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ชื่อหน่วย    หลักการท างานและการบรกิารเครื่องยนต์จักรยานยนต์ 2 จังหวะ

ชื่อเรื่อง   โครงสร้าง ชิ้นส่วน หน้าที่ และหลักการท างานของเครื่องยนต์ 
รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

3.1  โครงสร้างของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
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3.2  ชิ้นส่วนและหน้าที่ส าคัญของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

3.2.1  ฝาสูบ  (Cylinder  Head )

รูปที่ 3.2 แสดงฝาสูบ
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3.2.2 เสื้อสูบและกระบอกสูบ   (Jacket and Cylinder)

รูปที่ 3.3 แสดงเสื้อสูบ
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3.2.3 ลูกสูบ   (Piston)

รูปที่ 3.4 แสดงลูกสูบ
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3.2.4 แหวนลูกสูบ  (Piston  Rings)

รูปที่ 3.5 แสดงแหวนลูกสูบ
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3.2.5 สลักลูกสูบ  (Piston  Pin)

รูปที่ 3.6 แสดงสลักลูกสูบและก้านสูบ
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3.2.6 ก้านสูบ  (Connecting  Rod) 3.2.7 เพลาข้อเหวี่ยง  (Crankshaft)

รูปที่ 3.7 แสดงเพลาข้อเหวี่ยง



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 3  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ี สาขางานยานยนต์

3.2.8 ห้องเพลาข้อเหวี่ยง  (Crank  Case )

รูปที่ 3.8  แสดงห้องเพลาข้อเหวี่ยง
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3.2.9 ล้อช่วยแรง  (Flywheel)

รูปที่ 3.9  แสดงล้อช่วยแรง
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3.3   หลักการท างานของเครื่องยนต์  2 จังหวะ
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3.3.1  จังหวะดูดและจังหวะอัด

รูปที่ 3.10 แสดงจังหวะเริ่มดูด
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รูปที่ 3.11 แสดงจังหวะดูด
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รูปที่ 3.12 แสดงจังหวะอัดครั้งแรก
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รูปที่ 3.13 แสดงจังหวะเริ่มอัด
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รูปที่ 3.14 แสดงจังหวะอัด
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3.3.2  จังหวะระเบิดและจังหวะคาย

รูปที่ 3.15 แสดงจังหวะระเบิดและจังหวะอัดไอดี
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รูปที่ 3.16 แสดงจังหวะคายและจังหวะอัดไอดี
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รูปที่ 3.17 แสดงจังหวะคายและการกวาดล้างไอเสีย
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3.4  การระเบิดซ้อน  (Detonation)

คือการที่เครื่องยนต์เกิดการจุดระเบิดขึ้นหลังจากที่หัวเทียน
จุดประกายไฟแล้ว

3.5  การชิงจุด  (Pre - Ignition)

คือการที่เครื่องยนต์มีการจุดระเบิดก่อนที่หัวเทียนจะจุดประกายไฟท าให้
เกิดแรงต้านแก่ลูกสูบ

3.5.1  มีเขม่าตกค้างในห้องเผาไหม้มากท าให้เขม่าเหล่านั้นสะสมความร้อนไว้จน
สามารถ  จุดส่วนผสมของไอดีได้

3.5.2 ใช้หัวเทียนชนิดร้อนมากเกินไป
3.5.3 มีส่วนที่มีคมยื่นออกไปในห้องเผาไหม้  ซึ่งจะเผาให้เกิดร้อนแดงตลอดเวลา
3.5.4  ส่วนผสมหนาหรือบางเกินไป
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3.6   ข้อเปรียบเทียบระหว่างเครื่องยนต์  2 จังหวะ กับ  4 จังหวะ

เครื่องยนต์  2 จังหวะ เครื่องยนต์  4 จังหวะ
1. ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบเท่ากัน  ก าลัง

อัดเท่ากัน  ความเร็วรอบเท่ากัน  เครื่องยนต์ 2 จังหวะจะให้ก าลัง
มากกว่าเน่ืองจากมีการจุดระเบิดทุกครั้งที่ลูกสูบขึน้ถึงศูนย์ตายบน

2.  ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบเท่ากัน  ก าลัง
อัดเท่ากัน  ความเร็วรอบเท่ากัน  เครื่องยนต์ 2 จังหวะ  จะมีอัตรา
การเร่งที่ดีกว่า

3.   การบ ารุงรักษาง่ายและประหยดั  เน่ืองจากไม่มี  ชุดกลไก
เปิด- ปิดลิ้นไอดี  ลิ้นไอเสีย

4. การสึกหรอน้อยกว่าเน่ืองจากใช้น้ ามันเครื่องใหม่บริสุทธิ์ไป
หล่อลื่นลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงและผนังกระบอกสูบตลอดเวลา

5.  ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์สะอาดอยู่เสมอ

6. ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดแรงม้าเท่ากัน  (ไม่ใช่ ซี.ซี.เท่ากัน)  
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ  จะมีราคาถูกและน้ าหนักเบากว่า

1.  ในเครื่องยนต์ที่ขนาดความจุของกระบอกสูบเท่ากัน  ก าลังอัด
เท่ากัน  ความเร็วรอบเท่ากัน  เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  จะท าให้ก าลัง
น้อยกว่าเน่ืองจากลูกสูบต้องขึ้นถึงศูนย์ตายบน 2 ครั้ง  จึงจะมีการจุด
ระเบิด 1 ครั้ง

2.  ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบเท่ากัน  ก าลังอัด
เท่ากัน  ความเร็วรอบเท่ากัน  เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  จะมีอัตราการ
เร่งต่ ากว่า

3.  การบ ารุงรักษายากสิ้นค่าใช้จ่ายในการรกัษามากเพราะมีชุดกลไก
เปิด-ปิดลิ้นไอดีลิ้นไอเสีย
4. การสึกหรอมากกว่า เพราะใช้น้ ามันเครื่องที่อยู่ในห้องเพลาข้อ
เหวี่ยงไปหล่อลื่นลูกปืนเพลา
ข้อเหวี่ยงผนังกระบอกสูบอุปกรณ์ยกลิ้นและ
เฟืองหมุนเวียนกันตลอดเวลา

5.  ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์สกปรกมากเน่ืองจากคราบเขม่าจาก
การเผาไหม้ผสมอยู่กับน้ ามันเครื่องในห้องเพลาข้อเหวี่ยง

6. ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดแรงม้าเท่ากัน (จ านวน ซ.ีซี.และก าลังอัด
จะมากกว่า) เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จะมีราคาแพงและน้ าหนักมากกว่า
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