
  

 
                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  12 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบ  และตรวจสภาพหัวฉีด 

 

หน่วยที ่  2 

ใบงานที ่  2.4 
 

จุดประสงค์การเรียน 

1.   ถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  และบริการหวัฉีดได ้

2.   ทดสอบ  และปรับแต่งหวัฉีดได ้

3.   ใชเ้คร่ืองมือ  และเคร่ืองมือพิเศษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

       เคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

       1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซล  

       2.   เคร่ืองมือประจาํตวั   

       3.   ประแจวดัแรงบิด 

       4.   หวัเป่าลม   

       5.   เคร่ืองทดสอบหวัฉีด   

       6.   ชุดทาํความสะอาดเข็มหวัฉีด 

       7.   แปรงขนอ่อน  

       8.   ผา้ทาํความสะอาด   

       9.   ถาดลา้งช้ินส่วน 

     10.   นํ้ามนัโซล่า 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

  3.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  4.   ถอดหมอ้กรองอากาศ 

  5.   ถอดท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง 

  6.   ถอดนํ้ามนัไหลกลบัถงั 

  7.   คลายนตัยดึชุดหวัฉีด 

 

 

  8.   ถอดหวัฉีดและแหวนปะเกนหวัฉีดออกจากฝาสูบ  และวางหวัฉีดลงในถาดท่ีสะอาด 

 

 
 

การถอดประกอบหัวฉีด 

  9.   นาํหวัฉีดข้ึนยดึกบัปากกาจบังานใหถู้กตอ้ง 

10.   ถอดขอ้ต่อนํ้ามนัไหลกลบัถงั 

11.   ถอดขอ้ต่อนํ้ามนัไหลเขา้หวัฉีด 

12.   ถอดปลอกยดึชุดกระบอกเขม็หวัฉีด 

13.   ถอดชุดกระบอกเขม็หวัฉีด  และวางไวใ้นถาดท่ีมีนํ้ามนัโซล่าท่ีสะอาด 

14.   ถอดบ่ารองรับกา้นดนัเข็มหวัฉีด  กา้นดนัเขม็หวัฉีด  สปริงเขม็หวัฉีด  และแผน่ชิมปรับสปริงหวัฉีด 

 

 

15.   ลา้งทาํความสะอาดช้ินส่วนดว้ยแปรงขนอ่อน และนํ้ามนัโซล่า 

16.   หากปลายกระบอกเขม็มีคราบเขม่าเกาะ ใหใ้ชชุ้ดทาํความสะอาดเขม็หวัฉีดขดูออกใหห้มด 
 

การตรวจสภาพชุดกระบอกเข็มหัวฉีด  

17.   วางชุดกระบอกเขม็หวัฉีด  ตั้งลงบนพื้นท่ีสะอาด  ดึงเขม็หวัฉีดข้ึนจนเกือบสุด  แลว้ปล่อยเขม็หวัฉีดให้ 

        ตกลงดว้ยนํ้าหนกัของตวัมนัเอง  แลว้ดูการเคล่ือนตวัของเขม็หวัฉีดดงัน้ี 

a. ถา้เขม็หวัฉีดเคล่ือนลงชา้ๆอยา่งสมํ่าเสมอ  ไม่ติดขดั  แสดงวา่ชุดกระบอกเขม็หวัฉีดอยูใ่นสภาพดี 

b. ถา้เขม็หวัฉีดเคล่ือนลงเร็ว  แสดงวา่ชุดกระบอกเขม็หวัฉีดสึกหรอมาก  ตอ้งเปล่ียนชุดกระบอกเขม็

หวัฉีดทั้งชุด 

c. ถา้เขม็หวัฉีดเคล่ือนลงแบบขดัตวั  ใหล้า้งทาํความสะอาดชุดกระบอกเขม็หวัฉีด  และทดลองใหม่  

ถา้ไม่ดีข้ึนใหเ้ปล่ียนชุดกระบอกเขม็หวัฉีดทั้งชุด 

หมายเหตุ  การคลายนตัยดึชุดหวัฉีด  ควรคลายทีละนอ้ยๆ สลบักนัไปจนหลวมก่อนถอดยดึนตัออก 

 

 
หมายเหตุ  ควรใชผ้า้หรือกระดาษอุดช่องหวัฉีดท่ีฝาสูบ  เพื่อป้องกนัวสัดุตกลงไปในหอ้งเผาไหม ้

 

 

หมายเหตุ  ควรทาํการถอดประกอบในท่ีสะอาด  และแช่ช้ินส่วนในนํ้ามนัโซล่าท่ีสะอาดเสมอ 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

18.   ประกอบแผน่ชิมปรับสปริงหวัฉีด  สปริงเขม็หวัฉีด  กา้นดนัเขม็หวัฉีด  และบ่ารองรับกา้นดนัเขม็ 

        หวัฉีดใหถู้กตอ้ง 

19.   ประกอบชุดกระบอกเข็มหวัฉีดใหถู้กตอ้ง 

20.   ประกอบปลอกยดึชุดกระบอกเขม็หวัฉีดใหถู้กตอ้ง  และขนัใหแ้น่นดว้ยมือ 

21.   ประกอบขอ้ต่อนํ้ามนัไหลเขา้หวัฉีด 

22.   ประกอบขอ้ต่อนํ้ามนัไหลกลบัถงั 

23.   นาํหวัฉีดข้ึนยดึกบัปากกาจบัช้ินงาน 

24.   ขนัขอ้ต่อนํ้ามนัไหลเขา้หวัฉีด  ขอ้ต่อนํ้ามนัไหลกลบัถงั  และปลอกยดึชุดกระบอกเขม็หวัฉีดดว้ยแรง 

        ขนัตามคู่มือกาํหนด 
 

การทดสอบหัวฉีด 

25.   ประกอบหวัฉีดเขา้กบัเคร่ืองทดสอบ  ไล่ลม  และขนันตัหวัสายใหแ้น่น 

 

 

 

26.   ปิดวาลว์เคร่ืองทดสอบ 

27.   โยกคนัโยกของเคร่ืองทดสอบเร็วๆหลายๆคร้ัง เพื่อขจดัส่ิงสกปรกท่ีอาจติดอยูร่อบๆบ่าเขม็หวัฉีด 

28.   ทดสอบแรงดนัหวัฉีด  ดงัน้ี 

        a.   เปิดวาลว์ของเคร่ืองทดสอบแลว้โยกคนัโยกเคร่ืองทดสอบชา้ๆ 

        b.   อ่านค่าแรงดนัท่ีหนา้ปัดเคร่ืองทดสอบในขณะท่ีนํ้ามนัเร่ิมฉีดออกท่ีหวัฉีด 

        c.   แรงดนัท่ีอ่านไดจ้ะตอ้งอยูใ่นเกณฑ์ตามคู่มือ   หากแรงดนัไม่ไดต้ามคู่มือใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

               -   หากแรงดนัสูงกวา่ค่ากาํหนดในคู่มือ  ให ้“ลด” ความหนาของแผน่ชิมปรับสปริงหวัฉีด 

               -   หากแรงดนัตํ่ากวา่กาํหนดในคู่มือ  ให ้“เพิม่” ความหนาของแผน่ชิมปรับสปริงหวัฉีด 

29.   ทดสอบฝอยละอองจากการฉีดนํ้ามนัของหวัฉีด  ดงัน้ี 

        a.   ปิดวาลว์ของเคร่ืองทดสอบ 

        b.   โยกคนัโยกเคร่ืองทดสอบหลายๆคร้ัง  ดูฝอยละอองท่ีฉีดออกมาจากหวัฉีดดงัน้ี 

                -   ละอองนํ้ามนัตอ้งละเอียดไม่เป็นหยด 

                -   ตอ้งมีลกัษณะท่ีฉีดออกมาตรงๆบานเป็นรูปกรวยประมาณ 4 องศา หรือตามคู่มือ  หากฉีดฝอย 

                    ละอองใส่กระดาษท่ีวางห่างหวัฉีดประมาณ 1 ฟุต  ละอองนํ้ามนับนกระดาษตอ้งเป็นรูปวงกลม 

 

 

หมายเหตุ  ควรใหป้ลายหวัฉีดช้ีลงล่าง  และใหมี้ภาชนะรองรับนํ้ามนัท่ีดา้นล่างห่างจากปลายหวัฉีด 

                  ประมาณ 2.5-3 ฟุต 

 

ระวงั!  นํ้ามนัท่ีฉีดออกจากหวัฉีดมีแรงดนัสูงมาก  หา้มเอามือหรือส่วนใดของร่างกายไปรองฝอย 

            ละอองนํ้ามนัท่ีออกจากหวัฉีดเด็ดขาด    เพราะจะทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้

 

 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

30.   ตรวจการร่ัวซึมของหวัฉีด  ดงัน้ี 

        a.   ซบัปลายเขม็หวัฉีดดว้ยผา้ท่ีสะอาด 

        b.   โยกคนัโยกเคร่ืองทดสอบเพื่อให้หวัฉีดฉีดนํ้ามนั 1 คร้ัง 

        c.   สังเกตท่ีปลายหวัฉีดหลงัการฉีดส้ินสุดลงจะตอ้งไม่มีหยดนํ้ามนัท่ีปลายหวัฉีด  หรือใชก้ระดาษซบั 

              กดเบาๆท่ีปลายหวัฉีด  ตอ้งไม่มีคราบนํ้ามนั  หรืออาจมีคราบนํ้ามนัท่ีติดกระดาษเล็กนอ้ยแต่จะตอ้ง 

              โตไม่เกินคร่ึงน้ิว  หากโตกวา่น้ีใหท้าํการบดบ่าเข็มหวัฉีดหรือเปล่ียนชุดกระบอกหวัเขม็ใหม่ 

31.   ประกอบปะเกนหวัฉีด  และหวัฉีดเขา้กบัฝาสูบใหถู้กตอ้ง 

32.   ประกอบนตัยดึหวัฉีดใหถู้กตอ้ง  และขนันตัใหแ้น่นตามท่ีกาํหนดในคู่มือ 

33.   ประกอบท่อนํ้ามนัไหลกลบัถงัใหถู้กตอ้ง 

34.   ประกอบท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง  ไล่ลม  และขนันตัหวัท่อใหถู้กตอ้ง 

35.   ประกอบหมอ้กรองอากาศ 

36.   เปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

37.   โยกคนัเร่งไปอยูท่ี่ตาํแหน่ง 1 ใน 3 ของระยะเร่งทั้งหมด 

38.   สตาร์ตเคร่ืองยนต ์ และตรวจดูความเรียบร้อยอีกคร้ังหน่ึง 

39.   ดบัเคร่ืองยนต ์

40.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

41.   เก็บมือหมุนสตาร์ทไวท่ี้เก็บขา้งตวัเคร่ืองยนต ์

42.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

43.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 
 

 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินผลจากการสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนฝึกวธีิการไล่ลม ตรวจจุดฉีดนํ้ามนั และวธีิการสตาร์ทเคร่ืองยนตใ์หเ้กิดความชาํนาญเพื่อ

เตรียมตวัสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

กาํหนดส่งงาน :- 

 
 



 
                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  13 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบและบริการชุดเฟือง และกลไกกาวานา หน่วยที ่  2 

ใบงานที ่  2.5 
 

จุดประสงค์การเรียน 

1.   ถอดประกอบชุดเฟืองสตาร์ทได ้

2.   ถอดประกอบชุดกลไกกาวานาได ้

3.   วดัช่องวา่งระหวา่งฟันเฟืองได ้

4.   ปรับตั้งความเร็วรอบใชง้านได ้

5.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 

       เคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

       1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซล  

       2.   เคร่ืองมือประจาํตวั   

       3.   เคร่ืองมือวดัรอบเคร่ืองยนต ์

       4.   เกจนาฬิกาพร้อมขายดึ 

       5.   เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 

       6.   ประแจวดัแรงบิด  

       7.   คีมถอดแหวนล๊อค   

       8.   เหล็กส่งทองเหลือง 

       9.   เคร่ืองมือดูดเฟือง  

     10.   หวัเป่าลม    

     11.   แปรงขนอ่อน 

     12.   กาหยอดนํ้ามนัเคร่ือง 

     13.   ถาดลา้งช้ินส่วน   

     14.   ผา้ทาํความสะอาด 

     15.   ตะกัว่บดักรี 

     16.   นํ้ามนัหล่อล่ืน  

     17.   นํ้ามนัโซล่า    

     18.   จาระบี 

 

 
 



ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
  

  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

  3.   ถ่ายนํ้ามนัเคร่ืองลงภาชนะรองรับ 

  4.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งใหลู้กสูบอยูท่ี่ศูนยต์ายล่างในจงัหวะดูดสุด 

  5.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  6.   ถอดฝาครอบท่อไอเสีย 

  7.   ถอดโคมไฟ 

  8.   ถอดหูยกเคร่ือง 

  9.   ถอดฝาครอบเคร่ือง 

10.   ถอดฝาครอบขา้ง 

11.   ถอดท่อนํ้ามนัจากหวัฉีดไหลกบัถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

12.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากก็อกเขา้ป๊ัมอยา่งระมดัระวงั 

13.   ถอดหมอ้กรองอากาศ 

 

 

14.   ถอดท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง ดว้ยความระมดัระวงั  และถูกตอ้ง 

15.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งใหลู้กสูบอยูท่ี่ศูนยต์ายล่างในจงัหวะดูดสุด 

16.   โยกคนัเร่งไปอยูท่ี่ตาํแหน่งก่ึงกลางของระยะการเร่งทั้งหมด 

17.   ถอดโบลทย์ดึป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิง  ดว้ยความระมดัระวงั 

18.   ดึงป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากฝาครอบเกียร์  และวางป๊ัมลงในถาดซ่ึงมีนํ้ามนัโซล่าท่ีสะอาด 

19.   ถอดโบลทย์ดึก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

20.   ถอดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงพร้อมก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งชุดอยา่งระมดัระวงั  และวางไวใ้นท่ีปลอดภยั 

 

 

21.   ถอดล้ินระบายไอนํ้ามนัเคร่ือง 

22.   ถอดป๊ัมนํ้ามนัเคร่ือง 

23.   ถอดมือหมุนสตาร์ทออกจากท่ีเก็บ 

24.   ถอดโบลทย์ดึฝาครอบเกียร์ดว้ยความระมดัระวงัและถูกตอ้ง 

25.   ถอดฝาครอบเกียร์ออกดว้ยความระมดัระวงั 

 

 

26.   ถอดลูกตุม้กาวานาออกจากเพลาขอ้เหวีย่ง 

 
 

หมายเหตุ  ควรใชผ้า้หรือกระดาษอุดท่อไอดี เพื่อป้องกนัวสัดุตกลงไปในท่อไอดี 

 

 

ระวงั!  ลูกถว้ยกรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงแตก  และท่อต่างๆชาํรุด 

 

 

 

ระวงั!  หา้มใชเ้หล็กหรือไขควงงดัหนา้แปลนฝาครอบเกียร์   
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การถอดกลไกกาวานาและเพลาสตาร์ทออกจากฝาครอบเกียร์ 

27.   ถอดสปริงเก่ียวระหวา่งคนัเร่งและแขนวานากาออก 

28.   ถอดแหวนล๊อคเฟืองสตาร์ท 

29.   ถอดเฟืองสตาร์ทออกดว้ยเคร่ืองมือดูดเฟือง 

 

 

30.   ถอดเพลาสตาร์ทออกจากฝาครอบเกียร์ 

31.   ถอดสปริงกาวานาออกดว้ยความระมดัระวงั 

 

 

32.   ถอดโบลท์ยดึแขนกาวานาออก 

33.   ถอดเพลาแขนกาวานาออกจากฝาครอบเกียร์ 

34.   ถอดแขนกาวานา 

35.   ทาํความสะอาดช้ินส่วน  และจดัวางใหเ้รียบร้อย 

36.   ตรวจสภาพช้ินส่วน  ถา้ชาํรุดใหซ่้อมหรือเปล่ียน 
 

การประกอบกลไกกาวานาและเพลาสตาร์ทเข้ากบัฝาครอบเกยีร์ 

37.   ประกอบแขนกาวานา  และเพลาแขนกาวานาเขา้กบัฝาครอบเกียร์ใหถู้กตอ้ง 

38.   ประกอบโบลทย์ดึแขนกาวานา 

39.   ประกอบเพลาสตาร์ทเขา้กบัฝาครอบเกียร์ใหถู้กตอ้ง 

40.   ประกอบเฟืองสตาร์ทเขา้กบัเพลาสตาร์ท 

41.   ประกอบแหวนล๊อคเฟืองสตาร์ทใหถู้กตอ้ง 

42.   ประกอบสปริงเก่ียวระหวา่งคนัเร่งและแขนกาวานาใหถู้กตอ้ง 

 

 

 
 

การวดัช่องว่างระหว่างฟันเฟือง 

43.   การวดัช่องวา่งระหวา่งฟันเฟืองดว้ยเกจนาฬิกาใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

        a.   ติดตั้งเกจนาฬิกาเขา้กบัเส้ือสูบใหถู้กตอ้ง  และแกนวดัของเกจนาฬิกาตอ้งยนักบัฟันเฟืองใน 

              ลกัษณะตั้งฉาก 

        b.   ขยบัฟันเฟืองดูอาการขยบัของเขม็เกจนาฬิกา  และอ่านค่าช่องวา่งท่ีได ้

 
 

ระวงั!  เฟืองชาํรุด 

 

 

 
ระวงั!  ระวงัสปริงกาวานาชาํรุด  หรือเสียรูป 

 

 

 

หมายเหตุ  เคร่ืองบางแบบอาจมีการปรับตั้งขากาวานา ใหดู้วธีิการปรับตั้งจากคู่มือบริการเคร่ืองยนต ์

                  นั้นๆ และเม่ือประกอบเสร็จแลว้ควรทดสอบการทาํงานของกลไกดว้ย 
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44.   การวดัช่องวา่งระหวา่งฟันเฟืองดว้ยตะกัว่บดักรีให้ปฏิบติัดงัน้ี 

        a.   นาํตะกัว่บดักรีเขา้ไปอยูร่ะหวา่งฟันเฟือง 

        b.   หมุนเฟืองใหบี้บตะกัว่บดักรี  ระวงัตะกัว่บดักรีขาด 

        c.   นาํตะกัว่บดักรีออกมาวดัความหนาตรงส่วนท่ีถูกเฟืองบีบดว้ยเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์   ค่าท่ีไดคื้อ 

              ช่องวา่งระหวา่งฟันเฟือง 

45.   ประกอบตุม้ถ่วงกาวานาเขา้กบัเพลาขอ้เหวีย่งใหถู้กตอ้ง 

46.   ทาจาระบีท่ีหนา้แปลนฝาครอบเกียร์ 

47.   วางปะเกนฝาครอบเกียร์ใหส้นิทกบัหนา้แปลนฝาครอบเกียร์ 

48.   ประกอบฝาครอบเกียร์ดว้ยความระมดัระวงั 

49.   ประกอบโบลทย์ดึฝาครอบเกียร์ใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

50.   ประกอบป๊ัมนํ้ามนัเคร่ืองใหถู้กตอ้ง 

51.   โยกคนัเร่งใหอ้ยูต่าํแหน่งก่ึงกลาง 

52.   ประกอบป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กตอ้ง 

53.   ประกอบท่อนํ้ามนัแรงดนัสูงระหวา่งป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงกบัหวัฉีดโดยใหป้ระกอบทางดา้นหวัฉีดไวพ้อ 

        หลวมเพื่อเตรียมการไล่ลม 

54.   ประกอบล้ินระบายไอนํ้ ามนัเคร่ืองใหถู้กตอ้ง 

55.   ประกอบถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กตอ้ง 

56.   ยดึก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงดว้ยโบลทใ์หถู้กตอ้ง 

57.   ประกอบท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้ป๊ัมใหถู้กตอ้ง 

58.   ไล่ลมในระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง  และกวดโบลทห์วัสายใหแ้น่นพอสมควร 

59.   ประกอบท่อนํ้ามนัจากหวัฉีดไหลกลบัถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

60.   ประกอบฝาครอบขา้ง 

61.   ประกอบฝาครอบเคร่ือง 

62.   ประกอบหูยกเคร่ือง 

63.   ประกอบโคมไฟ 

64.   ประกอบฝาครอบไอเสีย 

65.   ประกอบโบลทถ่์ายนํ้ามนัเคร่ือง 

66.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง 

 

 
 

หมายเหตุ  การขนัโบลทย์ดึฝาครอบเกียร์ควรขนัสลบักนัในลกัษณะเดียวกบัการขนัโบลทย์ดึฝาสูบ  

                  ไม่ควรขนัแบบวนรอบเพราะอาจทาํใหฝ้าครอบเกียร์โก่งได ้
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67.   ไล่ลมระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

68.   ขนันตัหวัท่อนํ้ามนัแรงดนัสูงทางดา้นหวัฉีดใหแ้น่น 

69.   ประกอบหมอ้กรองอากาศ 

70.   โยกคนัเร่งไปอยูท่ี่ตาํแหน่ง 1 ใน 3 ของระยะเร่งทั้งหมด 

71.   ติดเคร่ืองรถยนต ์ ตรวจสภาพ  การร่ัวซึมของนํ้ามนัเคร่ืองและนํ้ามนัเช้ือเพลิง   หากไม่ถูกตอ้งใหด้บั 

        เคร่ืองยนตแ์ละทาํการแกไ้ขทนัที 
 

การปรับตั้งความเร็วรอบใช้งาน 

72.   เดินเคร่ืองยนตใ์หถึ้งอุณหภูมิทาํงานประมาณ  5-10  นาที 

73.   คลายนตัล๊อค  และคลายโบลทป์รับตั้งออกพอสมควร 

74.   เร่งเคร่ืองยนตช์า้ๆจนไดร้ะดบัความเร็วรอบท่ีตอ้งการ 

75.   กวดโบลทป์รับตั้งเขา้ไปชา้ๆ  จนปลายโบลทส์ัมผสักบัคนัเร่ง 

76.   ล๊อคนตัใหแ้น่น 

77.   ทดสอบการทาํงาน 

78.   ดบัเคร่ืองยนต ์

79.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

80.   เก็บมือหมุนสตาร์ทไวท่ี้เก็บขา้งตวัเคร่ืองยนต ์

81.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

82.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

 

 

 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลตามใบประเมินผลการปฏิบติังาน 

 2.   การสอบยอ่ย 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาและทาํรายงานเร่ืองล้ินและกลไกของล้ินในเคร่ืองยนตเ์ล็ก 

กาํหนดส่งงาน :- 
     ใหส่้งงานในการเรียนคร้ังต่อไป 

 
 



                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  14 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล จํานวน 3 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบและบริการฝาสูบ หน่วยที ่  2 

ใบงานที ่  2.6 
 

จุดประสงค์การเรียน 

  1.   ถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  และบริการชุดฝาสูบได ้

  2.   ถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  และบริการชุดล้ินได ้

  3.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

  

     เคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

         1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซล                                       2.   เคร่ืองมือประจาํตวั   

         3.   ประแจวดัแรงบิด                                                  4.   เคร่ืองมือบีบสปริงล้ิน  

         5.   หวัเป่าลม                           6.   เกจนาฬิกาพร้อมขายดึ 

         7.   เวอร์เนียร์คาลิเปอร์                          8.   เคร่ืองวดัความแขง็ของสปริง 

         9.   แท่นระดบั                         10.   ฉากเหล็ก    

       11.   ฟิลเลอร์เกจ                                                         12.   แปรงขนอ่อน   

       13.   แปรงทองเหลือง                        14.   ถาดลา้งช้ินส่วน 

       15.   กานํ้ามนัเคร่ือง                                      16.   ผา้ทาํความสะอาด   

       17.   นํ้ามนัโซล่า                                                         18.   นํ้ามนัเบนซิน   

       19.   จาระบี                                       20.   ตะกัว่บดักรี 
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  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

  3.   ถ่ายนํ้าหล่อเยน็ 

  4.   ถอดท่อไอเสีย 

 

 

  5.   ถอดหมอ้กรองอากาศ 

  6.   ถอดท่อไอดี 

  7.   ถอดท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง 

  8.   ถอดหวัฉีด 

  9.   ถอดฝาครอบล้ิน 

 

 

10.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่งใหเ้คร่ืองยนตอ์ยูใ่นจงัหวะอดัสุด 

11.   ถอดกระเด่ืองกดล้ินออกจากฝาสูบ   

 

 

 

12.   ถอดกา้นกระทุง้ล้ินออกจากเคร่ืองยนต ์

 

 

13.   ถอดนตัยดึฝาสูบดว้ยความระมดัระวงั 

 

 

14.   ถอดฝาสูบออกดว้ยความระมดัระวงั 

15.   ถอดปะเกนฝาสูบออก 

16.   ใชเ้คร่ืองมือบีบสปริงล้ิน  แลว้ถอดประกบัล็อคท่ีปลายกา้นล้ินออก 

17.   ปล่อยเคร่ืองมือบีบสปริงล้ินใหค้ลายออก  แลว้จึงถอดลูกถว้ยรองสปริงล้ิน  สปริงล้ิน  และล้ินออก 

 

 

 

18.   ลา้งทาํความสะอาดช้ินส่วน  และจดัวางใหเ้ป็นระเบียบ 

 

 
 

ระวงั!  ท่อไอเสียท่ีร้อน  ตอ้งถอดดว้ยความระมดัระวงั 

 

 

ระวงั!  ปะเกนฝาครอบล้ินขาด 

 

 

หมายเหตุ  กระเด่ืองกดล้ินไอดี และกระเด่ืองกดล้ินไอเสีย มีลกัษณะต่างกนัใหพ้ิจารณาและจดจาํ 

                  เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 

หมายเหตุ  การคลายนตัยดึฝาสูบควรคลายทีละนอ้ยในแนวทะแยงจนหลวมจึงถอดนตัยดึฝาสูบออก 

หมายเหตุ  ชุดล้ินไอดี/ไอเสีย  สปริงล้ิน  ลูกถว้ยรองสปริงล้ิน  และปะกบัล็อค   ใหแ้ยกเป็นชุด 
                  ไม่ควรปะปนกนั 

หมายเหตุ  กา้นกระทุง้ล้ินไอดีและกา้นกระทุง้ล้ินไอเสียไม่ควรใส่สลบักนั 
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การตรวจสอบช้ินส่วน 

19.   วดัความโก่งฝาสูบ  ถา้ความโก่งฝาสูบมากกวา่ค่ากาํหนดใหน้าํฝาสูบไปไส 

20.   วดัความโก่งของกา้นกระทุง้ล้ิน  ถา้มากกวา่ค่ากาํหนดใหแ้กไ้ขหรือเปล่ียนกา้นกระทุง้ล้ิน 

21.   วดัความโก่งของกา้นล้ิน  ถา้มากกวา่ค่ากาํหนดใหเ้ปล่ียนล้ิน 

22.   วดัความสึกหรอของกา้นล้ิน  ถา้มากกวา่ค่ากาํหนดใหเ้ปล่ียนล้ิน 

21.   วดัความกวา้งหนา้ล้ินดว้ยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์  ถา้ไม่ไดค้่าตามคู่มือกาํหนดใหบ้ดล้ิน  หรือนาํล้ินไป 

         เจียระไน  และทาํการบดล้ิน 

22.   วดัความกวา้งบ่าล้ินท่ีฝาสูบดว้ยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์  ถา้ไม่ไดค้่าตามคู่มือกาํหนดใหเ้จียระไนบ่าล้ิน   

        หรือเปล่ียนบ่าล้ิน  และทาํการบดล้ิน 

23.   ตรวจรอยสัมผสัท่ีหนา้ล้ิน  ถา้ไม่ดีตอ้งทาํการบดล้ิน 

 

 

 

 

24.   ประกอบล้ินเขา้กบัฝาสูบเป็นการชัว่คราว  แลว้วดัความลึกจากผวิฝาสูบถึงหวัล้ิน  ถา้ค่าท่ีไดม้ากกวา่ค่า 

        ตามคู่มือกาํหนดใหเ้ปล่ียนล้ิน  บ่าล้ิน   และทาํการบดล้ิน 

25.   วดัช่องวา่งระหวา่งกา้นล้ินกบัปลอกนาํล้ินดว้ยเกจนาฬิกา  ถา้ไม่ไดค้่าตามกาํหนดและกา้นล้ินไม่สึก  

        ใหเ้ปล่ียนปลอกนาํล้ินใหม่ 

26.   วดัความยาวอิสระ  ความเอียง  และความแขง็ของสปริงล้ิน  ถา้ไม่ไดต้ามค่าท่ีกาํหนดใหเ้ปล่ียนสปริง 

27.   วดัช่องระหวา่งเพลากระเด่ืองกดล้ินกบับุชกระเด่ืองกดล้ิน ถา้ไม่ไดต้ามค่าท่ีกาํหนดใหเ้ปล่ียนบุช 

        กระเด่ืองกดล้ิน 

28.   หล่อล่ืนกา้นล้ินดว้ยนํ้ามนัเคร่ือง 

29.   ประกอบล้ินเขา้กบัฝาสูบใหถู้กตอ้ง 

30.   ทาจาระบีบางๆท่ีหนา้สัมผสัของฝาสูบ  และเส้ือสูบ 

31.   ประกอบปะเกนฝาสูบใหถู้กตอ้ง 

32.   ประกอบฝาสูบใหถู้กตอ้ง  และขนันตัยดึในลกัษณะทแยงมุมใหไ้ดต้ามค่าท่ีกาํหนด 

33.   วดัช่องระหวา่งหวัลูกสูบกบัฝาสูบ  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

34.   คลายนตัล๊อคและสกรูปรับตั้งล้ินใหห้ลวม  ทั้งล้ินไอดีและล้ินไอเสีย 

35.   ประกอบกา้นกระทุง้ล้ิน  และกระเด่ืองกดล้ินใหถู้กตอ้ง 

36.   ตั้งระยะห่างล้ินใหถู้กตอ้ง 

37.   ทาจาระบีบางๆ ท่ีฝาครอบล้ิน  และหนา้สัมผสัของฝาครอบล้ินท่ีฝาสูบ 
 

 
 

หมายเหตุ  โดยทัว่ๆไปการตรวจรอยสัมผสัหนา้ล้ินจะกระทาํพร้อมกบัการวดัความกวา้งหนา้ล้ินท่ี 

                  ตวัลิ้นและความกวา้งบ่าล้ินท่ีฝาสูบ  ถา้รอยสัมผสัไม่ดีใหบ้ดล้ิน   และหลงัจากบดล้ิน 
                  แลว้ตอ้งตรวจสอบการร่ัวดว้ย 
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38.   ประกอบปะเกนฝาครอบล้ินใหถู้กตอ้ง 

39.   ประกอบฝาครอบล้ินให้ถูกตอ้ง 

40.   ปรับตั้งคนัโยกล้ินใหถู้กตอ้ง 

 

  

41.   ประกอบหวัฉีดใหถู้กตอ้ง  และกวดโบลทย์ดึหวัฉีดใหไ้ดค้่าตามคู่มือกาํหนด 

 

 

 

42.   ประกอบท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง  ไล่ลม  และขนันตัหวัท่อใหถู้กตอ้ง 

43.   ประกอบท่อไอดี  และหมอ้กรองอากาศใหถู้กตอ้ง 

45.   ประกอบท่อไอเสียใหถู้กตอ้ง 

46.   เติมนํ้าหล่อเยน็ใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง 

47.   หมุนเพลาขอ้เหวีย่ง  ดูและฟังส่ิงผดิปกติ  ถา้มีใหแ้กไ้ขทนัที 

48.   สตาร์ทเคร่ืองยนต ์

49.   ตรวจดูความเรียบร้อยอีกคร้ัง 

50.   ดบัเคร่ืองยนต ์

51.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

52.   เก็บมือหมุนสตาร์ทไวท่ี้เก็บขา้งตวัเคร่ืองยนต ์

53.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

54.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

 

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลตามใบประเมินผลการปฏิบติังาน 

2.    การสอบยอ่ย 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหาและทาํรายงานเร่ืองแหวนลูกสูบและการตรวจวดัช่องวา่งต่างๆของแหวนลูกสูบ 

 

กาํหนดส่งงาน :- 
     ใหส่้งงานในการเรียนคร้ังต่อไป 

 
 

หมายเหตุ  เคร่ืองบางแบบไม่มีท่ีปรับตั้งระยะยกล้ิน  ใหข้า้มขั้นตอนน้ีไป 

หมายเหตุ  การกวดโบลทย์ดึหวัฉีดตอ้งค่อยๆกวดทีละนอ้ยสลบักนัจนไดค้่าตามกาํหนด   หา้ม 

                  กวดแน่นในคราวเดียวเพราะจะทาํใหห้วัฉีดเอียง และโบลทย์ดึหวัฉีดขาดได ้



                                                                                                                   

 

ใบงาน คร้ังที ่  15-16 

ช่ือหน่วยการสอน :- งานเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล จํานวน 6 คาบ 

ช่ืองาน :- การถอดประกอบชุดลูกสูบ  และช้ินส่วนภายใน 

                เคร่ืองยนต์เลก็ดีเซล 

หน่วยที ่  2 

ใบงานที ่  2.7 
 

จุดประสงค์การเรียน 

1. ถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  และบริการชุดลูกสูบได ้

2. ถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  และบริการปลอกสูบได ้

   3.   ตรวจสภาพช้ินส่วน  และปรับตั้งในส่วนท่ีจาํเป็นได ้

   4.   ใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 

       เคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

          1.   เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซล                    2.   เคร่ืองมือประจาํตวั   

          3.   คีมถอดแหวนล๊อค                                         4.   ประแจวดัแรงบิด   

          5.   ประแจถอดนตัยดึลอ้ช่วยแรง                         6.   เคร่ืองมือดูดลอ้ช่วยแรง           

          7.   ปลอกรัดแหวนลูกสูบ                                    8.   เคร่ืองมือขูดเขม่าร่องแหวนลูกสูบ 

          9.   คีมถ่างแหวนลูกสูบ                   10.   เกจวดัแรงดนักระบอกสูบ  

        11.   เวอร์เนียร์คาลิเปอร์                                       12.   ฟิลเลอร์เกจ    

        13.   เคร่ืองมือวดัความคดงอของกา้นสูบ             14.   บอร์เกจ    

        15.   ฟุตเหล็ก                    16.   เคร่ืองมือดูดปลอกสูบ 

        17.   เคร่ืองมืออดัปลอกสูบ                                18.   เหล็กส่งทองเหลือง  

        19.   ถาดลา้งช้ินส่วน                                            20.   แปรงขนอ่อน   

        21.   กานํ้ามนัเคร่ือง                                 22.   ผา้ทาํความสะอาด 

        23.   จาระบี                                  24.   นํ้ามนัโซล่า  
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  1.   เตรียมเคร่ืองมือ  วสัดุ  และอุปกรณ์ 

  2.   ตั้งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

  3.   ถ่ายนํ้าหล่อเยน็ 

  4.   ถ่ายนํ้ามนัเคร่ือง 

  5.   ถอดฝาครอบหมอ้นํ้ารังผึ้ง 

  6.   ถอดตะแกรงปิดหมอ้นํ้ารังผึ้ง 

  7.   ถอดชุดโคมไฟ 

  8.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

  9.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีต่อระหวา่งหวัฉีดกบัถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

10.   ถอดฝาครอบคนัเร่ง 

11.   ถอดท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีต่อระหวา่งป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงกบัก็อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

12.   ถอดนตัยดึก็อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

13.   ถอดถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงพร้อมก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งชุดอยา่งระมดัระวงั  และวางไวใ้นท่ีปลอดภยั 

14.   ถอดลูกรอกตั้งสายพาน 

15.   ถอดสายพาน 

16.   ถอดชุดพดัลม 

17.   ถอดหมอ้นํ้า  และปะเกนหมอ้นํ้า 

18.   ถอดท่อไอเสีย 

19.   ถอดหมอ้กรองอากาศ 

20.   ถอดท่อไอดี 

21.   ถอดท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง 

22.   ถอดหวัฉีด  และวางหวัฉีดลงในถาดท่ีสะอาด 

23.   ถอดฝาครอบล้ิน 

24.   ถอดกระเด่ืองกดล้ิน  และกา้นกระทุง้ล้ิน 

25.   ถอดฝาสูบ  และปะเกนฝาสูบ 

26.   หมุนลอ้ช่วยแรงยอ้มทางหมุนปกติจนกระทัง่ลูกสูบลงไปอยูใ่นตาํแหน่งศูนยต์ายล่าง 

27.   โยกคนัเร่งไปอยูท่ี่ตาํแหน่งก่ึงกลางของระยะการเร่งทั้งหมด 

28.   ถอดโบลทย์ดึป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิง  ดว้ยความระมดัระวงั 

29.   ดึงป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากฝาครอบเกียร์  และวางป๊ัมลงในถาดท่ีสะอาด 

30.   ถอดล้ินระบายไอนํ้ามนัเคร่ือง 

31.   ถอดป๊ัมนํ้ามนัเคร่ือง 
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32.   ถอดมือหมุนสตาร์ทออกจากท่ีเก็บ 

33.   ถอดโบลทย์ดึฝาครอบเกียร์ดว้ยความระมดัระวงัและถูกตอ้ง 

34.   ถอดฝาครอบเกียร์ออกดว้ยความระมดัระวงั 

35.   ถอดลูกตุม้กาวานาออกจากเพลาขอ้เหวีย่ง 

36.   ถอดฝาปิดทา้ยเคร่ือง และปะเกนฝาปิดทา้ยเคร่ือง 

37.   ถอดรางรองนํ้ามนัเคร่ือง 

38.   ถอดแผน่ล็อคลูกปืนเพลาถ่วงสมดุล 

39.   ถอดเพลาถ่วงสมดุลทั้งสองโดยใชเ้หล็กส่งทองเหลืองส่งออก 

 

 

40.   ถอดเฟืองสะพานออก 

 

 

41.   ถอดโบลทย์ดึปะกบักา้นสูบดว้ยความระมดัระวงั 

 

 

 

42.   ถอดปะกบักา้นสูบ พร้อมแบร่ิงออกจากเพลาขอ้เหวีย่ง 

43.   หมุนลอ้ช่วยแรงใหลู้กสูบเล่ือนข้ึนไปอยูใ่นตาํแหน่งศูนยต์ายบน 

44.   ใชไ้มห้รือโลหะอ่อน  เช่น  แทงทองเหลืองดนักา้นสูบจากทา้ยเคร่ือง 

45.   ใชมื้อรองรับชุดลูกสูบทางดา้นฝาสูบ 

 

 

46.   ถอดตวัล็อคลูกปืนเพลาลูกเบ้ียว 

47.   หมุนลอ้ช่วยแรงไปประมาณ 2-3 รอบ 

48.   ถอดเพลาลูกเบ้ียวออก 

 

 

 

49.   ถอดลูกกระทุง้ล้ินออก 

50.   ถอดแยกชุดลูกสูบ 

 

 

 
 

หมายเหตุ  ก่อนส่งเพลาถ่วงสมดุลออก  ควรจาํเคร่ืองหมายท่ีเฟืองทุกตวัเพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 

หมายเหตุ  เคร่ืองยนตบ์างรุ่นไม่มีเพลาถ่วงสมดุล  ใหข้า้มขั้นตอนท่ี 37-40 ไป 

หมายเหตุ  การคลายโบลทย์ดึประกบักา้นสูบ  ควรคลายทีละนอ้ยๆ สลบักนัไปจนหลวมก่อนถอด 

                  โบลทอ์อก 

 

 

ระวงั!  ลูกสูบร่วงลงพื้น  อาจทาํใหชุ้ดลูกสูบชาํรุดได ้

 

 

หมายเหตุ  ควรสังเกตเคร่ืองหมายการประกอบชุดลูกสูบ  เพื่อความถูกตอ้งในการประกอบ 

 

 

หมายเหตุ  ก่อนถอดเพลาลูกเบ้ียวออก  ควรจดจาํเคร่ืองหมายการประกอบท่ีเฟืองเพลาลูกเบ้ียวกบั 
                  เฟืองเพลาขอ้เหวี่ยง   เพื่อการประกอบท่ีถูกตอ้ง 
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51.   ถอดลอ้ช่วยแรงดว้ยประแจสาํหรับถอดลอ้ช่วยแรง 

 

 

52.   ถอดเพลาขอ้เหวีย่ง  และตวัเรือนลูกปืนเพลาขอ้เหวีย่ง 

53.   ถอดปลอกสูบ 

54.   ทาํความสะอาดช้ินส่วน  และจดัวางใหเ้ป็นระเบียบ 

 

การตรวจสภาพช้ินส่วน 

55.   ตรวจรอยแตกร้าว  รอยสึกของลูกสูบ  ถา้มีรอยแตกร้าวตอ้งเปล่ียน 

56.   วดัความโตลูกสูบ  ถา้ลูกสูบสึกหรอมากตอ้งเปล่ียน 

 

 

57.   ตรวจความคดงอของกา้นสูบ  ถา้ไม่กา้นสูบคดงอเกินค่ากาํหนดตามคู่มือ  ตอ้งเปล่ียนกา้นสูบ 

58.   ตรวจสภาพและความสึกหรอของบุช  และแบร่ิง   

59.   ตรวจสภาพแหวนลูกสูบทุกตวั  ถา้มีรอยแตกหกัตอ้งเปล่ียนทั้งชุด 

60.   ตรวจวดัปลอกสูบ  ถา้สึกหรอมาก  ตอ้งเปล่ียน 

61.   ตรวจสภาพ  และทาํความสะอาดช่องนํ้าหล่อเยน็บริเวณท่ีติดตั้งปลอกสูบ 

62.   ตรวจวดัช่องวา่งระหวา่งลูกสูบกบัปลอกสูบ 

63.   ตรวจวดัช่องวา่งของแหวนลูกสูบทุกตวั 

64.   ตรวจสภาพเพลาขอ้เหวี่ยง 

65.   ตรวจสภาพลูกปืนรองรับเพลาต่างๆ 

66.   ตรวจสภาพเพลาลูกเบ้ียว 

67.   ตรวจสภาพลูกกระทุง้ล้ิน 
 

การประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ 

68.   ทาจาระบีทาบางๆท่ีร่องโอริงของปลอกสูบ  แลว้ประกอบโอริงไวใ้นร่องใหค้รบทุกร่อง 

69.   อดัปลอกสูบเขา้กบัเส้ือสูบใหถู้กตอ้ง 

70.   วดัระยะยืน่ของปลอกสูบเหนือเส้ือสูบ  ถา้ไม่ไดค้่าตามกาํหนดใหท้าํการอดัปลอกสูบใหม่ 

71.   หล่อล่ืนลูกสลกัลูกสูบ  สลกัลูกสูบ  และบุชกา้นสูบ  และประกอบเขา้ดว้ยกนัใหถู้กตอ้ง 

72.   ประกอบแหวนลูกสูบเขา้กบัลูกสูบใหถู้กตอ้ง 

73.   หล่อล่ืนขอ้เหวีย่ง  ปลอกสูบ  แบร่ิงกา้นสูบ  และลูกสูบ 

74.   ประกอบชุดลูกสูบเขา้กระบอกสูบ  ใหถู้กตอ้ง 

 
 

หมายเหตุ  ถา้ตอ้งเปล่ียนลูกสูบก็ตอ้งเปล่ียนแหวนลูกสูบดว้ย 

 

 

ระวงั!  ลอ้ช่วยแรงหนกัมาก  ควรถอดดว้ยความระมดัระวงั 
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  75.   จดัปากแหวนลูกสูบใหถู้กตอ้ง 

  76.    ใชป้ลอกรัดแหวน  บีบแหวนลูกสูบใหจ้มลงในร่องแหวน 

  77.   หมุนลอ้ช่วยแรงใหข้อ้เหวีย่งข้ึนมาอยูใ่นตาํแหน่งศูนยต์ายบน 

  78.   ใชไ้มห้รือดา้มคอ้น  ดนัชุดลูกสูบเขา้กระบอกสูบจนกา้นสูบเขา้ไปประกบกบัขอ้เหวีย่ง 

  79.   ดนัหวัลูกสูบพร้อมทั้งหมุนลอ้ช่วยแรง  จนลูกสูบเล่ือนลงไปอยูใ่นตาํแหน่งศูนยต์ายล่าง 

  80.   ประกอบฝาครอบกา้นสูบพร้อมแบร่ิง  ใหถู้กตอ้ง 

  81.   กวดโบลทย์ดึปะกบักา้นสูบใหไ้ดค้่าแรงตามท่ีคู่มือกาํหนด 

 

 

  82.   ประกอบลูกกระทุง้ล้ินใหถู้กตอ้ง 

  83.   ประกอบเพลาลูกเบ้ียว  และตวัล็อคลูกปืนเพลาลูกเบ้ียวใหถู้กตอ้ง 

  84.   ประกอบเพลาถ่วงสมดุลทั้งสองเพลา  และแผน่ล็อคลูกปืนเพลาถ่วงสมดุลใหถู้กตอ้ง 

  85.   ประกอบเฟืองสะพานใหถู้กตอ้ง 

 

 

  86.   ประกอบปะเกน  และฝาปิดทา้ยเคร่ืองใหถู้กตอ้ง 

  87.   ประกอบปะเกนฝาสูบ  และฝาสูบใหถู้กตอ้ง 

  88.   กวดนตัยดึฝาสูบใหไ้ดค้่าแรงท่ีถูกตอ้งตามคู่มือกาํหนด 

  89.   ประกอบกา้นกระทุง้ล้ิน  และกระเด่ืองกดล้ินใหถู้กตอ้ง 

  90.   ตั้งช่องวา่งล้ินใหถู้กตอ้ง 

  91.   ประกอบปะเกน  และฝาครอบล้ินใหถู้กตอ้ง 

  92.   ปรับตั้งคนัโยกล้ินใหถู้กตอ้ง 

  93.   ยกคนัยกล้ินคา้งไวแ้ลว้หมุนเพลาขอ้เหวีย่งชา้ๆจะตอ้งหมุนไดค้ล่อง  หากติดขดัใหแ้กไ้ขทนัที 

  94.   ประกอบหวัฉีด  และกวดโบลทย์ดึหวัฉีดใหถู้กตอ้ง 

  95.   ประกอบตุม้ถ่วงกาวานาเขา้กบัเพลาขอ้เหวีย่งใหถู้กตอ้ง 

  96.   ประกอบฝาครอบเกียร์ดว้ยความระมดัระวงั  และถูกตอ้ง 

  97.   ประกอบล้ินระบายไอนํ้ามนัเคร่ืองใหถู้กตอ้ง 

  98.   ประกอบป๊ัมนํ้ามนัเคร่ืองใหถู้กตอ้ง 

  99.   ประกอบป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กตอ้ง 

100.   ประกอบประเกนหมอ้นํ้า  และหมอ้นํ้าใหถู้กตอ้ง 

101.   ประกอบชุดพดัลมเขา้กบัตวัเคร่ืองยนตใ์หถู้กตอ้ง 

102.   ประกอบลูกรอกตั้งสายพานใหถู้กตอ้ง 

 
 

หมายเหตุ  ควรกวดโบลทที์ละนอ้ยสลบักนัไปเร่ือยๆจนไดค้่าแรงท่ีกาํหนด 

 

 

หมายเหตุ  เคร่ืองยนตท่ี์ไม่มีเพลาถ่วงสมดุล  ใหข้า้มขั้นตอนท่ี 78-79 ไป 



ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

103.   ประกอบสายพาน  และปรับตั้งความตึงของสายพานใหถู้กตอ้ง 

104.   ประกอบถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กตอ้ง 

105.   ยดึก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงดว้ยโบลทใ์หถู้กตอ้ง 

106.   ประกอบท่อนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้ป๊ัมใหถู้กตอ้ง 

107.   ประกอบท่อนํ้ามนัแรงดนัสูงใหถู้กตอ้ง 

108.   ไล่ลมในระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งสองจุดใหถู้กตอ้ง 

109.   ประกอบท่อนํ้ามนัจากหวัฉีดไหลกลบัถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหถู้กตอ้ง 

110.   ประกอบชุดโคมไฟ และต่อสายไฟใหเ้รียบร้อย 

111.   ประกอบตะแกรงปิดหมอ้นํ้ารังผึ้ง 

112.   ประกอบฝาครอบหมอ้นํ้ารังผึ้ง 

113.   ประกอบฝาครอบขา้ง 

114.   ประกอบฝาครอบเคร่ือง 

115.   ประกอบหูยกเคร่ือง 

116.   ประกอบโคมไฟ 

117.   ประกอบท่อไอดี  และหมอ้กรองอากาศ 

118.   ประกอบท่อไอเสีย 

119.   ประกอบฝาครอบไอเสีย 

120.   ประกอบโบลทถ่์ายนํ้ามนัเคร่ือง 

121.   เติมนํ้ามนัเคร่ืองใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้ง 

122.   เติมนํ้าหล่อเยน็ใหไ้ดร้ะดบัถูกตอ้ง 

123.   ตรวจการร่ัวซึมจุดต่างๆ  หากพบใหแ้กไ้ขทนัที 

124.   สตาร์ทเคร่ืองยนต ์ เดินเบาไวป้ระมาณ  5-10 นาที   แลว้ดบัเคร่ือง 
 

การตรวจวดัแรงดันในกระบอกสูบ 

125.   ถอดหมอ้กรองอากาศ  และท่อไอดี 

126.   ถอดท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง  และหวัฉีด 

127.   ประกอบเกจวดัแรงดนักระบอกสูบท่ีช่องหวัฉีด 

128.   หมุนเคร่ืองใหไ้ดค้วามเร็วรอบ 100—200 รอบ/นาที  โดยไม่ตอ้งยกล้ิน 

129.   อ่านค่าแรงดนัท่ีได ้ ถา้ค่าท่ีไดต้ ํ่ากวา่กาํหนดใหถ้อดเกจวดัแรงดนักระบอกสูบออก แลว้หยอด 

          นํ้ามนัเคร่ืองเขา้กระบอกสูบเล็กนอ้ยแลว้ติดตั้งเกจทาํการวดัแรงดนัอีกคร้ัง 

a. ถา้ค่าท่ีไดม้าข้ึนกวา่ตอนแรก แสดงวา่ลูกสูบ   แหวนลูกสูบ  กระบอกลูกสูบสึกหรอมาก 

b. ถา้ค่าท่ีไดไ้ม่สูงกวา่เดิมแสดงวา่ล้ินไอดี  ล้ินไอเสีย  หรือฝาสูบสึกหรอ 
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130.   ถอดเกจวดัแรงดนักระบอกสูบเก็บ 

131.   ประกอบหวัฉีดใหถู้กตอ้ง 

132.   ประกอบท่อนํ้ามนัแรงดนัสูง   และไล่ลม 

133.   ประกอบท่อไอดี  และหมอ้กรองอากาศ 

134.   สตาร์ทเคร่ืองยนต ์ ตรวจดูความเรียบร้อยอีกคร้ัง 

135.   ดบัเคร่ืองยนต ์

136.   ปิดก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

137.   เก็บมือหมุนสตาร์ทไวท่ี้เก็บขา้งตวัเคร่ืองยนต ์

138.   ทาํความสะอาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และจดัเก็บใหเ้รียบร้อย 

139.   ทาํความสะอาดบริเวณปฏิบติังาน 

          

การประเมินผล :- 

1. ประเมินผลตามใบประเมินผลการปฏิบติังาน 

2.    การสอบยอ่ย 

งานทีม่อบหมาย :- 

          ใหน้กัเรียนสรุปผลการวเิคราะห์สภาพของช้ินส่วนเคร่ืองยนตต์ามแบบท่ีกาํหนด 
 

กาํหนดส่งงาน :- 
     ใหส่้งงานในการเรียนคร้ังต่อไป 
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