
  

 
                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  9 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การบริการเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล 

 

หน่วยที ่  2 

ใบงานที ่  2.1 
 

    จุดประสงค์การเรียน 

1.   บริการเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลก่อนการใชง้านได ้

2.   บริการเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลตามกาํหนดเวลาได ้
 

 

    เคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

      1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซล 

      2.   เคร่ืองมือประจาํตวั     

      3.   ฟิลเลอร์เกจ 

     4.   กรวยเติมนํ้ามนั      

     5.   ถาดลา้งช้ินส่วน     

     6.   แปลงขนอ่อน 

     7.   ผา้ทาํความสะอาด      

     8.   นํ้ามนัโซล่า      

     9.   นํ้ามนัเคร่ือง 

   10.   แกลลอนเปล่า 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

 

 

 

การบริการระบบระบายความร้อน 

  3.   เปิดฝาปิดหมอ้นํ้า 

 

 

  4.   เปิดก๊อกถ่ายนํ้าใหน้ํ้าระบายความร้อนไหลลงภาชนะรองรับจนหมด 

  5.   ปิดก๊อกถ่ายนํ้า 

  6.   เติมนํ้าท่ีสะอาดจนถึงระดบับน  และตรวจรอยร่ัวตามจุดต่างๆ 

  7.   ปิดฝาหมอ้นํ้า 
 

การบริการระบบหล่อล่ืน 

  8.   เปิดฝาช่องเติมนํ้ามนัหล่อล่ืน 

  9.   ถอดปลัก๊ถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง  ไส้กรอง  แหวนยาง  และสปริงออก   ให้นํ้ามนัเคร่ืองไหลลงภาชนะรองรับ 

 

 

10.   เอียงเคร่ืองเล็กนอ้ย   เพื่อใหน้ํ้ามนัเคร่ืองไหลออกจนหมด 

11.   ทาํความสะอาดไส้กรองนํ้ามนัเคร่ือง 

12.   ประกอบสปริง  แหวนยาง  ไส้กรอง  และกวดปลัก๊ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองใหแ้น่น 

13.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองทางช่องเติมจนไดร้ะดบัตามท่ีคู่มือกาํหนด 

14.   ปิดฝาช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

 

 
 

การบริการระบบไอด ี

15.   ถอดหมอ้กรองอากาศออกจากท่อไอดี 

16.   ทาํความสะอาดไส้กรองอากาศ  ถว้ยกรอง  และฝาครอบกรองอากาศ 

17.   ประกอบถว้ยกรองเขา้กบัท่อไอดี 

18.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองใหม่ลงในถว้ยกรองอากาศจนถึงระดบัท่ีกาํหนด 

19.   ประกอบไส้กรองอากาศ  ฝาครอบกรองอากาศ  และกวดนตัล็อคฝาครอบกรองอากาศใหแ้น่น 

การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ตามกาํหนดเวลา 
 

หมายเหตุ  เคร่ืองบางแบบ ไส้กรองจะติดกบัปลัก๊ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองเป็นชุดเดียวกนั 

หมายเหตุ  การถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองท่ีถูกตอ้งควรถ่ายขณะท่ีเคร่ืองกาํลงัร้อนจะดีท่ีสุด 

ระวงั!  หา้มเปิดฝาหมอ้นํ้าขณะเคร่ืองยนตร้์อนจดั 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

การบริการสายพานพดัลมระบายความร้อน  

20.   ถอดตะแกรงพดัลม 

21.   ถอดลูกรอกตั้งสายพาน  และนาํสายพานออกจากเคร่ืองยนต ์

22.   ตรวจสภาพสายพาน   ถา้เส่ือมสภาพตอ้งเปล่ียน 

23.   ตรวจสภาพลูกปืนของลูกรอกตั้งสายพาน   ถา้เส่ือมสภาพตอ้งเปล่ียน 

24.   ประกอบลูกรอกตั้งสายพานเขา้กบัเคร่ืองยนต ์

25.   ประกอบสายพานเขา้กบัพูลเล่ยล์อ้ช่วยแรง  พูลเล่ยพ์ดัลม  และลูกรอกตั้งสายพาน 

26.   ปรับตั้งความตึงสายพานใหถู้กตอ้ง 
 

การบริการลิน้และกลไกยกลิน้ 

27.   ถอดฝาครอบล้ิน  และปะเกนฝาครอบล้ินออก 

 

 

28.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งตามทิศทางหมุนปกติชา้ๆ   ใหลู้กสูบอยูท่ี่ตาํแหน่งศูนยต์ายบนในจงัหวะอดัสุดและ 

        เคร่ืองหมายศูนยต์ายบนตรงกบัตวัช้ี   ท่ีตาํแหน่งน้ีจะสามารถขยบักระเด่ืองกดล้ินไดเ้ล็กนอ้ย 

29.   ปรับตั้งช่องวา่งล้ินใหถู้กตอ้งตามค่าท่ีคู่มือกาํหนด 

30.   ตรวจสอบความถูกตอ้ง  โดยการหมุนเพลาขอ้เหวีย่งต่อไปอีก 1 รอบจะตอ้งหมุนไดค้ล่อง  และเม่ือ 

        เคร่ืองหมายศูนยต์ายบนตรงกบัตวัช้ีอีกคร้ัง   กระเด่ืองกดล้ินจะตอ้งขยบัไม่ได ้

31.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งต่อไปอีก 1 รอบ   ใหลู้กสูบอยูท่ี่ตาํแหน่งศูนยต์ายบนในจงัหวะอดัสุดและ 

        เคร่ืองหมายศูนยต์ายบนตรงกบัตวัช้ี 

32.   ประกอบปะเกนฝาครอบล้ิน  และฝาครอบล้ินใหถู้กตอ้ง 

 

 

33.   ถอดฝาครอบช่องปรับคนัยกล้ินออกจากฝาครอบล้ิน 

34.   ยกคนัยกล้ินข้ึนคา้งไว ้ คลายนตัลอ็ค  และคลายสกรูปรับออกประมาณ 2 รอบ 

35.   กวดสกรูปรับเขา้ชา้ๆ จนรู้สึกวา่ปลายสกรูปรับเขา้ไปสัมผสักบักระเด่ืองล้ินไอเสีย 

36.   กวดสกรูปรับเขา้ไปอีก 1 ½ รอบ แลว้ล็อคนตัให้แน่น 

37.   ทดสอบโดยการยกกระเด่ืองกดล้ินแลว้หมุนเพลาขอ้เหวีย่งเหมือนกบัการสตาร์ทเคร่ืองยนต ์  ตอ้งหมุน 

        ไดค้ล่องและไม่หนกัแรง   หากไม่ถูกตอ้งใหรี้บแกไ้ขทนัที 

 

 

 

38.   ปิดฝาครอบช่องปรับคนัยกล้ิน 

หมายเหตุ  เคร่ืองบางแบบไม่มีการตั้งระยะยกล้ินไอเสีย   ใหข้า้มขั้นตอนท่ี 33-38 ไป 

หมายเหตุ  ถา้หมุนหนกัแรงแสดงวา่กวดสกรูปรับนอ้ยเกินไป   ถา้หมุนแลว้ติดหรือสะดุดมกัเกิดจาก 
                 กวดสกรูปรับมากเกินไปทาํใหไ้ปกดล้ินไอเสียมากจนไปกระแทกกบัหวัลูกสูบ 

ระวงั!  ปะเกนฝาครอบล้ินขาด   และควรมีภาชนะรองรับนํ้ามนัเคร่ืองท่ีคา้งอยูท่ี่ฝาครอบล้ิน 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

การบริการระบบนํา้มันเช้ือเพลงิ 

39.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

40.   ถอดลูกถว้ย  และไส้กรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงดว้ยความระมดัระวงั 

 

 

41.   ถ่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงภายในถงัลงในแกลลอนเปล่าจนหมด 

42.   ถอดฝาครอบท่อไอเสีย  ฝาครอบโคมไฟ  หูยกเคร่ือง  ฝาครอบเคร่ือง  และฝาครอบขา้งออกจาก 

        เคร่ืองยนต ์

43.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีต่อกบัหวัฉีด  ป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิง  และก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงออก 

 

 

 

44.   ถอดนตัยดึก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

45.   ถอดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

46.   ทาํความสะอาดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง  ก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง  ไส้กรอง  ลูกถว้ย  กรองปากถงั  และฝาปิดถงั 

        นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

47.   ตรวจความเรียบร้อยของถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง   ถา้ชาํรุดใหซ่้อม 

48.   ตรวจสภาพก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง   ถา้ชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

49.   ตรวจสภาพฝาปิดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง   ถา้ชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 

50.   ตรวจสภาพไส้กรองนํ้ามนัเช้ือเพลิง   ลูกถว้ย  กรองปากถงั   ถา้ชาํรุดใหเ้ปล่ียน 

51.  ตรวจสภาพท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิง   ถา้เส่ือมสภาพใหเ้ปล่ียน 

52.   ประกอบถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

53.   ยดึก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง  ประกอบไส้กรอง  และลูกถว้ยใหถู้กตอ้ง 

54.   ประกอบท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัหวัฉีด  ก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง  และป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กตอ้ง 

55.   ประกอบฝาครอบขา้ง  ฝาครอบเคร่ือง  หูยกเคร่ือง  ฝาครอบโคมไฟ  และฝาครอบท่อไอเสียเขา้กบั 

        เคร่ืองยนตใ์หถู้กตอ้ง 

56.   เติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสะอาด ลงในถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหพ้อกบัการใชง้าน 

57.   ประกอบกรองปากถงั  และปิดฝาถงั 

58.   คลายโบลทห์วัสายนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีต่อเขา้ป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิง   เพื่อทาํการไล่ลมในระบบ 

 

 

หมายเหตุ  ขณะไล่ลมควรมีภาชนะรองรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไหลออกจากปลายท่อดว้ย 

ระวงั!  ลูกถว้ยแตก  และไส้กรองฉีกขาด 

ระวงั!  แหวนทองแดง 2 ตวัของโบลทห์วัสายนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีต่อเขา้ป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงหาย    

            ขณะถอดสายนํ้ามนัเช้ือเพลิงแต่ละจุดควรมีภาชนะรองรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีคา้งในท่อดว้ย 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

59.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง  และรอสักครู่เพื่อใหล้มในระบบถูกไล่ออกจนหมด   สังเกตไดจ้ากไม่มี 

        ฟองอากาศปนออกมากบันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

60.   กวดโบลทห์วัสายใหแ้น่นพอสมควร 

61.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 

 

 

62.   เปิดฝาหมอ้นํ้า   และตรวจดูระดบันํ้าในหมอ้นํ้า 

 

 

63.   ถา้นํ้าในระบบพร่องใหเ้ติมนํ้าสะอาดจนถึงระดบับน 

64.   ปิดฝาหมอ้นํ้า 

65.   ตรวจดูระดบันํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีหลอดดูระดบัขา้งถงั 

66.   ถา้พร่องมาก   ใหเ้ปิดฝาถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง แลว้เติมนํ้ามนัโซล่าท่ีสะอาดลงในถงัใหพ้อกบัการใชง้าน 

67.   ปิดฝาถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

68.   เปิดช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

69.   ตรวจดูระดบันํ้ามนัเคร่ืองท่ีกา้นวดัท่ีติดอยูก่บัฝาปิดช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

 

 

 

70.   ถา้ระดบันํ้ามนัเคร่ืองตํ่ากวา่ขีดบนของกา้นวดั    ใหเ้ติมนํ้ามนัเคร่ืองท่ีช่องเติมและตรวจดูใหอ้ยูร่ะดบั 

        ขีดบนพอดี 

 

 

71.   ปิดฝาช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

72.   ถอดฝาครอบหมอ้กรองอากาศ 

73.   ตรวจดูระดบันํ้ามนัเคร่ืองในถว้ยกรอง  ถา้พร่องควรเติมใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง 

74.   ปิดฝาครอบหมอ้กรองอากาศ 

75.   ตรวจความตึงของสายพานพดัลม 

76.   ถา้หยอ่น  ตอ้งปรับใหไ้ดค้วามตึงท่ีถูกตอ้ง 

77.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

การบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ก่อนการใช้งาน 
 

หมายเหตุ  เคร่ืองยนตบ์างแบบสามารถดึงกา้นวดัออกมาดูระดบันํ้ามนัเคร่ืองไดโ้ดยไม่ตอ้งเปิด 

                 ฝาช่องเติมนํ้ามนัเคร่ือง 

 

หมายเหตุ  การวดัระดบันํ้ามนัเคร่ืองใหจ้ิ้มกา้นวดัใหสุ้ดโดยไม่ตอ้งขนัเกลียวเขา้ไป 

 

ระวงั!  หา้มเปิดฝาหมอ้นํ้าขณะเคร่ืองยนตร้์อนจดั 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

78.   สตาร์ทเคร่ืองยนต ์ และตรวจสอบความเรียบร้อยอีกคร้ัง 

79.   ดบัเคร่ืองยนต ์  

80.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

81.   เก็บมือหมุนสตาร์ทไวท่ี้เก็บขา้งตวัเคร่ืองยนต ์

82.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

83.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินผลจากการสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการปรับตั้งช่องวา่งล้ินใหเ้กิดความชาํนาญเพื่อเตรียมตวัสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 
 

 

กาํหนดส่งงาน :- 
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