์ประกอบ 

  4.   ถอดท่อไอเสีย  และปะเกนท่อไอเสีย 

  5.   ถอดแขนกาวานา  สปริงแขนกาวานา  กา้นต่อ  และสปริงร้ังกลบัดว้ยความระมดัระวงั 

  6.   ถอดหมอ้กรองอากาศ  คาร์บูเรเตอร์  แผน่รองคาร์บูเรเตอร์  และปะเกน 

 

 

  7.   ถอดชุดบงัคบัคนัเร่ง 

  8.   ถอดชุดสตาร์ท 

  9.   ถอดแผน่ครอบฝาสูบ 

10.   ถอดฝาครอบพดัลม 

11.   ถอดคอยลจุ์ดระเบิด 

12.   ถอดแป้นสตาร์ท  พดัลม  และลอ้แม่เหล็ก 

 

 

13.   ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองในห้องกาวานา  และท่ีตกคา้งในหอ้งแคร๊งออกใหห้มด 

14.   ถอดฝาครอบห้องกาวานา 

 

 

15.   ถอดชุดกลไกกาวานา 

16.   ถอดแผน่ประกบัซีล 

17.   ถอดปลัก๊หวัเทียน  และถอดหวัเทียนออกจากฝาสูบ 

18.   ถอดฝาสูบและปะเกนฝาสูบ 

 

 

 

 

19.   ถอดเส้ือสูบ   โดยค่อยๆดึงเส้ือสูบออกอยา่งระมดัระวงั 

หมายเหตุ  การคลายนตัยดึฝาสูบควรคลายทีละนอ้ยในลกัษณะทแยงมุมจนนตัหลวมทุกตวั จึง 

                  ถอดนตัออกเพื่อป้องกนัฝาสูบโก่ง   และก่อนถอดฝาสูบและปะเกนฝาสูบ ควรสังเกต 

                  เคร่ืองหมายหรือลกัษณะการประกอบดว้ย 

ระวงั!  ปะเกนคาร์บูเรเตอร์ฉีกขาด   

ระวงั!  ล่ิมล๊อคลอ้แม่เหล็กหล่นหาย  และพดัลมชาํรุด 

ระวงั!  ปะเกนหนา้แปลนฝาครอบห้องกาวานาฉีกขาด 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

20.   ถอดแหวนล็อคสลกัลูกสูบ  และถอดสลกัลูกสูบออก 

 

 

21.   ถอดลูกสูบ  และลูกปืนรองรับสลกัลูกสูบออกจากกา้นสูบ 

22.   ถอดฐานเคร่ืองออกจากเส้ือสูบ 

23.   ถอดสกรูยดึห้องแคร๊ง 

24.   แยกหอ้งแคร๊ง  และถอดเพลาขอ้เหวีย่งออก 

 

 

25.   ขดูปะเกนเก่าท่ีชาํรุดติดอยูต่ามส่วนต่างๆออกใหห้มดลา้งทาํความสะอาดช้ินส่วนต่างๆ  เป่าลมใหแ้หง้   

        และจดัวางช้ินส่วนให้เป็นระเบียบ 
 

การตรวจสภาพและบริการช้ินส่วน 

26.   ตรวจฝาสูบถา้ชาํรุดใหซ่้อม 

27.   ตรวจปะเกนฝาสูบถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

28.   ตรวจความสึกหรอของลูกสูบ ถา้สึกรอมากหรือชาํรุดตอ้งเปล่ียนทั้งลูกสูบและแหวนลูกสูบ 

29.   ตรวจสภาพของแหวนลูกสูบและวดัช่องวา่งแหวนลูกสูบ ถา้ชาํรุดหรือมีช่องวา่งมากเกินไปตอ้งเปล่ียน 

30.   ตรวจความสึกหรอของกระบอกสูบ ถา้สึกเกินค่ากาํหนดใหซ่้อม ถา้มีรอยเล็กนอ้ยใหใ้ชก้ระดาษทราย 

        เบอร์ละเอียดลูบเบาๆ 

 

 

31.   ตรวจฝาห้องแคร๊งทั้ง 2 ดา้น ถา้มีรอยแตกร้าวใหซ่้อม  

32.   ตรวจลูกปืนรองรับเพลาขอ้เหวีย่ง  และซีลหอ้งแคร๊งถา้ชาํรุดตอ้งเปล่ียน 

33.   ตรวจความสึกหรอของลูกปืนรองรับกา้นสูบทางดา้นปลายโต 

34.   ตรวจช่องวา่งดา้นขา้งของกา้นสูบทางดา้นปลายโต 

35.   ตรวจความเยื้องศูนยร์ะหวา่งเพลากาํลงัและเพลาทางดา้นลอ้แม่เหลก็ 

36.   ตรวจความกวา้งของลูกตุม้ถ่วงนํ้าหนกั 

 

 

 

หมายเหตุ  ก่อนถอดลูกสูบออกจากกา้นสูบ ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกอบท่ีหวัลูกสูบดว้ย 

หมายเหตุ  ถา้กระบอกสูบสึกหรอมากตอ้งควา้นและตอ้งเปล่ียนชุดลูกสูบใหไ้ดข้นาดตามท่ีควา้น 

หมายเหตุ  ถา้การตรวจตามลาํดบัขั้นท่ี 33-36 พบวา่ไม่ไดค้่าตามคู่มือ  ใหแ้ยกเพลาขอ้เหวีย่ง(ตอ้งทาํ 

                  โดยช่างผูช้าํนาญเท่านั้น) เปล่ียนช้ินส่วนท่ีสึกหรอหรือชาํรุดและประกอบเพลาขอ้เหวีย่ง  

                  ทาํการตรวจตามลาํดบัขั้นท่ี 33-36 อีกคร้ัง 

ระวงั!  ฝาห้องแคร๊งแตก   ก่อนแยกห้องแคร๊งตอ้งแน่ใจวา่ไดถ้อดสกรูยดึห้องแคร๊งออกหมดแลว้ 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

37.   หล่อล่ืนช้ินส่วนต่างๆ  ไดแ้ก่ 

          - ลูกปืนรองรับเพลาขอ้เหวีย่งท่ีฝาแคร๊งทั้งสองขา้ง 

          - ลูกปืนกา้นสูบดา้นปลายโต 

          - ลูกปืนรองรับสลกัลูกสูบ 

          - สลกัลูกสูบ  และรูสลกัลูกสูบ 

          - เพลาขอ้เหวีย่งตรงส่วนท่ีเป็นจุดรองรับลูกปืน  และ 

          - กระบอกสูบและลูกสูบ 

          - ชุดลูกตุม้กาวานา 
 

การประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

38.   ประกอบเพลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัฝาแคร๊งทางดา้นลอ้แม่เหล็กใหสุ้ด  โดยสังเกตท่ีกลางกา้นสูบจะอยูต่รง 

        กบัรอยประกบของฝาแคร๊งพอดี 

39.   เช็ดรอยประกบของฝาแคร็งทั้งสองดา้นใหแ้หง้สนิท  และตรวจดูวา่ไม่มีเศษปะเกนเหลวหลง

เหลืออยู4่0.   ทาปะเกนเหลวท่ีฝาแคร๊งดา้นห้องกาวานาจนทัว่รอยประกบ 

 

 

 

 

41.   ประกอบฝาแคร๊งทางดา้นหอ้งกาวานาและขนัสกรูให้แน่น 

42.   ประกอบฐานเคร่ือง 

43.   ประกอบแหวนลูกสูบเขา้กบัลูกสูบใหถู้กตอ้งดว้ยความระมดัระวงั  และจดัปากแหวนลูกสูบใหต้รงกบั 

        สลกัล๊อคตาํแหน่งปากแหวนลูกสูบดว้ย 

 

 

44.   ประกอบชุดลูกสูบเขา้กบักา้นสูบใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

45.   ประกอบปะเกนเส้ือสูบใหถู้กตอ้ง 

 

หมายเหตุ  ไม่ควรทาปะเกนเหลวมากเกินไปเพราะส้ินเปลืองโดยไม่จาํเป็น    เม่ือประกอบฝาแคร๊ง 

                  ทั้งสองเขา้ดว้ยกนั  ปะเกนเหลวจะปล้ินออกมาดูสกปรกและอาจหลุดเขา้ไปในหอ้ง 

                  เผาไหม ้ ทาํใหเ้กิดปัญหากบัเคร่ืองยนตใ์นภายหลงัได ้

หมายเหตุ  ขณะประกอบชุดลูกสูบเขา้กบักา้นสูบควรใชผ้า้อุดห้องแคร๊งไว ้เพื่อป้องกนัแหวนล็อค 

                 สลกัลูกสูบร่วงลงไปในหอ้งแคร๊ง  และยงัเป็นการช่วยใหก้า้นสูบไม่โยกไปมาขณะทาํ 

                 การประกอบดว้ย 

ระวงั!  แหวนลูกสูบหกั 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

46.   ตรวจการจดัปากแหวนลูกสูบใหถู้กตอ้งอีกคร้ัง  โดยปากแหวนลูกสูบจะตอ้งตรงกบัสลกัล็อคตาํแหน่ง 

        ปากแหวนลูกสูบดว้ย 

47.   ประกอบเส้ือสูบดว้ยความระมดัระวงั 

 

 

 

48.   ประกอบปะเกนฝาสูบ  ฝาสูบ  และตรวจการกวดนตัใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้งตามคู่มือ 

49.   ทดลองหมุนเพลาขอ้เหวีย่งจะตอ้งหมุนไดส้ะดวก   หากติดขดัตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ขทนัที 

50.   ประกอบแผน่ประกบัซีล  และชุดกลไกกาวานาใหถู้กตอ้ง 

51.   ประกอบฝาครอบห้องกาวานาใหถู้กตอ้ง 

52.   ประกอบลอ้แม่เหล็ก  พดัลม  และแป้นสตาร์ทใหถู้กตอ้ง   และตรวจการกวดนตัใหถู้กตอ้งตามคู่มือ 

53.   ประกอบคอยลจุ์ดระเบิดใหถู้กตอ้ง 

54.   ตั้งตาํแหน่งไฟจุดระเบิดใหถู้กตอ้ง   และตรวจสอบไฟแรงสูง 

55.   ประกอบฝาครอบพดัลม  และชุดสตาร์ท 

56.   ประกอบแผน่ครอบฝาสูบ   

57.   ประกอบชุดบงัคบัคนัเร่ง 

58.   ประกอบคาร์บูเรเตอร์   และหมอ้กรองอากาศ 

59.   ประกอบแขนกาวานา  สปริงกาวานา  กา้นต่อและสปริงร้ังกลบัใหถู้กตอ้ง 

60.   ปรับตั้งแขนกาวานาให้ถูกตอ้ง 

61.   ประกอบปะเกน  และท่อไอเสีย 

62.   ประกอบถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

63.   ตรวจสอบกาํลงัภายในกระบอกสูบ  ถา้ไม่ถูกตอ้งใหต้รวจหาการร่ัวไหล   และให้แกไ้ขทนัที 

64.   ประกอบหวัเทียนและปลัก๊หวัเทียน 

65.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองในหอ้งกาวานาใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง 

66.   หากมีนํ้ามนัเคร่ืองเปรอะเป้ือนบริเวณช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง  ตอ้งเช็ดทาํความสะอาด 

67.   ตรวจระดบันํ้ามนัเช้ือเพลิงในถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง   หากมีนอ้ยจนไม่ถึงปลายท่อส่งนํ้ามนั  ใหเ้ติมนํ้ามนั 

        เช้ือเพลิงใหพ้อกบัการใชง้าน  

 

 

 

68.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

หมายเหตุ  นํ้ามนัเช้ือเพลิงตอ้งเป็นนํ้ามนัเบนซินผสมกบันํ้ ามนัออโตลูบในอตัราส่วนท่ีถูกตอ้งตาม 

                  คู่มือเท่านั้น 

 
 

ระวงั!  แหวนลูกสูบหกั   ถา้ประกอบเส้ือสูบยากใหต้รวจดูแหวนลูกสูบวา่ไดจ้ดัตาํแหน่งปาก 

            แหวนลูกสูบไดถู้กหรือไม ่

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

69.   ตรวจการร่ัวซึมในระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง  และระบบหล่อล่ืน 

70.   ติดเคร่ืองยนต ์ตรวจสอบความเรียบร้อย  หากมีส่ิงผิดปกติใหด้บัเคร่ืองยนตแ์ละแกไ้ขทนัที 

71.   ปล่อยใหเ้คร่ืองยนตท์าํงานท่ีความเร็วเดินเบาประมาณ 5-10 นาที เพื่อเป็นการอุ่นเคร่ือง 

72.   ปรับตั้งความเร็วรอบใชง้าน 

73.   ทดสอบการเร่งเคร่ืองยนต ์ และใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินเบา 

74.   ดบัเคร่ืองยนต ์

75.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

76.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

77.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินผลจากการสอบถาม/ตอบ 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนคน้ควา้และทาํรายงานการใชเ้คร่ืองมือพิเศษสาํหรับงานซ่อมเคร่ืองยนตเ์ล็ก 
 

กาํหนดส่งงาน :- 
     ใหส่้งงานในการเรียนคร้ังต่อไป 
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