
 
 

                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  7-8 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็แก๊สโซลนี จํานวน 6 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบและบริการช้ินส่วนภายในเคร่ืองยนต์ 

                เลก็แก๊สโซลีน 4 จังหวะ 

หน่วยที ่  1 

ใบงานที ่  1.6 
  

    จุดประสงค์การสอน 

1.   ถอดประกอบเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน 4 จงัหวะได ้

2.   ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน 4 จงัหวะได ้

3.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษในการถอดประกอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

     เคร่ืองมือ  วสัดุ  และ  อุปกรณ์ 

        1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน 4 จงัหวะ                        2.   เคร่ืองมือประจาํตวั  (Hand Tools)              

        3.   คีมถอดแหวนลูกสูบ                                               4.   ปลอกรัดแหวนลูกสูบ 

        5.   เคร่ืองมือถอดล้ิน                                                    6.   เคร่ืองมือดูดลอ้แม่เหล็ก 

        7.   เคร่ืองวดัความเร็วรอบ (Engine tachometer)          8.   ประแจวดัแรงบิด 

        9.   ไมโครมิเตอร์วดันอก                                            10.   เกจวดัความโตกระบอกสูบ 

      11.   ฟิลเลอร์เกจ                                                           12.   เกจวดัแรงดนัภายในกระบอกสูบ 

      13.   ออดตั้งไฟจุดระเบิด (Timing tester)                     14.   หวัเป่าลม 

      15.   แปรงขนอ่อน                                                        16.   แปรงทองเหลือง 

      17.   แปรงลวด                                                             18.   เหล็กขดูเขม่า 

      19.   กระดาษทรายละเอียด                                           20.   กรวยเติมนํ้ามนั 

      21.   กานํ้ามนัเคร่ือง                                                      22.   ผา้ทาํความสะอาด 

      23.   ถาดลา้งช้ินส่วน                                                    24.   นํ้ามนัเบนซิน 

      25.   นํ้ามนัเคร่ือง                                                          26.   ผงซกัฟอก 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

 

 

 

การถอดแยกช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

  3.   ถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง 

  4.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง  และถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีต่อเขา้กบัคาร์บูเรเตอร์ออก 

  5.   ถอดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  6.   ถอดปลัก๊หวัเทียน  และแผน่ครอบฝาสูบออก 

  7.   ถอดหวัเทียนออกจากฝาสูบ 

  8.   ถอดหมอ้กรองอากาศ 

  9.   ถอดแขนกาวานา  กา้นต่อ  สปริงร้ังกลบั  และสปริงแขนกาวานาออกดว้ยความระมดัระวงั 

10.   ถอดชุดบงัคบัคนัเร่ง 

11.   ถอดท่อไอเสีย 

12.   ถอดคาร์บูเรเตอร์ 

 

 

 

13.   ถอดชุดสตาร์ตออกจากฝาครอบพดัลม 

14.   ถอดฝาครอบพดัลม 

15.   ถอดแป้นสตาร์ทและใบพดัลม 

 

 

16.   ปลดสายดบัเคร่ือง  และถอดคอยลจุ์ดระเบิดออกจากเคร่ืองยนต ์

 

 

17.   ถอดลอ้แม่เหล็ก 

 

 

18.   ถอดฝาครอบทองขาว  ถอดชุดทองขาว  คอยลจุ์ดระเบิด  และอุปกรณ์ประกอบออกจากเคร่ืองยนต ์

 

การถอด-ประกอบเคร่ืองยนต์แบบลิน้อยู่ข้างกระบอกสูบ 
 

หมายเหตุ  สาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ใชร้ะบบจุดระเบิดแบบทองขาวใหข้า้มตอนท่ี 16 น้ีไปก่อน 

 
 

หมายเหตุ  สาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ใชร้ะบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหข้า้มตอนท่ี 18 น้ีไป 

 
 

หมายเหตุ  ควรสังเกตหนา้แปลนการประกอบแป้นสตาร์ทและใบพดัลม  เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 

 
 

หมายเหตุ  ควรสังเกตและจดจาํการประกอบคาร์บูเรเตอร์  ปะเกน  และส่วนประกอบอ่ืนๆ    

                  เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง   และระวงัปะเกนขาดขณะถอดช้ินส่วน 

 
 

ระวงั!  ล่ิมล็อคลอ้แม่เหล็กหล่นหาย 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

19.   ถอดแผน่กั้นขา้งกระบอกสูบ  และแผน่กั้นขา้งลอ้แม่เหล็กออก 

20.   ถอดฝาสูบ  และปะเกนฝาสูบ 

 

 

 

21.   ถอดฝาปิดห้องกา้นล้ิน  และชุดล้ินระบายไอนํ้ามนัเคร่ืองออก 

22.   ถอดล้ินไอดี  และล้ินไอเสีย 

 

 

 

23.   ถอดฝาครอบห้องแคร๊ง 

 

 

 

24.   ถอดเพลาลูกเบ้ียว  และลูกกระทุง้ล้ินออก 

25.   ถอดฝาประกบักา้นสูบ  และชอ้นวดิสาดออก 

 

 

 

26.   ถอดชุดลูกสูบออกทางดา้นบนของเคร่ือง 

 

 

27.   ถอดเพลาขอ้เหวีย่งออกจากเส้ือสูบ 

28.   ถอดแหวนลูกสูบออกจากลูกสูบ   

 

 

 

29.   ถอดสลกัลูกสูบเพื่อแยกกา้นสูบและลูกสูบออกจากกนั 

 

 

30.   ลา้งทาํความสะอาดช้ินส่วน และจดัวางใหเ้ป็นระเบียบ 

หมายเหตุ  การคลายโบลทย์ดึฝาสูบตอ้งคลายทีละนอ้ยในลกัษณะไขวส้ลบัจนโบลทห์ลวมทุกตวั จึง 

                  ถอดโบลทอ์อกได ้ เพื่อป้องกนัฝาสูบโก่ง    

หมายเหตุ  ล้ิน  สปริงล้ิน  ลูกถว้ยรองสปริงล้ิน  และลูกกระทุง้ล้ิน  ควรจดัแยกกนัเป็นชุดระหวา่งชุด 

                  ล้ินไอดีกบัชุดล้ินไอเสีย 

 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกอบระหวา่งเพลาขอ้เหวีย่งกบัเพลาลูกเบ้ียว (เคร่ืองหมาย 

                  การตั้งเฟืองไทม่ิง) ก่อนท่ีจะถอดเพลาลูกเบ้ียวออกมา 

 

 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกอบของปะกบักา้นสูบ  และชอ้นวดิสาดดว้ย 

                  และควรคลายโบลทย์ดึกา้นสูบสลบักนัทีละนอ้ยจนหลวมก่อนถอดโบลทอ์อก 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกบท่ีหวัลูกสูบดว้ย 

 

 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกอบระหวา่งลูกสูบและกา้นลูกสูบ 

ระวงั!  แหวนลูกสูบหกั  และควรสังเกตลกัษณะของแหวนลูกสูบแต่ละตวัวา่มีความแตกต่างกนั 

            อยา่งไร  เพื่อความถูกตอ้งในการประกอบ 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

การตรวจสภาพและบริการช้ินส่วน 

31.   ตรวจฝาสูบ  ถา้ชาํรุดให้ซ่อม 

32.   ตรวจปะเกนฝาสูบ  ถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

33.   ตรวจการสึกหรอของลูกสูบ  รูสลกัลูกสูบ  และร่องแหวนลูกสูบ  ถา้สึกหรอมากใหเ้ปล่ียน 

34.   ตรวจแหวนลูกสูบ  ถา้สึกหรอมากใหเ้ปล่ียน 

35.   ตรวจความสึกหรอของกระบอกสูบ  ถา้สึกมากใหซ่้อม  ถา้มีรอยเพียงเล็กนอ้ยให้ใชก้ระดาษทรายเบอร์ 

        ละเอียดลูบเบาๆ จนหมดรอย 

 

 

36.   ตรวจบ่าล้ิน  ถา้มีรอยไหมใ้หบ้ดล้ิน 

37.   ตรวจเส้ือสูบและหอ้งแคร๊ง  ถา้มีรอยแตกร้าวหรือชาํรุดใหซ่้อม 

38.   ตรวจฝาครอบห้องแคร๊ง  ถา้มีรอยแตกร้าวหรือชาํรุดใหซ่้อม 

39.   ตรวจลูกปืนรองรับเพลาขอ้เหวีย่ง  ถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียนใหม่ 

40.   ตรวจกา้นสูบ  ถา้ชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

41.   ตรวจเพลาขอ้เหวีย่ง  ถา้ชาํรุดใหซ่้อม 

42.   ตรวจเพลาลูกเบ้ียว  และกลไกประกอบบนเพลาลูกเบ้ียว  ถา้ชาํรุดใหซ่้อม 

43.   ตรวจล้ิน  ถา้กา้นล้ินคด ใหเ้ปล่ียนล้ิน  ถา้หนา้ล้ินมีรอยไหม ้ใหบ้ดล้ิน (กระทาํพร้อมกบัขั้นตอนท่ี 37) 

44.   ตรวจสปริงล้ิน  ถา้สปริงลา้หรือชาํรุดใหเ้ปล่ียน 
 

การประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

45.   หล่อล่ืนช้ินส่วนภายในเคร่ืองยนตท์ั้งหมด   โดยเฉพาะช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีหรือเสียดสีกบัช้ินส่วนอ่ืนๆ   

  เช่น  เพลาขอ้เหวีย่ง  เพลาลูกเบ้ียว  กระบอกสูบ  ลูกสูบ  กา้นสูบ  กา้นล้ิน  ลูกกระทุง้ล้ิน  เป็นตน้ 

46.   ประกอบเพลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัเส้ือสูบใหถู้กตอ้ง 

47.   ประกอบชุดลูกสูบใหถู้กตอ้ง 

48.   จดัปากแหวนลูกสูบใหถู้กตอ้ง  และใชป้ลอกรัดแหวนลูกสูบ รัดแหวนใหจ้มลงในร่องแหวน เพื่อความ 

        สะดวกในการประกอบชุดลูกสูบเขา้กบักระบอกสูบ 

49.   ประกอบชุดลูกสูบใหก้า้นสูบประกบเพลาขอ้เหวีย่งใหถู้กตอ้ง 

50.   ประกอบฝาประกบักา้นสูบและชอ้นวดิสาด   และกวดโบลทย์ดึกา้นสูบใหไ้ดค่้าตามคู่มือกาํหนด 

51.   ทดลองหมุนเพลาขอ้เหวีย่งจะตอ้งหมุนไดส้ะดวก   หากติดขดัตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ขทนัที 

52.   ประกอบลูกกระทุง้ล้ิน  กลไกกาวานา  และเพลาลูกเบ้ียวใหถู้กตอ้ง   โดยเฉพาะเพลาลูกเบ้ียวตอ้ง 

        ประกอบใหเ้คร่ืองหมายท่ีเฟืองตรงกบัเคร่ืองหมายท่ีเพลาขอ้เหวีย่งดว้ย 

 

หมายเหตุ  ถา้กระบอกสูบสึกหรอมาก  ตอ้งควา้นและตอ้งเปล่ียนชุดลูกสูบใหไ้ดข้นาดตามท่ีควา้น 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

53.   ประกอบฝาครอบห้องแคร๊งใหถู้กตอ้ง 

54.   ประกอบล้ินไอดีและล้ินไอเสียใหถู้กตอ้ง 

55.   ประกอบชุดล้ินระบายไอนํ้ามนัเคร่ือง  และฝาปิดห้องกา้นล้ินใหถู้กตอ้ง 

56.   ประกอบปะเกนฝาสูบ  และฝาสูบใหถู้กตอ้ง    

57.   กวดโบลทย์ดึฝาสูบใหไ้ดค้่าตามคู่มือกาํหนด   โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

        a.   ใส่โบลทย์ดึฝาสูบทุกตวัและขนัดว้ยมือสัก 2-3 เกลียว   เพื่อนาํศูนยฝ์าสูบ  และปะเกนฝาสูบ 

        b.   ใชป้ระแจกวดโบลททุ์กตวัใหแ้ค่พอแนบกบัฝาสูบ 

        c.   ตั้งค่าประแจวดัแรงบิดใหไ้ดค้่าตามท่ีคู่มือกาํหนด 

        d.   กวดโบลทที์ละตวัแบบไขวส้ลบัทีละนอ้ยจนกระทัง่โบลททุ์กตวัไดค้วามแน่นตามค่าท่ีตั้งไว ้

        e.   ใชค้่าประแจวดัแรงบิดเท่าเดิมกวดโบลทแ์บบวนเป็นวงกลมอีก 1 รอบ   เพื่อตรวจสอบ 

58.   ประกอบแผน่กั้นขา้งลอ้แม่เหล็ก  และแผน่กั้นขา้งกระบอกสูบ 

59.   ประกอบชุดทองขาว  คอยลจุ์ดระเบิด  และอุปกรณ์ประกอบใหถู้กตอ้ง   และตั้งตาํแหน่งไฟจุดระเบิด 

60.   ประกอบฝาครอบทองขาว   

61.   ประกอบลอ้แม่เหล็ก  และกวดนตัยดึลอ้แม่เหล็กใหไ้ดค้่าตามคู่มือกาํหนด 

62.   ประกอบแป้นสตาร์ท   และใบพดัลมใหถู้กตอ้ง 

63.   ประกอบฝาครอบพดัลม  และชุดสตาร์ท 

64.   ทดสอบไฟแรงสูง  และตรวจเช็คกาํลงัอดัภายในกระบอกสูบ   ถา้ไม่ถูกตอ้งใหแ้กไ้ข 

65.   ประกอบคาร์บูเรเตอร์  และหมอ้กรองอากาศใหถู้กตอ้ง 

66.   ประกอบท่อไอเสีย 

67.   ประกอบชุดบงัคบัคนัเร่ง 

68.   ประกอบแขนกาวานา  กา้นต่อ  สปริงร้ังกลบั  และสปริงแขนกาวานาใหถู้กตอ้ง 

69.   ปรับตั้งแขนกาวานาให้ถูกตอ้ง 

70.   ประกอบหวัเทียน  ฝาครอบฝาสูบ  และปลัก๊หวัเทียน 

71.   ประกอบถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง  และต่อท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัคาร์บูเรเตอร์ 

72.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง   หากมีนํ้ามนัเคร่ืองเปรอะเป้ือนบริเวณช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง   

        ตอ้งเช็ดทาํความสะอาด 

73.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง   และตรวจดูรอยร่ัวซึมของระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง   หากพบตอ้งแกไ้ขทนัที 

74.   ติดเคร่ืองยนต ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย   และปรับแต่งในส่วนท่ีจาํเป็น 

75.   ดบัเคร่ืองยนต ์ และปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

76.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

77.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

 

 

 

การถอดแยกช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

  3.   ถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง 

  4.   ถอดท่อไอเสีย  และปะเกนท่อไอเสีย 

  5.   ถอดกรองอากาศ  และขอ้ต่อกรองอากาศ 

  6.   ถอดชุดบงัคบัคนัเร่ง  และสปริงกาวานา 

  7.   ถอดปลัก๊หวัเทียน  และถอดหวัเทียนออกจากฝาสูบ 

  8.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง  และถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีต่อเขา้กบัคาร์บูเรเตอร์ออก 

  9.   ถอดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากเคร่ืองยนต ์

10.   ถอดกา้นต่อกาวานา  และสปริงร้ังกลบัออกดว้ยความระมดัระวงั 

11.   ถอดคาร์บูเรเตอร์ออกจากเคร่ืองยนตด์ว้ยความระมดัระวงั 

 

 

 

12.   ถอดแขนกาวานา 

13.   ถอดชุดสตาร์ตออกจากฝาครอบพดัลม 

14.   ปลดสายดบัเคร่ือง  และถอดฝาครอบพดัลม 

15.   ถอดแผน่ครอบดา้นขา้งออก 

16.   ถอดคอยลจุ์ดระเบิดออกจากเคร่ืองยนต ์

17.   ถอดแผน่ฉนวนคาร์บูเรเตอร์ออก 

 

 

18.   ถอดนตัยดึลอ้แม่เหล็กออก 

19.   ถอดแป้นสตาร์ท  และพดัลมออกจากลอ้แม่เหล็ก 

 

 

20.   ถอดลอ้แม่เหล็ก 

 

 

การถอด-ประกอบเคร่ืองยนต์แบบลิน้อยู่ที่ฝาสูบ 
 

หมายเหตุ  ควรสังเกตหนา้แปลนการประกอบแป้นสตาร์ทและใบพดัลม  เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 

 
 

หมายเหตุ  ควรสังเกตหนา้แปลนการประกอบแป้นสตาร์ทและใบพดัลม  เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 

 
 

หมายเหตุ  ควรสังเกตและจดจาํการประกอบคาร์บูเรเตอร์  ปะเกน  และส่วนประกอบอ่ืนๆ    

                  เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง   และระวงัปะเกนขาดขณะถอดช้ินส่วน 

 
 

ระวงั!  ล่ิมล็อคลอ้แม่เหล็กหล่นหาย 
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21.   ถอดกระบงัลมใตเ้ส้ือสูบออก 

22.   ถอดฝาครอบวาลว์  และปะเกนฝาครอบวาลว์ออก 

 

 

23.   คลายกระเด่ืองกดล้ินให้หลวม  แลว้ดึงกา้นกระทุง้ล้ิน  และหมวกวาลว์ออก 

24.   ถอดฝาสูบ  ปะเกนฝาสูบ  และดึงหมุดยดึนาํศูนยอ์อกจากเส้ือสูบ 

 

 

 

25.   ถอดล้ินไอดี  และล้ินไอเสียออกจากฝาสูบ 

 

 

 

26.   ถอดฝาครอบห้องแคร๊ง  ปะเกนฝาครอบหอ้งแคร๊ง  และดึงหมุดยดึนาํศูนยอ์อกจากหอ้งแคร๊ง 

 

 

 

27.   ถอดเพลาลูกเบ้ียว  และลูกกระทุง้ล้ินออก 

28.   ถอดฝาประกบักา้นสูบออก 

 

 

 

29.   ถอดชุดลูกสูบออกทางดา้นบนของเคร่ือง 

 

 

30.   ถอดเพลาขอ้เหวีย่งออกจากเส้ือสูบ 

31.   ถอดแหวนลูกสูบออกจากลูกสูบ   

 

 

 

32.   ถอดสลกัลูกสูบเพื่อแยกกา้นสูบและลูกสูบออกจากกนั 

 

 

33.   ลา้งทาํความสะอาดช้ินส่วน และจดัวางใหเ้ป็นระเบียบ 

หมายเหตุ  การคลายโบลทย์ดึฝาสูบตอ้งคลายทีละนอ้ยในลกัษณะทแยงมุมจนโบลทห์ลวมทุกตวั  

                  จึงถอดโบลทอ์อกได ้ เพื่อป้องกนัฝาสูบโก่ง    

หมายเหตุ  ล้ิน  สปริงล้ิน  ลูกถว้ยรองสปริงล้ิน  และลูกกระทุง้ล้ิน  ควรจดัแยกกนัเป็นชุดระหวา่งชุด 

                  ล้ินไอดีกบัชุดล้ินไอเสีย 

 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกอบระหวา่งเพลาขอ้เหวีย่งกบัเพลาลูกเบ้ียว (เคร่ืองหมาย 

                  การตั้งเฟืองไทม่ิง) ก่อนท่ีจะถอดเพลาลูกเบ้ียวออกมา 

 

 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกอบของปะกบักา้นสูบ   และควรคลายโบลทย์ดึกา้นสูบ 

                 สลบักนัทีละนอ้ยจนหลวมก่อนถอดโบลทอ์อก 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกบท่ีหวัลูกสูบดว้ย 

 

 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกอบระหวา่งลูกสูบและกา้นลูกสูบ 

หมายเหตุ  ท่ีล้ินไอเสียจะมีหมวกวาลว์ดว้ย  ระวงัหมวกวาลว์หล่นหาย 

ระวงั!  แหวนลูกสูบหกั  และควรสังเกตลกัษณะของแหวนลูกสูบแต่ละตวัวา่มีความแตกต่างกนั 

            อยา่งไร  เพื่อความถูกตอ้งในการประกอบ 
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การตรวจสภาพและบริการช้ินส่วน 

34.   ตรวจฝาสูบ  ถา้ชาํรุดให้ซ่อม 

35.   ตรวจปะเกนฝาสูบ  ถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

36.   ตรวจการสึกหรอของลูกสูบ  รูสลกัลูกสูบ  และร่องแหวนลูกสูบ  ถา้สึกหรอมากใหเ้ปล่ียน 

37.   ตรวจแหวนลูกสูบ  ถา้สึกหรอมากใหเ้ปล่ียน 

38.   ตรวจความสึกหรอของกระบอกสูบ  ถา้สึกมากใหซ่้อม  ถา้มีรอยเพียงเล็กนอ้ยให้ใชก้ระดาษทรายเบอร์ 

        ละเอียดลูบเบาๆ จนหมดรอย 

 

 

39.   ตรวจบ่าล้ิน  ถา้มีรอยไหมใ้หบ้ดล้ิน 

40.   ตรวจเส้ือสูบและหอ้งแคร๊ง  ถา้มีรอยแตกร้าวหรือชาํรุดใหซ่้อม 

41.   ตรวจฝาครอบห้องแคร๊ง  ถา้มีรอยแตกร้าวหรือชาํรุดใหซ่้อม 

42.   ตรวจลูกปืนรองรับเพลาขอ้เหวีย่ง  ถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียนใหม่ 

43.   ตรวจกา้นสูบ  ถา้ชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

44.   ตรวจเพลาขอ้เหวีย่ง  ถา้ชาํรุดใหซ่้อม 

45.   ตรวจเพลาลูกเบ้ียว  และกลไกประกอบบนเพลาลูกเบ้ียว  ถา้ชาํรุดใหซ่้อม 

46.   ตรวจล้ิน  ถา้กา้นล้ินคด ใหเ้ปล่ียนล้ิน  ถา้หนา้ล้ินมีรอยไหม ้ใหบ้ดล้ิน (กระทาํพร้อมกบัขั้นตอนท่ี 39) 

47.   ตรวจสปริงล้ิน  ถา้สปริงลา้หรือชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

48.   ตรวจกา้นกระทุง้ล้ิน  ถา้คดงอใหแ้กไ้ขหรือเปล่ียน 
 

การประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

49.   หล่อล่ืนช้ินส่วนภายในเคร่ืองยนตท์ั้งหมด   โดยเฉพาะช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีหรือเสียดสีกบัช้ินส่วนอ่ืนๆ   

  เช่น  เพลาขอ้เหวีย่ง  เพลาลูกเบ้ียว  กระบอกสูบ  ลูกสูบ  กา้นสูบ  กา้นล้ิน  ลูกกระทุง้ล้ิน  เป็นตน้ 

50.   ประกอบเพลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัเส้ือสูบใหถู้กตอ้ง 

51.   ประกอบชุดลูกสูบใหถู้กตอ้ง 

52.   จดัปากแหวนลูกสูบใหถู้กตอ้ง  และใชป้ลอกรัดแหวนลูกสูบ รัดแหวนใหจ้มลงในร่องแหวน เพื่อความ 

        สะดวกในการประกอบชุดลูกสูบเขา้กบักระบอกสูบ 

53.   ประกอบชุดลูกสูบใหก้า้นสูบประกบเพลาขอ้เหวีย่งใหถู้กตอ้ง 

54.   ประกอบฝาประกบักา้นสูบและชอ้นวดิสาด   และกวดโบลทย์ดึกา้นสูบใหไ้ดค่้าตามคู่มือกาํหนด 

55.   ทดลองหมุนเพลาขอ้เหวีย่งจะตอ้งหมุนไดส้ะดวก   หากติดขดัตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ขทนัที 

56.   ประกอบลูกกระทุง้ล้ิน  กลไกกาวานา  และเพลาลูกเบ้ียวใหถู้กตอ้ง   โดยเฉพาะเพลาลูกเบ้ียวตอ้ง 

        ประกอบโดยใหเ้คร่ืองหมายท่ีเฟืองตรงกบัเคร่ืองหมายท่ีเพลาขอ้เหวีย่งดว้ย 

หมายเหตุ  ถา้กระบอกสูบสึกหรอมาก  ตอ้งควา้นและตอ้งเปล่ียนชุดลูกสูบใหไ้ดข้นาดตามท่ีควา้น 
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57.   ประกอบหมุดยดึนาํศูนย ์ ปะเกนฝาครอบหอ้งแคร๊ง  และฝาครอบห้องแคร๊งใหถู้กตอ้ง 

 

 

58.   ประกอบล้ินไอดีและล้ินไอเสียเขา้กบัฝาสูบใหถู้กตอ้ง 

59.   ประกอบหมุดยดึนาํศูนย ์ ปะเกนฝาสูบ  และชุดฝาสูบใหถู้กตอ้ง    

60.   กวดโบลทย์ดึฝาสูบใหไ้ดค้่าตามคู่มือกาํหนด   โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

        a.   ใส่โบลทย์ดึฝาสูบทุกตวัและขนัดว้ยมือสัก 2-3 เกลียว 

        b.   ใชป้ระแจกวดโบลททุ์กตวัใหแ้ค่พอแนบกบัฝาสูบ 

        c.   ตั้งค่าประแจวดัแรงบิดใหไ้ดค้่าตามท่ีคู่มือกาํหนด 

        d.   กวดโบลทที์ละตวัแบบทแยงมุมทีละนอ้ยจนกระทัง่โบลททุ์กตวัไดค้วามแน่นตามค่าท่ีตั้งไว ้

61.   ประกอบกา้นกระทุง้ล้ิน  หมวกวาลว์  และจดัตาํแหน่งกระเด่ืองกดล้ินใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

62.   ประกอบลอ้แม่เหล็ก  และกวดนตัยดึลอ้แม่เหล็กใหไ้ดค้่าตามคู่มือกาํหนด 

63.   ประกอบแป้นสตาร์ท   และใบพดัลมใหถู้กตอ้ง 

 

 

64.   ประกอบแผน่ครอบดา้นขา้ง  และกระบงัลมใตเ้ส้ือสูบใหถู้กตอ้ง 

65.   ประกอบแผน่ฉนวนคาร์บูเรเตอร์ใหถู้กตอ้ง 

66.   ประกอบคอยลจุ์ดระเบิด  และปรับตั้งช่องวา่งระหวา่งคอยลจุ์ดระเบิดกบัลอ้แม่เหล็กใหไ้ดค้่าตามคู่มือ 

         กาํหนด 

67.   ทดสอบไฟแรงสูง   หากไม่ถูกตอ้งใหห้าสาเหตุและแกไ้ขทนัที 

67.   หมุนลอ้แม่เหล็กหาตาํแหน่งศูนยต์ายบนในจงัหวะอดัสุด  ดงัน้ี 

        a.   หมุนลอ้แม่เหล็กตามเขม็นาฬิกาชา้ๆ   ในขณะเดียวกนัก็สังเกตการขยบัตวัของกระเด่ืองกดล้ินดว้ย 

        b.   เม่ือกระเด่ืองกดล้ินไอดีเร่ิมคลายจากการกดล้ินไอดีแลว้ใหส้ังเกตเคร่ืองหมาย ∆ ท่ีแป้นสตาร์ท 

        c.   หมุนลอ้แม่เหล็กใหเ้คร่ืองหมาย ∆ ข้ึนมาอยูใ่นตาํแหน่งสูงสุด 

68.   ปรับตั้งช่องวา่งของวาลว์ใหไ้ดค้่าตามคู่มือกาํหนด 

69.   หมุนลอ้แม่เหล็กชา้ๆ  เพื่อตรวจสอบการเปิด/ปิดล้ินไอดีและล้ินไอเสียวา่ถูกตอ้งหรือไม่   หากไม่ 

        ถูกตอ้งใหห้าสาเหตุและแกไ้ขทนัที 

70.   ประกอบปะเกนฝาครอบวาลว์  และฝาครอบวาลว์ใหถู้กตอ้ง 

71.   ประกอบฝาครอบพดัลม  และชุดสตาร์ท 

72.   ประกอบแขนกาวานาและสปริงกาวานาใหถู้กตอ้ง  แต่ยงัไม่ตอ้งล็อคแขนกาวานาใหติ้ดแน่นกบัแกน 

        กาวานา 

หมายเหตุ  ตอ้งแน่ใจวา่แกนกาวานาอยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

ระวงั!  หากประกอบแป้นสตาร์ทและใบพดัลมไม่ถูกตอ้ง   จะปรับตั้งช่องวา่งล้ินไม่ถูกตอ้งดว้ย 
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73.   ประกอบกา้นต่อกาวานากบัสปริงร้ังกลบัเขา้กบัแขนกาวานาและคาร์บูเรเตอร์ใหถู้กตอ้ง 

74.   ประกอบชุดควบคุมคนัเร่ง 

75.   ปรับตั้งแขนกาวานาให้ถูกตอ้ง 

76.   ทดสอบการทาํงานของชุดคนัเร่งและกาวานา   ล้ินเร่งจะตอ้งขยบัไดสุ้ดทั้งสองทาง   หากไม่ถูกตอ้งให ้

        หาสาเหตุและแกไ้ขทนัที 

77.   ประกอบถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

78.   ประกอบหวัเทียนเขา้กบัฝาสูบใหถู้กตอ้ง 

79.   ประกอบขอ้ต่อกรองอากาศ  และกรองอากาศใหถู้กตอ้ง 

80.   ต่อท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้คาร์บูเรเตอร์ 

81.   ประกอบปะเกนท่อไอเสีย  และชุดท่อไอเสียใหถู้กตอ้ง 

82.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง   หากมีนํ้ามนัเคร่ืองเปรอะเป้ือนบริเวณช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง   

        ตอ้งเช็ดทาํความสะอาด 

83.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง   และตรวจดูรอยร่ัวซึมของระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง   หากพบตอ้งแกไ้ขทนัที 

84.   ติดเคร่ืองยนต ์ ตรวจสอบความเรียบร้อย   และปรับแต่งในส่วนท่ีจาํเป็น 

85.   ดบัเคร่ืองยนต ์ และปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

86.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

87.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินผลจากการสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการถอดประกอบล้ินเคร่ืองยนตจ์นชาํนาญเพื่อเตรียมตวัสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

กาํหนดส่งงาน :- 
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