
  

 
                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  11 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบและตรวจสภาพป๊ัมนํา้มันเช้ือเพลงิ หน่วยที ่  2 

ใบงานที ่  2.3 
 

จุดประสงค์การเรียน 

  1.   ถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  และบริการป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลได ้

  2.   ตรวจสอบการทาํงานของป๊ับนํ้ามนัเช่ือเพลิงเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลได ้

  3.   ปรับตั้งจุดฉีดได ้

  4.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 

       เคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

         1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซล  

         2.   เคร่ืองมือประจาํตวั  

         3.   เกจวดัแรงดนันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

         4.   ประแจวดัแรงบิด   

         5.   หวัเป่าลม   

         6.   แปรงขนอ่อน 

         7.   ผา้ทาํความสะอาด  

         8.   กรวยเติมนํ้ามนั   

         9.   ถาดลา้งช้ินส่วน 

       10.   นํ้ามนัโซล่า 

 

  



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

  3.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  4.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งใหลู้กสูบอยูท่ี่ศูนยต์ายล่างในจงัหวะดูดสุด 

  5.   ถอดหมอ้กรองอากาศ 

 

 

  6.   ถอดท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง ดว้ยความระมดัระวงั 

 

 

 

 

 

  7.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากก็อกเขา้ป๊ัมอยา่งระมดัระวงั 

 

 

 

  8.   โยกคนัเร่งไปอยูท่ี่ตาํแหน่งก่ึงกลางของระยะการเร่งทั้งหมด 

  9.   ถอดโบลทย์ดึป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

10.   ดึงป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากฝาครอบเกียร์  และวางป๊ัมลงในถาดท่ีสะอาด  เพื่อเตรียมการถอด 

        ประกอบ 
 

การถอดประกอบป๊ัมนํา้มันเช้ือเพลงิ 

11.   ถอดแหวนล๊อค 

12.   ถอดสลกันาํร่องลูกถว้ย 

13.   ถอดลูกถว้ย  และแยกช้ินส่วนชุดลูกกล้ิงออกจากลูกถว้ย 

14.   ถอดแผน่ชิม 

15.   ถอดแผน่รองสปริงตวัล่างซ่ึงลูกป๊ัมจะติดออกมาดว้ย 

 

 

16.   ถอดสปริงลูกป๊ัม 

17.   ถอดแผน่รองสปริงตวับน 

18.   ถอดเฟืองบงัคบัลูกป๊ัม 

หมายเหตุ  ควรใชผ้า้หรือกระดาษอุดท่อไอดี เพื่อป้องกนัวสัดุตกลงไปในท่อไอดี 

 

 

ระวงั!  การถอดท่อนํ้ามนัแรงดนัสูงตอ้งใชป้ระแจ 2 ตวั  โดยตวัหน่ึงจบัท่ียดึล้ินส่งนํ้ามนั  

             (Delivery value holder)  และอีกตวัหน่ึงคลายท่ีนตัหวัท่อ   เพื่อป้องกนัท่อนํ้ามนับิดตวั 

            ในกรณีท่ีตวัยึดลิ้นส่งนํ้ามนัคลายออก แต่นตัหวัสายไม่คลาย   โดยใหป้ฏิบติัอีกปลาย 

            หน่ึงของท่อ (ปลายท่ีต่อเขา้กบัหวัฉีด) เช่นเดียวกนั 

 

ระวงั!  เคร่ืองบางแบบจะมีไส้กรองเลก็ๆอยูท่ี่โบลทห์วัสายดว้ย หากถอดท่อไม่ระวงั อาจทาํให ้
            ไส้กรองชาํรุดได ้

 

 

ระวงั!  ลูกป๊ัมชาํรุดหรือเป็นรอย 

 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

19.   ถอดเฟืองสะพาน 

20.   นาํตวัเรือนป๊ัมข้ึนยดืกบัปากกาจบังานใหถู้กตอ้ง  และคลายตวัยดึล้ินส่งนํ้ามนั 

21.   ถอดตวัยดึล้ินส่งนํ้ามนั 

22.   ถอดสปริงล้ินส่งนํ้ามนั  และแหวนปะเกนล้ินส่งนํ้ามนั 

23.   ถอดชุดล้ินส่งนํ้ามนั 

24.   ถอดกระบอกป๊ัม  และนาํลูกป๊ัมมาประกอบไวก้บักระบอกป๊ัมเพื่อป้องกนัการชาํรุด 

 

 

25.   ทาํความสะอาดช้ินส่วนดว้ยแปรงขนอ่อน และนํ้ามนัโซล่า 
  

การตรวจสภาพชุดลิน้ส่งนํา้มัน 

26.   ตรวจความสึกหรอของบ่าล้ิน 

27.   ใชน้ิ้วหวัแม่มือกดปิดรูทางดา้นล่างของบ่าล้ินส่งนํ้ามนัในขณะท่ีน้ิวช้ีและน้ิวกลางคีบบ่าล้ินส่งนํ้ามนั 

        ไวไ้ม่ใหห้ลุด (ในลกัษณะเหมือนกบัการจบักระบอกเขม็ฉีดยา) 

28.   ดึงล้ินส่งนํ้ามนัข้ึนชา้ๆ จะรู้สึกวา่มีแรงดูด   หากไม่รู้สึกถึงแรงดูดเลยแสดงวา่สึกหรอมากตอ้งเปล่ียน 

        ล้ินส่งนํ้ามนัทั้งชุด 
 

การตรวจสภาพชุดกระบอกป๊ัม 

29.   ตรวจแกนกระบอกป้ัมตอ้งไม่มีรอยขนแมว   หากมีรอยขนแมวมากควรเปล่ียนชุดกระบอกป้ัมใหม่    

30.   จบักระบอกป๊ัมกลบัหวัลงล่างเอียงประมาณ 60 องศา 

31.   ดึงลูกป๊ัมออกมาจนเกือบสุด 

32.   ปล่อยลูกป๊ัมใหต้กลงดว้ยนํ้าหนกัของตวัมนัเอง  แลว้ดูอาการเคล่ือนตวัของลูกป๊ัมดงัน้ี 

        a.   ถา้ลูกป๊ัมเคล่ือนลงชา้ๆอยา่งสมํ่าเสมอไม่ติดขดั  แสดงวา่ลูกป๊ัมยงัอยูใ่นสภาพดี 

        b.   ถา้ลูกป๊ัมเคล่ือนลงเร็ว  แสดงวา่สึกหรอมาก ตอ้งเปล่ียนทั้งชุด 

        c.   ถา้ลูกป๊ัมเคล่ือนลงแบบขดัตวั ใหถ้อดลา้งทาํความสะอาด ตรวจดูรอยขนแมว   ถา้ไม่มีรอยใดๆ 

             ใหต้รวจสอบใหม่  ถา้ไม่ดีข้ึน แสดงวา่ลูกป๊ัมคดตอ้งเปล่ียนทั้งชุด 

33.   ประกอบกระบอกป๊ัมเขา้กบัตวัเรือนป๊ัม  โดยให้ร่องท่ีกระบอกป๊ัมสวมลงพอดีกบัล่ิมท่ีตวัเรือนป๊ัม 

34.   ประกอบชุดล้ินส่งนํ้ามนัเขา้กบัตวัเรือนป๊ัม 

35.   ประกอบแหวนปะเกนล้ินส่งนํ้ามนั  และสปริงล้ินส่งนํ้ามนั 

36.   ประกอบตวัยดึล้ินส่งนํ้ามนัใหแ้น่นดว้ยมือ 

37.   ประกอบเฟืองสะพานเขา้กบัตวัเรือนป๊ัมใหถู้กตอ้ง 

 

หมายเหตุ  ควรทาํการถอดประกอบในท่ีสะอาด  และแช่ช้ินส่วนในนํ้ามนัโซล่าท่ีสะอาดเสมอ 

 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

38.   ประกอบเฟืองบงัคบัลูกป๊ัมลงในตวัเรือนป๊ัมใหถู้กตอ้ง  และเคร่ืองหมายการประกอบระหวา่งเฟือง 

        บงัคบัลูกป้ัมกบัเฟืองสะพานตอ้งตรงกนั 

39.   ประกอบแผน่รองสปริงตวับน 

40.   ประกอบสปริงลูกป๊ัม 

41.   เอาลูกป๊ัมประกอบกบัแผน่รองสปริงตวัล่าง  แลว้ประกอบลูกป๊ัมพร้อมกบัแผน่รองสปริงตวัล่างเขา้กบั 

        กระบอกป๊ัม  โดยให้ร่องบากของลูกป๊ัมหนัไปทางล่ิมของตวัเรือนป๊ัม  และปีกของลูกป๊ัมตอ้งสวมพอดี 

        กบัร่องบากของเฟืองบงัคบัลูกป๊ัมดว้ย 

42.   ประกอบลูกกล้ิง  และสลกัลูกกล้ิงเขา้กบัตวัลูกถว้ย 

43.   ประกอบชุดลูกถว้ยเขา้กบัตวัเรือนป๊ัม  โดยให้ร่องสลกัของลูกถว้ย  ตรงกบัรูสลกัท่ีตวัเรือนป๊ัม 

44.   กดลูกถว้ยใหจ้มลงในตวัเรือนป๊ัม  และใส่สลกันาํร่องลูกถว้ย 

 

 

 

 

45.   ใส่แหวนล็อค   โดยให้ปากแหวนล็อคอยูต่รงขา้มกบัสลกันาํร่องลูกถว้ย 
 

การทดสอบการทาํงานของป๊ัม 

46.   กรอกนํ้ามนัโซล่าท่ีสะอาดลงในช่องนํ้ามนัเขา้ป๊ัม 

47.   โยกเฟืองสะพานไปทางดา้นตรงขา้มกบัดา้นท่ีมีคาํวา่ “stop” 

48.   ใชส้องมือจบัป๊ัมใหลู้กถว้ยอยูด่า้นล่าง  และใชน้ิ้วเก่ียวเฟืองสะพานใหค้งอยูใ่นตาํแหน่งน้ี 

49.   กดป๊ัมลงใหสุ้ดแลว้ผอ่น ทาํใหส้ลบักนัหลายๆคร้ัง จะตอ้งมีนํ้ามนักระเซ็นออกทางตวัยดืล้ินส่งนํ้ามนั 

        เป็นเม็ดๆ   ถา้นํ้ามนัไม่ออกเลยใหท้าํการถอดประกอบใหม่ 

50.   โยกเฟืองสะพานไปทางดา้นท่ีมีคาํวา่ “stop” แลว้ทาํเช่นเดียวกนัขั้นตอนท่ี 47-48 ตอ้งไม่มีนํ้ามนัออก  

        ทางตวัยดึล้ินส่งนํ้ามนั   ถา้ยงัคงมีนํ้ามนัออก  ใหท้าํการถอดประกอบใหม่ 

51.   นาํตวัเรือนป๊ัมข้ึนยดึกบัปากกาจบังานใหถู้กตอ้ง  และขนัตวัยดึล้ินส่งนํ้ามนัใหแ้น่นตามค่าท่ีกาํหนด 

        ในคู่มือ 

52.   ประกอบป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัฝาครอบเกียร์และขนัโบลทย์ดึใหถู้กตอ้งตามค่ากาํหนด 

 

 

53.   ประกอบท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากก็อกเขา้ป๊ัมใหถู้กตอ้ง 

54.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อไล่ลมในระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 

หมายเหตุ  ควรขนัโบลทย์ดึป๊ัมสลบักนั  และเพิ่มค่าแรงในการขนัไปเร่ือยๆจนไดค่้าตามกาํหนด 

 

 

ระวงั!  ถา้ลูกถว้ยกดไม่ลง และใส่สลกัล็อคไม่ได ้ หา้มใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดๆ ในการฝืน 

            กดลูกถว้ย  จะทาํใหเ้ฟืองบงัคบัลูกป๊ัม และ/หรือ ลูกป๊ัมชาํรุดได ้  ควรถอดลูกป๊ัมออกมา   

            ทาํการประกอบใหม่ 

 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

การตรวจการร่ัวซึมของชุดกระบอกป้ัม 

55.   ประกอบเกจวดัแรงดนันํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กตอ้ง 

56.   โยกคนัเร่งเคร่ืองไปอยูท่ี่ตาํแหน่งเร่งสุด 

57.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งจนกระทัง่ป๊ัมสร้างแรงดนัไดต้ามคู่มือกาํหนด 

58.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งใหลู้กป๊ัมอยูท่ี่ตาํแหน่งศูนยต์ายบน 

59.   จบัเวลาดูแรงดนัท่ีลดลง  ถา้ไม่ถูกตอ้งใหถ้อดแยกช้ินส่วนป้ัมและเปล่ียนชุดกระบอกป้ัมใหม่ 
 

การตรวจความสึกหรอของชุดลิน้ส่งนํา้มัน 

60.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งจนกระทัง่ป๊ัมสร้างแรงดนัไดต้ามคู่มือกาํหนด 

61.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งใหลู้กป้ัมอยูท่ี่ตาํแหน่งศูนยต์ายล่าง 

62.   จบัเวลาดูแรงดนัท่ีลดลง  ถา้ไม่ถูกตอ้งใหท้าํความสะอาดหรือเปล่ียนล้ินส่งนํ้ามนั  หรือเปล่ียนสปริง 
 

การปรับตั้งจุดฉีด 

63.   ถอดเกจวดัแรงดนันํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

64.   ประกอบท่อนํ้ามนัแรงดนัสูงเขา้กบัป๊ัมเป็นการชัว่คราว โดยใหป้ลายหน่ึงปล่อยลอยไว ้

65.   หมุนเคร่ืองจนกระทัง่มีนํ้ามนัช้ือพลิงออกท่ีปลายท่อนํ้ามนัแรงดนัสูงท่ีปล่อยลอยไว ้

66.   หมุนเคร่ืองต่อไปชา้ๆ จนเคร่ืองยนต ์อยูท่ี่ตาํแหน่งอดัสุด 

67.   หมุนลอ้ช่วยแรงยอ้นกลบัประมาณคร่ึงรอบ 

68.   หมุนลอ้ช่วยแรงตามทิศทางหมุนปกติอยา่งชา้ๆ ขณะเดียวกนัก็คอยสังเกตวา่มีนํ้ามนัเช้ือเพลิงเยิม้ออกท่ี 

        ปลายท่อนํ้ามนัแรงดนัสูงท่ีปล่อยลอยไวแ้ลว้จึงหยดุหมุน 

69.   ดูเคร่ืองหมายท่ีลอ้ช่วยแรงและทาํการปรับดงัน้ี 

        a.   ถา้เคร่ืองหมาย  “ F ”  ท่ีลอ้ช่วยแรงยงัเคล่ือนไม่ถึงจุดช้ี แสดงวา่ ป๊ัมแก่   ใหถ้อดป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

              และ เพิม่ แผน่ซิมรองป๊ัม                                            

        b.   ถา้เคร่ืองหมาย  “ F ” ท่ีลอ้ช่วยแรงเคล่ือนเลยจุดช้ี แสดงวา่ ป๊ัมอ่อน   ใหถ้อดป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

              และ ลด แผน่ซิมรองป๊ัม 
 

70.   ประกอบท่อนํ้ามนัแรงดนัสูงใหม่ใหถู้กตอ้ง   โดยปลายท่ีปล่อยลอยไว ้ตอ้งต่อเขา้กบัหวัฉีด 

71.   ไล่ลมในท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง โดยปฏิบติัดงัน้ี 

        a.   โยกคนัเร่งไปอยูท่ี่ตาํแหน่งเร่งสุด 

        b.   คลายนตัหวัท่อทางดา้นท่ีต่อเขา้กบัหวัฉีดใหห้ลวมเล็กนอ้ย 

        c.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งจนกระทัง่มีนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกท่ีนตัหวัท่อท่ีคลายไว ้ และไม่มีฟองอากาศปน 

        d.   ขนันตัหวัท่อให้แน่น 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

72.   ประกอบหมอ้กรองอากาศใหถู้กตอ้ง 

73.   โยกคนัเร่งไปอยูท่ี่ตาํแหน่ง 1 ใน 3 ของระยะเร่งทั้งหมด 

74.   สตาร์ทเคร่ืองยนต ์

75.   ตรวจดูความเรียบร้อย  และรอยร่ัวของนํ้ามนัเช้ือเพลิง   หากพบตอ้งดบัเคร่ืองยนตแ์ละแกไ้ขทนัที 

76.   ทดสอบการเร่งเคร่ือง  และเดินเบา   หากไม่ถูกตอ้งใหแ้กไ้ขทนัที 

77.   ดบัเคร่ืองยนต ์

78.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

79.   เก็บมือหมุนสตาร์ทไวท่ี้เก็บขา้งตวัเคร่ืองยนต ์

80.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

81.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

การประเมินผล :- 

     ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนศึกษาวธีิการตรวจสอบสภาพหวัฉีดเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลเพื่อประกอบการเรียนในคร้ังต่อไป   

 

กาํหนดส่งงาน :- 
     ใหส่้งงานในการเรียนคร้ังต่อไป 
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