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เกร ิน่นํา 
 

กอ่นทีจ่ะเขา้ไปอา่น เรามาดภูาพรวมในหนังสอืเลม่นีก้นักอ่นนะ
ครับ หนังสอืเลม่นีจ้ะประกอบไปดว้ย 

 

 
รปูเครือ่งบนิพาณชิย ์

 

ภาคเครือ่งบนิ 

 

1. เบือ้งตน้กบัเครือ่งบนิ จะกลา่วถงึความเป็นมากอ่นทีจ่ะมาเป็น
เครือ่งบนิทีใ่ชง้านอยูท่กุวนันี ้ประวตัสิองพีน่อ้งตระกลูไรซ ์พอ
สงัเขป    
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รปูเครือ่งบนิพาณชิย ์

 

2. อากาศพลศาสตรเ์บือ้งตน้ เราจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัแรงยก กบั 
แรงฉุดทีจ่ะทําใหเ้ครือ่งบนิบนิขึน้สูบ่นทอ้งฟ้าได ้

 

 
6รปูหนา้ตดัปีกเครือ่งบนิทีเ่กดิแรงยกกบัแรงฉุดขณะทําการบนิ6 

ทีม่า:   https://slideplayer.com 

https://slideplayer.com/slide/10978415/39/images/4/Lift+and+Drag+FL+FD+Lift+force+perpendicular+to+airflow+Drag+force.jpg
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รปูเครือ่งบนิทางทหาร ซแีฮรเีออร ์จัมพเ์จ็ท 

 

3. มาดกูนัวา่ เครือ่งบนิ บนิไดอ้ยา่งไร อะไรทีเ่ป็นสาเหตใุห ้
เครือ่งบนิสามารถลอยอยูบ่นฟ้าได ้จะกลา่วถงึ แรงขบัดนั และ
แรงฉุดของเครือ่งบนิ 

 
รปูเครือ่งบนิพาณชิย ์
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4. ตอ่เนือ่งจากหวัขอ้ทีแ่ลว้ จะกลา่วถงึแรงอกีสองแรงทีทํ่าให ้
เครือ่งบนิบนิได ้น่ันกค็อื น้ําหนัก และแรงยกตวัของเครือ่งบนิ  

 
6รปูแรงกระทําทีเ่ครือ่งบนิ ขณะทีกํ่าลังบนิ6 

ทีม่า:   https://qph.fs.quoracdn.net 

 

 5. มารูจั้กกบัปีกเครือ่งบนิ, ปีกกระพรอื และสแลต ทีจ่ะชว่ยให ้
เครือ่งบนิบนิขึน้ และลงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
6รปูปีกเครือ่งบนิ6 

ทีม่า:   http://hdwall365.com 

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-7b502bbf3830f1d451748924f9cb5dd6.webp
http://hdwall365.com/wallpapers/1511/Passenger-airplane-sky-clouds-aircraft-wing_m.jpg
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6. มาเรยีนรูใ้นเรือ่งของตวัเสถยีร, ปีกแกเ้อยีง, การบงัคบั
ทศิทางหางเสอื และการลอยตวัของเครือ่งบนิกนั 
 

 
รปูเครือ่งบนิพาณชิย ์

7. เรยีนรูก้ารเคลือ่นทีข่องอากาศยาน และแกนหมนุอา้งองิหลกั
ทีเ่ครือ่งบนิสามารถเลีย้วซา้ย เลีย้วขวา, เอยีงไปทางซา้ย เอยีง
ไปทางขวา, เชดิหวัเพือ่ไตเ่พดานบนิ และกดหวัลงเพือ่ลด
เพดานบนิ 

 
6รปูเครือ่งบนิทําการเลีย้ว6 

ทีม่า:  https://www.telegraph.co.uk 

https://www.telegraph.co.uk/content/dam/Travel/2017/june/plane-GettyImages-157611026.jpg?imwidth=450
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8. ในหวัขอ้นี ้จะกลา่วถงึการรว่งหลน่ของเครือ่งบนิ หรอืสตอล, 
การเชดิหวั และการหมนุควง 

 
6รปูการเกดิรว่งหลน่ของเครือ่งบนิ6 

ทีม่า:  https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

 

9. ในหวัขอ้นี ้เรามาเรยีนรูเ้ครือ่งมอืวดัในเครือ่งบนิ วา่มี
อะไรบา้ง ทีจํ่าเป็นในการวดัสภาพการบนิในขณะนัน้กนั 

 
รปูเครือ่งมอืวัดในเครือ่งบนิ 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSl0peFEwwHwLQZQcHA4TjmleijVMK_JFifebciv4FiFC5P8Xoy-g
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10. ในหวัขอ้นี ้เรามาทําความรูจั้กระดบัความเร็วของอากาศยาน
กนั มารูจั้กเลขมคั วา่เป็นอยา่งไร  

 
รปูเครือ่งบนิพาณชิย ์

 

11. หวัขอ้นี ้กลา่วถงึเรือ่งของอากาศยานทีเ่คลือ่นทีก่า้วขา้ม 
กําแพงเสยีง จนเกดิ โซนคิบมู หรอืคลืน่กระแทก 

 
รปูเครือ่งบนิทางทหารบนิขา้มกําแพงเสยีงจนเกดิโซนคิบมู 
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12. หวัขอ้นีเ้รามาดสูภาพของมนุษย ์เมือ่อยูบ่นอากาศยานที่
กําลงับนิดว้ยความสงู 

 

 
6รปูการสวมหนา้กากออกซเิจนบนเครือ่งบนิ6 

ทีม่า:  http://www.airlinesbaggagesizes.com 

 

13. มารูจั้กกบัแลนดิง้เกยีร ์วา่เป็นอยา่งไร 

 
รปูเกยีรล์งจอด 

http://www.airlinesbaggagesizes.com/upl/images/how-to-avoid-air-sickness-on-a-plane120.jpg
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14. อปุกรณช์ว่ยใหร้อดชวีติบนเครือ่งบนิ เรามารูจั้กกบั สไลด์
เดอรอ์พยพ, เกา้อีด้ดีตวั, แคปซลูชว่ยชวีติ ฯลฯ 

 
6รปูเกา้อีด้ดีตวั6 

ทีม่า:  http://263i3m2dw9nnf6zqv39ktpr1-wpengine.netdna-ssl.com 

 

15. การสือ่สารกนับนทอ้งฟ้า หวัขอ้นี ้มารูจั้กกบัหอบงัคบัการ
บนิ การจราจรทางอากาศ  

 
6รปูหอบงัคบัการบนิ6 

ทีม่า:  https://blog.malwarebytes.com 

http://263i3m2dw9nnf6zqv39ktpr1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/05/Eject-960_640.jpg
https://blog.malwarebytes.com/wp-content/uploads/2018/11/air_traffic_control_tower-900x506.jpg
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16.มารูจั้กกบั อากาศยานขึน้ / ลงแนวดิง่กนั   

 
รปูเครือ่งบนิแฮรเิออร ์อากาศยานขึน้ลงแนวดิง่ 

 

17. เรามาทําความรูจั้กกบั เครือ่งบนิไฮเปอรโ์ซนคิ ทีส่ามารถ
บนิไดถ้งึความเร็วการบนิ 10 มคั มาดวูา่มันใชเ้ครือ่งยนตอ์ะไร
มาทํางานจนเกดิความเร็วทีม่ากขนาดนัน้ 

 

 
6รปูตวัอยา่งเครือ่งบนิไฮเปอรโ์ซนคิ6 

ทีม่า:  https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com 

https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/7b9c0db4-a029-48e8-b7e8-faef6adbc15b/d5saq58-6f5ae5ac-230f-4996-a2ec-0b766c092bc0.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzdiOWMwZGI0LWEwMjktNDhlOC1iN2U4LWZhZWY2YWRiYzE1YlwvZDVzYXE1OC02ZjVhZTVhYy0yMzBmLTQ5OTYtYTJlYy0wYjc2NmMwOTJiYzAuanBnIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.XwJUhfr9rG0W00ibljnICwKFoooqccGK2CfKHXDuCTw
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18. มารูจั้กกบัเทคโนโลยสีเตลทเ์บือ้งตน้ ทีเ่รดารไ์มส่ามารถ
ตรวจจับเครือ่งบนิได ้

 
รปูเครือ่งบนิทิง้ระเบดิ บ ี2 ใชเ้ทคโนโลยพีรางตวั  

 

ภาคเครือ่งยนตเ์จ็ท 

 

19. จะนําเขา้สูค่วามรูข้องเครือ่งยนตเ์จ็ท 

 
รปูใบพัดเครือ่งยนตเ์จ็ท 
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20. มารูจั้กกบัเครือ่งยนตเ์จ็ทเบือ้งตน้ 

 

 
6รปูการทดสอบเครือ่งยนตเ์จ็ท6 

ทีม่า:  https://i.ytimg.com 

21. มาเรยีนรูป้ระเภท และสว่นประกอบหลกัของเครือ่งยนตเ์จ็ท
กนั 

 
6รปูภาคตดัเครือ่งยนตเ์จ็ท6 

ทีม่า:  http://teknik.unej.ac.id 

 

https://i.ytimg.com/vi/Oj4w7i-TqsE/maxresdefault.jpg
http://teknik.unej.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/engine.png
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22. หวัขอ้นี ้เราจะไดม้าเรยีนรูห้ลกัการทํางานของเครือ่งยนต์
เจ็ทกนั 

 
6รปูเครือ่งยนตเ์จ็ท6 

ทีม่า:  http://jetenginetechnology.com 

23. ในหวัขอ้นีเ้ราจะมารูจั้กกบัอปุกรณอ์าฟเตอรเ์บริน์เนอร ์หรอื
ตวัสนัดาปตอนทา้ยกนั  

 

 
6รปูเครือ่งบนิรบทางทหารกําลังใชอ้าฟเตอรเ์บริน์เนอร์6 

ทีม่า:  https://www.thuraya.com 
 

http://jetenginetechnology.com/images/2014-341%20ESN%20725951%20Outgoing%20Picture%20(2).JPG
https://www.thuraya.com/sites/default/files/Afterburner%20Header%20image.jpg
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24. มารูจั้กกบัเครือ่งยนตเ์ทอรโ์บเจ็ท ทีใ่ชใ้นเครือ่งบนิทหารซะ
สว่นใหญก่นั 

 
6รปูเครือ่งยนตเ์ทอรโ์บเจ็ท6 

ทีม่า:  https://cg0.cgsociety.org 

25. เครือ่งยนตเ์ทอรโ์บแฟน สว่นใหญใ่ชใ้นเครือ่งบนิโดยสาร 
มาดกูนัวา่เป็นอยา่งไร 

 
รปูเครือ่งบนิพาณชิยท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนตเ์ทอรโ์บแฟน 

 

https://cg0.cgsociety.org/uploads/images/medium/captain-1-turbojet-engine-stud-1-613ec373-9mtz.jpg
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26. ในหวัขอ้นี ้เรามารูจั้กกบัเครือ่งยนตเ์ทอรโ์บโพรบ และเทอร์
โบชารฟ์ 

 
รปูเครือ่งบนิซ ี130 เฮอรค์วิลสิ ในภารกจิขนสง่ทางอากาศ ทีใ่ชเ้ครือ่งยนตเ์ทอร์

โบโพรบ 
 

27. รูจั้กกบัเครือ่งยนตแ์รมเจ็ท ทีทํ่าใหอ้ากาศยานมคีวามเร็วสงู 
และถกูนําไปใชใ้นการทดลองทางวทิยาศาสตรก์นั 

 

 
6รปูเครือ่งยนตแ์รมเจ็ท6 

ทีม่า:  https://defpost.com 

 

https://defpost.com/wp-content/uploads/2018/06/Nammo-ramjet-powered-155-mm-artillery-ammunition-concept.jpg
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28. การผสมผสานกนัระหวา่งเครือ่งยนตเ์ทอรโ์บเจ็ท กบัเครือ่ง
แรมเจ็ท 

 

6รปูแบล็กเบริด์ เอสอาร ์71 ดา้นหนา้6 

ทีม่า : http://www.ubik.dk/ 

 

29. เป็นบทสดุทา้ย เรามาดวูา่อะไรทีกํ่าหนดประสทิธภิาพของ
เครือ่งยนตใ์นอากาศยาน 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubik.dk/aero/SR71Front.jpg

