
 ใบงานที่ 1   หน่วยที่ 11   
 รหัสวิชา   20101-2001          ช่ือวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี         สอนคร้ังท่ี  11   
หน่วยท่ี 11  เร่ือง  งานบริการระบบหล่อล่ืน                                         เวลา  7  ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. อธิบายการท างานของระบบหล่อล่ืนได ้
2. บอกหนา้ท่ีของป๊ัมน ้ามนัหล่อล่ืนได ้
3. บอกชนิดของระบบหล่อล่ืนได ้
4. บอกหนา้ท่ีลิ้นควบคุมแรงดนัน ้ามนัหล่อล่ืนได ้
5. บอกหนา้ท่ีกรองน ้ามนัหล่อล่ืนได ้
6. บอกหนา้ท่ีเหลก็วดัระดบัน ้ามนัหล่อล่ืนได ้
7. บอกหนา้ท่ีอ่างน ้ามนัหล่อล่ืนได ้
8. บอกประเภทของน ้ามนัหล่อล่ืนได ้
9. ถอดประกอบป๊ัมน ้ามนัหล่อล่ืนได ้
10. ตรวจสอบป๊ัมน ้ามนัหล่อล่ืนได ้
11. เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ 
       รักษาสภาพแวดลอ้ม 

สาระการเรียนรู้  เร่ือง ระบบหล่อล่ืน                                          

ระบบหล่อล่ืน  

      ท าหนา้ท่ีหล่อล่ืนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีภายในเคร่ืองยนต ์

เช่น เพลาขอ้เหว่ียง เพลาลูกเบ้ียว ชุดกลไกลลิ้น เป็นตน้ 

ระบบหล่อล่ืนยงัท าหนา้ท่ีโดยทัว่ๆไป ซ่ึงสามารถแยกได ้

ดงัน้ี   1. ลดความฝืดระหว่างชิ้นส่วนท่ีเคล่ือนท่ี คุณภาพ

ในการหล่อล่ืนของน ้ามนัหล่อล่ืนเป็นอยา่งแรก ซ่ึงจะท า

ใหเ้กิดฟิลม์บางๆ เพื่อเคลือบผิวของโลหะไวใ้หผ้ิวของ

โลหะสัมผสัโดยตรง เพราะจะท าใหเ้กิดการสึกไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว                                           http://johsautolife.com/index.php/2015-12-30-03-42-00/2015-12-30-03-43-37/158-engine-without-oil 

http://johsautolife.com/index.php/2015-12-30-03-42-00/2015-12-30-03-43-37/158-engine-without-oil


                              
                  ท่ีมา     http://johsautolife.com/index.php/2015-12-30-03-42-00/2015-12-30-03-43-37/158-engine-without-oil 

2. การท าความสะอาด น ้ามนัหล่อล่ืนท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัในการชะลา้งความสกปรกท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม้

ใหห้มดส้ินไปของโลหะ  

3. การระบายความร้อน น ้ามนัหล่อล่ืนจะเป็นส่วนหน่ึงในการเอาความร้อนออกไปจากเคร่ืองยนต ์ดว้ยเหตุน้ี

น ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตจึ์งมีอุณหภูมิสูง  

4. การป้องกนัสนิม น ้ามนัหล่อล่ืนท่ีมีคุณภาพ จะตอ้งมีคุณสมบติัในการป้องกนัสนิมภายในเคร่ืองยนต ์ 

5. การป้องกนัการร่ัวซึมของแก๊ส ความหนืดของน ้ามนัหล่อล่ืน มีความส าคญัอยา่งมากในการป้องกนัการร่ัวซึม

ของแก๊ส ไม่ใหผ้า่นแหวนลูกสูบได ้

ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบหล่อล่ืน 

  1. อ่างน ้ามนัเคร่ือง  ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีกกัเก็บน ้ามนัเคร่ือง 
  2. ป้ัมน ้ามนัเคร่ือง   ท ำหนำ้ที่ ดูดส่งน ้ามนัหล่อล่ืนและสร้างแรงดนัเขา้สู่ส่วนต่างๆของเคร่ืองยนต ์

  3.วาวลร์ะบายแรงดนั หรือ ลิ้นควบคุมก าลงัดนั ท ำหนำ้ที่ระบำยน ำ้มนัเคร่ืองออกจำกระบบ 

  4. สวิทซ์วดัแรงดนัท ำหนำ้ที่ ส่งสัญญาณให้รู้วา่ขณะน้ีเคร่ืองยนตท์ างาน 

  5. กรองน ้ามนัเคร่ืองท ำหนำ้ที่กรองส่ิงสกปรก เพื่อใหไ้ดน้ ้ามนัเคร่ืองท่ีสะอาด 

  6. ท่อทางเดินของน ้ามนัเคร่ืองท ำหนำ้ที่เป็นทางเดินของน ้ามนัเคร่ือง ก่อนผา่นกรอง 

  7.น ้ามนัเคร่ือง ท ำหนำ้ที่หล่อล่ืนช้ินส่วนทุกช้ิน ภายในเคร่ืองยนต ์

 

http://johsautolife.com/index.php/2015-12-30-03-42-00/2015-12-30-03-43-37/158-engine-without-oil


ป๊ัมน ้ามันหล่อล่ืน  ( oil  pump )       ส าหรับระบบหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตมี์ 2 ประเภทใหญ่ ๆ   คือ 

1. ป๊ัมน ้ามันหล่อล่ืนแบบเฟือง (gear-type oil pump)  

 

 

 

 

 

 

2. ป๊ัมน ้ามันหล่อล่ืนแบบโรเตอร์ (rotor-type oil pump)  

 

 

 

 

 

 

             ป๊ัมน ้ามนัหล่อล่ืนแบบโรเตอร์น้ี จะมีส่วนประกอบใหญ่ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดว้ยกนัคือ 

          1. เรือนป๊ัม (pump body)    

          2. โรเตอร์ตวัใน (Inner rotor) ซ่ึงโรเตอร์ตวัในโรเตอร์ตวันอก (Outer rotor)  

          3.โรเตอร์ตวันอก (Outer rotor) นั้นจะสวมอยูภ่ายในเรือนป๊ัมอีกทีหน่ึง 

                   โรเตอร์ตวัในจะเป็นตวัขบัซ่ึงจะมีเพลาประกอบอยู ่โดยจะมีเฟืองเกียร์ไปขบกนักบัเฟืองของเพลาลูก

เบ้ียว เพื่อใหป๊ั้มสามารถท างานได ้การหมุนของโรเตอร์ตวัใน จะหมุนไปเร็วกวา่โรเตอร์ตวันอก เพราะโรเตอร์

ตวัในมี 4 ฟัน ส่วนโรเตอร์ตวันอกมี 5 ฟัน โรเตอร์ทั้ง 2 ตวัจะมีศูนยก์ลางไม่ร่วมกนั โรเตอร์ตวัในจะหมุนไป

รอบๆ ขอบดา้นในของโรเตอร์ตวันอก ท าใหเ้กิดการดูดและส่งน ้ามนัหล่อล่ืน  



3.ลิ้นควบคุมก าลงัดนั 

                                    

                                          รูปช้ินส่วนของลิ้นระบายแรงดนั 

              ลิ้นควบคุมก าลงัดนัของน ้ามนัหล่อล่ืนจะประกอบอยูท่ี่ตวัป๊ัม หรือบางแบบอาจจะประกอบอยูก่บัท่อ

ทางน ้ามนัหล่อล่ืน โดยภายในเส้ือของลิ้นควบคุมก าลงัดนั จะมีลูกสูบ และสปริงผอ่นก าลงัดนัเม่ือก าลงัดนัของ

น ้ามนัหล่อล่ืนต ่าสปริงจะเป็นตวัดนัใหลู้กสูบปิดสนิท ในลกัษณะเช่นน้ีน ้ามนัหล่อล่ืนจะถูกส่งไปทั้งหมด และ

เม่ือก าลงัดนัของน ้ามนัหล่อล่ืนสูงขึ้น ก็จะดนัใหลู้กสูบเปิดรูน ้ามนั ท าใหน้ ้ามนัหล่อล่ืนบางส่วนไหลออกมา

ทางออก (Outlet) ลงสู่อ่างน ้ามนัเคร่ือง ดงันั้นก าลงัดนัของน ้ามนัหล่อล่ืนจึงจะคงท่ี 

4. กรองน ้ามนัเคร่ือง (Oil filter) 

                                                           

ท่ีมา http://car.boxzaracing.com/kn owledge/11287 

              กรองน ้ามนัเคร่ือง ท าหนา้ท่ีกรองหรือดกัส่ิงสกปรก ท่ีปนมากบัน ้ามนัหล่อล่ืนภายในเคร่ืองยนต ์เช่น 

เศษโลหะช้ินเลก็ เป็นตน้ ส่ิงสกปรกเหล่าน้ีจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะแยกออกมาจากน ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์ก่อนท่ี

จะส่งไปหล่อล่ืนช้ินส่วนต่างๆ ภายในเคร่ืองยนต ์ 



5. เหลก็วดัระดบัน ้ามนัหล่อล่ืน (Oil level indicators ) เหล็กวดัระดบัน ้ามนัหล่อล่ืนท าดว้ยโลหะ ซ่ึงจะใชเ้ป็น

เคร่ืองมือส าหรับใชต้รวจเช็คระดบัของน ้ามนัหล่อล่ืนในอ่างของน ้ามนัเคร่ือง ตรงส่วนปลายเหลก็วดัจะมีขีด

บอกระดบัของน ้ามนัหล่อล่ืนไว ้เช่น ขีด F = Full แปลวา่เตม็ และขีด L = Low แปลวา่ต ่าหรือนอ้ยเกินไป 

 

 

 

 

 

 

6.  อ่างน ้ามนัเคร่ือง (Oil Pan) อ่างน ้ามนัเคร่ือง ท าหนา้ท่ี เก็บรวบรวมน ้ามนัเคร่ือง ส่วนใหญ่ท าจากแผน่เหลก็ 

ซ่ึงมีส่วนหน่ึงเลก็กวา่ และมีแผน่แบ่งติดไวภ้ายในเพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้ามนักระฉอกไปมา นอกจากน้ียงัมีปลัก๊น ้า

ทิ้งขา้งใตอ่้างน ้ามนัเพื่อปล่อยน ้ามนัออกมาในกรณีท่ีเกิดความจ าเป็น 

 

 

 

 



ค าส่ัง : ใหท้ าการเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองยนต ์

ขั้นตอนการเปลีย่นถ่ายน ้ามันเคร่ือง 

1.เตรียมรถใหพ้ร้อม ดว้ยการน ารถยนตม์าจอดท่ีหลุมถ่ายน ้ามนัเคร่ืองจากนั้นดบั
เคร่ืองและใส่เบรกมือ  หลงัจากปล่อยใหเ้คร่ืองยนตเ์ยน็ลงสักพกัประมาณ 10 นาที  
(กรณีน ารถยนตม์าจอดบนพื้นราบ หรือลานกวา้ง จากนั้นดบัเคร่ืองและใส่เบรก
มือ แลว้ใชแ้ม่แรงยกรถขึ้น และวางขาตั้งเพื่อรองรับน ้าหนกัรถ) 

2.เปิดฝากระโปงรถไว ้พร้อมทั้ง เปิดฝาท่ีจะเติมน ้ามนัเคร่ืองยนตใ์หม่ไวเ้พื่อให้
การถ่ายน ้ามนัเก่าออกง่ายขึ้น 

3.เตรียมภาชนะรองรับน ้ามนัเคร่ืองไวใ้ตอ่้างน ้ามนัเคร่ือง 

4.ใชป้ระแจถอดน็อตถ่ายท่ีอ่างน ้ามนัเคร่ืองเพื่อถ่ายน ้ามนัเคร่ืองออก ซ่ึงอาจใชเ้วลาหลายนาทีกวา่จะหมด ระวงั
อยา่ใหโ้ดนน ้ามนัเคร่ืองเพราะน ้ามนัอาจยงัร้อนอยู่ 

                                        

 

5.หลงัจากน ้ามนัหยดุไหลแลว้ใหใ้ชป้ระแจถอดไส้กรอง
น ้ามนัเคร่ืองเก่า ขณะถอดกรองอนัเก่าอาจยงัมีน ้ามนัเคร่ือง
คา้งอยู ่ตอ้งค่อยๆ ถอดและอยา่ใหน้ ้ามนัหกหรือกระเด็นใส่
ตวั 

 

https://masii.co.th/blog/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://masii.co.th/blog/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%97
https://masii.co.th/blog/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://masii.co.th/blog/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://masii.co.th/blog/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1


 

6.ใส่ตวักรองน ้ามนัเคร่ืองอนัใหม่แทนตวัเดิม   จากนั้นขนัน็อตถ่ายกน้ของอ่างน ้ามนัเคร่ืองใหแ้น่น 

7.เปิดกระโปรงหนา้รถ เพื่อเติมน ้ามนัเคร่ืองลงไปในช่องเติม และคอยเช็คระดบัน ้ามนัเคร่ืองดว้ยกา้นวดัในการ
เติมทุกๆ 2 ลิตร เม่ือน ้ามนัเคร่ืองไดร้ะดบัแลว้ใหปิ้ดฝาเติมน ้ามนัเคร่ืองใหส้นิท และปิดกระโปรงรถ  

                                                                 

8.ตรวจสอบความเรียบร้อยใตท้อ้งรถวา่ไม่มีน ้ามนัเคร่ืองร่ัวไหลออกมาจากช้ินส่วนใดช้ินส่วนหน่ึง 

9.ลองสตาร์ทรถดูวา่ใชง้านไดป้กติหรือไม่ ถา้ไดใ้หติ้ดเคร่ืองทิ้งไวป้ระมาณ 10 นาที จากนั้นดบัเคร่ืองแลว้ตรวจ
ระดบัน ้ามนัเคร่ืองอีกที ถา้ลดลงใหเ้ติมน ้ามนัเคร่ืองเพิ่มจนไดร้ะดบัพอดี 
                                  

                                         

                                                ที่มำ https://masii.co.th/blog /เปล่ียนน ำ้มนัเครื่อง 

https://masii.co.th/blog/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://masii.co.th/blog/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
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