
 
 

ศูนย์ซ่อมรถยนต์ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 
 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
 

การตรวจสอบเครือ่งยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 1 
แก้ไขครั้งที่ .......... 

วันที่บังคับใช้ ................................................... 
สถานะเอกสาร   ควบคุม 

 



 
 

ศูนย์ซ่อมรถยนต์ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสตัหบี 
คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ   นาวาตร ี
         (เอกรัตน์  เพยีรสมบัติ) 
ต าแหน่ง : ประจ าแผนกซ่อมเครือ่งยนต์ ศูนย์ซอ่มรถยนต์ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 

ทบทวนโดย   นาวาเอก        
                  (ไสว  จันทร์ดา) 
ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนยซ์่อมรถยนต์ กองขนส่ง ฐานทัพเรอืสัตหีบ 
 

อนุมัติโดย   นาวาเอก 
    (อารยะ  สิงหเสมานนท)์ 
ต าแหน่ง : ผู้บังคับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหบี 
 
 
 

ฉบับที่ 1 
แก้ไขครั้งที่ .......... 

วันที่บังคับใช้ ................................................... 
สถานะเอกสาร    ควบคุม 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่องการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๒           ของ ๑๐ 

 
 

สารบัญ 
 หัวข้อ หน้า 

๑. วัตถุประสงค์ ๓ 

๒. ผังกระบวนการท างาน ๔ 

๓. ขอบเขต ๖ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๖ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๘ 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง ๑๐ 

๗. การจัดเก็บและการเข้าถึงเอกสาร ๑๐ 

๘. ระบบการติดตามและประเมินผล ๑๐ 

๙. ภาคผนวก ๑๐ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์  

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่องการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๓           ของ ๑๐ 

 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการซ่อมท าเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ     
ของแผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ๑.๒  เ พ่ื อส ร้ า งความ เข้ า ใ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน ให้ แก่ ก า ลั งพล  ข้ า ร าชการ  ลู กจ้ า ง                     
และพนักงานราชการและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 ๑.๓ เพ่ือให้การด าเนินการ ซ่อมท ารถยนต์ของศูนย์ซ่อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 
 ๑.๔ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตร์ 
กองทัพเรือ ด้านบริหารจัดการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ให้หน่วยต่าง ๆ ด าเนินการท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work flow) และคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่องการการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ  
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๔           ของ ๑๐  

 
๒. ผังกระบวนการท างาน 
    ๒.๑ ผังกระบวนการการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ/
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1 
 

 

  5 นาที 
 

เจ้าของรถฟังเสียงเครื่องยนต์
เดินไม่เรียบ มีการสะดุด เครื่อง
สั่น อาการเหมือนวิ่งไม่เต็มสูบ 

เจ้าของรถ ช่าง 
 

 

2 
 

    NO 
                                
 
 
                             
                             

  5 นาที 
 

ใช้ประแจเบอร์ 10 เปิดฝาครอบ
เครื่องยนต์ออก แล้วตรวจสอบ
สาเหตุการช ารุด ตามอาการ
ต่างๆ 

ช่าง  

3 
 

 
                 YES 

1 ชม. 

1.ถอดหัวเทียนตรวจเชค ดูว่าหัว
เทียนหมดอายุการใช้งาน มี
คราบเขม่า เผาไหม้หมดไหม ใช้
หัวเทียนถูกตามรุ่นไหม มีไฟจ่าย
มาตามสายคอล์ยไหม 
2.ตรวจสอบว่าคอยล์มีคุณภาพ
ไหม หมดอายุการใช้งานรึป่าว มี
รอยไหม้ในวงจรคอล์ยรึป่าว 
3.ต ร ว จ ดู ส ภ า พ ส า ย ค อ ล์ ย
โดยทั่วไป มีรอยขาดรั่วไหม สาย
มีเสื่อมสภาพรึป่าว 
 
 

ช่าง 
 
 

4 

     
 
 
 
 

3 ชม. 

4.เปิดเครื่องดู มีการปรับแต่งบ่า
วาล์วตามคู่มือการใช้หรือไม่
วาล์วและบ่าวาล์วว่ายันหรือไม่ 
โดยใช้ฟิลเลอร์เกจวัดความห่าง
ตามระยะที่ก าหนดของบริษัท 
และดูว่าวาล์วไหม้ไหม 

ช่าง 

 
คู่มือการใช้

รถ 
 
 
 

 

สังเกตอาการและฟังเสียง
เครื่องยนต์เดินไม่เรียบเครือ่งสั่น

,สะดดุ 

1 .ตรวจสอบการช ารุดของหัวเทียนบอด 
2. ตรวจสอบคอล์ยจดุระเบิดช ารดุ 
3. ตรวจสอบสายคอล์ยหัวเทยีนช ารุด 
 

 

ตรวจสอบการช ารุด
ตามอาการ 

 

4. ตรวจสอบวาล์วยันวาล์วไหม ้
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่องการการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ  
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๕           ของ ๑๐ 

      

ที ่ ผังกระบวนการ 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

5 
 

 

  

  1 วัน 
 

5.เปิดเครื่องถอดหัวฉดีน าไป
ตรวจเชคการอุดตันของหัวฉีด 
และสภาพการใช้งานตาม
ระยะเวลา 
6.สังเกตอาการจากจากการที่
อุณหภูมเิครื่องยนตส์ูงผดิปกติ 
ตรวจระบบน  าหล่อเย็นมีการ
รั่วซึมไหม เปิดเครื่องดูปะเก็นฝา
สูบไหม้รึป่าว 
 

เจ้าของรถ,ช่าง   

6 

 
                                
 
 
                             
                             
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.สังเกตอาการจากความร้อน
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ขึ น สู ง ผิ ด ป ก ติ 
ตรวจวัดระดับ นมล.ว่าอยู่ ใน
เกณท์ปกติไหม ตรวจการรั่วซึม
ของนมล.ตามต าแหน่งต่างๆ ถ้า 
นมล.แห้งแล้วเครื่องดับหรอติด
ไม่ครบสูบอาจต้องโอเวอร์ฮอร์ล
เครื่องใหม่ 
8.สังเกตจากความร้อนขึ นสูง
ตรวจดูรอยรั่วซึมของระบบทาง
น  าหล่อเย็นต่างน  า ถ้าน  าแห้งจน
เครื่องดับหรือติดไม่ครบสูบ อาจ
ต้องโอเวอร์ฮอร์ลเครื่องใหม่ๆ 

      ช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 
 

 

1 ชม. 
9.เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถหลัง
การซ่อมท าและให้ค าแนะน า
การใช้งาน 

หน.ช่าง/แผนก  

 
 
8 
 
 

 
 
 
 

30  นาที 
10.แจ้งหน่วยรถหรือเจ้าของรถ
มารับรถซ่อมท าแล้วเสร็จ 

ธุรการศูนย ์

 
 
 
 
 

  
 

5. ตรวจสอบหัวฉีดช ารุด 
6. ตรวจปะเก็นฝาสูบไหม ้

 
 

 
7. ระบบน  ามันหล่อลื่นแห้ง 

          8. ระบบน  าหล่อเย็นแห้ง 
 

 

10.ซ่อมท าแล้วเสร็จส่งคืนรถ 

 
9.QC หลังการซ่อมท า 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่องการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 

เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๖           ของ ๑๐ 

 
๓. ขอบเขต การตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดติดไม่เต็มสูบ 
  ๓.๑. เริ่มจาก ผู้ใช้รถสังเกตอาการผิดปกติของรถยนต์ที่ตนเองใช้อยู่ ขณะที่รถจอดอยู่กับที่ โดยการ
เปิดฝากระโปรงห้องเครื่องยนต์ แล้วติดเครื่องเดินเบาฟังเสียงเครื่องยนต์จะสั่นและเดินไม่เรียบมีอาการสะดุด
เหมือนเครื่องติดไม่เต็มสูบ เสียงเครื่องยนต์ดังไม่เรียบสม่่าเสมอ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายประการ ถ้าเป็น
อาการท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวกับระบบจุดระเบิด เช่น สายคอล์ยจุดระเบิด คอล์ยจุด
ระเบิด หัวเทียนหรือหัวฉีดช่ารุด ก็สามารถตรวจสอบหรือเทสไล่ตามอาการได้ซึ่งจะมีวิธีการตรวจสอบใน
ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป ซึ่งก่อนการใช้อีกอย่างก็สามารถตรวจดูสาเหตุและที่มาต่างๆของอาการที่อาจ
เกี่ยวเนื่องกับการที่เครื่องยนต์ติดไม่เต็มสูบ โดยตรวจดูอาการความผิดปกติของระบบน้่าหล่อเย็น และระบบ
น้่ามันหล่อลื่นได้ โดยระบบน้่าหล่อเย็นให้ตรวจดูความผิดปกติของน้่าที่เติมไปในระบบว่ามากเกินเกณท์ปกติ
ไหม ตามท่อทางเดินน้่าต่างๆมีการรั่วซึมรึป่าว เช่นกันในระบบน้่ามันหล่อลื่นให้วัดดูว่าระดับน้่ามันเหล่อลื่นอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ถ้าหายหรือแห้งผิดปกติก็ให้ตรวจดูตามระบบต่างๆว่ามีการรั่วซึมหรือป่าว ถ้าน้่าหล่อเย็นหรือ
น้่ามันเครื่องแห้งก็สามารถเป็นสาเหตุให้ฝาสูบโก่งท่าให้เครื่องติดไม่เต็มสูบได้ อาการช่ารุดอาจรุนแรงไปถึงท่า
ให้เครื่องน็อคในขณะใช้เครื่องยนต์ได้   
  ๓.๒. อีกอย่างยังสามารถสังเกตอาการต่างๆของเครื่องยนต์ในขณะขับรถได้ โดยการฟังเสียง
เครื่องยนต์ในขณะใช้งาน จะดังไม่เรียบมีอาการสะดุดเหมือนเครื่องติดไม่เต็มสูบ เครื่องยนต์ไม่มีแรง เร่งไม่ขึ้น 
ที่เกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์จะขึ้นสูงผิดปกติ ให้รีบจอดรถเดินเครื่องเบาแล้วค่อยดับเครื่องยนต์ ตรวจหาสาเหตุ
หรือน่ารถเข้ารับการซ่อมท่าตามอาการต่อไป 

๔. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 ๔.๑ ผู้บังคับกองขนส่ง มีหน้าที ่
  ๔.๑.๑ ก่าหนดนโยบาย 
  ๔.๑.๒ พิจารณา/ลงนาม ให้ความเห็นชอบการจัดหาอะไหล่ซ่อมท่า อนุมัติแผนการซ่อมท่า และ
งบประมาณการซ่อมท่า 
  ๔.๑.๓ ติดตามผลการการด่าเนินซ่อมท่า ให้ค่าปรึกษาการด่าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
     ๔.๒ หน.ศูนย์ซ่อมรถยนต์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ ปกครองบังคับบัญชา อ่านวยการวางแผนการซ่อมบ่ารุง ก่าหนดวิธีการปฏิบัติ วิเคราะห์ผล
และรับผิดชอบกิจการทั้งปวง 
  ๔.๒.๒ พิจารณาลงนามอนุมัติการซ่อมท่า  อนุมัติจ่ายงานตามแผนก ขอรับการสนับสนุนอะไหล่ซ่อม
ท่าจาก กขส.ฐท.สส.  
  ๔.๒.๓ ติดตามผลการด่าเนินงานและให้ค่าปรึกษา แนะน่าเกี่ยวกับการซ่อมท่าและก่าหนดกรอบ
แนวทางการด่าเนินการ 
 ๔.๓ หน.ซ่อมเครื่องยนต์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๓.๑ ปกครองบังคับบัญชา บริหารและอ่านวยการซ่อมท่าภายในแผนกซ่อมเครื่องยนต์ 
  ๔.๓.๒ วางแผนและก่าหนดวิธีการปฏิบัติการซ่อมท่าภายแผนกซ่อมเครื่องยนต์ 
  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่องกระบวนการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดติดไม่เต็มสูบ 

เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๗           ของ ๑๐ 

 
             ๔.๓.๓ รับผิดชอบการซ่อมท่า ปรับปรุงแก้ไขเครื่องยนต์ทุกชนิดของแผนกซ่อมเครื่องยนต์ 
  ๔.๓.๔ ติดตามและรายงานผลการด่าเนินงาน รวมทั้งเสนอปัญหาและอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น  
พร้อมแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ หน.ศูนย์ซ่อมรถยนต ์ฯ 
 ๔.๔ ประจ่าแผนกซ่อมเครื่องยนต์ 
  ๔.๔.๑ ก่าหนดจัดล่าดับรถเข้าซ่อมท่า 
  ๔.๔.๒ จัดวิธีการซ่อมบ่ารุงปรับปรุงแก้ไข ให้การซ่อมท่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  ๔.๔.๓ เร่งรัดการซ่อมท่าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๔.๔.๔ พิจารณาตรวจสภาพรถก่อนการซ่อมท่าและวิเคราะห์การปฏิบัติในการด่าเนินการซ่อมท่า 
   ๔.๔.๕ ทดสอบผลการซ่อมท่าแล้วเสร็จ พร้อมรายงานความเรียบร้อยให้ หน.ซ่อมเครื่องยนต์ทราบ 
  ๔.๔.๖ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่างๆ และอบรมชี้แจงการปฏิบัติให้กับก่าลังพลในแผนก  
 ๔.๕  ก่าลังพลข้าราชการนายทหารประทวน แผนกซ่อมเครื่องยนต์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๕.๑. ด่าเดินการด้านงานเอกสารธุรการและก่าลังพล เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและก่าลังพลของ         
แผนก  

 ๔.๕.๒ ประสานการปฏิบัติกับช่างซ่อมในแผนกและหน่วยผู้น่ารถเข้าซ่อม 
 ๔.๕.๓ ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมท่า และการเก็บรักษา 

  ๔.๕.๔ ปรนนิบัติบ่ารุงเครื่องมือซ่อมท่าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เป็นประจ่า 
  ๔.๕.๕ รวบรวมและจัดท่าสถิติการซ่อมท่ารถยนต์ เสนอให้ศูนย์ซ่อมทราบ 
 ๔.๖ ลูกจ้างและพนักงานราชการ แผนกซ่อมเครื่องยนต์ 
  ๔.๖.๑ ช่างชั้น3 เป็นหัวหน้าช่างมีหน้าทีตรวจสภาพรถเข้าซ่อมท่า วิเคราะห์การซ่อมท่า ประเมิน
การซ่อมท่า ออกรายการอะไหล่และด่าเนินการซ่อมท่า โดยเป็นช่างผู้ควบคุมการซ่อมท่า และรายงานผลการ
ซ่อมท่าเมื่อแล้วเสร็จพร้อมทั้งตรวจสภาพรถหลังซ่อมท่า ก่อนส่งรถให้หน่วยผู้ใช้ 
  ๔.๖.๒ ช่างชั้น๒,๑ และพนักงานราชการ เป็นช่างซ่อมประจ่าหน่วย มีหน้าที่ด่าเนินการซ่อมท่าตาม
ใบสั่งงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการควบคุมของหัวหน้าช่าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งมีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือการซ่อมท่าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ และดูแลรับรับผิดชอบความ
เรียบร้อยของแผนกและบริเวณท่ีพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 
   
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๘          ของ ๑๐ 

 
 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑ขั้นตอนสายงานทางธุรการ เสนอรายงานการน ารถเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบเข้าซ่อม
ท า 
  ๕.๑.๑ หน่วยขอรับการสนับสนุน สังเกตอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ จะมีอาการเครื่องยนต์สั่น
ผิดปกติ เครื่องเดินไม่เรียบ ลักษณะเหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบ แล้วหน่วยเสนอใบรายงานซ่อมท าตามสายงาน
ถึงศูนย์ซ่อม ฯ พร้อมแนบสมุดประวัติรถมาด้วย 
  ๕.๑.๒ เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์ซ่อม จะรับเรื่องคือใบรายงานซ่อมท า พร้อมกับเสนอเรื่องให้ หน.ศูนย์
ซ่อมอนุมัติการซ่อมท า และออกใบสั่งงานให้กับแผนกซ่อมเครื่องยนต์ 
  ๕.๑.๓ ธุรการแผนกซ่อมเครื่องยนต์รับใบสั่งงาน และตรวจสภาพความเรียบร้อยต่างๆของรถก่อน
เข้ารับการซ่อมท า ( QC ) พร้อมกับท าการสอบถามอาการช ารุดจากหน่วยเจ้าของรถ และตรวจการช ารุดเพ่ิม
โดยประจ าแผนก หรือ หน.ช่างเพ่ือแจ้งให้กับเจ้าของรถทราบ  
  ๕.๑.๔ หน.ช่างจะตรวจอาการช ารุดและออกรายการอะไหล่ซ่อมท าให้กับแผนก เพ่ือเสนอศูนย์ซ่อม 
ขอรับการสนับสนุนอะไหล่จาก กบ.กขส.ฐท.สส. ต่อไป 
 ๕.๒ การตรวจสอบอาการเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบตามอาการ ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ การตรวจสอบการช ารุดของหัวเทียนบอด การปฏิบัติเมื่อน ารถเข้ามาที่ศูนย์ซ่อมแล้ว ช่างจะ
เปิดฝาครอบเครื่องยนต์ของรถแต่ละชนิดออก เพ่ือให้เห็นลักษณะภายในของเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของ
อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบจุดระเบิด โดยส่วนมากจะใช้ประแจเบอร์ 10 ในการเปิดฝาครอบเครื่องยนต์ 
เสร็จแล้วถอดหัวเทียนตรวจออกตรวจเชคดูว่าหัวเทียนหมดอายุการใช้งานรึป่าว มีคราบเขม่าไหม เผาไหม้หมด
ไหม ใช้หัวเทียนถูกตามรุ่นไหม มีไฟจ่ายมาตามสายคอล์ยไหม โดยการติดเครื่องเดินเบาแล้วสังเกตประกายไฟที่
เขี้ยวหัวเทียนว่ามีการกระโดดเป็นปรกติหรือเปล่า ถ้ามีน้อยก็สามารถน ามาซ่อมท าความสะอาดเขี้ยวหัวเทียน
ได้ แต่ถ้าซ่อมไม่ไหวก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าตรวจเจอที่ปลายเขี้ยวหัวเทียนมีลักษณะอาการเหมือนกับเผา
ไหม้ไม่หมดอาจเกิดจากหรือส่วนผสมผิดปรกติหรือเกิดจากอาการแหวนหลวม ซึ่งก็ต้องมีการตรวจเชคตาม
อาการต่อไป  
 
  ๕.๒.๒ การตรวจสอบคอล์ยจุดระเบิดช ารุด การปฏิบัติคือต้องถอดคอล์ยจุดระเบิดออกมาดู ว่า
คอล์ยหมดอายุการใช้งานไหม คอล์ยที่ใช้มีคุณภาพไหม มีรอยไหม้ในวงจรคอล์ยไหม ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าก็ดูว่าหัว
โรเตอร์ช ารุดเสียหายหรือเปล่า การด าเนินการซ่อมท าคือต้องเปลี่ยนคอล์ยใหม่  
  ๕.๒.๓ การตรวจสอบสายคอล์ยช ารุด ถอดสายคอล์ยออกมาตรวจสอบดูลักษณะทั่วไปของสาย
คอล์ยหรือสายหัวเทียนว่าขาดหรือไม่ สายคอล์ยเสื่อมสภาพไหม การด าเนินการซ่อมท าคือต้องเปลี่ยนใหม่ 
  ๕.๒.๔ การตรวจสอบวาล์วยัน วาล์วไหม้ เปิดเครื่องดูบ่าววาล์วถ้าวาล์วยัน ดูว่ามีการปรับแต่งบ่า
วาล์วตามคู่มือการใช้หรือไม่ บ่าวาล์วยันให้สังเกตดูระยะห่างของบ่าวาล์วว่าได้ตามระยะที่ก าหนดของบริษัท
ไหม โดยใช้ฟิลเลอร์เกจวัดความห่าง แล้วตั้งให้ได้ระยะห่างตามขนาดของบริษัท  การตรวจสอบระยะห่างของ
วาล์วเวลายันจะไม่ยันทีเดียวพร้อมกัน จะยันทีละสูบ ส่วนมากจะยันเฉพาะฝั่งไอเสีย ไอดีจะไม่ยัน แต่การ
ปรับตั้งอาจตั้งทั้งหมดกไ็ด้ แต่ถ้าเป็นเครื่องระบบวาล์วไฮดรอลิคจะไม่สามารถปรับตั้งได้ จะปรับเองอัตโนมัติ  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ 

กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๙           ของ ๑๐ 

 
ถ้าสึกหรอมากต้องเปิดฝาสูบท าวาล์วใหม่ ถ้าตรวจเชคแล้วเป็นอาการวาล์วไหม้การซ่อมท าคือเปลี่ยนลิ้นที่
ช ารุดหรือบดวาล์ว แล้วท าการเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ เปลี่ยนลูกยางตีนวาล์ว เสร็จแล้วตั้งวาล์วให้ได้ค่ามาตรฐาน 
  ๒.๒.๕ การตรวจสอบหัวฉีดช ารุด การปฏิบัติถอดหัวฉีดออกมาตรวจเชคการอุดตันของหัวฉีด จาก
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง มีฝุ่นละอองไปอุดตันท่อทางเดินของหัวฉีด และเกิดจากการเสื่อมสภาพของหัวฉีดที่ใช้งาน
มานาน การด าเนินการซ่อมท าคือต้องเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ 
  ๒.๒.๖ การตรวจสอบปะเก็นฝาสูบไหม้ ปะเก็นฝาสูบไหม้เกิดจากอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์
สูงผิดปรกติ ต้องเปิดฝาสูบ ถ้าฝาสูบไม่โก่งจะต้องท าการเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบแล้วตรวจสอบความห่างของวาล์ว
ให้ได้ตามขนาดแล้วค่อยประกอบ ใช้เวลาประมาณ ๔ ชม. แต่ต้องไม่ลืมกลับไปตรวจสอบหาสาเหตุของอาการ
ดังกล่าว ตรวจดูรอยรั่วซึมของระบบน้ าหล่อเย็น ต าแหน่งต่างๆ ว่าตรงไหนมีรอยรั่วซึม ดังนี้ 
   - ปั้มน้ ารั่ว ต้องเปลี่ยนใหม่ ใช้เวลาประมาณ ๓ ชม.โดยช่างผู้ช านาญงาน 
          - ท่อยางทางน้ าต่างๆแตกรั่ว ต้องเปลี่ยนใหม่ ใช้เวลาประมาณ ๒ ชม. 
   - ลิ้นเทอร์โมสตัทช ารุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชม. 
          - หม้อน้ า อุดตันต้องล้างเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ า หม้อน้ าเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน แตกรั่ว
ต้องเปลี่ยนหม้อน้ าใหม่  ใช้เวลาประมาณ ๓ ชม. หรือไม่ได้เติมน้ ายาควบคุมอุณหภูมิหม้อน้ าก็เติมน้ ายาได้ ใช้
เวลาประมาณ ๕ นาที  
   - ฝาหม้อน้ าไม้ได้ก าลังดันตามเกณฑ์ ต้องเปลี่ยนฝาใหม่ ใช้เวลาประมาณ ๕ นาท ี
   อีกอาการหนึ่งคือเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ฝาสูบโก่ง จะต้องด าเนินการไสฝาสูบพร้อมเปลี่ยน
ปะเก็นและตั้งระยะความห่างของวาล์วให้ได้ตามเกณฑ์แล้วค่อยประกอบ การด าเนินการประมาณ ๑ วัน  
  ๒.๒.๗ ตรวจสอบระบบน้ ามันหล่อลื่นแห้ง ลักษณะของอาการน้ ามันหล่อลื่นแห้ง ถ้าเครื่องพัง
จะต้องเปิดฝาสูบออกดู ถ้าฝาสูบโก่งจะต้องไสฝาสูบแล้วเปลี่ยนปะเก็นใหม่ พร้อมตั้งระยะห่างของวาล์วให้ได้
ตามมาตรฐาน แต่ถ้าฝาสูบไม่โก่งก็ต้องเปลี่ยนปะเก็นและตั้งวาล์วใหม่ก่อนประกอบ อีกประการหนึ่งคือ
น้ ามันเครื่องแห้งแต่ไม่ถึงกับเครื่องพังอาจจะเกิดจากรอยรั่วซึมของซีลต่างๆ ต้องด าเนินการตรวจสอบและ
เปลี่ยนใหม่ ดังนี้ 
   - ซีลท้ายเครื่อง 
    - ซีลหน้าเครื่อง 
    - ซีลเพลาข้อเหวี่ยง 
   - ปะเก็นฝาครอบวาล์วช ารุด 
   อีกสาเหตุหนึ่งของเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบอาจเกิดจากอาการเครื่องหลวม เพราะก าลังอัดรั่ว
ออกมาภายนอก ท าให้เครื่องยนต์กินน้ ามันเครื่อง เกิดแหวนหลวม แหวนตาย ซึ่งก็จะมีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องไม่เป็นไปตามวงรอบ ไม่มีการตรวจเชคน้ ามันเครื่องเป็นประจ าก่อนการใช้งาน ใช้
น้ ามันเครื่องที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ตรงเกรดที่ก าหนด ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของอาการเรื่องหลวมจะต้องโอเวอร์
ฮอร์นเครื่อง ใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ ๓ วัน 
  ๒.๒.๘ ตรวจสอบระบบน้ าหล่อเย็นแห้ง อาการน้ าหล่อเย็นแห้งก็เป็นสาตุส าสัญของ อาการ
เครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบ เพราะเมื่อน้ าหล่อเย็นไม่สามารถไปหล่อเย็นในระบบของเครื่องยนต์ได้ ก็จะท าให้
เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูง ท าให้เกิดอาการ สูบติด แหวนตาย ลิ้นไหม้ ฝาสูบโก่ง ซึ่งจะเป็นจะต้องเปิดฝาสูบด า 



 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ 
กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เรื่อการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งท่ี.....   ฉบับที่..... 
วันที่บังคับใช้ หน้า ๑๐         ของ ๑๐ 

 
เนินการซ่อมท า ตามอาการที่เสียเช่นเดียวกับลักษณะอาการของลิ้นไหม้และและฝาสูบโก่งที่ได้ให้รายละเอียด
ไว้แล้ว พร้อมกับไปตรวจเชคหาสาเหตุของที่มาของอาการต่างๆเพ่ือแก้ไขให้ตรงจุดต่อไป 
  ๒.๒.๙ QC หลังการซ่อมท า จะด าเนินการตรวจสภาพความเรียบร้อยต่างๆของรถหลังการซ่อมท า
แล้วเสร็จ พร้อมการให้ค าแนะน าส าหรับผู้ใช้เพ่ือให้เข้าใจการท างานและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  ๒.๒.๑๐ ซ่อมท าแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยเจ้าของรถให้มารับรถ 
 
 
๖. กฏหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๑ เอกสารอ้างอิงของกองทัพเรือ (อทร.) หมายเลข ๔๐๐๙ (หลักปฏิบัติงานด้านการขนส่ง) 
 ๖.๒ ค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๑/๒๕๕๔ เรื่อง การซ่อมท ายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ลง ๓๐ มี.ค.
๕๔ 
     ๖.๓ หนังสือการซ่อมท าเครื่องยนต์แกสโซลีน ของ อาจารย์ ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ 
 
 
๗. การจัดเก็บ การเข้าถึงเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
คู่มือการ
ตรวจสอบ
เครื่องยนต์เบนซิน
หัวฉีดเดินไม่เต็ม
สูบ 

ชั้นเก็บเอกสาร
ของแผนกซ่อม
เครื่องยนต์ 

แผนกซ่อม
เครื่องยนต์ 

- แฟ้มเอกสาร 
- ไฟล์ข้อมูลใน
เครือ่งคอมพิวเตอร์ 

๑๐ ปี 

 
 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ตามคู่มือการการตรวจสอบเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
 ๘.๒ ตัวชีว้ัด : ความส าเร็จของการซ่อมท าเครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
   : ร้อยละ ๘๐ ของการติดตามผลการซ่อมท า เครื่องยนต์เบนซินหัวฉีดเดินไม่เต็มสูบ 
 
 
๙. ภาคผนวก 
 - แบบฟอร์มขออนุมัติซ่อมท ารถยนต์ของทางราชการและรถยนต์ส่วนตัว 
 - แบบฟอร์มใบสั่งงาน 
 - แบบฟอร์ม ตรวจรถก่อนเข้าซ่อมท าและหลังเข้าซ่อมท า (QC ก่อนและหลังซ่อมท า) 
 - แบบฟอร์ม ใบประเมินความพึงพอใจ 



 


