




การสันดาป (Combustion) คือ การเผาไหมข้องเชือ้เพลิง ซึ่งจะเกิดขึน้ไดเ้มื่อมีองคป์ระกอบครบ   
3 อย่าง คือ เชือ้เพลิง อากาศ และความรอ้น นั่นคือ เชือ้เพลิงทุกชนิดจะลุกไหม้ขึน้มา ได ้ตอ้งไดร้บั       
ความรอ้น ท่ีสงูถึงจดุวาบไฟของเชือ้เพลิงชนิดนัน้ ๆ โดยมีออกซิเจนในอากาศเป็นตวัช่วยท่ีท าใหเ้กิดการ
เผาไหมข้ึน้ 

2.1.1 การสันดาปน า้มันเชือ้เพลิงทีเ่ป็นของเหลว 

ลักษณะการสันดาปน า้มันเชือ้เพลิงทีเ่ป็นของเหลว 



2.1.2 การสันดาปน า้มันเชือ้เพลิงทีเ่ป็นฝอยละออง 

ลักษณะการสันดาปน า้มันเชือ้เพลิงทีเ่ป็นฝอยละออง

ถ้าท าให้น า้มันเชือ้เพลิงท่ีเป็นของเหลวแตกตัวเป็นฝอยละออง ออกซิเจนในอากาศจะ
สามารถเขา้ไป ผสมกับน า้มันเชือ้เพลิงไดอ้ย่างทั่วถึงในเวลาเดียวกัน เม่ือสมัผสัความรอ้นก็จะลุกไหม้
อย่างรวดเรว็และรุนแรง ในลกัษณะของการระเบิด 

การสันดาปน า้มันเชือ้เพลิงทีเ่ป็นฝอยละอองในภาชนะปิด 

จากการทดลองนี ้นกัวิทยาศาสตรไ์ดน้  าไปประยกุตอ์อกแบบเครื่องยนต ์น ามาใชเ้ป็นตน้แบบ
ของ เครือ่งยนตใ์นปัจจบุนั 



เคร่ืองยนต ์4 จังหวะ (Four stroke cycle engine) เรยีกอีกอย่างว่า เครื่องยนตว์ฏัจกัรออตโต 
(Otto cycle engine) ตามช่ือของ ออตโต นกัวิทยาศาสตรช์าวเยอรมนั ผูส้รา้งเครื่องยนต ์ตน้แบบท่ีแบ่ง
การท างาน ออกเป็น 4 จังหวะ โดยใน 1 รอบการท างาน หรือ 1 กลวัตร หรือ 1 วัฏจักร (Cycle) แบ่ง
จังหวะการท างาน ออกเป็น 4 จังหวะ ได้แก่ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย
ตามล าดบั ซึ่งในแต่ละวฏัจกัร จะเริ่มจากจงัหวะดดูก่อนเสมอ และจะสิน้สดุวฎัจกัรในจังหวะคายทกุครัง้ 
จะท างานขา้มจงัหวะไม่ได ้เม่ือ ท างานครบวฏัจกัร จะไดก้ าลงังานเพียง 1 ครัง้ ในจงัหวะระเบิดเท่านัน้

กลวัตรการท างานของเคร่ืองยนต ์4 จังหวะ 



2.2.1 จังหวะดูด 
จังหวะดูด (Intake stroke) ลกูสบูเริ่มเลื่อนลงจากศนูยต์ายบน (T.D.C.) ลงสู่ศนูยต์ายล่าง 

(B.D.C.) ลิน้ไอดีเริ่มเปิดลิน้ไอเสียปิด พืน้ท่ีเหนือลกูสบูจะเพิ่มขึน้ จึงเกิดเป็นสุญญากาศ (ความดนัต ่า
กว่า 14.7 ปอนด/์ตารางนิว้) แต่ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) ภายนอกกระบอกสูบ 
ประมาณ 14.7 ปอนด/์ตารางนิว้ 

จังหวะดูด 

จังหวะดูด ลกูสบูเลื่อนลง ลิน้ไอดีเปิด ลิน้ไอเสียปิดสนิท เพลาขอ้เหวี่ยงหมนุไปเป็นมมุ 180 
องศา หรอื ½ รอบ ไอดีถกูบรรจเุขา้ในกระบอกสบู 



2.2.2 จังหวะอัด 
จังหวะอัด (compression stroke) เมื่อสิน้สดุจงัหวะดดูก็จะเริ่มเป็นจงัหวะอดัต่อเนื่องทนัที 

ขณะนีล้ิน้ไอดีและลิน้เสียยงัคงปิดอยู่ลกูสบูเลื่อนขึน้อดัไอดี จนถึงจดุศนูย ์ตายบน ซึ่งท าให ้ปริมาตรใน
กระบอก สบูบริเวณเหนือลกูสบูมีปริมาตรเล็กลง เหลือเพียงประมาณ 1/7 ของปริมาตรเดิม ความดนัใน
กระบอกสบูจงึ เพ่ิมขึน้จากประมาณ 14.7 ปอนด/์ตารางนิว้ เป็นประมาณ 90-150 ปอนด/์ตารางนิว้ 

จังหวะอัด 

จงัหวะก าลงั ลกูสบูเลื่อนลง ลิน้ไอดี และลิน้ไอเสียปิด หวัเทียนเกิดประกายไฟเพลาขอ้เหวี่ยง
หมนุไป เป็นมมุ 180 องศา หรอื ½ รอบ ไอดีถกูเผาไหมเ้กิดก าลงังาน 



2.2.4 จังหวะคาย (Exhaust stroke) 
จงัหวะคายเริ่มตัง้แต่ต  าแหน่งท่ีลิน้ไอเสียเปิดท่ี 48 องศา ก่อนถึงจุดศูนยต์ายล่าง ต่อเน่ือง   

ไปจนลกูสบูเลื่อนลงถึงจุดศนูยต์ายล่าง และเริ่มเลื่อนขึน้ ในจงัหวะนีล้ิน้ไอดีปิดและลิน้ไอเสียยงัเปิดอยู่ 
การเลื่อนขึน้ของลกูสบูจะผลกัดนัไอเสียท่ีมีความดนัใกลเ้คียง หรือเท่ากบัความดนับรรยากาศออกจาก 
กระบอกสบู เรยีกการคายไอเสียในช่วงนีว้่า การคายไอเสียท่ีความดนัคงท่ี (Constant Pressure) 

จงัหวะคาย ลกูสบูเลื่อนขึน้ ลิน้ไอเสียเปิด ลิน้ไอดีปิด เพลาขอ้เหวี่ยงหมนุไปเป็นมมุ 180 องศา 
หรอื ½ รอบ ไอเสียถกูผลกัดนัออกจากกระบอกสบู 

จังหวะคาย 



การท างานของเครื่องยนต ์2 จังหวะ จะมีจังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย 
เช่นเดียวกับเครื่องยนต ์4 จังหวะ แต่เครื่องยนต ์4 จังหวะนั้น เพลาขอ้เหวี่ยงตอ้งหมุนสองรอบจึงจะ
ท างาน ครบ 1 กลวตัร ไดก้ าลงังาน 1 ครัง้ ส่วนเครื่องยนต ์2 จงัหวะนัน้ เพลาขอ้เหวี่ยงหมนุเพียง 1 รอบ 
ครบกล วตัร ไดก้ าลงังาน 1 ครัง้เช่นเดียวกนั เน่ืองจากเครือ่งยนต ์2 จงัหวะมีการ  างานพรอ้มกนัทัง้ส่วนบน
และ สว่นลา่งของลกูสบู คือ ทัง้ในกระบอกสบูและหอ้งเพลาขอ้เหวี่ยง 

เครือ่งยนตแ์ก๊สโซลีน 2 จงัหวะ มีหลกัการท างาน ดงันี ้
2.3.1 จังหวะดูดและจังหวะอัด

จังหวะก าลัง 



ในขณะท่ีลกูสบูเลื่อนขึน้ในหอ้งเพลาขอ้เหวี่ยงจะเกิดสญุญากาศ ท าใหไ้อดีไหลผ่านแผ่นหรดี
วาลว์ เขา้มาในหอ้งเพลาขอ้เหวี่ยง จงัหวะอดัจะเริ่มเมื่อส่วนหวัของลกูสบูปิดช่องไอเสีย ลกูสบูจะอดัไอดี
ใหมี้ปรมิาตร เลก็ลงจนเกิดความรอ้นสงูพรอ้มท่ีจะรบัการจดุระเบิด 

2.3.2 จังหวะระเบดิและจังหวะคาย 

จังหวะระเบดิและจังหวะกวาดไล่ไอเสีย 

เมื่อลกูสบูเลื่อนขึน้ก่อนถึงจดุศนูยต์ายบนหวัเทียนจะจดุประกายไฟ เพื่อจดุส่วนผสมไอดีใน
หอ้ง เผาไหม ้ท าใหส้่วนผสมไอดีเกิดการลกุไหมแ้ละขยายตวัขบัดนัใหล้กูสบูเลื่อนลง แผ่นหรีดวาลว์จะ
ปิดช่องไอดีเพื่อปอ้งกนัไม่ใหไ้อดีไหลออก เมื่อหวัลกูสบูเปิดช่องไอเสียจะเป็นจงัหวะคาย ไอเสียท่ีมีความ
ดนัจะถกูระบาย ออกจากกระบอกสบู 



เปรียบเทยีบเคร่ืองยนต ์2 จังหวะ กับเคร่ืองยนต ์4 จังหวะ 
การท างานของเครือ่งยนตท์ัง้แบบ 2 จงัหวะ และ 4 จงัหวะ มีขอ้แตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้
1. โครงสร้าง ขนาดแรงมา้เท่ากัน ชิน้ส่วนของเครื่องยนต ์2 จงัหวะ จะมีการเคลื่อนไหวนอ้ยกว่า 

เครือ่งยนต ์4 จงัหวะ ท าใหเ้ครือ่งยนต ์2 จงัหวะ มีขอ้ขดัขอ้งนอ้ยกวา่ ขนาดก็เลก็กว่า และมีราคาต ่ากวา่ 
2. ประสิทธิภาพในการบรรจุไอดี เครื่องยนต ์4 จังหวะมีประสิทธิภาพในการบรรจุไอดี ดีกว่า

เครื่องยนต ์2 จงัหวะ เครื่องยนต ์2 จงัหวะ ไม่สามารถท่ีจะไล่ไอเสียออกไดเ้หมือนเครื่องยนต ์4 จงัหวะ  
ท าใหไ้อเสียตกคา้ง อยู่ภายในกระบอกสบู เป็นผลใหก้ าลงัที่ควรจะไดน้อ้ยลงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

3. การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เครื่องยนต ์4 จังหวะมีการเผาไหม้ดีกว่าเครื่องยนต ์2 จังหวะ 
เนื่องจาก เครื่องยนต ์2 จงัหวะจะมีปร ิมาณของไอเสี ยท่ี ตกคา้งอยู่ในกระบอกสบูเป็นจ านวนมาก ท าให้
การเผาไหมข้อง เชือ้เพลิงเครือ่งยนต ์2 จงัหวะดอ้ยประสิทธิภาพกวา่เครือ่งยนต ์4 จงัหวะ

4. การระบายความร้อน เครื่องยนต ์4 จงัหวะ จะมีระบบการระบายความรอ้นไดด้ีกว่าเครื่องยนต ์
2 จงัหวะ เพราะเวลาท่ีใชใ้นการระบายความรอ้นจะมากกวา่เครือ่งยนต ์2 จงัหวะ


