
ภาคเรียนที่ 1/2565

ช่ือ นายสาโรจน ์ตระกูลพรงาม แผนกวชิา ช่างยนต์

วชิา งานเครื่องยนตแ์กสโซลนี รหสัวชิา 20101-210



ก่อนเรียนมีค าถาม

1. เคร่ืองยนต์ ท าหน้าที่ เปลีย่นพลงัานอย่างไร

2.แบ่งเคร่ืองยนต์ตามจังหวะการท างานได้ 2 แบบ 

3. ตัวย่อ T.D.C. ของเครื่องยนตห์มายถงึอะไร

4. ตัวย่อ B.D.C. ของเครื่องยนตห์มายถงึอะไร



เคร่ืองยนต์  ( Engine )   

เคร่ืองยนต์ หมายถึง เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนสามารถเปลีย่นพลงังานความร้อน
(Hear Energy) ให้เป็นพลงังานกล (Mechanical Work) และใชพ้ลงังานกลท่ีไดไ้ปขบัเคล่ือน
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองยนตต์น้ก ำลงั ต่ำงๆเช่น เคร่ืองจกัรกลเกษตร เครื่องสูบน ำ้ เครื่องตดัหญำ้ เครื่อง

ก ำเนิดไฟฟ้ำ เป็นตน้

เคร่ืองยนตท่ี์ใชจ้ะเป็นเคร่ืองยนตเ์ผา
ไหมข้องน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศภายใน
กระบอกสูบของเคร่ืองยนตน์ัน่เอง 

http://www.pcat.ac.th/_files_school/00000831/data/00000831_1_20150522-112033.pdf



ในรถจกัรยานยนต ์ จะใชเ้ครื่องยนตแ์กส๊โซลนีหลกัๆ

เคร่ืองยนต์ สามารถแบ่งตามการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงได้ 2 ชนิดคือ

1. เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน หรือเคร่ืองยนตเ์บนซิน (Gasoline Engine)
2. เคร่ืองยนตดี์เซล (Diesel Engine)

1. เคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ (Four stroke cycle engine) 
2. เคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ (Two stroke cycle engine)

จึงสามารถแบ่งเคร่ืองยนตต์ามจงัหวะการท างานได ้2 แบบ   คือ



ประวตัิเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี 

https://nicksar.wordpress.com/2012/01/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8
0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0
%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA/

ปจัจบุนัเรำจะไดอ้ำศยัยำนพำหนะต่ำง ๆ 

มำอ ำนวยควำมสะดวกแก่คนเรำทกุวนันี้ ลว้น

แลว้แต่เกดิจำกแนวคิดจำกจนิตนำกำร 

ควำมสำมำรถของมนุษย ์ทีม่วีวิฒันำกำรควำมคดิ

ในกำรประดษิฐส์ิง่ทีเ่ป็นนำมธรรม ใหก้ลำยเป็น

รูปธรรม โดยอำศยัแนวคิด ทฤษฎต่ีำง ๆ บคุคล

เหลำ่นัน้



– ค.ศ.1794 (พ.ศ.2337) โรเบริ์ต สตรที (Robert Street) ชำวองักฤษสรำ้งเครื่องยนตเ์ผำไหม ้

ภำยในเครื่องแรก

เครื่องยนต์ๆ ซึ่งกว่ำจะมำเป็นรถยนต ์จกัรยำนยนต ์และเครื่องจกัรย่อมมวีวิ ัฒนำกำรประวตัิ

ควำมเป็นมำทีย่ำวนำน ดงันี้

– ค.ศ.1824(พ.ศ.2367) ซาดี คารโ์น (Sadi Carnot) คน้ควำ้เพิม่เตมิของสตรทีใหด้ยีิ่งขึ้น

https://nicksar.wordpress.com/2012/01/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E
0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA/



– ค.ศ.1862(พ.ศ.2405) โปเดอร ์ โรชา (Beau De Rochas) ชำวฝรัง่เศส

1. การอดัตวัของสว่นผสมของน ้ามนักบัอากาศสูงสดุที่จุดเริ่มตน้ของการขยายตวัเท่าที่จะเป็นไปได ้

2. การขยายตวัมากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้

3. การขยายตวัรวดเรว็ที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้

4. ปรมิาตรความจุของกระบอกสูบมากที่สดุ โดยมีพื้นที่ระบายความรอ้นนอ้ยที่สดุ

ไดพ้มิพเ์อกสำรหลกักำรท ำงำน4 จงัหวะเป็นครัง้แรก โดยเนน้หลกักำรต่อไปนี้

https://nicksar.wordpress.com/2012/01/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E
0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA/



– ค.ศ.1872(พ.ศ.2415)เบรยต์นั (Brayton) ชำวเยอรมนั ไดพ้ฒันำเครื่องยนตส์ำมำรถ

ใชพ้ำรำฟิน และน ำ้มนัปิโตเลยีมหนกัเป็นเชื้อเพลงิ

– ค.ศ.1876(พ.ศ.2419) ดร.ออตโต (Dr.N.A.Auto) ชำวเยอรมนั สรำ้งเครื่องยนต ์4 

จงัหวะตำมหลกักำรของโรชำ และปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธฺภำพสูงขึ้น

ไดม้กีำร ประดษิฐย์ำนพำหนะทำงบกทีข่บัเคลือ่นดว้ยก ำลงัของตวัเองมำเป็นเวลำนำนแลว้ แต่

ผลส ำเร็จของกำรประดษิฐ ์เกดิขึ้นในปี 1876 นี้เอง ต่อมำใน

https://nicksar.wordpress.com/2012/01/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E
0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA/



ปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ. 2422)มคีวำมเจรญิกำ้วหนำ้อย่ำงมำกเกดิขึ้นในเยอรมนั เมือ่ เดมเลอร ์(Gottlieb 

Daimler) และเบนซ ์(Carl Benz) ท ำงำนร่วมกบัมาย บคั (Maybach) ไดป้ระดษิฐเ์ครื่องยนตเ์ครื่อง

แรก ปี ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2425) โดยเครื่องยนตท์ีเ่ขำประดษิฐข์ึ้นนี้มคีวำมเร็วรอบมำกกว่ำของออตโต

ถงึ 4 เท่ำ คอืควำมเร็วเท่ำกบั 900 รอบต่อนำที

– ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2425) ผลิตเคร่ืองยนตท่ี์เขาประดิษฐข้ึ์นน้ีมีความเร็วรอบมากกวา่ของ ออต
โต ถึง 4 เท่า คือความเร็วเท่ากบั 900 รอบต่อนาที

– ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2426) เดมเลอร์ติดตั้งเคร่ืองยนต ์แรงมา้บนรถจกัรยานยนต์



– ค.ศ.1881(พ.ศ.2423) เซอร์ดูกาลด์เคลิก(Sir Dugalald Clerk)ชาวองักฤษ
ประดิษฐเ์คร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 2 จงัหวะ

http://www.soccersuck.com/boards/topic/1001785/1



– ค.ศ.1892(พ.ศ.2435) ดร.รูดอรฟ์ ดีเซล (Dr.Rudolf

Diesel) ชำวเยอรมนันีสรำ้งเครื่องยนตด์เีซล โดยมกีำรน ำเอำ

อดัอำกำศรอ้นแลว้ฉีดเชื้อเพลงิเขำ้ไปเผำไหมแลว้เกิดควำมรอ้น

และควำมดนั ดนัลูกสูบใหเ้คลือ่นทีค่.ศ.1892(พ.ศ.2435) ระบบ

จดุระเบดิดว้ยแมกนีโต และหวัเทยีนมำใชก้บัเครื่องยนตแ์กส๊โซ

ลนี

http://www.soccersuck.com/boards/topic/1001785/1



– ค.ศ.1892(พ.ศ.2435) มกีำรน ำเอำระบบจดุระเบดิดว้ยแมกนีโต และ

หวัเทยีนมำใชก้บัเครื่องยนตแ์กส๊โซลนี

– ค.ศ. 1893 (พ.ศ. 2436) มายบคั ประดษิฐค์ำรบู์เรเตอรท์ีใ่ชร้ะบบนมหนู

– ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) พนันารด์ (Pannard) ไดส้รำ้งรถแบบปิดขึ้น 

และพีน่อ้งมิชลนิ ไดผ้ลติยำงแบบเตมิลมส ำเรจ็

– ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) เบนซป์ระดษิฐเ์ครื่องยนต ์2 แรงมำ้



– ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) มอร์ (Mors) ชำวฝรัง่เศสไดผ้ลติเครื่องยนต ์8 สูบ (V-8) แกรฟ และสตฟี 

แห่งออสเตรยีไดผ้ลติรถยนตแ์กส๊โซลนีขบัเคลือ่นลอ้หนำ้

– ค.ศ. 1898 (พ.ศ. 2441) เดมเลอรผ์ลติเครื่องยนต ์4 สูบเรยีง

– ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) เดมเลอรผ์ลติหมอ้น ำ้ เกยีร ์และกำรเร่งดว้ยเทำ้เรโนลท์ แห่งฝรัง่เศส ได ้

ผลติเพลำโดยมขีอ้ต่ออ่อนได ้

– ค.ศ. 1901 (พ.ศ. 2444) เดมเลอร ์ผลติรถเบนซข์ึ้น จดัไดว้ำ่เป็นเครื่องยนตส์มยัใหมเ่ครื่องแรก

https://nicksar.wordpress.com/2012/01/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E
0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA/



– ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) สไปเดอร ์ แห่งฮอลแลนด ์ไดผ้ลติรถยนตข์บัเคลือ่น 4

ลอ้ ใชเ้ครื่องยนต ์6 สูบเรยีง

http://www.soccersuck.com/boards/topic/1001785/1



– ค.ศ. 1903 (พ.ศ. 2446) แอดเลอรแ์ห่งเยอรมนัไดจ้ดทะเบยีนเพลำทำ้ยอสิระซึง่ออกแบบโดย 

ดร.อ ีรมัเพลอร ์และบอร ์ขำยรถทีต่ดิต ัง้ชค็อพั เมำสเลย ์แห่งองักฤษ ผลติเครื่องยนตท์ีใ่ช ้

เครื่องยนต ์O.H.C. และแอดเลอร ์แห่งฝร ัง่เศส ผลติเครื่องยนต ์V 8

– ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2447) อศัวดิ แห่งอเมรกิำ ผลติเครื่องยนตท์ีใ่ชซู้เปอรช์ำรด์

– ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2448) ฟอรด์ ผลติรถยนตแ์บบโมเดล-ท ีและไดผ้ลติระบบขดุระเบดิที่ใช ้

คอยล ์และจำนจ่ำย ส่วนเอรเ์บอรต์ ฟรูด ชำวองักฤษ ใชใ้ยหนิท ำผ่ำเบรก และผำ้คลทัช์

– ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2449) คลสิตี้ ชำวอเมรกินัตดิตัง้เครื่องยนต ์4 สูบ และเกยีรก์บัรถยนตข์บัลอ้

หนำ้

https://nicksar.wordpress.com/2012/01/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E
0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA/



– ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2451) คำลแิลค แนะน ำกำรสตำรด์ว้ยไฟฟ้ำ และระบบไฟแสงสวำ่ง

กบัไดนำโม

– ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2452) เปอรโ์ย แนะน ำเครื่องยนตท์ีใ่ชเ้พลำลูกเบี้ยวคู่

– ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2452) องักฤษ ใชค้ำรบู์เรเตอร ์แบบสุญญำกำศคงที ่(S.U.)

– ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2458) อสิปำโน ซุบซำ แห่งสเปนใชเ้บรกแบบช่วยเพิม่พลงั

https://nicksar.wordpress.com/2012/01/12/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E
0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA/



งานคร้ังที่ 1 เร่ืองประวตัิ
1.ผู้สร้างเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายในเคร่ืองแรกคือใคร
2.ใครคือผู้ประดษิฐ์เคร่ืองยนต์แกสโซลนีได้คนแรก
3. เบรย์ตัน (Brayton) ชาวเยอรมัน ได้พฒันาเคร่ืองยนต์ต่างไร
4. ดร.ออตโต (Dr.N.A.Auto) ชาวเยอรมันคดิค้นสร้างอะไร
5.เดมเลอร์ (Gottlieb Daimler) และเบนซ์ (Carl Benz) ท างานร่วมกบัมาย บัค
(Maybach)ประดษิฐ์อะไร
6. ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2426) ใครสร้างเคร่ืองยนต์ แรงม้าบนรถจักรยานยนต์
7. ใครประดษิฐ์เคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี 2 จงัหวะ
8. ดร.รูดอร์ฟ ดเีซล (Dr.Rudolf Diesel) ชาวเยอรมันนีสร้างหรือประดษิฐ์อะไร

หมายเหต ุท าใสส่มดุไวส้ง่เม่ือกลบัมาเรยีนที่วิทยาลยัฯ



หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ

https://sites.google.com/site/raetcharoen2541/hlak-kar-
thangan-kheruxng-
bensin?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&sho
wPrintDialog=1

https://sonlink.en.made-in-
china.com/product/wXynRbujGFWM/China-
Cg200-Ntt-Powerful-Motorcycle-Engine.html

สว่นประกอบเครื่องยนต ์



https://nileease.com/gifs-iii-719169/

หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ

https://makeagif.com/i/MhHaj7

https://www.youtube.com/watch?v=EriMTRQnXSE



http://kritsanapong0061.blogspot.com/2017/04/1.html



http://kritsanapong0061.blogspot.com/2017/04/1.html



สูตร



สูตร

ถา้ A 



น ้าหนกัต่อก าลงัและก าลงัต่อปริมาตร

น ้าหนกั ก าลงัต่อ

ประเภทเคร่ืองยนต์ ต่อก าลงั                 ปริมาตร

(kg/kW                        (kW/ลิตร)

เคร่ืองจกัรยานยนต์ 3.5-1.0 20-60

เคร่ืองเบนซินรถนัง่ 3.0-1.0 30-50

เคร่ืองเบนซินรถบรรทุก    3.5-1.5 20-30

เคร่ืองโรตาร่ี 1.0-0.5 35-45

เคร่ืองดีเซลรถนัง่ 3.5-3.0 20-25

เคร่ืองดีเซลรถบรรทุก 5.0-3.0 20-25

เคร่ืองกงัหนัแกส๊ 0.5-0.2            -



หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ

จงัหวะดูด   (Intake stroke)

เม่ือลูกสูบเล่ือนจากศูนย์ตายบน (Top 
Dead Center) ลงสู่ศูนย์ตายล่าง (Bottom 
Dead Center) ลิน้ ไอดจีะเปิดโดยกลไก
บังคบัลิน้ไอด ีลิน้ไอเสียจะปิด ส่วนผสม
ของไอดจีะถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบ จน
ลูกสูบถงึ ศูนย์ตายล่าง ลิน้ไอดกีจ็ะเร่ิมปิด 
เพลาข้อเหวีย่งหมุนคร่ึงรอบ 

T.D.C.

B.D.C.



จงัหวะอดั   (Compression stroke)

เม่ือลูกสูบเล่ือนจากศูนยต์ายล่างข้ึนสู่ศูนยต์าย
บน ล้ินไอดีและล้ินไอเสียจะปิด ลูกสูบจะอดัไอ
ดีใน กระบอกสูบข้ึนใหมี้แรงดนัในกระบอก
สูบประมาณ 100 – 200 ปอนดต่์อตารางน้ิว ใน
จงัหวะน้ีเพลาขอ้เหวีย่ง หมุนคร่ึงรอบ

T.D.C.

B.D.C.



จงัหวะระเบิด   (Power stroke)

ก่อนลูกสูบเล่ือนถึงศูนยต์ายบนเลก็นอ้ย หวั
เทียนจะจุดประกายไฟไอดีกจ็ะเกิดการระเบิด
ลุกไหม ้ซ่ึง ก าลงัดนัท่ีเกิดข้ึนภายในกระบอก
สูบจะเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า และผลกัดนัใหลู้กสูบ
เล่ือนลงสู่ศูนยต์ายล่างเราจะได ้พลงังานใน
จงัหวะน้ีเอง ในจงัหวะน้ีเพลาขอ้หมุนคร่ึงรอบ

T.D.C.

B.D.C.



จงัหวะคาย   (Exhaust stroke)

ขณะท่ีลูกสูบจะเล่ือนลงถึงศูนยต์ายล่าง
เลก็นอ้ย ล้ินไอเสียจะเปิดดว้ยกลไกบงัคบัล้ิน 
ไอเสียจะถูกดนัออกจากกระบอกสูบดว้ย
ก าลงัดนัของตวัมนัเอง จนลูกสูบเล่ือนถึง
ศูนยต์ายล่างจากนั้นลูกสูบจะเล่ือนข้ึนสู่ศูนย์
ตายบน ไล่ไอเสียท่ีอยูใ่นกระบอกสูบออก
ทางช่องไอเสีย และจะเร่ิมตน้จงัหวะดูดใหม่ 
เม่ือลูกสูบเล่ือนลง จงัหวะน้ีเพลาขอ้เหวีย่ง
หมุนคร่ึงรอบ



เร่ือง  การท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ  คือ

งานคร้ังที่ 2

- ใน 1 กลวัฏ หรือ 1 วตัจักร หรือ 1 Cycle เกดิจังหวะ ดูด  อดั  ระเบิด  คาย   เพลาข้อเหวีย่งหมุน 2 รอบ

1. ลูกสูบเล่ือนขึน้ลง 4 คร้ัง ดงันี.้..................................................................................  

2. จังหวะดูด  ลูกสูบเล่ือน...............ไอดี............ลิน้ไอเสีย...........ปริมาตรกระบอกสูบ...........    ความดัน ............

3. จังหวะอดั ลูกสูบเล่ือน...............ไอดี............ลิน้ไอเสีย...........ปริมาตรกระบอกสูบ...........    ความดัน ............

4. จังหวะระเบิด  ลูกสูบเล่ือน...............ไอด.ี...........ลิน้ไอเสีย...........ปริมาตรกระบอกสูบ...........    ความดัน ............

5. จังหวะดูด  ลูกสูบเล่ือน...............ไอดี............ลิน้ไอเสีย...........ปริมาตรกระบอกสูบ...........    ความดัน ............



เฉลย การท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ  คือ

- เพลาขอ้เหวีย่งหมุน 2 รอบ 

- ลูกสูบเล่ือนข้ึนลง 4 คร้ัง - ข้ึน 2  คร้ัง  ลง 2 คร้ัง 

- ใน 1 กลวฏั หรือ 1 วตัจกัร หรือ 1 Cycle เกิดจงัหวะ ดูด  อดั  ระเบิด  คาย

- ปริมาตรหอ้งเผาไหม ้  และความดนัหอ้งเผาไหมมี้ดงัน้ี

-จงัหวะ ดูด  ลูกสูบเล่ือนลง ล้ินไอดี เปิด ไอเสีย ปิด ปริมาตร เพ่ิมข้ึน ความดนั ลดลง

-จงัหวะ อดั ลูกสูบเล่ือนขึน้ ล้ินไอดี ปิด ไอเสียปิด ปริมาตร ลดลง    ความดนั เพิม่ขึน้

-จงัหวะ ระเบิด ลูกสูบเล่ือนลง ล้ินไอดี ปิด ไอเสีย ปิด  ปริมาตร เพิม่ขึน้ ความดนัเพิม่ขึน้

-จงัหวะ คาย ลูกสูบเล่ือนขึน้ ล้ินไอดี ปิด ไอเสีย เปิด ปริมาตร ลดลง ความดนั ลดลง



แผนภาพจังหวะการเปิดของลิน้  4 จงัหวะ   (Valve Timing Diagram)

https://www.pinterest.com/pin/709457747552396254/



https://www.youtube.com/watch?v=l9zPs1vZoig

https://www.youtube.com/watch?v=0tIXmVQ3An8



https://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/valve-timing-diagram.html

แผนภาพจังหวะการเปิดของลิน้  4 จงัหวะ   (Valve Timing Diagram)



ดูจากภาพซา้ยมือแลว้ตอบค าถาม

1. ในจงัหวะดูดวาลว์ไอดีเปิดจนถงึปิดรวมไดก้ี่องศา.................. 

2. ในจงัหวะคายวาลว์ไอเสยีเปิดจนถงึปิดรวมไดก้ี่องศา.................. 

3. ในจงัหวะอดัจนถงึจงัหวะระเบดิ  วาลว์ไอดี-ไอเสยีปิดรวม

ไดก้ี่องศา.................. 

งานคร้ังท่ี 4

4. ในจงัหวะโอเวอรแ์ลป วาลว์ไอดีเริ่มเปิดจนถงึวาลว์ไอเสยี

ก าลงัจะปิดสนิทรวมไดก้ี่องศา.................. 



ดูจากภาพซา้ยมือแลว้ตอบค าถาม

1. ในจงัหวะดูดวาลว์ไอดีเปิดจนถงึปิดรวมไดก้ี่องศา...226 องศา

2. ในจงัหวะคายวาลว์ไอเสยีเปิดจนถงึปิดรวมไดก้ี่องศา..220 องศา

3. ในจงัหวะอดัจนถงึจงัหวะระเบดิ  วาลว์ไอดี-ไอเสยีปิดรวม

ไดก้ี่องศา..... 289  องศา

งานคร้ังท่ี 4

4. ในจงัหวะโอเวอรแ์ลป วาลว์ไอดีเริ่มเปิดจนถงึวาลว์ไอเสยี

ก าลงัจะปิดสนิทรวมไดก้ี่องศา......15 องศา

6+180+40  = 226

31+180+9  = 220

(180-40) 140+ 149 ( 180-31 ) =  289 องศา

6+9  = 15



(วงในสีเขียวเร่ิมมุมเพลาข้อเหวีย่ง 6๐ ก่อน TDC)

แผนภาพช่วงจังหวะการเปิดของลิน้ไอดีในจังหวะดูด

https://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/4_30.html



แผนภาพช่วงจังหวะการปิดของลิน้ไอดใีนจังหวะอดั

(วงในสีฟ้าเร่ิมมุมเพลาข้อเหวีย่ง 40๐ หลงั BDC)

ที่มาhttps://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/4_30.html



แผนภาพช่วงจังหวะการปิดของลิน้ไอดใีนจังหวะอดั

(วงสีแดงเร่ิมมุมเพลาขึน้สูงสุดถึงTDC)

ที่มาhttps://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/4_30.html



แผนภาพช่วงจังหวะการปิดของลิน้ไอดใีนจังหวะอดั

(วงสีเทาเร่ิมลงจากจุดสูงสุดTDC ลงมา)

ที่มาhttps://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/4_30.html



https://www.stefanelli.eng.br/es/comparacion-ciclo-diesel-otto-motor/



หลกัการท างานเคร่ืองยนต์  2 จังหวะ

ขอบคุณที่มา https://sites.google.com/site/raetcharoen2541/hlak-kar-tha-ngan-kheruxng-yt-2-canghwa

สว่นประกอบเครื่องยนต ์



ไอด ี คือ ส่วนผสมของน ้ามนักบัอากาศจากคาร์บูเรเตอร์ ในอตัราส่วนท่ีพอเหมาะ 

อตัราส่วนผสมไอดี  18 :  1

อตัราส่วนผสมไอดี  15 :  1

อตัราส่วนผสมไอดี  12 :  1

ตัวเลข  18 คือ  อากาศ 18 ส่วน

ตัวเลข  1 คือ  น า้มันเช้ือเพลงิ 1 ส่วน



https://www.youtube.com/watch?v=l9zPs1vZoig



หลกัการท างานเคร่ืองยนต์  2 จังหวะ

ขอบคุณที่มา ://www.motorival.com/basic-2-stroke-engine/#prettyPhoto/0/



ขอบคุณทีม่ำ ://www.motorival.com/basic-2-stroke-engine/#prettyPhoto/0/

หลกัการท างานเคร่ืองยนต์  2 จังหวะ



จงัหวะที ่1  ดูดไอดเีข้าห้องแคร้ง

หลกัการท างานเคร่ืองยนต์  2 จังหวะ

จงัหวะทีลู่กสูบเล่ือนขึน้ ดา้นล่างลูกสูบจะ
เปิดช่องไอดี ดูดไอดีท่ีมีส่วนผสมของ 
น ้ามนักบัอากาศบรรจุอยูใ่นหอ้งแคร้ง เพื่อ
เตรียมถูกอดัใหมี้ความดนัไหลข้ึนไปตาม
ช่องส่งไอดีเขา้ไปในกระบอกสูบซ่ึงจะ 
เป็นจงัหวะดูด  อตัราส่วนผสมไอดี  15 :  1

http://www.pcat.ac.th/_files_school/00000831/data/00000831_1_20150522-112033.pdf



เม่ือลูกสูบเล่ือนขึน้ไปจนถงึ ศูนย์ตายบน
( T.D.C.) ดา้นบนหวัลูกสูบจะเกิดจงัหวะอดั 
ด้านข้างของลูกสูบจะปิดช่องส่งไอดแีละช่อง
ส่งไอเสีย   ส่วนดา้นล่างลูกสูบจะเปิดช่องไอดี
ไอดีจะถูกดูดเขา้ไปในหอ้งแคร้ง จะเห็นไดว้า่
ลูกสูบเล่ือนข้ึนคร้ังเดียวจะเกิดจงัหวะดูดและ
อดั รวมกนั เพลาขอ้เหวีย่งหมุนคร่ึงรอบ

จงัหวะที ่1   ส่วนบนหัวลูกสูบ

http://www.pcat.ac.th/_files_school/00000831/data/00000831_1_20150522-112033.pdf



จงัหวะที่ 2 จงัหวะระเบดิ

ต่อจากจังหวะอดั 
หัวเทยีนจะจุดประกายไฟท าใหไ้อดีเกิดการ
ระเบิดข้ึนเป็นจงัหวะก าลงังาน เกิดแรงผลกั
ดนัใหลู้กสูบเล่ือนลงมาจน เปิดใหไ้อเสียไหล
ออกทางช่องไอเสียไดเ้ป็นจงัหวะคาย
ขณะเดยีวกนัจะเห็นวา่ลูกสูบเล่ือนลง
ส่วนล่างของลูกสูบจะเล่ือนปิดช่องไอดี เป็น
การปิดจงัหวะดูดและอดัไอดีเตรียมเขา้หอ้ง
เผาไหมอี้คร้ัง

http://www.pcat.ac.th/_files_school/00000831/data/00000831_1_20150522-112033.pdf



เม่ือลูกสูบเล่ือนลงมา เปิดช่องไอเสียซ่ึงกคื็อ
จงัหวะคายไปแลว้ และเม่ือลูกสูบเล่ือนต่อมาจน
เปิดช่องส่งไอดี  การท่ีลูกสูบเล่ือนต่อลงไปอีกก็
จะท าใหห้อ้งแคร้งเกิดความดนั   ดนัไอดีในหอ้ง
แคร้ง ไหลข้ึนเขา้ไปในหอ้งเผาไหมอี้กคร้ัง
ขณะไอดีไหลข้ึนไปนั้น ไอดีบางส่วนจะไปขบั

ไหลไอดีออกและกอ็อกไปพร้อมกบัไอเสียดว้ย
จากผลอนัน้ีเอง  จึงเกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์
และมีผลต่อสภาวะอากาศและเป็นมลภาวะ
นั้นเอง

จงัหวะที่ 2 ต่อจากจงัหวะคาย

http://www.pcat.ac.th/_files_school/00000831/data/00000831_1_20150522-112033.pdf



Port Timing Diagram 
ของเคร่ืองยนต์ 2 จงัหวะ

ขอบคุณที่มา https://vallop-

automechanics.blogspot.com/20
12/05/port-timing-diagram-2.html



https://www.youtube.com/watch?v=GmVuT9JfszY

2 จงัหวะ VS  4 จงัหวะอนัไหนแรงที่สุดใครเหนือกว่าใคร!!!ท าไมสองจงัหวะเลกิผลติ

https://www.youtube.com/watch?v=NYygWo6uK6s



https://www.youtube.com/watch?v=pDVTF6-0RCg





https://vallop-automechanics.blogspot.com/2012/05/4.html



ตาราง  เปรียบเทียบเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะกบัเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ
ข้อดี ข้อเสีย

1. เคร่ือง 2จงัหวะมีช้ินส่วนนอ้ยกวา่ 4 จงัหวะ
2.
3.
4.
5.
6.

1. เคร่ือง4 จงัหวะจึงมีขนาดและน ้าหนกัมากกวา่
2.
3.
4.
5.
6.

งานที่ 3 เปรยีบเทยีบเครื่องยนต์



ตาราง  เปรียบเทียบเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะกบัเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ

http://www.nktc.ac.th/images/61/teacher3/parinya/parinya.pdf



http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088485246_15110613133410.pdf


