
ระบบหล่อล่ืน 

(Lubrication  system) 
 

การหล่อล่ืน คือ การลดความฝืดระหวา่งผิวสมัผสัของช้ินงานท่ีมีการเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวใหน้อ้ยลง  

การลดความฝืดดงักล่าวน้ีกระทาํไดโ้ดยการหาสารท่ีมีคุณสมบติัท่ีล่ืน (Slippery) มาคัน่ระหวา่งผวิสัมผสันั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1   แสดงลกัษณะของการเกิดการเสียดสีภายในเคร่ืองยนตท์ั้ง 3 ลกัษณะ 
 

ลกัษณะของการเสียดสีภายในเคร่ืองยนต์ 

1.   Journal  เป็นการเสียดสีในลกัษณะหมุน   โดยพื้นผวิท่ีเกิดการเสียดสีจะอยูบ่ริเวณผวินอกของเพลา  

ตวัอยา่งเช่น สลกัลูกสูบกบักา้นสูบ และ ขอ้เหวีย่งกบักา้นสูบดา้นปลายโต เป็นตน้ 

1. Guide  เป็นการเสียดสีในลกัษณะเป็นเส้นตรง    ตวัอยา่งเช่น  ลูกสูบกบัผนงักระบอกสูบ และ กา้น 

ล้ินกบัปลอกนาํล้ิน เป็นตน้ 

2. Thrust  เป็นการเสียดสีในลกัษณะหมุน    แต่การเสียดสีจะเกิดในแนวตั้งฉากกบัแนวแกนเพลา  

ตวัอยา่งเช่น ดา้นขา้งของกา้นสูบดา้นปลายโตกบัตุม้ถ่วงสมดุลยข์องเพลาขอ้เหวีย่ง เป็นตน้ 

การลดความฝืดสามารถทาํไดโ้ดยการใชส้ารหล่อล่ืน (Lubricants) เป็นตวัช่วย อาจเป็นสารหล่อล่ืนท่ี

เป็นของแขง็ (Solid)  เช่น  กราไฟท ์(Graphite), ไนล่อน (Nylon) หรือ โมลิดินัม่ไดซลัไฟด ์(Molidenum-

disulfied)  หรือ สารก่ึงของแขง็ (Semi-solid)  เช่น  จาระบี (Grease) หรือสารหล่อล่ืนท่ีเป็นของเหลว (Liquid) 

เช่น นํ้ามนัหล่อล่ืนชนิดต่างๆ (นํ้ามนัเคร่ือง ,นํ้ามนัเกียร์) ป้อนเขา้ไประหวา่งผวิสัมผสัของช้ินส่วนท่ีมีการ

เคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวเสียดสีกนั     สารหล่อล่ืนท่ีใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็ก เป็นสารหล่อล่ืนท่ีเป็นของเหลว เช่น

นํ้ามนัเคร่ือง และท่ีเป็นก่ึงของแขง็ ไดแ้ก่ จาระบี    ส่วนการป้อนอาจใชร้ะบบหล่อล่ืนแตกต่างกนัไป แลว้แต่

บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองยนตน์ั้นๆ 
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หน้าทีข่องระบบหล่อล่ืน (Function  of  lubrication  system)  

1.   หล่อล่ืนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวใหเ้กิดการสูญเสียพลงังานเน่ืองจากความฝืดใหต้ํ่าท่ีสุด 

2.   ระบายความร้อนช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองยนต ์โดยทาํหนา้ท่ีเป็นสารหล่อเยน็ดว้ย 

3.   รับแรงกระแทก (Shock  load) ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งเพลากบัแบร่ิง หรือช้ินส่วนอ่ืนๆ อนัเป็นผลให ้  

      เสียงดงัลดลง และช่วยยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองยนตใ์หย้าวนานข้ึน 

4.   เป็นสารกนัร่ัว (Sealing) ระหวา่งแหวนลูกสูบกบัผนงักระบอกสูบ เพื่อป้องกนัใหแ้ก๊สร่ัวไหลได ้ 

      นอ้ยท่ีสุด 

5.   เป็นสารชะลา้ง (Cleaning  againt) โดยทาํความสะอาดไปในตวัขณะท่ีไหลเวยีนไปเล้ียงส่วนต่างๆ  

      ของเคร่ืองยนต ์

ชนิดของระบบหล่อล่ืน (Type  of  lubrication  system)  

ระบบหล่อล่ืนในเคร่ืองยนตเ์ล็กทั้งแก๊สโซลีนและดีเซล ปกติแบ่งออกได ้2 ชนิดคือ  

1. ชนิดสาํหรับเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 

2. ชนิดสาํหรับเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ 

ชนิดสําหรับเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ   แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 

1. แบบวดิสาด (Splash  type)  

2. แบบกาํลงัดนั (Pressure  type) 

3. แบบรวม (Combination  splash  and  pressure  type) 

แบบวดิสาด (Splash type)   แบ่งได ้3 แบบคือ 

1. แบบวดิสาดปกติ (Common  splash  type)  

2. แบบวดิสาดระดบัคงท่ี (Constant-level  splash  type ) 

3. แบบวดิสาดและป้ัมฉีด (Splash  and  injection  pump) 

แบบวดิสาดปกติ (Common splash type) 

ใชก้บัเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 4 จงัหวะ 

ขนาดเล็กสูบเดียวซ่ึงมีช้ินส่วนนอ้ยไม่ซบัซอ้น 

มากนกั   ระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air   

cooling)  มีส่วนประกอบและหลกัการทาํงาน   

ดงัรูป            

 

 

 

 

                   รูปท่ี 2   ส่วนประกอบของระบบหล่อล่ืนแบบวิดสาดปกติ 
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การทาํงาน 

ช้ินส่วนท่ีติดกบักา้นสูบลกัษณะเป็นแกนยืน่ออกมา เรียกวา่  ชอ้นวดิสาด (Dipper) หรือ ขาวดินํ้ามนั 

มีทั้งชนิดหล่อติดกบักา้นสูบและแยกจากกนั    ทาํหนา้ท่ีวิดนํ้ามนัหล่อล่ืนในอ่างนํ้ามนัหล่อล่ืนในขณะท่ีกา้นสูบ

เคล่ือนท่ีลงตํ่าสุดและเร่ิมเคล่ือนท่ีข้ึน (เป็นการตีนํ้ามนัหล่อล่ืนในหอ้งแคร็งใหก้ระจาย)  แลว้สาดไปยงัผนงั

กระบอกสูบ และส่วนต่างๆท่ีมีการเคล่ือนท่ี หรือเคล่ือนไหวท่ีอยูภ่ายในห้องแคร็ง หรืออยูใ่กล้ๆ  หอ้งแคร็ง การ

หล่อล่ืนแบบน้ีมีขอ้เสีย คือ หากนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีถูกวดิสาดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ไหลกลบัสู่อ่างนํ้ามนัหล่อล่ืนไม่

ทนั จะทาํใหน้ํ้ามนัหล่อล่ืนในอ่างลดระดบัลง การวดิสาดคร้ังต่อๆ ไปจะทาํใหป้ริมาณของนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีถูก

วดิสาดนอ้ยลงดว้ย จึงเหมาะท่ีจะใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กท่ีมีช้ินส่วนนอ้ยไม่สลบัซบัซอ้นเท่านั้น 

 สาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์มีเพลาขอ้เหวีย่ง 

อยูใ่นแนวด่ิงหรือตั้งฉากกบัแนวระดบั เช่น  

เคร่ืองยนตส์าํหรับรถตดัหญา้แบบเพลาตั้ง  

ซ่ึงลูกสูบจะอยูใ่นแนวนอน     การใชร้ะบบ 

วดิสาดแบบธรรมดา จะใชไ้ม่ได ้  จึงเปล่ียน 

มาใชแ้บบระหดัวิดสาดแทน เน่ืองจากระหดั 

วดิสาดจะสามารถทาํงานไดดี้กวา่แบบซอ้น 

วดิสาด 
    

           รูปท่ี 3   ระบบหล่อล่ืนแบบระหดัวิดสาด  
 

แบบวดิสาดระดับคงที ่ (Constan-level  splash  type)  

การทาํงาน 

ป้ัมจะทาํหนา้ท่ีดูดนํ้ามนัหล่อล่ืนจากอ่าง 

นํ้ามนัหล่อล่ืน     โดยมีตะแกรงกรองท่ีตน้ทางดูด 

ทาํใหส่ิ้งสกปรกท่ีปนอยูใ่นนํ้ ามนัหล่อล่ืนถูกแยก

ออกจากนํ้ามนัหล่อล่ืนทาํให้นํ้ามนัหล่อล่ืนสะอาด 

ก่อนจะเขา้สู่ป้ัมแลว้ไปปล่อยลงในอ่างรักษาระดบั 

ทาํใหน้ํ้ามนัหล่อล่ืนในอ่างรักษาระดบั มีระดบัคงท่ี

อยูต่ลอดเวลา (นํ้ามนัหล่อล่ืนมีระดบัสูงสุดไดเ้พียง

ขอบอ่างรักษาระดบัเท่านั้นหากเกินก็จะลน้และ

ไหลลน้ออกกลบัคืนสู่อ่างนํ้ามนัหล่อล่ืน) วธีิการ 

ดงักล่าวน้ีจะเห็นไดว้า่ ระดบันํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีชอ้น

วดิสาดเคล่ือนท่ีลงมาวดินั้น จะคงท่ีและสมํ่าเสมอ 

             รูปท่ี 4   ระบบวิดสาดแบบระดบัคงท่ี                     ตลอดเวลา 
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แบบวดิสาดและป้ัมฉีด  (Splash  and  injection  pump) 

การทาํงาน 

 ป้ัมฉีดจะดูดนํ้ามนัหล่อล่ืนจากอ่างนํ้ามนัหล่อล่ืน 

แลว้ฉีดออกไปเป็นฝอยปะทะกบัชอ้นวดิสาด    ในขณะท่ี 

ชอ้นวดิสาดเคล่ือนท่ีมาตรงตาํแหน่ง  ท่ีพร้อมท่ีจะทาํการ 

วดิสาดนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีฉีดออกมาจากป้ัมไปยงัส่วนต่างๆ 

ของเคร่ืองยนต ์      นอกจากนั้นยงัอาจจะต่อท่อส่งนํ้ามนั 

หล่อล่ืนส่งไปหล่อล่ืนส่วนต่างๆ ท่ีไม่สามารถจะวดิสาด 

ไปถึงดว้ย                รูปท่ี 5   ระบบหล่อล่ืนแบบวิดสาดและป้ัมฉีด 

 

แบบกาํลงัดัน  (Pressure  type) 

 การหล่อล่ืนแบบน้ีใชก้บัเคร่ืองยนตท่ี์มีช้ินส่วนในการเคล่ือนท่ีหรือเคล่ือนไหวมากข้ึน,  จาํนวนสูบมาก

ข้ึน,  ช้ินส่วนสลบัซบัซอ้นข้ึน     ตวัอยา่งเช่น  เคร่ืองยนตแ์บบท่ีมีเพลาลูกเบ้ียวหรือเพลาราวล้ินอยูบ่นฝาสูบ 

(Over – head  camshaft)     ซ่ึงการหล่อล่ืนแบบวิดสาดไม่สามารถวดิสาดนํ้ามนัหล่อล่ืนไปหล่อล่ืนไดถึ้ง     จึง

จาํเป็นตอ้งใชก้าํลงัดนัของป้ัมเขา้ช่วย     การหล่อล่ืนแบบน้ีมีการออกแบบสร้างอยู ่2 ลกัษณะ คือ แบบอ่างแหง้ 

และ แบบอ่างเปียก 
 

 1.   แบบอ่างแห้ง  (Dry  sump  type)   ป้ัมจะแยกออก 

จากส่วนท่ีเก็บนํ้ามนัหล่อล่ืน กล่าวคือ ส่วนท่ีเก็บนํ้ามนัหล่อล่ืน 

จะเป็นถงัเก็บแยกออกต่างหาก   ส่วนป้ัมจะอยูภ่ายในอ่างนํ้ามนั 

หล่อล่ืน   ทาํหนา้ท่ีดูดนํ้ามนัหล่อล่ืนจากอ่างนํ้ามนัหล่อล่ืนแลว้ 

ป้อนเขา้สู่ถงัเก็บ  เพื่อใหส่ิ้งสกปรกตกตะกอนเสียก่อน  และยงั 

เป็นการช่วยระบายความร้อนออกจากนํ้ามนัหล่อล่ืนอีกดว้ย      

จากนั้นนํ้ามนัหล่อล่ืนจะถูกส่งไปเล้ียงช้ินส่วนต่างๆ ก่อนท่ีจะ 

ไหลกลบัสู่อ่างนํ้ามนัหล่อล่ืน     ดงันั้นในอ่างนํ้ามนัหล่อล่ืนจึง 

มีนํ้ามนัหล่อล่ืนอยูเ่พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

 2.   แบบอ่างเปียก  (Wet  sump  type)   ป้ัมจะแช่อยูใ่น 

อ่างนํ้ามนัหล่อล่ืน     นํ้ามนัหล่อล่ืนจะถูกป้ัมดูดข้ึนมาจากอ่าง 

นํ้ามนัหล่อล่ืนไปเล้ียงช้ินส่วนต่างๆ แลว้ไหลกลบัสู่อ่างนํ้ามนั 

หล่อล่ืนซ่ึงเป็นท่ีเก็บนํ้ามนัหล่อล่ืน  ดงันั้นในอ่างนํ้ามนัหล่อล่ืน 

จึงมีนํ้ามนัหล่อล่ืนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

        รูปท่ี 6   ระบบหล่อล่ืนแบบกาํลงัดนั 

                      แบบอ่างแห้ง (บน)   และแบบอ่างเปียก (ล่าง) 

 

 

 



5 

 

แบบรวม  (Combination  splash  and  pressure  type) 

 การหล่อล่ืนแบบน้ีเป็นการทาํงานร่วมกนัระหวา่งแบบวดิสาดกบัแบบกาํลงัดนั     ซ่ึงชอ้นวดิสาดจะทาํ

หนา้ท่ีวดิสาดนํ้ามนัหล่อล่ืนไปหล่อเล้ียงช้ินส่วนท่ีอยูใ่กล้ๆ   ส่วนป้ัมจะทาํหนา้ท่ีดูดนํ้ามนัหล่อล่ืนจากห้องแคร็ง

แลว้ส่งไปหล่อล่ืนช้ินส่วนต่างๆ ท่ีอยูไ่กลออกไป  ซ่ึงชอ้นวดิสาดไม่สามารถท่ีจะวดิสาดนํ้ามนัหล่อล่ืนไปถึงได ้

 ในสภาพจริงของเคร่ืองยนตอ์าจไม่ใชช้อ้นวดิสาด  แต่จะใชส่้วนของเคร่ืองยนตใ์นการตีนํ้ามนัหล่อล่ืน

ภายในอ่างใหเ้ป็นฝอยละอองกระจายไปทัว่แทนการใชช้อ้นวดิสาด  เช่น  ในห้องเกียร์  จะใชเ้ฟืองเกียร์แทน

ชอ้นวดิสาด  เป็นตน้ 
 

ป้ัม  (Oil  pump)   โดยทัว่ไปมีอยู ่4 แบบ  คือ 

1. แบบลูกสูบ  (Piston  type) 

2. แบบเฟือง  (Gear  type) 

3. แบบโรตาร่ี  (Rotary  type) 

4. แบบใบพดั หรือ แบบแวน  (Vane  type) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7   ป้ัมนํ้ามนัหล่อล่ืนแบบต่างๆ 

แบบลูกสูบ (บนซา้ย),   แบบเฟือง (บนขวา),   แบบโรตาร่ี (ล่างซา้ย),   และแบบใบพดั หรือ แบบแวน (ล่างขวา) 

 



6 

 

วาล์วควบคุมกาํลงัดัน  (Oil  pressure  relief  valve)    

ทาํหนา้ท่ีรักษากาํลงัดนัของนํ้ามนัหล่อล่ืนภายในระบบไม่ใหสู้งเกินกาํหนด   เพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อ

ช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองยนต ์

อุปกรณ์กรองนํา้มันหล่อล่ืน  (Oil  filter  element) 

 ทาํหนา้ท่ีกรองนํ้ามนัหล่อล่ืนก่อนท่ีจะถูกส่งไปหล่อล่ืนส่วนต่างๆ ของเคร่ืองยนตใ์หส้ะอาดปราศจาก

ส่ิงสกปรกท่ีจะเขา้ไปทาํอนัตรายต่อช้ินส่วนของเคร่ืองยนตต์ลอดเวลาท่ีเคร่ืองยนตท์าํงาน     อุปกรณ์กรอง

นํ้ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตโ์ดยทัว่ๆ ไปแลว้มีการออกแบบสร้างอยู ่2 ระบบ  คือ 

1. ระบบกรองเต็มส่วน  (Full  flow  filter  system) 

แบบน้ีนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีจะถูกส่งไปเล้ียงช้ินส่วนต่างๆ จะตอ้ง 

ผา่นกรองละเอียดก่อน   ทาํใหน้ํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีส่งไปหล่อล่ืน 

ช้ินส่วนต่างๆ เป็นนํ้ามนัท่ีสะอาด     แต่วา่กรองแบบน้ีจะตนั 

เร็วมาก  และถา้หากไส้กรองแตก ป้ัมจะไม่สามารถส่งนํ้ามนั 

หล่อล่ืนไปยงัช้ินส่วนต่างๆ ไดซ่ึ้งจะเป็นผลเสียต่อเคร่ืองยนต ์

เป็นอยา่งมาก 

 2.   ระบบกรองบางส่วน  (By-pass  filter  system)    

แบบน้ีนํ้ามนัหล่อล่ืนบางส่วนจะถูกส่งไปหล่อล่ืนช้ินส่วนต่างๆ 

เลยโดยไม่ผา่นการกรองก่อน     แต่นํ้ามนัหล่อล่ืนอีกส่วนหน่ึง 

จะถูกส่งไปผา่นกรองละเอียดก่อนแลว้ไหลลงสู่หอ้งแคร็ง      

แบบน้ีนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีถูกส่งไปหล่อล่ืนช้ินส่วนต่างๆ ไม่ได ้

ผา่นการกรองก่อนทาํใหน้ํ้ามนัหล่อล่ืนไม่สะอาดดีพอ  ช้ินส่วน 

จะสึกหรอเร็ว     แต่ถา้กรองแตกป้ัมจะยงัคงสามารถส่งนํ้ามนั 

ไปหล่อล่ืนช้ินส่วนต่างๆ ได ้  แต่ปริมาณจะนอ้ยลงเน่ืองจาก 

นํ้ามนัหล่อล่ืนส่วนใหญ่จะไหลทิ้งลงในหอ้งแคร็งทางกรองท่ี 

แตกนั้น 

                                                                               รูปท่ี 8   ระบบการกรองแบบเตม็ส่วน (บน) 

                                                                                       และระบบการกรองแบบบางส่วน (ล่าง) 
 

ระบบเตือนระดับนํา้มันหล่อล่ืนตํ่ากว่าปกติ  (Oil  gard) 

 ในเคร่ืองยนตเ์ล็กบางแบบจะติดตั้งอุปกรณ์เตือนระดบันํ้ามนัหล่อล่ืนไว ้ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถดบั

เคร่ืองยนตไ์ดเ้องโดยอตัโนมติัเม่ือระดบันํ้ามนัหล่อล่ืนภายในหอ้งแคร็งตํ่ากวา่กาํหนดจนอาจจะเป็นอนัตรายต่อ

เคร่ืองยนตไ์ด ้และจะไม่สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนตไ์ดจ้นกวา่จะไดเ้ติมนํ้ามนัหล่อล่ืนใหไ้ดร้ะดบัตามกาํหนด

เสียก่อน   ระบบเตือนระดบันํ้ามนัหล่อล่ืนตํ่ากวา่ปกติมีการออกแบบสร้างอยูห่ลายแบบ   ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเพียง 

2 แบบซ่ึงเป็นระบบท่ีมีใชใ้นเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีน “บริกส์ แอนด ์สแตรทตั้น” บางรุ่น  ดงัน้ี 
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Oil  gard  แบบลูกลอย 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9   แสดงส่วนประกอบและการทาํงานของ Oil  gard แบบลูกลอย 
 

การทาํงาน 

 แบบน้ีจะใชลู้กลอยเป็นตวัควบคุมสวทิช์แม่เหล็ก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบันํ้ามนัหล่อล่ืนภายในหอ้งแคร็ง   

ขณะท่ีระดบันํ้ามนัหล่อล่ืนภายในหอ้งแคร็งยงัสูงอยู ่ลูกลอยจะลอยอยูใ่นระดบัสูง (รูปทางซา้ย) สวทิช์แม่เหล็ก

จะตดัวงจรไม่ใหก้ระแสไฟไหลลงกราวด ์  เคร่ืองยนตจ์ะสามารถทาํงานไดต้ามปกติ     เม่ือระดบันํ้ามนัหล่อล่ืน

ตํ่ามากจนอาจเป็นอนัตรายต่อเคร่ืองยนต ์ลูกลอยจะลอยในระดบัตํ่า (รูปทางขวา) เป็นเหตุใหส้วทิช์แม่เหล็กต่อ

วงจร   เม่ือสวทิช์แม่เหล็กต่อวงจรจะเกิดเหตุการณ์ 2 อยา่ง  คือ 

1. กระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่าจะทาํใหไ้ฟเตือน Oil  gard สวา่งข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการสตาร์ทเคร่ืองยนต ์

2. เคร่ืองยนตจ์ะดบัเองโดยอตัโนมติั และจะไม่สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนตใ์หติ้ดไดจ้นกวา่จะเติม

นํ้ามนัหล่อล่ืนใหไ้ดร้ะดบัท่ีถูกตอ้งเสียก่อน 

Oil  gard  แบบประกายไฟ 

การทาํงาน 

 แบบน้ีจะมีตวัตดัไฟ (Sensor) ซ่ึงจะติดตั้งอยูใ่นหอ้งแคร็งในตาํแหน่งท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ และส่วนท่ี

เป็นเข้ียวจะแช่อยูใ่นนํ้ามนัหล่อล่ืนในหอ้งแคร็งพอดี   ตวัตดัไฟน้ีจะต่อกบัสายไฟแรงเคล่ือนสูงของคอยลจุ์ด

ระเบิด   เม่ือระดบันํ้ามนัหล่อล่ืนในหอ้งแคร็งยงัสูงและท่วมเข้ียวของตวัตดัไฟอยู ่  ประกายไฟจะไม่สามารถ

กระโดดขา้มเข้ียวของตวัตดัไฟไปไดเ้น่ืองจากนํ้ามนั 

หล่อล่ืนมีสภาพเป็นฉนวนไฟฟ้า  แต่เม่ือระดบันํ้ามนั 

หล่อล่ืนตํ่าจนอาจเป็นอนัตรายต่อเคร่ืองยนต ์ ขณะน้ี 

ระดบัของนํ้ามนัหล่อล่ืนอยูต่ ํ่ากวา่เข้ียวของตวัตดัไฟ 

กระแสไฟแรงเคล่ือนสูงจะกระโดดขา้มท่ีเข้ียวตวัตดั 

ไฟแทนการกระโดดขา้มเข้ียวหวัเทียนเพราะตวัตดัไฟ 

มีความตา้นทานนอ้ยกวา่หวัเทียน      หวัเทียนจึงไม่มี 

ประกายไฟ เคร่ืองยนตก์็จะดบัและไม่สามารถสตาร์ท 

เคร่ืองยนตใ์ห้ติดไดจ้นกวา่จะเติมนํ้ามนัหล่อล่ืนใหไ้ด ้             รูปท่ี 10   แสดงส่วนประกอบและการทาํงานของ Oil  gard  

ระดบัท่ีถูกตอ้งเสียก่อน                    แบบประกายไฟ 
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ชนิดสําหรับเคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ 

 สาํหรับเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีน 2 จงัหวะ   โดยปกติจะใชก้ารผสมนํ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ

กบันํ้ามนัเช้ือเพลิงในถงันํ้ามนัเช้ือเพลิงเลย  เพราะเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีน 2 จงัหวะตอ้งใชห้อ้งแคร็งเป็น

ทางผา่นของไอดีจึงไม่สามารถบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืนไวใ้นห้องแคร็งได ้  ตอ้งใชว้ธีิผสมนํ้ ามนัหล่อล่ืนกบันํ้ามนั

เช้ือเพลิงเพื่อใหน้ํ้ามนัหล่อล่ืนสามารถเขา้ไปหล่อล่ืนช้ินส่วนเคร่ืองยนตไ์ด ้     โดยใชอ้ตัราส่วนผสมนํ้ามนั

เช้ือเพลิง 25-50 ส่วนต่อนํ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ 1 ส่วน (โดยปริมาตร) 

 นํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะน้ี   จะตอ้งเป็นนํ้ามนัชนิดพิเศษ   คือ จะตอ้งมีคุณสมบติัท่ี

สามารถเผาไหมไ้ดง่้าย  หล่อล่ืนไดดี้  และสามารถเป็นไอไดเ้ม่ืออยูใ่นอุณหภูมิท่ีสูงพอ   เพราะนํ้ามนัหล่อล่ืน

ชนิดน้ีนอกจากจะตอ้งทาํหนา้ท่ีหล่อล่ืนช้ินส่วนแลว้ยงัตอ้งสามารถเผาไหมไ้ปพร้อมกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงไดด้ว้ย   

โดยปกตินํ้ามนัหล่อล่ืนชนิดน้ีจะมีความหนืดเท่ากบันํ้ามนัหล่อล่ืนเบอร์ 20 (SAE 20) 
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