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                     ภาพที ่1 

Vacuum gauge for Engine 
Diagnostics 

                       ภาพที ่2 

Vacuum gauge for  General Use 

 ความดันสญุญากาศ (Vacuum Pressure) หรอืทีเ่รยีกกันสัน้ๆ วา่ Vacuum ของเครือ่งยนต์

แกส๊โซลนีทีเ่กดิขึน้ในทอ่รว่มไอด ี(Intake Manifold) นอกจากจะใชใ้นระบบควบคมุอปุกรณ์ของ

เครือ่งยนตแ์ลว้ ยังใชว้เิคราะหส์ภาพหรอืสขุภาพของเครือ่งยนตไ์ดอ้กีดว้ย Vacuum เกดิขึน้ได ้

อยา่งไร ? ใชว้เิคราะหห์าสาเหตคุวามเสยีหายไดจ้รงิหรอื ? ท าไมไมเ่คยไดย้นิชา่งตามอูพ่ดูถงึเลย 

ดังนัน้กอ่นเขา้เรือ่ง ขอแนะน า “vacuum หรอืความดันสญุญากาศของเครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี 

เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร”  

การเกดิ Vacuum ของเครือ่งยนต ์                

เครือ่งยนตแ์กส๊โซลนีสนัดาปภายใน หรอืเครือ่งยนตเ์บนซนิ 4 จังหวะ ทีป่ระกอบดว้ย 

จังหวะดดู (Intake) จังหวะอัด (Compression) จังหวะระเบดิ (Ignition) และจังหวะคาย 

(Exhaust) โดยในจังหวะดดู ขณะทีล่กูสบูเคลือ่นตวัลงจาก “ศนูยต์ายบน (Top dead center : 

TDC)” ลงสู ่“ศนูยต์ายลา่ง (Bottom dead center : BDC)” ขณะทีว่าลว์ไอเสยีปิด และวาลว์ไอดี

เปิด การเคลือ่นตัวลงของลกูสบูจะเกดิแรงดดูขึน้ในกระบอกสบู ดดูเอาไอดทีีป่ระกอบดว้ยอากาศ 

และเชือ้เพลงิ ในอัตราสว่น 14.7 : 1 โดยอากาศจะถกูดดูผา่นเขา้ทางกรองอากาศ ผา่น Air flow 

meter (ถา้ม)ี แลว้ผา่น Throttle valve หรอื ลิน้ปีกผเีสือ้ทืต่ดิตัง้อยูท่ีท่างเขา้ทอ่รว่มไอด ีแลว้

ผสมกับเชือ้เพลงิ อาจเป็นน ้ามันเบนซนิ หรอื Gasohol หรอื LPG หรอื CNG ทีถ่กูฉดีออกมา เขา้

ไปยังกระบอกสบูในจังหวะดดู ท าใหค้วามดันในทอ่ไอดเีป็นความดันสญุญากาศน่ันเอง โดยที่

เครือ่งยนตส์ว่นใหญท่ีใ่ชง้านท่ัวไปมตีัง้แต ่3 สบู จนถงึ 12 สบู จงึท าใหค้วามดันสญุญากาศในทอ่

รว่มไอดเีกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ความดันในทอ่รว่มไอดจีงึเป็นสญุญากาศตลอดเวลา คา่ความดัน

สญุญากาศนี ้จะเปลีย่นแปลงไปตามต าแหน่งของลิน้ปีกผเีสือ้อันเนือ่งมาจากสภาพภาระ (Load) 

ของเครือ่งยนตท์ีถ่กูปรับเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา 
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จงึขอสรปุสาระเกีย่วกับ Vacuum Pressure ไดด้ังนี ้

1. ในการประจไุอดเีขา้กระบอกสบูในจังหวะดดู จะท าใหภ้ายในทอ่รว่มไอดเีกดิ “ความดัน
สญุญากาศ (Vacuum Pressure)” หรอืเรยีกโดยยอ่วา่ Vacuum ทีใ่ชห้น่วยเป็น นิว้-

ปรอท (in-Hg) หรอื มม.น ้า (mm-H2O) ในทีน่ี ้จะใชห้น่วย in-Hg 

2. ความดันสญุญากาศภายในทอ่รว่มไอด ีเกดิการเปลีย่นแปลงระหวา่ง 0-30 in-Hg (0-

29.92 in-Hg abs.) ดว้ยการควบคมุของ Throttle valve หรอื ลิน้ปีกผเีสือ้ทืต่ดิตัง้อยูท่ี่

ทางเขา้ทอ่รว่มไอด ีถา้ลิน้ปีกผเีสือ้เปิดกวา้ง ขณะเรง่เครือ่ง คา่ vacuum จะต า่ลง และ

เมือ่ลิน้ปักผเีสือ้เริม่ปิดในขณะทีล่ดความเร็วลง คา่ vacuum จะสงูขึน้ 

3. คา่ Vacuum ในทอ่รว่มไอด ี(Intake manifold) ของเครือ่งยนตห์ลายสบูและขนาด

ความจกุระบอกสบูขนาดตา่งๆ ทีม่สีาภพสมบรูณ์ จะมคีา่ Vacuum อยูใ่นชว่งเดยีวกัน

ระหวา่ง 17-21 in-Hg @ Idle speed และเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยขณะรถวิง่และรับ 

Load คา่ Vacuum จะเปลีย่นแปลงไป  

คา่ Vacuum ในทอ่รว่มไอด ี

คา่ Vacuum ในทอ่รว่มไอด ีขณะเดนิเบา (Idle speed) ของเครือ่งยนตท์ีส่มบรูณ์จะเป็น

ดังนี ้

1. เครือ่งยนตเ์ดนิเบา คา่ Vacuum ระหวา่ง 17-21 in.-Hg เข็มของ Vacuum Gauge ชี้

นิง่ (Idle Zone) 

2. เรง่เครือ่งยนตข์ณะเดนิเบาอยา่งเร็วจนลิน้ปีกผเีสือ้เปิดสดุ คา่ Vacuum จะตกไปอยูท่ี ่0 

in-Hg (Poor Zone) แลว้ถอนคันเรง่ทันท ีจนลิน้ปีกผเีสือ้ปิดสดุ คา่ Vacuum จะเพิม่

สงูขึน้เป็น 25-29 in-Hg (Decelerate Zone) 

3. จากการเปลีย่นแปลงของ Vacuum ในทอ่รว่มไอดตีาม Load ตลอดเวลา จงึใช ้

ประโยชนน์ี ้เพือ่การควบคมุระบบตา่งๆ ของเครือ่งยนต ์เชน่ หมอ้ลมเบรก (Brake 

Booster), ระบบเชือ้เพลงิ-เบนซนิ (Injection Rail), ระบบ CNG/LPG, การระบายไอ

ในหอ้งเครือ่ง (PCV), EGR Switch, A/C, ระบบบังคับเลีย้ว, และระบบอืน่ๆ  

ส าหรับเครือ่งยนต ์ทีผ่ลการวดัคา่ Vacuum ไมเ่ป็นไปตามขอ้ 1-2 น่าจะมคีวามไมส่มบรูณ์

ของ สว่นประกอบหรอืชิน้สว่นภายในหอ้งเผาไหม ้(Combustion Chamber) เชน่ แหวนลกูสบูสกึ/

ร่ัว วาลว์ไอด/ีเสยีร่ัว ปะเก็นทอ่รว่มไอดไีอเสยีร่ัว การจดุระเบดิไมป่กต ิvalve timing เคลือ่น ฯลฯ 

โดยขณะวดัคา่ เข็มของ Vacuum Gauge อาจชีต้ า่/สงูกวา่ปกต ิมกีารแกวง่ (swing) หรอืเตน้ไป

มา (Fluctuation) แลว้แตก่รณี ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นยานยนตไ์ดท้ าการศกึษา และจัดท าสรปุเป็น

คูม่อืขึน้ เพือ่ใชอ้า้งองิในการวเิคราะหส์ภาพเบือ้งตน้ของเครือ่งยนต ์โดยเพยีงแตน่ าคา่ Vacuum 

และรปูแบบของเข็มชี ้ไปเทยีบกับคูม่อื ก็จะวเิคราะหส์ภาพเบือ้งตน้ได ้

อยา่งไรก็ด ีควรท าการวดัวเิคราะหด์ว้ยวธิอีืน่ เพือ่ความมั่นใจ กอ่นการซอ่มบ ารงุ เชน่ รถที่

ใช ้LPG เครือ่งเดนิไมเ่รยีบ ตรวจวดัคา่ Vacuum วเิคราะหว์า่ “Combustion Chamber Leak” ควร

ท าการตรวจวดัยนืยันดว้ยการท า Compression Test ทัง้ Dry Test & Wet Test อกีครัง้ หากผล

การตรวจไปในทางเดยีวกัน จงึท าการซอ่ม หากขดัแยง้กัน จักไดท้ าการหาสาเหตใุหม ่เป็นตน้ 

เครือ่งมอืวดั Vacuum  

 การวดัคา่ Vacuum ใช ้Vacuum Gauge ทีอ่า่นคา่ระหวา่ง 0-30 นิว้-ปรอท (in-Hg) ดัง

แสดงในภาพที ่1, 2 และ 4 การวดัคา่นีท้ีถ่อืวา่เป็นการวดัทีไ่มยุ่ง่ยาก เพยีงใสส่ามทาง (ชัว่คราว) 
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ทีต่อ่กับ Vacuum Gauge เขา้กับทอ่สญุญากาศทีอ่อกจากทอ่รว่มไอดไีปยังอปุกรณ์ของ

เครือ่งยนตเ์ทา่นัน้เอง เจา้ของรถท าการวดัและวเิคราะหส์ภาพปัญหาของเครือ่งยนตด์ว้ยตัวเอง 

(DIY.)  กอ่นทีจ่ะซอ่มหรอืสง่อูซ่อ่ม ท าใหท้ราบสาเหตขุองความไมป่กต ิ(ไมถ่กูอูซ่อ่มหลอก) 

Vacuum Gauge แบง่ไดเ้ป็นหลายแบบ ในทีน่ีจ้ะน าเสนอ 3 แบบ คอื 

      

               

 

ภาพที ่3 หนา้ปัด Vacuum Gauge   

    ใชก้ับเครือ่งยนต ์

 

1. Vacuum Gauge ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชก้ับเครือ่งยนตโ์ดยเฉพาะ ดังภาพที ่1 และ 3 วดั

คา่ระหวา่ง 0-30 in-Hg แบง่เป็น 5 Zone คอื 

1.1 Poor ระหวา่ง 0-5 in-Hg 

1.2 Fair  ระหวา่ง 5-10 in-Hg 

1.3 Drive  ระหวา่ง 10-17 in-Hg 

1.4 Idle  ระหวา่ง 17-21 in-Hg 

1.5 Decelerate ระหวา่ง 21-30 in-Hg 

Vacuum Gauge แบบนี ้ออกแบบมาเพือ่ใชต้ดิตัง้ประจ ารถ นอกจากจะท าใหท้ราบสภาพ

เครือ่งยนตต์ลอดเวลาแลว้ ยังใชเ้พือ่ Monitor ในการขบัขีใ่หอ้ยูใ่น Drive Zone มากทีส่ดุ และอยู่

ใน Zone อืน่นอ้ยทีส่ดุ เพือ่ใหป้ระหยัดเชือ้เพลงิน่ันเอง  

2. Vacuum Gauge แบบใชง้านท่ัวไป วดัคา่ระหวา่ง 0-30 in-Hg ดังภาพที ่2 

 

 

 

 

 

      ภาพที ่4  Compound Gauge  
            
 

 

 

 

3. Compound Gauge วดัไดทั้ง้ความดันสญุญากาศ และความดัน โดยหนา้ปัดแบง่เป็น 

Vacuum 1-30 in-Hg และ Pressure  0-10 psi ดังภาพที ่4 

 

 

 

 

DRIVE 
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การตอ่ Vacuum Gauge เขา้กบัเครือ่งยนต ์

การตอ่ Vacuum Gauge เขา้กับเครือ่งยนต ์ใหใ้ช ้สามทางขนาดเล็ก ตอ่ (ชัว่คราว) แยก

จากทอ่ vacuum เดมิทีต่อ่จากทอ่รว่มไอด ีแลว้ตอ่ดา้นทีเ่หลอืเขา้กับ Vacuum Gauge จากนัน้

สตารท์เครือ่งยนต ์รอจนถงึ Operating Temp. จงึอา่นคา่ vacuum และบันทกึคา่และสภาพการ

เตน้/แกวง่ตัวของเข็มชี ้แลว้น าไปเทยีบผลกับ Chart หรอืภาพ vacuum gauge reading ใน

หนา้ที ่5-8 ใหเ้ลอืกเพยีง 1 แบบจาก 3 แบบ เพือ่ประเมนิสภาพเครือ่งยนตเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

  

          

  

                           ภาพที ่5 การตอ่ Vacuum Gauge เขา้กับทอ่รว่มไอด ี

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นยานยนตไ์ดจั้ดท า Chart และภาพแสดงผลการวดัคา่ Vacuum ไวม้ากมาย 

ผลอาจแตกตา่งกันบา้ง ในทีน่ีจ้งึขอน าเสนอใน 3 รปูแบบ คอื 

ล าดับที ่1 แผนภาพแสดง Vacuum gauge : Reading And Interpretation และลักษณะ

ของเข็มชี ้จาก Web Site : http://bbkworks.blogspot.com/2012/05/vacuum-

gaugereading-and-interpretation.html 

ล าดับที ่2 แผนภาพแสดงผลคา่ Vacuum และลักษณะของเข็มชี ้จาก Web Site : 

http://www.atlanticz.ca/zclub/techtips/vacuum/ 

ล าดับที ่3 Chart for vacuum reading from Engine Testing with a Vacuum Gauge 

by Greg's Engine & Machine, web site : http://www.gregsengine.com/using-a-vacuum-

gauge.html  

ทัง้ 3 แบบ น าเสนอในรปูแบบ Original Document ทีเ่ป็นภาษาอังกฤษจาก Web Site 

เพือ่ใหไ้ดค้วามหมายทีช่ดัเจน และสมบรูณ์ หรอืหากทา่นตอ้งการ การประเมนิผลในรปูแบบ

แผนภาพจากการวดัทีแ่สดงลักษณะของเข็มรปูแบบอืน่ โปรดดไูดจ้ากเอกสารอืน่ใน Reference 

Web Site ทา้ยบทความนี ้หรอืทา่นอาจคน้หาไดใ้หมจ่าก Google หรอื Yahoo 

 

Vacuum Gauge  

สามทางขนาดเล็ก  

ทอ่ Vacuum จาก 

ทอ่รว่มไอด ี 
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http://bbkworks.blogspot.com/2012/05/vacuum-gaugereading-and-interpretation.html 

 

ล าดบัที ่1 แผนภาพ Vacuum gauge : Reading And Interpretation และลกัษณะของเข็มชี ้                                        
http://bbkworks.blogspot.com/2012/05/vacuum-gaugereading-and-interpretation.html 
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 ล าดบัที ่2 แผนภาพแสดงผลคา่ Vacuum และลกัษณะของเข็มชี ้ 

จาก Web Site :http://www.atlanticz.ca/zclub/techtips/vacuum/ 

  Trouble-shooting with a vacuum gauge 

Idle (Normal 
Vacuum) 

 

An engine in good 
condition should 

have a gauge 
reading of 17 to 21 
and hand should be 

steady.  

Idle (consistent but 
very low reading) 

 

A steady reading 
below 5 indicates a 

leaky manifold, 
manifold gasket or 
carburetor gasket. 
Also check heat 

riser. 

Idle (consistent but 
low) 

 

When gauge needle 
is steady at about 8 

to 14 it generally 
indicates incorrect 

valve timing.  

Idle (consistent but 
mildly low) 

 

A reading lower than 
normal with the hand 
steady indicates that 

rings are in poor 
condition. 

Idle (consistent but 
mildly low reading) 

 

If normal is 20 inches 
and needle should 

go to approx 14 
check timing. Spark 

may be retarded. 

Idle (consistent but 
slightly low) 

 

A reading of 13 to 16 
generally indicates 
incorrect ignition 

timing.  

  

Idle (with random 
mild drop) 

 

When the hand 
drops occasionally 
from 3 to 5 points, 
from the normal 

reading, it generally 
indicates a sticking 

valve. 

Idle (with 
consistent mild 

drop) 

 

A burned valve will 
cause the needle to 
drop back several 
divisions each time 

that particular 
cylinder operates. 

Idle (with 
consistent slight 

drop) 

 

Leaking valves also 
show up on the 

gauge by the needle 
dropping back 3 or 4 
divisions, whenever 

that valve opens. 

Idle (with 
occasional mild 

drop) 

 

Occasional drop as 
cylinder is firing may 
denote valve open or 

plug not firing. 
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Idle (constant mild 
drift) 

 

Poor adjustment of 
the carburetor will 

cause the needle to 
float slowly between 

12 and 16. 

Idle (mildly low with 
constant small 

drift) 

 

When needle drifts 
slowly between 14 
and 16 it generally 
indicates that plug 
gaps are too close, 

or breaker points are 
not properly 

synchronized. 

Idle (with constant 
large fluctuations) 

 

This action usually 
indicates a leaky 

head gasket.  

Idle (with fast 
vibration) 

 

When needle has a 
fast vibration 

between 
appoximately 14 and 
19 it indicates loose 

valve guides. 

Cruising (big 
variations) 

 

Wide variations of 
needle increasing 
with motor speed 
indicates weak, or 

broken valve springs. 

Opening and 
closing throttle 

quickly

  

reading on an engine 
in good condition 

should drop to 2 and 
come back to 25. 

Idle (slow steady 
drop) 

 

Normal reading at 
start, but gradually 

drops, indicates 
choked muffler 

 

 

    

เรยี
บเร
ยีง
โด
ย สุ
พจ
น์  
โสต

ถิโ
สภ
า



8 
 

ล าดบัที ่3 Chart for vacuum reading 

Engine Testing with a Vacuum Gauge by Greg's Engine & Machine, 

web site : http://www.gregsengine.com/using-a-vacuum-gauge.html 

CHART OF VACUUM READINGS 

Engine Speed Reading Indication of Engine Condition 

Smooth and steady idle 
(800 to 1200 RPM) 

Between 17 to 21 inches 
Engine is in Good Condition, but perform next 
test to be sure. 

Open and close throttle 
quickly 

Jumps from 2 to about 25 
inches 

Engine is in Good Condition. 

Smooth and steady idle 
Steady, but lower than 
normal reading 

Worn rings, but perform next test to be sure. 

Open and close throttle 

quickly 
Jumps from 0 to 22 inches Confirms worn rings. 

Steady idle 
Intermittent dropping back 
3 or 5 divisions and returns 
to normal 

Sticky Valves. If injection of penetrating oil 
into intake manifold temporarily stops pointer 

from dropping back, it's certain the valves 
are sticking. 

Steady 3000 RPM 

Pointer fluctuates rapidly, 

faster engine speed causes 
more pointer swing 

Weak valve springs. 

Steady idle 
Fast fluctuation between 
14 to 19 points 

Worn intake valve stem guides. Excessive 
pointer vibration at all speeds indicates a 

leaky head gasket. 

Steady idle Constant drop 
Burnt valve or insufficient tappet clearance 
holding valve partly open or a spark plug 

occasionally miss firing. 

Steady idle Steady 8 to 14 inches 

Incorrect valve timing. It must also be 
remembered that vacuum leaks and/or poor 

compression can result in a low vacuum 
reading. 

Steady idle Steady 14 to 16 inches Incorrect ignition timing. 

Steady idle 
Drifting from 14 to 16 
inches 

Plug gaps too close or points not 
synchronized.. 

Steady idle Drifting 5 to 19 inches Compression leak between cylinders. 

Steady idle Steady below 5 inches 
Leaky manifold or carburetor gasket, or stuck 

manifold heat control valve. 

Steady idle 
Floats slowly between 12 
and 16 inches 

Carburetor out of adjustment. 

Blipping engine speed 
Quick drop to zero then 
return to normal reading 

Muffler is clear. 

Blipping engine speed 
Slow drop of pointer then 
slow return to normal 
reading 

Muffler is choked or blocked. 
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บทสรปุ 

 ถา้จะเปรยีบการวเิคราะหส์ภาพเครือ่งยนตด์ว้ย Vacuum Gauge หรอืคา่ Vacuum ก็น่าจะ

เปรยีบไดก้ับการทีแ่พทยต์รวจคนไขเ้พือ่หาสมฐุานของโรคเบือ้งตน้ ดว้ยการตรวจชพีจรทัง้จ านวน

การเตน้ตอ่นาทแีละลักษณะการเตน้ พรอ้มทัง้ฟังการเตน้ของอวยัวะภายในดว้ย stethoscope แลว้

จงึตรวจเพือ่ยนืยันผลดว้ยการตรวจวเิคราะหว์ธิอีืน่ตอ่ไป 

ในฐานะทีท่า่นท า DIY. ได ้ผลการวดัและวเิคราะหค์า่ Vacuum จงึเป็นประโยชนอ์ยา่งมาก

กับทา่นเอง กลา่วคอื ท าใหท้า่นทราบลักษณะของปัญหา และซอ่มไดต้รงจดุ หรอืถา้ทา่นสง่อูซ่อ่ม 

ก็สามารถตัดประเด็นปัญหาทีไ่มต่รงประเด็นออกไปได ้เชน่ ถา้รถทีใ่ช ้CNG/LPG แลว้เครือ่งยนต์

เดนิไมเ่รยีบ/เรง่แลว้สะดดุ ชา่งตามอูจ่ะวเิคราะหทั์นท ีวา่ “วาลว์ร่ัว หรอื กา้นวาลว์ตดิ” เพราะเป็น

อาการมาตรฐานของรถใชแ้กส๊ อูก็่ท าการเปิดฝาสบู ถา้เปิดแลว้ไมพ่บอะไร อยา่งนอ้ยทา่นก็เสยีคา่

ปะเก็นฝาสบูและอูไ่ดค้า่แรง ราวๆ 2,000-3,000 บาทหรอืถา้ทา่นใจออ่น อูก็่จะชวน Overhaul ฝา

สบู คา่ใชจ้า่ยเกอืบๆ หมืน่บาท ท าเสร็จอาการยังเหมอืนเดมิ ตอ้งหาสาเหตอุืน่ตอ่ไป หรอืลองผดิ/

ลองถกูตอ่ไป แตถ่า้ทา่นวดัคา่ Vacuum แลว้วเิคราะหผ์ลไดว้า่เครือ่งยนตส์ภาพปกตดิ ีทา่นแจง้อู่

หรอืชา่งไดอ้ยา่งมั่นใจวา่ สว่นของหอ้งเผาไหมท้ีป่ระกอบดว้ย แหวนอัด วาลว์ไอด-ีไอเสยี ปกต ิ

ใหมุ้ง่ไปทีป่ระเด็นอืน่ เชน่ การตรวจสอบ Valve Timing, การตัง้ไฟจดุระเบดิ, ตรวจสภาพหัวเทยีน

และสายหัวเทยีน, การ Tune Up ระบบแกส๊ เป็นตน้ 

 อยา่งไรก็ตาม กอ่นท าการวดัคา่ Vacuum ขอแนะน าใหท้ า Visual Inspection (การ

ตรวจสอบดว้ยสายตา และใชห้ฟัูง) ทอ่ Vacuum และอปุกรณ์ตอ่พว่ง ใหม้ั่นใจวา่ ไมม่กีารร่ัว หาก

มกีารร่ัวหรอืช ารดุ ใหจั้ดการเปลีย่นเสยีกอ่น มฉิะนัน้ อาจหลงทางได ้

  

Reference Web Site 

1. Engine Testing with a Vacuum Gauge by Greg's Engine & Machine : 

http://www.gregsengine.com/using-a-vacuum-gauge.html  

2. Using a Vacuum Gauge for Engine Diagnostics by Julian Edgar :  

http://autospeed.com/cms/title_Using-a-Vacuum-Gauge-for-Engine-

Diagnostics/A_2393/article.html 

3. Using a vacuum gauge : 

http://www.cdxetextbook.com/toolsEquip/hpt/measuring/vacgauge.html :  

4. Engine Testing With A Vacuum Gauge From Vincent Ciulla, former 

About.com Guide : 

http://autorepair.about.com/cs/troubleshooting/a/aa112401a.htm  

5. Engine Vacuum Testing by ASE Studies Guaide : 

http://www.freeasestudyguides.com/engine-vacuum-test.html  

6. Vacuum gauge:Reading And Interpretation : 

http://bbkworks.blogspot.com/2012/05/vacuum-gaugereading-and-

interpretation.html  
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