
 
 

 
                                                                                                                   

 

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   

 

 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

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 

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

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 ้

 



 
 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

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. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินจากผลสาํเร็จของงานท่ีมอบหมาย 

งานทีม่อบหมาย :- 

     ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการปรับตั้งความเร็วรอบใชง้านใหไ้ดต้ามท่ีกาํหนด  

กาํหนดส่งงาน :- 
     หลงัปรับตั้งความเร็วรอบใชง้านเสร็จ 
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