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คำนำ 

 คู่มือซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX เล่มนี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการการจัดการความรู้ของ
เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.2561-
2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเผยแพร่ขั้นตอน วิธีการในการซ่อมและแก้ไขบางชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
(มิได้ครอบคลุมการซ่อมบำรุงทั้งหมดทุกระบบ) เพ่ือเป็นแนวทางการซ่อมบำรุงและแก้ไข สำหรับช่างปรับซ่อม
ตามหน่วยงานภูมิภาคของกรมทางหลวง 

 คณะทำงานย่อยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำคู่มือซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX จะมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและนำไปปฏิบัติเป็นอย่างดี 

 

 

 

คณะทำงานย่อยโครงการการจัดการความรู้ 
(การซ่อมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อ JCB) 

กรกฎาคม พ.ศ.2565  
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บทท่ี 1 ความรู้เบื้องตน้ที่เกี่ยวข้อง 

รถตักหน้า - ขุดหลงั JCB 
รถตัก หน้า- ขุดหลังสามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองด้านหน้าติดตั้งบังกี๋สำหรับตักเท ส่วนค้านหลังติดตั้ง

บุ้งกี๋สำหรับขุด 
เมื่อใช้งานแบบขุดหลัง ให้ขุดลงไปใต้ ระดับพ้ืนดินด้วยบุ้งกี๋ โดยเครื่องจักรจอดอยู่กับท่ี ซึ่งการขุดหลัง

จะมีรอบการทำงานประกอบไปด้วย การขุดเจาะแล้วยกข้ึน สวิงเข้าหาตัวรถ และเทวัสดุ 
เมื่อใช้งานแบบตักหน้า ให้ตักหรือขุดไปทางค้านหน้าของตัวรถ ซึ่งการตักหน้าจะมีรอบการทำงาน

ประกอบไปด้วยการตักด้วยบุ้งกี๋แล้วยกข้ึน จากนั้นทำการขนย้ายและเทวัสดุ 

ข้อกำหนดในการใช้เคร่ืองจักร 
เครื่องจักรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในสภาวะปกติ ตามลักษณะการใช้งานที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ถ้า

เครื่องจักรถูกใช้งานผิดประเภทหรือในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอับตราย เช่น บรรยากาศที่สามารถติดไฟได้ 
หรือ บริเวณที่มีฝุ่น แร่ใยหิน จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ และเครื่องจักร
ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือใช้งานในสภาวะแวดล้อมดังกล่าว 

ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ืองจักร 
1. แขนอาร์ม (Loader arm) 
2. โครงหลังคาห้องเก๋ง (Cab) 
3. ถังน้ำมันไฮดรอลิก 
4. ที่เก็บแบตเตอรี่ 
5. บูม (Boom) 
6. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 
7. ขาช้าง (Stabilisers) 
8. เสาตั้งคาน (Kingpost) 
9. แขนต่อบุ้งก๋ี (Dipper) 
10. กล่องเก็บเครื่องมือ (ถ้ามี) 
11. เครื่องขันล้อและประแจบล็อก (T-bar) 
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บทท่ี 2 การวิเคราะหห์าสาเหตุการขดัข้อง ชำรุด และการทำงานผิดปกต ิ

สาเหตุที่สำคัญของการเกิดปัญหาเคร่ืองจักร 
ปัญหาของเครื่องจักรขัดข้องที่เกิดเรื้อรังมักมีต้นเหตุหลายประการ Kiyoshi Suzuki ได้สรุปสาเหตุ

หลัก ทั้ง 5 ของการเกิดความชำรุดหรือขัดข้องของเครื่องจักร ดังนี้ 
๑. ความเสื่อมสภาพและการชำรุดของชิ้นส่วน เช่น เกียร์ ลูกปืน เบรก สายพาน เป็นต้น ที่ส่งผลต่อ

การปฏิบัติการขณะทำการเดินเครื่อง 
๒. การใช้งานอุปกรณ์ที่ผิดวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปเครื่องจักรหรืออุปกรณ์จะถูกออกแบบเพ่ือใช้งานใน

วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Purpose) แต่ในการใช้งานจริงมักใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในงาน
ที่หลากหลาย ที่ส่งผลต่อภาระการทำงาน (Load) และเป็นสาเหตุหนึ่งที่เร่งการเสื่อมสภาพของ
เครื่องจักรให้เร็วขึ้น 

๓. ขาดการบำรุงรักษาที่เป็นระบบ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ขาดการทำความสะอาดทำให้เกิด
ความสกปรกของเครื่อง เป็นต้น 

๔. ขาดการปรับเงื่อนไขการทำงาน ที่มีการปฏิบัติการในสภาวะที่เกินจากปัจจัยข้อกำหนดของการ
ออกแบบ ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพ ได้แก่ ความเร็ว อุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น 

๕. ผู้ปฏิบัติการขาดทักษะในการทำงาน โดยเฉพาะบุคลากรทางด้าน ช่างซ่อมบำรุง ช่างตั้งเครื่อง เป็น
ต้น ซึ่งผู้ปฏิบัติการขาดความเข้าใจในมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติการ (Operating Procedure) ที่
ส่งผลให้ไม่สามรถตรวจจับหรือดูแลปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้น เช่น พนักงานซ่อมบำรุงจะทำการ
ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการขัดข้อง คนตั้งเครื่อง (Setup) ใช้เรื่องมือ
ที่ผิดประเภทในการปรับตั้ง ทำให้เกิดการเยื้องศูนย์และเกิดของเสียขึ้นเมื่อทำการเดินเครื่อง เป็นต้น 

กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุรากของข้อขัดข้อง  
ก่อนจะเริ่มกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุรากของข้อขัดข้องก็จะต้องรู้ว่าข้อขัดข้องที่ควรจะนำมา

วิเคราะห์นั้นคืออะไร ซึ่งจากการสำรวจที่ได้มีการทำกันในประเทศอุตสาหกรรมพบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของ
ข้อขัดข้องที่ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรัง (ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง) ของ
จำนวนทั้งหมดในแต่ละปีจะทำให้เกิดการสูญเสีย (ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งทางตรงและทางอ้อม) 
เท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด นั่นก็แสดงว่าถ้าสามารถทำการวิเคราะห์สาเหตุ
รากของข้อขัดข้อง (หาสาเหตุรากและทำการแก้ไข) จำนวน 20 เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เกิดการสูญเสีย 80 
เปอร์เซ็นต์ดังกล่าวแล้วก็จะทำให้ได้รับประโยชน์อย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งข้อขัดข้องจำนวน 20 
เปอร์เซ็นต์นี้นับได้ว่าเป็นข้อขัดข้องเรื้อรังสำคัญท่ีควรอย่างยิ่งที่จะต้องระบุให้ได้ว่าคือข้อขัดข้องหรือปัญหา
อะไรบ้างและจัดลำดับตามผลกระทบที่มีต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุรากและทำ
การแก้ไขตามลำดับที่จัดไว้ 

เมื่อสามารถเลือกข้อขัดข้องหรือปัญหาที่สมควรจะนำมาวิเคราะห์ได้แล้ว (ข้อขัดข้องเรื้อรังสำคัญ) ซึ่ง
โดยทั่วไปจะต้องทำการวิเคราะห์ครั้งละปัญหา ไม่ควรนำปัญหาหลายปัญหามาวิเคราะห์ในเวลาเดียวกัน
เพราะอาจจะทำให้สับสนและขาดความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน สำหรับกระบวนการของการวิเคราะห์หา
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สาเหตุรากสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่จะนำเสนอในที่นี้เป็นวิธีที่ได้มีการนำไปใช้จนประสพความสำเร็จ
มาแล้ว ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลของข้อขัดข้อง 
๒. การจัดทีมที่จะทำการวิเคราะห์ 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
๔. การรายงานผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
๕. การแก้ไขสาเหตุรากและประเมินผล 

จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา 
๑. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล คือ สามารถใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตาม

ความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามากที่สุด 
๒. เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ มีสมรรถนะในการทำงานสูงและช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้

งานยาวนาน เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง จะเกิดการสีกหรอ ถ้าไม่มีการ
ปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้วเครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหาย หรือทำงานผิดพลาด 

๓. เพ่ือให้เครื่องมือเครื่องใช้ มีความเท่ียงตรง น่าเชื่อถือ คือ การทำให้เครื่องมือเครื่องใช้ มีมาตรฐาน
ไม่มีความคาดเคลื่อนใดๆเกิดขึ้น 

๔. เพ่ือความปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอ
ต่อผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทำงานผิดพลาด ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ 
อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบำรุงรักษาที่ดีจะช่ว ยควบคุมการ
ผิดพลาด 

๕. เพื ่อลดมลภาวะของสิ ่งแวดล้อม เพราะเครื ่องมือเครื ่องใช้ที ่ชำรุดเสียหาย เก่าแก่ ขาดการ
บำรุงรักษาจะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา มีเสียง
ดัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง  
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บทท่ี 3 การซ่อมและแก้ไข (การรื้อและการปรับประกอบ) 

การถอดประกอบกระบอกไฮดรอลิคเพ่ือทำการเปลี่ยนซีล 
ชิ้นส่วนประกอบกระบอกไฮดรอลิค 

 

 

ขั้นตอนการถอดประกอบ 
ในการเปลี่ยนซีลกระบอกไฮดรอลิคจะต้องทำการเปลี่ยนเนื่องจากเกิดการรั่วของซีลหรือมีการชำรุด

ของอุปกรณ์ต่างๆจากการใช้งานหรือครบกำหนดการบำรุงรักษานั้น โดยขั้นตอนแรกจะต้องทำการ     
ถอดสายน้ำมันไฮดรอลิคและถ่ายน้ำมันในกระบอกไฮดรอลิคออกก่อน หลังจากนั้นให้ถอดกระบอกไฮ
ดรอลิค  ทั้งชุดออกมาจากรถและทำความสะอาดเพื่อทำการถอดเปลี่ยนซีล   
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1. ใช้ประแจถอดฝากระบอกไฮดรอลิค  

 

2. ดึงก้านสูบหรือแกนของกระบอกไฮดรอลิคออกจากกระบอกสูบ จากนั้นให้ตรวจเช็คสภาพของแกน
กระบอกไฮดรอลิค ดังนี้  
• สภาพผิวแกนกระบอกไฮดรอลิคมีรอยหรือไม่ 
• ความคดของแกนต้องไม่เกิน 3 ฟิลเลอร์ (0.003 นิ้ว)  

 

3. ถอด Guide ring ตัวที่1 ออก แล้วถอดสลักล็อกลูกสูบออก ก่อนทำการถอดลูกสูบถ้าไม่ถอดสลักล็
อกออกจะทำให้เกลียวของแกนเสียหาย  

  

ฝากระบอกไฮดรอลิค 
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4. ถอดลูกสูบและฝากระบอก โดยให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆเพ่ือทำการเปลี่ยนซีล  

 

5. เมื่อทำการเปลี่ยนซีลลูกสูบและฝากระบอกเรียบร้อยแล้ว จึงทำการประกอบฝากระบอกเข้ากับ
แกน และประกอบลูกสูบเข้ากับแกน โดยมีจุดสำคัญคือการประกอบลูกสูบต้องประกอบให้รูสลัก      
ล็อกลูกสูบกับแกนตรงกันเพื่อจะใส่สลักล็อกลูกสูบ 

 

6. เมื่อทำการประกอบลูกสูบเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ำมันไฮดรอลิคชโลมซีลลูกสูบและลูกสูบก่อนนำชุด
ลูกสูบประกอบเข้ากับกระบอกสูบ โดยการประกอบควรตั้งกระบอกสูบในลักษณะตั้งขึ้นแล้วใส่ชุด
ลูกสูบกับแกนในแนวดิ่ง โดยใช้น้ำหนักของตัวแกนเป็นตัวกด  

 

ชุดลูกสูบ ฝากระบอกไฮดรอลิค 

รูสลักล็อกลูกสูบ 
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7. ใช้ประแจขันฝากระบอกให้แน่นแล้วนำกระบอกไฮดรอลิคไปประกอบกับตัวรถเพ่ือทำการประกอบ
สายไฮดรอลิคและทำการทดสอบการทำงานของกระบอกไฮดรอลิคต่อไป 

ข้อควรระวัง 
• การถอดและประกอบลูกสูบ ควรเช็ครูสลักล็อกลูกสูบให้ตรง 

• การใส่ซีลหรือโอริงควรชโลมชิ้นส่วนด้วยน้ำมันหล่อลื่นเพ่ือป้องกันการฉีกขาด 

• การประกอบแกนเข้ากับกระบอกสูบควรประกอบอย่างระมัดระวังเนื่องจากปากกระบอกมี
ลักษณะเป็นเกลียวอาจทำให้ซีลฉีกขาดได้ 
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การประกอบทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
ชิ้นส่วนประกอบชุดเกียร์ (Gearbox) 

 

ชิ้นส่วนประกอบทอร์กคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter) 
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ขั้นตอนการประกอบ 
1. ตรวจสอบหน้าสัมผัสฟลายวีล ลูกทอร์ก และชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์และสะอาด ไม่มีเศษ

เสี้ยนวัสดุและความไม่สมบูรณ์ของพ้ืนผิว ก่อนการประกอบ 
2. ทำการสวมประกอบลูกทอร์กเข้ากับปั๊มทอร์ก โดยให้สังเกตตำแหน่งเขี้ยวของลูกทอร์ก จะต้องสวม

เข้าระหว่างร่องบ่าของปั๊มทอร์ก โดยค่อย ๆ ขยับใส่เข้าไป 3 ขั้น 
 

 
 

 
 

3. เมื่อสวมประกอบลูกทอร์กเข้ากับปั๊มทอร์กแล้ว ให้ทดลองหมุนทั้งทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา เพ่ือ
ฟังเสียงเขี้ยวของลูกทอร์ก หากมีเสียงดัง “แก๊ก” คือ สวมประกอบถูกต้อง 

4. ประกอบชุดเกียร์ที่ได้สวมประกอบลูกทอร์กกับปั๊มทอร์กเรียบร้อยแล้วเข้ากับฟลายวีลเครื่องยนต์ 
โดยหมุนทอร์กให้ตำแหน่งรูร้อยนอตอยู่ด้านล่าง และควรเป็นรูร้อยนอตที่ห่างจากนอตสี่ตัวด้านใน 
เพ่ือทำให้ง่ายต่อการขันนอต และส่วนด้านฟลายวีลเครื่องยนต์ หมุนฟลายวีลให้ตำแหน่งรูร้อยนอต
อยู่ด้านล่าง และควรเป็นรูร้อยนอตที่ห่างจากหลุมหัวนอตสี่หลุมด้านใน (ภาพท่ี 4) 

เขีย้ว 

ร่องบ่า 
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5. เมื่อประกอบชุดเกียร์เข้ากับฟลายวีลเครื่องยนต์ ให้สังเกตทอร์กกับฟลายวีลเครื่องยนต์ ต้องแนบ
สนิทกัน ไม่มีช่องว่าง 

6. เปิดช่องสำหรับขันนอตด้านล่างห้องเกียร์ จากนั้นใส่และขันนอตในตำแหน่งที่ได้ตั้งไว้ (ขั้นตอนที่ 4) 
เมื่อขันนอตแน่นแล้ว ให้หมุนฟลายวีลไปยังตำแหน่งรูร้อยนอตถัดไป ใส่และขันนอตจนครบ 6 ตัว 

 

 
  

ต าแหน่ง 

รูร้อยนอต 

ต าแหน่ง 

รูร้อยนอต 

ช่องส าหรับ 

ขันนอต 
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การถอดประกอบเฟืองท้ายเพื่อซ่อมระบบเบรก 
ความจำเป็นในการถอดประกอบเฟืองท้าย 

ระบบเบรกมีความสำคัญกับการใช้รถตักหน้าขุดหลัง เนื่องจากเป็นระบบที่เกี ่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยของการใช้งาน โดยระบบเบรกมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาและการใช้งาน คือ 
แผ่นเบรกและโอริงลูกสูบเบรก โดยชิ้นส่วนอุปกรณ์ 2 ชนิด อยู่ด้านในเฟืองท้ายของรถตักหน้าขุดหลัง 
จึงจำเป็นต้องถอดชุดชิ้นส่วนเฟืองท้าย สำหรับการตรวจเช็คและเปลี่ยนแผ่นเบรก และโอริงลูกสูบเบรก 

 

อะไหล่และชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยน 
1. แผ่นเบรก 
2. โอริงลูกสูบเบรก 

ขั้นตอนการถอดประกอบ 
การถอดเฟืองท้ายเพื่อตรวจสอบชุดเบรก และเปลี่ยนโอริงลูกสูบเบรก เริ่มจากถอดเฟืองท้ายรถตัก

หน้าขุดหลัง จากตัวรถ  
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➢ การถอดแผ่นเบรกออกจากเสื้อเพลา 
1. ถอดน็อตเบอร์ 24 โดยรอบเฟืองท้ายรถตักหน้าขุดหลัง โดยใช้รอกยกเฟืองให้ลอยแล้วให้

ช่างซ่อมถอดน็อต 

  

 

2. ถอดแยกชิ้นส่วนเฟืองท้ายออกจากกัน 
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3. ถอดแยกชิ้นส่วน ชุดแผ่นเบรกออกจากเพลาข้าง (การสวมใส่เฟืองเบรกจะหัน ด้านที่มี     
เทเปอร์สำหรับสวมเข้ากับเพลาข้าง 

 

 

4. ใช้คีมถ่างแหวนออกจากเฟืองที่ถอดออกมา 
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5. แยกแผ่นเบรกและแผ่นเพลทออกจากกัน 

 

6. ตรวจสอบความเสียหายของแผ่นเบรกและแผ่นเพลท (หากใช้น้ำมันเกียร์ที่ไม่ถูกต้อง จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นเบรกและแผ่นเพลท ดังนั้นควรใช้น้ำมันเกียร์ของ JCB หรือ 
น้ำมันเกียร์แบบ Limited slip 
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➢ การถอดลูกสูบเบรกออกจากเสื้อเพลา 
1. ใช้หกเหลี่ยมคลายน็อต จำนวน 4 ตัว ออกจากเสื้อเพลา 

 

 

2. ถอดชุดลูกสูบเบรกออกจากเสื้อเพลา โดยการใช้ค้อนตอกกระแทก 
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3. ใช้คีมถ่างแหวน ทั้ง 3 ตัว ออก 

 

4. ถอดน็อตทั้ง 3 ตัวออกจากชุดลูกสูบเบรก 

 

5. ใช้ลมอัดเข้าท่อน้ำมันเบรกเพ่ือดันลูกสูบเบรกออกจากเสื้อเพลา 
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6. ถอดโอริงออกจากชุดลูกสูบเบรก 

 

 

7. ตรวจสอบความเสียหายของโอริงลูกสูบเบรกเพ่ือปรับซ่อมต่อไป 
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การทำงานของโซลินอยด์เกียร์และการตรวจสอบระบบเกียร์ 
ชุดโซลินอยด์เกียร์ 

 

 
ตารางแสดงการทำงานของชุดโซลินอยด์เกียร์ 

 

การทำงานของโซลินอยด์เกียร์และการตรวจสอบระบบเกียร์ 
1. การทำงานของชุดโซลินอยด์เกียร์  

1.1. สมมติใช้เกียร์ 1 เดินหน้า → โซลินอยด์ T และ โซลินอยด์ Z จะทำงานคู่กัน 
1.2. สมมติใช้เกียร์ 4 ถอยหลัง → โซลินอยด์ V และ โซลินอยด์ Y จะทำงานคู่กัน 

 

เกยีร์ 1 เดินหน้า 
เกยีร์ 2 เดินหน้า 

เกยีร์ 2 ถอยหลัง 

เกยีร์ 1 ถอยหลัง 

ระบบขับ 2 หรือ 4 

เกยีร์ High 

เกยีร์ Low 

(เดินหน้า) (ถอยหลัง) 



20 
 

2. สวิตช์แรงดันน้ำมันเกียร์จะมีค่าแรงดันอยู่ประมาณ 100 psi ถ้าต่ำกว่าจะนี้จะมีสัญลักษณ์แจ้ง
เตือนที่หน้าปัด 

 

  
 

3. สวิตช์ความร้อนน้ำมันเกียร์ ถ้าอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐานจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่หน้าปัด 

 

4. จุดเช็คค่าแรงดันของปั้มทอร์ค จะต้องมอุีปกรณ์วัดค่าแรงดันต่อเข้าไป โดยค่าแรงดันปั้มทอร์คควร
อยู่ที่ประมาณ 190 psi 

 

 
 



21 
 

5. โซลินอยด์เกียร์ มีค่าความต้านทานไฟฟ้ามาตรฐานอยู่ที่ 7.5 โอห์ม +/- ได้ไม่เกิน 0.5 โอห์ม หาก
มากหรือน้อยกว่านี้ ถือว่าชำรุด 
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การล๊อคเพลา ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง, ลูกเบี้ยว และข้อเหวี่ยง ก่อนการถอกประกอบเครื่องยนต์ 
ขั้นตอนการล็อกปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง 

1. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบที่ 1 อยู่ในตำแหน่งศูนย์ตายบนจังหวะอัดสุด 
2. ดึงสลักและแหวนล็อกปั๊มออกมา โดยลักษณะของแหวนจะมีรูด้านแคบและด้านกว้าง  

2.1. หากต้องการล็อกปั๊มให้ร้อยสลักผ่านรูด้านกว้าง 
2.2. หากไม่ต้องการล็อกปั๊ม (ทำงานปกติ) ให้ร้อยสลักผ่านรูด้านแคบ 

 

 

 
ข้อควรระวัง ห้ามใส่สลักล็อกปั๊มโดยที่ไม่ใส่แหวนเข้าไปด้วย เพราะอาจทำให้ปลายสลักล็อก

ปั๊มขาดเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ 

ขั้นตอนการล็อกตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยง 
1. หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบที่ 1 อยู่ในตำแหน่งศูนย์ตายบนจังหวะอัดสุด 
2. สังเกตตำแหน่งรูด้านในและด้านนอกจะอยู่ตรงกัน 

 

 
แหวนสำหรับร้อยสลัก 

 
กรณไีม่ล็อกปั้ม (ร้อยสลักผ่านรูด้านแคบ) 

 

กรณลี็อกปั้ม (ร้อยสลักผ่านรูด้านกว้าง) 

 
ตำแหน่งล็อกเพลาลูกเบี้ยว 
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3. ร้อยสลักเพ่ือล็อกตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว 
4. ร้อยสลักเพ่ือล็อกตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง 

 
5. เมื่อล็อกตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยงแล้ว ตัวเครื่องยนต์ก็จะไม่หมุน ทำให้สามารถ

ถอดประกอบชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้ง่าย 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก. คณะทำงานย่อยโครงการจัดการความรูฯ้ 
คณะทำงานย่อยโครงการการจัดการความรู้ของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

(การซ่อมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลังย่ีห้อ JCB) 
๑. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล   ประธานคณะทำงานย่อย 
๒. นายเกษม คชาสัมฤทธิ์  นายช่างเครื่องกลอาวุโส  คณะทำงานย่อย 
๓. นายจักรพงค์ แกล้วกล้า  วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ คณะทำงานย่อย 
๔. นายภานุวัฒน์ เนื่อยทอง  วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ คณะทำงานย่อย 
๕. น.ส.ธนภร มาลัยศรี  นักวิชาการสถิติชำนาญการ คณะทำงานย่อย 
๖. นายศรัณย์ มูลทองน้อย  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ คณะทำงานย่อยและเลขานุการ 
๗. นายชัยวัตร ชัยขุนพล  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน คณะทำงานย่อยและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. น.ส.ศิริขวัญ จันพฤกษ์  นักจัดการงานทั่วไป  คณะทำงานย่อยและผู้ช่วยเลขานุการ 

ภาคผนวก ข. เอกสารอ้างอิง 
1. คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักร 3CX 4CX ECO BACKHOE LOADER 
2. Service Manual 3CX 4CX BACKHOE LOADER 
3. PARTS MANUAL 4CX 

 


