
วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 2  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

ชื่อหน่วย หลักการท างานและการบริการ
เครื่องยนต์จักรยานยนต์ 4  จังหวะ

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ  ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง 4 ครั้ง  การ
จุดระเบิดจะเกิดขึ้นทุก  ๆ  2 รอบของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง  ทุกสูบจะมีลิ้นไอดีและ
ลิ้นไอเสีย  จะท างานสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบ  เครื่องยนต์แบบนี้จะมีท่อไอ
ดีและท่อไอเสีย  การเผาไหม้จะเกิดขึ้นบริเวณส่วนบนของหัวลูกสูบ  การเปิดปิดลิ้นไอดี
และล้ินไอเสียจะควบคุมด้วยกลไก  ซึ่งติดตั้งอยู่บนฝาสูบ โดยกลไกนี้จะได้รับแรงขับมา
จากเพลาข้อเหวี่ยงด้วยโซ่
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.1  โครงสร้างของเครื่องยนต์  4  จังหวะ

รูปที่ 2.1  แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2  ชิ้นส่วนและหน้าที่ส าคัญของเครื่องยนต์จักรยานยนต์  4  จังหวะ

2.2.1  ฝาสูบ  (Cylinder  Head)

รูปที่ 2.2 แสดงฝาสูบและส่วนประกอบ
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.2   ลิ้น  (Valves )

รูปที่ 2.3  แสดงส่วนประกอบของลิ้น



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 2  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.3  สปริงลิ้น  (Valve  Spring )

รูปที่ 2.4 แสดงสปริงลิ้นตัวในและตัวนอก
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.5  บ่าลิ้น  (Valve  Seats )

รูปที่ 2.5 แสดงปลอกน าลิ้น  เบาะลิ้น  และบ่าลิ้น
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.6  เพลาลูกเบี้ยว  (Camshaft )

รูปที่ 2.6 แสดงเพลาลูกเบี้ยว
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.7 กระเดื่องกดลิ้น  (Rocker  Arm)

รูปที่ 2.7 แสดงกระเดื่องกดลิ้น



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 2  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.8 เสื้อสูบและกระบอกสูบ (Jacket and Cylinder)

รูปที่ 2.8  แสดงเสื้อสูบและกระบอกสูบ
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.9   ลูกสูบ   (Piston)

รูปที่ 2.9 แสดงลูกสูบและร่องแหวนลูกสูบ
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.10   แหวนลูกสูบ ( Piston Ring )

รูปที่ 2.10  แสดงแหวนลูกสูบ รูปที่ 2.11 แสดงมุมตัดด้านในของแหวนอัด
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

รูปที่ 2.12 แสดงแหวนน้ ามัน
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.11  สลักลูกสูบ ( Piston  Pin )

รูปที่ 2.13  แสดงสลักลูกสูบ
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.12  ก้านสูบ   (Connecting  Rod)

รูปที่ 2.14  แสดงก้านสูบ
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.13   เพลาข้อเหวี่ยง  (Crank  shaft)

รูปที่ 2.15  แสดงเพลาข้อเหวี่ยง
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.14 เฟืองและโซ่ขับเพลาลูกเบี้ยว   (Pinion and Chain  Drive  Camshaft)

รูปที่ 2.16  แสดงเฟืองและโซ่ขับเพลาลูกเบี้ยว



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 2  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.15 โซ่ซับเสียง  (Chain)

2.2.15 โซ่ซับเสียง  (Chain) รูปที่ 2.18  แสดงกลไกของโซ่ซับเสียง
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.2.16  ชุดปรับตั้งโซ่ขับเพลาลูกเบี้ยว   (Camshaft  Chain  Tensioner Adjuster)

รูปที่ 2.19 แสดงชุดปรับตั้งโซ่ขับเพลาลูกเบีย้วอัตโนมัติ
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.3 หลักการท างานของเครื่องยนต์  4  จังหวะ

รูปที่ 2.20  แสดงต าแหน่ง T.D.C. และ B.D.C
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.3.1  จังหวะดูด  (Intake  Stroke)

รูปที่ 2.21  แสดงต าแหน่งจังหวะดูด
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.3.2  จังหวะอัด  (Compression  Stroke)

รูปที่  2.22 แสดงต าแหน่งจังหวะอัด
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.3.3  จังหวะระเบิดหรือจังหวะงาน (Power   Stroke)

รูปที่  2.23  แสดงต าแหน่งจังหวะงาน
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.3.4  จังหวะคาย  (Exhaust  Stroke)

รูปที่ 2.24 แสดงต าแหน่งจังหวะคาย
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.3.5 จังหวะลิ้นเปิดเกยกัน  (Over  Lap)

รูปที่ 2.25 แสดงลิ้นเปิดเกยกัน
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

2.3.6 ช่วงระยะเวลาการเปิดและ ปิดลิ้น  ไอดี และลิ้นไอเสีย   (Valve  Timing )

รูปที่ 2.26 แสดงระยะเวลาการเปิด - ปิดของลิ้น
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โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์


