
https://www.youtube.com/watch?v=mLJoNQ-
yzqU&list=PLMN42Ro2yq3ZLj3Lj1I2-sPA3LtCX9FL-&index=3

การตรวจสอบระดับน า้มันเคร่ือง

https://www.youtube.com/watch?v=4G6ZOk2w0rY&li
st=PLMN42Ro2yq3ZLj3Lj1I2-sPA3LtCX9FL-&index=4

การเปลีย่นถ่ายน า้มันเคร่ือง -

ระบบหล่อล่ืน (Lubrication Systems)

https://www.youtube.com/watch?v=4G6ZOk2w0rY&list=PLMN42Ro2yq3ZLj3Lj1I2-sPA3LtCX9FL-&index=4


ระบบหล่อล่ืน (Lubrication Systems)

การป้องกนัและลดความเสียดทานหรือลดความฝืด, 
ลดการสึกหรอของกลไกและช้ินส่วนเคร่ืองยนตท่ี์มี
การท างานนั้น จึงจ าเป็นตอ้งใหมี้การหล่อล่ืนข้ึนใน
เคร่ืองยนต ์ เพราะ เม่ือเคร่ืองยนตท์ างานลูกสูบ
เคล่ือนท่ีข้ึน-ลง การเสียดสีกบัผนงักระบอกสูบ ดว้ย
ความเร็วต ่าและสูง การเคล่ือนท่ีน้ียอ่มท าใหเ้กิดความ
ฝืดและการสึกหรอเกิดข้ึนนั้นเอง

http://www.wicec.ac.th/web/elerning/moto/html/u3.html



หน้าที่ของระบบหล่อล่ืน
ท าหน้าที่ ลดความฝืด  ระบายความร้อน ป้องกันการร่ัวของ
ก าลังอัด  ดดูซับแรงส่ันสะเทอืน  ป้องกันสนิม  ป้องกันการกัด
กร่อน  และท าความสะอาดเคร่ืองยนต์

ท าหน้าที ่ลดความฝืดและป้องกันการสึกหรอ

โดยอาศัยแผ่นฟิล์ม (Flim) ของน า้มันหล่อล่ืน
แทรกตวัฉาบอยู่บนผวิหน้าของช้ินส่วนทั้งท่ี
เคล่ือนท่ีและอยูก่บัท่ี เพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้ลหะสมัผสั
กนัโดยตรง แต่เป็นการสมัผสัโดยตรงระหวา่งโลหะ
กบัน ้ามนัหล่อล่ืน ลกัษณะอาการเช่นน้ีสามารถลด
การสึกหรอและความฝืดลงได้



https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y

ท าหน้าที ่ ลดความฝืดทีเ่ป็นสาเหตุของความร้อนแล้ว  การหล่อล่ืนยังช่วยดดูซับ
ความร้อนทีเ่กิดจากการเผาไหม้ และช่วยระบายความร้อนทีเ่กดิขึน้อกีด้วย



ท าหน้าที ่ป้องกันการร่ัวของก าลังอัด โดยอาศัยแผ่นฟิล์ม (Film) ของน า้มันหล่อล่ืนแทรก
ตวัฉาบอยู่บนผวิหน้าของช้ินส่วนทั้งทีเ่คล่ือนทีแ่ละอยู่กบัที่

เช่น ผนังกระบอกสูบ ผิวลูกสูบ
ตามแหวนลูกสูบ แผ่นฟิล์ม
ของน า้มันหล่อล่ืน จะช่วยอุด
ช่องว่างระหว่างช้ินส่วนเป็นการ
ป้องกนัการร่ัวไหลของก าลงัอดั
และแกสในกระบอกสูบได้อกีด้วย

https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y



https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y

นอกจากนีร้ะบบหล่อล่ืน ยังท าหน้าที ่ป้องกันสนิม  ป้องกันการกัดกร่อน ดดูซับแรงส่ันสะเทอืน 
และท าความสะอาดเคร่ืองยนต์

ท าความสะอาดเคร่ืองยนต์ป้องกันสนิม  ป้องกันการกัดกร่อน 



โดยสารหล่อล่ืนน้ันจะอยู่ในรูปของ ของแขง็, ของแขง็ที่บดเป็นผง, ของเหลว, ก๊าซ 
แต่ทีนิ่ยมใช้งานกนัแพร่หลายจะอยู่ในรูปของของเหลว เช่น น ้ามันหล่อล่ืน หรือ
สารทีม่ีลกัษณะเหนียว เช่น จาระบี

สารหล่อล่ืน (Lubricators)

คือสารหรือวสัดุทีใ่ช้การหล่อล่ืนช้ินส่วนต่างๆ ของเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร 

https://www.factomart.com/th/lubricators



https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y



สารเพิม่คุณภาพจะถูกผสมเขา้กบัน ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานในสดัส่วนท่ีพอเหมาะ เพื่อใหมี้ 
คุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการหล่อล่ืนใหเ้พ่ิมข้ึนมา 

สารเพิม่คุณภาพ

ดงัน้ันน ้ามนัเคร่ืองจึงมีหลายชนิดเพ่ือให ้เหมาะสมกบัเคร่ืองยนตแ์ต่ละประเภท และ
การใชง้านท่ีแตกต่างกนั สารเคมีเพ่ือคุณภาพท่ีใชผ้สมลง ในน ้ามนัเคร่ือง ไดแ้ก่

1. เพ่ิมดชันีความหนืด (Viscosity Index Imporver)

2. ชะลา้งท าความสะอาด (Detergent)

3. ป้องกนัสนิม และการกดักร่อน (Rust and Corrosion Inhibitor)



4. ลดการสึกหรอ ( Anit-wear)

5. กระจายเขม่าตะกอน (Dispersant)

6. ตา้นทานการรวมตวักบัออกซิเจน (Oxidation Inhibitor)

7. ตา้นทานการเกิดฟอง (Anti-foam)

โดยทัว่ ๆ ไปมีมาตรฐานอยู ่ 2 ระบบดว้ยกนั  คือ
1. มาตรฐานการแยกตามความหนืด โดย SAE แสดงถึง ความขน้ใสหรือความหนืดของน ้ามนัเคร่ือง
2. มาตรฐานน ้ามนัเคร่ืองตามสภาพการใชง้าน ไดแ้ก่ มาตรฐานของสถาบนั ปิโตรเลียมอเมริกนั 

(American Petroleum Institute : API) มาตรฐานทางทหารของสหรัฐ (MIL Spec.) และของบริษทั
รถยนต์

การแยกประเภทน ้ามนัเคร่ือง



1.มาตรฐานการแยกน า้มันเคร่ืองตามความหนืด

สมาคมวศิวกรยานยนต์หรือ SAE (Society of Automotive Engineers : SAE) ไดต้ั้ง มาตรฐาน
ระบบความหนืดน ้ามนัเคร่ืองโดยใชเ้ครือ่งมือการทดสอบวดัความขน้ใสของน า้มนัเครือ่ง 

SAE แสดงถึง ความขน้ใสหรือความหนืดของน ้ามนัเคร่ือง โดยก าหนดเป็นตวัเลขตามหลงั
ตวัอกัษรSAE ซ่ึงมีทั้งเกรดเด่ียวและเกรดรวม เช่น SAE 15 W (ใชใ้นเขตหนาว) หรือ 
SAE 30, 40 (ใชใ้นเขตร้อน) หรือ SAE 10W-30, 15W-40 (ใชไ้ดท้ั้งเขตหนาวและร้อน)



2. ดชันีความหนืด (Viscosity Index) ดชันีความหนืด คือ ค่าท่ีแสดงถึงความ สามารถในการ
ตา้นทานต่อการเปล่ียนแปลงความหนืด     เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนไปน ้ามนัท่ีค่าความหนืด 
เปล่ียนแปลงไปมาก เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิแสดงวา่ น ้ ามนัมีค่าดชันีความหนืดต ่า 
(V.I. ต ่า) น ้ามนัท่ีค่าความหนืดเปล่ียนแปลงไปไม่มาก เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิแสดงวา่ 
น ้ ามนัมีค่าดชันี ความหนืดสูง (V.I. สูง)

คุณสมบัตนิ า้มันหล่อล่ืน 

1. ความหนืด (Viscosity) หมายถงึ ความขน้ใสของน ้ามนั โดยการวดัค่าความขน้ใสจะท าท่ี 
อุณหภูมิใดอุณหภูมิหน่ึง น ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีมีความหนืดต ่ากจ็ะไหลไดง่้าย 



การทดสอบวัดความข้นใสของน า้มันเคร่ือง และไดแ้บง่เบอรน์ า้มันออกเป็น 2 เกรด

1. น า้มันเกรดธรรมดา (SINGLE GRADE) เช่น เบอร์ 10 W,  30 ,  40 ,  50 ,  90 , 140

2. น า้มันเกรดรวม (MULTIGRADE) เช่น เบอร์ 15 W –40 , 15W –50 ,  20W - 50

2. มาตรฐานน า้มันเคร่ืองตามสภาพการใช้งาน API

SAE แสดงถึง ความขน้ใสหรือความหนืดของน ้ามนัเคร่ือง โดยก าหนดเป็นตวัเลขตามหลงั

1. มาตรฐานน า้มันเคร่ือง API (American Petroleum Institute) สถาบันปิโตร เลียมแหง่
อเมริกา ไดก้ าหนดไว้ดงันี้

http://www.krtc.ac.th/html/images/stories/chapter7.pdf



https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y

SAE เบอรน์ า้มันเคร่ืองก าหนดไว้



ก) มาตรฐานน า้มันเคร่ืองส าหรับเคร่ืองยนต์เบนซินใชอ้กัษร S (Service Station) ไดแ้ก่ SF, 
SH, SJ และ SL เป็นตน้ 

ข)  มาตรฐานน า้มันเคร่ืองส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซล ใชอ้กัษร C (Commercial หรือ Compression) 

ไดแ้ก่ CC, CD, CF, CE, CF-4, CG-4 และ CH-4 เป็นตน้ ในปัจจุบนัท่ีประกาศ ออกใชใ้นปี2542 ส าหรับ
เคร่ืองยนตดี์เซล 2 จงัหวะ มาตรฐานท่ีใชคื้อ CD-2 และ CF-2

1. มาตรฐานน า้มันเคร่ือง API (American Petroleum Institute) สถาบันปิโตรเลียมแหง่
อเมริกา ไดก้ าหนดไว้ดงันี้

http://www.krtc.ac.th/html/images/stories/chapter7.pdf



กลุ่มที ่2 คือ API C มาจาก Compression Ignition หรอืการจดุระเบิด
ดว้ยแรงอดั ใชว้ดัคณุภาพน า้มันเคร่ืองยนตด์เีซล

API S และ API C ต่างกันอย่างไร?

กลุ่มที ่1 คือ API S มาจาก Spark Ignition หรอืการจดุระเบิดดว้ย
ประกายไฟจากหวัเทียน ใชว้ดัคณุภาพน า้มนัเครือ่งยนตเ์บนซนิ

https://www.valvoline.co.th/our-products/engine-oil/deo.php
https://www.valvoline.co.th/our-products/engine-oil/pcmo.php


ความเหมือนกนัของมาตรฐานทัง้ 2 แบบนีก็้คือ หลงัตวั S และ C จะมีตวัอกัษร
หอ้ยทา้ยไลจ่าก A, B, C,... เช่น API SA, API SB หรอื API CA, API 
CB ซึง่เกรด A จะมคุีณภาพต ่าทีสุ่ด แต ่API C จะพิเศษขึน้มาหน่อย คือ
บางครัง้จะมีเลข 4 ตอ่ทา้ย เช่น API CF-4 หมายถงึเหมาะทีจ่ะใช้กับ
เคร่ืองยนต ์4 จังหวะเทา่น้ัน

นอกจากนัน้ น า้มนัเครือ่งบางชนิดอาจใชไ้ดท้ัง้เครือ่งยนตเ์บนซนิและ
ดีเซล เช่น API SL / CG-4 แตน่ า S ขึน้ก่อนเพราะเกรดคณุภาพทาง
เบนซนิเหนือกวา่

https://www.valvoline.co.th/our-products/


เลือกใช้น า้มันเคร่ืองทีมี่ API อย่างไรใหเ้หมาะกับรถ?
การเลือกใชน้ า้มนัเครือ่งท่ีมีมาตรฐาน API สามารถเทียบไดจ้ากปีท่ีผลิตรถยนตต์ามตารางดา้นลา่ง โดยช่างวา
โวลีนแนะน าวา่ไมค่วรใชน้  า้มนัเครือ่งท่ีมีคณุภาพต ่ากวา่ท่ีรถรุน่นัน้ควรใช ้เช่น รถเครือ่งยนตเ์บนซนิท่ีผลิตในปี 
2011 เป็นตน้ไป ควรใชน้  า้มนัเครือ่งท่ีมีมาตรฐาน API SN แตไ่ม่ควรใชน้  า้มนัเครือ่งท่ีมีมาตรฐานต ่ากวา่อยา่ง 
API SM, API SL และ API SJ

https://www.valvoline.co.th/our-products/
https://www.valvoline.co.th/information/tips/201822.php
https://www.valvoline.co.th/our-products/
https://www.valvoline.co.th/our-products/
https://www.valvoline.co.th/information/tips/201822.php
https://www.valvoline.co.th/our-products/


ก) MIL-L-2104 เป็นมาตรฐานส าหรับเคร่ืองยนตดี์เซลทั้ง 4 จงัหวะ และ 2 จงัหวะ และสามารถ
ใชไ้ดก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซินไดด้ว้ย ปัจจุบนัท่ีใชก้นัอยู ่คือ MIL-L-2104 D (CD/SF) , MIL-L-

2104(CE/SG), MIL-L-2014 F (CF-4/SG) และ MIL-PRF-2104 G 

2. มาตรฐานทางทหารสหรัฐฯ (US.Military Specification หรือ MIL-L Spec.)

ข) MIL-L-46152 เป็นมาตรฐานส าหรับเคร่ืองยนตเ์บนซิน ซ่ึงสามารถใชไ้ด ้กบัเคร่ืองยนตดี์เซล 4 
จงัหวะไดด้ว้ยปัจจุบนัท่ีใชก้นัอยูคื่อ MIL-L-46152 E (SG/CD)

http://www.krtc.ac.th/html/images/stories/chapter7.pdf



ก) เคร่ืองยนตเ์บนซิน : CCMC (G1), (G2), (G3), (G4), (G5) 

ข) เคร่ืองยนตดี์เซลงานเบา : CCMC (D1), (D2), (D3), (D4), (D5) 

ค) เคร่ืองยนตดี์เซลใชก้บัรถยนตน์ัง่ (Passenger Diesel) : (PD-1), (PD-2)

3. มาตรฐาน CCMC ของยุโรป (Committee of Common Market Constructors) 

ทีม่า: บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

http://www.krtc.ac.th/html/images/stories/chapter7.pdf



https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y

API เบอรน์ า้มันเคร่ืองก าหนดไว้



สรุปมาตรฐานของน า้มันทีใ่ช้

https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y



https://www.youtube.com/watch?v=Ui_Swg8CtgE

เบอรข์องน า้มนัเครือ่ง และความหนืด



https://www.youtube.com/watch?v=hEv3NVUFOCQ

มาตรฐานน า้มนัเครือ่ง SAE 5W-30 มาตรฐานที่ควรตอ้งร ้



ประเภทของระบบหล่อล่ืนในรถจักรยานยนต์

2. ระบบหล่อล่ืนรถจักรยานยนต์ 2   จังหวะ

แบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ

1. ระบบหล่อล่ืนรถจักรยานยนต์   4 จังหวะ 



1. ระบบหล่อล่ืนรถจักรยานยนต์   4 จงัหวะ แบ่งออกเป็น  2  แบบ คือ

และตกัวิดน า้มนัเครือ่งในอา่งน า้มนัเครือ่งตามการเคลื่อนที่
ของเพลาขอ้เหวี่ยง  ชอ้นจะวิดน า้มนัเครือ่งขึน้ไปยงัชิน้สว่นที่
ตอ้งท าการหลอ่ลื่น  ตามผนงักระบอกส บ  กา้นส บ  และไหล
ซมึลงไปหลอ่ลื่นแบริง่ทางร กา้นส บ จงึมีปรมิาณน า้มนัที่ไป
หลอ่ลื่นเพียงเลก็นอ้ย  จงึเหมาะกบัเครือ่งยนตเ์บนซินแบบ
อเนกประสงคม์ากกวา่ และไม่นิยมใชก้บัรถจกัรยานยนต์

ระบบหลอ่ลื่นเครือ่งยนตแ์บบวิดสาดนี ้ จะมีชอ้นวิดน า้มนัเครือ่งที่ถ กติด
อย ก่บัประกบักา้นส บโดยไม่มีป๊ัมน า้มนัเครือ่งเลย 

http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088485246_15110613133435.pdf

1. แบบวดิสาด



2. แบบป้ัมน า้มันเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ

2.1 ป้ัมน า้มันเคร่ืองแบบเฟ่ือง( Gear Pump )

ป๊ัมน า้มันเคร่ืองแบบเฟ่ือง หรือ น า้มัน
เคร่ืองแบบหมุน( Rotary Pump ) บางคร้ัง
เรียกว่าป้ัมแบบเฟืองขบเฟ่ือง เพราะมีเฟ่ือง
2 ตวัขบกนั โดยน ้ามนัจะผา่นเขา้ออกดว้ย
แรงดนั

https://vtechengineering.com/blog/2018/09/Knowledge-gear-pump

https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y



2.2 ป้ัมน า้มันเคร่ืองแบบหมุน ( Trochoid Pump )

ป๊ัมน า้มันเคร่ืองแบบหมุนหรือจเรียกว่าแบบโร
เตอร์ ( Rotor ) ตวัป้ัมจะกอบดว้ยโรเตอร์ ตวั
ในเป็นตวัหมุนขบัและโรเตอร์ ตวันอกเป็น
ตวัหมุนตาม  ป้ัมแบบนีนิ้ยมใช้กบั
รถจกัรยานยนต์มากทีสุ่ด เพราะออกแบบได้
ขนาดกะทดัรัด

https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y



https://www.youtube.com/watch?v=BHDmjXyinYs&ab_channel
=forfuntechnic



ที่น  าไปส ส่ว่นประกอบตา่งๆ สามารถใช้
ถงัหลอ่ลื่นหรอืถงัเก็บน า้มนัหลอ่ลื่นได ้
ในกรณีแรกน า้มนัจะเขา้ส ร่ะบบจากไส้
กรองและจากนัน้จะส บเขา้ไปในทอ่จา่ย
โดยป๊ัม ดว้ย “หีบหอ่แหง้” หยดน า้มนัที่
เก็บในถงัจะถ กสง่ไปยงัถงัอีกครัง้

ในกรณี  นีร้ะบบหลอ่ลื่นประกอบดว้ยป๊ัม
ตวักรองน า้มนัและทอ่

https://coastlinesurfsystem.com/114/4-2/



https://www.youtube.com/watch?v=jEmFCHpDbis https://www.youtube.com/watch?v=m_5MLEBK7EQ

ไขปัญหาเก่ียวกบัน า้มนัเครื่องไม่ฉีดเขา้ล กส บและปลอกส บท าใหล้ กส บติดบ่อยๆ
วิธีเเกไ้ขน า้มนัเครื่องไม่เลีย้งล กส บ



การไหลของน า้มันเคร่ืองยนต์



กรองน า้มันเคร่ือง

ป๊ัมน า้มันเคร่ือง

กรองแรงเหวี่ยง

เพลาลูกเบีย้ว

เกยีร์ คลัทช์

ระบบหล่อล่ืนรถมีเกยีร์



ระบบหล่อล่ืนรถ A.T.

ป๊ัมน า้มนัหล่อล่ืนตะแกรงกรอง

ช่องทางหล่อล่ืนเพลาข้อเหวี่ยง

ช่องทางน า้มนัขึน้ไปฝาครอบฝาสูบ

ช่องทางหล่อล่ืนกระเด่ืองวาล์วไอดี



3.ระบบหล่อล่ืนในเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะแบบอ่างเปียก  (Wet-sump Type)

หรือกรองแรงเหวี่ยง กรองน ้ ามันเคร่ืองอีกคร้ัง
หน่ึงก่อนท่ีจะส่งไปหล่อล่ืนชุดเพลาขอ้เหวี่ยงเป็น
แบบท่ีนิยมใช้ในเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ ขนาดเล็ก
ทั่ว ๆ ไป โดยการเก็บน ้ ามันเคร่ืองทั้ งหมดไวท่ี้
ห้องแคร้งค์เคร่ืองยนต์ โดยมีป๊ัมน ้ ามนัเคร่ืองเป็น
ตวัส่งไปหล่อล่ืนยงัส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองยนตแ์ลว้
ไหลกลบัมาเก็บยงัห้องแคร้งค์ตามเดิมโดยอาศยั
แรงโนม้ถ่วงของโลก

ส่วนใหญ่จะมีไส้กรองน ้ามนัเคร่ืองเป็นตวักรองท าความสะอาดน ้ามนัเคร่ืองและบางแบบจะมีตวั
โรเตอร์



ระบบหล่อล่ืน

เห มือนกันกับระบบหล่อ ล่ืนใน
เคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะทัว่ไปของฮอนดา้ 
ช่างบริการควรศึกษาทิศทางการไหล
ของระบบหล่อล่ืน เพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองต้นท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากความผิดปกติของระบบหล่อ
ล่ืน

ในรถจักรยานยนต์รุ่น WAVE125 (NF125)



ในรถจักรยานยนต์รุ่น  SONIC 125 (FS125)

ใชเ้คร่ืองยนตแ์บบใหม่ ท่ีแตกต่างไปจาก
แบบเดิม แต่ระบบหล่อล่ืนยงัคง
เหมือนกบัเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะโดยทัว่ไป
ของฮอนดา้ กจ็ะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ี
เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือประสิทธิภาพในการหล่อ
ล่ืนและมีบางส่วนท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั 
เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ระบบหล่อล่ืน



จะยงัคงเหมือนกบัเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ
โดยทัว่ไปของฮอนดา้ โดยเฉพาะรุ่น FS-125
แต่จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการหล่อล่ืน ดงันั้นช่าง
บริการควรศึกษาทิศทางการไหลของระบบ
หล่อล่ืน เพ่ือเป็นแนวทางในการวเิคราะห์
ปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุการ
หล่อล่ืนไม่เพียงพอ หรือความผดิปกติของ
ระบบหล่อล่ืน

ระบบหล่อล่ืน

ในรถจกัรยานยนตรุ่์น CBR 150 



ระบบหล่อล่ืนในรถจกัรยานยนต์รุ่น Click

ระบบหล่อล่ืนในรถจกัรยานยนตรุ่์น Click 
จะแตกต่างกบัรถจกัรยานยนต์โดยทัว่ไป
ตรงท่ีระบบหล่อล่ืนถูกแยกส่วนออกจาก
ระบบคลทัช์ ส่งก าลงัโดยในรุ่นน้ีจะเป็น
ระบบคลทัช์แห้ง จึงท าให้ไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเลือกใช้น ้ ามันท่ีมีคุณสมบัติในการ
หล่อล่ืนสูงเหมือนรถรุ่นก่อน ๆ



2. ระบบหล่อล่ืนรถจักรยานยนต์ 2   จังหวะ

www.grandprix.co.th/2-จงัหวะท าไมตอ้งใช-้autolube/

โดยจะท าการผสมน ้ามนัหล่อล่ืน(ออโตลู้บ )เขา้กบั
น ้ ามนัเช้ือเพลิง เพื่อใชห้ล่อล่ืนช้ินส่วนเคล่ือนไหว
ต่างๆ เช่น เพลาขอ้เหวีย่ง ลูกสูบ ผนงักระบอกสูบ 
ตลบัลูกปืน ฯลฯ โดยส่วนผสมของอากาศ น ้ ามนั
เช้ือเพลิงและ น ้ามนัหล่อล่ืนถูกดูดเขา้ไปในหอ้ง
เพลาขอ้เหวีย่งเพื่อรอส่งเขา้หอ้งเผาไหมต่้อไป

รถจกัรยานยนต ์2 จงัหวะ มีระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์ท่ีเรียกวา่ "ออโต้ลูบ" 



•การเติมน า้มนัลงในอตัราสว่นที่แน่นอน
•เทน า้มนัแยกจากกนัสว่นผสมจะเกิดขึน้เม่ือเติมน า้มนัลงในถงั

ส าหรับเคร่ืองยนตส์องจังหวะมีสองวธีิในการหล่อล่ืนระบบลูกสูบและกลไกข้อเหวีย่ง:

https://coastlinesurfsystem.com/114/4-2/
http://www.pattayatech.ac.th/files/150
511088485246_15110613133435.pdf



1. แบบใช้น า้มันเบนซินผสม เคร่ืองยนตเ์บนซนิเล็ก 2 จังหวะ รุ่นเก่าไม่มี ระบบหล่อ
ล่ืนภายในเคร่ืองยนตเ์หมือนในเคร่ืองยนต ์4จังหวะ

ดงัน้ัน จงึตอ้งผสมน า้มนัเครือ่งลงในน า้มนัเบนซิน เช่น
อัตราส่วน 1: 20   (น า้มนัเครือ่ง/น า้มนัเบนซิน )

http://www.pattayatech.ac.th/files/150
511088485246_15110613133435.pdf

เพื่อใหแ้ตกตวัเป็นละอองน า้มนัเครือ่งงา่ยตอ่กระจาย 
กลายเป็นฟิลม์น า้มนัหลอ่ลื่นชิน้สว่นที่เคลื่อนไหวตา่ง ๆใน
หอ้งเพลาขอ้เหวี่ยง  และจะเขา้ไปยงักระบอกส บเผาไหม้
รว่มกบัน า้มนัเชือ้เพลิงดว้ย    ซึง่หากผสมน า้มนัเครือ่งลงใน
น า้มนัเบนซิน มากเกินไป จะมีผลใหไ้อเสียมีควนัขาว เขมา่
มากซึง่จะเป็นมลพิษได้



http://www.dansmc.com/suzuki_tc-ts90_oil.JPG

ป๊ัมออโตลู้ป แบง่ออกได ้2 แบบชนิดของป๊ัมออโตลู้ป 

1.ป๊ัมออโตลู้ปแบบทั่วไป General  Pump

2. ป๊ัมออโตลู้ปแบบกลังดนัสูง 
High  Compression  Type  Pump



ที่น  าไปส ส่ว่นประกอบตา่งๆ สามารถใช้
ถงัหลอ่ลื่นหรอืถงัเก็บน า้มนัหลอ่ลื่นได ้
ในกรณีแรกน า้มนัจะเขา้ส ร่ะบบจากไส้
กรองและจากนัน้จะส บเขา้ไปในทอ่จา่ย
โดยป๊ัม ดว้ย “หีบหอ่แหง้” หยดน า้มนัที่
เก็บในถงัจะถ กสง่ไปยงัถงัอีกครัง้

ในกรณี  นีร้ะบบหลอ่ลื่นประกอบดว้ยป๊ัม
ตวักรองน า้มนัและทอ่



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

วิธีเเกไ้ขน า้มนัเครื่องไม่เลีย้งล กส บ



น า้มันเคร่ืองส าหรับรถจกัรยานยนต์

น ้ามนัเคร่ืองท่ีใชก้บัรถจกัรยานยนตต์ามมาตรฐานญ่ีปุ่น   ไดแ้ก่

คือ JASO MA และ JASO MB ซ่ึงแต่ละชนิดกจ็ะเหมาะกบัเคร่ืองยนตท่ี์โครงสร้างเฉพาะเท่านั้น

มาตรฐาน JASO (Japan-Automotive Standard Organization) จะแบ่งออกเป็น 2 ชิด 



1. น า้มันเคร่ืองชนิด MA เกิดจากการน าน ้ ามนัพ้ืนฐานมาผสมกบัสารเพ่ิมคุณภาพ
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งมีในน ้ามนัเคร่ืองเพ่ือใหน้ ้ ามนัเคร่ืองมีคุณสมบติัต่าง ๆ ดงัน้ี

- การหล่อล่ืน
- การป้องกนัการร่ัวซึม
- การระบายความร้อน
- การท าความสะอาด
- การป้องกนัสนิม



2. น ้ามนัเคร่ืองชนิด MB เกิดจากการน าน ้ ามนัเคร่ือง MA มาผสมกบัสารลดความฝืดจ าพวก
โมลิบดีนมัซลัไฟด ์(Molybdenum disulfide) ท าใหน้ ้ ามนัมีคุณสมบติัในการหล่อล่ืนเพ่ิมข้ึน

น ้ามนัชนิดน้ีไม่เหมาะสมกบัเคร่ืองยนตป์ระเภทคลทัช์
แบบเปียกหลายแผน่ซอ้นกนัเพราะจะท าใหเ้กิดอาการ
คลทัชล่ื์น แต่จะเหมาะสมกบัเคร่ืองยนตป์ระเภทคลทัช์
แหง้ อยา่งเช่นเคร่ืองยนตข์องรถยนตท์ัว่ไปและ
รถจกัรยานยนตแ์บบ AT



การหลอ่ลื่นชดุเฟืองทา้ย

แหวนรองกันร่ัวโบ้ลทถ่์ายน ้ามัน

โบ้ลทเ์ชค็ระดับน ้ามัน

แหวนรองกันร่ัว

ระดับน ้ามัน

ใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนชนิด MB โดยมี
ก าหนดใหเ้ปล่ียนทุก 2 ปี

รุ่น ปริมาณน า้มนัฯ
หลงัการเปลีย่นถ่าย

ปริมาณน า้มันฯ
หลงัการแยก
ช้ินส่วน

Spacy i 140 ซี.ซี. 160 ซี.ซี.

Click125i 120 ซี.ซี. 140 ซี.ซี.



น า้มนัเครื่องส าหรบัรถจกัรยานยนต์

Additives

BASE OIL

1. น า้มนัชนิด MA จะเกิดจากการน าน า้มนัพืน้ฐานมาผสมกบัสารเพิ่มคณุภาพต่างๆที่จ  าเป็นตอ้งมีในน า้มนัเครื่องเพ่ือให้
น า้มนัเครื่องมีคณุสมบตัิต่างๆดงันี ้

- มีคุณสมบติัในการหล่อล่ืน

- มีคุณสมบติัในการป้องกนัการร่ัวซึม

- มีคุณสมบติัในการระบายความร้อน

- มีคุณสมบติัในการท าความสะอาด

- มีคุณสมบติัในการป้องกนัสนิม

ใชก้บัเครื่องยนตป์ระเภทคลทัชแ์บบเปียกหลายแผ่นซอ้นกนั



2. น า้มนัชนิด MB เกิดจากการน าน า้มนั MA มาผสมกบัสารลดความฝืดจ าพวกโมลบิดีนั่มไดซลัไฟด ์ท าใหม้ีคณุสมบตัิใน
การหลอ่ลื่นเพิ่มขึน้น า้มนัชนิดนีไ้มเ่หมาะกบัเครื่องยนตป์ระเภทคลทัชแ์บบเปียกหลายแผ่นซอ้นกนัเพราะจะท าใหเ้กิด

อาการคลทัชล์ื่น แต่จะเหมาะกบัเครือ่งยนตป์ระเภทคลทัชแ์หง้อยา่งเช่นเครือ่งยนต์
ของรถจกัรยานยนตแ์บบ A.T.

low-friction agent

Molybdenum disulfide

ใช้กับเคร่ืองยนตป์ระเภทคลัทชแ์บบแหง้เทา่น้ัน



น า้มันเคร่ืองส าหรับรถจักรยานยนต์
น า้มันเคร่ืองที่ใช้กบัรถจกัรยานยนต์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
แบบเกรดเดีย่ว (JASO MA40)  และแบบเกรดรวม (JASO MA 10W-30)

ปกป้องเคร่ืองยนตไ์ด้ดี
ในช่วงอุณหภมูิท างาน
ของเคร่ืองยนต์

แบบเกรดเดีย่ว (JASO MA40)

ปกป้องเคร่ืองยนตเ์หนือชัน้
ประหยัดน ้ามันเหนือกว่า

น า้มนัเคร่ืองฮอนด้า 4T
แบบมัลติเกรด
ปกป้องเคร่ืองยนตไ์ด้ดทุีกช่วง
การท างานของเคร่ืองยนต์

แบบเกรดรวม (JASO MA 10W-30)

แบบเกรดรวม (JASO MB 10W-30)

เป็นน า้มันเคร่ืองรุ่นใหม่ที่ใช้กบั
รถจกัรยานยนต์ที่มีระบบส่งก าลงั
เป็นแบบเกยีร์อตัโนมัติ A.T. โดยเฉพาะ



https://thai.webike.net/news/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0
%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E
0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%
E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C.html

วธีิดูแลและการเชค็วาลว์ป้ัมน า้มัน 2 จังหวะ ป้องกันการไหลย้อนกลับของน า้มันเคร่ือง



https://www.volean.com/motorcycle

น า้มนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์

น า้มนัหล่อล่ืนรถจกัรยานยนต์



https://pt-br.facebook.com/ThaiYamahaSpareParts/photos/a.479476758874955/1131052080384083/?type=3&theater



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



https://www.plitecorp.com/17097979/%E0%B8%99%E0%B9%8
9%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%
80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8
%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B
8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99

น า้มนัเครื่องมาจากไหน?



น า้มนัเครื่องแบบธรรมดา, กึ่งสงัเคราะห ์และสงัเคราะหแ์ท.้..แบบไหนดีกว่ากนั

http://johsautolife.com/index.php/2015-12-30-03-42-00/2015-
12-30-03-43-37/152-engine-oil-type



https://www.taradfilter.com/engine-oil-basic/



https://www.facebook.com/automart.th/photos/%E0%B8%A7
%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%8
9%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%
B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8
%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B
9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%
B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0
%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E
0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%
E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81
%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B
0%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%
A3-02-087-
0077%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-
automart/946758652199190/



https://www.youtube.com/watch?v=AbtG4I2pwRQ

การเลือก น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซค์

https://www.youtube.com/watch?v=rsT5Hr0eQ3Y

ระบบหล่อล่ืน



https://masii.co.th/blog/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0
%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B
8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%
8C%E0%B9%84%E0%B8%8B

น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซค ์เลือกแบบไหนดี

https://masii.co.th/blog/น า้มนัเครื่องมอเตอรไ์ซ












