
ระบบนํา้มนัเช้ือเพลงิ 

(Fuel  system) 
 

ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิงทาํหนา้ท่ี  จ่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหก้บัเคร่ืองยนต ์  เพื่อใชใ้นการเผาไหมใ้หเ้กิดกาํลงั

งานขบัเคล่ือนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1   ส่วนประกอบของระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีน 

ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีนประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ  ดงัน้ี 

1. กรองอากาศ (Air  cleaner) ทาํหนา้ท่ีกรองฝุ่ นละอองจากอากาศท่ีถูกดูดเขา้สู่กระบอกสูบเพื่อ 

ใหไ้ดอ้ากาศท่ีสะอาด  มี  4  แบบดงัน้ี 

(ก)   แบบแห้ง (Dry  element  air  cleaner)  เป็นไส้กรองกระดาษพบัเป็นจีบ  เพื่อเพิ่มพื้นท่ี 

ในการกรองอากาศ  ไม่ค่อยนิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กมากนกั  แต่นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตส์ําหรับรถยนตม์ากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2   ส่วนประกอบของกรองอากาศแบบแห้ง 
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การบํารุงรักษา  เม่ือใชไ้ประยะหน่ึงไส้กรองจะเร่ิมอุดตนั ควรรถอดไส้กรองออกมาทาํความสะอาด  ซ่ึงสามารถ

ทาํได ้ 2  วธีิ  ดงัน้ี 

- ใชล้มเป่ายอ้นทางจากภายในออกดา้นนอกของตวัไส้กรอง  เพื่อใหฝุ้่ นละอองท่ีถูกไส้กรองดกัไวห้ลุด

ออกจากไส้กรองใหห้มด 

- หากไม่มีลมสาํหรับเป่าทาํความสะอาด  ใหใ้ชข้อบของไส้กรองซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นขอบแขง็เคาะกบั

ไม ้ ฝุ่ นละอองจะหลุดออกได ้

หมายเหตุ   หากไส้กรองสกปรกมาก  (สังเกตุดูท่ีสีของไส้กรองจะมีสีคลํ้ามากข้ึนจนดาํ)  หรือไส้กรองเปียกช้ืน  

หรือมีรอยแตก ,  ขาดเป็นรู  จะตอ้งเปล่ียนไส้กรองใหม่เท่านั้น 

(ข)  แบบเปียก (Oil  bath  air  cleaner)  ท่ีเรียกวา่แบบเปียกก็เน่ืองจากวา่ในชุดกรองอากาศ 

จะมีอ่างนํ้ามนัเคร่ืองเล็ก ๆ เพื่อช่วยในการดกัฝุ่ นละอองดว้ย    สาํหรับในเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลรุ่นเก่าใชไ้ส้กรอง

แบบฝอยเหล็ก   แต่รุ่นใหม่ใชไ้ส้กรองท่ีทาํมาจากฟองนํ้าสังเคราะห์เหมือนเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีน   ไส้กรอง

น้ีสามารถทนนํ้ามนัท่ีสังเคราะห์จากนํ้ามนัปิโตรเล่ียมได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3   ส่วนประกอบของกรองอากาศแบบเปียก 
 

การบํารุงรักษา สาํหรับไส้กรองแบบฝอยเหล็กสามารถทาํความสะอาดไดโ้ดยใชน้ํ้ามนัโซล่าฉีดลา้งฝุ่ นละออง

ออกจากไส้กรอง  สาํหรับแบบฟองนํ้าใหน้าํมาขยาํในนํ้ามนัก๊าดหรือนํ้ามนัเบนซินแลว้ผึ่งใหแ้หง้  (หา้มบิดหรือ

ขยี้เด็ดขาด  เพราะไส้กรองจะขาดได)้  จากนั้นใหใ้ชน้ํ้ ามนัหล่อล่ืนชะโลมพอหมาดๆ  เพื่อช่วยในการดกัฝุ่ น

ละออง   ส่วนอ่างนํ้ามนัจะตอ้งถอดออกมาทาํความความสะอาดเม่ือจะประกอบกลบัเขา้กบัตวัเคร่ืองยนตต์อ้ง

เติมนํ้ามนัหล่อล่ืนใหม่  ท่ีเป็นเบอร์เดียวกนักบัท่ีเติมลงในเคร่ืองยนตใ์หไ้ดร้ะดบัตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตกาํหนด  

เพื่อใหร้ะบบการกรองอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(ค)  แบบกึง่เปียก (Oil  bath  air  cleaner)    ตวัไส้กรองทาํมาจากฟองนํ้าสังเคราะห์อาจจะมี 

ดา้นหน่ึงเป็นขนสักหลาดหรือกาํมะหยี ่ ลกัษณะฟองนํ้าละเอียดกวา่แบบเปียกท่ีเรียกวา่แบบก่ึงเปียกก็เน่ืองจาก

ตวัไส้กรองจะตอ้งชุบนํ้ามนัหล่อล่ืนพอหมาดๆ ดว้ยเพื่อช่วยในการดกัฝุ่ นไดดี้ยิง่ข้ึน  นิยมใชใ้นเคร่ืองยนตเ์ลก็

แกสโซลีน 
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รูปท่ี 4   ส่วนประกอบของกรองอากาศแบบก่ึงเปียก 
 

การบํารุงรักษา   กรองแบบน้ีส่วนใหญ่จะใชก้บัเคร่ืองยนตแ์กสโซลีน  2  จงัหวะ  การทาํความสะอาดใหถ้อดไส้

กรองท่ีเป็นฟองนํ้าออกมาขยาํในนํ้ามนัก๊าดหรือนํ้ามนัเบนซิน (หา้มบิดหรือขยี้เด็ดขาดเพราะไส้กรองจะขาดได)้  

แลว้ผึ่งใหแ้หง้ จากนั้นใหใ้ชน้ํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับเคร่ืองยนต ์ 2 จงัหวะชะโลมตวัไส้กรองพอหมาดๆ   ก่อนจะ

ประกอบเขา้กบัเคร่ืองยนต ์

(ง)  แบบรวม  (Heavy  duty  air  cleaner)    เป็นไส้กรองท่ีรวมเอาแบบแหง้กบัแบบก่ึงเปียก 

เขา้ไวเ้ป็นชุดเดียวกนั คือจะมีไส้กรอง 2 ชั้น โดยชั้นนอกเป็นแบบก่ึงเปียกและชั้นในจะเป็นแบบแหง้  ออกแบบ

มาใชก้บัเคร่ืองยนตท่ี์ตอ้งทาํงานในบริเวณท่ีมีฝุ่ นละอองมากโดยเฉพาะ  เพราะกรองแบบน้ีมีประสิทธิภาพการ

กรองดีกวา่แบบอ่ืน 

การบํารุงรักษา   การทาํความสะอาดจะ

แยกกนั  คือ  ชั้นนอก  ใหท้าํความสะอาด

เช่นเดียวกบัแบบก่ึงเปียก  ส่วนชั้นในใหท้าํความ

สะอาดเช่นเดียวกบัแบบแหง้  ก่อนประกอบเขา้กบั

เคร่ืองยนตต์อ้งนาํไส้กรองทั้งสองชั้น  มาประกอบ

กนัก่อนใหเ้รียบร้อย 

หมายเหตุ   สาํหรับเคร่ืองท่ีใชไ้ส้กรอง

แบบฟองนํ้าทุกแบบ  จะตอ้งใชฟ้องนํ้าท่ีมีคุณภาพ

ทนต่อการกดัทาํลายของนํ้ามนั  (โดยเฉพาะนํ้ามนัท่ี

ไดจ้ากการสกดัปิโตรเล่ียม)   เพราะถา้ฟองนํ้าถูกกดั

จนเป่ือยฟองนํ้าจะถูกดูดเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้ และเม่ือ

มีการเผาไหมไ้อดี   เศษฟองนํ้าน้ีก็จะถูกเผาไปดว้ย  

เศษฟองนํ้าท่ีถูกเผาก็จะกลายเป็นเศษยางเหนียว  ทาํ

ใหแ้หวนลูกสูบติดตายได ้

 
 

รูปท่ี 5   ส่วนประกอบของกรองอากาศแบบรวม 
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2. ถังนํา้มนัเช้ือเพลงิ (Fuel  tank)   ทาํหนา้ท่ีเก็บนํ้ามนั 

เช้ือเพลิงเพื่อใหเ้คร่ืองยนตท์าํงานไดเ้ป็นเวลานานๆ      ตามปกติแลว้ 

เคร่ืองยนตเ์ล็กจะติดตั้งถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงน้ีใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ตวั 

คาร์บูเรเตอร์    เพื่อใหน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง  สามารถไหลไปสู่คาร์บูเรเตอร์ 

ไดเ้องโดยไม่ตอ้งใชป้ั้มดูด  โดยทัว่ๆ ไปถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงน้ีจะทาํมา 

จากเหล็กแผน่ป้ัมข้ึนรูปเป็น 2 ช้ินแลว้นาํมาประกอบกนัเป็นถงันํ้ามนั 

แต่เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลรุ่นเก่าๆ อาจใชถ้งันํ้ามนัแบบหล่อข้ึนรูปทั้งลูก      รูปท่ี 6   ถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 

3.   ก๊อกนํา้มนัเช้ือเพลงิ (Fuel  cock)  ทาํหนา้ท่ีเปิดหรือ 

ปิดนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงสู่คาร์บูเรเตอร์  

4.   ไส้กรองนํา้มนัเช้ือเพลงิ (Fuel  strainer)  ทาํหนา้ท่ี 

กรองส่ิงสกปรกออกจากนํ้ามนัเช้ือเพลิง เพื่อใหน้ํ้ามนัเช้ือท่ีส่งเขา้ไป 

ยงัคาร์บูเรเตอร์เป็นนํ้ามนัท่ีสะอาด    ตามปกติแลว้ไส้กรองจะติดเป็น 

ชุดเดียวกบัก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิงมี 2 แบบ   คือ แบบตะแกรงท่ีทาํจาก 

ลวดทองเหลืองหรือพลาสติก  และแบบไส้กรองกระดาษซ่ึงนิยมใช ้

กบัเคร่ืองยนตดี์เซล     ไส้กรองอาจจะติดตั้งอยูท่ี่ตาํแหน่งจุดอ่ืนๆใน  

ทางเดินของนํ้ามนัเช้ือเพลิงอีกก็ไดแ้ลว้แต่การออกแบบ  ตวัอยา่งเช่น 

เคร่ืองยนตย์นัมาร์รุ่นจา้วพลงั จะมีไส้กรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีตาํแหน่ง

ต่างๆ ดงัน้ี คือ ท่ีช่องเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงในถงันํ้ามนั,   ท่ีกน้ถงัตรง 

 รูปท่ี 7   กรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีรวมเป็นชุดเดียวกบักอ็ก จุดท่ีนํ้ามนัจะออกจากถงั,  ท่ีก๊อกนํ้ามนัเช้ือเพลิง,  ท่ีท่อนํ้ามนัเขา้ป้ัม 

หวัฉีด  และท่ีท่อนํ้ามนัก่อนเขา้ชุดเขม็หวัฉีด   รวมทั้งส้ิน  5  จุด 
 

5.   คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor)    มีหนา้ท่ีผสมอากาศกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหไ้ดอ้ตัราส่วนท่ีพอเหมาะ

กบัสภาพการทาํงานของเคร่ืองยนตใ์นขณะนั้นๆ จะมีใชเ้ฉพาะเคร่ืองยนตแ์กสโซลีนเท่านั้น คาร์บูเรเตอร์มีหลาย

แบบแบ่งตามลกัษณะต่างๆ  ไดด้งัน้ี 

(ก)   แบ่งตามลกัษณะการดูดอากาศผ่านช่องคอคอด  แบ่งได ้ 3  แบบ  คือ   

1.   แบบดูดลง (Down  draft  type)  ไม่นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีนเพราะจะทาํใหเ้คร่ืองยนตมี์

ความสูงมาก     แต่ประสิทธิภาพการดูดอากาศดีมาก 

2.   แบบดูดขึน้ (Up  draft  type)  ไม่นิยมใชเ้ช่นเดียวกนัเพราะการดูดอากาศไม่ดี  แต่สามารถออกแบบ

ใหต้วัเคร่ืองยนตต์ํ่าลงไดม้าก  มีใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีนบางรุ่นเท่านั้น 

3.   แบบดูดนอนหรือแบบดูดราบหรือแบบดูดธรรมชาติ  (Natural  or  side  draft  type)      นิยมใชก้นั

อยา่งแพร่หลาย  เน่ืองจากประสิทธิภาพการดูดอากาศอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี    และยงัสามารถออกแบบให้เคร่ืองยนตมี์

ความสูงไม่มากจนเกินไป     นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กทัว่ๆไป 
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รูปท่ี 8   ลกัษณะของคาร์บูเรเตอร์ท่ีแบ่งตามลกัษณะการดูดอากาศผา่นช่องคอคอดทั้ง 3 แบบ 
 

(ข)   แบ่งตามลกัษณะการจ่ายนํา้มันเช้ือเพลงิเข้าสู่ห้องลูกลอย  แบ่งได ้3 แบบ จะกล่าวต่อไป 

ในเร่ืองวงจรลูกลอย 

(ค)   แบ่งตามลกัษณะการทาํงาน   ท่ีนิยมใชใ้นเคร่ืองยนตเ์ล็กโดยทัว่ๆไป  มี 2 แบบ  ดงัน้ี 

1.   แบบ ใชล้ิ้นเร่ง  หรือ  แบบคอคอดคงท่ี 

2.   แบบใชลู้กเร่ง  หรือ  แบบคอคอดไม่คงท่ี  มี  2   

      แบบ  คือ  แบบ SU  มีใชน้อ้ยมากและแบบ VM  

      ซ่ึงเป็นแบบท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในเคร่ืองยนตเ์ล็ก 

 
     รูปท่ี 9   คาร์บูเรเตอร์แบบคอคอดไม่คงท่ี   

ทางซ้ายเป็นแบบ VM และทางขวาเป็นแบบ SU 
 

ระบบการทาํงานของคาร์บูเรเตอร์  (Operating  carburetor  system) 

โดยทัว่ๆ ไป คาร์บูเรเตอร์จะสามารถทาํงานไดต้ามปกติเต็มประสิทธิภาพ  จะตอ้งประกอบไปดว้ยวงจร

การทาํงานหลกัๆ รวม 4 วงจรดว้ยกนั  ดงัน้ี  

1.   วงจรลูกลอย (Float  system)  ทาํหนา้ท่ีรักษาระดบันํ้ามนัเช้ือเพลิงภายในตวัคาร์บูเรเตอร์ใหค้งท่ี

และถูกตอ้งตลอดเวลา 

2.   วงจรโช้ค หรือ วงจรสตาร์ท (Starter  system)  ทาํหนา้ท่ีเพิ่มปริมาณนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีส่งเขา้สู่

กระบอกสูบใหม้ากกวา่ปกติเล็กนอ้ย  เพื่อช่วยใหเ้คร่ืองยนตส์ามารถสตาร์ทเคร่ืองไดง่้ายขณะท่ีเคร่ืองเยน็ 

3.   วงจรเดินเบา (Slow  speed  system)  ทาํหนา้ท่ีผสมอากาศกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหไ้ดอ้ตัราส่วนท่ีบาง

กวา่วงจรอ่ืนๆ    เพื่อใหเ้คร่ืองยนตส์ามารถทาํงานไดใ้นรอบตํ่า และประหยดันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

4.   วงจรเร่ง ( High  speed  system)  ทาํหนา้ท่ีผสมอากาศกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงในอตัราส่วนท่ีหนาข้ึน

เพื่อใหเ้คร่ืองยนตส์ามารถทาํงานไดใ้นรอบสูงๆ  บรรทุกส่ิงของหรือมีภาระ 
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วงจรลูกลอย (Float  system)  แบ่งได ้3 แบบ   คือ 

1.   แบบใช้ลูกลอยควบคุม  (Float  type  carburetor)    เป็นแบบท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายท่ีสุด     

ในขณะท่ีภายในหอ้งลูกลอยมีนํ้ามนัตํ่ากวา่กาํหนด  ลูกลอยจะตกลงดว้ยนํ้าหนกัของตวัลูกลอยเองและจะดึงร้ัง

เอาเขม็ลูกลอยใหเ้ปิดทางเดินของนํ้ามนัเช้ือเพลิง     นํ้ามนัเช้ือเพลิงในถงัจะไหลเขา้สู่ห้องลูกลอยไดเ้องดว้ยแรง

ดึงดูดของโลกโดยไม่ตอ้งใชป้ั้ม    ระดบันํ้ามนัเช้ือเพลิงในหอ้งลูกลอยจะสูงข้ึนเร่ือยๆ ลูกลอยจะลอยข้ึนและจะ

ดนัเขม็ลูกลอยใหย้กข้ึนจนถึงระดบัท่ีกาํหนด (ระดบัท่ีตั้งเอาไวแ้ลว้ 

จากบริษทัผูผ้ลิต)    ลูกลอยจะดนัเขม็ลูกลอยใหปิ้ดช่องทางเดิน 

ของนํ้ามนัเช้ือเพลิงจนสนิทพอดี   นํ้ามนัเช้ือเพลิงจากถงัจะไหล 

เขา้สู่หอ้งลูกลอยไม่ได ้     เม่ือเคร่ืองยนตใ์ชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงไป   

ระดบันํ้ามนัในหอ้งลูกลอยก็จะตํ่าลง เขม็ลูกลอยจะเปิดทางให ้

นํ้ามนัเช้ือเพลิง จากถงันํ้ ามนัเช้ือเพลิงไหลเขา้สู่หอ้งลูกลอยไดอี้ก                           รูปท่ี 10   คาร์บูเรเตอร์แบบควบคุมดว้ยลูกลอย 
 

2.   แบบใช้ไดอะแฟรม หรือ แบบสูญญากาศ (Diaphragm  type  carburetor)   ขณะท่ีเคร่ืองยนตย์งัไม่

ทาํงานเขม็นํ้ามนัจะปิดช่องทางไว ้   นํ้ามนัเช้ือเพลิงจากถงัจะไม่สามารถไหลเขา้หอ้งไดอะแฟรมไดถึ้งแมจ้ะมี

หรือไม่มีนํ้ามนัเช้ือเพลิงอยูภ่ายในหอ้งไดอะแฟรมเลยก็ตาม     เม่ือเคร่ืองยนตท์าํงานแรงดูดจากกระบอกสูบจะ

ทาํใหไ้ดอะแฟรมโป่งข้ึนจนทาํใหเ้ขม็นํ้ามนัเปิดใหน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงไหลเขา้ห้องไดอะแฟรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เน่ืองจากมีแรงดูด  จนกวา่ปริมาณนํ้ามนัเช้ือเพลิงภายในห้องไดอะแฟรมจะถึงกาํหนด    นํ้าหนกัของนํ้ามนั

เช้ือเพลิงจะทาํใหไ้ดอะแฟรมโป่งลง ทาํใหเ้ขม็นํ้ามนัปิดช่องทาง     เม่ือเคร่ืองยนตใ์ชน้ํ้ ามนัไป  ปริมาณของ

นํ้ามนัเช้ือ 

เพลิงภายในหอ้งไดอะแฟรมก็จะลดลง (นํ้าหนกัของนํ้ามนั 

เช้ือเพลิงท่ีกดไดอะแฟรมลดลง)   ไดอะแฟรมจะทาํใหเ้ข็ม

นํ้ามนัเปิดให้นํ้ามนัไหลเขา้ห้องไดอะแฟรมไดอี้ก   เม่ือดบั

เคร่ืองยนต ์(ไม่มีแรงดูด) กลไกภายในหอ้งไดอะแฟรมจะก

ลบัคืนสู่สภาพเดิมและเขม็นํ้ามนัจะปิดทางเดินนํ้ามนั

เช้ือเพลิงทนัที   มีใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กจากอเมริกาบางรุ่น 

           รูปท่ี 11   คาร์บูเรเตอร์แบบควบคุมไดอะแฟรม 
 

3.   แบบใช้แรงดูดนํา้มันขึน้จากถังนํา้มันเช้ือเพลงิโดยตรง  (Suction  type  carburetor)   แบบน้ีอาศยั

แรงดูดจากเคร่ืองยนตม์าดูดนํ้ ามนัเช้ือเพลิงออกจากถงันํ้ามนัเช้ือเพลิง 

โดยตรง     สังเกตุไดง่้ายคือคาร์บูเรเตอร์จะติดตั้งอยูท่ี่ส่วนบนของถงั 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นชุดเดียวกนัและถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงจะค่อนขา้งแบน 

เม่ือเคร่ืองยนตท์าํงานแรงดูดจากกระบอกสูบจะดูดนํ้ามนัเช้ือเพลิงข้ึน 

ไปตามท่อซ่ึงจุ่มอยูใ่นถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ส่งไปเก็บไวใ้นหอ้งเล็กๆ 

 

 

 



ท่ีอยูใ่ตค้าร์บูเรเตอร์เพื่อเตรียมไปผสมกบัอากาศต่อไป                                  รูปท่ี 12   คาร์บูเรเตอร์แบบคูคจากถงัโดยตรง 
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วงจรโช้ค (Starter  system) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 13   วงจรใชค้แบบใชล้ิ้นโชค้ (ซา้ย)  และแบบใชป้ั้มโชค้ (ขวา) 
 

มีการทาํงานดงัน้ี  คือ ในขณะสตาร์ทเคร่ืองยนตค์ร้ังแรก (เคร่ืองเยน็)   เคร่ืองยนตต์อ้งการส่วนผสมท่ี

หนากวา่ปกติเล็กนอ้ยเพื่อให้การสตาร์ทเคร่ืองยนตเ์ป็นไปไดง่้ายข้ึน     เม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ล้ินเร่งเปิดเตม็ท่ี 

ล้ินโชค้ปิด   แรงดูดจะเกิดบริเวณใตล้ิ้นโชค้ทาํใหน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงจากวงจรเดินเร็วหรือนมหนูใหญ่ถูกดูดออกมา

ไดง่้ายเขา้ไปผสมกบัอากาศท่ีมาจากช่องพิเศษหรือรูท่ีเจาะไวใ้ตล้ิ้นโชค้ซ่ึงเป็นรูเล็กๆ  จึงทาํใหส่้วนผสมหนา   

(ส่วนผสมหนา หมายถึง อตัราส่วนผสมท่ีปริมาณนํ้ามนัเช้ือเพลิงมากและอากาศนอ้ยกวา่ปกติ) บางแบบไม่ใช้

ล้ินโชค้แต่จะมีป้ัมนํ้ามนัแทน   โดยก่อนสตาร์ทเคร่ืองตอ้งกดป้ัมนํ้ามนั 1-2  คร้ัง  เพื่อใหน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงไปรอท่ี

ปากคาร์บูเรเตอร์ก่อน  จึงจะสตาร์ทเคร่ืองยนตไ์ดง่้าย 
 

วงจรเดินเบา  (Slow  speed  system)   

มีการทาํงานดงัน้ี คือ ในขณะท่ีเคร่ืองยนตท์าํงานในสภาพปกติท่ีความเร็วรอบตํ่าและไม่มีภาระใดๆ  

เคร่ืองยนตต์อ้งการส่วนผสมท่ีบางเพียงพอท่ีจะใหเ้คร่ืองยนตส์ามารถทาํงานอยูไ่ด ้  (ส่วนผสมบาง หมายถึง 

อตัราส่วนผสมท่ีปริมาณนํ้ามนัเช้ือเพลิงนอ้ยและอากาศมากกวา่ปกติ)     ขณะน้ีล้ินเร่งจะปิดเกือบสนิท 

(ตามปกติล้ินเร่งจะถูกตั้งไวใ้หเ้ปิดเลก็นอ้ย) แรงดูดจะเกิดบริเวณใตล้ิ้นเร่ง ทาํใหอ้ากาศถูกดูดผา่นช่องทางพิเศษ

พร้อมทั้งพานํ้ามนัจากวงจรเดินเบามาดว้ยกนั  ส่วนผสมจะหนาหรือบางมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการปรับ

ปริมาณอากาศท่ีผา่นช่องทางพิเศษ  กล่าวคือหากปรับให้อากาศผา่นช่องทางน้ีไดม้ากส่วนผสมก็จะหนา  หาก

ปรับใหอ้ากาศผา่นไดน้อ้ยส่วนผสมก็จะบางลง 

 

 

 

 

 

 

        

  

  



 

                      รูปท่ี 14   วงจรเดินเบา                        รูปท่ี 15   วงจรเร่ง 
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วงจรเร่ง  (High  system) 

มีการทาํงานดงัน้ี   เม่ือเคร่ืองมีภาระ และ ตอ้งการเพิ่มความเร็วรอบของเคร่ืองยนตใ์หสู้งข้ึนเคร่ืองยนต์

ตอ้งใชส่้วนผสมท่ีหนาข้ึนกวา่วงจรเดินเบา   ในขณะน้ีล้ินเร่งเปิดกวา้งข้ึน ทาํใหแ้รงดูดจากกระบอกสูบส่งผลให้

เกิดแรงดูดท่ีบริเวณคอคอดซ่ึงจะดูดนํ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากวงจรเร่งหรือนมหนูเร่งเขา้ผสมกบัอากาศท่ีไหลผา่น

ช่องคอคอด   เน่ืองจากรูนมหนูเร่งมีขนาดโตจึงทาํใหน้ํ้ามนัออกมาผสมกบัอากาศมากส่วนผสมจึงหนาข้ึน 

สาํหรับในเคร่ืองยนตเ์ล็กบางแบบจะมีวงจรช่วยประหยดัเดว้ย   การทาํงานคือในขณะเร่ิมเร่งเคร่ืองยนต ์  ล้ินเร่ง 

จะเปิดมากข้ึนกวา่วงจรเดินเบา   ทาํใหน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงถูกดูดออกจากนมหนู

เร่งได ้ โดยท่ีนมหนูเดินเบาก็ยงัคงทาํงานอยู ่  จึงทาํใหส่้วนผสมอากาศกบั

นํ้ามนัเช้ือเพลิงหนามากข้ึนจนเกินความจาํเป็น   เม่ือเป็นเช่นน้ีจะมีผลเสีย  คือ

ส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิง  จึงแกไ้ขโดยการเจาะช่องพิเศษเพื่อใหเ้ป็นทางไหล

ของอากาศโดยไม่ตอ้งผา่นช่องคอคอด     เพื่อใหไ้ปผสมกบัส่วนผสมอากาศ

กบันํ้ามนัเช้ือเพลิงใตล้ิ้นเร่ง  ทาํใหส่้วนผสมบางลง  และยงัลดแรงดูดบริเวณ 

           รูปท่ี 16   วงจรช่วยประหยดั ใตล้ิ้นเร่งดว้ย  ทาํใหน้มหนูเดินเบาจ่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงนอ้ยลงดว้ย   
               

ป้ัมนํา้มนัดีเซล (Injection  pump) 

ทาํหนา้ท่ีจ่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงใหก้บัหวัฉีดดว้ยกาํลงัดนัสูงประมาณ 120-130 กก./ซม.2 เป็นผลใหห้วัฉีด

สามารถฉีดนํ้ามนัเช้ือเพลิง (นํ้ามนัโซล่า)ใหเ้ป็นฝอยละอองเขา้กระบอกสูบท่ีมีกาํลงัดนัสูงได ้เพื่อใหก้ารเผาไหม้

ภายในกระบอกสูบสมบูรณ์ข้ึนดว้ย นอกจากป้ัมจะตอ้งส่งนํ้ามนัดว้ยกาํลงัดนัสูงแลว้ยงัจะตอ้งส่งนํ้ามนัเช้ือเพลิง

ในปริมาณท่ีพอเหมาะกบัสภาพการทาํงานของเคร่ืองยนตใ์นขณะนั้นๆ และตอ้งให้ตรงตามจงัหวะการทาํงานท่ี

เหมาะสมดว้ย    ป้ัมนํ้ามนัดีเซลแบ่งได ้ 2  แบบ  คือ 

1. แบบควบคุมปริมาณการฉีดนํ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยกาํลงัดนัสปริง 

2. แบบควบคุมปริมาณการฉีดนํ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยร่องมาก 

แบบควบคุมปริมาณการฉีดนํา้มนัเช้ือเพลงิด้วยกาํลงัดันสปริง  (Spring  pressure  control  type) 

  

 

 

                   รูปท่ี 17    

แสดงส่วนประกอบภายในของป้ัมนํ้ ามนัเช้ือเพลิง

เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลแบบควบคุมปริมาณการฉีดนํ้ามนั

เช้ือเพลิงดว้ยกาํลงัดนัของสปริง 
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หลกัการทาํงาน 

 ในจงัหวะท่ีลูกเบ้ียวยงัไม่เตะป้ัม สปริงจะดนัใหลู้กป้ัมเล่ือนออก (ตามรูปจะเล่ือนไปทางขวา) นํ้ามนั

เช้ือเพลิงจากถงันํ้ามนัจะไหลผา่นก๊อก –  กรอง – ท่อ  และไหลเขา้กระบอกป้ัม     เม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนตลู์กเบ้ียว

เตะป้ัมจะหมุน (ตามรูปจะหมุนทวนเขม็นาฬิกา) เน่ืองจากไดรั้บกาํลงัขบัจากเพลาขอ้เหวีย่ง    เม่ือยอดลูกเบ้ียว

เร่ิมเตะลูกป้ัม (แรงเตะชนะแรงดนัสปริง) จะทาํใหลู้กป้ัมเล่ือนเขา้(ตามรูปจะเล่ือนไปทางซา้ย) จนปิดทางนํ้ามนั

ไหลเขา้กระบอกป้ัม   จากนั้นลูกป้ัมจะเล่ือนต่อไปอีกเป็นการอดันํ้ามนัภายในกระบอกป้ัม นํ้ามนัจะถูกอดัเพิ่ม

แรงดนัจนชนะแรงดนัของสปริงล้ินกนักลบั ทาํใหน้ํ้ามนัภายในกระบอกป้ัมถูกอดัผา่นล้ินกนักลบัไปสู่หวัฉีดได ้ 

การปรับปริมาณนํ้ามนัทาํไดโ้ดยโยกคนัเร่งเคร่ือง เม่ือโยกคนัเร่งไปในตาํแหน่งเร่ง กลไกคนัเร่งจะทาํใหแ้กน

ควบคุมหมุนเล่ือนลงเป็นเหตุใหก้าํลงัดนัของสปริงควบคุมแขง็ข้ึน นํ้ามนัท่ีถูกลูกป้ัมอดัก็จะไหลผา่นชุดควบคุม

ไดน้อ้ย ทาํใหน้ํ้ามนัถูกอดัไปยงัหวัฉีดไดม้ากเคร่ืองก็จะมีความเร็วรอบสูงข้ึน เม่ือเราโยกคนัเร่งไปในตาํแหน่ง

เบาเคร่ือง  กลไกคนัเร่งจะทาํใหแ้กนควบคุมหมุนเล่ือนข้ึน เป็นเหตุใหก้าํลงัดนัของสปริงควบคุมอ่อนลง  นํ้ามนั

ท่ีถูกลูกป้ัมอดัก็จะไหลผา่นชุดควบคุมไดม้ากทาํใหน้ํ้ามนัถูกอดัไปยงัหวัฉีดไดน้อ้ยเคร่ืองจึงมีความเร็วรอบตํ่าลง 

ป้ัมแบบน้ีในปัจจุบนัไม่นิยมใชเ้น่ืองจากการควบคุมปริมาณการฉีดนํ้ามนัไม่ดีนกั และการประกอบ

จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษโดยเฉพาะท่ีชุดควบคุม  เน่ืองจากช้ินส่วนของชุดควบคุมมีขนาดเล็กและ

บอบบางสามารถชาํรุดไดง่้าย  หากล้ินควบคุมในชุดควบคุมชาํรุดเน่ืองจากประกอบไม่ถูกตอ้งหรือไม่

ระมดัระวงัเท่าท่ีควร  จะส่งผลใหป้ั้มใชง้านไม่ไดซ่ึ้งจะตอ้งเปล่ียนป้ัมใหม่ทั้งชุด  ป้ัมแบบน้ีจะพบไดใ้นเคร่ือง

ยนัม่าร์รุ่นเก่าๆ  เท่านั้น 
 

แบบควบคุมปริมาณการฉีดนํา้มนัเช้ือเพลงิด้วยร่องบาก  (Helix  control  type) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

รูปท่ี 18   แสดงรายละเอียดภายในของป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลแบบควบคุมปริมาณการฉีดนํ้ามนัเช้ือเพลิงดว้ยร่องบาก 

10 

 

ลกัษณะการควบคุมปริมาณการฉีดนํา้มันของร่องบาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 19   แสดงการควบคุมปริมาณการฉีดนํ้ามนัของร่องบาก  ในขณะเร่งเคร่ืองและเบาเคร่ือง 
 

หลกัการทาํงาน 

 ในขณะเคร่ืองยนตท์าํงาน ลูกเบ้ียวซ่ึงอยูบ่นเพลาลูกเบ้ียวจะหมุนเตะป้ัมตลอดเวลา ส่งแรงเตะน้ีผา่น

แทป็เป็ท  ตวัรองสปริงตวัล่าง และลูกป้ัม ตามลาํดบั ทาํใหลู้กป้ัมเคล่ือนท่ีอดันํ้ามนัเช้ือเพลิง (ตามรูป จะ

เคล่ือนท่ีไปทางซา้ย) จนยอดลูกป้ัมปิดรูนํ้ามนัเขา้ ทาํใหน้ํ้ ามนัส่วนท่ีคา้งอยูบ่ริเวณยอดลูกป้ัมถูกลูกป้ัมอดัทาํให้

เกิดกาํลงัดนัยกวาลว์นํ้ามนัได ้ นํ้ามนัจะไหลผา่นวาลว์นํ้ามนัออกไปตามท่อท่ียดึติดกบัตวัยดึวาลว์นํ้ามนัสู่หวัฉีด

ต่อไป   สาํหรับการควบคุมปริมาณนํ้ามนัจะอาศยัการเปล่ียนตาํแหน่งของร่องบาก กล่าวคือ คนัเร่งจะต่อโยงกบั

เฟืองสะพานควบคุม ในขณะเร่งเคร่ืองคนัเร่งจะทาํให้เฟืองสะพานควบคุมเล่ือนตรงเขา้ไป  (มองตามรูป) ทาํให้

ปลอกควบคุมซ่ึงมีลกัษณะเป็นเฟืองขบกบัเฟืองสะพานควบคุมหมุนไป เป็นผลใหลู้กป้ัมถูกบิดไปดว้ย ร่องบาก

บนยอดลูกป้ัมจึงเปล่ียนตาํแหน่งไป (เม่ือเทียบกบัรูนํ้ามนัเขา้) ทาํให้ระยะ Lead มาก เคร่ืองจึงเร่งได ้ ในทาง

กลบักนัเม่ือเบาเคร่ืองยนตค์นัเร่งจะทาํให้เฟืองสะพานควบคุมเล่ือนตรงออกมา (มองตามรูป) ทาํใหป้ลอก

ควบคุมหมุนใหลู้กป้ัมบิดเปล่ียนตาํแหน่งไปอีกทางหน่ึง ร่องบากบนยอดลูกป้ัมจึงเปล่ียนตาํแหน่งไปเป็นระยะ  

Lead  นอ้ย  เคร่ืองยนตจึ์งเบาหรือดบัไปเลย 
 

หัวฉีด  (Fuel  nozzle) 

 ทาํหนา้ท่ีฉีดนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากป้ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงดว้ยกาํลงัดนัสูงจนเป็นฝอยละอองเขา้สู่กระบอก

สูบ เพื่อใหผ้สมกบัอากาศท่ีถูกอดัจนร้อนภายในหอ้งเผาไหม ้ ทาํใหเ้กิดการลุกไหม ้ (จุดระเบิด) ได ้ หวัฉีด

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ  ได ้ 2  ประเภท  คือ 

 



1. หัวฉีดแบบเปิด (Open  type)  ปัจจุบนัไม่นิยมใช ้ เน่ืองจากเขม่ามกัจะอุดรูนํ้ามนัทาํใหห้วัฉีดตนัได ้

2. หัวฉีดแบบปิด  (Closed  type)  นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  แบ่งได ้ 2  แบบ  คือ 
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รูปท่ี 20   ชุดกระบอกเขม็หวัฉีดแบบเดือย  (ทางซา้ย)  และแบบรู  (ทางขวา) 
 

2.1 แบบรู  (Hole  type)  แบ่งได ้2 ชนิด คือ แบบรูเดียวและแบบหลายรู จาํนวนของรูจะข้ึนอยูก่บั

ขนาดของหวัฉีด หวัฉีดยิง่ใหญ่รูจะยิง่มีจาํนวนมากข้ึนอาจมีถึง 38 รู นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตท่ี์ใชห้อ้งเผาไหมแ้บบ 

Direct  injection  chamber    สามารถฉีดนํ้ามนัเป็นฝอยละอองไดดี้มาก  สาํหรับเคร่ืองยนตเ์ล็กสามารถพบไดใ้น

เคร่ืองยนตบ์างรุ่น 

2.2 แบบเดือย  (Pintle  type)  นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กมาก สามารถฉีดนํ้ามนัเช้ือเพลิงไดไ้กล  แต่

เป็นฝอยละอองไดไ้ม่ดีนกั มี  5  ชนิด  คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปท่ี 21   ชุดกระบอกเขม็หวัฉีดแบบเดือยทั้ง  5  ชนิด 
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(ก)    แบบ Standard   เป็นแบบมาตรฐานปลายเขม็เป็นรูปทรงกระบอกตนั  (Cylindrical)  

ปลายบานเล็กนอ้ยในเคร่ืองยนตเ์ล็กทัว่ๆ  ไปจะใชแ้บบน้ีเป็นส่วนใหญ่ 

(ข)    แบบ Throttling   คลา้ยกบัแบบ Standard แต่ปลายเข็มจะยืน่ยาวมากกวา่และบานเป็น

รูปกรวย  อีกทั้งรูนํ้ามนัก็ยาวกวา่ดว้ย  ลกัษณะของฝอยนํ้ามนัท่ีฉีดออกจะเป็นรูปวงแหวน  แบบน้ีนํ้ามนัจะหยดุ

ฉีดเม่ือเขม็เล่ือนข้ึนสูงสุด  เพราะตรงปลายเขม็จะปิดรูนํ้ามนัไวพ้อดี  นิยมใชก้บัห้องเผาไหมแ้บบ  Lanova 

(ค)    แบบ  Standard  DN – type  ลกัษณะเหมือนแบบ Standard  แต่ปลายเขม็ไม่บาน 

(ง)    แบบ Special  DNL–type  คลา้ยกบัแบบ Standar แต่ตวัเขม็กบักระบอกเขม็จะยาวกวา่ 

และรูนํ้ามนัจะทาํใหมี้ช่องวา่งมากเพื่อป้องกนัเขม็ติดเน่ืองจากไดรั้บความร้อนสูง นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซล  2  

จงัหวะ   ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีเคร่ืองยนตดี์เซล 2 จงัหวะไม่มีใชแ้ลว้เน่ืองจากส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงมาก 

(จ)    แบบ Pintaux  เป็นหวัฉีดแบบเดือยชนิดพิเศษ โดยปลายหวัฉีดจะเจาะรูพิเศษไว ้1 รู  เพื่อ

ช่วยฉีดนํ้ามนัไดง่้ายข้ึนในขณะท่ีเคร่ืองยนตมี์ความเร็วรอบตํ่า 
 

ลกัษณะภายในของหัวฉีดเคร่ืองยนต์เลก็ดีเซลทัว่ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 22   ส่วนประกอบภายในหวัฉีดของเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีมีชุดกระบอกเขม็เป็นแบบ  Standard 
 

หลกัการทาํงาน 

 นํ้ามนัจากป้ัมท่ีส่งมาดว้ยกาํลงัดนัสูงจะไหลเขา้หวัต่อท่อนํ้ ามนั  ผา่นมาทางท่อทางนํ้ามนั  และมารออยู่

ท่ีหอ้งนํ้ามนัท่ีปลายหวัฉีด  เม่ือป้ัมอดันํ้ามนัมาอีก  จะทาํใหน้ํ้ามนัภายในหอ้งนํ้ามนัท่ีปลายเขม็หวัฉีดเกิดการอั้น  

 



ส่งผลใหแ้รงดนันํ้ามนัสูงข้ึนจนสามารถชนะแรงดนัสปริงหวัฉีดได ้ เขม็หวัฉีดจึงถูกกาํลงัดนัดงักล่าวยกใหล้อย

ข้ึนเปิดทางใหน้ํ้ามนัในห้องนํ้ามนัไหลออกท่ีปลายเขม็หวัฉีดได ้แต่เน่ืองจากนํ้ามนัมีกาํลงัดนัสูงมาก (ประมาณ 

120-125 กก/ชม2) จึงทาํให้นํ้ามนัท่ีฉีดออกไปเป็นฝอยละออง  ในกรณีท่ีตวัเขม็หวัฉีดและกระบอกเขม็หวัฉีดเร่ิม

มีช่องวา่งมาก (หลวม)     เม่ือนํ้ามนัมีแรงดนัสูงข้ึนจะมีนํ้ามนับางส่วนไหลผา่นช่องวา่งน้ีไดบ้า้ง  นํ้ามนัส่วนน้ี 
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จะไหลผา่นท่อกลบัสู่ถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงเพื่อนาํกลบัมาใชอี้ก หากตอ้งการปรับแต่งกาํลงัดนันํ้ามนัใหสู้งข้ึนก็

สามารถทาํไดโ้ดยเสริมแผน่ซิมปรับความแขง็ของสปริงหวัฉีดใหห้นาข้ึน  ทาํใหส้ปริงหวัฉีดมีความแขง็เพิ่มข้ึน 

(เน่ืองจากสปริงถูกกดมากข้ึน) แรงดนันํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีจะยกเขม็หวัฉีดใหล้อยข้ึนก็จะตอ้งสูงข้ึนตามไปดว้ย  จึง

จะทาํใหน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงสามารถฉีดออกไปสู่หอ้งเผาไหมไ้ด ้  ในทางกลบักนั  หากตอ้งการลดแรงดนัของนํ้ามนั

เช้ือเพลิงท่ีจะฉีดออกไปสู่ห้องเผาไหมใ้หต้ํ่าลง  ก็ทาํไดโ้ดยการลดแผน่ซิมปรับความแขง็ของสปริงหวัฉีดให้

บางลงสปริงหวัฉีดก็จะอ่อนลง (เน่ืองจากสปริงถูกกดนอ้ยลง) แรงดนันํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีจะยกเขม็หวัฉีดใหล้อย

ข้ึนก็จะตํ่าลง นัน่เอง 
 

ห้องเผาไหม้  (Combustion  chamber) 

 สาํหรับเคร่ืองยนตดี์เซลจะมีหอ้งเผาไหมห้ลายลกัษณะ  ซ่ึงออกแบบมาเพื่อการเผาไหมส่้วนผสมอากาศ

กบันํ้ามนัใหมี้ประสิทธิภาพดี มี 4 แบบ คือ 

1. ห้องเผาไหม้แบบเปิด  (Direct  injection  chamber)  แบบน้ี 

จะใหก้าํลงังานของเคร่ืองยนตม์ากท่ีสุด     แต่เคร่ืองยนตจ์ะมีเสียงดงัมาก 

เน่ืองจากตอ้งใชห้วัฉีดแบบรู ซ่ึงตอ้งใชแ้รงดนันํ้ามนัเช้ือเพลิงจากป้ัมสูง 

มากกวา่หวัฉีดแบบเดือย   การจุดระเบิดของเคร่ืองยนตท่ี์ใชห้อ้งเผาไหม ้

แบบน้ีจะรุนแรงกวา่แบบอ่ืนๆ 

 

                      รูปท่ี 23   ห้องผไหมแ้บบเปิด 

2. ห้องเผาไหม้แบบมีห้องเผาไหม้ช้ันต้น  (Pre-combustion   

chamber)  แบบน้ีใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กมากท่ีสุดเพราะใหก้าํลงังานเคร่ือง 

ยนตค์่อนขา้งสูง และเสียงก็ไม่ดงัมากอีกทั้งป๊ัมและหวัฉีดยงัทนกวา่แบบ 

แรก  เพราะกาํลงัดนัของนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีฉีดออกสู่หอ้งเผาไหมจ้ะตํ่ากวา่ 

แบบแรก  แต่วา่การกวาดลา้งไอเสียในกระบอกสูบทาํไดไ้ม่ดี  เน่ืองจาก 

จะยงัคงมีไอเสียส่วนหน่ึงคา้งอยูท่ี่หอ้งเผาไหมช้ั้นตน้น้ี       ดงันั้นไอดี 

ใหม่ท่ีจะส่งเขา้มาในหอ้งเผาไหม ้ จึงไม่สามารถเขา้บรรจุไดเ้ตม็ท่ี 

                       รูปท่ี 24   ห้องเผาไหมแ้บบมีห้องเผาไหมช้ั้นตน้ 
 

3. ห้องเผาไหม้แบบหมุนวน (Turbulance chamber) แบบน้ี 

จะใหก้าํลงังานเคร่ืองยนต ์ตํ่ากวา่สองแบบแรก  แต่เสียงเคร่ืองจะเบากวา่   

การเผาไหมไ้อดีก็สมบูรณ์กวา่  แต่การกวาดลา้งไอเสียในกระบอกสูบ 

 

 

 



ทาํไดไ้ม่ดีเช่นเดียวกบัแบบมีหอ้งเผาไหมช้ั้นตน้ 

 

 

       

        รูปท่ี 25   ห้องเผาไหมแ้บบหมุนวน 
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4. ห้องเผาไหม้แบบมีห้องเผาไหม้ช่วย (Lanova  dividual 

chamber or energy cell) แบบน้ีจะใหก้าํลงัเคร่ีองยนตต์ํ่าท่ีสุดแต่ 

เสียงเคร่ืองจะเงียบท่ีสุด กาํลงัของเคร่ืองตํ่าเพราะการกวาดลา้งไอเสีย 

ไม่สามารถทาํไดห้มดโดยเฉพาะในหอ้งเผาไหมช่้วย   ไม่นิยมใช ้

กบัเคร่ืองยนตเ์ล็ก 

                      รูปท่ี 26   ห้องเผาไหมแ้บบมีห้องเผาไหมช่้วย 
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