




ลิ้น (Valve) ของเครื่องยนตจ์ะมีอยู่ 2 ตัว คือ ลิน้ไอดี (Intake Valve) และลิน้ไอเสีย (Exhaust 
Valve) ลิน้ไอดีจะท ำหนำ้ท่ีควบคมุกำรประจอุำกำศ หรอืส่วนผสมของเชือ้เพลิงเขำ้กระบอกสบู ส่วนลิน้ไอ
เสียจะท ำหนำ้ท่ีควบคมุกำรคำยแก๊สไอเสียออกจำกกระบอกสบู ลิน้ไอดีและลิน้ไอเสียของเครื่องยนตใ์น
ปัจจบุนัจะถกู ติดตัง้ไวบ้นฝำสบู โดยมีสปรงิดนัใหล้ิน้สมัผสักบับ่ำลิน้ท่ีฝำสูบ และมีกลไกดนัใหล้ิน้ปิดหรอื
เปิด 

ลิน้และชิน้ส่วนของกลไกลิน้ 



4.1.1 โครงสร้างของลิน้ 

โครงสร้างของลิน้เคร่ืองยนต ์

1. ลิน้ไอดี (Intake Valve) ลิน้ไอดี ท ำหนำ้ที่เปิดใหส้่วนผสมอำกำศกบัน ำ้มนัเชือ้เพลิง ไหล
เขำ้ไปในกระบอกสบู ในจงัหวะดดู และจะปิดในจงัหวะอดัและจงัหวะระเบิด 

2. ลิน้ไอเสีย (Exhaust Valve) ลิน้ไอเสียท ำหนำ้ที่เปิดใหแ้ก๊สท่ีเกิดกำรเผำไหมไ้หลออกจำก 
กระบอกสบู ในจงัหวะคำย และจะปิดในจงัหวะอดัและจงัหวะระเบิด โดยทั่วไปลิน้ไอเสียจะมีขนำดเล็ก
กวำ่ ลิน้ไอดี 

ทัง้ลิน้ไอดีและลิน้ไอเสีย ท ำจำกเหล็กเหนียวเคลือบผิวแข็ง แต่วำลว์ไอเสียจะออกแบบใหม้ี 
ควำมแข็งแรงและทนควำมรอ้นไดสู้งกว่ำลิน้ไอดี เน่ืองจำก ไอเสียท่ีไหลออกไปจำกกระบอกสูบผ่ำน     
ลิน้ไอเสีย เป็นไอเสียท่ีมีอณุหภมิูสงูมำก 



3. สปริงลิน้ (Valve Spring) คือ ชิน้ส่วนท่ีใชย้นัลิน้ใหปิ้ดสนิทหลงัจำกเพลำลกูเบีย้วหมุน 
ลกูเบีย้วผ่ำนไปแลว้ ส  ำหรบัเครื่องยนตท่ี์มีควำมเรว็รอบสงูจะใชส้ปริงลิน้ 2 อนัใส่ซอ้นกนัอยู่ เพื่อใหล้ิน้
ปิด ไดเ้รว็ทนัตอ่ควำมเรว็รอบของเครื่องยนต ์

4. แหวนรองสปริง (Washer Spring) เป็นแหวนท่ีมีรูปร่ำงทรงกรวยเจำะรูตรงกลำง         
ใชร้องรบั สปรงิลิน้และประกบัลอ็กสปรงิ 

5. ประกับล็อกสปริง (Cotter Pin) ใชส้  ำหรบัลอ็กกำ้นลิน้เขำ้กบัแหวนรองสปรงิ 
6. บ่าลิน้ (Valve Seat) จะเป็นตวัรองรบัหนำ้สมัผสัลิน้ เพื่อป้องกนักำรรั่วของก ำลงัอดัใน 

กระบอกสบู บ่ำลิน้จะถูกสวมอดัอยู่ในฝำสบูติดกับหอ้งเผำไหมจ้ึงไดร้บัควำมรอ้นจำกกำรเผำไหมแ้ละ 
แรง กระแทกจำกกำรเปิด–ปิดของลิน้อยู่ตลอดเวลำ ดว้ยเหตนีุ ้บ่ำลิน้จึงท ำจำกเหล็กกลำ้ผสมแมงกำนีส
และ โครเมียม 

โครงสร้างของลิน้เคร่ืองยนต ์



9. ก้านลิ้น (Valve stem) คือ ส่วนท่ีสวมและเคลื่อนท่ีอยู่ในปลอกน ำลิน้ท่ีฝำสูบ และใช ้    
รบัแรงกดจำกกลไกบงัคบักำรปิด–เปิดของลิน้ 

10. ร่องประกับล็อกแผ่นรองสปริง (Spring retainer lock groove) คือส่วนท่ีใชส้  ำหรบั  
ใสป่ระกบัลอ็กแผ่นรองรบัสปรงิไม่ใหห้ลดุออก เพ่ือใหส้ปรงิสำมำรถดนัใหล้ิน้นั่งอยู่บนบำ่ลิน้ 

11. ซีลก้านลิน้ ท ำหนำ้ท่ีกันน ำ้มันหล่อลื่นรั่วระหว่ำงกำ้นลิน้กั บปลอกน ำลิน้ ซีลกำ้นลิน้รั่ 
วช ำรุด จะท ำใหน้  ำ้มนัหล่อลื่นจะรั่วเขำ้ไปในหอ้งเผำไหมไ้ดใ้นจงัหวะดดู และน ำ้มนัหล่อลื่นจะไหลปนกบั
ไอเสียออก ไปทำงท่อไอเสียในจงัหวะคำย เป็นสำเหตหุนึ่งที่ท  ำใหส้ิน้เปลืองน ำ้มนัเครือ่งมำก 

ซลีก้านลิน้ 



เพลาลูกเบีย้ว (Camshaft) ท ำหนำ้ท่ี เปิด-ปิดลิน้ไอดีและลิน้ไอเสีย เพลำลกูเบีย้วจะมีลกัษณะเป็น 
เพลำตรง โดยจะมีลูกเบีย้วไอดีและไอเสียติดตั้งอยู่ และจะมีจ ำนวนเท่ำกับลิน้ไอดีและลิน้ไอเสีย 
นอกจำกนี ้เพลำลกูเบีย้วยงัมีเฟืองขบัจำนจ่ำย และลกูเบีย้วป๊ัมน ำ้มนัเชือ้เพลิงติดตัง้อยู่ดว้ย 

ส่วนประกอบของเพลาลูกเบีย้ว 



กลไกการบังคับลิน้ (Valve mechanism) หรือกำรเปิดและปิด ลิน้ไอดี ลิน้ไอเสียของลูกเบีย้วนัน้   
จะตำมจังหวะกำรท ำงำนของเครื่องยนต ์โดยเพลำลูกเบีย้วไดร้บัก ำลังขับเคลื่อนจำกเพลำข้อเหวี่ยง    
กำรสง่ก ำลงัจำกเพลำขอ้เหว่ียงมำหมนุเพลำลกูเบีย้วมีอยู่ดว้ยกนั 3 วิธีคือ 

4.3.1 แบบใช้เฟืองไทมิง่ (Timing Gear) 

แบบใช้เฟืองไทมิง่ (Gear Timing) 



4.3.2 แบบใช้โซ่ไทมิง่ (Timing Chain) 

แบบใช้โซ่ไทมิง่ (Timing Chain) 

4.3.3 แบบใช้สายพานไทมิง่ (Timing Belt) 

แบบใช้สายพานไทมิง่ (Timing Belt) 



4.3.4 การจัดวางลิน้และเพลาลูกเบีย้ว 

1. แบบจดัลิน้อยู่ดำ้นขำ้งกระบอกสบูและเพลำลกูเบีย้วอยู่ภำยในเสือ้สบู ลิ ้นไอดีและ ลิน้ไอ
เสียจะถูกติดตัง้ไวท่ี้บริเวณดำ้นขำ้งของกระบอกสบูและมีกลไกในกำรบงัคบัลิน้ คือ สปริงลิน้ ลกูกระทุง้
ลิน้ และเพลำลกูเบีย้วติดตัง้อยู่ภำยในเสือ้สบู 

เคร่ืองยนตแ์บบจัดลิน้อยู่ด้านข้างกระบอกสูบ 

2. แบบจดัลิน้อยู่บนฝำสบูและเพลำลกูเบีย้วอยู่ภำยในเสือ้สบู กำรจดัลิน้แบบนี ้ลิน้ไอดีและ 
ลิน้ไอเสีย และกลไกบงัคบัลิน้ เช่น สปริงลิน้ และกระเดื่องกดลิน้จะถูกติดตัง้ไวบ้นฝำสบู ส่วนเพลำลูก
เบีย้ว จะถกูติดตัง้ไวภ้ำยในหอ้งดำ้นล่ำงของเสือ้สบู ในกำรส่งถ่ำยก ำลงัของลกูเบีย้วเพื่อบงัคบัใหล้ิน้เปิด 
จะตอ้งสง่ ก ำลงัผ่ำนลกูกระทุง้ลิน้ กำ้นกระทุง้ลิน้และกระเด่ืองกดลิน้ 



เคร่ืองยนตแ์บบจัดลิน้อยู่บนฝาสูบและเพลาลูกเบีย้วอยู่ภายในเสือ้สูบ 

3. แบบจดัลิน้และเพลำลกูเบีย้ว 1 ชุดอยู่บนฝำสบู กำรจัดลิน้และเพลำลูกเบีย้วแบบนี ้ลิน้ 
และเพลำลูกเบีย้วจะถูกติดตัง้ไวบ้นฝำสูบ กลไกบงัคบัลิน้จะประกอบดว้ย สปริง กระเดื่ องกดลิน้ หรือ 
คำนกระเด่ือง เพลำลกูเบีย้วไอดีและไอเสีย 1 ชดุ 

เคร่ืองยนตแ์บบจัดลิน้และเพลาลูกเบีย้ว 1 ชุด อยู่บนฝาสูบ 



4. แบบจัดลิน้และเพลำลูกเบีย้วคู่อยู่บนฝำสูบ กำรจัดลิน้แบบนีจ้ะใชเ้พลำลูกเบีย้ว 2 ชุด 
ติดตัง้อยู่บนฝำสบู โดยมีเพลำลกูเบีย้วส ำหรบับงัคบัลิน้ไอดี 1 ชดุ และเพลำลกูเบีย้วส ำหรบับงัคบัลิน้ไอ
เสีย 1 ชดุ ลกูเบีย้วอำจสมัผสัโดยตรงหรอืดนัผ่ำนกระเด่ืองกดลิน้หรอืดนัผ่ำนคำนกระเด่ือง 

เคร่ืองยนตแ์บบจัดลิน้และเพลาลูกเบีย้วอยู่บนฝาสูบ 

กำรจัดลิน้และเพลำลูกเบีย้วคู่อยู่บนฝำสูบ จะมีกลไกในกำรบังคับลิน้น้อยชิ ้น สำมำรถ
ออกแบบใหมี้ ลิน้ไอดีและลิน้ไอเสียมำกกว่ำ 1 ตวัต่อ 1 สบู เช่น ลิน้ไอดี 2 ตวั ลิน้ไอเสีย 2 ตวั ต่อ 1 สบู 
ส่งผลให้กำรประจุ อำกำศหรือส่วนผสมของเชือ้เพลิงเข้ำกระบอกสูบ และกำรคำยไอเสียออกจำก
กระบอกสูบมีประสิทธิภำพ มำกย่ิงขึน้ ท ำให้เครื่องยนตท่ี์มีกำรจัดลิน้และเพลำลูกเบีย้วคู่บนฝำสูบ 
สำมำรถท ำงำนท่ีควำมเรว็รอบสงูไดด้ี และใหก้ ำลงังำนมำกกว่ำเครื่องยนตท์ี่มีกำรจดัลิน้แบบอ่ืน ดงันัน้ 
เครือ่งยนตแ์บบ DOHC จึงเป็นเครือ่งยนตท่ี์ นิยมใชม้ำกในปัจจบุนั 


