
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร  
จังหวัดชัยนาท 

 
วิสัยทัศน 
 “เปนผูนําในการใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรแกเกษตรกร” 

พันธกิจ 
๑. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร 
๒. บริการและสงเสริมการใชเครื่องจักรกลเกษตร 
๓. ถายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
๔. สงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร 
๑. เสริมสรางบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
๒. บริหารจัดการใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
๓. สนับสนุนการใชและบริการเครื่องจักรกลการเกษตรในไรนาใหมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

ภารกิจ 
๑. ศึกษา วิจัย ทดสอบ การใชเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
๒. ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร 
๓. ใหบริการทางการเกษตร และเปนท่ีปรึกษาวิชาการเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ประวัติยอของเคร่ืองยนตดีเซล 
 

 ในป 1876 ดร.ออโต ชาวเยอรมัน ไดประดิษฐเครื่องยนต 4 จังหวะ เปนเครื่องแรก และไดมี
การแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนอีก ในป 1886 ไดมีการนําเครื่องยนตมาติดตั้งใชกับจักรยาน เปนการ    
เริ่มตนแบบฉบับของจักรยานยนตในครั้งแรก 
 สําหรับเครื่องยนตดีเซลนั้นเปนผลสําเร็จของ ดร.รูดอรฟ ดีเซล ในป 1892 ดร.ดีเซล เปน
ชาวเยอรมัน มีความมุงหมายใหเครื่องยนตอัดอากาศเพียงอยางเดียว จนทําใหมีอุณภูมิสูงข้ึนถึงจุดท่ีจะ
จุดระเบิดเชื้อเพลิงได จากนั้นฉีดเชื้อเพลิงเขาไปกระทบอากาศรอนก็เกิดการสันดาปข้ึน ทําใหกาซ
ขยายตัวผลักดันลูกสูบใหเลื่อนลง  
เครี่องยนตดีเซลเครื่องแรกของ ดร.ดีเซล ไดใชผงถานหินเปนเชื้อเพลิง แตไมเปนผลสําเร็จ จึงหันมาใช
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยการอัดอากาศใหมีแรงอัดสูงถึง 1,500 ปอนด/ตารางนิ้ว ปรากฏวาการระบาย
ความรอนไมเพียงพอ จึงไมเปนผลสําเร็จอีก 
 ดร.ดีเซล ไดพยายามจนเปนผลสําเร็จ ในป 1895 เปนเครื่อง 4 จังหวะ มีกําลังอัดประมาณ 
450 ปอนด/ตารางนิ้ว ระบายความรอนดวยน้ํา จุดระเบิดน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีฉีดใหเปนฝอยละอองดวย
แรงดันสูงและถือวาเปนตนแบบของเครื่องยนตดีเซล 
 หลังจากนั้น เครื่องยนตดีเซลก็ไดมีการพัฒนาแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนเรื่อยๆ ทุกดาน จนปจจุบัน
เครื่องยนตดีเซลไดวิวัฒนาการสูงข้ึนท้ังในดานประสิทธิภาพ สมรรถนะ ตลอดท้ังความสามารถในดาน
ตางๆ ซ่ึงสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวางในงานประเภทท่ีตองการกําลังมากๆ 

หลักการทํางานท่ัวไปของเคร่ืองยนต 
 เครื่องยนตเปนตนกําลังชนิดหนึ่งท่ีสามารถนํากําลังไปใชกับอุปกรณตางๆ ไดมีท้ังขนาดใหญ
จนถึงขนาดเล็ก แลวแตท่ีจะนําไปใชกับงานประเภทไหน ซ่ึงปจจุบันนี้คงเคยไดยินคําวา “เครื่องขนาด
เล็ก” มีท้ังเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล เปนตัวตนกําลังท่ีนําไปใชไดอเนกประสงค ไมวา
เครื่องยนตขนาดใหญ ขนาดเล็ก หลักการทํางานก็เหมือนๆกัน คือกําลังท่ีไดเกิดจากการเผาไหมของ
เชื้อเพลิง แลวใหกําลังงานออกมา เพราะฉะนั้นจึงมีคําจํากัดความของคําวา เครื่องยนต หมายถึง 
อุปกรณชนิดหนึ่งท่ีเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานกล 

การจุดระเบิดแบงออกเปน ๒ ชนิด 
 ๑. จุดระเบิดดวยประกายไฟ ไดแก เครื่องยนตแกสโซลีนหรือเครื่องยนตใชน้ํามันเบนซิน ใช
ประกายไฟจากหัวเทียนจุดสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามัน ใหเขาไปผสมกับอากาศท่ีรอนเกิดการ 
เผาไหมข้ึนเองใหกําลังงานออกมา 

2. จุดระเบิดดวยตัวเอง ไดแก เครื่องยนตดีเซล ท่ีอัดอากาศใหเกิดความรอนแลวใชหัวฉีด   
ฉีดน้ํามันใหเขาไปผสมกับอากาศท่ีรอนเกิดการเผาไหมข้ึนเองใหกําลังงานออกมา 

การแบงตามจังหวะการทํางานของเคร่ืองยนต 
๑.  เครื่องยนต ๒ จังหวะ 

๒. เครื่องยนต ๔ จังหวะ 



 

  

วัฎจักรการทํางานของเคร่ืองยนต 
ตองมีหลักการทํางานท่ีเรียกวา วัฎจักร หรือ รอบของการทํางาน มีลําดับข้ันตอนดังนี้ จังหวะ

ดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิด และจังหวะคาย ไมวาจะเปนเครื่องยนต ๒ จังหวะหรือ ๔ จังหวะ ก็มีรอบ
ของการทํางานครบทุกจังหวะเหมือนกัน 

 
เครื่องยนต ๒ จังหวะ ลูกสูบเลื่อนข้ึน ๑ ครั้ง เลื่อนลง ๑ ครั้ง เพลาขอเหวี่ยงหมุน ๑ รอบ  ได

จังหวะดูด อัด ระเบิด คาย ตามลําดับ 
เครื่องยนต ๔ จังหวะ ลูกสูบเลื่อนข้ึน ๒ ครั้ง เลื่อนลง ๒ ครั้ง เพลาขอเหวี่ยงหมุน ๒ รอบ  ได

จังหวะดูด อัด ระเบิด คาย ตามลําดับ 

คําจํากัดความของเคร่ืองยนตท่ีควรรู 
๑. ศูนยตายบน (T.D.C. หรือ Top Dead Center) หมายถึงจุดท่ีลูกสูบสามารถเลื่อนข้ึนไปได

สูงสุดภายในกระบอกสูบถาหมุนเพลาขอเหวี่ยงตอไป ลูกสูบจะเลื่อนลง 

          T.D.C       
 
 
 
ระยะชัก 
 
 

B.D.C         
 

   

 

 

 ๒. ศูนยตายลาง ( B.D.C. หรือ Bottom Dead Center) หมายถึง จุดท่ีลูกสูบสามารถเลื่อนลงมา
ไดต่ําสุดภายในกระบอกสูบ ถาหมุนเพลาขอเหวี่ยงตอไป ลูกสูบจะเลื่อนข้ึน 

 

จังหวะอัด 

จังหวะระเบิด 

จังหวะคาย 

จังหวะดดู 



 

  

หลักการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล ๔ จังหวะ 
 

๑. จังหวะดูด ลูกสูบเลื่อนจากศูนยตายบน (T.D.C)  
ลิ้นไอดีเปดลูกสูบดูดอากาศเขามาบรรจุภายในกระบอกสูบ  
โดยผานหมอกรองอากาศ ทอไอดี และลิ้นไอดี เม่ือลูกสูบ 
เลื่อนลงถึงจุดศูนยตายลาง ลิ้นไอดีปดตามเดิม 

 
  

๒. จังหวะอัด ลูกสูบเลื่อนจากศูนยตายลางข้ึนสูศูนยตายบน 
ลิ้นไอดีและไอเสียปดสนิท ขณะท่ีลูกสูบเลื่อนข้ึนก็จะอัดอากาศ 
ใหมีปริมาตรเล็กลงทําใหเกิดความดัน และความรอนสูง 

 

 

๓. จังหวะระเบิด ทํางานตอเนื่องจากจังหวะอัด กลาวคือ จังหวะอัด 
ลูกสูบอัดอากาศใหเกิดความรอนปริมาตรเล็กลง ในจังหวะ 
ระเบิดนี้ หัวฉีดก็จะฉีดน้ํามันใหเปนฝอยละอองเขามาผสมกับ 
อากาศท่ีรอนจึงทําใหเกิดการเผาไหมไดดวยตัวของมันเอง 
และเกิดแรงดันหรือแรงระเบิดบนหัวลูกสูบอยางรุนแรง ดังนั้น 
ลูกสูบจะถูกดันใหเลื่อนลงสูศูนยตายลางในจังหวะนี้ลิ้นท้ังสอง 
ยังปดสนิทอยู 
 
 
๔. จังหวะคาย ลูกสูบเลื่อนจากศูนยตายลาง (B.D.C) ข้ึนสูศูนย 
ตายบน (T.D.C) ลิ้นไอเสียเปด ไอเสียภายในกระบอกสูบจะถูก        
ลูกสูบไลออก จะผานลิ้นไอเสียออกไปทางทอไอเสีย ตอจากนั้น 
จะเริ่มจังหวะดูด,อัด,ระเบิด,คาย ใหมตามลําดับตอไปเรื่อยๆ  
ไมมีท่ีสิ้นสุดตลอดเวลาท่ีเครื่องทํางาน 
 
 จะเห็นไดวากําลังท่ีผลักดันลูกสูบนั้นไดจากจังหวะระเบิด สวนกําลังท่ีนําไปใชหมุนเพลา     
ขอเหวี่ยง เพ่ือใหลูกสูบเลื่อนข้ึนลงในจังหวะตอไปนั้นอาศัยกําลังงานท่ีสะสมไวท่ีลอชวยแรงหรือมูเลย   
ท่ีติดตั้งอยูปลายเพลาขอเหวี่ยง 

 สรุป เม่ือเครื่องยนตทํางานครบ ๔ จังหวะ จะเห็นไดวาลูกสูบเลื่อนข้ึน ๒ ครั้ง ลง ๒ ครั้ง     
ลิ้นไอดีเปด ๑ ครั้ง (ในจังหวะดูด) ลิ้นไอเสียเปด ๑ ครั้ง (ในจังหวะคาย) เพลาขอเหวี่ยงหมุน ๒ รอบ 
เพลาลูกเบี้ยวหมุน ๑ รอบ จึงเรียกวาเครื่องยนต ๔ จังหวะ ไดกําลังงาน ๑ ครั้ง 

 



 

  

ตารางการทาํงานระหวางเครือ่งยนตดีเซลกับเครื่องยนตเบนซิน 

 
เครื่องยนต 

หัวขอเปรียบเทียบ 
เครื่องยนตเบนซิน เครื่องยนตดีเซล 

จังหวะดูดไอดี ดูดสวนผสมอากาศกับ
เชื้อเพลิงเขาสูหองเผาไหม 

ดูดเฉพาะอากาศเทานั้น 
 
 

จังหวะอัด ลูกสูบอัดสวนผสมอากาศกับ
เชื้อเพลิง 

ลูกสูบอัดอากาศเพ่ือทําใหแรงดัน
และอุณหภูมิสูงข้ึน 

 
จังหวะระเบิด หัวเทียนจุดระเบิดสวนผสม      

ท่ีถูกอัดตัว 
เชื้อเพลิงถูกฉีดเขาสูอากาศท่ีรอน 
และมีแรงดันสูงมาก ทําใหเกิดการ
ลุกไหมข้ึน เนื่องจากความรอนจาก

อากาศท่ีมีแรงดันสูง 
 

จังหวะคายไอเสีย ลูกสูบขับดันไลอากาศออก
จากกระบอกสูบ 

ลูกสูบขับดันไลอากาศออกจาก
กระบอกสูบ 

 
การควบคุมกําลังงาน โดยการควบคุมปริมาณการ

ปอนสวนผสมอากาศกับ
เชื้อเพลิง 

โดยการควบคุมจํานวนเชื้อเพลิงท่ีถูก
ฉีดออกไป (ไมไดควบคุมปริมาณ

อากาศท่ีเขาสูกระบอกสูบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองยนตไดแก 



 

  

 
1. ฝาสูบ (Cylinder Head) คือสวนท่ีอยูตอนบนสุดของเครื่องทําหนาท่ีปดสวนบนของเครื่อง

และเปนท่ีตั้งของหัวฉีด ลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย เปนตน 

2. เส้ือสูบ (Cylinder Block) คือสวนท่ีอยูตอนกลางของเครื่อง ทําหนาท่ีหอหุมกระบอก
สบู เพลาขอเหวี่ยง และสวนประกอบอ่ืนๆ  

3. อางน้ํามันเครื่อง (Crank Case) คือสวนท่ีอยูตอนลางของเครื่อง ปกติตอนบนของอาง
น้ํามันเครื่องจะหลอติดกับเสื้อสูบ สวนตอนลางเรียกวาอางเก็บน้ํามันเครื่อง (oil pan) ทําหนาท่ีเก็บ
น้ํามันเครื่องเพ่ือสงไปยังสวนตางๆ ของเครื่องยนตท่ีตองการการหลอลื่น 

4. กระบอกสูบ (Cylinder) คือสวนท่ีไดรับน้ํามันเชื้อเพลิงและอากาศเพ่ือการจุดระเบิด และให
กําลังงานออกมา 

5. ลูกสูบ (Piston)  คือชิ้นสวนท่ีเคลื่อนท่ีข้ึนลงภายในกระบอกสูบ เพ่ืออัดน้ํามันเชื้อเพลิงและ
อากาศใหมีความดันและอุณหภูมิเหมาะสมกับการเผาไหมและใหกําลังออกมา 

6. กานสูบ (Connecting Rod) คือสวนท่ีทําหนาท่ีถายทอดกําลังท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการจุด
ระเบิดเผาไหมเชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบไปยังชิ้นสวนตางๆ กานสูบจะติดกับลูกสูบ 

7. เพลาขอเหว่ียง (Crankshaft) คือสวนท่ีทําหนาท่ีถายทอดกําลังจากานสูบและเปลี่ยนการ
เคลื่อนท่ีจากการเคลื่อนข้ันลงเปนการหมุนเปนวงกลม  

8. เพลาลูกเบ้ียว (Camshaft)  คือเพลาท่ีทําหนาท่ีปดเปดลิ้นไอเสีย เพลาลูกเบี้ยวเคลื่อนท่ี
ดวยเฟองท่ีขบกับเฟองของเพลาขอเหวี่ยง 

9. ล้ินไอดี (Intake Valve) ทําหนาท่ีปดและเปดใหน้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปในกระบอกสูบ 

10. ล้ินไอเสีย (Exhaust Valve) ทําหนาท่ีปดและเปดใหแกสท่ีเกิดจากากรเผาไหมออกจาก
กระบอกสูบ 

11. สปริง (Valve Spring) เปนสปริงท่ีกดใหลิ้นปด 

12. หัวฉีด (Injector) คืออุปกรณท่ีทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตดีเซลเปนฝอย
ละเอียด พนเขาไปยังสวนบนของกระบอกสูบ 

13. ลอชวยแรง (Fly wheel) จะติดอยูตรงปลายเพลาขอเหวี่ยง มีหนาท่ีชวยสะสม
พลังงาน ทําใหเครื่องยนตเดินเรียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ระบบนํ�ามันเชื�อเพลิงระบบนํ�ามันเชื�อเพลิง

ถังนํ�ามันเชื�อเพลิงถังนํ�ามันเชื�อเพลิง

ไส้กรองนํ�ามันเชื�อเพลิงไส้กรองนํ�ามันเชื�อเพลิง

ปั�มนํ�ามันเชื�อเพลิงปั�มนํ�ามันเชื�อเพลิง

หัวฉีดหัวฉีด

ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง เปนอีกระบบหนึ่งท่ีสําคัญ ซ่ึงทําใหเครื่องยนตสามารถทํางานไดมี
อุปกรณตางๆเปนตัวกําหนดปริมาณการจายน้ํามันเชื้อเพลิงไปยังหองเผาไหมในลักษณะท่ีเปนฝอย
ละอองและถูกตองตามจังหวะการทํางานของเครื่องยนต ในท่ีนี้จะกลาวแตเฉพาะเครื่องยนตดีเซล
ขนาดเล็กประกอบดวยสวนท่ีสําคัญ คือ 

 ๑. ถังนํ้ามัน (Fuel tank) ใชเก็บนํ้ามันและรับนํ้ามันท่ีไหลกลับจากหัวฉีด 
           ๒. กรองน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel filters) ใชในการกรองฝุนผงท่ีปนอยูกับนํ้ามัน กอนท่ีจะสงนํ้า
มันไปยังปมหัวฉีด 
 ๓. ปมฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง (Injection pump) บางครั้งเรียกปมแรงดันสูง ใชในการปมนํ้ามัน
ดวยความดันสูงไปยังหัวฉีด ดวยปริมาณและตามกําหนดเวลาท่ีตองการ 
          ๔. หัวฉีด (Injection nozzles) ใชในการทําใหนํ้ามันเปนละอองและฉีดเขาหองเผาไหม 

หนาที่ของระบบนํ้ามันเช้ือเพลิงของเคร่ืองยนตดีเซล จะทําหนาที่ 5 ประการ คือ 
 ๑. จะตองสงนํ้ามันเขาหองเผาไหมดวยปริมาณท่ีถูกตอง เพ่ือใหเกิดการเผาไหมและใหงาน
ออกมาตามท่ีตองการ 
 ๒. จะตองสงนํ้ามันเขาหองเผาไหมตามกําหนดเวลาเพ่ือใหไดกําลังสูงสุด ซ่ึงในการฉีดนํ้ามัน
เขากอนหรือหลังเวลาท่ีเหมาะสมจะทําใหเครื่องยนตสูญเสียกําลังท่ีควรจะไดไป 
 ๓. จะตองสงนํ้ามันเขาหองเผาไหมดวยอัตราท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการเผาไหมอยางราบรื่น
ตามสภาวะการทํางานของเครื่องยนต 
 ๔. จะตองสงนํ้ามันเขาหองเผาไหมเปนละอองฝอย เพ่ือใหสามารถระเหยและผสมกับอากาศ 
อยางรวดเร็ว 
 ๕. จะตองสงนํ้ามันเขาหองเผาไหมอยางท่ัวถึง เพ่ือใหสามารถผสมกับออกซิเจนใหไดมากท่ีสุด 
ซ่ึงจะทําใหเครื่องยนตเดินอยางราบเรียบและใหกําลังออกมาสูงสุด 



 

  

ระบบหล่อลื�นระบบหล่อลื�น

กระเดื�องกดวาล์วกระเดื�องกดวาล์ว

เกจดูแรงดันเกจดูแรงดัน

ชุดควบคุมแรงดันชุดควบคุมแรงดัน

นํ�ามันเครื�องนํ�ามันเครื�อง

ปั�มนํ�ามันเครื�องปั�มนํ�ามันเครื�อง

ไส้กรองนํ�ามันเครื�องไส้กรองนํ�ามันเครื�อง

เพลาข้อเหวี�ยงเพลาข้อเหวี�ยง

อ่างนํ�ามันเครื�องอ่างนํ�ามันเครื�องนํ�ามันเครื�องนํ�ามันเครื�อง

ทิศทางการไหลของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตดีเซล เริ่มตนจากถังน้ํามันเชื้อเพลิงไหลผานชุดกรอง
น้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปยังปมน้ํามันเชื้อเพลิงปมน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะอัดน้ํามันใหเกิดแรงดันสูงและแบง
ปริมาณน้ํามันใหมากหรือนอยไปยังหัวฉีด แลวฉีดเขาไปยังหองเผาไหม น้ํามันสวนท่ีเหลือจากการฉีด  
ก็จะไหลไปตามทอกลับถัง กอนท่ีน้ํามันเชื้อเพลิงจะเขาไปยังปมตองผานกรองกอน เพ่ือท่ีจะเอาสิ่ง
สกปรกท่ีปนมากับน้ํามันออก เชน ผงหรือฝุนละออง เปนตน แรงดันจากปมท่ีไปยกเข็มหัวฉีด เพ่ือฉีด
น้ํามันเขาไปยังหองเผาไหมจะตองมีแรงดันสูง และน้ํามันสวนท่ีเหลือจากการฉีดก็จะมาหลอลื่น       
เข็มหัวฉีดแลวไหลกลับถังโดยผานทอน้ํามันไหลกลับถัง 

ระบบหลอลื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบหลอลื่น เปนอีกระบบหนึ่งท่ีมีความจําเปนตอเครื่องยนตดีเซล โดยจะทําหนาท่ี 5 ประการคือ 

 ๑. ลดความฝดระหวางชิ้นสวนท่ีเคลื่อนไหว 
 ๒. ระบายและถายเทความรอน 
 ๓. ปองกันมิใหกาชรั่วออกจากชองวางระหวางแหวนลูกสูบกับผนังกระบอกสูบ 
 ๔. ทําความสะอาดโดยการชะลางชิ้นสวนตาง ๆ 
 ๕. ชวยลดเสียงท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของชิ้นสวนตาง ๆ 

 

 



 

  

 สําหรับเครึ่องยนตดีเซลท่ีใชกับเครื่องจักรกล โดยท่ัวไปจะเปนเครื่องยนตดีเซลหมุนเร็วแบบ
สูบเดียวและหลายสูบ ซ่ึงใชระบบหลอลื่นแบบใชแรงดันอยางเดียว (Full internal force feed system) 
โดยนํ้ามันหลอลื่นจะถูกสงไปชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องยนตภายใตแรงดัน ระบบนีจ้ะประกอบดวย
อุปกรณท่ีสําคัญ ๆ คือ 
 ๑. กรองน้ํามันหลอล่ืน (Oil filter) ทําหนาท่ีกรองสิ่งสกปรกท่ีปนอยูในนํ้ามันหลอลื่นออก 
 ๒. ปมน้ํามันหลอล่ืน (Oil pump) ทําหนาท่ีดันนํ้ามันหลอลื่นใหไหลไปยังสวนตาง ๆ ของ
เครื่องยนตท่ีตองการ การหลอลื่น 
 ๓. ล้ินควบคุม (Lubricating valves) ทําหนาท่ีควบคุมความดันของนํ้ามันหลอลื่นในระบบ
ไมใหเกินความดันท่ีกําหนด 
 ๔. เกจวัดแรงดันน้ํามันเครื่อง ทําหนาท่ีเปนสัญญาณใหเรารูวาน้ํามันเครื่องมีแรงดันพอ
หรือไม ถาแรงดันต่ําหรือผิดปกติ (แรงดันต่ํากวา 0.5 กก./ตร.ซม.) สีแดงท่ีเกจดูแรงดันน้ํามันเครื่องจะ
ยังโชวอยู แตถาแรงดันน้ํามันเครื่องมากกวา 0.5 กก./ตร.ซม. สีน้ําเงินท่ีอยูตรงกลางของเกจดูแรงดัน
น้ํามันเครื่องจะถูกดันออก  

นํ้ามันเคร่ืองชนิดใดเหมาะสําหรับรถของคุณ ? 
 เครื่องยนตแตละชนิดมีเทคโนโลยี และการดีไซนของเครื่องยนตท่ีตางกัน ดังนั้น คุณสมบัติ
ของน้ํามันเครื่องท่ีใชจึงตางกัน อันดับแรกควรเลือกชนิดน้ํามันเครื่องใหเหมาะสมกับชนิดของ
เครื่องยนตทาน อาทิ เครื่องยนตเบนซินควรเลือกใชน้ํามันท่ีออกแบบสําหรับเครื่องยนตเบนซิน
โดยเฉพาะ ไดแก น้ํามันเครื่องในตระกูล  PERFROMA หากเปนเครื่องยนตดีเซล ก็ควรเลือกใช
น้ํ า มั น เค รื่ อ ง ท่ี อ อ ก แ บ บ สํ าห รั บ เค รื่ อ ง ย น ต ดี เซ ล โด ย เฉ พ าะ  ได แ ก น้ํ า มั น เค รื่ อ ง ใน
ตระกูล DYNAMIC หรือหากเปนรถจักรยานยนต ก็ควรเลือกใชน้ํามันเครื่องท่ีออกแบบสําหรับ
รถจักรยานยนตโดยเฉพาะ เปนตน  
 

ความหนืดคืออะไร ดูไดอยางไร? 
 ความหนืด คือ ความขน–ใส ของน้ํามันหลอลื่นนั้นๆ ซ่ึงกําหนดโดยองคกรวิศวกรรมยานยนต 
(SAE) จากอเมริกาโดยความหนืดจะระบุ เปนตัวเลขตามหลังตัวอักษร SAE เชน  SAE 10W-
30 หรือ SAE 5W-40 เปนตน นอกจากนี้ ควรพิจารณาเลือกใชความหนืดท่ีเหมาะสมกับเครื่องยนต 
โดยทานสามารถดูไดจากหนังสือคูมือของเครื่องยนต ของทานเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

เราจะทราบไดอยางไรวานํ้ามันเคร่ืองตัวไหนดีกวากัน ? 

 สามารถดูไดจากมาตรฐานคุณภาพ โดยท่ีนิยมใชกันท่ัวโลก คือ มาตรฐาน API (American 
Petroleum Institute Standard) จากอเมริกา โดยมาตรฐานสําหรับเครื่องยนตเบนซินจะกํากับ
ดวย “S” เชน  API SM หรือ API SL เปนตน  สวนมาตรฐานสําหรับเครื่องยนต ดี เซลจะกํากับ
ดวย “C” เชน API CF-4 หรือ API CI-4 เปนตน ท้ังนี้ ระดับมาตรฐานท่ีแตกตางกันจะบงบอกถึง
ประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องในแตละหัวขอคุณสมบัติท่ีทําการทดสอบ และมาตรฐานท่ีสูงกวา
สามารถใชทดแทนมาตรฐานท่ีต่ํากวาได โดยปจจุบันน้ํามันเครื่องของ ปตท. ไดถูกพัฒนามาให
ครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพระดับสูง ตัวอยาง เชน น้ํามันเครื่องท่ีผานมาตรฐาน API SM เปรียบเทียบ
กับ API  SL จะใหคุณสมบัติท่ีดีข้ึนในดานตางๆ ดังนี้ 
 - ปองกันการสึกหรอสูงข้ึน (Wear protection) 
 - รักษาความสะอาดเครื่องยนตดีข้ึน (oxidation control and piston deposit control) 
 - ลดการระเหย (Evaporative loss) 
 - ชวยยืดอายุการเปลี่ยนถาย (Draining period) 
 - ชวยยืดอายุกรองไอเสีย (Catalytic converter) 
 
 

คุณสมบัติของนํ้ามันเคร่ืองท่ีดี 
๑. มีความหนืดท่ีเหมาะสม 
๒. มีดรรชนีความหนืดสูงเพียงพอ 
๓. ทนตอการรวมตัวของอากาศไดดี 
๔. ไมเกิดฟอง 
๕. มีสารเพ่ิมคุณภาพรับแรงกดสูง 
๖. ชวยปองกันการเกิดสนิม 
๗. มีสารชะลางทําความสะอาดและสารชวยลอยตัวของธุลีท่ีมากับการชะลาง 
๘. มีสารชวยปองกันการกัดกรอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ระบบระบายความร้อนระบบระบายความร้อน

พัดลมพัดลม

นํ�าหล่อเย็นนํ�าหล่อเย็น

ทิศทางการไหลของนํ�าทิศทางการไหลของนํ�า

ฝาสูบฝาสูบ

หม้อนํ�าหม้อนํ�า
ห้องเผาไหม้ห้องเผาไหม้

ฝาหม้อนํ�าฝาหม้อนํ�า

ระบบระบายความรอน 

ระบบระบายความรอนของเครื่องยนตดีเซลจะทําหนาท่ี ๒ ประการคือ 
 ๑. เพ่ือปองกันไมใหเครื่องยนตรอนจนเกินไป โดยท่ัวไปชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องยนต ดีเซลจะ
ถูกออกแบบใหทํางานภายใตอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิหนึ่ง หากอุณหภูมิของเครื่องยนตรอนจนเกินไปก็
จะทําใหชิ้นสวนของเครื่องยนตบางชิ้นหลอมละลาย และทําใหเครื่องยนตชํารุด ระบบระบายความ
รอนจะทําหนาท่ีนําเอาความรอนสวนท่ีเกินออกไปจากเครื่องยนต 
 ๒. เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของตัวเครื่องยนตใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม หากเครื่องยนตรอนเกินไป 
ชิ้นสวนบางชิ้นอาจหลอมละลายได และหากเครื่องยนตเย็นเกินไป คืออุณหภูมิของตัวเครื่องยนต     
ต่ําเกินไปก็จะเปนผลเสียตอเครื่องยนตเชนกัน คือ จะเกิดการสึกหรอมาก เนื่องจากระบบหลอลื่น
ทํางานไดไมเต็มท่ี นอกจากนี้การสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงก็จะสูงข้ึนดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การระบายความรอน มี ๒ แบบ 
 ๑. การระบายความรอนดวยอากาศ  

    นิยมใชกับเครื่องยนตขนาดเล็ก เนื่องจากการระบายความรอนดวยน้ําตองมีทางเดินของน้ํา
ภายในเครื่องยนตทําใหสิ้นเปลืองพ้ืนท่ีและยังมีอุปกรณเพ่ิมข้ึน เครื่องยนตท่ีระบายความรอนดวย
อากาศจะตองทําใหบริเวณรอบๆ เสื้อสูบ ฝาสูบเปนครีบ ครีบและชองวางระหวางครีบชวยใหมีพ้ืนท่ี  
ท่ีเครื่องยนตสัมผัสกับอากาศมากข้ึน เพ่ือใหการระบายความรอนไดสมบูรณข้ึน จึงตองมีกระบังลมชวย
บังคับทิศทางลม ซ่ึงลมเกิดจากการหมุนของลอชวยแรงท่ี มีครีบใบพัดติดอยูรอบๆ ในกรณี
รถจักรยานยนตอาจไมตองมีกระบังลม แตอาศัยลมท่ีผานในขณะรถวิ่งอยู  
 ๒. การระบายความรอนดวยน้ํา  

   เครื่องยนตท่ีใชการระบายความรอนดวยน้ําจะตองมีชองทางเดินของน้ําภายในเสื้อสูบและ
ฝาสูบเปนตน การไหลเวียนของน้ําภายในเครื่องยนต 
 



 

  

การต้ังชองวางลิ้นของเคร่ืองยนต 
 การตั้งลิ้นเครื่องยนตขนาดเล็กเปนสิ่งท่ีจําเปนมาก เพราะเม่ือเครื่องยนตทํางานระยะหนึ่ง 
ระยะหางของลิ้นเครื่องยนตจะมีโอกาสหาง หรือ ชิด ซ่ึงไมเปนผลดีตอเครื่องยนตท้ังสิ้น เนื่องจากการ
ปด-เปด ของลิ้นเครื่องยนตจะทํางานไมสมบูรณ โดย 
 

1. ชองวางลิ้นชิดไป จะทําใหเครื่องยนตรอนจัด และรอนเร็วกวาปกติ 
2. ชองวางลิ้นหางไป จะทําใหเครื่องยนตเสียงดังตลอดเวลา และกําลังจะตก 
ฉะนั้น :  จําเปนตองตั้งชองวางลิ้นของเครื่องยนตใหถูกตอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะท่ีควรตั้งใหถูกตอง คือ เครื่องยนตขนาด 8-15 แรงมา ท่ีใชอยูในประเทศ ไทย  ใชระยะชองวาง
ลิ้นท่ี 0.20 มิลลิเมตร หรือ 0.08 นิ้ว  ท้ังลิ้นไอดี และไอเสีย ซ่ึงวิธีการตั้งชองวางลิ้น เกษตรกร
สามารถทําไดดวยตัวเอง เพียงแตขอใหเกษตรกรมีความสนใจปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด และ
ตั้งใจปฏิบัติ 

ขั้นตอนในการต้ังชองวางลิ้นเคร่ืองยนตใหปฏิบัติดังน้ี 
1. หมุนเครื่องยนตใหอยูในตําแหนงอัดสุด คือหมุนเครื่องยนตไปตามทิศทางการหมุนของ 

เครื่องยนต โดยไมมีการยกลิ้นจนตึงมือ แลวหมุนตอไปอีกใหตัวอักษร TD บนลอชวยแรง (มูเลย) ตรง
กับลูกศรท่ีตะแกรงพัดลม นั่นคือตําแหนงอัดสุด ในตําแหนงนี้ ลิ้นท้ังคูจะปดสนิท สปริงลิ้นจะไมทํางาน 
ลูกสูบอยูในตําแหนงข้ึนสูงสุด (ศูนยตายบน) 

2. ใชประแจเบอร 13 คลายนอตท่ีลอคกระเดื่องลิ้นออกใหพอหลวมท้ังลิ้นไอดี และไอเสีย 
3. ใชฟลเลอรเกจ สอดวัดชองวางระหวางกระเดื่องกดลิ้นกับกานลิ้นใหถูกตองตามคาท่ี 

กําหนด 
4. เสร็จแลวขันนอต ลอคใหแนน  การตั้งชองวางของลิ้นนี้ทําเชนเดียวกัน ท้ังลิ้นไอดี และ 

ลิ้นไอเสีย โดยหมุนเครื่องยนตใหอยูในจังหวะอัดสุดครั้งเดียว เราก็จะสามารถตั้งลิ้นไดท้ังไอดีและ     
ไอเสีย ขอสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ   เม่ือเราจะตั้งชองวางลิ้นเครื่องยนต จะตองตั้งในขณะท่ีเครื่องยนต
เย็น จึงจะทําใหไดคาท่ีถูกตองและไดผลดี 
 



 

  

ขอควรปฏิบัติตอเคร่ืองยนต 

 
1. การหมุนเครื่อง โยกคันเรงมาตําแหนงดับเครื่องยนต ยกวาลวข้ึนหมุนเครื่องยนตประมาณ 

10-15 รอบ ใหน้ํามันเครื่องข้ึนไปหลอเลี้ยงชิ้นสวนตางๆ ท่ีมีการเคลื่อนท่ี เพ่ือลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุนเครื่องยนตกอนใชงาน โดยติดเครื่องยนตเดินเบาๆ ประมาณ 5 นาที หากรีบใชงาน 
ทันที จะทําใหเครื่องสึกหรอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขณะใชงานเรงเครื่องยนตใหไดรอบการใชงาน อยาใหเครื่องยนตเดินรอบต่ํา จะทําให 
เครื่องยนตทํางานหนักเกินกําลัง สังเกตไดวาเครื่องยนตรอบชาลงและควันไอเสียจะมีสีดํา และลักษณะ
เชนนี้เครื่องยนตจะสึกหรอสูงและกินน้ํามันมาก 
 
หมายเหตุ  เกจวัดแรงดันน้ํามันเครื่องปลอกสีฟาตองเลื่อนข้ึนหุมปลอกสีแดง ถาไมข้ึน ใหดับเครื่อง
ทันที แลวหาสาเหตุ 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
ตารางการใชและบํารุงรักษาเครื่องยนตเกษตร 

 
ลําดับ รายการ ตรวจเช็ค 

ทุกวัน 
ตรวจเช็ค 

ทุกๆ 100 ชม. 
ตรวจเช็ค 

ทุกๆ 300 ชม. 

1 
ระดับน้ํามันเครื่อง 
 

   

2 
ระดับน้ํามันเครื่องใน
กรองอากาศ 

   

3 
ระดับน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

   

4 
น้ําระบายความรอน 
 

   

5 
สายพานพัดลม 
 

   

6 
เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 
 

   

7 
ลางทําความสะอาด   
ไสกรอง 

   

8 
ลางทําความสะอาด    
ไสกรองโซลา 

   

9 
ลางทําความสะอาด    
ถังน้ํามันโซลา 

   

10 
ถายน้ําระบายความรอน 
 

   

11 
ตั้งระยะหางของลิ้น 
 

   

12 
ตรวจเช็คแรงดันหัวฉีด
และทําความสะอาด 

   

 

 

 

 



 

  

ปญหาขอขัดของของเครื่องยนต 
 

ปญหาของเครื่องยนต อาการของเครื่องยนต สาเหตุของเครื่องยนต 
1. เครื่องยนตสตารทไมติด - หมุนเครื่องไมได - เพลาขอเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยว

ติดตาย 
- ลูกสูบและกระบอกสูบติดตาย 
- แบริ่งติดตาย 
- ระบบหลอลื่นไมทํางาน 
 

- หมุนเครื่องได - น้ํามันไปยังปมไมเพียงพอ 
- ปมน้ํามันเชื้อเพลิงไมจายน้ํามัน 
- ไมมีน้ํามันออกจากหัวฉีด 
- ตั้งจังหวะการฉีดน้ํามันไมถูกตอง 
- กําลังอัดรั่ว 
- จังหวะการเปด-ปดของลิ้น       
ไมถูกตอง 
 

2. เครื่องยนตสั่นผิดปกติ - สั่นมากในขณะความเร็วสูง - ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
- ทอน้ํามันแตกหรือหลวม 
- ปมน้ํามันเชื้อเพลิงผิดปกติ 
- หัวฉีดทํางานไมถูกตอง 
- สปริงกาวานาชํารุด 
- ระยะหางของลิ้นไมถูกตอง 
 

- สั่นมากในขณะเดินเบา - ปมและหัวฉีดทํางานไมถูกตอง 
- กําลังอัดในกระบอกไมเทากัน 
- กาวานาทํางานไมถูกตอง 
- ตั้งรอบเครื่องยนตไมถูกตอง 
 
 

3. เครื่องยนตไมมีกําลัง - เครื่องยนตรอบชาลง
ผิดปกติในขณะใชงาน 

- ชิน้สวนปลอกสูบ/ลกูสูบ/แหวน 
สึกหรอ 
- เครื่องรอนจัด 
- องศาการฉีดน้ํามันผิดจังหวะ 
- เข็มหัวฉีดสึกหรอและติดตาย 
 
 
 



 

  

ปญหาขอขัดของของเครื่องยนต 
 

ปญหาของเครื่องยนต อาการของเครื่องยนต สาเหตุของเครื่องยนต 
4. สีของควันไอเสียผิดปกติ - ควันไอเสียมีสีขาว - น้ํามันรั่วข้ึนหัวลูกสูบ 

- การฉีดน้ํามันชาเกินไป 
 

- ควันไอเสียสีดํา หรือ       
สีเทาแก 

- ตั้งจังหวะการฉีดน้ํามันชาหรือ
เร็วเกินไป 
- การจายน้ํามันไมสมํ่าเสมอ 
- หัวฉีดจายน้ํามันไมถูกตอง 
- กําลังอัดรั่ว 
- ไสกรองอากาศอุดตัน 
 

5. กินน้ํามันเครื่องมาก
เกินไป 

- น้ํามันเครื่องในอางลดลง
อยางรวดเร็ว 

- กระบอกสูบ/ลูกสูบ/แหวน     
สึกหรอมากหรือติดตาย 
- ปลอกวาลวสึกหรอ 
- รั่วตามประเก็น 
 

6. น้ํามันเครื่องใสกวาปกติ - น้ํามันเครื่องในอางเพ่ิมข้ึน - มีน้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปปนกับ
น้ํามันเครื่อง 
- ลูกปมสึกหรอ 
- น็อตยึดลิ้นสงไมแนน 
 

- น้ํามันเครื่องเปนฟองและสี
ผิดปกติ 

- มีน้ําเขาไปปนกับน้ํามันเครื่อง 
- ประเก็นฝาสูบโกงหรือแตก 
- แหวนยางปลอกสูบฉีกขาด 
 

7.  เครื่องยนตรอนจัด - เครื่องยนตมีความรอนสูง
น้ําในหมอน้ําลดลงอยาง
รวดเร็ว 

- ปดฝาหมอน้ําไมแนน 
- ฝาหมอน้ําชํารุด 
- สายพานพัดลมหยอนเกินไป 
- หมอน้ําอุดตัน 
- น้ํามันเครื่องหมดสภาพหรือ    
ไมเพียงพอ 
- ทอระบายไออุดตัน 
- ฝาสูบแตกราวหรือโกง 

 



 

  

รายละเอียดการขันน็อตยึด และระยะการตั้งลิน้ของเครื่องยนตเกษตร 
 

ยี่หอ/รุน 
แรงขันน็อต (ปอนด/ฟุต) ระยะตั้งลิ้น (มิลลิเมตร) 
ฝาสูบ กานสูบ ไอดี ไอเสีย 

ยันมาร TH 85 35 0.20 0.20 
ยันมาร D5 70 35 0.20 0.20 
ยันมาร NT70K 70 35 0.20 0.20 
ยันมาร S75E 75 35 0.20 0.20 
ยันมาร A6,A7,A8,A10 75 40 0.15 0.15 
ยันมาร A12,A14 100 45 0.20 0.20 
ยันมาร A16,A18 145 45 0.20 0.20 
ยันมาร TF75,85 75 30 0.20 0.20 
ยันมาร TF105,115 100 35 0.20 0.20 
คูโบตา KND 70 30 0.15 0.15 
คูโบตา GA70,80 85 25 0.20 0.20 
คูโบตา GA90,100 110 35 0.20 0.20 
คูโบตา ER1500 210 55 0.20 0.20 
คูโบตา ET80 85 25 0.20 0.20 
คูโบตา ET95,110,115 110 35 0.20 0.20 
คูโบตา RT77,100 85 35 0.20 0.20 
คูโบตา RT120,140 115 40 0.20 0.20 
มิตซูบิชิ NM90-110,ND14-18 80 35 0.35 0.35 
มิตซูบิช ิD700,800,DI1000 70 25 0.25 0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ติดตอขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี.... 
 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท 
 หมูท่ี 4 ตําบลเขาทาพระ  อําเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท  17000  
โทรศัพท-โทรสาร : 056-476596      
E-Mail Address: aopdm01@doae.go.th , aepd01@gmail.com  
   

แผนท่ีศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท 

mailto:aopdm01@doae.go.th

