
 ใบงานที่ 1   หน่วยที่ 14   
 รหัสวิชา   20101-2001          ช่ือวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี         สอนคร้ังท่ี  14   
หน่วยท่ี 14   เร่ือง  งานบริการระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์                        เวลา  7  ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 
             1. อธิบายการท างานระบบสตาร์ทได ้

2. อธิบายหลกัการท างานของมอเตอร์ได ้
3. อธิบายหลกัการท างานของโซลีนอยดไ์ด ้
4. อธิบายหลกัการท างานของชุดเฟืองขบัได ้
5. อธิบายขั้นตอนการสตาร์ทเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนได ้
6. อธิบายการปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนได ้
7. ถอดประกอบมอเตอร์สตาร์ทได ้
8. ตรวจทดสอบการท างานของมอเตอร์สตาร์ทได ้
9. เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ 
      รักษาสภาพแวดลอ้ม 

 

สาระการเรียนรู้ 

              ระบบสตาร์ทในรถยนต์ [Starting System]

หน้าที่ของระบบสตาร์ท  คือ ท าใหเ้คร่ืองยนตเ์ร่ิม

หมุนจนติดท างานได ้ เม่ือเคร่ืองยนตห์มุนต่อไปได้

เอง ระบบสตาร์ทก็จะหยดุการท างานลงทนัทีท่ี

เคร่ืองยนตเ์ร่ิมท างาน  

 

 



 

 

อุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีสตาร์ท  คือ  

             มอเตอร์สตาร์ท (Starter Motor) หรือท่ีเรียกกนัว่า “ไดสตาร์ท” อุปกรณ์น้ีจะท างานดว้ยไฟฟ้า ท่ีต่อมา

จากแบตเตอร่ี ผา่นสวิตชส์ตาร์ท ซ่ึงก็คือ ลูกกุญแจรถ ท่ีเราสตาร์ทเคร่ืองนัน่เอง 

            

 

 

มอเตอร์สตาร์ท (Starter Motor) จะติดตั้งอยูติ่ดกบัเคร่ืองยนต ์แกนขา้งหน่ึงของมอเตอร์สตาร์ท จะมี

ฟันเฟืองติดอยู ่ฟันเฟืองตวัน้ี จะยืน่เขา้ไปอยูใ่กล้ๆ  กบัฟันเฟืองของล้อช่วยแรง (Fly wheel) เม่ือเราบิดลูกกุญแจ

ไปยงัต าแหน่งสตาร์ท หรือ เม่ือเราบิดลูกกุญแจไปยงัต าแหน่ง “ON” ไฟจากแบตเตอร่ี จะเขา้สู่วงจรการจุด

ระเบิด เช่น ขดลวดไฟแรงต ่าท่ีตวัคอยลจุ์ดระเบิด  เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะท างาน แต่เม่ือใดท่ีเราบิดลูกสวิตชก์ุญแจ 

ไปยงัต าแหน่งสตาร์ท กลไกภายในชุดมอเตอร์สตาร์ท จะดนัแกนมอเตอร์สตาร์ท ท่ีมีฟันเฟือง เขา้ไปขบกบั

กลไกของลอ้ช่วยแรง (Fly wheel) ขณะเดียวกนัน้ี มอเตอร์สตาร์ท ก็จะหมุนท างานหมุนดว้ยความเร็ว ส่งแรงขบั

ไปท่ีฟันเฟืองของลอ้ช่วยแรง (Fly wheel) ท าใหล้อ้ช่วยแรง หมุนตามไปดว้ย ทนัที เม่ือลอ้ช่วยแรงหมุนแลว้ 

เพลาขอ้เหวี่ยงก็หมุนตาม รวมถึงช้ินส่วนต่างๆ เช่นกา้นลูกสูบ และลูกสูบ รวมทั้งวาลว์ไอดี ไอเสีย ก็จะเคล่ือนท่ี 



ตามไปตามกลไกท่ีเก่ียวขอ้ง โดย เร่ิมเปิด-ปิด ขณะเดียวกนั คอยจุดระเบิดท่ีเตรียมพร้อมจะท างานอยูแ่ลว้ ก็เร่ิม

จ่ายไฟไปใหห้วัเทียน ท าการจุดระเบิดเป็นจงัหวะ เม่ืออุปกรณ์ต่างๆ ท างานร่วมกนัเป็นจงัหวะ เคร่ืองก็เร่ิม

ท างานได ้และทนัทีท่ีเคร่ืองยนตติ์ดท างาน เราปล่อยมือจากการบิดลูกกุญแจท่ีต าแหน่งสตาร์ท มอเตอร์สตาร์ท ก็

จะหยดุการท างาน พร้อมทั้ง กลไกท่ีดนัแกนฟันเฟืองมอเตอร์สตาร์ท ไปขบหมุนกบัลอ้ช่วยแรง ก็จะกลบัคืนสู่

ต าแหน่งเดิม แต่เคร่ืองยนตท์ างานไดแ้ลว้ 

มอเตอร์สตาร์ทท่ีพบเห็นท่ัวไป   จะมีส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญัอยู ่ 2  ส่วนใหญ่ ๆ 

   ไดแ้ก่ ตัวมอเตอร์และโซลินอยด์ 

  1. มอเตอร์ (Motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลกัการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เม่ือป้อน

แรงดนัไฟฟ้า กระแสตรงเขา้ไปในมอเตอร์โดยผา่นขดลวดฟีลคอยล(์Field coil)แปรงถ่านผา่นคอมมิวเตเตอร์เขา้ 

ไปขดลวดอาร์เมเจอร์ลงกราวด ์ท าใหเ้กิดเป็นสนามแม่เหลก็ขั้วเหนือ – ใต ้ขึ้นตามคุณสมบติัของ แม่เหลก็ขั้ว

เหมือนกนัจะผลกักนัขั้วต่างกนัจะดูดกนัท าให้เกิดแรงบิดในตวัอาร์เมเจอร์ซ่ึงแกนเพลาน้ี สวมอยูก่บัตลบัลูกปืน

ของมอเตอร์ท าให้อาร์เมเจอร์หมุนได ้เรียกตวัอาร์เมเจอร์ว่า “โรเตอร์ (Rotor) ” ซ่ึงหมายความวา่ ตวัหมุน การท่ี

อ านาจเส้นแรงแม่เหลก็ ทั้งสองมีปฏิกิริยาต่อกนั ท าให ้ขดลวดอาร์เมเจอร์ เป็นไปตามกฎมือซา้ยของเฟลมม่ิง  

( Fleming’left  hand  rule ) 

  

 

 

 

 

                                                                หลกัการท างานของมอเตอร 

                                                   ท่ีมา : http://www.rmutphysics.com/charud 

 

 



2.โซลนิอยด์ (Solenoid) ในมอเตอร์สตาร์ทโซลินอยด ์ท าหนา้ท่ี อยู ่2 อยา่งไดแ้ก่ ดนัใหส้ะพานไฟต่อทางใหไ้ฟ

จาก แบตเตอร่ีไหลผา่นไปท่ีมอเตอร์และดนัใหเ้ฟืองของมอเตอร์สตาร์ทไปขบักบัลอ้ช่วยแรง 

2.โซลนิอยด์ (Solenoid) หรือ ชุดสวิตช์แม่เหลก็ 

          ชุดสวิตช์แม่เหลก็ ( magnetic switch or  solenoid ) ท าหนา้ท่ีในการตดัและต่อกระแสไฟฟ้าจาก แบตเตอร่ี 
ท่ีจะเขา้ไปในตวัมอเตอร์สตาร์ท   และดนัใหชุ้ดเฟืองขบัของมอเตอร์สตาร์ทไปขบักบัลอ้ช่วยแรง  โดยใชข้ดลวด
ท างานร่วมกบัชุดเล่ือนเฟืองขบั ซ่ึงภายในสวิตชแ์ม่เหลก็จะมีขดลวดอยู ่2 ชุดคือ 

                1. ขดลวดชุดดึง (pull-in coil) จะท าหนา้ท่ีดึงให้พลงัเยอร์เคล่ือนท่ีเพื่อเล่ือนเฟืองขบัเขา้ขบกบัเฟืองลอ้ช่วย
แรงดงัรูปดา้นล่าง 

               2. ขดลวดชุดยึด (hold-in coil) จะท าหนา้ท่ียดึพลงัเยอร์ให้อยูก่บัท่ีไม่ใหดี้ดตวักลบัเม่ือเฟืองขบัขบกบัเฟือง
ลอ้ช่วยแรง และใหส้ะพานไฟในชุดสวิตชแ์ม่เหลก็ท างานโดยใหก้ระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีผา่น สะพานไฟไป
ยงัมอเตอร์สตาร์ทจนหมุนท างานได ้ ดงัรูปดา้นล่าง 

 

 

 

 



ชิ้นส่วนภายในมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองขับตรง 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชิ้นส่วนภายในมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าส่ัง : ใหท้ าการตรวจทดสอบการท างานของมอเตอร์สตาร์ท 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

       ท าการทดสอบสมรรถนะของมอเตอร์สตาร์ท โดยจะท าการทดสอบใน ขณะท่ีมอเตอร์สตาร์ทไม่มีภาระงาน 

หรือเรียกวา่ การทดสอบตัวเปล่า 

1. หลงัเตรียมเคร่ืองมือ แลว้ใหท้ าการถอดมอเตอร์สตาร์ทออกจากเคร่ืองยนต์ 

2. เตรียมแบตเตอร์ร่ีพร้อมสายพ่วงขั้วบวกขั้วลบจากแบตเตอร์ร่ี 

3.ท าการทดสอบขดลวดดึง (Pull - In) 

                               

 รูป 1 แสดงการทดสอบการท างานของขดลวดดึง 

                             ท่ีมา :คู่มือการซ่อมเคร่ืองยนต ์HILUX-TIGER 2KD-FTV บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ 

 

4. ถอดสายไฟขั้ว C ออกจากสวิตชแ์ม่เหลก็ (โซลินอยด)์   

5.ใชส้ายไฟต่อขั้วลบของแบตเตอร่ีลงกราวดท่ี์โครงมอเตอร์และขั้ว C ส่วนขั้วบวก ของแบตเตอร่ีต่อเขา้กบั  

     สวิตชแ์ม่เหลก็(โซลินอยด์) ขั้ว 50 ดงัรูป 1  

6. สังเกตวา่ชุดเฟืองขบัลอ้ช่วยแรง เล่ือนออกมาหรือไม่ (ถา้เล่ือนออกมาแสดงวา่ขดลวด ดึงใชง้านได)้  

 

 

 

 

โซลนิอยด์ 

(Solenoid) 



7. ทดสอบขดลวดยึด (Hold - In)  

8. ถอดสายขั้วลบ (-) ออกจากขั้ว C ดงัรูป 2  

9. สังเกตวา่ชุดเฟืองขบัลอ้ช่วยแรง ยงัคงคา้งอยูใ่นต าแหน่งเล่ือนออกมาสุดหรือไม่  

  

 

                                                                                

 

 

 

     

                                                รูป 2 แสดงการทดสอบการท างานของขดลวดยดึ 

                      ท่ีมา :คู่มือการซ่อมเคร่ืองยนต ์HILUX-TIGER 2KD-FTV บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ 

10. ถอดสายขั้วลบ (-) ออกจากโครงของมอเตอร์ ดงัรูป 3  

11. สังเกตวา่ชุดเฟืองขบัลอ้ช่วยแรงเล่ือนกลบัเขา้หรือไม่   

 

                                                                                                    

                                                                                             

 

 

 

                                                  

                                               รูป 3 แสดงการทดสอบการคลายตวัของขดลวดยดึ 

                              ท่ีมา :คู่มือการซ่อมเคร่ืองยนต ์HILUX-TIGER 2KD-FTV บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ 

 

 



12.ทดสอบการท างานของมอเตอร์แบบไม่มีภาระ  

13. ต่อสายไฟของมอเตอร์เขา้กบัขั้ว C ตามเดิม  

14. ต่อแบตเตอร่ีขั้วลบเขา้กบัโครงของมอเตอร์สตาร์ท ขั้วบวกของแบตเตอร่ีต่อผา่น แอมป์มิเตอร์เขา้ขั้ว 30  

      และขั้ว 50 ดงัรูป 4  

16. อ่านค่ากระแสท่ีมลัติมิเตอร์วดัค่าไดข้ณะมอเตอร์หมุนแบบไม่มีภาระ 

 

                                                                               

 

 

 

                                 

                                 

                                   รูป 4 แสดงการทดสอบการท างานของมอเตอร์แบบไม่มีภาระ 

                   ท่ีมา :คู่มือการซ่อมเคร่ืองยนต ์HILUX-TIGER 2KD-FTV บริษทัโตโยตา้มอเตอร์ 

 

หมายเหต ุ- มอเตอร์สตาร์ทขนาด 2 KW จะมีค่าของกระแสไฟ ประมาณ 100 A หรือนอ้ยกวา่  

               - มอเตอร์สตาร์ทขนาด 2.7KW จะมีค่าของกระแสไฟ ประมาณ 180 A หรือนอ้ยกวา่  

ข้อควรระวัง การทดสอบตอ้งท าในเวลาไม่เกิน 3 วินาที เพื่อป้องกนัการขาดของขดลวด 

 

 

 

 

 

 


