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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการทดสอบเพื่อหาอัตราการ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต Honda wave 
125cc. ระหวางระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด
คารบูเรเตอรและชนิดที่เปนหัวฉีดโดยการทดสอบ
กระทําบนแทนทดสอบเครื่องยนตที่อัตราความเร็ว
รอบเคร่ืองยนตที่ 1500 1700 2100 2300 และ2500 
rpm  

ผลการทดสอบปรากฏวาเครื่องยนตที่ใช
ระบบหัวฉีดมีอัตราการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่
ความเร็วรอบที่สูงกวา1700rpm ดีกวา ซึ่งเปนชวงที่
เครื่องยนตมีการใชงานมากที่สุด สวนในรอบเดินเบา
เครื่องยนตที่ใชระบบจายเชื้อเพลิงแบบคารบูเรเตอรมี
อัตราการใชเชื้อเพลิงนอยกวา  

 
Abstract 
 The objective of this experiment is to 
compare the fuel consumption of a Honda Wave 
125cc engine, using carburetor and fuel 
injection system. Those tests were carried out 
on the test bench operated with several set-up 
constant speed ranges e.g. 1700, 2100, 2300 
and 2500 rpm. 
                Those results show that the injection 
system consumes less fuel than the carburetor 

system whenever the running speed is above 
1700 rpm. However the carburetor system will 
consume less fuel than the injection system if 
the running speed is below 1700 rpm. 
 
1.บทนํา 
 เนื่องจากเครื่องยนตสําหรับใชในการแขงขัน
สําหรับปจจุบันมีการพัฒนาระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง
แบบคารบูเรเตอรมาเปนระบบหัวฉีดที่ควบคุมดวย
กลอง  ECU  ทําใหประสิทธิภาพของเครื่องยนต
เพิ่มข้ึน  รวมทั้งอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ลดลง  ดังนั้น  ระบบควบคุมการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
ดวยอิเล็กทรอนิกส  จึงเขามามีบทบาทอยางมาก ใน
การควบคุมใหเกิดปจจัยดังกลาว   

การทําโครงงานนี้เพื่อเปนการศึกษา และ
เปรียบเทียบเครื่องยนตที่ควบคุมระบบจายน้ํามันดวย
ระบบหัวฉีดและระบบควบคุมดวยคารบูเรเตอร  ของ
เครื่องยนต  Honda wave 125 cc.  สําหรับใชในการ
แขงขัน  Honda Econo  โดยการศึกษามุงเนนใหเห็น
อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในรอบเครื่องยนตตางๆ 
เพื่อนํามาเปรียบเทียบและนําผลการทดลองไป
ประยุกตใชการการแขงขัน แตเนื่องจากระบบหัวฉีดที่
ติดตั้งมากับรถนั้นไมสามารถปรับปรุงอัตราการใช
น้ํามันใหสอดคลองกับการแขงขันดังกลาวได การ
ทดสอบนี้จึงเปนเพียงการศึกษาสภาวะในการใชงาน



เปรียบเทียบกับระบบจายน้ํามันแบบคารบูเรเตอร      
โดยระบบหัวที่ใชในการทดลองไมไดทําการปรับแตง
และใชรวมกับเครื่องยนตเดียวกันกับเครื่องยนตที่ใช
ระบบคารบูเรเตอร  

 
2.ทฤษฏีและหลักการทํางาน 
2.1 หลักการทํางานพื้นฐานของคารบูเรเตอร   
 การทํางานพื้นฐานของระบบจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงแบบคารบูเรเตอรนั้น เมื่อเครื่องยนตทํางาน  
ลูกสูบจะดูดสวนผสมของไอดีผานคารบูเรเตอรเขาสู
หองเผาไหม สุญญากาศภายในหองผาไหมจะมีมาก
ทําใหเกิดแรงดันที่แตกตางกันระหวางแรงดันภายใน
กระบอกสูบและแรงดันภายนอกกระบอกสูบ  จากผล
ที่แตกตางกันนี้ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงภายในหองลูก
ลอยถูกดูดผานหัวฉีด  และเมื่อได รับแรงดันของ
อากาศภายนอกไหลผานกระทบใหแตกเปนฝอย
กระจาย ดังแสดงในรูปที่  1     
  

 
 

รูปที่ 1. วงจรของระบบคารบูเรเตอร 
 

2.2 หลกัการทํางานเบื้องตนของระบบฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง  
 น้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะถูกสงผานกรองน้ํามัน 
ไปยังหัวฉีด ( Injector ) ซึ่งติดตั้งอยูบริเวณ ทอไอดี

โดยใช ป  มน้ํามันเชื้อเพลิงแบบไฟฟา ที่ติดตั้งอยู 
ภายในถังน้ํามันพรอมกับตัวควบคุมแรงดันน้ํามัน
เชื้อเพลิงซึ่งยึดติดเปนชุด เดียวกันกับ     ปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง และทําหนาที่ควบคุมแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง
ในระบบใหคงที่อยูตลอดเวลาในทุก สภาพการทํางาน
ของเครื่องยนตที่ความดัน 294 Kpa  แลวสงไปยัง
หัวฉีด เมื่อกลอง ECU ตอวงจรไฟฟาของชุดหัวฉีดลง
กราวด เข็มหัวฉีดจะยกตัวขึ้น ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงที่
มีแรงดันสูง ถูกฉีดเขาไปผสมกับอากาศภายในทอไอดี
เพื่อบรรจุเขากระบอกสูบ ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูก
ฉีดออกมาจะมีปริมาณมากหรือน อย  ข้ึนอยู กับ
ระยะเวลาที่กลอง ECU ตอวงจรไฟฟาของ ชุดหัวฉีด
ลงกราวด กลาวคือ ถาตอวงจรไฟฟาของชุดหัวฉีดลง
กราวดนาน จะทําใหเข็มของหัวฉีดเปดนาน สงผลให
ปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกมามีปริมาณมาก
ตามไปดวย  แสดงดังรูปที่2 
 

 
 

รูปที่2. การควบคุมระยะเวลาในการฉีด 
 

2.3 อัตราผสมของอากาศและน้ํามันเชื้อเพลิง  
 ที่ ใ ช กั บ เครื่ อ งยนต   จะประกอบด วย

สวนผสม 3  แบบ  คือ   



1.  อัตราสวนผสมของอากาศ และน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามทฤษฎี  หมายถึง  อัตราสวนผสมของ
อากาศและน้ํามันเชื้อเพลิงที่จําเปนสําหรับการเผา
ไหมอยางสมบูรณ  มีคาเทากับ 14.7:1  หรือ 
ประมาณ  15.1  เมื่อคิดโดยน้ํ าหนัก   กลาวคือ    
จะตองใชอากาศหนัก  14.7  กก.  ตอน้ํามันเบนซิน 1  
กก.  หรือถาคิดโดยน้ําหนัก กลาวคือ    จะตองใช
อากาศหนัก 14.7  กก.  ตอน้ํามันเบนซิน 1 กก. หรือ
ถาคิดโดยปริมาตรจะตองใชอากาศจํานวน  10,000  
ลิตร  ตอน้ํามันเบนซิน  1  ลิตร    
 2.  สวนผสมหนา  อัตราสวนผสมของ
อากาศและน้ํามันเชื้อเพลิงตามทฤษฎี  ถือวาเปน
อัตราสวนที่พอดีสําหรับการเผาไหมอยางสมบูรณ  ถา
อัตราสวนผสมนอยกวา  14.7:1  เชน  12  : 1   เปน
สวนผสมที่ใชอากาศนอยกวาทฤษฎี  เรียกวา  
สวนผสมหนา (rich  mixture)    
 3.  สวนผสมบาง  สําหรับสวนผสมที่มีคา
มากกวา   14.7:1  เชน  16: 1  เปนสวนผสมที่ใช
อากาศ 
มากกวาทฤษฎี   เ รียกวา   สวนผสมบาง  ( lean  
mixture)   
 
3. อุปกรณทีใ่ชในการทดลอง 
3.1 เครื่องยนต HONDA WAVE 125 cc. พรอม
อุปกรณจายน้าํมันเชื้อเพลงิแบบคารบูเรเตอร 
 

 
 

รูปที่3. เครื่องยนตที่ติดตั้งระบบคารบูเรเตอร 
 

3.2 เครื่องยนต HONDA WAVE 125พรอมอุปกรณ
จายน้ํามนัเชื้อเพลิงแบบหัวฉดี 
 

 
 

รูปที่4. เครื่องยนตที่ติดตั้งระบบหัวฉีด 
 

3.3 เครื่องชั่งน้ําหนกัแบบดิจิตอล DS-671 
 

 
 

รูปที่5. เครื่องชั่งน้ําหนัก 
 
 
 
 



3.4 เครื่องวัดรอบของเครื่องยนต  DET-610 
 

 
 

รูปที่6. เครื่องวัดรอบเครื่องยนต 
 
4. การทดลองและผล 
 

 
 

รูปที่ 7. แสดงการจับเวลาและวัดรอบเครื่องยนต 
 

4.1 ข้ันตอนการทดลอง 
ขั้นตอนการทดลองเครื่องยนตที่จายน้ํามัน
เชื้อเพลิงดวยคารบูเรเตอรและหัวฉีด 
-นําคารบูเรเตอรมาติดตั้งในเครื่องยนต HONDA 
WAVE        125 
-ชั่งน้าํหนักน้ํามันเชื้อเพลิงที่ 800 กรัม 
-ติดเครื่องยนตและตั้งรอบเครื่องยนตที ่1500 1700 
2100 2300 และ2500 รอบตอนาทีและทาํการจับ
เวลานาน 3 นาท ี 
-นําคาอัตราการสิ้นเปลืองน้าํมันเชื้อเพลงิที่ไดจากการ
ทดสอบมาจดบันทกึลงในตาราง 
 

หมายเหต ุ 
 ในการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้าํมนั
เชื้อเพลิงนี้ในแตละรอบของเครื่องยนตนั้นจะทาํการ
ทดสอบทัง้หมดจํานวน 4 คร้ัง เพื่อที่จะคํานวณหา
คาเฉลี่ยของการใชเชื้อเพลงิ และขั้นตอนทดสอบดวย
ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดมวีิธดํีาเนนิการ
แบบเดียวกนั  
  
4.2 ผลของการทดลอง 

การทดลองใชเครื่องยนต HONDA WAVE 
125 ccซึ่งใชเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงระหวางระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด
กับแบบคาร บู เ ร เตอร    และกํ าหนดรอบของ
เครื่องยนตในแตละรอบของเครื่องยนตข้ึนมา 
 เครื่องยนตที่ใชในการทดสอบเปรียบเทียบ
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางระบบจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดกับแบบคารบูเรเตอรเปน
เครื่องยนตเครื่องเดียวกัน ซึ่งขอมูลของเครื่องยนตนี้
ไดอยูในเนื้อหาของวิทยานิพนธเลมนี้ แตในการ
ทดสอบนี้ เดิมเครื่องยนตได ใชระบบจายน้ํ ามัน
เชื้อเพลิงดวยคารบูเรเตอร ด้ังนั้นจึงมีการดัดแปลงมา
เปนระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดที่ควบคุมการ
ฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงดวยกลอง ECU เพื่อที่จะทําการ
ทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงระหวาง
ระบบจ ายน้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ งแบบหั วฉีดกับแบบ
คารบูเรเตอร 
 ในการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงระหวางระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด
กับแบบคารบูเรเตอรนี้ไดมีการควบคุมรอบตางๆของ
เครื่องยนตดวยความเร็วรอบของเครื่องที่ตํ่าสุดคือ 



1500 รอบตอนาทีไปจนถึงความเร็วรอบเครื่องยนตที่ 
2500 รอบตอนาที   ซึ่งแสดงในตารางแสดงผลการ
ทดลองในตารางที่1 
 
ตารางที่1แสดงผลการทดลองอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงของระบบคารบูเรเตอร 

 
 

ตารางที่2 แสดงผลการทดลองอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงของระบบหัวฉีด 

 
 

                                      
 
 
 
 
 

กราฟแสดงผลการทดสอบการส้ินเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงของเคร่ืองยนต Honda Wave 125i 

แบบคารบูเรเตอรและหัวฉีด
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รูปที่ 8 กราฟแสดงผลทดสอบการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ของระบบคารบูเรเตอร และหัวฉีด 
 
5 สรุปผลการทดลอง 

ผลการทดสอบเปรี ยบ เทียบอัตราการ
ส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางระบบจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงแบบหัวฉีดกับแบบคารบูเรเตอรมีผลการ
ทดลองดังนี้คือ 

เครื่องยนตที่ใชระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ
คารบูเรเตอรนี้ในความเร็วรอบของเครื่องยนตที่ 
1500- 1700 รอบตอนาทีนั้นเครื่องยนตที่ใชระบบจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงแบบคารบูเรเตอรจะประหยัดกวา
เครื่องยนตที่ใชระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดที่
ควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยกลอง  ECU    
สวนในชวงความเร็วรอบของเครื่องยนตที่ 1900-2100 
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงระหวางระบบจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดกับแบบคารบูเรเตอร แทบ
จะไมแตกตางกันแตจะเห็นไดชัดเจนในความเร็วรอบ
ของเครื่องยนต  ที่ 2100 - 2500 รอบตอนาทีนั้นกราฟ
แสดงผลการทดลองของคารบูเรเตอรนั้นจะมีความชัน
มากกวากราฟแสดงผลการทลองของหัวฉีดที่ควบคุม
การจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยกลอง ECU นั้นแสดงวา
การจ ายน้ํ ามัน เชื้ อ เพลิ งแบบคาร บู เ ร เตอร  จะ



ส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวาระบบจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงแบบหัวฉีด 
 ดังนั้นสรุปผลโดยรวมไดวาการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบแบบคารบูเรเตอร
จึงมีความเหมาะสมในการนําไปใชในการแขงขัน
ประหยัดน้ํามันมากกวาระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง
แบบหัวฉีดที่มีการควบคุมดวยECU  เนื่องจาก
ความเร็วรอบเฉล่ียที่ใชในการแขงขันไมเกิน 1700 
รอบตอนาที  ยกเวนมีการปรับปรุงอุปกรณควบคุม
การจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดใหเหมาะกับ
ความเร็วรอบเครื่องยนตในขณะที่ทําการแขงขัน 
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