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เคร ือ่งยนต  ์
 

คาํนํา 
 เครือ่งยนตเ์บนซนิ หรอืเครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี เป็นหวัใจ
หลกัสําคญัของรถยนต ์ทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นตน้กําลงัในการ
ขบัเคลือ่นรถใหแ้ลน่ไปได ้สว่นใหญแ่ลว้เครือ่งยนตเ์บนซนิ มใีช ้
กนัมากในรถยนตส์ว่นบคุคล ทีเ่ราเห็นกนัอยูท่ั่วไปบนทอ้งถนน 
ในภาคอตุสาหกรรม ในภาคเกษตรกรรม ฯลฯ    

 
 สว่นเครือ่งยนตด์เีซล เป็นเครือ่งยนตท์ีอ่าจเรยีกไดว้า่เป็น
เครือ่งยนตห์นัก ทีใ่หกํ้าลงัมา้มากกวา่เครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี 
เมือ่เทยีบความจกุระบอกสบู  เครือ่งยนตด์เีซลจงึเหมาะทีจ่ะ
นํามาใชง้านหนัก เชน่ งานบรรทกุ งานในเครือ่งจักรกลหนัก ใน
เรอืเดนิสมทุร ฯลฯ 
 
 จะนําทา่นผูอ้า่นไปเรยีนรูเ้บือ้งตน้ แบบอา่นงา่ย ๆ สบาย ๆ 
เพราะไมม่เีนือ้หาทีห่นักมากเกนิไป กอ่นทีจ่ะสนใจลงใน
รายละเอยีดทีล่กึซึง้ และมกีารคํานวณ ออกแบบทีย่ากขึน้กวา่นี ้ 
 
 ยังมหีนังสอือกีมากกําลงัจะนําออกสูส่ายตาผูอ้า่น หาก
สนใจโปรดตดิตามนะจ๊ะ  
 
 

ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง 

T.M.E 
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1. บทนําเครือ่งยนตเ์บนซนิ 

 

 
รปูเครือ่งยนต ์

 

รปูเครือ่งยนตข์อง GE เชฟโรเลต เครือ่งยนตร์หสั  ZR1  มซีปุเปอรช์ารจ์เจอร ์
ขนาด 6200 cc เครือ่งยนต ์V8 ผลติกําลังงานได ้620 แรงมา้ 1  

ทีม่า: http://preview.netcarshow.com 

 

รปูเครือ่งยนตข์อง GE เชฟโรเลต เครือ่งยนตร์หสั  ZR11 

ทีม่า: http://www.musclecars.at/ 

http://preview.netcarshow.com/Chevrolet-Corvette_ZR1-2009-1280-43.jpg
http://preview.netcarshow.com/Chevrolet-Corvette_ZR1-2009-1280-43.jpg
http://www.musclecars.at/wp-content/uploads/2008/04/x09pt_ar001.jpg
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            ในหนังสอืเลม่นี ้เราไดอ้ธบิายพืน้ฐานของ เครือ่งยนต ์
(Engines) และกลา่วถงึรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัชิน้สว่น
เครือ่งยนตท์ัง้หมด วตัถปุระสงคข์อง เครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี 
(Gasoline engine) หรอืเครือ่งยนตเ์บนซนิ เครือ่งยนตจ์ะทํา
หนา้ทีเ่ปลีย่นพลงังานการหมนุของเครือ่งยนต ์ถกูเปลีย่นไปเป็น 
การทําใหร้ถยนตเ์คลือ่นทีไ่ด ้ 

 

เครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี คอื เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน (Internal 
Combustion Engine: ICE)  

 

โดยทั่วไปแลว้ เครือ่งยนต ์สามารถแบง่ออกไดเ้ป็นสองชนดิ 
คอื 

 

o ชนดิของเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน อาทเิชน่ เครือ่งยนต์
เบนซนิ, เครือ่งยนตด์เีซล,  เครือ่งยนตก์งัหนัแกส๊, 
เครือ่งยนตโ์รตารี ่ฯลฯ 

 

 
รปูเครือ่งยนตด์เีซลเป็นเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน ของรถยนตย์ีห่อ้ ดอดจ ์

(Dodge)1 
ทีม่า: http://image.adam.automotive.com 

http://image.adam.automotive.com/f/9002372/131-0605-01-z+diesel-engine-technical+dodge-cummins-610.jpg
http://image.adam.automotive.com/f/9002372/131-0605-01-z+diesel-engine-technical+dodge-cummins-610.jpg
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รปูเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายในเครือ่งโรตาร ี(Rotary) ยีห่อ้ มาสดา้ (Mazda) 

อารเ์อ็กซ ์8 (RX-8)1 
ทีม่า: http://www.seriouswheels.com 

 

 
รปูภายในของเครือ่งยนตโ์รตาร ีมาสดา้ อารเ์อ็กซ ์81 

ทีม่า: https://news.mynavi.jp 
 

o เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายนอก (External Combustion 
Engine: ECE) เชน่ เครือ่งจักรไอน้ํา (Steam engine) ที่
นํามาใชใ้นรถไฟสมัยกอ่น, เรอืกลไฟ สว่นเชือ้เพลงิก็เป็น 
ถา่นหนิ (Coal), ไม,้ น้ํามันอะไรก็ตามทีส่ามารถเผาไหม ้
ในเครือ่งจักรไอน้ํา ซึง่เป็นการเผาไหมภ้ายนอก

http://www.seriouswheels.com/pics-2004/2004-Mazda-RX-8-Engine.jpg
http://www.seriouswheels.com/pics-2004/2004-Mazda-RX-8-Engine.jpg
https://news.mynavi.jp/article/20070531-re/images/002.jpg
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เครือ่งยนต ์เพือ่สรา้งไอน้ํามาเป็นกําลงังานในการ
ขบัเคลือ่น 

 

 
รปูรถไฟทีใ่ชเ้ครือ่งจักรไอน้ํา 

 

 
รปูหวัรถจักรสมัยกอ่นเป็นเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายนอก1 

ทีม่า: http://www.myschoolhouse.com 

 
 
  

เมือ่เทยีบประสทิธภิาพระหวา่งเครือ่งยนตท์ัง้สองชนดิแลว้ 
ขนาดเครือ่งยนตเ์ทา่กนั เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายในจะมี
ประสทิธภิาพสงูกวา่ 

http://www.myschoolhouse.com/courses/C/5/Images/train.gif
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2. หลกัการเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 

 

 

รปูเครือ่งยนตฮ์อนดา้ วเีทค ตระกลู เค  (Honda V-TEC K Series)1 

ทีม่า: https://upload.wikimedia.org 

 

 

รปูภาคตัดเครือ่งยนตฮ์อนดา้ วเีทค ตระกลู เค  (Honda V-TEC K Series)1 

ทีม่า: http://image.superstreetonline.com 

 

        หลกัการเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายในของเครือ่งยนตล์กูสบู 
ลองมาสมมตกินังา่ย ๆ ถา้คณุใสน้ํ่ามันเชือ้เพลงิเล็กนอ้ย ลงใน
กระป๋องเล็ก ๆ ปิดฝา และจดุไฟใสใ่นกระป๋อง ผลก็คอืเกดิการ
ระเบดิของน้ํามนัเชือ้เพลงิในกระป๋อง  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Honda_K20A_Engine_01.JPG/800px-Honda_K20A_Engine_01.JPG
http://image.superstreetonline.com/f/54992599+w+h+q80+re0+cr1/05-how-VTEC-iVTEC-works-k-series-performance-S2000-f-series-engine.jpg
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การระเบดิ กค็อืการขยายตวัอยา่งรนุแรงของเชือ้เพลงิ มัน
เป็นพลงังานรปูแบบหนึง่ ทีส่ามารถนํามาใชป้ระโยชนโ์ดยการ
นํามาประยกุตส์รา้งเครือ่งยนต ์ 

ถา้คณุสามารถทําใหม้ันเกดิการระเบดิอยา่งเป็นวฏัจักร
ตอ่เนือ่งได ้ก็คอื ใหม้ันเกดิการระเบดิตดิตอ่กนัหลาย ๆ ครัง้เชน่ 
100 ครัง้ตอ่นาท ีและถา้คณุสามารถควบคมุพลงังานทีอ่อกมา 
เพือ่ใหเ้กดิมาเป็นแรงในการหมนุของลอ้ได ้นีก้็จะเป็นแกน่
เนือ้หาของเครือ่งยนตใ์นรถยนต ์

 

 

รปูเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน1 

ทีม่า: https://autoworld.files.wordpress.com 

 

 

รปูนโิคลัส ออกสั ออตโต (Nicolas August Otto) 

https://autoworld.files.wordpress.com/2009/01/buick-lacrosse-2010-engine-gm-36-di-img_10.jpg
http://www.tpa.or.th/writer/picture/25769_engine3.JPG
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            รถยนตใ์นปัจจบุนัเกอืบทัง้หมดจะใช ้ เครือ่งยนตว์ฏั
จักรการทํางานแบบ 4 จังหวะ ทีเ่ปลีย่นพลงังานการเผาไหม ้
น้ํามันเชือ้เพลงิไปเป็นการเคลือ่นที ่วฏัจักรการทํางาน 4 จังหวะ
นี ้เราจะรูจั้กกนัในชือ่ของ วฏัจักรออตโต (Otto cycle) เพือ่เป็น
เกยีรตแิก ่นโิคลสั ออตโต ผูท้ีป่ระดษิฐเ์ครือ่งยนตป์ระเภทนี้
สําเร็จในปี พ.ศ. 2410 

 

ในวฏัจักรออตโต เครือ่งยนตห์มนุ 2 รอบ จะไดง้าน 1 ครัง้ 
ขัน้ตอนจะมดีงันี ้

 

 

รปูจังหวะการทํางานของเครือ่งยนต ์4 จังหวะ ตามวัฏจักรออตโต คอื ดดู อดั 
ระเบดิ คาย1 

ทีม่า: http://image.popularhotrodding.com 

 

1.            จงัหวะดดู (Intake) ลกูสบูเริม่ตน้ทีจ่ดุสงูสดุ เลือ่น
ลงมาขณะเดยีวกนั วาลว์ไอด ี(Intake valve) จะเปิด และ

http://image.popularhotrodding.com/f/tech/8770838+w799+h499+cr1+ar0/0606phr_32_z%2Bcompression_ratio%2Bfour_stroke_illustration.jpg
http://image.popularhotrodding.com/f/tech/8770838+w799+h499+cr1+ar0/0606phr_32_z%2Bcompression_ratio%2Bfour_stroke_illustration.jpg
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วาลว์ไอเสยี (Exhaust valve) ปิด ดดูสว่นผสมเชือ้เพลงิ 
และอากาศทีเ่รยีกวา่ ไอด ี(Air / Fuel mixer) เขา้มาใน
กระบอกสบู ลกูสบูจะเลือ่นลงจนถงึจดุตํา่สดุ นีค้อืจังหวะ
ดดู   

 

รปูจังหวะดดู 

 

2.            จงัหวะอดั (Compression) ลกูสบูเคลือ่นทีจ่ากจดุ
ตํา่สดุขึน้ไป วาลว์ไอด ีและวาลว์ไอเสยี จะไมเ่ปิด ลกูสบู
เลือ่นขึน้จนถงึจดุสงูสดุเพือ่ทําการอดัสว่นผสมไอดใีหม้ี
ปรมิาตรทีเ่ล็กลง และจะเกดิความดนัภายในหอ้งเผาไหม ้
จากการอดั นีค้อืจังหวะอดั 

 

รปูจังหวะอัด1 

http://upic.me/i/7t/1intake.png
http://upic.me/i/m4/2compress.png


12 
 

3.            จงัหวะระเบดิ, ไดง้าน (Combustion, 
Power) หรอืจังหวะเผาไหม ้เมือ่ลกูสบูเคลือ่นทีข่ ึน้สงูสดุ
แลว้ วาลว์ไอด ีและไอเสยียังปิดอยู ่หวัเทยีน (Spark 
plug) จะทําการจดุระเบดิไอดทีีม่คีวามดนัอนัเกดิจาก
จังหวะอดั เกดิการระเบดิภายในหอ้งเผาไหมอ้ยา่งรนุแรง 
ถบีใหล้กูสบูเลือ่นลง จังหวะนีค้อืจังหวะทีนํ่าไปใชง้านใน
การเคลือ่นทีข่องรถยนต ์เป็นจังหวะเดยีวทีไ่ดง้านใน
จํานวน 4 จังหวะ 

 

 

รปูจังหวะระเบดิ1 

 

4.            จงัหวะคายไอเสยี (Exhaust) ลกูสบูจะเคลือ่นทีข่ ึน้ 
ขณะเดยีวกนัวาลว์ไอเสยีจะเปิด ขบัไลไ่อเสยีออกจาก
กระบอกสบู วาลว์ไอดยีังคงปิดอยู ่นีค้อืจังหวะคาย 

 

รปูจังหวะคาย1 

http://upic.me/i/nq/3power.png
http://upic.me/i/d9/s4exr.png
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เมือ่ทํางานถงึวฏัจักรที ่4 ตอ่ไปกจ็ะ วนกลบัมาทํางานในวฏัจักร
ที ่1 ตอ่ไปวนเวยีนเชน่นีจ้นกระทัง่น้ํามันเชือ้เพลงิหมด หรอืดบั
เครือ่งยนต ์

 

รปูลกูสบู 

 

รปูสว่นประกอบของชดุลกูสบู1 

ทีม่า: http://www.toda-racing.co.jp 

 

รปูรายชือ่สว่นประกอบของชดุลกูสบู1 

http://www.toda-racing.co.jp/en/product/piston/k24a-piston-conrod.jpg
http://upic.me/i/m3/piston.png
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            ลกูสบู (Piston) จะอยูใ่นกระบอกสบู (Cylinder) 
ลกูสบูจะทํางานโดยการวิง่ขึน้ / ลง ปลายดา้นลา่งจะตอ่กบั
เพลาขอ้เหวีย่ง (Crankshaft) โดยมตีวัเชือ่มตอ่คอื กา้นสบู 
(Connecting rod)  

 

 
รปูลกูสบูทีป่ระกอบกบัเพลาขอ้เหวีย่ง1 

ทีม่า: http://images.wisegeek.com 

 

โดยเพลาขอ้เหวีย่งจะทําหนา้ทีเ่ปลีย่นแปลงพลงังานจาก
การระเบดิ ไปเป็น การหมนุ (พลังงานความรอ้น ไปเป็น พลังงานกล) 

 

ขอ้นา่สงัเกต การเคลือ่นทีข่องลกูสบูภายในกระบอกสบูเป็นการเคลือ่นทีข่ ึน้ลง 
เป็นเสน้ตรง แตจ่ะถกูแปลงไปเป็นการหมนุโดยมเีพลาขอ้เหวีย่งเป็นตวัแปลงให ้
เป็นการหมนุของเพลา เพือ่ขบัเคลือ่นยานยนต ์

 

 

 

 

 

http://images.wisegeek.com/pistons.jpg
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