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คำนำ 
 

คู่มือการฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร หลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพ้ืนฐาน 
จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือสำหรับฝึกอบรมเกษตรกรผู้ใช้เครื่องยนต์เกษตร หลักสูตรสร้างช่ างเกษตรท้องถิ่น โครงการ
ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือพัฒนาให้เกษตรกร
เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ของตนเองได้ และดูแลรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้ถูกวิธี เป็นการใช้เครื่องยนต์เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถถา่ยทอดความรู้เรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้กับเพ่ือนบ้านได้  

กรมส่งเสริมการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่น ฉบับนี้ จะเป็ น 
แนวทางการใช้ฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพ้ืนฐาน และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรของเกษตรกรต่อไป 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

พฤศจิกายน 2563 
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การใช้และการบำรุงรักษาเครือ่งยนต์เกษตร 

ความหมายของเครื่องยนต์เกษตร 

  เครื่องยนต์เกษตร คือ เครื่องต้นกำลังหรืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นต้นกำลังของเครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตร  
เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถแบบเดินตาม โดยทั่วไปเครื่องยนต์ เกษตรจะเป็นแบบจุดระเบิดภายในเครื่องยนต์  
(เครื่องยนต์สันดาปภายใน Internal combustion engine ) กำลังที่ได้จากเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดไปยังชิ้นส่วน  
และระบบต่างๆ เช่น ส่งไปยังล้อ ส่งไปยังเพลาส่งกำลัง เพ่ือใช้ในการฉุดลาก หรือขับเคลื่อนเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
ทางการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถเดินตาม เครื่องพ่นสารเคมี เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ เครื่องตัดหญ้า 
สะพายข้าง เป็นต้น 
ประเภทเครื่องยนต์เกษตร 
  1. เครื่องยนต์เกษตรแบ่งตามชนิดของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ถ้าใช้น้ำมันเบนซิน
เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เรียกว่า เครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ถ้าใช้น้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เรียกว่า
เครื่องยนต์ดีเซล 
  2. เครื่องยนต์เกษตรแบ่งตามระบบการทำงาน จะแบ่งได้ เป็น  2 แบบคือ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
และเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 

1. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ 
คือเครื่องยนต์ที่ทำงาน 2 ช่วงชัก คือช่วงชักท่ี 1 คือช่วงชักดูดกับอัด และ ช่วงชักท่ี 2 คือช่วงชักระเบิดและ

คาย และเครื่องยนต์2 ช่วงชักจะไม่มีวาล์วเปิดปิดไอดีไอเสีย แต่จะใช้ลูกสูบเป็นตัวเปิดปิดไอดี ไอเสียแทน 
ซ่ึงเครือ่งยนต์ 2 ช่วงชักจะทำงานรอบจัดกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะ และการเผาไหม้ก็มีประสิทธิภาพด้อยกว่า4จังหวะ 

ส่วนประกอบท่ัวไปของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ มีดังนี้ 
1. อ่างน้ำมันเครื่องปิดสนิทแต่เครื่องยนต์บางแบบมีช่องให้อากาศหรือไอดีเข้าเพ่ือผ่านขึ้นไปในกระบอกสูบ 
2. ไม่มีเครื่องกลไกของลิ้น ลูกสูบจะทำหน้าที่เป็นลิ้นเอง 
3. กระบอกสูบอยู่ในลักษณะตั้งตรง 
4. มีช่องไอดี (Inlet Port) เป็นทางให้อากาศเข้าในกระบอกสูบ โดยอาจจะมีเครื่องเป่าอากาศช่วยเป่าเข้าไป 
5. มีช่องไอเสีย (Exhaust Port) เป็นทางให้อากาศเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ออกไปจากกระบอกสูบ 

 
รูปที ่1 แสดงส่วนประกอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 

ที่มา: https://sites.google.com/site/raetcharoen2541/hlak-kar-tha-ngan-kheruxng-yt-2-canghwa 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_4_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://sites.google.com/site/raetcharoen2541/hlak-kar-tha-ngan-kheruxng-yt-2-canghwa


 

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ (Two stroke engine) 
การทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ที่ใช้ลูกสูบแทนลิ้น โดยการขึ้นลงของลูกสูบ 2 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยง 

หมุน 1 รอบ การทำงานครบ 4 จังหวะ คือ ดูด อัด ระเบิด คาย ซึ่งเครื่องยนต์ 2 จังหวะ จะทำงานรอบจัดกว่าเครื่องยนต์ 
4 จังหวะ  นิยมใช้ กับรถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นสารเคมี และเครื่องตัดหญ้าสะพายข้าง เป็นต้น  การทำงาน 
และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ มีความยุ่งยากน้อยกว่าเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ การนำเอาส่วนผสม 
ระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศเข้าไปภายในกระบอกสูบ และปล่อยอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ออกจากกระบอกสูบเกิดขึ้น
โดยการเปิดและปิดของลูกสูบเอง เครื่องยนต์ชนิดนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีลิ้นและกลไกทีเ่กีย่วกับลิ้น  มีดังนี ้

1. จังหวะดูดและอัด เนื่องจากเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ไม่มีวาล์วไอดี – ไอเสีย จึงใช้ลูกสูบเป็นตัวเปิดปิด 
ไอดี – ไอเสียแทน โดยเมื่อลูกสูบเคลื่อนตัวลง ด้านล่างของลูกสูบจะเคลื่อนมาปิดช่องไอเสีย - ไอดี และหัวลูกสูบ 
จะเปิดช่องสำหรับให้ไอดีผ่านไปยังห้องเผาไหม้บนหัวลูกสูบ ซึ่งไอดีจะถูกด้านล่างของลูกสูบอัดไอดีให้ไหลเข้าไปยัง 
ห้องเผาไหม้ ซึ่งจะเกิดการดูดในจังหวะนี้ เมื่อลูกสูบเคลื่อนตัวขึ้นหัวลูกสูบจะเคลื่อนไปปิดช่องทางไอดีและช่องไอเสีย 
ทำให้เกิดการอัดข้ึนในจังหวะนี้ 

 

          จังหวะดูด        จังหวะอัด 
รูปที่ 2 จังหวะดูดและอัดของเครือ่งยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 

ที่มา: http://enginecarthai.blogspot.com/2016/05/2.html 

2. จังหวะระเบิดและคาย เมื่อลูกสูบเคลื่อนตัวขึ้นสุด หัวเทียนจะจุดประกายไฟทำให้เชื้อเพลิงถูกการเผาไหม้  
ดันให้ลูกสูบเคลื่อนตัวลงด้านล่างซึ่งเป็นจังหวะระเบิด และเมื่อหัวลูกสูบจะเคลื่อนลงมาเปิดช่องไอเสีย ไอ เสียก็จะ 
ไหลออกไปทางท่อไอเสียซึ่งเป็นจังหวะคาย 

http://enginecarthai.blogspot.com/2016/05/2.html


 

 
จงัหวะระเบิด    จงัหวะคาย 

รูปที่ 3 จังหวะระเบิดและคายของเครื่องยนตเ์บนซิน 2 จังหวะ 

ที่มา: http://enginecarthai.blogspot.com/2016/05/2.html 

2. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
 การทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ คือลูกสูบของเครื่องยนต์ ขึ้นลง 4 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ  

การทำงานครบ 4 จังหวะ คือ ดูด อัด ระเบิด คาย ซึ่งเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะจำงานที่รอบต่ำกว่าเครื่องยนต์ 2 จังหวะ  
แต่ จะให้ แรงบิ ดที่ สู งกว่ า นิ ยมใช้ ในรถยนต์  รถแทรก เตอร์  รถไถ เดิ นตาม  และเครื่อ งตั ดหญ้ า  เป็ นต้ น  
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ แบ่งตามชนิดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แบ่งได้เป็น 2 ชนิด 

1. เครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  
2. เครื่องยนต์ดีเซล  

  ส่วนประกอบทั่วไปของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
  เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังของเครื่องมือทุ่นแรงในการเกษตรทั่วไป เช่น รถแทรกเตอร์ รถไถแบบเดินตาม 
โดยทั่วไปเครื่องยนต์เล็กจุดระเบิดภายใน กำลังที่ได้จากเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดไปยังชิ้นส่วน และระบบ ต่าง ๆ  
เช่น ส่งไปยังล้อ ไปยังเพลาส่งกำลัง เพ่ือใช้ในการฉุดลาก หรือขับเคลื่อนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร  
ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องยนต์ มีดังนี ้

http://enginecarthai.blogspot.com/2016/05/2.html


 

  

รูปที่ 4 ส่วนประกอบเครื่องยนต ์
ทีม่า:บริษัทสยามคูโบต้า จำกัด 

ที่มา: vitmantools 19 กรกฎาคม 2558 

1. ฝาสูบ ( Cylinder Head) คือส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปิดส่วนบนของเครื่องยนต์ 
และเป็นที่ตั้งของหัวฉีด ลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย เป็นต้น 

  2. เสื้อสูบ (Cylinder Block) คือส่วนที่อยู่ตอนกลางของเครื่อง ทำหน้าที่ห่อหุ้มกระบอกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง 
และส่วนประกอบอื่น ๆ 
  3. กระบอกสูบ ( Cylinder) คือส่วนที่ได้รับน้ำมนัเชื้อเพลิงและอากาศเพ่ือจุดระเบิดและให้กำลังงาน 
  4. ลูกสูบ (Piston) คือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงภายในกระบอกสูบ เพ่ืออัดน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศ 
ในเครื่องยนต์เบนซิน (แก๊สโซลีน) หรือเฉพาะอากาศ ในเครื่องยนต์ดีเซล ให้มีความดันและอุณหภูมิสูงเหมาะกับ 
การเผาไหม ้ของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
  5. แหวนลูกสูบ (Piston Ring) แหวนลูกสูบแบ่งออกเป็นแหวนอัดและแหวนน้ำมัน สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
จะมีแหวนอัดอยู่ 2-3 ตัว ซึ่งจะอยู่ทางด้านบนของลูกสูบ และแหวนน้ำมันจะอยู่ทางด้านล่างลูกสูบเครื่องยนต์ดีเซลมี
แหวนลูกสูบมากว่าเครื่องยนต์ เบนซิน (แก๊สโซลีน) 1 -2 ตัว เพราะเนื่องจากอัตราอัดของเครื่องยนต์ดี เซล 
จะสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน (แก๊สโซลีน) 
    5 .1  แห ว น อัด  ( Compression Ring) มี ห น้ าที่ ป้ อ งกั น ก ารรั่ ว ซึ ม ข อ งค วาม ดั น อ า ก าศ 
ภายในกระบอกสูบ และยังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำมันเครื่องรั่วไหลเข้าไปในห้องเผาไหม ้
    5.2 แหวนน้ำมัน (Oil Ring) มีหน้าที่กวาดน้ำมันเครื่องที่หล่อลื่นผนังกระบอกสูบไม่ให้ขึ้นไปยัง 
ห้องเผาไหม้  แหวนน้ ำมันจะทำเป็นร่องตรงกลาง และมี รู ให้น้ ำมัน เครื่องไหลกลับ  ( Oil Return Hole)  
เพ่ือให้น้ำมันเครื่องไหลเข้าออก และเพ่ือหล่อลื่นลูกสูบกับผนังกระบอกสูบ 
  6. ปลอกสูบ (Cylinder Liner) ปลอกสูบเป็นส่วนประกอบที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นลงและเป็นที่ สำหรับอัดอากาศ
ทำให้เกิดการเผาไหม้ จะเกิดพลังงานขึ้นภายในปลอกสูบ แล้วผลักดันลูกสูบให้สามารถเคลื่อนที่ส่งกำลัง ผิ วนอก 
ปลอกสูบจะสัมผัสกับน้ำมันหล่อเย็นโดยตรง ป้องกันน้ำรั่วเข้าห้อง เพลาข้อเหวี่ยงด้วยแหวนยาง (O-Ring) ในการใช้
ปลอกลูกสูบจะมีข้อดีคือ จะสะดวกสำหรับงานซ่อม หากปลอกสูบไม่ดี ก็จะเปลี่ยนเฉพาะปลอกสูบไม่ต้องเปลี่ยน 
เสื้อสูบ และการที่มีปลอกสูบจะใช้แต่กระบอกสูบและลูกสูบที่เป็นแสตนดาร์ด (Standard Size) ในกรณีรูกระบอกสูบ
สึกหรอโดยไม่ต้องคว้านรู 



 

  7. ก้านสูบ (Connecting Rod) คือส่วนที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจุดระเบิดเผาไหม้
เชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบไปยังชิ้นส่วนต่าง ๆ ก้านสูบจะติดกับลูกสูบ 
  8. เพลาข้อเหวี่ยง ( Crankshaft) คือส่วนที่ทำหน้าทีถ่่ายทอดกำลังจากก้านสูบและเปลี่ยนการเคลื่อนที่จาก
การเคลื่อนขึ้นลงเป็นการหมุนเป็นวงกลม 
  9. เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) คือเพลาทำหน้าที่ปิดเปิดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย เพลาลูกเบี้ยวเคลื่อนที่ด้วย 
เฟืองที่ขบกับเฟืองของเพลาข้อเหวี่ยง 
  10. วาล์ว ( Valve) หรือลิ้น มีอยู่ 2 ชนิดคือ ลิ้นไอดีทำหน้าที่เปิดให้อากาศในเครื่องยนต์ดีเซล หรือ
ส่วนผสมน้ำมันกับอากาศในเครื่องยนต์เบนซิน (แก๊สโซลีน) เข้าสู่กระบอกสูบในจังหวะดูดของเครื่องยนต์ และลิ้น 
ไอเสียทำหน้าที่เปิดให้ไอเสียที่เผาไหม้แล้วออกไปจากกระบอกสูบตามจังหวะคายของเครื่องยนต์ 
  11. ล้อช่วยแรง (Fly wheel) จะติดอยู่ตรงปลายเพลาข้อเหวี่ยง มีหน้าที่ช่วยสะสมพลังงาน ทำให้
เครื่องยนต์เดินเรียบ 
  12. อ่างน้ำมันเครื่อง ( Crank Case) คือส่วนที่อยู่ตอนล่างของเครื่อง ปกติตอนบนของอ่างน้ำมันเครื่อง 
จะหล่อติดกับเสื้อสูบ ส่วนตอนล่างเรียกว่าอ่างเก็บน้ำมันเครื่อง ( oil pan) ทำหน้าที่เก็บ น้ำมันเครื่องเพ่ือส่งไปยัง 
ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ที่ต้องการการหล่อลื่น 
  13. ปั๊มน้ำมันเครื่อง (Oil pump) ติดตั้งอยู่ภายในเสื้อสูบทำงานได้โดยได้รับแรงหมุนที่ส่งมาจากเฟือง
ภายในเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเพลาลูกเบี้ยวหมุนปั๊มน้ำมันเครื่องก็หมุนตามไปด้วย การหมุนของปั๊ม
น้ำมันเครื่องนี้ จะทำการดูดน้ำมันหล่อลื่นจากอ่างน้ำมันหล่อลื่นขึ้นมาตามท่อน้ำมัน เข้าสู่กรองน้ำมันหล่อลื่น 
(Oil filter) ออกไปตามท่อส่งน้ำมัน เพ่ือไปหล่อเลี้ยงตามจุดต่าง ๆ ของโลหะที่มีการเสียดสีกัน เพ่ือช่วยลดการสึกหรอ
ของชิ้นส่วนเหล่านั้น 
  14. ปั๊มเชื้อเพลิง (Fuel pump) ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์เล็กดีเซลส่วนใหญ่เป็นปั๊ม แบบปั๊มบ๊อช
ขนาดเล็ก ทำงานได้โดยมีลูกเบี้ยวปั๊มติดอยู่กับเพลาลูกเบี้ยวเป็นตัวเตะ และแบ่งการจ่าย น้ำมันโดยอาศัยการบิดตัว
ของลูกปัม๊ 
  15. หม้อกรองอากาศ (Air cleaner) ทำหน้าที่กรองฝุ่นผงและสิ่งสกปรกในอากาศก่อนที่จะเข้ากระบอกสูบ 
  16. ท่อไอเสีย ( Exhaust manifold) เป็นชิ้นส่วนภายนอกเครื่องยนต์ที่ต่อบริเวณทางออกของวาล์วไอเสีย 
เป็นช่องทางผ่านของแก๊สไอเสียที่ถูกขับออกมาจากกระบอกสูบ 
  17. หัวเทียน (spark plug) ทำหน้าที่ให้ประกายไฟฟ้าในการจุดระเบิด (เครื่องยนต์เบนซิน) เพ่ือให้เกิดการ
เผาไหม้ไอเชื้อเพลิงผสมอากาศภายในกระบอกสูบ (เครื่องยนต์เบนซิน) 
  18. แบริ่งก้านสูบ (Connecting Rod Bearing) เพ่ือช่วยให้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน แรงกระแทก 
และความร้อนที่เกิดข้ึนขณะใช้งาน 
  19. หัวฉีด (Fuel Injection) คือ ส่วนประกอบหนึ่งในเครื่องยนต์ซึ่งทำหน้าที่จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปยัง
หอ้งเผาไหม้ เพ่ือง่ายต่อการจุดระเบิด สร้างกำลังได้เต็มที่และไม่เกิดตกค้างเป็นเขม่าสะสม(เครื่องยนต์ดีเซล) 
  20. คอยล์จุดระเบิด (Ignition Coil) มีหน้าที่สร้างไฟฟ้าแรงดันสูง ส่งไปยังหัวเทียนเพ่ือ จุดประกายไฟ 
(เครื่องยนต์เบนซิน) 

 



 

หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ (Four stroke engine) 
การทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 
การทำงานของเครื่องยนตเ์บนซิน 4 จังหวะ คือลูกสูบของเครื่องยนต์ ขึน้ลง 4 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ  

การทำงานครบ 4 จังหวะ คือ 
1. จังหวะดูด (Intake) จังหวะดูดเริ่มต้นจากลูกสูบอยู่ด้านบนของกระบอกสูบ เคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลง

สู่ศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดี เปิดเพ่ือดูดส่วนผสมไอดี (น้ำมันเบนซินผสมกับอากาศ) เข้ากระบอกสูบจนลูกสูบ 
เคลื่อนทีล่งสู่ศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดีจึงอยู่ในตำแหน่งปิด โดยในจังหวะนี้ลิ้นไอเสียอยู่ในตำแหน่งปิด 

 
รูปที่ 5 จังหวะดูดของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 

ที่มา: www.checkraka.com 

2. จังหวะอัด (Compression) จังหวะอัด ลูกสูบเคลื่อนที่จากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนของกระบอกสูบ 
เพ่ืออัดส่วนผสมไอดีที่ถูกดูดเข้ามาภายในกระบอกสูบจากจังหวะดูด ส่งผลทำให้ภายในกระบอกสูบมีอัตราส่วนการอัด
สูงขึ้นประมาณ 1 : 6 ถึง 1 : 10 ความดันประมาณ 6.0 – 10.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ในจังหวะนี้ลิ้นไอดี 
และลิ้นไอเสียอยู่ในตำแหน่งปิด 

 
รูปที ่6 จังหวะอัดของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 

ที่มา: www.checkraka.com 



 

3. จังหวะระเบิดหรือจังหวะงาน (Expansion) ก่อนลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อย หัวเทียนจะ 
จุดประกายไฟ จุดระเบิดของเชื้อเพลิงขึ้นภายในกระบอกสูบ ในจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ให้กำลังงานออกมา หลังจากนั้น
ลูกสูบก็จะเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่าง โดยในจังหวะนี้วาล์วไอดีอยู่ในตำแหน่งปิด และวาล์วไอเสียเริ่ม
เปิดเพ่ือระบายไอเสียทีเ่กิดข้ึนภายในกระบอกสูบ 

 
รูปที่ 7 จังหวะระเบิดของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 

ที่มา: www.checkraka.com 

4. จังหวะคาย (Exhaust) จังหวะคายเป็นการทำงานต่อจากจังหวะระเบิด เมื่ อลูกสูบ เคลื่อ นที่  
จากศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่าง เนื่องจากการได้รับแรงกระแทกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง จากนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ 
ขึ้นสู่ด้านบนของกระบอกสูบเพ่ือไล่ไอเสียออกผ่านทางลิ้นไอเสีย เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบน วาล์วไอเสียก็จะ
ปิด วาล์วไอดีกจ็ะอยู่ในตำแหน่งเริ่มเปิด เพ่ือเข้าสู่จังหวะดูดใหม่อีกครั้ง 

 
รูปที ่8 จังหวะคายของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 

ที่มา: www.checkraka.com 

สรุป วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ จังหวะดูด จังหวะอัด จังหวะระเบิดหรือ 
จังหวะงานและจังหวะคาย ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงรวม ทั้งหมด 4 ครั้ง (ขึ้น 2 ลง 2) เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ  
ไดก้ำลงังานจากเครื่องยนต์ 1 ครั้ง 



 

การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
การทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ คือลูกสูบของเครื่องยนต์ ขึ้นลง 4 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ  

การทำงานครบ 4 จังหวะ คือ 
1. จังหวะดูด (Intake) จังหวะดูดเริ่มต้นจากลูกสูบอยู่ด้านบนของกระบอกสูบ เคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลง

สู่ด้านล่าง ลิ้นไอดีเปิดเพ่ือดูดเอาไอดี (อากาศ) เข้ากระบอกสูบจนลูกสูบเคลื่อนที่ลงสู่ศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดีจึงอยู่ใน
ตำแหน่งปิด โดยในจังหวะนี้ลิ้นไอเสียอยู่ในตำแหน่งปิด 

 

รูปที่ 9 จังหวะดูดของเครื่องยนตด์ีเซล 4 จังหวะ 
ที่มา: https://sites.google.com 

2. จังหวะอัด (Compression) จังหวะอัดลูกสูบเคลื่อนที่ จากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนของ 
กระบอกสูบ เพ่ืออัดส่วนผสมไอดีที่ถูกดูดเข้ามาภายในกระบอกสูบจากจังหวะดูด  ส่งผลทำให้ภายในกระบอกสูบ 
มีอัตราส่วนการอัดสูงขึ้นประมาณ 16 : 1 ถึง 22 : 1 หรือ ความดันประมาณ 40 – 45 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
อุณหภูมิประมาณ 700 – 900 องศาเซลเซียส ในจังหวะนี้ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียอยู่ในตำแหน่งปิด 

 

รูปที่ 10 จังหวะอัดของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
ที่มา: https://sites.google.com 

https://sites.google.com/
https://sites.google.com/


 

3. จังหวะระเบิดหรือจังหวะงาน (Expansion) ก่อนลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อย  หัวฉีดจะฉีด
น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปยังห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงขึ้นภายในกระบอกสูบ ในจังหวะนี้เป็น
จังหวะที่ให้กำลังงานออกมา หลังจากนั้นลูกสูบก็จะเคลื่อนที่จากศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่าง โดยในจังหวะนี้ 
วาล์วไอดีอยู่ในตำแหน่งปิดและวาล์วไอเสียเริ่มเปิดเพ่ือระบายไอเสียที่เกิดข้ึนภายในกระบอกสูบ 

 
รูปที่ 11 จังหวะระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 

ที่มา: https://sites.google.com 

4. จังหวะคาย (Exhaust) จังหวะคายเป็นการทำงานต่อจากจังหวะระเบิด เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่จาก 
ศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่างเนื่องจากการได้รับแรงกระแทกจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง จากนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่
ด้านบนของกระบอกสูบเพ่ือไล่ไออากาศออกผ่านทางลิ้นไอเสีย เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบนวาล์วไอเสียก็จะปิด
วาล์วไอดีกจ็ะอยู่ในตำแหน่งเริ่มเปิด เพ่ือเข้าสู่จังหวะดูดใหม่อีกครั้ง 

 
รูปที่ 12 จังหวะคายของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 

ที่มา: https://sites.google.com 

สรุป  วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จังหวะดูด  จังหวะอัด  จังหวะระเบิดหรือ
จังหวะงาน และจังหวะคาย  ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงรวม ทั้งหมด 4 ครั้ง หรือเพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ ได้กำลังงาน
จากเครื่องยนต์ 1 ครั้ง 

https://sites.google.com/
https://sites.google.com/


 

เครือ่งยนต์เกษตร 
เครื่องยนต์การเกษตร ความหมายในที่นี้หมายถึง เครื่องยนต์ต้นกำลังที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิด 4 จังหวะ 

(จังหวะดูดไอดี จังหวะอัดอากาศ จังหวะกำลัง และจังหวะคายไอเสีย) แบบลูกสูบนอนจุดระเบิดด้วยความร้อนภายใน
กระบอกสูบ ขนาดแรงม้าไม่เกิน 20 แรงม้า ซ่ึงในประเทศไทย เกษตรกรรายย่อยใช้เป็นเครื่องยนต์ต้นกำลังในการใช้
เป็นเครื่องทุ่นแรงหรือใช้ร่วมกับเครื่องมืออ่ืนๆ ในการทำเกษตรกรรม 

 

รูปที่ 13 เครื่องยนต์เกษตร 
ที่มา:บริษัทสยามคูโบต้า จำกัด 
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