


เอทานอล (Ethanol)  คอือะไร

เป็นสารแอลกอฮอลช์นิดหน่ึงทีผ่ลิตไดจ้ากการน าพชืผลทางการเกษตรจ าพวก
แป้งและน า้ตาล เช่น  มนัส ำปะหลงั ขำ้ว ขำ้วฟ่ำงหวำน ออ้ย กำกน ำ้ตำลเป็นวตัถดุิบ 
และผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยและหมกั เปลี่ยนจำกแปง้และน ำ้ตำลเป็นแอลกอฮอล ์



แอลกอฮอลด์งักลำ่วนี ้เรียกว่า เอทานอล บำงครัง้
เรยีกวำ่ เอทลิแอลกอฮอล์ ซึง่เป็นแอลกอฮอลช์นิดที่
ดื่มได ้และเมื่อผ่ำนกระบวนกำรกลั่นใหแ้อลกอฮอลมี์
ควำมบรสิทุธ์ิสงูถงึ 99.5% สำมำรถใชเ้ป็นสำรเพิ่มคำ่
ออกเทนในน ำ้มนัเบนซิน หรอืใชเ้ป็นเชือ้เพลิงโดยตรง
ในเครือ่งยนตเ์บนซิน

แอลกอฮอลท์ีผ่ลิต  จากน า้ตาลและแป้ง



1. ระบบน ้ำมนัเช้ือเพลิง (Fuel System)
2. ระบบจุดระเบิด (Ignition System)
3. ก ำลงัอดั (Compression)

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ

องค์ประกอบส าคญัที่จะท าให้เคร่ืองยนต์ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

www.trueplookpanya.com/knowledge/content/82155/-blo-sciche-sci



ระบบประจุไอดี

https://slideplayer.in.th/slide/2211838/



ระบบประจุไอดี ไส้กรองอากาศ
(Air Cleaner)

ไส้กรองอำกำศ เป็นส่วนส ำคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบัระบบ
น ้ำมนัเช้ือเพลิง เน่ืองจำกอำกำศท่ีจะมำผสมคลุกเคลำ้กบัน ้ ำมนัเช้ือเพลิง
จะตอ้งเป็นอากาศที่สะอาดปราศจากส่ิงแปลกปลอม 

ไม่เช่นน้ันแล้วกจ็ะท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกบัช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์
และอุดตนัท่อทางเดนิของวงจรต่าง ๆ ในคาร์บูเรเตอร์ 

ดงันั้น  ก่อนท่ีจะปล่อยอำกำศผำ่นไปท่ีคำร์บูเรเตอร์และเขำ้สู่
เคร่ืองยนตจึ์งตอ้งมีกำรกรองก่อน โดยกำรผำ่นอุปกรณ์กรอง ซ่ึงเรียกวำ่ไส้
กรองอำกำศนัน่เอง



1. ไส้กรองอากาศกระดาษแบบแห้ง
2. รูปไส้กรองอากาศกระดาษแบบเปียก (วสิกสั)
3. ไส้กรองอากาศแบบฟองน ้า

ไส้กรองอำกำศ ท ำหนำ้ท่ีกรองฝุ่ นผงท่ีปนมำกบัอำกำศ เพ่ือใหอ้ำกำศท่ี
จะผำ่นไปยงัคำร์บูเรเตอร์นั้นปรำศจำกฝุ่ นผงต่ำง 

ปัจจุบันรถจกัรยานยนต์มีกรองอากาศ 3 แบบด้วยกนั คือ



หน้าที่ หม้อกรองอากาศ
1. กกักนัฝุ่ นละอองท่ีจะไปท ำใหช้ิ้นส่วนของเคร่ืองยนตสึ์กหรอ  
2. ลดเสียงดงัในกำรดูดไอดีเขำ้ไปในหอ้งเผำไหม้
3. ดูดอำกำศเขำ้ไปเพ่ือควบคุมแก๊สพิษจำกไอเสีย



ระบบน า้มันเช้ือเพลงิ

ขอขอบคุณทีม่า
https://sites.google.com/site/cakrklbuytheiym/home/wicha2101-2109ngan-rabb-chid-cheux-phe-li-ngxi-lek-thr-xks



ระบบน า้มันเช้ือเพลงิ

ระบบน า้มนัเช้ือเพลงิในรถจักรยานยนต์น้ันมีส่วนประกอบที่ส าคญั คือ
- ถงัน ้ำมนัเช้ือเพลิง (Fuel Tank)
- ก๊อกน ้ำมนัเช้ือเพลิงและกรองน ้ำมนัเช้ือเพลิง (FuelCock, Strainer)
- ท่อทำงเดินน ้ำมนัเช้ือเพลิง  (Fuel line)
- กรองอำกำศ (Air Cleaner)
- คำร์บูเรเตอร์ (Carburetor)



ไอดี คือ  ส่วนผสมระหวำ่งอำกำศ กบัน ้ ำมนัเช้ือเพลิงตำมทฤษฎี   ( Theoretical air-fuel ratio)
อตัรำส่วนผสมของไอดีท่ีจะท ำใหก้ำรเผำไหมส้มบูรณ์  จะมีอตัราส่วน 15 ต่อ 1  โดยน า้หนัก 

ท่ีมำภำพ  http://auutagrone.blogspot.com/2013/08/3.html



หน้าที่ ของระบบน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในรถจกัรยำนยนต์นั้นมีหน้ำท่ี จ่ำยน ้ ำมนั
เช้ือเพลิงใหก้บัเคร่ืองยนตใ์นอตัรำท่ีเหมำะสมในทุกสภำวะกำรใชง้ำน  เพื่อให้
เกิดกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงอยำ่งสมบูรณ์

หนำ้ท่ี ของระบบน ้ำมนัเช้ือเพลิง

ขอขอบคุณทีม่า
https://sites.google.com/site/cakrklbuytheiym/home/wicha2101-2109ngan-rabb-chid-cheux-phe-li-ngxi-lek-thr-xks



ระบบน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ในปัจจุบนัมีอยู่ 2  แบบ คือ

ขอขอบคุณทีม่า
https://sites.google.com/site/cakrklbuytheiym/home/wicha2101-2109ngan-rabb-chid-cheux-phe-li-ngxi-lek-thr-xks

แบบคำร์บูเรเตอร์ (Carburetor) - แบบหวัฉีด



อุปกรณ์ของระบบน า้มันเช้ือเพลงิ      มีดงันี้

1. ถังน า้มันเช้ือเพลงิ  (Fuel Tank)

ระบบส่งน ้ำมนัเช้ือเพลิงแบ่งตำมลกัษณะกำรไหลของ
น ้ำมนัได ้2 แบบ คือแบบอำศยัแรงโนม้ถ่วงของโลก
และแบบอำศยัป๊ัมส่ง 

ทีฝ่ำปิดถงัน ้ ำมนัเช้ือเพลิง จะมีกำรเจำะรูเลก็ ๆ ไว ้1 รู 
เพื่อกำรระบำยอำกำศและควำมดนัของอำกำศภำยในถงั            

ดงัน้ันถำ้รูทีฝ่าถงัน า้มันอุดตนัอำจเป็นเหตุใหน้ ้ ำมนั
เช้ือเพลงิไม่ไหลเข้าคาร์บูเรเตอร์



2. ก๊อกน า้มันเช้ือเพลงิ (Fuel Cock)

เป็นอุปกรณ์ท่ีท ำหนำ้ท่ีปิด-เปิด กำรจ่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงจำกถงัน ้ ำมนัไปยงัคำร์บูเรเตอร์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระบบ คือ

2.1 ก๊อกแบบใช้ลิน้ปิด-เปิดทั่วไป (Gravity Feed)
เป็นแบบท่ีมีคนัส ำหรับเล่ือนปิด-เปิดทำงเดินน ้ ำมนั
เช้ือเพลิงจำกถงัไปสู่คำร์บูเรเตอร์ ซ่ึงผูข้บัข่ีจะเป็น
ผูท้  ำกำรเล่ือนปิด-เปิดด้วยตวัเอง ก๊อกแบบน้ีจะมี
กรองน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและถว้ยกรองน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
ประกอบอยูด่ว้ยกนั (ปัจจุบนัเลิกผลิตแลว้)



ท่ีมำภำพ ก๊อกน ้ำมนัเช้ือเพลิง

https://stallionsmotor.com/ก๊อกน ้ำมนัเช้ือเพลิง-centaur-2/

ภำพก๊อกแบบใชล้ิ้นปิด-เปิดทัว่ไป 



2.2 ก๊อกแบบสุญญากาศ (Fuel Pump Systems) 

ในระบบน้ีเป็นวำลว์แบบปกติปิด โดยอำศยัสุญญำกำศภำยในท่อไอดี ขณะเคร่ืองยนตท์ ำงำน
เพ่ือเปิดก๊อก ใหน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงไหลไปยงัคำร์บูเรเตอร์

ขอขอบคณุท่ีมำ
https://www.facebook.com/ThaiSuperbike/photos/a.350484661689922/1158852310853149/?type=3&theater





3.ป๊ัมไฟฟ้า จะไม่มีก๊อก ซ่ึงจะติดตั้งในรถรุ่นหัวฉีด WAVE125i (แรงดนัสูง) และรุ่นท่ี
ติดตั้งถงัน ้ ำมนัเช้ือเพลิงไวต้  ่ำกวำ่คำร์บูเรเตอร์ เช่น รุ่น AIR BLADE (แรงดนัต ่ำ)

ขอขอบคณุท่ีมำ
https://pubhtml5.com/vyzv/numj/basic





ขอขอบคณุท่ีมำ
https://pubhtml5.com/vyzv/numj/basic



https://www.youtube.com/watch?v=SjqlQhAjkWI

ที่มาของคาร์บูเรเตอร์  (Carburetor)



คาร์บูเรเตอร์  (Carburetor)

ขอขอบคุณทีม่า
https://sites.google.com/site/cakrklbuytheiym/home/wicha2101-2109ngan-rabb-chid-cheux-phe-li-ngxi-lek-thr-xks

จึงเปรียบเสมือนหวัใจของระบบ ท ำให้
น า้มันเช้ือเพลงิเป็นละอองละเอยีด กระจำย
คลุกเคลำ้กบัอำกำศไดอ้ยำ่งทัว่ถึง ดว้ยอตัรำ
ส่วนผสมโดยน ้ำหนกัท่ีเหมำะสม กบัสภำพ
ท ำงำนท่ีสภำวะต่ำง ๆ ของเคร่ืองยนต ์คือ 
อุณหภูมิ ควำมเร็ว และภำระของเคร่ืองยนต์

คำร์บูเรเตอร์เป็นอุปกรณ์หรือส่วนประกอบท่ีส ำคญัมำกของระบบน ้ำมนัเช้ือเพลิง 



1. ท าให้น ้ามันเช้ือเพลิงเป็นละอองละเอียด เพื่อกำรคลุกเคล้ำกับอำกำศ
เป็นไปอยำ่งสมบูรณ์

2. ควบคุมอัตราส่วนผสมให้เหมาะสมกับสภาพการท างานท่ีสภำวะต่ำง ๆ 
ของเคร่ืองยนต์

3. ควบคุมก าลังงานของเคร่ืองยนต์ ซ่ึงไดแ้ก่ รอบเคร่ืองยนต์ และแรงบิด
หนำ้ท่ี 3 ประกำรดงักล่ำว จะกระท ำโดยอตัโนมติัดว้ยคำร์บูเรเตอร์

หน้าทีห่ลกัของคาร์บูเรเตอร์ มีอยู ่ 3 ประกำร   คือ



เม่ืออากาศจากกระบอกไหลผ่านรูฉีด
ดว้ยควำมเร็วสูง แรงดนับริเวณปลำยรูฉีด
จึงลดลงมำก หรือเป็นสุญญำกำศ พื้นผิว
ของน ้ ำมีแรงดนับรรยำกำศกดอยู ่น ้ ำจึงถูก
ดูดข้ึนและฉีดเป็นฝอยละอองดว้ยกระแส
อำกำศ

หลกัการท างานเบ้ืองต้นของคาร์บูเรเตอร์

คำร์บูเรเตอร์อำศยัหลกักำรท ำงำนเบ้ืองตน้ของกระบอกฉีดยำกนัยงุในสมยัก่อน 

จำกหลกักำรท ำงำนของ
กระบอกฉีดยำกนัยงุ

http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Moterbike/web%20total/buttompage4.htm



ปริมำตรภำยในกระบอกสูบเพ่ิมข้ึนเป็นเหตุ
ใหเ้กิดสุญญำกำศและแรงดูด ดูดอำกำศเขำ้มำ
แทนท่ี อำกำศจึงไหลจำกไส้กรองอำกำศผำ่น
คำร์บูเรเตอร์เขำ้สู่กระบอกสูบ ขณะท่ีอำกำศ
ไหลผำ่นคำร์บูเรเตอร์ในส่วนท่ีเป็นคอคอด 
ควำมเร็วของอำกำศจะเพ่ิมข้ึนจึงเป็นเหตุให้
ควำมดนัลดลง

ในท ำนองเดียวกนัส ำหรับคำร์บูเรเตอร์ เม่ือลูกสูบเล่ือนลงในจงัหวะดูด 

หลกัการท างานของคาร์บูเรเตอร์
http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Moterbike/web%20total/buttompage4.htm



ขณะท่ีอำกำศไหลผำ่นคำร์บูเรเตอร์ในส่วนท่ีเป็นคอคอด ควำมเร็วของอำกำศจะ
เพ่ิมข้ึนจึงเป็นเหตุใหค้วำมดนัลดลง

น ้ำมนัเช้ือเพลิงมีแรงดนับรรยำกำศ
อยูน่ ้ ำมนัจึงถูกดูดข้ึน แลว้ฉีดเป็น
ฝอยละอองเขำ้สู่กระบอกสูบต่อไป



น ้ำมนัเช้ือเพลิงถูก
ดูดข้ึน แลว้ฉีดเป็น
ฝอยละอองผำ่นคอ
คอด หรือ Venturi
เขำ้สู่กระบอกสูบ
เขำ้หอ้งเผำไหม้
ต่อไป

https://sites.google.com/site/testelearnning/bth-thi-4



องค์ประกอบของการเผาไหม้จะต้องประกอบด้วย  3   อย่างดงันี้

1. อุณหภูม(ิประกายไฟ)
2. อากาศ
3. เช้ือเพลงิ

น ้ำมนัเบนซินจะเผำไหมไ้ดโ้ดยง่ำยถำ้เป็นไอ แลว้
มีเปลวไฟมำจุดซ่ึงกำรเผำไหมป้กติจะไม่มีกำรระเบิด 

การระเบิดจะมีความรุนแรงมากถ้าส่วนผสมระหว่าง
อากาศกบัเช้ือเพลงิมีความเหมาะสม แลว้ถูกอดัใหมี้ควำม
ดนัและอุณหภูมิสูงในภำชนะปิด แลว้เกิดกำรเผำไหม้
อยำ่งรวดเร็ว ดงัเช่น กำรเผำไหมภ้ำยในกระบอกสูบของ
เคร่ืองยนต์



องค์ประกอบการสันดาปของเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน

https://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

อุณหภูมิภายในหอ้งเผาไหม้ของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน



อัตรำส่วนผสมน้ีเป็นอัตรำส่วนผสมโดย
น ้ ำหนกั เช่น อัตราส่วนผสม 15:1 หมำยควำมว่ำ 
ปริมำณอำกำศ 15 ส่วน ผสมกบัปริมำณน ้ ำมนั 1 
ส่วน โดยน ้ำหนกั (กรัม, กิโลกรัม)

อตัราส่วนผสม อตัรำส่วนผสมระหวำ่งน ้ำมนัเช้ือเพลิงกบัอำกำศ เรียกวำ่ 
“อตัราส่วนผสมอากาศต่อน า้มันเช้ือเพลงิ”

https://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/blog-post_29.html



อตัราส่วนผสมทีใ่ห้ก าลงังานสูงสุด

คือ อตัรำส่วนผสมโดยน ้ำหนกัของอำกำศต่อน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 12:1-13:1 อตัรำ
ส่วนผสมน้ีมีช่ือเรียกเฉพำะวำ่ “อตัรำส่วนผสมท่ีใหก้ ำลงังำนสูงสุด”

จำกกำรทดสอบท่ีอตัรำส่วนผสมต่ำง ๆ อตัรำส่วนผสมท่ีใหก้ ำลงังำนของ
เคร่ืองยนตสู์งสุด



อตัราส่วนผสมทีป่ระหยดัเช้ือเพลงิทีสุ่ด

เ ม่ืออัตราส่วนผสมประมาณ 16:1 กำรส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงจะต ่ำสุด อตัรำส่วนผสมน้ีมีช่ือเรียกว่ำ “อตัรำ
ส่วนผสมท่ีประหยดัเช้ือเพลิงท่ีสุด” กำรปรับคำร์บูเรเตอร์ 
ตอ้งยดึส่วนผสมดงักล่ำวเป็นหลกั นัน่กคื็อ อตัรำส่วนผสม
ท่ีท ำให้เกิดกำรเผำไหมอ้ย่ำงสมบูรณ์ ให้ก ำลงังำนสูงสุด
และประหยดัน ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีสุด



อตัราส่วนผสมในทางปฏิบัติ



ส่วนประกอบของ
คาร์บูเรเตอร์



https://www.facebook.com/photo/?fbid=658218787932718&set=a.658212427933354



ทีม่า https://fr-fr.facebook.com/TSPAUTOService/photos/pcb.1211645635651873/1211645595651877/?type=3&theater





การท างานของคาร์บูเรเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=JIU8fymbGfo

งำนระบบจ่ำยน ำ้มนัเชือ้เพลิงแบบคำรบ์เูรเตอร ์- YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ToK1sZP4IPw

อธิบำยหลกักำรท ำงำนของคำรบ์มูอเตอรไ์ซค ์- YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JIU8fymbGfo
https://www.youtube.com/watch?v=ToK1sZP4IPw


ระบบลูกลอย

เม่ือระดับน า้มันสูงขึน้ ลูกลอยและเข็มกจ็ะสูงขึน้ตามไป
ดว้ย เขม็กจ็ะไปปิดรูน ้ำมนั โดยกำรข้ึนไปยนับ่ำเขม็ 
น ้ำมนัท่ีไหลเขำ้หอ้งลูกลอยกจ็ะหยดุไหล ในขณะท่ี
เคร่ืองยนตย์งัติดอยู ่กำรท ำงำนกจ็ะเป็นเช่นน้ีตลอดไป

ห้องลูกลอย จะรักษำระดบัน ้ำมนัเช้ือเพลิงใหค้งท่ี เพื่อจ่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงใหแ้ก่เคร่ืองยนต์
อยำ่งสม ่ำเสมอ ตำมสภำพกำรท ำงำนของเคร่ืองยนต ์

ระดบัน า้มันในห้องลูกลอยจะต ่าลง ลูกลอยและ
เขม็ลูกลอยกจ็ะต ่ำลงดว้ย เขม็ลูกลอยกจ็ะเปิดรู
น ้ ำมนั ท ำใหน้ ้ ำมนัไหลเขำ้มำเติมในหอ้งลูกลอย
จนไดร้ะดบั

เม่ือระบบส่งจ่ายน า้มันเช้ือเพลงิให้แก่เคร่ืองยนต์ 



มีไว้เพ่ือระบายน ้ามันท่ีมีมำกเกินควำม
จ ำเป็นออกไปจำกหอ้งลูกลอย เช่นใน
กรณทีีเ่ขม็ลูกลอย และบ่าเขม็ปิดไม่สนิท 
ซ่ึงอำจเน่ืองมำจำกฝุ่ นผง หรือวสัดุ
แปลกปลอมอ่ืน ๆ ติดคำ้งอยูบ่ริเวณ
หนำ้สมัผสั

ท่อน ้ามันล้น 



ระบบโช๊คคาร์บูเรเตอร์

คาร์บูเรเตอร์จงึมีระบบโช๊ค
เพ่ือเพ่ิมปริมำณน ้ำมนัเช้ือเพลิงใหมี้ปริมำณเพียง
พอท่ีจะท ำใหติ้ดเคร่ืองยนตไ์ดง่้ำยในสภำวะ
ดงักล่ำว 
ดงันั้นส่วนผสมจึงหนำกวำ่ปกติในขณะเร่ิมติด
เคร่ืองยนต์

เคร่ืองยนต์ยงัเยน็อยู ่หรือ อุณหภูมิต า่

เพ่ือใหเ้คร่ืองยนตส์ตำร์ทติดง่ำยในขณะท่ี

ลิน้โช๊คยดึติดอยู่ที่ตัวคาร์บูด้านกรอง
อากาศของคาร์บูเรเตอร์



น ้ ำมนัจะถูกก ำหนดโดยนมหนู
เดินเบำ และผสมกบัอำกำศ ซ่ึงไหล
ผ่ำนเขำ้มำทำงสกรูอำกำศ ส่วนสก
รูปรับลูกเร่งจะเป็นตวัก ำหนด รอบ
เดินเบำ

ระบบความเร็วต ่า ระบบควำมเร็วต ่ำจะท ำงำนในขณะท่ีลูกเร่งอยูใ่นต ำแหน่ง
ต ่ำสุดหรือเปิดไม่เกิน ¼



https://www.facebook.com/photo/?fbid=658218787932718&set=a.658212427933354



อัตรำ ส่วนผสม ท่ี เค ร่ืองยนต์
ตอ้งกำรกจ็ะสูงกวำ่ขณะควำมเร็วเดิน
เบำ 
ด้วยเหตุน้ีน่ีเองคำร์บูเรเตอร์จึง

จ ำเป็นตอ้งมีระบบควำมเร็วสูง

ระบบความเร็วสูงลูกเร่ง

เม่ือลูกเร่งยกตวัมำกข้ึน ควำมเร็ว
ของเคร่ืองยนตก์จ็ะมำกข้ึนดว้ย  



https://www.facebook.com/photo/?fbid=658218787932718&set=a.658212427933354



https://www.facebook.com/photo/?fbid=658218787932718&set=a.658212427933354



https://www.facebook.com/photo/?fbid=658218787932718&set=a.658212427933354



ลกัษณะการเปิดของเขม็เร่งเพ่ือก าหนดปริมาณน า้มันเช้ือดพลงิ

http://www.payaptechno.ac.th/





คาร์บูเรเตอร์แบบสุญญากาศ
(CV-Carburetor Type)



การท างานของคาร์บูเรเตอร์แบบสุญญากาศ
(CV-Carburetor Type )

แต่จะมีส่วนประกอบเพิม่ขึน้จากเดมิ คือ 
หอ้งสุญญำกำศ (Vacuum-Chamber)
หอ้งบรรยำกำศปกติ (Atmospheric-Chamber) 
โดยมีแผ่นไดอะแฟรม (Diaphram) กั้นห้อง

ทั้งสองไว ้แผน่ไดอะแฟรมจะติดเป็นชุดเดียวกนั
กับลูกเร่ง โดยลูกเร่งส่วนล่ำงเจำะรูไวเ้พื่อให้
อำกำศใต้ลูกเร่ง (สุญญำกำศ) เข้ำมำในห้อง
สุญญำกำศ

มีหลกัการท างานเบ้ืองต้น
เช่นเดยีวกบัคาร์บูเรเตอร์ทัว่ไป 



ถ้าบิดคนัเร่งเพ่ือตอ้งกำรเพ่ิมควำมเร็วรอบของ
เคร่ืองยนต ์ล้ินปีกผเีส้ือจะเปิดมำกข้ึน ท ำใหอ้ำกำศไหล
ผำ่นคอคอดมำก สุญญำกำศภำยใตลู้กเร่งมำกข้ึน ถำ้แรง
ดูดของสุญญำกำศมำกกวำ่แรงดนัสปริงสุญญำกำศจะ
ดูดใหลู้กเร่งลอยตวัสูงข้ึน เกิดกำรจ่ำยน ้ำมนัมำกข้ึน

กำรท ำงำนเม่ือเคร่ืองยนตท์ ำงำนท่ีรอบเดินเบำ ล้ินปีกผเีส้ือจะอยูใ่นต ำแหน่งเปิดเลก็นอ้ย 

ท ำใหอ้ำกำศไหลผำ่นคอคอดนอ้ย สุญญำกำศท่ีเกิดข้ึน
ภำยใตลู้กเร่งมีไม่เพียงพอ สปริงจะกดลูกเร่งไว ้(ลูกเร่ง
และเขม็เร่งจะไม่ท ำงำน) 



ระบบโช๊ค ของคาร์บูเรเตอร์แบบสุญญากาศ

เม่ือเปิดล้ินช่วยสตำร์ท (By starter Valve)
วงจรช่วยสตำร์ทจะต่อกับท่อรับอำกำศในขณะ
สตำร์ทเคร่ืองยนตจ์ะเกิดสุญญำกำศข้ึนในท่อรับ
อำกำศ อำกำศและน ้ ำมนัเช้ือเพลิงจะถูกดูดผ่ำน
นมหนูอำกำศช่วยสตำร์ท (By starter air jet) และ
นมหนูน ้ ำมนัช่วยสตำร์ท (By starter fuel jet) เพื่อ
ท ำใหส่้วนผสมหนำกวำ่ปกติ

หลกัการท างานของระบบโช๊คของคาร์บูเรเตอร์ชนิดสุญญากาศ



โดยอตัรำกำรไหลของอำกำศท่ีต ่ำเน่ืองจำกล้ินปีกผีเส้ือเปิดเล็กน้อยจะยงัคงให้ลูกเร่งและเข็ม
เร่งอยูต่  ่ำสุด

ร ะ บ บ เ ดิ น เ บ า  / 
ความเร็วต ่า

ระบบเดนิเบาจะท ำงำนท่ีต ำแหน่งล้ินปีกผเีส้ือปิดหรือเปิด
เลก็นอ้ยส่วนผสมของไอดีจะจ่ำยเขำ้เคร่ืองยนตท์ำงช่องทำง
เดินเบำ (Idle port)





ท ำให้อำกำศผ่ำนเขำ้ไปถึงนมหนูเดินเบำและ
ผสมกบัน ้ ำมนัเช้ือเพลิง แลว้จ่ำยไอดีออกท่ีช่องทำง
เ ดิน เบำ  (Idle-port) ด้ำน ล้ินปีกผี เ ส้ือ ก่อนเข้ำ
เคร่ืองยนตถ์ำ้บิดคนัเร่งเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ล้ินปีกผีเส้ือ
จะเปิดเพ่ิมข้ึน เคร่ืองยนต์จะตอ้งกำรไอดีเพ่ิมมำก
ข้ึน แต่ช่องทำงเดินเบำไม่สำมำรถจ่ำยไอดีได้
เพียงพอ ไอดีจะถูกจ่ำยเพ่ิมข้ึนอีกโดยท่อทำงผ่ำน
อีกท่อท่ีอยูห่ลงัล้ินปีกผเีส้ือ

การท างานของระบบเดนิเบา / ความเร็วต ่า
อำกำศปกติจะผำ่นกรองอำกำศเขำ้หอ้งส่วนล่ำงใตแ้ผน่ไดอะแฟรม อำกำศจำกหอ้งส่วนล่ำงใตแ้ผน่ไดอะแฟรม
จะส่งผำ่นท่อทองเหลือง 2 ท่อเขำ้วำลว์ล้ินตดัอำกำศโดยจะถูกเปิดอยูต่ลอดเวลำดว้ยแรงกดของสปริง



ระบบลิน้ตัดอากาศ (Air cut-off valve system)

แผ่นไดอะแฟรมของชุดลิน้ตดัอากาศ
จะเปิดวำลว์ช่องทำงเดินอำกำศเดินเบำ

ตลอดโดยแรงดนัของสปริง เม่ือผ่อนคนัเร่ง
ทนัทีทนัใด (ลิน้ปีกผเีส้ือ / ลูกเร่งปิด
ทันทีทันใด) 

ในสภำพกำรท ำงำนปกติของเคร่ืองยนต์
(เดินเบำ, ควำมเร็วสูง) 

ท ำใหเ้กิดสญุญำกำศสงูที่คอท่อไอดี (หลงัลิน้ปีกผีเสือ้
ก่อนเขำ้เครือ่งยนต)์ ดดูแผ่นไดอะแฟรมใหเ้ลื่อนตวัออก 



https://www.facebook.com/underblackshop/photos/pcb.964853703627290/964853650293962/?type=3&theater



https://www.facebook.com/underblackshop/photos/pcb.964853703627290/964853650293962/?type=3&theater



ระบบฉีดเช้ือเพลงิของจักรยานยนต์

ทีม่าภาพระบบ PGM-FI ของฮอนด้า   https://www.thaihonda.co.th/technology/PGM_FI.PDF



ระบบฉีดเช้ือเพลงิ   PGM-FI

ส่วนในเคร่ืองยนตท่ี์ใชร้ะบบฉีดเบนซิน
ปริมำณกำรจ่ำยเบนซินควบอยำ่งแม่นย  ำ
โดยคอมพิวเตอร์(กล่องควบคุม ECM )

เคร่ืองยนต์แบบธรรมดาปริมำณของเบนซินท่ี
เคร่ืองยนตต์อ้งกำรควบคุมโดยคาร์บูเรเตอร์ 



เคร่ืองยนต์ระบบฉีดเช้ือเพลงิ PGM - FI  ( Programmed Fuel Injection )

PGM - FI คือระบบจ่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงแบบหวัฉีดของฮอนดำ้ เป็นระบบจ่ำยน ้ำมนั
เช้ือเพลิงท่ีใชห้วัฉีดเป็นตวัจ่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงใหก้บัเคร่ืองยนต ์แทนกำรใชค้ำร์บูเรเตอร์ 

ระบบ PGM-FI จะเป็นกำรท ำงำนร่วมกนัของคอมพวิเตอร์ (ECM) และเซนเซอร์ต่าง ๆ
โดยอำศยัขอ้มูลจำกเซนเซอร์ต่ำง ๆ ทั้ง 6 จุดท่ีติดตั้งอยูใ่นระบบ



ECM จะท าหน้าที ่

ค ำนวณปริมำณควำมตอ้งกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตใ์นสภำวะต่ำง ๆ 
แลว้สัง่ใหห้วัฉีดจ่ำยน ้ำมนัใหก้บัเคร่ืองยนตใ์นปริมำณท่ีพอเหมำะกบัควำมตอ้งกำร
ของเคร่ืองยนตใ์นสภำวะนั้น ๆ 

กล่องควบคุม ECM
ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 



ต าแหน่งในการติดตั้งเซนเซอร์ต่าง ๆ ทั้ง 6 จุดทีต่ิดตั้งอยู่ในระบบฉีดเช้ือเพลงิ PGM-FI ของฮอนด้า



ระบบ PGM-FI ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงันี้
1.   กล่อง ECM
2.หวัฉีดน ้ำมนัเช้ือเพลิง
3. ชุดเซนเซอร์ท่ีเรือนล้ินเร่ง
4. เซนเซอร์ตรวจจบัควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต์

(อลัเตอร์เนเตอร์, ขดลวดพลัเซอร์)
5. เซนเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมิน ้ำมนัเคร่ือง
6. เซนเซอร์ตรวจจบักำรเอียงของรถ
7. ป๊ัมน ้ำมนัเช้ือเพลิง
8.ขั้วตรวจสอบ



ระบบ PGM-FI ของฮอนด้า

จะเห็นวำ่ Sensor ตรวจจบัสภำวะ
กำรท ำงำนของเคร่ืองยนต ์เป็นตวั
ส่งขอ้มูลสภำวะกำรท ำงำนต่ำง ๆ 
ของเคร่ืองยนตใ์หก้ล่องควบคุม 
ECM ทรำบ 
กล่อง ECM จะน าข้อมูลเหล่าน้ันไป
ประมวลผลค านวณหาปริมาณเช้ือเพลงิ
ที่เคร่ืองยนต์ต้องการในสภาวะน้ัน ๆ 
แล้วส่ังให้หัวฉีดน า้มันออกมาผสมกบั
อากาศให้ได้ส่วนผสมทีพ่อเหมาะที่สุด

ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 



ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 



ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

1.ท่อไอเสียเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ
ไอเสียท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมจ้ะคลำยออกทำงล้ินไอเสียโดยแรงขบัดนั

ของลูกสูบ ขณะท่ีลูกสูบเล่ือนข้ึน  ดงันั้นรูปทรงของท่อไอเสียทำงดำ้นปลำย
ท่อจะเพิ่มขนำดใหญ่ข้ึนเป็นแบบปลำยบำน ออกเพื่อใหก้ำรไหลของไอเสีย
ไหลไดอ้ยำ่งรำบล่ืน



2.ท่อไอเสียเคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ

กำรคลำยไอเสียเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ  รูปทรงของท่อไอเสียมีผลต่อ
กำรคลำยไอเสียเป็นอยำ่งมำก  ไอเสียท่ีคลำยออกอำศยัควำมแตกต่ำงของ
ควำมดนัแก๊สระหวำ่งกระบอกสูบกบัท่อไอเสียเพื่อใหมี้กำรผลกัดนัไอดี
ไม่ใหไ้หลออกท่ีปลำยจงัหวะคลำย  ฉะนั้นท่อไอเสียมีควำมจ ำเป็นมำ
ส ำหรับจกัรยำนยนต ์2 จงัหวะ  เพรำะนอกจำกจะช่วยระงบัไม่ใหเ้กิดเสียง
ดงัแลว้ท่อไอเสียยงัท ำหนำ้ท่ีป้องกนัไม่ใหไ้อดีไหลตำมไอเสียออกไป
ในขณะขบัไอเสียออก





ตารบ์เูรเตอร ์ แบบCV Carburetor

https://www.youtube.com/watch?v=wyspAHrMbb8&t=1s



http://www.kpc.ac.th/th/images/files/patpakorn.pdf

มารู้จักคาบูเรเตอรก์ันใหล้ึกอีกหน่อย



https://www.youtube.com/watch?v=LUB97XyRRgM

เทคนิคกำรจนูคำรบ์แูละ👉 วิธีกำรไลน่มหน ู- YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LUB97XyRRgM


https://www.youtube.com/watch?v=OefH10vlZ2k

EP.72 สอนถอดคำรบ์เูรเตอร ์NSR พรอ้ม
อธิบำยกำรท ำงำน มือใหม่ไม่ควรพลำด -

https://www.youtube.com/watch?v=OefH10vlZ2k


https://thepkarnchang.com/product/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9-yz85/



https://www.grandprix.co.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%
E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5/

การส่งเชือ้เพลงิแบบหัวฉีด





คารบ์เูรเตอร ์EP.1 ชนิดและส่วนประกอบของคารบ์เูรเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=U4giJ7n4d8o&li
st=PLMN42Ro2yq3ZLj3Lj1I2-sPA3LtCX9FL-&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=Jk3xGrNRQXY&lis
t=PLMN42Ro2yq3ZLj3Lj1I2-sPA3LtCX9FL-&index=9

คารบ์เูรเตอร ์EP.2 การปรับจูนคารบ์เูรเตอรเ์บือ้งต้น 

ระบบน า้มันเช้ือเพลงิ



https://www.youtube.com/watch?v=V9QVHN2WDrc

Motorcycle Carburetor Working Principle and Animation - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=V9QVHN2WDrc


https://www.youtube.com/watch?v=t2mn48zVThg

Carburetor working & Tuning Explained in Detail | Malayalam - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=t2mn48zVThg


https://www.youtube.com/watch?v=Gkhd-eJk234

How Carburettor Works ( 3D Animation) in Suzuki GS150R Motorcycle - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Gkhd-eJk234


https://www.youtube.com/watch?v=llQzJV-I2mo

HOW MOTORCYCLE CARBURETOR WORKS - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=cP-jYpJxXko

https://www.youtube.com/watch?v=llQzJV-I2mo


https://www.youtube.com/watch?v=MraEE_o0yH4

คณุรูจ้กัน ำ้มนัแตล่ะชนิดมำกขึน้ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MraEE_o0yH4

