
หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต์ 

(Enging  operation) 
 

การเผาไหม้  หรือ  การจุดระเบิด  (Combustion  or  Ignition) 

การเผาไหมห้รือการจุดระเบิด  คือ  ขบวนการท่ีทาํใหเ้ช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้สู่เคร่ืองยนตเ์กิดการลุกไหม ้  

การทาํงานของเคร่ืองยนตแ์กสโซลีนและเคร่ืองยนตดี์เซลมีหลกัการเบ้ืองตน้เช่นเดียวกนั แตกต่างกนัเพียงแต่

ขบวนการและวธีิการเผาไหม ้หรือ การจุดระเบิด  กล่าวคือ 

เคร่ืองยนต์แกสโซลนี  (Gasoline  Engine)  มีการเผาไหมห้รือการจุดระเบิดเช้ือเพลิงซ่ึงป้อนเขา้สู่

เคร่ืองยนต ์ โดยประกายไฟจากหวัเทียนท่ีมีแรงเคล่ือนไฟฟ้าสูงประมาณ 12,000-30,000 โวลท ์   ความร้อนท่ี

เกิดจากการเผาไหมจ้ะสูงประมาณ 280o C   เคร่ืองยนตช์นิดน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่   Spark  plug  ignition  

engine หรือ  S.I. engine 

เคร่ืองยนต์ดีเซล  (Diesel  engine)  มีการเผาไหมห้รือจุดระเบิดเช้ือเพลิงซ่ึงป้อนเขา้สู่เคร่ืองยนตโ์ดย

อาศยัความร้อนจากความดนัอากาศในจงัหวะอดัสุดประมาณ  35 Kg /cm2    ความร้อนท่ีเกิดจากการอดัอากาศสูง

ประมาณ  600o C (ตามปกตินํ้าเดือดท่ี 100o C )  เคร่ืองยนตช์นิดน้ีเรียกอยา่งหน่ึงวา่  Compression  ignition  

engine หรือ  C.I. engine 
 

หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต์แกสโซลนี 4 จังหวะ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 1   วฏัฏจกัรการทาํงานของเคร่ืองยนตแ์กสโซลีน 4 จงัหวะ 

(1) จงัหวะดูด (Intake  stroke)                         (2) จงัหวะอดั  (Compression  stroke)                    

(3) จงัหวะจุดระเบิด  (Combustion  or  firing  or  power  stroke)                   (4) จงัหวะคาย (Exhaust  stroke) 
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(1)  จังหวะดูด  (Intake  stroke)  ลูกสูบเล่ือนจากศูนยต์ายบนลงสู่ศูนยต์ายล่าง    ขณะน้ีล้ินไอเสียปิด  

ล้ินไอดีเปิด  ทาํใหไ้อดี (อากาศผสมกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงในอตัราส่านท่ีเหมาะสม)  ถูกดูดเขา้สู่กระบอกสูบ 

(2)  จังหวะอดั (Compression  stroke)  ลูกสูบเล่ือนจากศูนยต์ายล่างข้ึนสู่ศูนยต์ายบน     ขณะน้ีล้ินไอดี

และล้ินไอเสียจะปิดทั้งคู่    ลูกสูบจะอดัไอดีใหมี้ปริมาตรเล็กลงและอุณหภูมิสูงข้ึน ทาํใหน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงระเหย

กลายเป็นไอจนหมด    เพื่อเตรียมการจุดระเบิดในจงัหวะต่อไป 

(3)  จังหวะจุดระเบิด และ จังหวะกาํลงั (Firing  or  power  stroke)   เม่ือลูกสูบเล่ือนข้ึนจนเกือบถึง

ตาํแหน่งศูนยต์ายบนเพียงเล็กนอ้ย   หวัเทียนท่ีติดตั้งอยูใ่นกระบอกสูบจะจุดประกายไฟเผาไหมไ้อดีอยา่ง

รวดเร็วเหมือนการระเบิด     ช่วงเวลาเผาไหมไ้อดีน้ีจะดาํเนินไปจนลูกสูบเล่ือนข้ึนถึงตาํแหน่งศูนยต์ายบน     ไอ

ดีก็จะถูกเผาผลาญจนหมดพอดี   ไอดีท่ีถูกเผาไหมแ้ลว้จะเรียกวา่ไอเสียมีแรงดนัสูงมาก   จึงดนัลูกสูบเล่ือนลงสู่

ศูนยต์ายล่าง    จงัหวะน้ีเองท่ีเคร่ืองยนตจ์ะใหก้าํลงัขบัเคล่ือนออกมา บางคร้ังจึงเรียกจงัหวะน้ีวา่    จงัหวะกาํลงั 

(4)  จังหวะคาย   (Exhaust  stroke)   ลูกสูบจะเล่ือนจากศูนยต์ายล่างข้ึนสู่ศูนยต์ายบนขณะน้ีล้ินไอดีปิด

และล้ินไอเสียเปิด   ลูกสูบจะทาํหนา้ท่ีผลกัดนัไอเสียใหอ้อกไปจากกระบอกสูบ     เพื่อเตรียมดูดไอดีชุดใหม่เขา้

มาแทนท่ี   ในจงัหวะดูดต่อไป 
 

หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต์แกสโซลนี  2  จังหวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 2   วฏัฏจกัรการทาํงานของเคร่ืองยนตแ์กสโซลีน 2 จงัหวะ 
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1.  จังหวะดูดไอดีเข้าสู่ห้องแคร็ง และ จังหวะอดั  ในขณะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนจากตาํแหน่งศูนยต์ายล่าง

สู่ศูนยต์ายบน  ดา้นล่างของลูกสูบจะเปิดช่องไอดี  ทาํใหไ้อดีจากคาร์บูเรเตอร์ ถูกดูดผา่นช่องไอดีเขา้ไปเก็บไว้

ภายในหอ้งแคร็ง  ในขณะเดียวกนัท่ีดา้นบนของลูกสูบ   จะมีการอดัไอดีท่ีถูกส่งข้ึนมาจากหอ้งแคร็งในจงัหวะ

ก่อนหนา้น้ี    เพื่อเตรียมการจุดระเบิดต่อไป       โดยลูกสูบจะเล่ือนข้ึนปิดช่องประจุไอดี ( ช่องประจุไอดี ก็คือ 

ช่องส่งไอดีจากหอ้งแคร็งข้ึนมายงัหอ้งเผาไหมเ้หนือลูกสูบ) และช่องไอเสียตามลาํดบั 

2. จังหวะจุดระเบิด , จังหวะกาํลงั และจังหวะประจุไอด ี เม่ือลูกสูบเล่ือนข้ึนจนเกือบถึงตาํแหน่งศูนย ์

ตายบนเพียงเล็กนอ้ย  หวัเทียนจะจุดประกายไฟเผาไหมไ้อดีท่ีถูกอดั  เกิดการเผาผลาญไอดีอยา่งรวดเร็ว

เหมือนกบัการระเบิด  เม่ือไอดีถูกเผาผลาญหมด  ลูกสูบก็จะเล่ือนถึงตาํแหน่งศูนยต์ายบนพอดี  ไอดีท่ีถูกเผาไหม้

จะกลายเป็นไอเสียมีแรงดนัสูงมาก  จึงดนัลูกสูบใหเ้ล่ือนลงสู่ศูนยต์ายล่าง เป็นจงัหวะกาํลงั  เม่ือลูกสูบเล่ือนลง

มาระยะหน่ึงหวัลูกสูบจะเปิดช่องไอเสีย  ไอเสียท่ีมีแรงดนัน้ี จะไหลออกไปทางช่องไอเสียดว้ยแรงดนัของไอ

เสียเอง  ในขณะเดียวกนัท่ีดา้นล่างของลูกสูบจะปิดช่องไอดี  ทาํใหไ้อดีภายในหอ้งแคร็งถูกลูกสูบอดัใหมี้

แรงดนัเตรียมพร้อมท่ีจะถูกส่งข้ึนหอ้งเผาไหมต่้อไป  เม่ือลูกสูบเล่ือนลงมาอีกเล็กนอ้ยหวัลูกสูบจะเปิดช่องประจุ

ไอดี ทาํใหไ้อดีท่ีถูกลูกสูบอดัภายในหอ้งแคร็งสามารถไหลผา่นทางช่องประจุไอดีข้ึนไปสู่หอ้งเผาไหม ้  

ตามปกติแลว้ช่องไอเสียและช่องประจุไอดีมกัออกแบบใหอ้ยูต่รงขา้มกนั  เพื่อตอ้งการใหไ้อดีทาํหนา้ท่ี

ช่วยในการผลกัดนัไอเสียใหอ้อกไปจากห้องเผาไหมใ้ห้หมด  ดว้ยเหตุน้ีจึงใหไ้อดีบางส่วนตอ้งไหลทิ้งไปพร้อม

กบัไอเสียดว้ย 
 

การควบคุมการส่งไอด ี มีการสร้างการควบคุมการส่งไอดีเขา้สู่ห้องแคร็งอยู ่ 3  แบบ  คือ 

1. แบบ  Transfer  port  หรือ  แบบ  Piston  valve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 3   การประจุไอดีแบบ Transfer  port หรือแบบ Piston  valve 
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 แบบน้ีจะอาศยัลูกสูบทาํหนา้ท่ีเปิด/ปิดช่องทางต่างๆ  นิยมใชใ้นเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีน 2 จงัหวะมาก  

เพราะสร้างง่าย และราคาถูก  แต่มีขอ้เสียคือ  ขณะท่ีลูกสูบเล่ือนลงสู่ศูนยต์ายล่างและดา้นล่างของลูกสูบยงัปิด

ช่องไอดีไม่สนิทนั้น  จะเกิดแรงดนัยอ้นกลบัของไอดีท่ีอยูภ่ายในหอ้งแคร็ง  เน่ืองจากไอดีในหอ้งแคร็งเร่ิมถูก

ลูกสูบอดัและเร่ิมมีแรงดนั  จึงทาํใหไ้อดีในห้องแคร็งไหลยอ้นกลบัออกทางปากคาร์บูเรเตอร์ไดเ้ป็นบางส่วน  

ไอดีภายในห้องแคร็งจึงมีจาํนวนนอ้ยลง  ดงันั้นไอดีท่ีถูกส่งข้ึนไปยงัหอ้งเผาไหมก้็จะนอ้ยลงดว้ย  ทาํใหก้ารจุด

ระเบิดภายในห้องเผาไหมมี้ประสิทธิภาพลดลง  กาํลงัของเคร่ืองยนตจึ์งตกลงดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ถา้เคร่ืองยนต์

ทาํงานท่ีความเร็วรอบสูง ๆ แลว้  ก็สามารถลดอาการดงักล่าวลงไปได ้ อีกประการหน่ึงคือ ตาํแหน่งของช่องไอ

ดีจะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมดว้ย 
 

2. แบบ Reed  valve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 4   การประจุไอดีแบบ Reed  valve 
 

การประจุไอดีแบบน้ี  จะมีแผน่เหล็กสปริงบาง ๆ กั้นทางเดินไอดีท่ีจะเขา้ไปในหอ้งแคร็ง  แผน่เหล็กน้ี

จะทาํหนา้ท่ีเป็นล้ินกนักลบั คือ  จะยอมใหไ้อดีไหลเขา้ไปในหอ้งแคร็งได ้  แต่ไหลออกยอ้นทางไม่ได ้  แต่ก็มี

ขอ้เสียอยูบ่า้ง คือท่ีความเร็วรอบเคร่ืองยนตสู์งมาก ๆ  แผน่เหล็กสปริงน้ีจะมีอาการกระพือ  ทาํใหแ้ผน่เหลก็

สปริงน้ีไม่มีโอกาสปิดสนิทเลย  ดงันั้นท่ีความเร็วรอบสูงๆ ก็ยงัคงมีไอดีไหลยอ้นออกมาท่ีปากคาร์บูเรเตอร์บา้ง

เล็กนอ้ย  และหากใหเ้คร่ืองยนตท์าํงานท่ีความเร็วรอบสูง ๆ เป็นเวลานานติดต่อกนัแผน่เหล็กสปริงน้ีอาจแตกได ้ 

ซ่ึงก็จะมีผลเสีย คือการส่งไอดีเขา้สู่ห้องแคร็งจะกระทาํไม่ไดเ้ลย  แต่ขอ้ดีคือสามารถออกแบบใหช่้องไอดีอยูท่ี่

ตาํแหน่งใดก็ไดภ้ายในหอ้งแคร็ง  และท่ีความเร็วรอบของเคร่ืองยนตไ์ม่สูงมากนกัการควบคุมการส่งไอดีเขา้สู่

หอ้งแคร็งจะควบคุมไดดี้มาก   นอกจากน้ียงัสามารถออกแบบติดตั้ง  reed  valve ไดง่้าย  และสามารถออกแบบ

 



ตวั  reed  valve  ใหมี้หลาย ๆ แผน่ หรือหลายๆ  ช่องไดห้ลากหลายรูปแบบ  นอกจากน้ีการซ่อมบาํรุงยงัไม่

ยุง่ยากอีกดว้ย 

5 

 

3. แบบ  Rotary  valve 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 5   การประจุไอดีแบบ Rotary  valve 
 

แบบน้ีจะใชแ้ผน่โลหะลกัษณะเป็นจานกลมเจาะรู  หรือ บากบางส่วนออกในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

แผน่โลหะน้ีจะยดึติดกบัเพลาขอ้เหวีย่ง  และหมุนไปดว้ยกนัเสมือนหน่ึงเป็นช้ินเดียวกนั  โดยช่องท่ีเจาะหรือ

บากไวจ้ะเคล่ือนท่ีเปล่ียนตาํแหน่งสัมพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีของลูกสูบ  ดงันั้นในจงัหวะท่ีลูกสูบเล่ือนข้ึน  ทาํให้

ภายในหอ้งแคร็งเกิดแรงดูด  ขณะน้ีรูหรือรอยบากท่ีแผน่โลหะน้ีจะเคล่ือนท่ีมาตรงกบัช่องไอดี  ทาํใหไ้อดีถูกดูด

เขา้หอ้งแคร็งได ้  การดูดไอดีจะดาํเนินไปเร่ือย ๆ จนลูกสูบเล่ือนข้ึนถึงตาํแหน่งศูนยต์ายบนจานโลหะจะหมุน

ปิดช่องไอดีพอดี  ทาํใหไ้อดีไม่สามารถไหลเขา้ไปในหอ้งแคร็งได ้  การดูดไอดีเขา้สู่หอ้งแคร็งก็จะหยดุลง  การ

ควบคุมการส่งไอดีแบบน้ีมีขอ้ดีคือ  สามารถควบคุมการส่งไอดีเขา้สู่ห้องแคร็งไดดี้มากท่ีความเร็วรอบจดั ๆ  แต่

ขอ้เสียคือ  ท่ีความเร็วรอบตํ่าการควบคุมจะไม่ค่อยดีนกั  เน่ืองจากไอดีสามารถเล็ดลอดออกทางช่องวา่งระหวา่ง

แผน่จานโลหะน้ีกบัตวัเรือนเคร่ืองยนตไ์ดบ้า้งเล็กนอ้ย  เน่ืองจากการควบคุมการส่งไอดีแบบน้ี  จะตอ้งออกแบบ

ใหต้วั  rotary valve อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งและแน่นอน  ทาํใหก้ารออกแบบ หรือ การบาํรุงรักษากระทาํไดย้าก

กวา่แบบอ่ืน 
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ข้อเปรียบเทียบระหว่างเคร่ืองยนต์แกสโซลนี 2 จังหวะและ 4 จังหวะ 

เม่ือเคร่ืองยนต์มีขนาดต่างๆ เท่ากนั เช่น กระบอกสูบ ระยะชัก เป็นต้น 
 

เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ 

(1)   มีการจุดระเบิดเผาไหมไ้อดีทุกๆรอบหมุนของ 

        เพลาขอ้เหวีย่ง 

(2)   ขนาดของเคร่ืองยนตจ์ะเล็กและเบา 

(3)   ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงมากกวา่ 

(4)   ไม่มีล้ินไอดีหรือล้ินไอเสียเลย 

(5)   ขณะทาํงาน  เคร่ืองมีอาการสั่นนอ้ยกวา่ 

(6)   อตัราเร่งดีกวา่ 

(7)   ลอ้ช่วยแรงมีขนาดเล็กและเบากวา่ 

(8)   ไม่ตอ้งบาํรุงรักษามากนกั 

(9)   เคร่ืองยนตส์ามารถทาํงานเม่ือมีมุมเปล่ียนแปลง 

        ไดม้ากโดยไม่มีผลต่อระบบการหล่อล่ืน 

(1)   มีการจุดระเบิดเผาไหมไ้อดีเม่ือเพลาขอ้เหวีย่ง 

        หมุนไปทุกๆ 2 รอบ 

(2)   ขนาดของเคร่ืองยนตจ์ะใหญ่และหนกั 

(3)   ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงนอ้ยกวา่ 

(4)   มีล้ินไอดีและล้ินไอเสีย 

(5)   ขณะทาํงาน  เคร่ืองมีอาการสั่นมากกวา่ 

(6)   อตัราเร่งนอ้ยกวา่ 

(7)   ลอ้ช่วยแรงมีขนาดใหญ่และหนกักวา่ 

(8)   ตอ้งมีการบาํรุงรักษาตามกาํหนดเวลา 

(9)   เคร่ืองยนตไ์ม่สามารถทาํงานเม่ือเคร่ืองยนตมี์ 

        อาการเอียงมากๆ ได ้  เพราะจะทาํใหก้ารหล่อล่ืน 

        ไม่เพียงพอ 
 

 

หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

รูปท่ี 6   วฏัฏจกัรการทาํงานของเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ 
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 (1)   จังหวะดูด (Suction  stroke)   ลูกสูบจะเคล่ือนจากศูนยต์ายบนลงสู่ศูนยต์ายล่างล้ินไอเสียปิด ส่วน

ล้ินไอดีเปิดใหอ้ากาศจากหมอ้กรองอากาศไหลเขา้สู่กระบอกสูบ 

 (2)   จังหวะอดั (Compression  stroke)   ลูกสูบเคล่ือนจากศูนยต์ายล่างข้ึนสู่ศูนยต์ายบน   ล้ินไอดีและ

ล้ินไอเสียปิด   อากาศภายในกระบอกสูบจะถูกลูกสูบอดัใหมี้ปริมาตรเล็กลง  ทาํใหอ้ากาศภายในกระบอกสูบมี

ความกดดนัสูงประมาณ 500 ปอนด์/ตารางน้ิว   และอุณหภูมิสูงประมาณ 1100 องศาฟาเรนไฮด ์

 (3)   จังหวะจุดระเบิด (Power  stroke)   เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนจนเกือบจะถึงตาํแหน่งศูนยต์ายบนเพียง

เล็กนอ้ย  หวัฉีดจะฉีดนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้ไปในกระบอกสูบเป็นฝอยละอองคลุกเคลา้กบัอากาศท่ีถูกอดัจนร้อน  

เกิดการเผาไหมน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงอยา่งรวดเร็วคลา้ยการระเบิด   ทาํใหมี้แรงดนัสูงผลกัดนัลูกสูบลงสู่ตาํแหน่งศูนย์

ตายล่าง   ขณะน้ีล้ินไอดีและล้ินไอเสียยงัคงปิดอยู ่

 (4)   จังหวะคาย (Exhaust  stroke)   ลูกสูบเคล่ือนท่ีจากศูนยต์ายล่างข้ึนสู่ศูนยต์ายบน   ล้ินไอดีปิดส่วน

ล้ินไอเสียเปิด  ลูกสูบจะผลกัดนัไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมใ้นจงัหวะจุดระเบิดใหอ้อกไปทางล้ินไอเสีย 
 

หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต์ดีเซล 2 จังหวะ 

 จังหวะที ่1   ลูกสูบเคล่ือนท่ีจากศูนยต์ายล่างข้ึนสู่ศูนยต์ายบน   ขณะท่ีหวัลูกสูบยงัอยูต่ ํ่ากวา่ช่องไอดี   

ไอดีจากเคร่ืองป๊ัมอากาศจะไหลเขา้สู่กระบอกสูบจนเตม็   เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนจนหวัลูกสูบปิดช่องไอดี  

ลูกสูบจะเร่ิมอดัอากาศภายในกระบอกสูบใหมี้ปริมาตรเล็กลง  ทาํใหอ้ากาศมีความกดดนัสูงและร้อน

เช่นเดียวกบัเคร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ   จนกระทัง่ลูกสูบเคล่ือนข้ึนจนเกือบถึงศูนยต์ายบน  หวัฉีดจะฉีดนํ้ามนั

เช้ือเพลิงเขา้ไปในกระบอกสูบเป็นฝอยละออง  นํ้ามนัเช้ือเพลิงจะถูกเผาไหมเ้กิดกาํลงัดนัสูง ดนัลูกสูบเล่ือนลงสู่

ศูนยต์ายล่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 และ 8   วฏัฏจกัรการทาํงานของเคร่ืองยนตดี์เซล 2 จงัหวะ (ช่วงจงัหวะท่ี 1) 
 

  



 จังหวะที ่2   เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีลงมาระยะหน่ึง  ล้ินไอเสียท่ีอยูท่ี่ฝาสูบจะเปิดใหไ้อเสียไหลออกไปจาก

กระบอกสูบ   เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีลงต่อไปอีก (ประมาณ 80-85 % ของระยะชกั) หวัลูกสูบจะเปิดช่องไอดี   ไอดี

จากเคร่ืองป๊ัมอากาศจะไหลเขา้ไปภายในกระบอกสูบเพื่อไปช่วยผลกัดนัไอเสียใหอ้อกไปจากกระบอกสูบจน

หมด และเพื่อใชใ้นการเผาไหมน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงในรอบการทาํงานต่อๆ ไป 
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รูปท่ี 9 และ 10   วฏัฏจกัรการทาํงานของเคร่ืองยนตดี์เซล 2 จงัหวะ (ช่วงจงัหวะท่ี 2) 

 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างเคร่ืองยนต์ดีเซล 2 จังหวะและ 4 จังหวะ 
 

เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ 

(1)   มีการจุดระเบิดเผาไหมไ้อดีทุกๆ รอบหมุนของ 

        เพลาขอ้เหวีย่ง 

(2)   ไดก้าํลงัฉุดลากสูงกวา่ 

(3)   ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงมากกวา่ 

(4)   มีความเร็วรอบจดักวา่ 

(5)   จาํเป็นตอ้งใช ้Blower ในการอดัอากาศเขา้สู่ 

        กระบอกสูบ 

(6)   ขนาดของเคร่ืองเล็กและเบากวา่ 

(7)   อุณหภูมิการทาํงานสูงกวา่ 

(8)   ไม่มีล้ินไอดีมีเฉพาะล้ินไอเสียเท่านั้น 

(9)   แรงบิดท่ีไดจ้ะสมํ่าเสมอ 

(1)   มีการจุดระเบิดเผาไหมไ้อดีเม่ือเพลาขอ้เหวีย่ง 

        หมุนไปทุกๆ 2 รอบ 

(2)   ไดก้าํลงัฉุดลากตํ่ากวา่ 

(3)   ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงนอ้ยกวา่ 

(4)   มีความเร็วรอบตํ่ากวา่ 

(5)   ไม่ตอ้งใช ้Blower ในการอดัอากาศเขา้สู่กระบอก 

        สูบ 

(6)   ขนาดของเคร่ืองใหญ่และหนกักวา่ 

(7)   อุณหภูมิการทาํงานตํ่ากวา่ 

(8)   มีทั้งล้ินไอดีและล้ินไอเสีย 

(9)   แรงบิดท่ีไดไ้ม่สมํ่าเสมอ 
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ข้อเปรียบเทียบระหว่างเคร่ืองยนต์แกสโซลนีและเคร่ืองยนต์ดีเซล 
 

เคร่ืองยนต์แกสโซลนี เคร่ืองยนต์ดีเซล 

(1)   จุดระเบิดดว้ยหวัเทียน 

(2)   อตัราส่วนการอดัไม่เกิน 12:1 

(3)   ความดนัไอดีขณะถูกอดัก่อนจุดระเบิดประมาณ  

        70-270 ปอนด/์ตารางน้ิว 

(4)   ใหแ้รงบิดตํ่ากวา่ 

(5)   เคร่ืองยนตมี์ขอ้ขดัขอ้งมากกวา่ 

(6)   ไม่สามารถเพิ่มปริมาณไอดีได ้

 

(7)   เคร่ืองทาํงานเงียบกวา่ 

(8)   ควนัไอเสียนอ้ยกวา่ 

(9)   ค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองยนตถู์กกวา่ 

(10) นํ้าหนกัเคร่ืองนอ้ยกวา่ 

(11) ความเร็วรอบเคร่ืองยนตสู์งกวา่ 

(12) นํ้ามนัเช้ือเพลิงจุดติดไฟง่ายกวา่ 

(13) สตาร์ทเคร่ืองง่ายและเบาแรงกวา่ 

(14) การเผาไหมไ้อดีรวดเร็วมาก 

(15) เกิดการชิงจุดไดง่้าย 

(1)   จุดระเบิดดว้ยกาํลงัอดั 

(2)   อตัราส่วนการอดั 14:1 ข้ึนไป 

(3)   ความดนัไอดีขณะถูกอดัก่อนจุดระเบิดประมาณ  

        400-700 ปอนด/์ตารางน้ิว 

(4)   ใหแ้รงบิดสูงกวา่ 

(5)   เคร่ืองยนตมี์ขอ้ขดัขอ้งนอ้ยกวา่ 

(6)   สามารถเพิ่มปริมาณไอดีไดโ้ดยใชเ้คร่ืองอดั 

        อากาศ (Super  charge) 

(7)   เคร่ืองทาํงานเสียงดงักวา่ 

(8)   ควนัไอเสียมากกวา่ 

(9)   ค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองยนตแ์พงกวา่ 

(10) นํ้าหนกัเคร่ืองมากกวา่ 

(11) ความเร็วรอบเคร่ืองยนตต์ํ่ากวา่ 

(12) นํ้ามนัเช้ือเพลิงจุดติดไฟยากกวา่ 

(13) สตาร์ทเคร่ืองยากและหนกัแรงกวา่ 

(14) การเผาไหมค้่อนขา้งชา้กวา่ 

(15) ไม่เกิดการชิงจุด 
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