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2 
 

พืน้ฐาน 
 

เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน  
 

และ 
 

ยานยนตไ์ฟฟ้า 
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คาํนํา 

 
 หนังสอืยานยนตส์มัยใหม ่(Modern vehicles) เลม่นี ้เป็น
เลม่ที ่2 เนือ้หาในเลม่กลา่วถงึ 2 เรือ่งหลกั คอื ยานยนตท์ีใ่ช ้
เครือ่งยนตเ์ผาไหม ้(สนัดาป) ภายใน  และยานยนตไ์ฟฟ้า   
 
 ในเรือ่งเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน จะกลา่วถงึ ชิน้สว่น
เครือ่งยนต,์ เครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี, เครือ่งยนตด์เีซล, หลกัการ
ทํางาน, น้ํามันเชือ้เพลงิ, การทํางานของเครือ่งยนต ์2 จังหวะ 
การปลอ่ยมลพษิ, เครือ่งยนตก์งัหนักา๊ซ ฯลฯ  
 
 สว่นในเรือ่งยานยนตไ์ฟฟ้า จะกลา่วถงึ ประเภทของยาน
ยนตส์มยัใหม,่ พืน้ฐานของยานยนตไ์ฟฟ้า, ไฟฟ้า และ
อเิล็กทรอนกิสเ์บือ้งตน้, แบตเตอรี ่และแหลง่เก็บพลงังาน, การ
ชารจ์, มอเตอรไ์ฟฟ้าในยานยนต ์ฯลฯ 
 
  เราจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการทํางาน การคํานวณยานยนต์
เหลา่นีก้นั เพือ่นําความรูม้าพัฒนาประเทศชาตใิหม้เีทคโนโลยี
ของตนเอง 
 
 สว่นเลม่ตอ่ไปจะกลา่วถงึ หลกัการของยานยนตไ์ฮบรดิจ,์ 
เซลลเ์ชือ้เพลงิ, การบํารงุรักษา ฯลฯ เนือ้หาในหนังสอืทกุเลม่
จะพยายามใหจ้บในตวัเลม่นัน้เอง หมายความวา่ จะอา่นเลม่
ไหนกอ่นก็ไดค้รับ  
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 ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีงฝันวา่ อยากเห็นประเทศเป็นเจา้ของ
เทคโนโลย ีเป็นประเทศทีพั่ฒนาแลว้ ควบคูก่บัการพัฒนา
ทางดา้นจติใจ และมศีลีธรรมทีด่ ีเมอืงไทยจะเป็นประเทศทีน่่า
อยูม่าก 
 
 พยายามจะเขยีนใหเ้ขา้ใจงา่ย ๆ ไมซ่บัซอ้น อาศยัภาพ
ชว่ยในการอธบิาย ลองตดิตามอา่นดนูะครับ ตชิมกนัไดน้ะ มี
คําถามอะไรก็ถามได ้ถา้รูก้จ็ะตอบใหค้รับ 
 
 
ขอเป็นสว่นหนึง่ในการพัฒนาประเทศชาต ิ  
 
 

I have a dream. 
ผูเ้ขยีน และเรยีบเรยีง 

T.M.E. 
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เกร ิน่นํา 
 

 กอ่นทีจ่ะเขา้ไปศกึษาเรยีนรูใ้นหนังสอืเรือ่งยานยนต์
สมัยใหม ่เลม่ 2 นี ้เรามาดภูาพรวมของหนังสอืเลม่นีก้นักอ่นนะ
ครับ  
 

เนือ้หาภายในหนังสอื จะมภีาพรวมดงันี ้
 
ภาค  1 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 
 

บทที ่1 เบือ้งตน้กบั เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 
 

 มารูจั้กกบัเครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี หรอืทีเ่รยีกวา่ เครือ่งยนต์
เบนซนิ, มาดเูรือ่งของการวางสบูในรถยนต,์ ชิน้สว่นเครือ่งยนต,์ 
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลตา่ง ๆ ในเครือ่งยนต,์ การทํางาน
ของเครือ่งยนตเ์บนซนิ, อธบิายเรือ่งการควบคมุมลพษิในยาน
ยนต,์ รูจั้กกบัน้ํามันเบนซนิ ฯลฯ 
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6รปูภายในของเครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี6 
ทีม่า: https://i.ytimg.com 

บทที ่2 เครือ่งยนตจ์ดุระเบดิแบบอดัตวั หรอืเครือ่งยนตด์เีซล    
 
  เนือ้หาในบทนี ้จะพบกบัหลกัการทํางานของเครือ่งยนต์
ดเีซล, ระบบเชือ้เพลงิ, ป๊ัมน้ํามันเชือ้เพลงิ, หวัฉดี, หวัเผา, 
น้ํามันดเีซล, ไบโอดเีซล ฯลฯ 
 

 
6รปูภาคตดัของเครือ่งยนตด์เีซล6 

ทีม่า: https://images.cdn.circlesix.co 

 
บทที ่3 เครือ่งยนต ์2 จังหวะ 
 
 มาเรยีนรูเ้ครือ่งยนต ์2 จังหวะ, หลกัการทํางานเบือ้งตน้, 
สว่นประกอบตา่ง ๆ ฯลฯ 
 

https://i.ytimg.com/vi/X__JTmVJ9ug/maxresdefault.jpg
https://images.cdn.circlesix.co/image/1/640/0/uploads/articles/diesel-engine-firing-57602353bc946.jpg
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6รปูเครือ่งยนต ์2 จังหวะ6 

ทีม่า: https://reader018.staticloud.net 

 
บทที ่4 เครือ่งยนตโ์รตารีแ่วนเคล 
 
 บทนีม้าทําความรูจั้กกบัหลกัการทํางานของเครือ่งยนตโ์ร
ตารี,่ ช ิน้สว่นทีสํ่าคญั, ขอ้ด-ีขอ้เสยี ฯลฯ  
       

 

 
6รปูเครือ่งยนตโ์รตารี่6 

ทีม่า: https://www.haltech.com 
 

https://reader018.staticloud.net/reader018/html5/2019111303/55a6ca2b1a28ab4e1d8b47e4/bg3.png
https://www.haltech.com/wp-content/uploads/2016/05/Rotary-engine.jpg
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บทที ่5 เครือ่งยนตส์เตอรงิ 
 

 รูจั้กกบัเครือ่งยนตส์นัดาปภายนอก กึง่สนัดาปภายใน มาดู
หลกัการ และกระบวนการเบือ้งตน้ของมนั ฯลฯ 

 

 
6รปูจําลองเครือ่งยนตส์เตอรงิ 6 
ทีม่า: https://cdna.artstation.com 

 
บทที ่6 เครือ่งยนตก์งัหนักา๊ซ 

 

 เรยีนรูเ้ครือ่งยนตก์งัหนักา๊ซเบือ้งตน้, รูจั้กกบัสว่นประกอบ
ทีสํ่าคญั, หลกัการทํางาน ฯลฯ  

 

 
6รปูภาคตดัของเครือ่งยนตก์งัหนักา๊ซ6 
ทีม่า: https://assets-turbomachinerymag-com 

https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/014/991/948/large/artem-arslanov-re-3-0025.jpg?1546619628
https://assets-turbomachinerymag-com.s3.amazonaws.com/uploads/2018/09/View-into-a-Siemens-SGT-800-gas-turbine.jpg


ห น ้ า  | 11 
 

ภาค 2 ยานยนตไ์ฟฟ้า 
 

บทที ่7 นําเขา้สูค่วามรูเ้รือ่งยานยนตไ์ฟฟ้า 
 

 ในบทนี ้จะเกริน่นําในเรือ่งของยานยนตไ์ฟฟ้า, ประเภท
ของยานยนตส์มยัใหม,่ รถยนตข์บัอตัโนมัต ิฯลฯ 
 

 
6รปูรถยนตข์บัอตัโนมัติ6 

ทีม่า: https://geospatialmedia.s3.amazonaws.com 
 

บทที ่8 พืน้ฐานของรถยนตไ์ฟฟ้า 
 

 ในบทนี ้จะทําการเปรยีบเทยีบรถยนตท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนต ์กบั
มอเตอรไ์ฟฟ้า, วธิทีีจ่ะแปลงรถทีใ่ชเ้ครือ่งยนตเ์ป็นรถไฟฟ้าทํา
ไดอ้ยา่งไร, มาดภูายในรถยนตไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
 

 
6รปูรถยนตไ์ฟฟ้า6 

ทีม่า: https://alphaomegarecycling.com 

https://geospatialmedia.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/11/av-t.jpg
https://alphaomegarecycling.com/wp-content/uploads/2018/07/Charge-.jpg
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บทที ่9 พืน้ฐานไฟฟ้า 
 
 ในบทนี ้มาเรยีนรูพ้ืน้ฐานของไฟฟ้ากนักอ่น ไมว่า่จะเป็น
เรือ่งของ อะตอม, อเิล็กตรอน, วงจรไฟฟ้า, อปุกรณไ์ฟฟ้า, 
แมเ่หล็กไฟฟ้า ฯลฯ  
 
บทที ่10 อเิล็กทรอนกิสเ์บือ้งตน้ 
 
 ตอ่เนือ่งจากเรือ่งของไฟฟ้า จะกลา่วถงึอเิล็กทรอนกิส์
พืน้ฐาน เชน่ สญัญาณอเิล็กทรอนกิส,์ ชิน้สว่นอเิล็กทรอนกิส์
ตา่ง ๆ  
 
 

 
6รปูไฟฟ้า และอเิล็กทรอนกิส์

6 
ทีม่า: https://miro.medium.com 

 

https://miro.medium.com/max/1200/0*K4RO6A5JLNy4LSYf.jpg
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บทที ่11 แบตเตอรี ่ และแหลง่เก็บพลงังาน 
 

 บทนีก้ลา่วถงึ แหลง่เกบ็พลงังาน คอื แบตเตอรี,่ แคปปาซิ
เตอร ์เกบ็พลงังานไฟฟ้า นอกจากนี ้ยังกลา่วถงึ ลอ้ชว่ยแรง ที่
เป็นแหลง่เก็บพลงังานทางกล และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 
6รปูแหลง่พลังงาน6 

ทีม่า: https://www.backtogrid.com 
 

บทที ่12 การประจชุารจ์ 
  
 กลา่วเรือ่งของการชารจ์พลงังานในยานยนตไ์ฟฟ้า, วธิกีาร
ชารจ์, โหมดการชารจ์, ปลั๊กทีใ่ชช้ารจ์ ฯลฯ 
 

 
6รปูสถานกีารชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้า6 

ทีม่า: https://www.zap-map.com 

https://www.backtogrid.com/wp-content/uploads/2020/06/energy_storage_stock.jpg
https://www.zap-map.com/engine/wp-content/uploads/2018/10/public-ev-charging-networks-c63e58c0.jpg
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บทที ่13 มอเตอรไ์ฟฟ้า 
 
 มาดเูนือ้หา ตน้กําลงัของยานยนตไ์ฟฟ้า น่ันคอื มอเตอร ์
จะมาดถูงึ โครงสรา้งมอเตอร,์ ประเภทมอเตอร,์ มอเตอรท์ีใ่ชใ้น
รถยนตไ์ฟฟ้า ฯลฯ 
 
บทที ่14 การควบคมุมอเตอรใ์นยานยนตไ์ฟฟ้า 
 
 ตอ่เนือ่งจากเรือ่งของมอเตอรไ์ฟฟ้า มาดเูรือ่งการควบคมุ
มอเตอรไ์ฟฟ้าในยานยนต ์
 

 
6รปูมอเตอร ์และการควบคมุในยานยนตไ์ฟฟ้า6 

ทีม่า: https://ae01.alicdn.com 
 

https://ae01.alicdn.com/kf/H5ff9b4d8018b471a8d796512bf497282h.jpg
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บทที ่15 ดา้นการคํานวณ และออกแบบยานยนตไ์ฟฟ้า 
 
 กลา่วถงึการคํานวณในยานยนตไ์ฟฟ้าเบือ้งตน้ 
ประสทิธภิาพของยานยนต,์ แรงขบัเคลือ่นของยานยนตไ์ฟฟ้า 
ฯลฯ   
 
 
และในบทสดุทา้ยเป็นบทแถม กลา่วถงึ รถยนตไ์ฟฟ้าเทสลา่
ของ อลีอน มัส 

 

 
6รปูรถยนตไ์ฟฟ้าของเทสลา่6 

ทีม่า: https://c2.gasgoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://c2.gasgoo.com/autonews/moblogo/News/UEditor/600-X/20191031/6370811546903669095749683.png
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ภาค 1 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 
 

บทที ่1 เบือ้งตน้กบั เครือ่งยนตเ์ผา
ไหมภ้ายใน 
 

 
6รปูที ่1.1 ภาพตดัภายในของเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน6 

ทีม่า: https://lh4.ggpht.com  

https://lh4.ggpht.com/3cUb9Xew0BOP9iQb1oRjKQ1N-rQKIgywNLWPU-o3fcMyBLgZZfzAwuiazl4LpkMEpgU=h900
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6รปูที ่1.2 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน6 

ทีม่า: http://image.superstreetonline.com 
 

 
 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน หรอืเครือ่งยนตส์นัดาปภายใน 
หรอืไอซอี ี(Internal Combustion Engine: ICE) ในปัจจบุนั
ยังคงเป็นทีน่ยิม ทีร่ถยนตส์ว่นใหญนํ่ามาใชเ้ป็นตน้กําลงัของ
ยานยนต ์ 
 
 ซึง่ในบทนี ้จะไดก้ลา่วเพือ่ใหเ้ป็นความรูเ้กีย่วกบั
เครือ่งยนตช์นดินี ้กอ่นทีจ่ะไดเ้รยีนรูเ้ครือ่งยนตท์ีม่กีารใชง้านได ้
ด ีมคีวามโดดเดน่กวา่ น่ันกค็อื เครือ่งยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจ ์
 

http://image.superstreetonline.com/f/38576958+re0+cr1+ar0/epcp-1109-03-o%2Bnew-4-tfsi%2Bengine.jpg
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 แตเ่ครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน ก็ยงัคงเป็นแหลง่ตน้กําลงั
หลกั ๆ ทีจ่ะใชค้วบคูก่นัไปกบัระบบไฟฟ้า อยา่งไรก็ด ีการ
ทํางานของยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจ ์มคีวามแตกตา่งจากยาน
ยนตท์ั่วไป  
 

 
6รปูที ่1.3 เครือ่งยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจ์6 

ทีม่า: http://freehdwal.com 
 

 เครือ่งยนตใ์นรปูแบบยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจ ์สามารถ
ทํางานไดเ้วลาทีย่าวนานขึน้ โดยใหกํ้าลงังานทีส่งู และไม่
จําเป็นทีจ่ะเปลีย่นระบบกําลงังานบอ่ย (เครือ่งยนต ์/ มอเตอรไ์ฟฟ้า) 
มกีารออกแบบ และควบคมุเครือ่งยนตเ์ป็นพเิศษสําหรับการใช ้
งานยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจ ์ซึง่เทคโนโลยนีีย้งัคงมกีารพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่ง  
 

http://freehdwal.com/wp-content/uploads/2015/10/New-2015-Nissan-X-Trail-Hybrid-Engine-Review-Specs.jpg
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 ในบทนี ้จะไดเ้รยีนรูห้ลกัการพืน้ฐานของเครือ่งยนตท์ี่
สามารถนํามาใชง้านรว่มกบัมอเตอรไ์ฟฟ้าไดอ้ยา่งลงตวั ซึง่ใน
รถยนตท์ั่วไปจะใช ้เครือ่งยนตแ์บบสีจั่งหวะ (4 Stroke 
engines) ทีเ่ป็นเครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี (Gasoline engines) 
หรอืเครือ่งยนตห์วัเทยีน (Spark plug Ignition engine) หรอื
บา้นเราเรยีกวา่เครือ่งยนตเ์บนซนิ และจะกลา่วไปถงึเครือ่งยนต์
ดเีซล (Diesel engines) อกีดว้ย 
    
 สว่นเครือ่งยนตช์นดิอืน่ก็ม ีทีส่ามารถนํามาใชร้ว่มกนัเป็น
ไฮบรดิจไ์ด ้อาทเิชน่ เครือ่งยนตส์องจังหวะ (2 Stroke 
engines), เครือ่งยนตโ์รตารี ่(Rotary engines), เครือ่งยนตส์
เตอรงิ (Stirling engines) และเครือ่งยนตก์งัหนักา๊ซ (Gas 
turbine engines) ในเลม่นี ้เนือ้หาจะกลา่วเพยีงเบือ้งตน้ ในแต่
ละชนดิ สําหรับรายละเอยีดลกึซึง้กวา่นี ้สามารถหาไดใ้น
หนังสอืเลม่อืน่ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัได ้
 

 
6รปูที ่1.4 ผังเครือ่งยนต ์2 จังหวะ6 

ทีม่า: http://www.makingdifferent.com 

http://www.makingdifferent.com/wp-content/uploads/2013/06/2-stroke-1.jpg
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6รปูที ่1.5 ภาคตัดของเครือ่งยนตโ์รตารี่6 

ทีม่า: https://i.ytimg.com 

 

 
6รปูที ่1.6 เครือ่งยนตส์เตอรงิ6 
ทีม่า: http://orig10.deviantart.net 

 

https://i.ytimg.com/vi/BxCMDdX3SDo/maxresdefault.jpg
http://orig10.deviantart.net/c7ac/f/2010/365/a/2/robinson_stirling_engine_by_plutonius-d364dt4.jpg
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6รปูที ่1.7 ภาคตัดเครือ่งยนตก์งัหนักา๊ซ6 

ทีม่า: http://www.zoombd24.com 

 
 
 

1.1 เครือ่งยนตใ์ชห้วัเทยีน 4 จงัหวะ 
 

1.1.1 หลกัการทาํงาน 
 
 เราจะกลา่วถงึเครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี หรอืเครือ่งยนต์
เบนซนิทีใ่ชห้วัเทยีนทีม่กีารทํางาน 4 จังหวะกอ่น เครือ่งยนต์
ชนดินีเ้ป็นเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายในชนดิหนึง่ ดไูดท้ีร่ปู 1.8 
ดา้นลา่ง  
 

 

http://www.zoombd24.com/wp-content/uploads/2015/03/Jet-Engine.jpg
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6รปูที ่1.8 เครือ่งยนตแ์กส๊โซลนี หรอืหวัเทยีน สีจั่งหวะ6 

ทีม่า: https://www.energy.gov 
 

 มันประกอบไปดว้ย สว่นประกอบยอ่ยทีทํ่าใหเ้กดิการ
ทํางาน เชน่ เพลาขอ้เหวีย่ง (Crankshaft), กา้นสบู 
(Connecting rod), ลกูสบู (Pistons), กระบอกสบู 
(Cylinders), ทอ่รว่มไอด ีและไอเสยี (Intake & Exhaust), 
วาลว์ไอด-ีไอเสยี (Inlet & Exhaust valves), หวัฉีดน้ํามัน
เชือ้เพลงิ (Fuel injectors), ระบบจดุระเบดิ (Ignition 
system), ระบบหลอ่เย็น (Cooling system), ระบบหลอ่ลืน่ 
(Lubricating) ฯลฯ 
 
 การเผาไหมข้องสว่นผสมเชือ้เพลงิ / อากาศ อยูภ่ายในทอ่
รว่มไอด ีและไหลเขา้ไปในกระบอกสบู เพือ่กอ่กําเนดิความรอ้น 
โดยการทําใหเ้กดิความดนั และความรอ้นสงูในกระบอกสบู
อยา่งรวดเร็ว ทําใหล้กูสบูเลือ่นลงมาดว้ยแรงระเบดิ กา้นสบูที่
เชือ่มตอ่กบัลกูสบู มหีนา้ทีใ่นการเปลีย่นการเคลือ่นทีท่างตรง
ของลกูสบูไปเป็นการเคลือ่นทีแ่บบหมนุของเพลาขอ้เหวีย่ง 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/styles/open_graph_image/public/image%20%287%29.png?itok=BSB6_CS5
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หลกัการเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายในทีเ่ป็นเครือ่งยนต์
แกส๊โซลนี 

 

 
รปูที ่1.9 เครือ่งยนตฮ์อนดา้ วเีทค ตระกลู เค  (Honda V-TEC K Series)6 

ทีม่า: https://upload.wikimedia.org 
 

 
รปูที ่1.10 ภาคตัดเครือ่งยนตฮ์อนดา้ วเีทค ตระกลู เค  (Honda V-TEC K 

Series)6 
ทีม่า: http://image.superstreetonline.com 

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
http://image.superstreetonline.com/f/54992599+w+h+q80+re0+cr1/05-how-VTEC-iVTEC-works-k-series-performance-S2000-f-series-engine.jpg


ห น ้ า  | 25 
 

 
       หลกัการเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายในของเครือ่งยนตล์กูสบู 
ลองมาสมมตกินังา่ย ๆ ถา้คณุใสน้ํ่ามันเชือ้เพลงิเล็กนอ้ย ลงใน
กระป๋องเล็ก ๆ ปิดฝา และจดุไฟใสใ่นกระป๋อง ผลก็คอืเกดิการ
ระเบดิของน้ํามนัเชือ้เพลงิในกระป๋อง 
  

การระเบดิ กค็อืการขยายตวัอยา่งรนุแรงของเชือ้เพลงิ มัน
เป็นพลงังานรปูแบบหนึง่ ทีส่ามารถนํามาใชป้ระโยชนโ์ดยการ
นํามาประยกุตส์รา้งเครือ่งยนต ์

  
ถา้คณุสามารถทําใหม้ันเกดิการระเบดิอยา่งเป็นวฏัจักร

ตอ่เนือ่งได ้ก็คอื ใหม้ันเกดิการระเบดิตดิตอ่กนัหลาย ๆ ครัง้เชน่ 
100 ครัง้ตอ่นาท ีและถา้คณุสามารถควบคมุพลงังานทีอ่อกมา 
เพือ่ใหเ้กดิมาเป็นแรงในการหมนุของลอ้ได ้นีก้็จะเป็นแกน่
เนือ้หาของเครือ่งยนตใ์นรถยนต ์

 
รปูที ่1.11 เครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน6 
ทีม่า: https://autoworld.files.wordpress.com 

https://autoworld.files.wordpress.com/2009/01/buick-lacrosse-2010-engine-gm-36-di-img_10.jpg


ห น ้ า  | 26 
 

 
 

 
รปูที ่1.12 นโิคลัส ออกสั ออตโต (Nicolas August Otto) 

ทีม่า: http://www.tpa.or.th 
 
 
 

 รถยนตใ์นปัจจบุนัเกอืบทัง้หมดจะใช ้ เครือ่งยนตว์ฏัจักร
การทํางานแบบ 4 จังหวะ ทีเ่ปลีย่นพลงังานการเผาไหมน้ํ้ามัน
เชือ้เพลงิไปเป็นการเคลือ่นที ่ 
 
 วฏัจักรการทํางาน 4 จังหวะนี ้เราจะรูจั้กกนัในชือ่ของ วฏั
จักรออตโต (Otto cycle) เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่นโิคลสั ออตโต ผู ้
ทีป่ระดษิฐเ์ครือ่งยนตป์ระเภทนีสํ้าเร็จในปี พ.ศ. 2410 

ในวฏัจักรออตโต เครือ่งยนตห์มนุ 2 รอบ จะไดง้าน 1 ครัง้ 
ขัน้ตอนจะมดีงันี ้

http://www.tpa.or.th/writer/picture/25769_engine3.JPG
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รปูที ่1.13 จังหวะการทํางานของเครือ่งยนต ์4 จังหวะ ตามวัฏจักรออตโต คอื ดดู 
อดั ระเบดิ คาย6 

ทีม่า: http://image.popularhotrodding.com 
 

1.            จงัหวะดดู (Intake) ลกูสบูเริม่ตน้ทีจ่ดุสงูสดุ เลือ่น
ลงมาขณะเดยีวกนั วาลว์ไอด ี(Intake valve) จะเปิด และ
วาลว์ไอเสยี (Exhaust valve) ปิด ดดูสว่นผสมเชือ้เพลงิ 
และอากาศทีเ่รยีกวา่ ไอด ี(Air / Fuel mixer) เขา้มาใน
กระบอกสบู ลกูสบูจะเลือ่นลงจนถงึจดุตํา่สดุ นีค้อืจังหวะ
ดดู   

 
รปูที ่1.14 จังหวะดดู 

ทีม่า: http://upic.me 

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
http://upic.me/i/7t/1intake.png
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2.            จงัหวะอดั (Compression) ลกูสบูเคลือ่นทีจ่ากจดุ
ตํา่สดุขึน้ไป วาลว์ไอด ีและวาลว์ไอเสยี จะไมเ่ปิด ลกูสบู
เลือ่นขึน้จนถงึจดุสงูสดุเพือ่ทําการอดัสว่นผสมไอดใีหม้ี
ปรมิาตรทีเ่ล็กลง และจะเกดิความดนัภายในหอ้งเผาไหม ้
จากการอดั นีค้อืจังหวะอดั 

 
 

 
รปูที ่1.15 จังหวะอดั6 

ทีม่า: http://upic.me 
 
 

 
3.            จงัหวะระเบดิ, ไดง้าน (Combustion, 

Power) หรอืจังหวะเผาไหม ้เมือ่ลกูสบูเคลือ่นทีข่ ึน้สงูสดุ
แลว้ วาลว์ไอด ีและไอเสยียังปิดอยู ่หวัเทยีน (Spark 
plug) จะทําการจดุระเบดิ 

 

http://upic.me/i/m4/2compress.png
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  ไอดทีีม่คีวามดนัอนัเกดิจากจังหวะอดั เกดิการระเบดิ
ภายในหอ้งเผาไหมอ้ยา่งรนุแรง ถบีใหล้กูสบูเลือ่นลง 
จังหวะนี ้คอื จังหวะทีนํ่าไปใชง้านในการเคลือ่นทีข่อง
รถยนต ์เป็นจังหวะเดยีวทีไ่ดง้านจากจํานวน 4 จังหวะ 

 
 

 
รปูที ่1.16 จังหวะระเบดิ6 

ทีม่า: http://upic.m 
 
 
 

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

 
 

http://upic.me/i/nq/3power.png
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รปูที ่1.17 จังหวะคาย 

ทีม่า: http://upic.m 
 
เมือ่ทํางานถงึวฏัจักรที ่4 ตอ่ไปกจ็ะ วนกลบัมาทํางานในวฏัจักร
ที ่1 ตอ่ไปวนเวยีนเชน่นีจ้นกระทัง่น้ํามันเชือ้เพลงิหมด หรอืดบั
เครือ่งยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://upic.me/i/d9/s4exr.png


ห น ้ า  | 31 
 

ภาค 2 ยานยนตไ์ฟฟ้า  
 
 

บทที ่7 นําเขา้สูค่วามรูเ้ร ือ่งยานยนต์
ไฟฟ้า 
 

7.1 เกร ิน่นํายานยนตไ์ฟฟ้า 
 
7.1.1 ชนดิของยานยนตไ์ฟฟ้า 
 
 ยานยนตไ์ฟฟ้า หรอื อวี ี(Electric Vehicle: EV) หรอื ยาน
ยนตไ์ฟฟ้าชารจ์ไฟได ้หรอื อซีวี ี(Electrically Chargeable 
Vehicles: ECV) มักจะหมายถงึยานพาหนะใด ๆ ทีใ่ชพ้ลงังาน
ในบางสว่น หรอืเต็มรปูแบบโดยใชแ้บตเตอรีอ่ยา่งเดยีว ที่
สามารถใชส้ายเสยีบเขา้กบัปลั๊กไฟ  
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6รปูที ่7.1 ตวัอยา่งของยานยนตไ์ฟฟ้า6 

ทีม่า: https://www.scidev.net 
 

 ยานยนตท์ีใ่ชไ้ฟฟ้าอยา่งเดยีว (Pure-Electric Vehicles) 
เป็นยานยนตไ์ฟฟ้าทีใ่ชพ้ลงังานจากแบตเตอรีเ่ทา่นัน้ ใน
ปัจจบุนั ผูผ้ลติรถยนตส์ามารถผลติใหร้ถยนตไ์ฟฟ้าวิง่ไดถ้งึ 
160 กโิลเมตร (100 ไมล)์ ตอ่การชารจ์ไฟฟ้า 1 ครัง้ 
 
 ยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจแ์บบเสยีบปลั๊ก หรอื พเีฮชอวี ี
(Plug-In Hybrid Electric Vehicles: PHEVs)  (จะกลา่วพาดพงิใน

เรือ่งยานยนตไ์ฮบรดิจน์ดินงึ สว่นรายละเอยีดตดิตามในเลม่ที ่3) จะมี
เครือ่งยนตส์นัดาปภายในรวมอยูด่ว้ย 

https://www.scidev.net/objects_store/thumbnail/F52ECBE5FD509D77828C7E30FA8242A2.jpg
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6รปูที ่7.2 ตวัอยา่งรถยนตฮ์นุได ทีเ่ป็นยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจแ์บบเสยีบปลั๊ก6 

ทีม่า: https://www.driveautoblog.com 
 

 เป็นการทํางานทีผ่สมผสานกนัของเครือ่งยนต ์และ
มอเตอร ์หลงัจากใชง้านแบตเตอรีใ่นการขบัมอเตอรใ์นรถยนต์
แลว้ รถยนตก์็จะกลบัไปใชป้ระโยชนจ์ากความสามารถไฮบรดิจ์
แบบเต็มรปูแบบ (ใชท้ัง้แบตเตอรี ่และกําลังจากเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน) 
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ไมม่ชีว่งตอ่ใหส้งัเกตได ้ 
 
 ยานยนตไ์ฟฟ้าระยะไกล หรอื ออีารอ์วี ี(Extended-Range 
Electric Vehicles: E-REVs) คลา้ยกบัยานยนตท์ีใ่ชไ้ฟฟ้าอยา่ง
เดยีว แตม่ชีว่งแบตเตอรีท่ีส่ัน้กวา่ 80 กโิลเมตร (50 ไมล)์  

 

https://www.driveautoblog.com/wp-content/uploads/2017/05/Hyundai-IONIQ-Plug-in-16.jpg
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6รปูที ่7.3 ตวัอยา่งรถยนตน์สิสนั ทีเ่ป็นยานยนตไ์ฟฟ้าระยะไกล6 

ทีม่า: https://i.ytimg.com 
 

 ซึง่ยานยนตแ์บบนี ้จะไดร้ะยะทางทีเ่พิม่ขึน้ โดยมกีารใช ้
เครือ่งกําเนดิไฟฟ้า ทีข่บัเคลือ่นดว้ยเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 
ทําใหเ้พิม่ขึน้อกีหลายกโิลเมตร  
 
 ดว้ยยานยนตไ์ฟฟ้าระยะไกล แรงขบัเคลือ่นใชไ้ฟฟ้าเสมอ 
ซึง่แตกตา่งจาก ยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจแ์บบเสยีบปลั๊ก ที่
สามารถขบัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า หรอืไฮบรดิจเ์ต็มรปูแบบ 
 
 นอกจากนี ้จะยงักลา่วครอบคลมุ ยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจ ์
(Hybrid Electric Vehicles: HEVs) ซึง่ไมจํ่าเป็นทีต่อ้งชารจ์
แบตเตอรีจ่ากภายนอก มหีลายรปูแบบทีอ่ธบิายไวใ้นตารางที ่
7.1 
 
 
 

https://i.ytimg.com/vi/6sd63lrtIQ0/maxresdefault.jpg
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ประเภทยานยนต์ ความหมาย 

รถยนต์ไฟฟ้า (EV)/ รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จได้   

 

ยานยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยแบตเตอร่ีเป็นบางส่วน หรือทั้งหมด โดย

สามารถทาํการชาร์จโดยเสียบกบัปลัก๊ไฟในบา้นได ้

ยานยนต์ทีใ่ช้ไฟฟ้าอย่างเดียว (Pure-

Electric Vehicles) 

ยานยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจากไฟฟ้าหลกัเท่านั้น 

สามารถทาํการขบัเคล่ือนระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร 

ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดจ์แบบเสียบปลัก๊ 

(Plug-In Hybrid Electric Vehicles: 

PHEVs) 

ยานยนตท่ี์ใชแ้บตเตอร่ีเสียบปลัก๊ได ้และใชเ้คร่ืองยนตส์นัดาป

ภายใน ค่าท่ีใชไ้ฟฟ้าจะมีช่วงใชไ้ฟไดไ้กลถึง 16 – 50 กิโลเมตร (10-

30 ไมล)์ หลงัจากไฟฟ้าหมดลง ยานยนตจ์ะกลบัไปใชง้านจาก

ความสามารถของไฮบริดจแ์บบเตม็ท่ี 

รถยนต์ไฟฟ้าขยายระยะไกล (E-REV), 

รถยนต์ไฟฟ้าขยายระยะไกล 

ยานพาหนะ (RE-EV) 

ยานยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยแบตเตอร่ี พร้อมกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ี

ขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน บนยานยนตไ์ฟฟ้าระยะไกล 

รถยนตย์งัคงขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้าอยูเ่สมอ และเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ

ของไฮบริดจอ์นุกรม (series hybrid) จะไดก้ล่าวถึงภายหลงั 

ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดจ์ (Hybrid Electric 

Vehicles: HEV) แบบขนาน 

ยานยนตไ์ฮบริดจใ์ชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี และ / หรือ เคร่ืองยนตเ์ผา

ไหมภ้ายใน การใชง้านจะเปล่ียนไปโดยอตัโนมติั ข้ึนอยูก่บัความเร็ว

ของโหลดท่ีพบของเคร่ืองยนต ์และประจุไฟฟ้าในแบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ีน้ีไม่สามารถเสียบปลัก๊ได ้ดงันั้นการประจุชาร์จจะไดรั้บ

จากแรงการเบรกโดยจ่ายพลงังานคืน (Regenerative braking) 

ทั้งหมดดว้ยกาํลงัท่ีสร้างข้ึนดว้ยเคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน  

ไฮบริดจ์อ่อน (Mild Hybrid) ยานยนตไ์ฮบริดจท่ี์ไม่สามารถเช่ือมต่อ หรือขบัเคล่ือนโดยใช้

พลงังานแบตเตอร่ีเพียงอยา่งเดียว อยา่งไรกต็าม มนัจะทาํการเกบ็

พลงังานระหวา่งการเบรกแบบใหม่ (เบรกฟ้ืนฟ)ู และใชส่ิ้งน้ีใน

ระหวา่งการเร่งความเร็ว (รถยนต ์F1 ในปัจจุบนัเป็นไฮบริดจช์นิดอ่อน) 

ไมโครไฮบริด (Micro Hybrid) โดยปกติแลว้ไมโครไฮบริดจจ์ะใชร้ะบบหยดุ และเร่ิม (stop-start 

system) และเบรกฟ้ืนฟ ูซ่ึงประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ี 12 โวลต ์

ไฮบริดจ์หยุด – เร่ิม (Stop-start Hybrid) ระบบหยดุสตาร์ทจะดบัเคร่ืองยนตเ์ม่ือรถจอดอยูก่บัท่ี มอเตอร์

สตาร์ทท่ีไดรั้บการพฒันาใชเ้พื่อรองรับจาํนวนสตาร์ทเคร่ืองยนตท่ี์
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เพิ่มข้ึน 

ยานยนต์เช้ือเพลงิทางเลอืก (Alternative 

Fuel Vehicle: AFV) 

คือ ยานยนตใ์ด ๆ ท่ีไม่ไดข้บัเคล่ือนดว้ยเช้ือเพลิงแบบดั้งเดิม (เช่น 

นํ้ามนัเบนซิน หรือดีเซล) จะถูกเรียกวา่เป็นเช้ือเพลิงทางเลือก  

เคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน (Internal 

Combustion Engine: ICE) 

เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน (เบนซิน) หรือเคร่ืองยนตดี์เซล ท่ีสามารถ

ดดัแปลงเพื่อใชง้านในเช้ือเพลิงทางเลือกได ้ 

รถสามล้อไฟฟ้า (Electric quadricycle) เป็นยานยนตส์ามลอ้ เป็นรถยนตท่ี์อยูร่ะหวา่งสองลอ้ และส่ีลอ้ท่ีใช้

ไฟฟ้าแบตเตอร่ี และเคร่ืองยนต ์

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (Electric 

motorcycle) 

ใชเ้พียงแบตเตอร่ีเท่านั้น ท่ีรถจกัรยานยนตข์บัเคล่ือนไฟฟ้าทาํงาน

อยา่งเตม็รูปแบบ สามารถขบัข่ีไปไดไ้กลถึง 100 กิโลเมตร (60 ไมล)์ 

อยา่งไรกต็าม รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้ารุ่นใหม่ในปัจจุบนัสามารถไปได้

ไกลกวา่ 220 กิโลเมตร (136 ไมล)์ แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์ซ่ึงใชช่ื้อ

จากช่วง 220 กิโลเมตร จะทาํข้ึนไป 60 ไมลต่์อชัว่โมงตามผูผ้ลิต 

 
ตารางที ่7.1 สรปุยานยนตไ์ฟฟ้า และยานยนตไ์ฟฟ้าไฮบรดิจ ์และปลกียอ่ยอืน่ ๆ 

 
 
 หลายทา่นยังมสี ิง่ทีน่่ากงัวล เกีย่วกบัยานยนตไ์ฟฟ้า มคํีา
หนึง่ น่ันก็คอื ชว่งความวติก (Range anxiety) หมายถงึ ความ
กงัวลเกีย่วกบัระยะทางทีย่านยนตไ์ฟฟ้าสามารถขบัขีไ่ปได ้และ
กงัวลวา่ กําลงังานอาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะไปถงึจดุหมายปลายทาง
ทีต่อ้งการ  
 
 อยา่งไรก็ตาม จดุการทํางานของยานยนตไ์ฟฟ้าทีน่่าสนใจ
ทีค่วรทราบ คอื การเดนิทางโดยเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 40 
กโิลเมตร (25 ไมล)์ 
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7.1.2 ประสบการณย์านยนตไ์ฟฟ้า 
 
 รถยนตท์ีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้านัน้ ใชง้านงา่ย, ทํางานราบรืน่,  
เงยีบ และเรง่ความเร็วไดด้ ียานยนตท์ีใ่ชไ้ฟฟ้าอยา่งเดยีว ไม่
จําเป็นตอ้งมกีระปกุเกยีร ์ 
 
 กระแสไฟฟ้า ในปัจจบุนัทีอ่ยูท่ั่วโลก งา่ยตอ่การจัดหา 
และไมก่อ่ใหเ้กดิการปลอ่ยมลพษิจากยานยนต ์ ยานยนตไ์ฟฟ้า
มปีระโยชนต์อ่สิง่แวดลอ้มอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่ใช ้
ในเมอืง ขอ้ดบีางประการของยานยนตไ์ฟฟ้า เมือ่ใชง้านจาก
แบตเตอรีเ่พยีงอยา่งเดยีว คอื:  
 
• การปลอ่ยไอเสยีตรงปลายทอ่เป็นศนูย ์

• ขบัขีไ่ดเ้งยีบ 

• ขบัขีง่า่ย ไมเ่มือ่ยลา้เร็ว โดยเฉพาะตอนหยดุ และเริม่
เคลือ่นที ่ในแงม่มุมองของการจราจรทีต่ดิขดั 

• สามารถประจชุารจ์อยูท่ีบ่า้นได ้ 
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6รปูที ่7.4 รถยนตไ์ฟฟ้าของเทสลา่ 6 

ทีม่า: https://cdn.motor1.com 
 

 ยานยนตไ์ฟฟ้าในปัจจบุนั สามารถเขา้ถงึความเร็วที่
ใกลเ้คยีงกบัยานยนตท์ีใ่ชเ้ครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายใน ในดา้นการ
ขบัขีป่กต ิ 
 
 รถยนตท์ีใ่ชไ้ฟฟ้าอยา่งเดยีว บางประเภทสามารถทํา
ความเร็วไดม้ากกวา่ 200 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง (125 ไมลต์อ่ชัว่โมง) 
กําลงังานมาจากมอเตอรไ์ฟฟ้า ทีใ่หก้บัยานยนตจ์ะชว่ยใหก้าร
เรง่ความเร็วเป็นไปไดอ้ยา่งราบรืน่ และรวดเร็ว  
 
 ชว่งการทํางานของยานยนตไ์ฟฟ้า ขึน้อยูก่บัประเภท และ
วธิขีบัเคลือ่นของมัน ในปัจจบุนัรถยนตท์ีใ่ชไ้ฟฟ้าอยา่งเดยีว 
สว่นใหญม่รีะยะทางเคลือ่นที ่160 กโิลเมตร (100 ไมล)์ ขึน้ไป 
มันจงึเหมาะสําหรับการเดนิทางระยะสัน้ถงึกลาง สําหรับการ
เดนิทางมากกวา่ 160 กโิลเมตร E-REV หรอื PHEV นัน้ดจูะ
เหมาะสมกวา่ 

https://cdn.motor1.com/images/mgl/1v3lq/s1/tesla-model-3-on-supercharger-v3-here-are-the-charging-specs.jpg
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 ยานยนตไ์ฟฟ้า ก็มมีาตรฐานความปลอดภยัเชน่เดยีวกบั
รถยนตท์ั่วไป จะมกีารทดสอบมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การ
ทดสอบการชน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ คณุสมบตัคิวามปลอดภยัยาน
ยนตไ์ฟฟ้าจะทํางานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สว่นประกอบแตล่ะชิน้ เชน่ 
แบตเตอรี ่จะไดรั้บการทดสอบอืน่ ๆ เพิม่เตมิ   
 
 โดยทั่วไปแลว้ยานยนตไ์ฟฟ้าสมัยใหม ่หากเกดิการชน ถงุ
ลมนริภยัจะทํางาน จะมสีวติซค์วามเฉื่อยเป็นตวัตรวจจับการชน 
เพือ่ปลอ่ยถงุลมนริภยั และหยดุการจา่ยน้ํามัน (กรณีไฮบรดิจ)์ 
เหมอืนยานพาหนะอืน่ ๆ ทีเ่กดิการชนกนั ชดุแบตเตอรีก่็ยัง
ไดรั้บการออกแบบภายในเพือ่ตดัแหลง่จา่ยไฟ 12 โวลต ์เมือ่
เกดิอบุตัเิหตขุึน้  
 
 รถยนตไ์ฟฟ้า การเคลือ่นทีจ่ะไมค่อ่ยมเีสยีง เมือ่เทยีบกบั
รถทีใ่ชเ้ครือ่งยนต ์ผูพ้กิารทางสายตาและการไดย้นิอาจมคีวาม
เสีย่งเป็นพเิศษดงันัน้ผูข้บัขีจํ่าเป็นตอ้งตระหนักถงึสิง่นีแ้ละดแูล
เป็นพเิศษ 
 
 


