
  
                                                                                                                   

 

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  

 

 



 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

  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 

 



 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

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 



 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

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  ถา้ตอ้งเปล่ียนลูกสูบกต็อ้งเปล่ียนแหวนลูกสูบดว้ย 

 

 

ระวงั!  ลอ้ช่วยแรงหนกัมาก  ควรถอดดว้ยความระมดัระวงั 

 

 



 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

  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 

 



 

ลาํดับขั้นการปฏบัิติงาน 
 

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. ประเมินผลจากการสอบยอ่ย 

2. ประเมินจากการสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

งานทีม่อบหมาย :- 

          ใหน้กัเรียนฝึกการจดัปากแหวนลูกสูบแบบแหวน 4 ตวั และแบบแหวน 5 ตวัจนเกิดความชาํนาญเพื่อ

เตรียมตวัสอบปฏิบติัแบบเด่ียว 

กาํหนดส่งงาน :- 
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