
  

ความรู้ 

เรื่อง ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต ์
 

จัดท ำโดย นักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 กลุ่มพัฒนำหลักสูตรช่ำงยนต์ 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

 

 

http://www.be2hand.com/961531-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2-yamaha-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80.html


 

 

 

ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 

ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะจะมีความต้องการสารหล่อลื่นที่

แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเลือกใช้น้้ามันเครื่องที่ดีมีคุณภาพมาใช้กับรถจักรยายนต์จึงต้องมีการคัดเลือกให้

ถูกต้อง เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

ในระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะต้องอาศัยปั๊มน้้ามันเครื่องหรือปั๊มน้้ามันหล่อลื่น 

(oil pump) เป็นตัวท้าให้มันเครื่องเกิดการหมุนเวียนขณะท้างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปั๊มน ้ำมันเครื่อง 

ปั๊มน้้ามันเครื่องของเครื่องยนต์ 2 จังหวะจะท้าหน้าที่จ่ายน้้ามันเครื่องในปริมาณที่พอเหมาะกับ

อัตราส่วนของไอดีทั้งในความเร็วรอบต่้าและความเร็วรอบสูง เพ่ือให้เกิดการหล่อลื่นของเพลาข้อเหวี่ยง ลูกปืน

ข้อเหวี่ยง ลูกปืนกานสูบ แหวนลูกสูบและผนังกระบอกสูบ และไม่ให้ชิ้นส่ วนต่างๆเหล่านี้แห้งในขณะท้างาน 

ซึ้งจะเกิดอาการที่เรียกว่า ลูกสูบติด และท้าให้เครื่องยนต์เสียหายได้ (น้้ามันส่วนนี้จะไม่หล่อลื่นเกียร์และ

คลัตช์) 

ปั๊มน้้ามันเครื่องของเครื่องยนต์ 4 จังหวะท้าหน้าที่เป็นปั๊มน้้ามันเครื่องไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของ

เครื่องยนต์แล้วก็กลับมาอยู่ห้องเกียร์และห้องคลัตช์เหมือนเดิม 

กำรท้ำงำนของป๊ัมน ้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 

เมื่อน้้ามันเครื่องไหลลงมาจากถังเข้าสู่ปั๊ม ปั๊มน้้ามันหล่อลื่นจะปั๊มน้้ามันเครื่องส่งไปตามท่อเล็กๆซึ่งติด

ตั้งอยู่ที่ท่อไอดี เมื่อเครื่องยนต์ท้างานก็จะดูดน้้ามันเครื่องเข้าไปด้วย เกิดการผสมของไอดีกับน้้ามันหล่อลื่นเข้า

ไปในห้องเครื่องยนต์ น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่เข้าไปก็จะท้าหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ในห้องเครื่องยนต์

ไม่ให้แห้งและติดขัดจนเกิดการเสียหาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรท้ำงำนของป๊ัมน ้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 

เมื่อเครื่องยนต์ติด ปั๊มน้้ามันเครื่องจะปั๊มน้้ามันเครื่องไปยังเรือนเครื่องยนต์ด้านขวา เสื้อสูบ ฝาสูบ ฝา

ครอบข้างเสื้อสูบด้าวขวา เพลาลูกเบี้ยว แล้วกลับไปเรือนเครื่องยนต์ ตามล้าดับ 

ส่วนอีกทางหนึ่งเมื่อออกจากปั๊มน้้ามันเครื่อง ก็จะไปเรือนเครื่องยนต์ด้านขวา ฝาครอบเครื่องด้านขวา 

สลักตังคลัตช์ ที่กรองน้้ามันแบบแรงเหวี่ยง เพลาข้อเหวียง เรือนเครื่องยนต์ ตามล้าดับ  

 

 

 

 

 

 

กำรเปรียบเทียบเกรดของน ้ำมันเครื่อง 

 น้้ามันเครื่องเกรดเดียวเบอร์ SAE 20 W คืออุณหภูมิต่้าจะมีความหนืดเท่ากับเบอร์ 20 และ

น้้ามันเครื่องเบอร์ SAE 50 คืออุณหภูมิสูงจะมีค่าความหนืดเท่ากับเบอร์ 50  

เมื่อน้าทั้งสองเกรดมาผสมกัน ก็จะเป็นน้้ามันเครื่องเบอร์ SAE 20 W-50 ซึ้งจะเป็นน้้ามันเครื่องเกรด

รวมจะนิยมผลิตออกมาเป็นแบบเกรดรวมเบอร์ SAE 20 W-50 เพ่ือที่จะให้ผู้ใช้น้้ามันเครื่องสามารถใช้กับรถได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้กับรถได้ทุกฤดูกาล 
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เกรดของน ้ำมันเครื่อง 

 น้้ามันหล่อลื่นที่ดีจะมาจากการน้าเอาน้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานมาผสมสารเพ่ิมคุณภาพเพ่ือที่จะสามารถ

ให้การหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการผ่านการทดสอบของน้้ามันหล่อลื่นจากสถาบันทีมีชื่อเสียงที่

ทุกคนยอมรับ เพ่ือให้ผู้ใช้น้้ามันหล่อลื่นได้รับประโยชน์จากน้้ามันหล่อลื่นสูงสุด 

สถำบันที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และในประเทศไทยเรำก็ใช้มำตรฐำนจำกสถำบันนี คือ 

สถาบันปิโตรเลียมอเมริกันหรือสถาบัน API ซึ่งย่อมาจากAmerican Petroleum Institute โดยเป็นสถาบันที่

ท้าหน้าที่รับรองและจัดคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่น 

สมาคมวิศวกรรมยายนต์หรือ SAE โดยย่อมาจากSociety of Automotive Engineer ซึ่งเป็นผู้รองรับและจัด

ระดับความข้นใสของน้้ามันเครื่อง 

API ได้จัดคุณภาพของน้้ามันหล่อลื่นไว้ดังนี้คือ 

-อักษร S เป็นรหัสเรียกน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

-อักษร C เป็นรหัสเรียกน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล 

SA SB SC เป็นกรดของน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนรุ่นปี พ.ศ. 2507-2510 

 SD เป็นเกรดของน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนปี พ .ศ. 2513-2514 เกรดนี้จะมีการเติม

สารการสึกหรอและสารช่วยระบบความร้อนลงไปด้วย 

 SE เป็นเกรดของน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่แก๊สโซลีนปี พ.ศ. 2513-2514 เกรดนี้จะมีการเติม

สารชะล้างคราบเขม่า สารป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และสารลดแรงเสียดสีลงไป 

 SF เป็นเกรดของน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่แก๊สโซลีนปี พ.ศ. 2523 โดยเกรดนี้จะมีการเติม

สารเพ่ิมคุณภาพให้ปริมาณมากขึ้น 

 SG เป็นเกรดของน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่แก๊สโซลีนปีพ .ศ. 2531 เป็นต้นไปซึ้งเป็น

น้้ามันหล่อลื่นเกรดที่ใช้กับเครื่องรุ่นใหม่ๆที่รอบจัด ติดเทอร์โบชาร์จหรือซูเปอร์ชาร์จ และมีระบบป้องกันแก๊ส

โซลีนด้วยหัวฉีด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบหล่อลื่นส้ำหรับรถจักรยำนยนต์ 4 จังหวะ 

 เครื่องยนต์ 4 จังหวะส้าหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มีการท้างานเหมือนกัน แต่น้้ามันเครื่องของ

รถจักรยานยนต์นอกจากจะหล่อลื่นเครื่องยนต์แล้ว ยังต้องหล่อลื่นชุดเกียร์และชุดคลัตช์อีกด้วย น้้ามันเครื่อง

ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษกว่าของรถทั่วๆไป คือมีคุณสมบัติป้องกันการศึกหรอ

ของชุดเกียร์และชุดคลัตช์อีกด้วย 
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หน้ำที่ของน ้ำมันเครื่อง 

 น้้ามันเครื่องมีหน้าที่การท้างานเพ่ือให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพคือ 

 1.หน้ำที่ในกำรหล่อลื่นเมื่อเครื่องยนต์ท้างาน ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ แหวนลูกสูบเพลา 

ลูกเบี้ยว เพลาข้อเหวี่ยง และโซ่ราวลิ้นจะเคลื่อนไหวท้าให้ผิวหน้าของโลหะท่ีสัมผัสกันเกิดการเสียดสี ซึ่งจะเกิด

แรงเสียดทางและความร้อน ดังนั้นน้้ามันเครื่องจะเข้าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆที่เคลื่อนไหวเหล่านี้เพ่ือลดแรง

เสียดทานและลดความร้อน ท้าให้ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้สึกหรอน้อยและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 

  2.หน้ำที่ในกำรช่วยลดควำมร้อนเมื่อเครื่องยนต์ท้างานจะเกิดความร้อนขึ้นน้้าหรืออากาศไมสามารถ

ที่จะระบายความร้อนได้เพียงพอน้้ามันเครื่องก็จะท้าหน้าที่ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์เป็นการลด

อุณหภูมิของเครื่องยนต์ลงไม่ให้ร้อนจัดเกินไป 

 3หน้ำที่ในกำรป้องกันกำรกัดกร่อนและสนิมเมื่อเราต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานๆความชื้นและน้้า

เป็นสาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้เครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กเกิดเป็นสนิม และเกิดการกัดกร่อนของโลหะนั้นเป็นตามด 

น้้ามันหล่อลื่นจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ 

 4.หน้ำที่ในกำรป้องกันกำรรั่วไหลของก้ำลังอัด ฟิลม์ของน้้ามันเครื่องตามผนังกระบอกสูบและร่อง

แหวนจะท้าหน้าที่เป็นซีลช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ ท้าให้ก้าลังอัดไม่สามารถรั่วไหลได้ จึงท้าให้

เครื่องยนต์มีแรงอัดสูง การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก็จะสมบูรณ์ 

 5.หน้ำที่ในกำรช่วยรักษำควำมสะอำดของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ท้างานจะเกิดสิ่งสกปรกต่างๆ

ขึ้นในเครื่องยนต์ เช่น คราบตะกอนและเขม่าที่เกิดจากการเผ่าไหม้ น้้ามันเครื่องก็จะเป็นตัวชะล้างสิ่งสกปรก

ต่างๆเหล่านี้ให้รวมตัวกับน้้ามันหล่อลื่น เพราะฉะนั้นเมื่อใช้รถไปเป็นระยะทางท่ีโรงงานก้าหนด ก็จะต้อง

เปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่นใหม่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คุณสมบัติของน ้ำมันหล่อเครื่องที่ดีส้ำหรับรถจักรยำนยนต์ 4 จังหวะ 

 คุณสมบัติของน้้ามันหล่อเครื่องที่ดีส้าหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.มีควำมหนืดที่เหมำะกับกำรใช้งำนของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ความหนืดขอน้้ามันเครื่องคือค่า

ความต้านทานการไหลของน้้ามันเครื่อง น้้ามันเครื่องที่ไหลจะมีค่าความหนืดสูงและถ้าน้้ามันเครื่องไหลเร็วจะมี

ค่าความหนืดต่้า ความหนืดของน้้ามันเครื่องจะใช้มาตรฐานของ SAE 

 2.มีค่ำดัชนีควำมหนืดสูง คือเมื่ออุณหภูมิต่้าน้้ามันเครื่องก็จะไมข้นเกินไป และเมืออุณหภูมิสูง

น้้ามันเครื่องก็จะไมใสมาก ท้าให้มีประสิทธิภาพสูง เครื่องยนต์มีการสึกหรอลดลง และมีอายุการใช้งาน

ยาวนานขึ้น 

 3.มีคุณสมบัติในกำรชะล้ำงเมื่อเครื่องยนต์ท้างานไปได้ระยะหนึ่งก็จะเกิดคราบเขม่า ยางเหนียวเถ้า

และสิ่งสกปรกต่างๆติดอยู่ตามชิ้นส่วนรถยนต์น้้ามันเครื่องที่ดีต้องมีชะล้างสิ่งสกปรก  

          4.มีคุณสมบัติในกำรกระจำยส่ิงสกปรก เมื่อชิ้นส่วนสกปรกต่างๆหลุดจากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์มาท่ี

อ่างน้้ามันเครื่องจะต้องกระจายออก ไมเกราะรวมตัวกันเป็นก้อนซึ่งจะอุดตันตามท่อทางน้้ามันหล่อลื่น 

 5.มีสำรป้องกันกำรท้ำปฏิกิริยำกับออกซิเจน เมื่อน้้ามันเครื่องท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศจะ

ท้าให้น้้ามันเครื่องเกิดเป็นยางเหนียว ค่าความหนืดของน้้ามันเครื่องจะเพ่ิมมากขึ้น เป็นผลเสียกับเครื่องยนต์จึง

ต้องมีการเติมสารที่ท้าให้ปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดขึ้นช้า 

 6.มีสำรป้องกันกำรเกิดฟอง เมื่อเครื่องยนต์ท้างานเกิดความร้อนขึ้นน้้ามันเครื่องอาจเกิดฟ้องขึ้นได้ซึ่ง

จะท้าให้ประสิทธิภาพการหล่อลื่นลดลง และยังเป็นผลให้เกิดการสึกหรอแก่ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และชุดเกียร์

และคลัตช์ได ้

http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx?NewsID=9550000070527


 7.มีสำรป้องกันกำรสึกหรอ จะมีการเดินสายแอนตี้แวร์เ พ่ือช่วยลดการสึกหรอที่ เกิดขึ้นอัน

เนื่องมาจากการท้างานตามปกติ เพื่อให้เครื่องมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น 

 8.ป้องกันสนิม เมื่อเราทิ้งไว้นานๆชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ท้าด้วยเหล็กจะเกิดสนิมขึ้นได้น้้ามันเครื่องจะ

เป็นตัวเคลือบไม่ให้เกิดสนิมขึ้น  

 9.มีกำรระเหยต่้ำ เนื่องจากน้้ามันเครื่องมีจุดวาบไฟสูง จึงไมเผาไหม้ได้ง่ายมีความทนต่อความร้อนได้

สูงจึงไมสิ้นเปลืองน้้ามันเครื่อง 

ระบบหล่อลื่นของรถจักรยำนยนต์ 2 จังหวะ 

 เครื่องยนต์ 2 จังหวะที่ไมมีอ่างน้้ามันเครื่องเพ่ือหล่อลื่นเครื่องยนต์เหมือนกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

ฉะนั้นน้้ามันหล่อลื่นจึงผสมกับน้้ามันเบนซินหรือไอดีเข้าไปในเครื่องยนต์ ส่วนที่เป็นไอดีจะจุดระเบิดไปพร้อม

กับน้้ามันหล่อลื่น และน้้ามันหล่อลื่นที่เหลือก็จะหล่อลื่นลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยง ก้านสูบ สลักก้านสูบ ผนัง

กระบอกสูบ ลูกสูบและชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ในตัวเครื่องยนต์ จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องใช้น้้ามันหล่อลื่นพิเศษ 

 รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะจะแยกส่วนที่หล่อลื่นออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นเครื่องยนต์และส่วนที่

เป็นชุดเกียร์และคลัตช์ 

 

 

 

 

ส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ 

 ฟิลม์ของน้้ามันหล่อลื่นที่ผสมกับไอดีเข้าไปในเครื่องยนต์ที่จะหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ที่

เคลื่อนที่ได้แก่ลูกสูบ แหวนลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง ลูกปืนข้อเหวียง ซึ่งเนื้อที่ของห้องเพลาข้อเหวี่ยงจะไมมี

น้้ามันหล่อลื่นแช่อยู่เลยและบ้างส่วนของน้้ามันหล่อลื่นก็จะเผาไหม้ออกมากับไอเสีย ท้าให้เกิดควันสีขาว

ออกมาทางท่อไอเสียถ้าปริมาน้้ามันหล่อลื่นมีมาก ควันสีขาวก็จะออกมามากและเมื่อปริมานน้้ามันหล่อลื่นมี

น้อย ควันสีขาวก็จะน้อยลง ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่นที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ต้องเผาไหม้ได้ง่าย 

มีเขม่าน้อย และที่ส้าคัญต้องเป็นฟิลม์น้้ามันเพียงพอส้าหรับการหล่อลื่นด้วย 



 ในเครื่องยนต์ 2 จังหวะรุ่นเก่าๆการหล่อลื่นจะใช้แบบผสมตรง คือใช้น้้ามันหล่อลื่น 2 จังหวะผสมกับ

น้้ามันเบนซินโดยตรง ในอัตราส่วนปริมาน 25 ต่อ 1 คือน้้ามันเบนซิน 25 ส่วนกับน้้ามันหล่อลื่น 1 ส่วน 

ส่วนที่เป็นระบบเกียร์และคลัตช์ 

 ในส่วนนี้จะมีน้้ามันหล่อลื่นชุดเกียร์และชุดคลัตช์โดยตรง ซึ่งจะแยกออกจากเครื่องยนต์และแยกออก

จากน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์อย่างเด็ดขาด ไมเข้าไปหล่อลื่นเครื่องยนต์เลยซึ่งน้้ามันเครื่องจะใช้เบอร์ SAE 30 

หรือ SAE 40 หรือตามที่โรงงานผู้ผลิตก้าหนด ซึ้งจะต้องเลือกใช้น้้ามันเครื่องที่มีคุณภาพ เพราะว่าถ้าใช้

น้้ามันเครื่องที่ไม่มีคุณภาพ จะท้าให้เฟืองเกียร์และคลัตช์สึกเร็ว และท้าให้ซีลยางรั่วซึมได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของน ้ำมันหล่อลื่นที่ดีในเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 

 น้้ามันหล่อลื่นที่ดีจะช่วยท้าให้เครื่องยนต์ 2 จังหวะท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะลดปัญหา

ต่างๆที่จะเกิดข้ึนกับเครื่องยนต์ 

 คุณสมบัติของน้้ามันหล่อลื่น 2 จังหวะมีดังนี ้

 1.ให้กำรหล่อลื่นได้ดี โดยจะต้องเป็นฟิล์มน้้ามันยึดเกาะกับผิวโลหะได้ดีทั้งขณะความเร็วรอบสูงและ

อุณหภูมิสูง เพื่อป้องกันแหวนและลูกสูบเป็นรอยขีดข่วน 



 2.มีคุณสมบัติในกำรเผำไหม้แล้วเกิดเขม่ำน้อยหรือเขม่ำอ่อนตัวหลุดง่ำย ซึ่งจะยืดอายุของหัวเทียน

ไมบอดง่ายรอมทั้งป้องกันแหวนลูกสูบติดในร่องแหวน ช่องพอร์ตไอเสียสะอาด ท้าให้ท่อไอเสียไมอุดตันง่าย 

เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ และมีก้าลังสูง 

 3.ลดกำรสึกหรอ เพราะว่าเครื่องยนต์ 2 จังหวะ การหล่อลื่นไมสมบูรณ์ฉะนั้นจึงเกิดการสึกหรอสูง

น้้ามันหล่อลื่นจึงต้องมีคุณสมบัติลดแรงเสียดสี และให้การหล่อลื่นสูงเป็นพิเศษ จึงจะไมท้าให้เพลาและข้อง

เหวี่ยงไมสึกหรอและเสียงดังของแหวน 

 4.ป้องกันกำรกัดกร่อนของกรดที่มีอยู่ในเชื อเพลิงอันเนื่องมำจำกกำรเผำไหม้ไม่หมด ซึ งท้าให้เกิด

สนิมและการกัดกร่อนผนังกระบอกสูบ แหวน และลูกสูบ 

 5.สำมำรถผสมละลำยเข้ำกับน ้ำมันเบนซินจนเป็นเนื อเดียวกันได้ดี ท้าให้การเผาไหม้สมบูรณ์หมด

และมีการหล่อลื่นได้ด ี

  



ฮอนด้ำ 4T HONDA 4T 10W-30 0.8 ลิตร 
ยี่ห้อ : ฮอนด้ำ Honda 
รุ่น : ฮอนด้ำ  4T  เกรด JMA 10W-30 

น้ ำมันเครื่องมัลติเกรดที่พัฒนำเพื่อตอบสนองในทุกสภำพ
อุณหภูมิควำมร้อน 
ขนำดบรรจุ : 1 ลิตร 

รำคำ100 บำท 

น ้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ 

 

 

 

  

ยำมำลูป 4-AT Yamalube 4-AT 0.8 ลิต 
ยี่ห้อ : ยำมำลูป  
รุ่น : ยำมำลูป  4-AT 
น้ ำมันเครื่อง ส ำหรับรถจักรยำนยนต์ รุ่นออโตเมติก  
ขนำดบรรจุ : 0.8 ลิตร  

รำคำ 100 บำท 



สเตท สปอร์ต โปร 4T States Sport Pro 4T 0.8 ลิตร 
ยี่ห้อ : สเตท  
รุ่น : สเตท สปอร์ต โปร  4T 
ขนำดบรรจุ : 0.8 ลิตร 

รำคำ80 บำท 

เชลล์ แอ๊ดวำนซ์ AX5 4T Shell Advance AX5 4T 15W-
40 1 ลิตร 
ยี่ห้อ : เชลล ์
รุ่น : เชลล์ แอ๊ดวำนซ์ AX5 4T SAE 15W-40 ขนำดบรรจุ : 
1 ลิตร 

รำคำ 110 

ยำมำลูป เกียร์ออยล์ ออโตเมติก Yamalube Gear Oil 
Automatic 
ยี่ห้อ : ยำมำฮ่ำ   
รุ่น : ยำมำลูป  เกียร์ ออโตเมติก 
น้ ำมันเฟืองท้ำย ส ำหรับรถจักรยำนยนต์ รุ่นออโตเมติก  
 รำคำ 35 บำท 

 

 

 

 

 

  

http://www.oilsquare.com/images/content/original-1392315363323.png


ปตท ชำเลนเจอร์ ซินเธติก PTT Challenger 
Synthetic 2T 1 ลิตร 
ยี่ห้อ : Ptt 
รุ่น : Ptt Challenger Synthetic 2T   
ขนำดบรรจุ : 1 ลิตร 

รำคำ 220 

เชลล์ แอ๊ดวำนซ์ เอสเอ๊กซ์ 2T Shell Advance SX 2T 
1ลิตร 
ยี่ห้อ : เชลล ์

รุ่น : เชลล์ แอ๊ดวำนซ์ เอสเอ๊กซ์ 2T 

น้ ำมันเครื่องคุณภำพสูงส ำหรับรถมอเตอร์ไซด์ 2 จังหวะ 
เทคโนโลยี DPA ช่วยท ำให้เครื่องยนต์สะอำด ปรำศจำก
ครำบเขม่ำ และยังลดกสรสึกหรอของเครื่องยนต์ในขณะ
ท ำงำน 

ขนำดบรรจุ : 1 ลิตร  

ราคา 100 

 

น ้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สเตท ซูเปอร์ 2T STATES SUPER 2T 1 ลิตร 
ยี่ห้อ : สเตท 
รุ่น : สเตท ซูเปอร์ 2T STATES SUPER 2T 
ขนำดบรรจุ : 1 ลิตร 

รำคำ 87 บำท 



คำสตรอล โก 2T Castrol GO 2T 1 ลิตร 
ยี่ห้อ : คำสตรอล 

รุ่น : คำสตรอล โก 2T 

ขนำดบรรจุ : 1 ลิตร 

รำคำ 115 บำท 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์เครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://porncharoenchai.blogspot.com/2008/01/blog-post.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Motor_oil_refill_with_funnel.JPG
http://market.onlineoops.com/8191
http://www.24plastic.com/product/12047
http://board1.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=82&topic_no=395202&topic_id=401541
http://ksdelitools.igetweb.com/product/1268424/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89 .html
http://towelbeauty.lnwshop.com/product/1/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-hand-10-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5
http://smarttrash-kitichai.blogspot.com/
http://aor-udomsab.tarad.com/product.detail_808471_th_1851554
http://market.onlineoops.com/494469
http://www.trcimport.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539324872
http://www.ktw.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/16283/wrench-set-box-end-75-deg-met


ขั นตอนกำรเปลี่ยนถ่ำย 

1. เตรียมอุปกรณ์ 

 

 

 

 

2. รองถำด ขันน็อตถ่ำยน ้ำมัน 

 

 

 

 

 

3. เติมน ้ำมันเครื่อง โดยขันน็อตให้แน่น 
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จัดท ำโดย นักศึกษำสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 กลุ่มพัฒนำหลักสูตรช่ำงยนต์ 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
  นำยปรำโมทย์ พลิคำมิน  ที่ปรึกษำ 

นำยภัทรำวุธ ภัทระธนกุลชัย     ที่ปรึกษำ 
  นำงเพชรำ        พิพัฒน์สันติกุล    ที่ปรึกษำ 
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  นำยพลวัฒน์  จักรค ำ     นักศึกษำ 
  นำยภูวดล  พำนทรัพย์    นักศึกษำ 
  นำยไชยวัฒน์  กำญจนอักษร    นักศึกษำ 
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