




ฝาสูบ (Cylinder head) ท ำหนำ้ท่ี ใชต้ิดตัง้ชิน้ส่วนต่ำง ๆ เช่น ฝำครอบลิน้ ชุดลิ ้น เพลำรำวลิน้ 
กระเดื่องกดลิน้ หวัเทียน ภำยในยงัท ำเป็นช่องทำงผ่ำนของน ำ้มนัหล่อลื่น น ำ้ระบำยควำมรอ้น และยงั
เป็น สว่นหนึ่งของหอ้งเผำไหมอี้กดว้ย รวมกบัสว่นบนของกระบอกสบูและหวัลกูสบู 

3.1.1 วัสดุทีใ่ช้ท าส่วนมากท าด้วยเหล็กหล่อ และอะลูมเินียมผสม 

ฝาสูบและส่วนประกอบ 



3.1.2 ชนิดของฝาสูบ ฝาสูบแบง่ตามลักษณะได้ 2 แบบ คอื 
1. ฝำสบูแบบหล่อเย็นดว้ยของเหลวหรือน ำ้ ดำ้นในของฝำสบูแบบนีจ้ะมีช่องทำงให้ น ำ้หล่อ

เย็นไหลผ่ำน สว่นมำกท ำดว้ยเหลก็หลอ่ 

ฝาสูบระบายความร้อนด้วยน า้ 

2. ฝำสูบแบบหล่อเย็นดว้ยอำกำศ ท ำเป็นครีบรอบ ๆ ดำ้นนอกของฝำสูบเพื่อเพิ่มพื ้นท่ีผิว    
ในกำรระบำยควำมรอ้น ท ำดว้ยอะลมิูเนียมผสม เพรำะมีน ำ้หนกัเบำ และระบำยควำมรอ้นไดด้ีกว่ำแบบ
ระบำย ควำมรอ้นดว้ยน ำ้

ฝาสูบระบายความร้อนด้วยอากาศ 



ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ท ำหนำ้ท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีใชใ้นกำรเผำไหมส้่วนผสมของน ำ้มนั 
เชือ้เพลิงและอำกำศ ภำยในกระบอกสบู 

3.2.1 ชนิดของหอ้งเผาไหม้ ส าหรับเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนมรูีปทรง 4 แบบ คอื 
1. แบบคร่ึงวงกลม (Semi-spherical Chamber) แบบนีม้ีประสิทธิภำพในกำรเผำไหม ้ 

มำกท่ีสดุ เพรำะมีขนำดกะทดัรดัและมีลิน้ขนำดใหญ่ ท ำใหไ้อดีไหลเขำ้กระบอกสบูไดม้ำก ก ำลงังำนจำก 
กำรเผำไหมก็้จะมำกขึน้ กำรวำงวำลว์ไอดีและวำลว์ไอเสียท ำมมุฉำกกนั โดยติดตัง้หวัเทียนอยู่ตรงกลำง       
ท ำให ้ระยะเปลวไฟสัน้ เกิดกำรเผำไหมด้ี

หอ้งเผาไหม้แบบคร่ึงวงกลม



2. ห้องเผาไหม้แบบลิ่ม (Wedge-
shaped Chamber) จดัวำงลิน้ของเครื่องยนตเ์รยีง
กันใน ส่วนท่ีลำด ติดตั้งหัวเทียนท่ีส่วนเอียงดำ้น
ตรงกันขำ้ม หอ้งเผำไหมแ้บบนีมี้ช่วงเปลวไฟระยะ
สัน้และควบคมุ กำรหมนุวนของแก๊สไดด้ี ท  ำใหก้ำร
เผำไหม้ดี ในขณะท่ีเปลวไฟเข้ำไปยังปลำยด้ำน
แคบของลิ่มอณุหภมิูจะ ต ่ำ ท ำใหไ้ม่เกิดอำกำรโขก 
(Knock) ขึน้

หอ้งเผาไหม้แบบลิ่ม 

3. ห้องเผาไหม้แบบอ่างน ้า หอ้งเผำ
ไหมแ้บบนีใ้หช้่วงเปลวไฟระยะสัน้จำกทำงด้ำนหวั
เทียน รูปทรงของหอ้งเผำไหมเ้ป็นรูปไข่ยำว ควบคมุ
กำรหมุนวนของแก๊สไอดีใหผ้สมกันไดด้ี ท  ำใหเ้กิด
อำกำรโขก นอ้ยท่ีสดุ 

หอ้งเผาไหม้แบบไอน า้ 



4. ห้องเผาไหม้แบบอยู่บนหัวลูกสูบ ฝำสูบจะแบนรำบ ห้องเผำไหม้อยู่ ท่ีหัวลูกสูบ       
โดยควำ้นขอบบนของหวัลกูสบูเวำ้เป็นแอ่ง วิธีนีจ้ะท ำใหด้ดูส่วนผสมของน ำ้มันเชือ้เพลิงกับอำกำศได้
เพิ่มมำกขึน้ ขอบของลูกสูบ ท ำให้แก๊สไอดีหมุนวนอยู่ภำยในแอ่ง ท ำให้กำรเผำไหม้ดี นิยมใช้กับ
เครือ่งยนตท่ี์มีขนำดลกูสบู โตกวำ่ขนำดของระยะชกั 

หอ้งเผาไหม้แบบอยู่บนหวัลูกสูบ 



ปะเก็น (Gasket) ท ำหนำ้ท่ีป้องกันไม่ใหแ้ก๊สท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมร้ั่ว ป้องกันไม่ใหน้  ำ้มนัเครื่อง
และ น ำ้หล่อเย็นรั่ว และนอกจำกนีป้ะเก็นฝำสบูยงัตอ้งมีควำมคงทนต่อควำมรอ้นและแรงกดดนัไดทุ้ก
ระดบัของ อณุหภมิู ดงันัน้ ปะเก็นฝำสบูจึงผลิตจำกวสัดท่ีุทนควำมรอ้นและแรงกดดนั ไดแ้ก่ แผ่นใยหิน 
แผ่นเหลก็กลำ้ แผ่นทองแดง ยำง เป็นตน้ 

ในตวัปะเก็นจะเจำะรูกระบอกสบูตำมจ ำนวนกระบอกสบู นอกจำกนัน้ ยงัเจำะรูทำงเดินน ำ้หล่อเย็น 
และน ำ้มนัหลอ่ลื่นไปยงัฝำสบู

ปะเกน็ฝาสูบตดิตัง้อยู่ระหว่างฝาสูบกับเสือ้สูบ 

หมายเหตุ เม่ือถอดปะเก็นฝำสบูออกทุกครัง้ จะตอ้งเปลี่ยนปะเก็นฝำสบูใหม่เสมอ เพรำะถำ้น ำ
ปะเก็นเก่ำมำใชอี้ก โลหะอ่อนของปะเก็นจะไม่สำมำรถถกูบีบใหย้บุตวัไดอี้ก ซึ่งจะท ำใหก้ำรป้องกนักำร
รั่ว ของแก๊สออกจำกหอ้งเผำไหม ้



เสื้อสูบ (Cylinder block) ท ำหนำ้ท่ี เป็นท่ีอยู่หรือท่ีติดตัง้ชิน้ส่วนต่ำง ๆ ของเครื่องยนตท์ั้งหมด 
ภำยใน เสือ้สบูจะมีกระบอกสบู (Cylinder) ภำยในกระบอกสบูจะมีลกูสบูเคลื่อนท่ีขึน้-ลง นอกจำกนี ้ยงัมี
โพรงน ำ้ใน เสือ้สบู มีช่องทำงเดินของน ำ้หลอ่เย็น มีปลั๊กปิดตำน ำ้ และมีช่องทำงเดนิน ำ้มนัเครือ่ง 

ดำ้นบนจะมีฝำสบูและกลไกเปิด-ปิดวำลว์ติดตัง้อยู่ ส่วนทำงดำ้นทำ้ยจะยึดติดอยู่กบัเสือ้เกียรแ์ละ 
อปุกรณป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก เสือ้สบูโดยทั่วไปจะหล่อมำจำกเหล็กหล่อสีเทำ บำงแบบหล่อ
จำก อะลมิูเนียมผสม เพรำะมีน ำ้หนกัเบำ ระบำยควำมรอ้นไดด้ีกว่ำเหลก็หลอ่

เสือ้สูบ 



3.4.1 กระบอกสูบ 
ท ำหนำ้ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของหอ้งเผำไหม ้และบรรจสุ่วนผสมไอดีเขำ้ไวใ้นจงัหวังหวะดดู และยงั 

ท ำหนำ้ท่ีประคองใหล้กูสบูเกิดกำรเคลื่อนที่ในแนวขึน้ลงไดส้ะดวก กระบอกสบูแบง่ออกเป็น 
1. แบบหน่วยเดียวกนั (Monoblock Type) จะหล่อเป็นชิน้เดียวกนักบัเสือ้สบู ขอ้เสีย คือ ซ่อม

ยำก และหำกกระบอกสูบเกิดช ำรุดสึกหรอมำกขึน้จะตอ้งน ำมำควำ้น และถ้ำควำ้นออกมำกเกิน ผิว
กระบอกสบูจะบำง ท ำใหก้ระบอกสบูไม่แข็งแรง กระบอกสบูแบบนีจ้ึงไม่นิยมในปัจจบุนั 

2. แบบแยกสว่น หรอืถอดแยกได ้(Separated Type) กระบอกสบูแบบนีจ้ะเป็นแบบ ส ำเรจ็รูป
แยกต่ำงหำกโดยท่ีชิน้ส่วนถอดออกจำกเสือ้สบูได ้หำกเกิดกำรช ำรุดก็สำมำรถอดัออกแลว้เปลี่ยน อนัใหม่ 
เรำเรยีกกระบอกสบูแบบนีว้่ำ “ปลอกสูบ” 

1) ปลอกสบู (Cylinder Liners) ก็จะมีอยู่ 2 แบบ คือ ปลอกสบูแบบแหง้ (Dry Liner) 
เป็นท่อโลหะรูปทรงกระบอกกลมกลวง ผิวดำ้นในเกลีย้งขดัมนั น ำมำอดัใส่ลงในเสือ้สบู โดยผิวดำ้นนอก
จะไม่สมัผสักบัน ำ้หล่อเย็น อีกแบบหนึ่งคือ ปลอกสบูแบบเปียก (Wet Type) เป็นท่อโลหะรูปทรงกระบอก
กลม กลวง ผิวดำ้นในเกลีย้งขัดมัน น ำมำอัดใส่ลงในเสือ้สูบเลวผิวดำ้นนอกจะสัมผัสกับน ำ้หล่อเย็น
โดยตรงและจะ มีโอรงิกนัน ำ้หลอ่เย็นรั่ว ปลอกสบูแบบเปียกนิยมใชก้บัเครือ่งยนตด์ีเซล


