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้ งต้นด้วย Vacuum Gauge
การวิเคราะห์เครือ
่ งยนต์เบือ
(Vacuum Gauge for Engine Diagnostics)
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Vacuum gauge for Engine
Diagnostics

ภาพที่ 2

Vacuum gauge for General Use
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ั ้ ๆ ว่า Vacuum ของเครือ
ความดันสุญญากาศ (Vacuum Pressure) หรือทีเ่ รียกกันสน
่ งยนต์
้
แก๊สโซลีนทีเ่ กิดขึน
้ ในท่อร่วมไอดี (Intake Manifold) นอกจากจะใชในระบบควบคุ
มอุปกรณ์ของ
เครือ
่ งยนต์แล ้ว ยังใชวิ้ เคราะห์สภาพหรือสุขภาพของเครือ
่ งยนต์ได ้อีกด ้วย Vacuum เกิดขึน
้ ได ้
ี หายได ้จริงหรือ ? ทาไมไม่เคยได ้ยินชา่ งตามอูพ
อย่างไร ? ใชวิ้ เคราะห์หาสาเหตุความเสย
่ ด
ู ถึงเลย
ดังนัน
้ ก่อนเข ้าเรือ
่ ง ขอแนะนา “vacuum หรือความดันสุญญากาศของเครือ
่ งยนต์แก๊สโซลีน
เกิดขึน
้ ได ้อย่างไร”

การเกิด Vacuum ของเครือ
่ งยนต์
ั ดาปภายใน หรือเครือ
ิ 4 จังหวะ ทีป
เครือ
่ งยนต์แก๊สโซลีนสน
่ งยนต์เบนซน
่ ระกอบด ้วย
จังหวะดูด (Intake) จังหวะอัด (Compression) จังหวะระเบิด (Ignition) และจังหวะคาย
(Exhaust) โดยในจังหวะดูด ขณะทีล
่ ก
ู สูบเคลือ
่ นตัวลงจาก “ศูนย์ตายบน (Top dead center :
ี ปิ ด และวาล์วไอดี
TDC)” ลงสู่ “ศูนย์ตายล่าง (Bottom dead center : BDC)” ขณะทีว่ าล์วไอเสย
เปิ ด การเคลือ
่ นตัวลงของลูกสูบจะเกิดแรงดูดขึน
้ ในกระบอกสูบ ดูดเอาไอดีทป
ี่ ระกอบด ้วยอากาศ
ื้ เพลิง ในอัตราสว่ น 14.7 : 1 โดยอากาศจะถูกดูดผ่านเข ้าทางกรองอากาศ ผ่าน Air flow
และเชอ
ื้ ทืต
meter (ถ ้ามี) แล ้วผ่าน Throttle valve หรือ ลิน
้ ปี กผีเสอ
่ ด
ิ ตัง้ อยูท
่ ท
ี่ างเข ้าท่อร่วมไอดี แล ้ว
ื้ เพลิง อาจเป็ นน้ ามันเบนซน
ิ หรือ Gasohol หรือ LPG หรือ CNG ทีถ
ผสมกับเชอ
่ ก
ู ฉีดออกมา เข ้า
ไปยังกระบอกสูบในจังหวะดูด ทาให ้ความดันในท่อไอดีเป็ นความดันสุญญากาศนั่นเอง โดยที่
้
เครือ
่ งยนต์สว่ นใหญ่ทใี่ ชงานทั
่วไปมีตงั ้ แต่ 3 สูบ จนถึง 12 สูบ จึงทาให ้ความดันสุญญากาศในท่อ
ร่วมไอดีเกิดขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง ความดันในท่อร่วมไอดีจงึ เป็ นสุญญากาศตลอดเวลา ค่าความดัน
ื้ อันเนือ
สุญญากาศนี้ จะเปลีย
่ นแปลงไปตามตาแหน่งของลิน
้ ปี กผีเสอ
่ งมาจากสภาพภาระ (Load)
ของเครือ
่ งยนต์ทถ
ี่ ก
ู ปรับเปลีย
่ นอยูต
่ ลอดเวลา
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จึงขอสรุปสาระเกีย
่ วกับ Vacuum Pressure ได ้ดังนี้
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ค่า Vacuum ในท่อร่วมไอดี
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1. ในการประจุไอดีเข ้ากระบอกสูบในจังหวะดูด จะทาให ้ภายในท่อร่วมไอดีเกิด “ความดัน
้ วยเป็ น นิว้ สุญญากาศ (Vacuum Pressure)” หรือเรียกโดยย่อว่า Vacuum ทีใ่ ชหน่
้ วย in-Hg
ปรอท (in-Hg) หรือ มม.น้ า (mm-H2O) ในทีน
่ ี้ จะใชหน่
2. ความดันสุญญากาศภายในท่อร่วมไอดี เกิดการเปลีย
่ นแปลงระหว่าง 0-30 in-Hg (0ื้ ทืต
29.92 in-Hg abs.) ด ้วยการควบคุมของ Throttle valve หรือ ลิน
้ ปี กผีเสอ
่ ด
ิ ตัง้ อยูท
่ ี่
ื้ เปิ ดกว ้าง ขณะเร่งเครือ
ทางเข ้าท่อร่วมไอดี ถ ้าลิน
้ ปี กผีเสอ
่ ง ค่า vacuum จะตา่ ลง และ
ื้ เริม
เมือ
่ ลิน
้ ปั กผีเสอ
่ ปิ ดในขณะทีล
่ ดความเร็วลง ค่า vacuum จะสูงขึน
้
3. ค่า Vacuum ในท่อร่วมไอดี (Intake manifold) ของเครือ
่ งยนต์หลายสูบและขนาด
ความจุกระบอกสูบขนาดต่างๆ ทีม
่ ส
ี าภพสมบูรณ์ จะมีคา่ Vacuum อยูใ่ นชว่ งเดียวกัน
ระหว่าง 17-21 in-Hg @ Idle speed และเกิดขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง โดยขณะรถวิง่ และรับ
Load ค่า Vacuum จะเปลีย
่ นแปลงไป

ค่า Vacuum ในท่อร่วมไอดี ขณะเดินเบา (Idle speed) ของเครือ
่ งยนต์ทส
ี่ มบูรณ์จะเป็ น
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1. เครือ
่ งยนต์เดินเบา ค่า Vacuum ระหว่าง 17-21 in.-Hg เข็มของ Vacuum Gauge ช ี้
นิง่ (Idle Zone)
ื้ เปิ ดสุด ค่า Vacuum จะตกไปอยูท
2. เร่งเครือ
่ งยนต์ขณะเดินเบาอย่างเร็วจนลิน
้ ปี กผีเสอ
่ ี่ 0
ื้ ปิ ดสุด ค่า Vacuum จะเพิม
in-Hg (Poor Zone) แล ้วถอนคันเร่งทันที จนลิน
้ ปี กผีเสอ
่
สูงขึน
้ เป็ น 25-29 in-Hg (Decelerate Zone)
3. จากการเปลีย
่ นแปลงของ Vacuum ในท่อร่วมไอดีตาม Load ตลอดเวลา จึงใช ้
่ หม ้อลมเบรก (Brake
ประโยชน์นี้ เพือ
่ การควบคุมระบบต่างๆ ของเครือ
่ งยนต์ เชน
ื้ เพลิง-เบนซน
ิ (Injection Rail), ระบบ CNG/LPG, การระบายไอ
Booster), ระบบเชอ
ในห ้องเครือ
่ ง (PCV), EGR Switch, A/C, ระบบบังคับเลีย
้ ว, และระบบอืน
่ ๆ
สาหรับเครือ
่ งยนต์ ทีผ
่ ลการวัดค่า Vacuum ไม่เป็ นไปตามข ้อ 1-2 น่าจะมีความไม่สมบูรณ์
ิ้ สว่ นภายในห ้องเผาไหม ้ (Combustion Chamber) เชน
่ แหวนลูกสูบสก
ึ /
ของ สว่ นประกอบหรือชน
ี รั่ว ปะเก็นท่อร่วมไอดีไอเสย
ี รั่ว การจุดระเบิดไม่ปกติ valve timing เคลือ
รั่ว วาล์วไอดี/เสย
่ น ฯลฯ
ี้ า่ /สูงกว่าปกติ มีการแกว่ง (swing) หรือเต ้นไป
โดยขณะวัดค่า เข็มของ Vacuum Gauge อาจชต
ี่ วชาญด ้านยานยนต์ได ้ทาการศก
ึ ษา และจัดทาสรุปเป็ น
มา (Fluctuation) แล ้วแต่กรณี ซงึ่ ผู ้เชย
คูม
่ อ
ื ขึน
้ เพือ
่ ใชอ้ ้างอิงในการวิเคราะห์สภาพเบือ
้ งต ้นของเครือ
่ งยนต์ โดยเพียงแต่นาค่า Vacuum
และรูปแบบของเข็มช ี้ ไปเทียบกับคูม
่ อ
ื ก็จะวิเคราะห์สภาพเบือ
้ งต ้นได ้
่ มบารุง เชน
่ รถที่
อย่างไรก็ด ี ควรทาการวัดวิเคราะห์ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ เพือ
่ ความมั่นใจ ก่อนการซอ
ใช ้ LPG เครือ
่ งเดินไม่เรียบ ตรวจวัดค่า Vacuum วิเคราะห์วา่ “Combustion Chamber Leak” ควร
ทาการตรวจวัดยืนยันด ้วยการทา Compression Test ทัง้ Dry Test & Wet Test อีกครัง้ หากผล
่ ม หากขัดแย ้งกัน จักได ้ทาการหาสาเหตุใหม่ เป็ นต ้น
การตรวจไปในทางเดียวกัน จึงทาการซอ

เครือ
่ งมือว ัด Vacuum
การวัดค่า Vacuum ใช ้ Vacuum Gauge ทีอ
่ า่ นค่าระหว่าง 0-30 นิว้ -ปรอท (in-Hg) ดัง
่ ามทาง (ชวั่ คราว)
แสดงในภาพที่ 1, 2 และ 4 การวัดค่านีท
้ ถ
ี่ อ
ื ว่าเป็ นการวัดทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก เพียงใสส
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ทีต
่ อ
่ กับ Vacuum Gauge เข ้ากับท่อสุญญากาศทีอ
่ อกจากท่อร่วมไอดีไปยังอุปกรณ์ของ
เครือ
่ งยนต์เท่านัน
้ เอง เจ ้าของรถทาการวัดและวิเคราะห์สภาพปั ญหาของเครือ
่ งยนต์ด ้วยตัวเอง
่ มหรือสง่ อูซ
่ ม ทาให ้ทราบสาเหตุของความไม่ปกติ (ไม่ถก
่ มหลอก)
(DIY.) ก่อนทีจ
่ ะซอ
่ อ
ู อูซ
่ อ
Vacuum Gauge แบ่งได ้เป็ นหลายแบบ ในทีน
่ จ
ี้ ะนาเสนอ 3 แบบ คือ
DRIVE

ภา

ภาพที่ 3 หน ้าปั ด Vacuum Gauge
ใชกั้ บเครือ
่ งยนต์
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1. Vacuum Gauge ทีอ
่ อกแบบมาเพือ
่ ใชกั้ บเครือ
่ งยนต์โดยเฉพาะ ดังภาพที่ 1 และ 3 วัด
ค่าระหว่าง 0-30 in-Hg แบ่งเป็ น 5 Zone คือ
1.1
Poor ระหว่าง 0-5 in-Hg
1.2
Fair ระหว่าง 5-10 in-Hg
1.3
Drive ระหว่าง 10-17 in-Hg
1.4
Idle ระหว่าง 17-21 in-Hg
1.5
Decelerate ระหว่าง 21-30 in-Hg
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Vacuum Gauge แบบนี้ ออกแบบมาเพือ
่ ใชติ้ ดตัง้ ประจารถ นอกจากจะทาให ้ทราบสภาพ
้ อ
เครือ
่ งยนต์ตลอดเวลาแล ้ว ยังใชเพื
่ Monitor ในการขับขีใ่ ห ้อยูใ่ น Drive Zone มากทีส
่ ด
ุ และอยู่
ื้ เพลิงนั่นเอง
ใน Zone อืน
่ น ้อยทีส
่ ด
ุ เพือ
่ ให ้ประหยัดเชอ
้
2. Vacuum Gauge แบบใชงานทั
่วไป วัดค่าระหว่าง 0-30 in-Hg ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 4 Compound Gauge

3. Compound Gauge วัดได ้ทัง้ ความดันสุญญากาศ และความดัน โดยหน ้าปั ดแบ่งเป็ น
Vacuum 1-30 in-Hg และ Pressure 0-10 psi ดังภาพที่ 4
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การต่อ Vacuum Gauge เข้าก ับเครือ
่ งยนต์
การต่อ Vacuum Gauge เข ้ากับเครือ
่ งยนต์ ให ้ใช ้ สามทางขนาดเล็ก ต่อ (ชวั่ คราว) แยก
จากท่อ vacuum เดิมทีต
่ อ
่ จากท่อร่วมไอดี แล ้วต่อด ้านทีเ่ หลือเข ้ากับ Vacuum Gauge จากนัน
้
สตาร์ทเครือ
่ งยนต์ รอจนถึง Operating Temp. จึงอ่านค่า vacuum และบันทึกค่าและสภาพการ
เต ้น/แกว่งตัวของเข็มช ี้ แล ้วนาไปเทียบผลกับ Chart หรือภาพ vacuum gauge reading ใน
หน ้าที่ 5-8 ให ้เลือกเพียง 1 แบบจาก 3 แบบ เพือ
่ ประเมินสภาพเครือ
่ งยนต์เบือ
้ งต ้น

ท่อ Vacuum จาก
ท่อร่วมไอดี
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น์
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Vacuum Gauge

สามทางขนาดเล็ก
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ภาพที่ 5 การต่อ Vacuum Gauge เข ้ากับท่อร่วมไอดี
ี่ วชาญด ้านยานยนต์ได ้จัดทา Chart และภาพแสดงผลการวัดค่า Vacuum ไว ้มากมาย
ผู ้เชย
ผลอาจแตกต่างกันบ ้าง ในทีน
่ จ
ี้ งึ ขอนาเสนอใน 3 รูปแบบ คือ
ลาดับที่ 1 แผนภาพแสดง Vacuum gauge : Reading And Interpretation และลักษณะ
ของเข็มช ี้ จาก Web Site : http://bbkworks.blogspot.com/2012/05/vacuumgaugereading-and-interpretation.html
ลาดับที่ 2 แผนภาพแสดงผลค่า Vacuum และลักษณะของเข็มช ี้ จาก Web Site :
http://www.atlanticz.ca/zclub/techtips/vacuum/
ลาดับที่ 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-vacuumgauge.html
ทัง้ 3 แบบ นาเสนอในรูปแบบ Original Document ทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษจาก Web Site
ั เจน และสมบูรณ์ หรือหากท่านต ้องการ การประเมินผลในรูปแบบ
เพือ
่ ให ้ได ้ความหมายทีช
่ ด
แผนภาพจากการวัดทีแ
่ สดงลักษณะของเข็มรูปแบบอืน
่ โปรดดูได ้จากเอกสารอืน
่ ใน Reference
Web Site ท ้ายบทความนี้ หรือท่านอาจค ้นหาได ้ใหม่จาก Google หรือ Yahoo

ลาด ับที่ 1 แผนภาพ Vacuum gauge : Reading And Interpretation และล ักษณะของเข็มช ี้
http://bbkworks.blogspot.com/2012/05/vacuum-gaugereading-and-interpretation.html
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http://bbkworks.blogspot.com/2012/05/vacuum-gaugereading-and-interpretation.html
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ลาด ับที่ 2 แผนภาพแสดงผลค่า Vacuum และล ักษณะของเข็มช ี้
จาก Web Site :http://www.atlanticz.ca/zclub/techtips/vacuum/
Trouble-shooting with a vacuum gauge
Idle (consistent but
very low reading)

Idle (consistent but
low)

Idle (consistent but
mildly low)

An engine in good
condition should
have a gauge
reading of 17 to 21
and hand should be
steady.

A steady reading
below 5 indicates a
leaky manifold,
manifold gasket or
carburetor gasket.
Also check heat
riser.

When gauge needle
is steady at about 8
to 14 it generally
indicates incorrect
valve timing.

A reading lower than
normal with the hand
steady indicates that
rings are in poor
condition.

Idle (consistent but
mildly low reading)

Idle (consistent but
slightly low)

If normal is 20 inches
and needle should
go to approx 14
check timing. Spark
may be retarded.

A reading of 13 to 16
generally indicates
incorrect ignition
timing.

Idle (with random
mild drop)

Idle (with
consistent mild
drop)

Idle (with
consistent slight
drop)

Idle (with
occasional mild
drop)

A burned valve will
cause the needle to
drop back several
divisions each time
that particular
cylinder operates.

Leaking valves also
show up on the
gauge by the needle
dropping back 3 or 4
divisions, whenever
that valve opens.

Occasional drop as
cylinder is firing may
denote valve open or
plug not firing.
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When the hand
drops occasionally
from 3 to 5 points,
from the normal
reading, it generally
indicates a sticking
valve.
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Idle (Normal
Vacuum)
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reading on an engine
in good condition
should drop to 2 and
come back to 25.

เรยี
บเ
รยี
งโด

Wide variations of
needle increasing
with motor speed
indicates weak, or
broken valve springs.

Opening and
closing throttle
quickly

Idle (with fast
vibration)

This action usually
indicates a leaky
head gasket.

When needle has a
fast vibration
between
appoximately 14 and
19 it indicates loose
valve guides.

Idle (slow steady
drop)

ภา

Cruising (big
variations)

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)

ิ โส

Poor adjustment of
the carburetor will
cause the needle to
float slowly between
12 and 16.

Idle (mildly low with
constant small
drift)
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น์
โส
ตถ

Idle (constant mild
drift)

Normal reading at
start, but gradually
drops, indicates
choked muffler
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CHART OF VACUUM READINGS
Engine Speed

Reading

Indication of Engine Condition

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

Sticky Valves. If injection of penetrating oil
Intermittent dropping back
into intake manifold temporarily stops pointer
3 or 5 divisions and returns
from dropping back, it's certain the valves
to normal
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.
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ุพจ
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ภา

Smooth and steady idle
(800 to 1200 RPM)

Constant drop

Burnt valve or insufficient tappet clearance
holding valve partly open or a spark plug
occasionally miss firing.

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.

Steady idle

Steady idle
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บทสรุป
ถ ้าจะเปรียบการวิเคราะห์สภาพเครือ
่ งยนต์ด ้วย Vacuum Gauge หรือค่า Vacuum ก็น่าจะ
ี จรทัง้ จานวน
เปรียบได ้กับการทีแ
่ พทย์ตรวจคนไข ้เพือ
่ หาสมุฐานของโรคเบือ
้ งต ้น ด ้วยการตรวจชพ
การเต ้นต่อนาทีและลักษณะการเต ้น พร ้อมทัง้ ฟั งการเต ้นของอวัยวะภายในด ้วย stethoscope แล ้ว
จึงตรวจเพือ
่ ยืนยันผลด ้วยการตรวจวิเคราะห์วธิ อ
ี น
ื่ ต่อไป
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ในฐานะทีท
่ า่ นทา DIY. ได ้ ผลการวัดและวิเคราะห์คา่ Vacuum จึงเป็ นประโยชน์อย่างมาก
่ มได ้ตรงจุด หรือถ ้าท่านสง่ อูซ
่ ม
กับท่านเอง กล่าวคือ ทาให ้ท่านทราบลักษณะของปั ญหา และซอ
่ อ
่ ถ ้ารถทีใ่ ช ้ CNG/LPG แล ้วเครือ
ก็สามารถตัดประเด็นปั ญหาทีไ่ ม่ตรงประเด็นออกไปได ้ เชน
่ งยนต์
เดินไม่เรียบ/เร่งแล ้วสะดุด ชา่ งตามอูจ
่ ะวิเคราะห์ทันที ว่า “วาล์วรั่ว หรือ ก ้านวาล์วติด” เพราะเป็ น
้ ส อูก
ี ค่า
อาการมาตรฐานของรถใชแก๊
่ ็ทาการเปิ ดฝาสูบ ถ ้าเปิ ดแล ้วไม่พบอะไร อย่างน ้อยท่านก็เสย
ปะเก็นฝาสูบและอูไ่ ด ้ค่าแรง ราวๆ 2,000-3,000 บาทหรือถ ้าท่านใจอ่อน อูก
่ ็จะชวน Overhaul ฝา
สูบ ค่าใชจ่้ ายเกือบๆ หมืน
่ บาท ทาเสร็จอาการยังเหมือนเดิม ต ้องหาสาเหตุอน
ื่ ต่อไป หรือลองผิด/
ลองถูกต่อไป แต่ถ ้าท่านวัดค่า Vacuum แล ้ววิเคราะห์ผลได ้ว่าเครือ
่ งยนต์สภาพปกติด ี ท่านแจ ้งอู่
ี ปกติ
หรือชา่ งได ้อย่างมั่นใจว่า สว่ นของห ้องเผาไหม ้ทีป
่ ระกอบด ้วย แหวนอัด วาล์วไอดี-ไอเสย
่ การตรวจสอบ Valve Timing, การตัง้ ไฟจุดระเบิด, ตรวจสภาพหัวเทียน
ให ้มุง่ ไปทีป
่ ระเด็นอืน
่ เชน
และสายหัวเทียน, การ Tune Up ระบบแก๊ส เป็ นต ้น
อย่างไรก็ตาม ก่อนทาการวัดค่า Vacuum ขอแนะนาให ้ทา Visual Inspection (การ
้ ฟัง) ท่อ Vacuum และอุปกรณ์ตอ
ตรวจสอบด ้วยสายตา และใชหู
่ พ่วง ให ้มั่นใจว่า ไม่มก
ี ารรั่ว หาก
ี ก่อน มิฉะนัน
มีการรั่วหรือชารุด ให ้จัดการเปลีย
่ นเสย
้ อาจหลงทางได ้
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