
พืน้ฐานรถยนต-พื้นฐานรถยนต เครื่องยนตดีเซล

เครื่องยนตดีเซล รายละเอียดทั่วไป

เครื่องยนตดีเซลใชนํ้ามันดีเซลเปน
เชื้อเพลิง ซึ่งจะใหกําลังงานสูงทีค่วามเร็ว
รอบต่าํและมีโครงสรางที่แข็งแรง 
ประสิทธิภาพของน้าํมันดีเซลจะดีกวา
นํ้ามันเบนซิน

(1/2)

ความแตกตางระหวางเครื่องยนตดีเซล
และเคร่ืองยนตแกสโซลีน 
นอกจากความแตกตางของประเภทน้าํมัน
ที่ใชแลว เครื่องยนตแกสโซลีนและ
เครื่องยนตดีเซลยังมีกลไกการทาํงานที่
แตกตางกันดวย

 หองเผาไหม 
เครื่องยนตดีเซลจะไมติดตั้งระบบจุดระเบิด
โดยใชหัวเทยีน ซึ่งจะแทนที่โดยความรอน
ที่เกิดจากแรงอัดซึ่งจะเปนเหตุใหนํ้ามนั
เชื้อเพลิงลุกไหมดวยตนเอง 
ดังน้ันอัตราสวนแรงอดัที่ไดจะสูงมาก 

 ระบบอุนอากาศ 
เพ่ือใหเครื่องยนตสตารทติดงาย 
เครื่องยนตดีเซลจะมีระบบอุนอากาศซึ่งจะ
ใชหัวเผา ฯลฯ เพื่อใหความรอนกับไอดี 

 ระบบเชื้อเพลิง 
เครื่องยนตดีเซลมีปมฉีดเชื้อเพลิงและ
หัวฉีด เพื่อทาํการฉีดเชื้อเพลิงไปยังหอง
เผาไหมดวยแรงดันสูง 

(2/2)
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พืน้ฐานรถยนต-พื้นฐานรถยนต เครื่องยนตดีเซล

คุณสมบัติเครื่องยนต การทํางาน

เพ่ือผลิตพลงังานขับเคลื่อนใหกับรถ ซึ่งโดย
ปกติแลวเครือ่งยนต 4 จังหวะจะทาํงาน
ซ้าํกันใน 4 จังหวะดังแสดงในแผนผัง 

เครื่องยนตดีเซลไมมีระบบจุดระเบิด
เหมือนกับเครื่องยนตแกสโซลีน 
นํ้ามันที่ถูกอัดใหมีแรงดันสูงจะถูกฉีดเขาไป
ในอากาศที่มีอณุหภมูิสูงและแรงดันสูงเพ่ือ
ใหเชื้อเพลิงลุกไหมข้ึนเอง 

 ลิ้นไอดี 
 ลิ้นไอเสีย 
 หัวฉีดเชื้อเพลิง 
 หองเผาไหม 
 ลูกสูบ 
 กานสูบ 
 เพลาขอเหวี่ยง 

• แผนผังแสดงภาพเครื่องยนตแบบ
หองเผาไหมหมนุวน

(1/5)

จังหวะดูด
ลิ้นไอเสียจะปดและลิน้ไอดีเปด จังหวะ
ที่ลกูสูบเลือ่นลง ลิน้ไอดีจะเปดเพื่อดูด
อากาศเขาไปในกระบอกสูบเพียง
อยางเดียว

(2/5)
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จังหวะอัด 
ในขณะที่ลกูสูบเลือ่นลงสุด ลิ้นไอดีจะปดใน
จังหวะทีลู่กสูบเลื่อนข้ึน อากาศทีถู่กดูด
เขาไปในกระบอกสูบจะถูกอัดอยางแรงจน
ทาํใหอุณหภูมสิูง 

อัตราสวนกาํลงัอดัของเครื่องยนตดีเซล
= 15 ถึง 23 (ประมาณ 2 ถึง 3 เทาของ
อัตราสวนกาํลงัอดัเครือ่งยนตแกสโซลีน)
อุณหภูมภิายในหองเผาไหม = 500 ถึง 
800°C (900 ถึง 1,500°F)

(3/5)

จังหวะระเบิด  
ขณะที่ลูกสูบอยูในจังหวะเลื่อนข้ึน หัวฉีด
จะฉีดน้าํมันดวยแรงดันสูงไปที่อากาศที่มี
แรงดันและอุณหภูมิสูง 
อุณหภูมทิี่สูงของอากาศนี้จะทาํใหนํ้ามัน
เชื้อเพลิงลุกไหม จะมีผลทาํใหเกิดการ
ระเบิดและการเผาไหม แรงของการ
เผาไหมน้ีจะผลักดันใหลูกสูบเลื่อนลง 
ซึ่งจะทาํใหเพลาขอเหวี่ยงเกิดการหมนุ

(4/5)

จังหวะคาย
ขณะที่จังหวะลูกสูบเลื่อนลง ลิ้นไอเสียจะ
เปด แลวลูกสูบจะเลื่อนข้ึนทาํให
แกสไอเสียที่เกิดจากการเผาไหมจะถูก
ระบายออกขางนอกกระบอกสูบ 

(5/5)
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หองเผาไหม 

หองเผาไหมประกอบไปดวยชองวางที่เกิดข้ึ
นระหวางลูกสูบ, เสื้อสูบและฝาสูบ 

 หองเผาไหมแบบหมุนวน
โดยทั่วไปแลวจะมีหองเผาไหม
ทรงกลมอยูดานบนของหองเผาไหม
หลัก ซึ่งหองเผาไหมแบบหมุนวน
จะตอกับหองเผาไหมหลักทางชอง
สงผาน  ในจังหวะอัด อากาศจะไหล
เขาไปในหองเผาไหมแบบหมุนวน
เพื่อเพิ่มแรงในการหมุน ซึ่งหัวฉีดจะ
ฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงเขาไปในหอง
เผาไหมแบบหมุนวน

 หองเผาไหมแบบฉีดตรง
จะมีหองเผาไหมหลกัที่อยูระหวาง
ฝาสูบและลูกสูบ และน้าํมนัเชื้อเพลงิ
จะถูกฉีดโดยตรงจากหัวฉีดไปยัง
หัองเผาไหม

 หองเผาไหมหลัก
 หัวเผา
 หัวฉีด 
 หองเผาไหมหมุนวน 
 ชองสงผาน 

 
(1/1)
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 เครื่องยนตแกสโซลนี (มลีิ้นปกผีเสื้อ) 
 เครื่องยนตดีเซล (ไมมีลิ้นปกผีเสื้อ)
 ปรมิาณการฉีดเชื้อเพลงินอย
 ปรมิาณการฉีดเชื้อเพลงิมาก

การควบคุมกําลังเครื่องยนตดีเซล 

เครื่องยนตดีเซลอาศัยการจุดระเบิดของ
ไอดทีี่ถูกอัดใหเกิดความรอนจนเกิดการ
เผาไหม ซึ่งตองการปริมาณของอากาศ
จาํนวนมาก ดังน้ัน เครื่องยนตดเีซล
จะไมมีลิ้นปกผีเสื้อ 

เครื่องยนตแกสโซลีนจะควบคุมกําลังงานที่
ไดโดยการใชลิ้นปกผีเสื้อควบคุมปริมาณ
สวนผสมของน้าํมันกับอากาศที่ดูดเขาไป
ในเครื่องยนต 

การเปรยีบเทียบเพื่อใหเห็นความแตกตาง 
เครื่องยนตดีเซลควบคุมกําลังงานทีไ่ดโดย
การควบคุมปรมิาณการฉีดน้าํมันเชื้อเพลิง 
เพราะเหตุน้ี เครื่องยนตดีเซลจึงไมมี
ลิ้นปกผีเสื้อและปริมาณของไอดีที่ไดจะคงที่ 

ตัวอยางเชน ความรนุแรงของเปลวไฟจะ
เปลี่ยนไปเมื่อเลื่อนปุมควบคุมเพราะจะขึ้น
อยูกับปริมาตรของแกสที่เปลีย่นแปลงไป 

ในทาํนองเดียวกัน เมื่อผูขับรถเหยียบ
คันเรง ปริมาณของน้าํมนัเชื้อเพลงิที่ถูกฉีด
เขาไปในกระบอกสูบจะเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะ
ทาํใหกําลังงานของเครื่องยนตที่ไดออกมา
เพ่ิมมากข้ึนดวย 

(1/1)

ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง รายละเอียดทั่วไป

ระบบน้าํมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตดีเซล
จะฉีดน้าํมันเชื้อเพลิงดวยแรงดันสูงเขาไป
ในหองเผาไหม ในขณะที่อากาศถูกอดั
ตัวใหมีแรงดันสูง จึงตองใชอุปกรณพิเศษ
ซึ่งไมเหมือนในเครื่องยนตแกสโซลนี 

 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 กรองน้าํมันเชื้อเพลิงพรอมหมอดักนํ้า 
 ปมฉีดเชื้อเพลงิ 
 หัวฉีด 
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พืน้ฐานรถยนต-พื้นฐานรถยนต เครื่องยนตดีเซล
(1/1)

รายละเอียดทั่วไป 
เสนทางเชื้อเพลิง 

(1/1)

กรองน้ํามันเชื้อเพลิง

อุปกรณน้ีจะดักฝุนผงและน้าํจากน้าํมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือปองกันปมฉีดเชื้อเพลิงและ
หัวฉีดที่เปนชิ้นสวนที่มีความแมนยาํสูง 
ฝุนและน้าํจะถูกกําจัดออกจากน้าํมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือปองกันปมนํ้ามันเชื้อเพลิงจาก
การจับตัวของสนิมเน่ืองจากปมฉีด
เชื้อเพลิงถูกหลอลืน่ดวยน้าํมันเชื้อเพลิง
ดีเซล 

 ปมมือ
เปนปมแมนนวลที่ใชสาํหรับไลลมออก
จากทอทางน้าํมันเชื้อเพลิงเมื่อน้าํมัน
เชื้อเพลิงหมด หรือระบายน้าํที่คาง
อยูในตัวดักนํ้า

 ไสกรองเชื้อเพลิง
สวนนี้จะกรองสิ่งสกปรกออกจาก
นํ้ามันเชื้อเพลิง

 หมอดักนํ้า 
สวนนี้จะแยกน้าํออกจากน้าํมนั
เชื้อเพลิง

(1/1)
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ปมฉีดเชื้อเพลิง 

ปมฉีดเชื้อเพลงิที่ใชในเครื่องยนตดีเซล
มดีวยกัน 2 ชนิด: 

ปมฉีดเชื้อเพลงิแบบกลไกซึ่งจะควบคุม
ปริมาณและเวลาในการฉีดเชื้อเพลิงโดย
กลไก 
ปมฉีดเชื้อเพลงิแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งใช
กลอง ECU (Electronic Control Unit) 
ในระบบฉีดเชื้อเพลงิอิเล็กทรอนิกส
แบบ D (EFI-D) 

 ปมฉีดเชื้อเพลงิแบบกลไก 
 ปมฉีดเชื้อเพลงิแบบอิเล็กทรอนิกส 

 ปมฉีดเชื้อเพลงิ 
 หัวฉีด 
 สายพานไทมมิ่ง 
 ECU 
 เซ็นเซอร 

(1/4)

ปมฉีดเชื้อเพลงิจะฉีดน้าํมันเชื้อเพลิง
และปมนํ้ามันเชื้อเพลิงไปที่หวัฉีด 
ปริมาณในการฉีดเชื้อเพลิงและเวลาในการ
ฉีดเชื้อเพลิงจะถูกควบคุมโดยกลไกเพื่อ
ใหสอดคลองกับอัตราการเรงและความเร็ว
ของเครื่องยนต 

(2/4)

A

B

1

2

3

4

5

- 7 -



พืน้ฐานรถยนต-พื้นฐานรถยนต เครื่องยนตดีเซล

ปมฉีดเชื้อเพลิง
ปมฉีดน้ํามนัเชื้อเพลิง
ม ี2 แบบ: 
ปมแบบจานจายมีลูกปมลูกเดียวเพื่อสราง
แรงดันน้าํมันเชื้อเพลิง 
และแบบปมแถวเรียงมีลูกสูบปมตามแตละ
สูบของเครื่องยนต

 ปมฉีดเชื้อเพลิงแบบแจกจาย
อาจรูจักกันในชื่อ "VE*ปม" 
ปมชนิดนี้มีขนาดกะทัดรัดและมี
นํ้าหนักเบา ใชกับเครื่องยนตประเภท
รถยนตโดยสารและรถบรรทุกขนาด
เล็ก

     *VE: เปนคาํยอมาจากภาษาเยอรมนั 
"Verteiler Einspritz"

 ปมฉีดเชื้อเพลิงแบบแถวเรียง
ปมฉีดเชื้อเพลิงแบบแถวเรยีงจะมี
ลักษณะโครงสรางที่ซับซอนเพราะ
วามนัมีลูกสูบปมหลายตัวในตอนแรก
มันถูกใชกับเครื่องยนตสาํหรับ
รถบรรทุก

 เชื้อเพลิง 
 เชื้อเพลิงแรงดันต่าํ 
 ลูกสูบปม 
 เชื้อเพลิงแรงดันสูง 
 หัวฉีด

(1/1)
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EFI ดีเซล
ชนิดของระบบ EFI ดเีซลม ี2 ชนิดคือ: 
เครื่องยนตดีเซลแบบ EFI ธรรมดา
เครื่องยนตดีเซลแบบ EFI คอมมอนเรล

1. เครื่องยนตดีเซลแบบ EFI ธรรมดา
ระบบนี้ใชเซ็นเซอรตรวจหาการเปดของ
ลิ้นเรงและความเร็วรอบของเครือ่งยนต 
และ ECU จะคาํนวณปริมาณการฉีดน้าํมนั
เชื้อเพลิงและเวลาในการฉีด 
การควบคุมกลไกจะใชสาํหรับการดูด
การจาย และขบวนการฉีดเชื้อเพลิง เปน
พ้ืนฐานของระบบกลไกเครือ่งยนตดีเซล 

 ECU
 เซ็นเซอร 
 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 กรองน้าํมันเชื้อเพลิง  
 ปมฉีดเชื้อเพลงิ 
 หัวฉีด 

(3/4)
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EFI ดีเซล

2. เครื่องยนตดีเซลแบบ EFI 
คอมมอนเรล 

นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกทาํใหเกิดแรงดันโดย
ปมเชื้อเพลิง และถูกเก็บไวในรางหัวฉีด 
กอนที่นํ้ามันจะถูกจายไปที่หัวฉีด ECU 
และ EDU จะควบคุมปริมาณการฉีด
นํ้ามันเชื้อเพลิง และเวลาในการฉีดที่
ระดับเหมาะสมโดยการทาํงานและการปด
ของหัวฉีดจะสอดคลองกับสัญญาณจาก
เซ็นเซอร ข้ันตอนนี้คลายกับระบบ EFI 
ที่ใชในเครื่องยนตแกสโซลนี 

 ปมจายเชื้อเพลิง 
 ทอคอมมอนเรล (รางหัวฉีด)
 เซ็นเซอรแรงดันน้าํมันเชื้อเพลิง 
 ตัวจาํกัดความดนั 
 หัวฉีด 
 เซ็นเซอร 
 ECU 
 EDU (Electronic Driving Unit) 
 ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 กรองน้าํมันเชื้อเพลิง 
 ลิ้นกันกลับ 

(4/4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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พืน้ฐานรถยนต-พื้นฐานรถยนต เครื่องยนตดีเซล

หัวฉีด 

สวนนี้ไดรบัน้าํมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงจาก
ปมฉีดเชื้อเพลงิและฉีดเชื้อเพลิงเขาไปใน
หองเผาไหม 
เมื่อแรงดันของน้าํมันเชื้อเพลิงที่สงมาจาก
ปมฉีดเชื้อเพลงิสูงเกินกวาคาแรงกดของ
สปริง แรงดันของน้าํมันจะยกเข็มหัวฉีดข้ึน 
ดวยเหตุน้ีเองสปริงหัวฉีดจะเกิดแรงดันและ
นํ้ามันจะถูกฉีดเขาไปยังหองเผาไหม 
แรงดันของการฉีดเชื้อเพลิงน้ีสามารถปรับ
ไดโดยการเปลี่ยนแปลง คาความหนาของ
การปรับตั้งแผนชิม ซึ่งจะมีผลในการ
เปลี่ยนแปลงคาแรงกดของสปริง 

 สปริงแรงดัน 
 เข็มหัวฉีด 
 เรือนหัวฉีด 
 แผนชิมปรับตั้ง 

(1/1)

ระบบอุนไอดี 

ความรอนที่ไดจากการอัดอากาศอยาง
เพียงพอไมสามารถไดมาระหวางสตารท
ขณะเครือ่งเย็นหรือทาํงานที่อุณหภูมิต่าํ 
ระบบอุนไอดีจะใหความรอนกับไอดีเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการลกุไหมของ
เชื้อเพลิง ระบบนี้ใชกระแสไฟจาก
แบตเตอรี่เพ่ือใหความรอนกับไอดี 

ระบบอุนไอดีมีดวยกัน 2 แบบ:
 แบบหัวเผา:  
จะใหความรอนหองเผาไหม  

 แบบอุนไอดี: 
จะใหความรอนกับอากาศที่จะเขา
เครื่องยนต

 หัวเผา 
 ขดลวดความรอน 

(1/1)

1

2

3

4

A

B

1

2
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พืน้ฐานรถยนต-พื้นฐานรถยนต เครื่องยนตดีเซล

คําถาม-1

ทาํเครื่องหมายถูกหรือผิดที่ขอความดังตอไปนี้ 

คําถาม-2

ขอความใดตอไปนี้ถูกตองเก่ียวกับระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล? 

 ¢éÍ  ¤Ó¶ÒÁ  ¶Ù¡ËÃ×Í¼Ô´  à©ÅÂ

1 อัตราสวนกาํลังอัดของเครื่องยนตดีเซลที่ใชในรถจะอยูในชวงตั้งแต 9 ถึง 
12

 ถูก   ผิด  

2
ในเครื่องยนตดีเซลน้าํมันเชื้อเพลิงที่มีแรงดันสูงจะถูกฉีดเขาไปในอากาศ
ที่มีอุณหภูมิสูงและแรงดันสูงที่ถูกอัดโดยลูกสูบ ความรอนของอากาศ
ที่มีอุณหภูมิสูง จะทาํใหนํ้ามนัเชื้อเพลงิลกุไหมไดเอง

 ถูก    ผิด  

3
เครื่องยนตดีเซลแบบหองเผาไหมหมุนวนจะมรีะบบอุนไอดี เพราะไม
อาจใหความรอนในการอัดทีเ่หมาะสมไดระหวางการสตารทขณะเครือ่ง
เย็นหรือการทาํงานขณะอุณหภมูิเครื่องเย็น

 ถูก    ผิด  

4 กรองน้าํมนัเชื้อเพลงิของเครือ่งยนตมหีนาที่เผาไหมนํ้าทีป่นอยูในน้าํมัน
เชื้อเพลิง

 ถูก    ผิด  

5 กลวัตรการทาํงานของเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ จะทาํงานเชนเดียว
กับในเครื่องยนตแกสโซลีน 4 จังหวะ

 ถูก    ผิด  

1. ระบบนี้จะควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้าํมนัเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับการเปดของลิน้เรงและ
ความเรว็รอบดวยระบบกลไก

2. คอมมอนเรลจะเก็บน้าํมันเชื้อเพลิงซึ่งถูกอุนโดยปมจายเชื้อเพลิง เมือ่น้าํมันเชื้อเพลิง
มีอุณหภูมิสูงตามที่กําหนด หัวฉีดก็จะทาํการฉีดน้าํมันเชื้อเพลิง

3. คอมมอนเรลจะเก็บน้าํมันเชื้อเพลิงซึ่งถูกทาํใหเกิดแรงดันโดยปมเชื้อเพลิง ECU จะกาํหนด
ปริมาณในการฉีดเชื้อเพลิงและระยะเวลาในการควบคุมการเปดและปดของหัวฉีด

4. คอมมอลเรลทาํการผสมน้าํมันเชื้อเพลิงกับอากาศ และ ECU ควบคุมปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง
ใหสอดคลองกับการเปดของลิ้นเรงและความเร็วรอบ 
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พืน้ฐานรถยนต-พื้นฐานรถยนต เครื่องยนตดีเซล
คําถาม-3

ขอความใดตอไปนี้ถูกตองเก่ียวกับเครื่องยนตดีเซลแบบ EFI ธรรมดา? 

¤Ó¶ÒÁ-4

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹ÀÒ¾µèÍä»¹Õé¡ÅèÒÇ¶Ö§ËéÍ§à¼ÒäËÁéáººËÁØ¹Ç¹¢Í§à¤Ã×èÍ§Â¹µì Ṍà«Å 
àÅ×Í¡¤ÓãËéÊÍ´¤ÅéÍ§¡ÑºµÑÇàÅ¢ã¹ÀÒ¾¨Ò¡¡ÅØèÁ¤Ó·Õè¡ÓË¹´ãËé 

1. ระบบนี้ใชเซ็นเซอรตรวจหาการเปดลิ้นเรงและความเร็วรอบ และใชกลไกใน
การกาํหนดปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงและเวลาในการฉีด 

2. ระบบนี้ใชเซ็นเซอรตรวจหาการเปดลิ้นเรงและความเร็วรอบ และใชคอมพิวเตอรคํานวณ
ปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงและเวลาในการฉีด

3. ระบบนี้ กลไกจะตรวจหาการเปดลิ้นเรงและความเรว็รอบ 
และใชคอมพิวเตอรคํานวณปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงและเวลาในการฉีด

4. ระบบนี้ใชเซ็นเซอรตรวจหาการเปดลิ้นเรงและความเร็วรอบ 
และใชคอมพิวเตอรควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่ผานเขาไป

 ก) หัวเผา       ข) หองเผาไหม    ค) หองเผาไหมแบบหมุนวน     ง) หวัฉีด          จ) หัวฉีดสตารทเย็น 

คําตอบ: 1.  2.  3.  4.
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