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สาระสําคัญ
ระบบหนTวย เปนระบบท่ีมีความสําคัญมากในการแสดงผลลัพธของการคํานวณหาคาตางๆ ทาง

วิศวกรรมเครื�องกล โดยระบบหนTวยที่นิยมใชกันทั่วโลกมี 2 ระบบไดแก ระบบอังกฤษ และระบบ

เอสไอ

จุดประสงคทั่วไป
1. เพื�อใหมีความรูความเขาใจนิยามที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรชางยนต

2. เพื�อใหมีความรูความเขาใจระบบหนTวย

3. เพื�อใหมีความรูความเขาใจตัวเลขอุปสรรคของหนTวยเอสไอ

4. เพื�อใหมีความรูความเขาใจอักษรกรีก

5. เพื�อใหมีความรูความเขาใจวิธีการเปลี่ยนหนTวย

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายนิยามที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรชางยนตไดอยางถูกตอง 

2. สามารถอธิบายระบบหนTวยไดอยางถูกตอง 

3. สามารถเขียนระบบตัวเลขอุปสรรคของหนTวยเอสไอไดอยางถูกตอง 

4. สามารถเขียนอักษรกรีกไดอยางถูกตอง 

5. สามารถทําการเปลี่ยนหนTวยไดอยางถูกตอง 

เนื้อหาสาระ
ศึกษานิยามที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรชางยนต ระบบหนTวย ตัวเลขอุปสรรคของหนTวยเอสไอ 

อักษรกรีก และการเปลี่ยนหนTวย

1 ระบบหนวย
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ระบบหนTวย (System Unit) เปนระบบท่ีมีความสําคัญมากในการแสดงผลลัพธของการ

คาํนวณหาคาตางๆ ทางวศิวกรรมเครื�องกล ระบบหนTวยทีน่ยิมใชกนัทัว่โลกมี 2 ระบบไดแก ระบบ

อังกฤษ และระบบเอสไอ

คณิตศาสตรชางยนต เปนวิชาที่ศึกษาหลักการคํานวณที่เกี่ยวของกับงานชางยนต ไดแก 

การคาํนวณหาสมรรถนะของเครื�องยนต การคํานวณระบบสงกาํลังรถยนต การคาํนวณระบบเครื�อง

ลางรถยนต และการคํานวณหาความเร็วของรถยนต ซึ่งในการคํานวณแกปญหาหาคาตางๆ นั้น 

จะตองใหมีระบบหนTวยที่เปนระบบเดียวกันตลอดในการแกปญหานั้นๆ

1.1 นิยาม

นิยามที่นักเรียนควรรู ในวิชาคณิตศาสตรชางยนต ไดแก

1. แรง (Force) คือการกระทําจากวัตถุภายนอกที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ

ทางกายภาพ โดยแรงเปนการกระทําของวัตถุหนึ่งตออีกวัตถุหนึ่ง และทําใหวัตถุนั้นเคลื�อนท่ีไป

ในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรง หนTวยของแรงคือ นิวตัน (N) เมื�อแรงกระทํากับอีกวัตถุหนึ่ง 

วัตถุนั้นจะไดรับผลกระทบ 4 ประการคือ

 วัตถุที่อยูนิ่งอาจจะเริ่มเคลื�อนที่ 

 ความเร็วของวัตถุที่กําลังเคลื�อนที่อยูเปลี่ยนแปลงไป 

 ทิศทางการเคลื�อนที่ของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลงไป 

 รูปรางหรือขนาดของวัตถุอาจเปลี่ยนแปลงไป 

2. แรงโนมถวงของโลก (Gravitational Force) คอืแรงทีโ่ลกกระทาํตอมวลของวตัถุ 

ทําใหวัตถุมีนํ้าหนัก โดยแรงโนมถวงของโลก g = 9.81 m/s2 (หนTวยเอสไอ)

3. มวล (Mass) คือสมบัติหนึ่งของวัตถุที่บอกปริมาณของสสารที่วัตถุนั้นตอตานสภาพ

การเคลื�อนที่

4. มวลเฉื,อย (Inertial Mass) คือการวัดความตานทานในการเปลี่ยนสถานะของการ

เคลื�อนไหวเมื�อมีแรงมากระทํา วตัถทุีม่มีวลมากจะเปลีย่นแปลงสถานะการเคลื�อนไหวไดยาก สวน

วัตถุที่มีมวลนอยจะเปลี่ยนแปลงสถานะการเคลื�อนไหวไดงายและรวดเร็ว
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5. ระยะทาง (Distance) คือความยาววัดตามแนวเสนที่อนุภาคเคลื�อนที่ เปนปริมาณ

สเกลาร (มีเฉพาะขนาด) หนTวยมาตรฐานเอสไอคือ เมตร (m)

6. อตัราเรว็ คอือตัราของการเคลื�อนทีห่รอือัตราการเปลีย่นแปลงของตําแหนTงก็ได หลาย

ครัง้มกัเขยีนในรปูระยะทาง d ทีเ่คลื�อนที่ไปตอหนTวยเวลา t อัตราเรว็เปนปรมิาณสเกลารทีม่หีนTวย

เปน ระยะทาง/เวลา ปรมิาณเวกเตอรทีเ่ทยีบเทากบัอัตราเรว็รูจกักนัในนาม ความเรว็ อตัราเรว็วดั

ในหนTวยเชงิกายภาพเดยีวกบัความเรว็ แตอตัราเรว็ไมไดมอีงคประกอบของทศิทางแบบทีค่วามเร็ว

มี อัตราเร็วจึงเปนองคประกอบที่เรียกวา ขนาดของความเร็ว 

7. ความเร็ว (Velocity; v) คืออัตราของการเคลื�อนไหวเทียบเทากับอัตราการ

เปลีย่นแปลงตาํแหนTง แสดงโดยคาของระยะทาง (d) เคลื�อนที่ในชวงระยะเวลาหนึง่ (t) ความเรว็

เปนปริมาณเวกเตอร ขณะที่อัตราเร็วที่เปนปริมาณสเกลารซึ่งมีปริมาณเทากัน แตมีทิศทางของ

การเคลื�อนไหวเพิ่มเขามา ความเร็วจึงกลาวไดวา เปนสวนประกอบในดานขนาดของอัตราเร็ว

8. ความเรง (Acceleration; a) คืออัตราการเปลี่ยนแปลง (หรืออนุพันธเวลา) ของ

ความเร็ว ความเรงเปนปริมาณเวกเตอรที่มีหนTวยเปน ความยาว/เวลา2 ในหนTวยเอสไอกําหนด

เปน m/s2 

9. งาน (Work) เกดิขึน้เมื�อมแีรงมากระทําตอวัตถแุลวทาํใหวตัถเุกดิการขจัด งานสามารถ

เขียนเปนสมการไดดังนี้

 งาน = แรง  ระยะทาง

หรือ W = F  d   

มีหนTวยเปน นิวตัน.เมตร (N.m) หรือ จูล (Joule; J)

10. พลังงาน (Energy) นิยามวา เทากับงานที่ตองใช ในการเปลี่ยนจากสภาวะแรกเริ่ม 

(ระดบัอางองิ) ไปยงัสภาวะนัน้ๆ พลงังานสามารถเปล่ียนรปูจากรูปแบบหนึง่ไปสูอกีรปูแบบหนึง่ได 

โดยกฎการอนรุกัษพลงังาน พลงังานไมสามารถจะทาํใหสญูสลายไปได เวนแตวาจะแปรเปลีย่นให

อยูในรูปของพลังงานในรูปแบบอื�น ตัวอยางเชน

 การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาท่ีใชตามบานเรือน (โดยใช

โซลารเซลล)

 การเปลี่ยนพลังงานสะสมท่ีมีอยูในนํ้าที่เก็บไว ในเขื�อน (พลังงานศักย) มาเปน

พลังงานที่ใชขับเคลื�อนไดนาโม (พลังงานจลน) ของโรงไฟฟา 
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11. กําลังงาน (Power) คืออัตราหรือความเร็วของงานที่กระทําตอ 1 หนTวยเวลา

 P = W

t
 

12. เวลา (Time; t) คือการวัดความตอเนื�องของปรากฏการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้น 

หนTวยของเวลาที่ใชเปน วินาที (s)

1.2 ระบบหน'วย 

ระบบหนTวยที่นิยมใชกันทั่วโลกมี 2 ระบบ ไดแก ระบบอังกฤษ และระบบเอสไอ 

1.2.1 ระบบหน'วยอังกฤษ

ระบบหนTวยอังกฤษเปนระบบที่นิยมใช ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ไลบีเรีย และ 

เมียนมาร แตประเทศอังกฤษซึ่งเปนตนกําเนิดของระบบน้ีก็เร่ิมที่จะยอมรับระบบหนTวยเอสไอ 

กันมาก

ปริมาณ มิติสัญลักษณ หน'วย (สัญลักษณ)

ความยาว 

เวลา

มวล

แรง

ความดัน

งาน

พลังงาน

กําลังงาน

L

T

w

F

p

W

E

P

นิ้ว (in)

วินาที (s)

ปอนดมวล (lbm)

ปอนดแรง (lbf)

ปอนด/ตารางนิ้ว (psi)

ฟุต–ปอนดแรง (ft–lbf)

ฟุต–ปอนดแรง (ft–lbf)

ฟุต–ปอนดแรง/นาที (ft–lbf/min),  

ฟุต–ปอนดแรง/วินาที (ft–lbf/s)

1.2.2 ระบบหน'วยเอสไอ

ระบบหนTวยทีน่ยิมใชกนัท่ัวโลกในปจจบุนัคอื ระบบหนTวยเอสไอ (International System of 

Units) โดยเอสไอ (SI) ยอมาจากภาษาฝรั่งเศสวา Systeme International d  Unite s
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ปริมาณ มิติสัญลักษณ หน'วย (สัญลักษณ)

ความยาว 

เวลา

มวล

แรง

ความดัน

งาน, พลังงาน

กําลังงาน

L

T

M

F

(Pascal) Pa

W, E

P

เมตร (m)

วินาที (s)

กิโลกรัม (kg)

นิวตัน (N)

N/m2

J, N.m

W, J/s

โดยแรง 1 N คือแรงที่ทําใหมวล 1 kg มีความเรง 1 m/s2

จากกฎขอที่ 2 ของนิวตัน

 F = ma

 1 N = (1 kg)(1 m/s2)

หรือ 1 N = kg.m/s2

1.3 ตัวเลขอุปสรรคของหน'วยเอสไอ

จํานวน ตัวคูณ อุปสรรค ศัพทบัญญัติ สัญลักษณ

1 000 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000

1 000

0.001

0.000 001

0.000 000 001

0.000 000 000 001

0.000 000 000 000 001

0.000 000 000 000 000 001

1012

109

106

103

10–3

10–6

10–9

10–12

10–15

10–18

tera

giga

mega

kilo

milli

micro

nano

pico

femto

atto

เทระ

จิกะ

เมกะ

กิโล

มิลลิ

ไมโคร

นาโน

พิโก

เฟมโต

อัตโต

T

G

M

k

m

n

p

f

a
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1.4 อักษรกรีก (Greek Alphabet) 

อกัษรกรีก เปนอกัษรทีเ่กาแกทีส่ดุอกัษรหนึง่ในสมัยกรกีโบราณทีย่งัคงใชอยูในปจจบุนั โดย

มีการพัฒนามาตั้งแตเมื�อประมาณ 357 ปกอนพุทธศักราช และอักษรกรีกยังใชเขียนแทนจํานวน

อีกดวย ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกวา เลขกรีก ในทํานองเดียวกับเลขโรมัน ทุกวันนี้เราใชอักษรกรีกเปน

สัญลักษณทางคณิตศาสตร เปนชื�อดาวฤกษ และใชเพื�อวัตถุประสงคอื�นๆ อีกมาก

ตัวอักษรกรีกตัวเล็ก ตัวอักษรกรีกตัวใหญ ชื,ออังกฤษ ชื,อไทย

 alpha อัลฟา

beta บีตา

gamma แกมมา

delta เดลตา

epsilon เอปไซลอน

zeta ซีตา

eta อีตา

theta ทีตา

lambda แลมบดา

mu มิว

xi ไซ

pi พาย

rho โร

sigma ซิกมา

tau เทา

phi ฟาย, ฟ

psi ซาย

omega โอเมกา
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1.5 การเปลี่ยนหน'วย

ในทางปฏิบัติ คาตางๆ ที่ไดรับ เชน ความยาว เวลา มวล พื้นที่ แรง และความดัน เปนตน 

อาจจะเปนหนTวยระบบอังกฤษหรือหนTวยเอสไอ แตจะตองแกปญหาน้ันๆ ดวยระบบหนTวยท่ีเปน

หนTวยเดียวกัน ซึ่งเราสามารถท่ีจะแปลงหนTวยอังกฤษเปนหนTวยเอสไอ หรือแปลงหนTวยเอสไอ

เปนหนTวยอังกฤษได

เครื�องหมายคูณ ( ) ยังมีการใชกันอีก 2 ลักษณะ ไดแก จุด (.) เชน 2 . 3 = 6 หรือวงเล็บ

ติดกัน เชน (2)(3) = 6

หมายเหตุ : ดูคาการเปลี่ยนหนTวยตางๆ ในภาคผนวก

1.5.1 ตัวอยางการเปลี่ยนหน'วยความยาว

ตัวอยางการเปลี่ยนหนTวยความยาว มีดังนี้

 1 m = 3.281 ft

 5 m = 
(5 m)(3.281 ft)

1 m
  =  16.41 ft

 1 mile = 1.609 km

 5 mile = 
(5 mile)(1.609 km)

1 mile
  =  8.05 km 

 1 in = 2.54 cm

 9 in = 
(9 in)(2.54 cm)

1 in
  =  22.86 cm  =  228.60 mm

 1 km = 0.6214 mile

 10 km = 
(10 km)(0.6214 mile)

1 km
  =  6.214 mile
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1.5.2 ตัวอยางการเปลี่ยนหน'วยพื้นที่

ตัวอยางการเปลี่ยนหนTวยพื้นที่ มีดังนี้

 1 in2  =  6.452 cm2

 5 in2  = 
(5 in2)(6.452 cm2)

1 in2
  =  32.26 cm2

 1 m2  =  1,550 in2

 7 m2  = 
(7 m2)(1,550 m2)

1 m2
  = 10,850 in2

 1 ft2  = 0.093 m2

 10 ft2  = 
(10 ft2)(0.093 m2)

1 ft2
  = 0.93 m2

 1 m2  = 10.764 ft2

 10 m2 = 
(10 m2)(10.764 ft2)

1 m2
  = 107.64 ft2 

1.5.3 ตัวอยางการเปลี่ยนหน'วยปริมาตร

ตัวอยางการเปลี่ยนหนTวยปริมาตร มีดังนี้

 1 in3  = 16.387 cm3

 4 in3  = 
(4 in3)(16.387 cm3)

1 in3
  =  65.55 cm3

 1 m3 = 35.315 ft3

 6 m3 = 
(6 m3)(35.315 ft3)

1 m3
  =  211.89 ft3

 1 ft3 = 0.02832 m3

 8 ft3 = 
(8 ft3)(0.02832 m3)

1 ft3
  =  0.23 m3
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 1 cm3 = 0.061 in3

 10 cm3  = 
(10 m3)(0.061 m3)

1 cm3
  =  0.61 m3

1.5.4 ตัวอยางการเปลี่ยนหน'วยความเร็ว

ตัวอยางการเปลี่ยนหนTวยความเร็ว มีดังนี้

 1 km/hr  =  0.278 m/s

 100 km/hr  =  
(100 km/hr)(0.278 m/s)

1 km/hr
  =  27.8 m/s

 0.624 mile/hr = 1 km/hr

 100 mile/hr = 
(100 mile/hr)(1 km/hr)

0.6214 mile/hr
  =  160.93 km/hr

 0.447 m/s  = 1 mile/hr

 27.80 m/s = 
(27.80 m/s)(1 mile/hr)

0.447 m/s
  =  62.19 mile/hr

1.5.5 ตัวอยางการเปลี่ยนหน'วยมวล

ตัวอยางการเปลี่ยนหนTวยมวล มีดังนี้

 1 kg  =  2.204 lb

 80 kg  = 
(80 kg)(2.204 lb)

1 kg
  =  176.32 lb

 1 lb  = 0.454 kg

 220 lb = 
(220 lb)(0.454 kg)

1 lb
  =  99.88 kg
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1.5.6 ตัวอยางการเปลี่ยนหน'วยอุณหภูมิ

ตัวอยางการเปลี่ยนหนTวยอุณหภูมิ มีดังนี้

เปลี่ยน 100  ํC เปน  ํF

  ํF = 9

5
 C + 32 

  = 9

5
 (100) + 32  =  212  ํF 

เปลี่ยน 200  ํF เปน  ํC

  ํC = 
F – 32

1.8
  

  = 
200 – 32

1.8
  =  93.33  ํC

1.6 บทสรุป

ระบบหนTวยที่นิยมใชกันทั่วโลกมี 2 ระบบ ไดแก ระบบอังกฤษและระบบเอสไอ ซึ่งในการ

คํานวณระบบตางๆ ของรถยนตจะตองใหมีระบบหนTวยที่เปนระบบเดียวกันตลอดในการแกปญหา

นั้นๆ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรชางยนต ยังมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก ตัวเลข

อุปสรรค เพื�อใหตัวเลขจํานวนหลายๆ หลักลดลง และอักษรกรีก ซึ่งเปนอักษรเกาแกแตนิยมใช

เปนสัญลักษณทางคณิตศาสตร
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จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว

1. แรงโนมถวงของโลก g มีคาเทาใด

ก. 9.81 m ข. 9.81 m/s

ค. 9.81 m/s2 ง. 9.81 m/s3

2. ความเร็วมีหนTวยตรงกับขอใด

ก. m ข. m/s

ค. m/s2 ง. m/s3

3. ความเรงมีหนTวยตรงกับขอใด

ก. m ข. m/s

ค. m/s2 ง. m/s3

4. งาน มีสูตรตรงกับขอใด

ก. แรง  ระยะทาง ข. พลังงาน  ระยะทาง

ค. แรง  เวลา ง. พลังงาน  เวลา

5. นํ้าที่ไหลอออกจากเขื�อนเปนพลังงานใด

ก. พลังงานนํ้า ข. พลังงานศักย

ค. พลังงานจลน ง. ถูกทุกขอ

6. หนTวยวัดที่นิยมใชกันในปจจุบันคือหนTวยอะไร

ก. อังกฤษ ข. เมตริก

ค. เอสไอ ง. ฝรั่งเศส
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7. แรง 1 N ตรงกับขอใด

ก. kg.m ข. kg.m/s

ค. kg.m/s2 ง. kg.m/s3

8. ตัวคูณ 103 มีคําอุปสรรควาอะไร

ก. mega ข. kilo

ค. milli ง. micro

9. ตัวคูณ 10–3 มีคําอุปสรรควาอะไร

ก. mega ข. kilo

ค. milli ง. micro

10. อักษรกรีกตัวเล็ก  อานวาอะไร

ก. แกมมา ข. โอเมกา

ค. แอลฟา ง. ทีตา

11. อักษรกรีกตัวเล็ก  อานวาอะไร

ก. แกมมา ข. โอเมกา

ค. แอลฟา ง. ทีตา

12. อักษรกรีกตัวเล็ก  อานวาอะไร

ก. แกมมา ข. โอเมกา

ค. แอลฟา ง. ทีตา

13. อักษรกรีกตัวเล็ก  อานวาอะไร

ก. แกมมา ข. โอเมกา

ค. แอลฟา ง. ทีตา

14. 100 ไมล เทากับกี่กิโลเมตร

ก. 141 km ข. 151 km

ค. 161 km ง. 171 km
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15. 1 เมตร เทากับกี่มิลลิเมตร

ก. 10 mm ข. 100 mm

ค. 1,000 mm ง. 10,000 mm

16. 1 in2 เทากับกี่ตารางเซนติเมตร

ก. 5.5 cm2 ข. 6.452 cm2

ค. 7 cm2 ง. 7.5 cm2

17. 1 in3 เทากับกี่ลูกบาศกเซนติเมตร

ก. 13.39 cm3 ข. 14.39 cm3

ค. 15.39 cm3 ง. 16.39 cm3

18. 1 kg เทากับกี่ปอนด

ก. 1.204 lb ข. 2.204 lb

ค. 3.204 lb ง. 4.204 lb

19. 100  ํC เทากับกี่  ํF

ก. 200  ํF ข. 212  ํF

ค. 250  ํF ง. 270  ํF

20. 80 ํC เทากับกี่  ํF

ก. 170  ํF ข. 172  ํF

ค. 174  ํF ง. 176  ํF




