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ระบบเชือ้เพลิง ท ำหน้ำท่ีจ่ำยส่วนผสมอำกำศกับน ำ้มันเชือ้เพลิงเข้ำภำยในห้องเผำไหม้ของ
เครือ่งยนต ์เพ่ือใหเ้กิดกำรเผำไหม ้อีกทัง้ยงัท ำหนำ้ท่ีในกำรปรบัส่วนผสมของอำกำศกับน ำ้มนัเชือ้เพลิงให้
เหมำะสมกบั สภำวะกำรท ำงำนของเครื่องยนต ์เช่น เม่ือเครื่องยนตมี์อณุหภมิูต ่ำ ระบบเชือ้เพลิงจะปรบั
ส่วนผสมใหห้นำกว่ำ ปกติ ท ำใหต้ิดเครื่องยนตไ์ดง้่ำยขึน้ ส  ำหรบัส่วนผสมอำกำศกบัน ำ้มนัเชือ้เพลิงปกติ 
คือ 14.7:1 หมำยควำมว่ำ อำกำศ 14.7 ส่วนผสมกับน ำ้มันเชือ้เพลิง 1 ส่วน ถำ้ส่วนผสม 7:1 แสดงว่ำ
สว่นผสมบำง และถำ้สว่นผสมเป็น 8:1 สว่นผสมหนำ 

ระบบเชือ้เพลิงของเครื่องยนตแ์ก๊สโซลีนไดน้  ำคำรบ์ูเรเตอรม์ำเป็นอุปกรณใ์นกำรผสมอำกำศกับ
น ำ้มนั เชือ้เพลิงมำนำนแลว้ ซึ่งมีส่วนประกอบท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ ถังน ำ้มนัเชือ้เพลิง ไสก้รองน ำ้มนัเชือ้เพลิง 
หมอ้ดกั ไอน ำ้มนัเชือ้เพลิง ป๊ัมน ำ้มนัเชือ้เพลิง คำรบ์เูรเตอรแ์ละท่อทำงเดินน ำ้มนัเชือ้เพลิง 



9.2.1 ถังนน า้มันเชือ้เพลิง 

ถังน า้มันเชือ้เพลิง 

9.2.2 ป๊ัมนน า้มันเชือ้เพลิง 
ป๊ัมน า้มันเชือ้เพลิง (Fuel Pump) มีหนำ้ที่ ดดูและส่งจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงใหก้บัคำรบ์เูรเตอร ์

ป๊ัมน ำ้มนัเชือ้เพลิงท่ีใชก้บัระบบเชือ้เพลิงแบบคำรบ์เูรเตอร ์มีอยู่ดว้ยกนั 2 แบบ คือ แบบกลไก และแบบ
ไฟฟ้ำ 



1. ป๊ัมน า้มันเชือ้เพลิงแบบกลไก (Mechanical Fuel Pump) 

ป๊ัมน า้มันเชือ้เพลิงแบบกลไก 

2. ป๊ัมน า้มันเชือ้เพลิงแบบไฟฟ้า (Electric Fuel Pump) 

ป๊ัมน า้มันเชือ้เพลิงแบบไฟฟ้า 



3. กรองน า้มันเชือ้เพลิง (Fuel Filter ) 

กรองน า้มันเชือ้เพลิง 

4. หม้อดักไอน า้มันเชือ้เพลิง (Charcoal canister) 

หม้อดักไอน า้มันเชือ้เพลิง 



คารบ์ูเรเตอร ์(Carburetor) ท ำหนำ้ที่ผสมน ำ้มนัเชือ้เพลิงกบัอำกำศ ในอตัรำส่วนผสมท่ีเหมำะสม 
กบัสภำวะกำรท ำงำนของเครือ่งยนต ์ในขณะเริ่มสตำรต์เครื่องยนต ์เดินเบำ เรง่เครื่อง โดยในคำรบ์เูรเตอร ์
จะถกูออกแบบใหมี้วงจรกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงกนั 

คารบ์เูรเตอร์
9.3.1 วงจรลูกลอย 

ว ง จ ร ลู ก ล อ ย  ( Floating Circuit) 
ประกอบดว้ย ลกูลอย หอ้งลกูลอย และเข็มลกูลอย 
ระดับ น ำ้มันเชือ้เพลิงภำยในห้องลูกลอยจะถูก
ควบคมุดว้ยลกูลอยดงัแสดงในรูป วงจรหอ้งลกูลอย
มีไวเ้พื่อ รกัษำระดบัน ำ้มนัเชือ้เพลิงในหอ้งลกูลอย
ไม่ใหม้ำกเกินไป 

การท างานของวงจรลูกลอย



9.3.2 วงจรเดนิเบา และความเร็วต ่า (Idle and Low speed Circuit) 
วงจรเดินเบา และความเร็วต ่า (Idle and Low speed Circuit) ขณะท่ีเครื่องยนตเ์ดินเบำ   

ลิน้เรง่จะถกูเปิดจะท ำใหอ้ำกำศท่ีไหลผ่ำนคำรบ์เูรเตอรล์ดลง เป็นสำเหตใุหส้ญุญำกำศท่ีเกิดขึน้ท่ีคอคอด 
ลดลง จึงท ำใหน้  ำ้มนัเชือ้เพลิงไม่สำมำรถดดูผ่ำนหวัฉีดหลกัของคำรบ์เูรเตอรไ์ด ้ด้วยเหตนีุ ้คำรบ์เูรเตอร์
จึงตอ้งมีวงจรเดินเบำอยู่ในต ำแหน่งต ่ำกวำ่ลิน้เรง่เพื่อจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงในขณะที่เครือ่งยนตเ์ดินเบำ 

การท างานของวงจรเดนิเบา และวงจรเดนิเร็วต ่า 



9.3.3 วงจรเดนิเร็ว 
วงจรเดินเร็ว (Speed Circuit) คือ วงจรในคำรบ์ูเรเตอรท่ี์ท ำหน้ำท่ีจ่ำยปริมำณน ำ้มัน

เชือ้เพลิง ผสมกบัอำกำศใหก้บัเครือ่งยนต ์ต่อจำกวงจรเดินเรว็ต ่ำ

การท างานของวงจรเดนิเร็ว 

กำรท ำงำนของวงจรเดินเรว็ เมื่อลิน้เรง่เปิดจะท ำใหค้วำมเรว็ของอำกำศที่ไหลผ่ำนคอคอดจะ
เพ่ิมขึน้ แรงดนัท่ีปลำยหวัฉีดจะลดลงต ่ำกวำ่หอ้งลกูลอย ซึง่ท  ำใหน้  ำ้มนัเชือ้เพลิงในหอ้งลกูลอยท่ีผสมกบั
อำกำศใน ช่องอำกำศหลกัจะถกูดดูไหลผ่ำนหวัฉีดหลกั แตกเป็นฝอยละอองผ่ำนคอคอดเขำ้กระบอกสบู 



9.3.4 วงจรก าลัง (Power Circuit) 
วงจรก าลัง (Power Circuit) เมื่อเครื่องยนตต์อ้งกำรก ำลงัเพิ่มขึน้วงจรก ำลงัจะท ำงำนต่อ

จำก วงจรเดินเรว็ ซึ่งจ ำเป็นจะตอ้งเพิ่มปรมิำณกำรจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ ประมำณ 12 ถึง 13 ต่อ 1 
ในวงจร ก ำลงัจะประกอบดว้ยนมหนกู ำลงั ลกูสบูก ำลงั และลิน้ก ำลงั ซึ่งจะท ำหนำ้ท่ีเพิ่มปริมำณใหก้ับ
หวัฉีดหลกั ใหก้บัวงจรเดินเรว็ตอ่ไป 

การ างานของวงจรก าลัง 



9.3.5 วงจรป๊ัมเร่ง 
วงจรป๊ัมเร่ง (Accelerating Pump Circuit) ผูข้บัข่ีเหยียบคนัเรง่ทนัท่ีทนัใดในขณะท่ีรถวิ่งอยู่ 

ส่วนผสมไอดีท่ีจ่ำยใหก้บัเครื่องยนตจ์ะหนำประมำณ 8 ต่อ 1 เม่ือลิน้เรง่เปิดอย่ำงทันที อำกำศท่ีดดูผ่ำน 
คำรบ์เูรเตอรจ์ะมีปริมำณท่ีมำกขึน้ แต่น ำ้มนัไม่สำมำรถฉีดผ่ำนหวัฉีดได ้ท ำใหส้่วนผสมบำงลงชั่วขณะ 
จำกสำเหตนีุจ้ึงตอ้งมีวงจรป๊ัมเรง่ 

การท างานของวงจรป๊ัมเร่ง 



9.3.6 วงจรโช้ค 
วงจรโช้ค (Choke Circuit) คือ วงจรท่ีช่วยให้เครื่องยนต์สตำร์ตติดได้ง่ำยขึน้ ขณะท่ี

เครื่องยนต ์มีอณุหภมิูต ่ำ โดยลิน้โชค้จะปิดช่องดำ้นบนของคำรบ์เูรเตอร ์เพื่อสรำ้งแรงดดูที่ท่อหวัฉีดหลกั
ใหฉี้ดน ำ้มนั เชือ้เพลิงออกมำผสมกบัอำกำศ มำกขึน้ในขณะที่เครือ่งยนตอ์ณุหภมิูต ่ำ

ส่วนประกอบของโช้ค 



9.3.7 นมหนูไฟฟ้า 
เม่ือปิดสวิตชจ์ุดระเบิดแลว้ เครื่องยนตย์งัคงท ำงำนต่อไปอีกระยะหนึ่งเน่ืองจำกเครื่องยนต ์

เดินเบำมีควำมเร็วรอบสูงกว่ำปกติ ด้วยเหตุนีค้ำรบ์ูเรเตอรบ์ำงชนิดจึงต้องมีนมหนูไฟฟ้ำ (Run-on 
preventive mechanism of fuel cut system) ส ำหรบัตดัน ำ้มนัดว้ย นมหนไูฟฟ้ำ (โซลินอยด)์ เมื่อปิด
สวิตช ์ดบัเครือ่ง เข็มปิดน ำ้มนัจะเลื่อนออกไปอดุทำงน ำ้มนัของระบบเดินเบำท ำใหเ้ครือ่งยนตด์บัไดท้นัที 

การท างานของนมหนูไฟฟ้า 

การท างานของนมหนูไฟฟ้า 
เมื่อสตำรต์เครื่องยนตก์ระแสไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ไหลผ่ำนฟิวสเ์ขำ้ขัว้ B ของสวิตชก์ญุแจออกขัว้ IG 

ไหล เขำ้ขดลวดโซลินอยดล์งกรำวดค์รบวงจร เกิดสนำมแม่เหล็กดดูเข็มน ำ้มนัใหเ้ปิดออกน ำ้มนัก็จะไหล
ไปยงัช่อง ทำงเดินเบำได ้

เม่ือปิดสวิตชก์ญุแจดบัเครื่องกระแสไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่ ไม่สำมำรถไหลผ่ำนขัว้ B ของสวิตชก์ญุแจ 
ออกขัว้ IG ไปขดลวดโซลินอยดไ์ด ้ท ำใหส้นำมแม่เหล็กหมดไป เข็มน ำ้มนัจึงเลื่อนออกมำปิดช่องน ำ้มนั 
ท ำใหน้  ำ้มนัไม่สำมำรถไหลไปยงัช่องทำงเดินเบำได้


