
ความเป็นมาของรถจักรยาน

รถจักรยานคันแรกของโลกทีค่ดิขึน้โดยชาวอเมริกัน
เมือ่ปี ค.ศ.1790

https://sites.google.com/site/bussayanat45308/bicycle/history

จักรยานเดตอน
สมัยรัชกาลที ่5
ตามบันทกึชือ่

ในจดหมายเหตุรายวัน
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ความเป็นมาของรถจักรยาน

ต่อมาได้มี การปรับปรุงรูปทรงและคุณภาพในการใช้งาน จนกลายมาเป็น
รถจกัรยานชนิดต่างๆ ดงัทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบันนี ้การใช้รถจักรยานได้
แพร่หลายไปยงัประเทศต่างๆทัว่โลก

รถจกัรยานเป็นพาหนะชนิดทีม่ีใช้ในกรุงปารีสประเทศ
ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1790 เม่ือประมาณ 200 ปีมาแล้ว ได้มี
ชาวฝร่ังเศสช่ือ เคล้าท์ มิด์  เด ซิวเิลค 

ได้ประดษิฐ์ยานพาหนะขึน้คร้ังแรกมีโครงท าด้วย
ไม้มีล้อ 2 ล้อ (เลีย้วไม่ได้ต้องขีไ่ปตรงๆ)

Count Mede de Sivrac
//sites.google.com/site/bussayanat45308/bicycle/history



ความเป็นมาของรถจักรยานในไทย

รถจักรยานคอืพาหนะส่วนบุคคลส าหรับ
ประชาชนโดยแท ้แตเ่มื่ออุตสาหกรรมการผลิต
รถยนตไ์ดรั้บการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลัง
สงครามโลกคร้ังที ่2 ความนิยมใช้รถจักรยาน
จงึได้ลดลง (ธเนศวร ์เจริญเมือง. 2539: 22)

ส าหรับประเทศไทยได้มีการน าเข้ารถจักรยาน
โดยเจ้านายในสมัยรัชกาลที ่5 (ธงชัย พรรณ
สวัสดิ.์ 2536: 250) ก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 2

ท่ีมา : www.thaihealth.or.th/Content/20180-ความเป็นมาของรถจกัรยาน.html





storybyku.blogspot.com/2008/06/blog-post.html

ประวัตริถจักรยานยนต์
ววิัตฒินาการของรถจักยานยนต ์เร่ิมตัง้แต่
ศตวรรษที ่17พลังงานทีใ่ช้ในการขับเคล่ือน
ไดแ้ก่ ไอน า้ รถทีอ่อกแบบมามีขนาดใหญ่ 
ตอ่มาในศตวรรษที ่18 จงึเร่ิมมีการปรับปรุง
ใหม้ีขนาดเล็กลง

ประวัตจิักรยานยนต์ หรอื มอเตอรไ์ซค์ (องักฤษ: motorcycle หรอื motorbike)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


ไดถื้อก ำเนิดขึน้มำในโลกแหง่
วิศวกรรม เกอืบจะเป็นเวลาเดยีวกบั
รถยนตท์ีใ่ช้พลังขับเคล่ือนแบบ
สันดาปภายในทั่วไป เพียงแตว่ำ่
รูปทรงในระยะแรกตอ้งอำศยัรถพ่วงเขำ้
มำเสรมิบำ้งอำศยัลอ้ที่ 3 เขำ้มำช่วยบำ้ง 
เพื่อกำรทรงตวัดีขึน้

รถจักรยานยนตคั์นแรกของโลก

https://sites.google.com/site/inventivemachine/cakryanynt



ซึง่มีชิน้ส่วนขนาดค่อนข้างใหญ่ และ
มีน า้หนักมาก ขีดจ ากัดในการใช้งาน
ของเคร่ืองยนต ์ชนิดนีจ้งึถูกน าไปใช้ใน
ยานพาหนะขนาดใหญ่ เพือ่ใหเ้กดิการ
สมดุลในน า้หนักทีค่่อนข้างมากของตัว
ตน้ก าลัง เช่นรถจักรไอน า้ทีเ่ราคุ้นตา
มาแตยุ่คบุกเบกิ หรือเรือกลไฟทีเ่รา
เคยใช้งานเพือ่ขนถ่ายสินค้าตามล าน า้
กันน่ันเอง

โดยระยะแรกๆ น้ัน เจมส ์วัตต ์ได้สร้างเคร่ืองจักรไอน า้ขึน้มาเป็นตัวต้นก าลัง 

:เจมส ์วตัต ์(James Watt)
เชือ้ชำติ:ชำวสก็อต
มีชีวิตในช่วง:พ.ศ. 2279 - 2362
ผลงำนที่ส  ำคญั:สรำ้งเครื่องจกัรไอน ำ้ส  ำเรจ็เป็นคนแรก

https://sites.google.com/site/bogiemmmckfmfkmb/cems-watt



www.satit.up.ac.th/BBC07/AboutStudent/Document/Hist_ModernWorld/Modernworld_1/pdf/Stream_engine.pdf





ไดส้ร้างเคร่ืองยนต ์4 จังหวะเผาไหม้ภายในขึน้ ซึง่กค็อืเคร่ืองยนต ์4 จังหวะในปัจจุบัน
นี ้และเชือ้เพลิงทีใ่ช้ในการเผาไหม้ คอืเชือ้เพลิงทีม่ีส่วนประกอบของไฮโดรคารบ์อน
(น า้มันดบิทีน่ ามากล่ันเป็นน า้มันเบนซนิ น า้มันก๊าด น า้มันดเีซล)

ในปีพ.ศ.2419 ดร.ออตโต(Dr. Otto) ชาวเยอรมัน                     

storybyku.blogspot.com/2008/06/blog-post.html

เคร่ืองยนต ์4 จังหวะของออตโต้
ที่มำ: xion1313.blogspot.com

http://xion1313.blogspot.com/2012/10/


(1) จงัหวะดูด 
(2) จงัหวะอดั 
(3) จงัหวะระเบิดหรือก าลงั 
(4) จงัหวะคาย 
และเป็นเคร่ืองยนต์ที่จะเกดิการเผาไหม้
ได้กโ็ดยการจุดประกายไฟ เช้ือเพลงิที่
ใช้เป็นเช้ือเพลงิชนิดเบา เช่น น า้มันเบนซิน

เคร่ืองยนตท์ี ่ดร.ออตโต คดิขึน้มีวัฏจักรการท างาน 4 คร้ังครบรอบการท างาน คือ 

เคร่ืองยนต ์4 จังหวะเคร่ืองแรกของโลกทีเ่ผาไหม้ภายในขึน้ หรือเคร่ืองยนตวั์ฏจักร ออตโต( Otto  Cycle )

www.carrushome.com/the-legend-of-automobile-ตอนท่ี-11-nicolaus-august-otto-สรำ้งเครื่/



และในปีค.ศ.1876  ดร.ออตโต(Dr. Otto) ชาวเยอรมัน

ไดพ้ัฒนาเคร่ืองยนต ์4 จังหวะทีเ่ผาไหม้ภายในใหมี้ระบบจุดระเบดิแบบ Magneto  เพือ่ใช้จุด
เชือ้เพลิงขึน้เป็นคร้ังแรก

www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/sci3/animation/otto,nikolaus.htm



โดยทนุสนบัสนนุของมหำเศรษฐีชำวองักฤษช่ือ Edward

Butler ดว้ยเคร่ืองยนต ์ทีใ่ช้คาบเูรเตอรเ์ป็นตัวผสม
อากาศเป็นครัง้แรก โดยใชค้อยลจ์ดุระเบิดเป็นตวักระตุน้ให้
เกิดกำรสนัดำปภำยใน

ในช่วงปลายค.ศ 1884 น้ันน่าเป็นคร้ังแรกทีม่ีการบนัทกึถงึการเสนอผลงาน "พมิพเ์ขียว" 

แสดงใหเ้ห็นถงึกำรท ำงำนของเครือ่งยนต ์สนัดำปภำยใน
ขนำดเลก็ที่จะมีกำรพฒันำส ำหรบักำรน ำมำติดตัง้ใน
รถจกัรยำนยนตเ์ป็นครัง้แรก 

www.carrushome.com/the-legends-of-automobile-ตอนที่-56-edward-butler-สรำ้งรถติดเ/ Mr. Edward Butler 



ซึง่ตอ่มำทัง้คูส่ำมำรถสรำ้งไดส้  ำเรจ็ 
แตเ่สียดำยท่ีรถตน้แบบถกูไฟไหมไ้ป
พรอ้มๆ กบัโรงงำนในปี ค.ศ. 1903

โดยทางประเทศเยอรมัน กต็ัง้ความหวังในการสร้างรถจักรยานยนตคั์นแรก

ดว้ยทีมงำนของ ในปี 1885 Gottlieb Daimler และ Karl Benz ไดน้ ำพฒันำเครือ่งยนตใ์ห้
มีขนำดเลก็ลง และสำมำรถติดตัง้ในรถจกัรยำนใดเ้ป็นคนัแรกของโลก

ท่ำขอ้มลู ://sites.google.com/site/inventivemachine/cakryanynt

ท่ีมำรูป ://sites.google.com/site/mxtexrsitschool/prawati-mx-tex-sikh



หากจะนับเป็นรถยนตแ์บบทีใ่ช้เคร่ืองยนตแ์บบ Combustion และผลิตมำเพื่อขำยดว้ย
ก็คือรถยนต ์3 ลอ้ที่ประดิษฐ์โดย Karl Benz เมื่อปี ค.ศ.1885 ครบั

://pantip.com/topic/39496796รถคันแรกของโลกมี 3 ล้อ



สง่ก ำลงัโดยตรงจำกหอ้งขอ้เหวี่ยงลงสูด่มุของวงลอ้โดยตรง โดยมิลเลอรต์ัง้ช่ือรถของเขำวำ่ 
Stellar ซึง่มีควำมหมำยวำ่ดวงดำว อย่ำงไร ก็ตำมในอตุสำหกรรมยำนยนตใ์นประเทศองักฤษ
ยคุบกุเบิกในปลำยศตวรรษที่ 18 Mr. John Boyd Dunlop ซึง่เป็นลกูชำยของบรษัิทผูผ้ลิตยำง 
ดนัลอ็ปไดเ้ขำ้มำมีบทบำทเสรมิในดำ้นกำรผลิตยำนยนตด์ว้ย

ในช่วงปีค.ศ. 1892 เฟลิกซ ์ ธีโอดอร ์ มิลลเ์ลอร ์ นักค้นคว้าชาวอังกฤษ ได้
น าเอาเคร่ืองยนตแ์บบ 5  สูบ  (ในวงกำรวิศวกรรมยำนยนตเ์รยีกกนัวำ่สบูดำว) 

https://sites.google.com/site/inventivemachine/cakryanynt



ไดน้ าเอาเคร่ืองยนตต์ดัหญ้ามาเป็นตัว
ต้นก าลังขับ-ผลักดันใหร้ถจักรยานธรรมดา 
กลายเป็นรถมอเตอรไ์ซคไ์ดส้ าเร็จเป็นคนแรก
ของประเทศอติาลี

นักประดษิฐป์ระเทศอิตาลช่ืีอ  Enrico Bernardi โดยมีการประกอบกับสามล้อ 1882 บ้าง
กบ็อกว่าเร่ิมประดษิฐใ์ช้เคร่ืองสูบเดยีว 1878

Mr. Enrico Bernardi 

ในช่วงปี ค.ศ. 1893 โดยเคร่ืองยนต์
ชนิดนี ้ใหแ้รงม้าสุทธิเพยีงคร่ึงแรงม้า ทีร่อบ
เคร่ือง 280-500 รอบ/นาที



โดย Mr. De Dion สำมำรถน ำเอำเครือ่งยนต ์แบบสบูเดี่ยว 4 จงัหวะลงมำติดตัง้ในรถ 3 ลอ้
ขนำดเลก็ไดส้  ำเรจ็โดยเครือ่งยนตต์น้แบบชดุนี ้ยงัไมมี่คำบูเรเตอร ์แตใ่ชก้รรมวิธีในกำรดงึเอำไอ
ระเหยจำกน ำ้มนัเบนซิน ปอ้นเขำ้ไปในหอ้งเผำไหมใ้นจงัหวะดดู

https://sites.google.com/site/inventivemachine/cakryanynt

ขยับขึน้มาอกี 2 ปี
การพฒันาเคร่ืองยนตข์นาดเล็ก เพื่อน ำมำติดตัง้ในพำหนะระดบัยอ่ย ก็เริ่มไดจ้ดุลงตวั 



คือ Mr. Robert  Bosch ซึง่ตอ่มาไดพ้ฒันาระบบ
ไฟฟ้า ทุกชนิดเพือ่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนตจ์นกลายเป็น
บริษัทยักษใ์หญ่ของวงการรถยนตแ์ละพาหนะเกอืบทุกชนิดไป

ส่วนผู้ทีส่ร้างระบบจุดระเบดิส าหรับใช้กระตุ้นจังหวะงานของหวัเทยีน 

Robert Bosch

http://xion1313.blogspot.com/2012/10/blog-post.html



ในปลายศตวรรษที ่19 จนถงึยุคปัจจุบัน 
รถจกัรยำนยนตท์ี่ใชว้งลอ้เดี่ยวและสำมำรถผลิตลงสูต่ลำดโลกไดส้  ำเรจ็ เป็นผลงำนคละ

เคลำ้อยูห่ลำยประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมนี อติาลี และฝร่ังเศษ 

ทางด้านประเทศเยอรมนี น่ำจะเป็นผลงำนของเดมเลอร ์และเบนซ ์ก่อนที่จะยบุตวัลงใน
ระหวำ่งสงครำมโลกครัง้ที่ 1 เน่ืองจำกตอ้งปรบัผงัของโรงงำน ออกมำสรำ้งยทุธปัจจยัตำ่งๆ 
เพื่อสนบัสนนุกองทพั 

1903 William S. Harley และ Arthur Davidson

เปิดตวัมอเตอรไ์ซคค์นัแรกของ Harley-Davidson 

motorcycle. มอเตอรไ์ซคค์นันีอ้อกแบบเป็นแบบ 
Racer ในอเมรกิำ ขนำดเครือ่ง 3-1/2 นิว้



ส่วนทางด้านอังกฤษ มีผลงำนเดน่ของ "Raleigh" ที่เริม่ผลิตรถจกัรยำนขำยเป็นอตุสำหกรรม
มำก่อน แลว้จงึน ำเครือ่งยนตม์ำติดตัง้เอำไวท้ี่แผงคอหนำ้รถจกัรยำนในปี ค.ศ. 1899 ดว้ย
รูปทรงที่คอ่นขำ้งสมบรูณแ์บบในที่สดุ

//sites.google.com/site/inventivemachine/cakryanynt



จากยุค 1900 มาจนถงึ 2004 นับเป็นเวลากว่า 100 ปีเศษ 

ทีว่งการอุตสาหกรรมยานยนต์ก้าวเดนิต่อมาด้วย
แนวความคดิอนัหลากหลาย ของวศิวกรหลายชาติ และหลายประเทศ 

รวมมาถงึชนชาตญ่ีิปุ่นหน่ึงเดยีวในเอเชียทีเ่ร่ิมก้าวเข้าสู่
วงการผลิตรถลงสู่ตลาดโลกในช่วงหลังของปี ค.ศ. 1950



ชื่อของรถจากประเทศญ่ีปุ่น กเ็ร่ิมดับรัศม ีแนวความคดิเดมิๆ ของ
บริษัทยักษใ์หญ่ของทวีปยุโรปลงอย่างสิน้เชิงและแน่นอน

ชื่อของ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูก ิและคาวาซากิ คือ 4 ในกระแสของความนิยม
ในระดับสูงสุดทียั่งเหลือผู้ผลิตรถจักรยานยนตล์งป้อนตลาดโลกอยู่เพยีงไม่กี่
แห่ง จากจ านวนเกือบ 100 ยีห่อ้ทีม่กีารผลิตรถในยุคก่อน สงครามโลกคร้ังที่
สองจะสงบลง



://sites.google.com/site/inventivemachine/cakryanynt

รถจักรยานยนตท์ีเ่ข้ามาในประเทศไทย สมัยแรกๆ
ไดแ้ก่ บเีอ็มดับบลิว ฮารเ์ลย ์เดวิดสัน ไทรอัมพ์ จนกระทั่งเมื่อรถจกัรยำนยนตจ์ำก

ญ่ีปุ่ น เริม่เขำ้ตลำดเมืองไทยจนปัจจบุนันี ้



สกู๊ตเตอรค์นันีท่ี้ท  ำมำจำกเศษชิน้สว่นรไีซเคิลจำก Vespa แลว้น ำมำผลิตใหมใ่หเ้ป็นสกู๊ตเตอรล์อ้เดียว แถม
ยงัใชพ้ลงังำนไฟฟำ้โดยใชช่ื้อวำ่ Bel&Bel Z-One



www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/285/16/2_harleydavidson01_1.jpg



งานคร้ังที1่ เร่ืองประวตัิ
1.ผู้สร้างเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายในเคร่ืองแรกคือใคร
2.ใครคือผู้ประดิษฐ์เคร่ืองยนต์แกสโซลนีได้คนแรก
3. เบรย์ตัน (Brayton) ชาวเยอรมัน ได้พฒันาเคร่ืองยนต์ต่างไร
4. ดร.ออตโต (Dr.N.A.Auto) ชาวเยอรมันคดิค้นสร้างอะไร
5.เดมเลอร์ (Gottlieb Daimler) และเบนซ์ (Carl Benz) ท างานร่วมกบัมาย บัค
(Maybach)ประดิษฐ์อะไร
6. ค.ศ. 1884 (พ.ศ. 2426) ใครสร้างเคร่ืองยนต์ แรงม้าบนรถจักรยานยนต์
7. ใครประดิษฐ์เคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี 2 จังหวะ
8. ดร.รูดอรฟ์ ดเีซล (Dr.Rudolf Diesel) ชาวเยอรมันนีสร้างหรือประดิษฐ์อะไร

หมายเหตุ ท าใส่สมุดไว้ส่งเมือ่กลับมาเรียนทีว่ทิยาลัยฯ



ก่อนเรียนมีค าถาม

1. เคร่ืองยนต์ ท าหน้าที่ เปลีย่นพลงัานอย่างไร

2.แบ่งเคร่ืองยนต์ตามจังหวะการท างานได้ 2 แบบ 

3. ตัวย่อ T.D.C. ของเคร่ืองยนตห์มายถงึ
อะไร4. ตัวย่อ B.D.C. ของเคร่ืองยนตห์มายถงึ
อะไร



เคร่ืองยนต์  ( Engine )   

เคร่ืองยนต์ หมายถึง เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนสามารถเปลีย่นพลงังานความร้อน
(Hear Energy) ให้เป็นพลงังานกล (Mechanical Work) และใชพ้ลงังานกลท่ีไดไ้ปขบัเคล่ือน
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองยนตต์น้ก ำลงั ตำ่งๆเช่น เคร่ืองจกัรกลเกษตร เครือ่งสบูน ำ้ เครือ่งตดัหญำ้ 
เครือ่งก ำเนิดไฟฟำ้ เป็นตน้

เคร่ืองยนตท่ี์ใชจ้ะเป็นเคร่ืองยนตเ์ผา
ไหมข้องน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศภายใน
กระบอกสูบของเคร่ืองยนตน์ัน่เอง 

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



ในรถจักรยานยนต ์ จะใช้เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนหลักๆ

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



หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ

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

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

ส่วนประกอบ
เคร่ืองยนต ์



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

หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ

ท่ีมาภาพ  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



สตูร



สูตร

ถา้ A 



น า้หนักต่อก าลังและก าลังต่อปริมาตร

น า้หนัก ก าลังต่อ
ประเภทเคร่ืองยนต์ ต่อก าลัง                 ปริมาตร

(kg/kW                        (kW/ลิตร)

เคร่ืองจักรยานยนต์ 3.5-1.0 20-60

เคร่ืองเบนซนิรถน่ัง 3.0-1.0 30-50

เคร่ืองเบนซนิรถบรรทุก    3.5-1.5 20-30

เคร่ืองโรตาร่ี 1.0-0.5 35-45

เคร่ืองดเีซลรถน่ัง 3.5-3.0 20-25

เคร่ืองดเีซลรถบรรทุก 5.0-3.0 20-25
เคร่ืองกังหนัแก๊ส 0.5-0.2            -



หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ

จงัหวะดูด   (Intake stroke)

เม่ือลูกสูบเล่ือนจากศูนย์ตายบน (Top Dead 
Center) ลงสู่ศูนย์ตายล่าง (Bottom Dead Center) 
ลิน้ ไอดีจะเปิดโดยกลไกบังคบัลิน้ไอดี ลิน้ไอเสียจะ
ปิด ส่วนผสมของไอดีจะถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบ 
จนลูกสูบถึง ศูนย์ตายล่าง ลิน้ไอดีกจ็ะเร่ิมปิด เพลา
ข้อเหวีย่งหมุนคร่ึงรอบ 

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



สรุป การท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ  คือ งานคร้ังท่ี 2 วนัท่ี..............

- ใน 1 กลวฏั หรือ 1 วตัจกัร หรือ 1 Cycle เกิดจงัหวะ ดูด  อดั  ระเบิด  คาย   เพลาขอ้เหวีย่งหมุน 2 รอบ

1. ลูกสูบเล่ือนข้ึนลง 4 คร้ัง คือ...............................................  

2. จงัหวะดูด  ลูกสูบเล่ือน...............ไอดี............ล้ินไอเสีย...........ปริมาตรกระบอกสูบ...........    ความดนั ............

3. จงัหวะอดั ลูกสูบเล่ือน...............ไอดี............ล้ินไอเสีย...........ปริมาตรกระบอกสูบ...........    ความดนั ............

4. จงัหวะระเบิด  ลูกสูบเล่ือน...............ไอดี............ล้ินไอเสีย...........ปริมาตรกระบอกสูบ...........    ความดนั ............

5. จงัหวะดูด  ลูกสูบเล่ือน...............ไอดี............ล้ินไอเสีย...........ปริมาตรกระบอกสูบ...........    ความดนั ............



สรุป 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=l9z
Ps1vZoig

https://www.youtube.com/watch?v=0tI
XmVQ3An8



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

แผนภาพจังหวะการเปิดของลิน้  4 จงัหวะ   (Valve Timing Diagram)





ดูจากภาพซา้ยมือแลว้ตอบค าถาม

1. ในจังหวะดูดวาลว์ไอดเีปิดจนถงึปิดรวมได้กีอ่งศา
.................. 2. ในจังหวะคายวาลว์ไอเสยีเปิดจนถงึปิดรวมได้กีอ่งศา
.................. 
3. ในจังหวะอัดจนถงึจังหวะระเบดิ  วาลว์ไอดี-ไอเสยี
ปิดรวม
ได้กีอ่งศา.................. 

งานคร้ังท่ี 4

4. ในจังหวะโอเวอรแ์ลป วาลว์ไอดเีร่ิมเปิดจนถงึ
วาลว์ไอเสยีก าลังจะปิดสนิทรวมได้กีอ่งศา.................. 



ดูจากภาพซา้ยมือแลว้ตอบค าถาม

1. ในจังหวะดูดวาลว์ไอดเีปิดจนถงึปิดรวมได้กีอ่งศา
...226 องศา

2. ในจังหวะคายวาลว์ไอเสยีเปิดจนถงึปิดรวมได้กีอ่งศา
..220 องศา

3. ในจังหวะอัดจนถงึจังหวะระเบดิ  วาลว์ไอดี-ไอเสยี
ปิดรวมได้กีอ่งศา..... 289  องศา

งานคร้ังท่ี 4

4. ในจังหวะโอเวอรแ์ลป วาลว์ไอดเีร่ิมเปิดจนถงึวาลว์
ไอเสยีก าลังจะปิดสนิทรวมได้กีอ่งศา......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)

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



แผนภาพช่วงจังหวะการปิดของลิน้ไอดใีนจังหวะอดั

(วงสีแดงเร่ิมมุมเพลาขึน้สูงสุดถึงTDC)

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



แผนภาพช่วงจังหวะการปิดของลิน้ไอดใีนจังหวะอดั

(วงสีเทาเร่ิมลงจากจุดสูงสุดTDC ลงมา)

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



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



หลกัการท างานเคร่ืองยนต์  2 จังหวะ

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

ส่วนประกอบเคร่ืองยนต ์



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

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



ขอบคณุที่มำ ://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.) ดา้นบนหวัลกูสบูจะเกิดจงัหวะอดั 
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



จังหวะที ่2 จังหวะระเบดิ

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

จังหวะที ่2 ต่อจากจังหวะคาย

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



Port Timing Diagram 
ของเคร่ืองยนต์ 2 จงัหวะ

ขอบคุณทีม่า https://vallop-

automechanics.blogspot.
com/2012/05/port-
timing-diagram-2.html



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

2 จังหวะ VS  4 จังหวะอันไหนแรงทีสุ่ดใครเหนือกว่าใคร!!!ท าไมสอง
จังหวะเลิกผลิต

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.

งานที ่3 เปรียบเทยีบเคร่ืองยนต์



ตาราง  เปรียบเทียบเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะกบัเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ

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



http://www.pattayatech.ac.th/files/150511088485246_15110613
133410.pdf



การแบ่งชนิดของเคร่ืองยนต์ตามต าแหน่งการจัดวางเพลาลูกเบีย้ว

1. แบบวาล์วอยู่บนฝาสูบ ( OHV Engine : Over Head Valve Engine )

ท่ีมาขอ้มูลและภาพ : คู่มืออบรม HONDA



เคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ แบบวาลว์อยูบ่นฝาสูบ ทั้งวาลว์ไอดีและวาลว์ไอเสีย โดยลูก
เบ้ียว (CAM) จะเป็นตวัขบั ซ่ึงรับก าลงัจากเฟืองไทมม่ิ์งและส่งผา่นไปยงักา้นกระทุง้ 
(Push Rod)  แลว้ส่งก าลงัไปยงักระเด่ืองกดวาลว์ (Rocker Arm ) และไปกดวำลว์ให้
เปิดในท่ีสดุ

ท่ีมาภาพ   http://61.7.151.244/moodle/pluginfile.php/35496/mod_resource/content/3/ใบความรู้สับดาห์ท่ี2.pdf

http://61.7.151.244/moodle/pluginfile.php/35496/


2. แบบเพลาลูกเบีย้วอยู่บนฝาสูบ  
( SOHC Engine :  Single Over Head-Cam Shaft Engine ) 

ท่ีมาขอ้มูลและภาพ : คู่มืออบรม HONDA

เคร่ืองยนต ์4 จงัหวะแบบเพลาลูกเบ้ียว
อยูบ่นฝาสูบถูกพฒันาต่อจากแบบ OHV
วาลว์ยงัอยูบ่นฝาสูบเช่นเดิม แต่เปล่ียน
ต าแหน่งเพลาลูกเบ้ียวใหอ้ยูบ่นฝาสูบ จึง
เรียกวา่ OHC การส่งก าลงัไปเปิดวาลว์ 
ถูกกระท าโดยลูกเบ้ียว (CAM)



3. เพลาลูกเบีย้วคู่อยู่บนฝาสูบ  
(DOHC Engine: Double Over Head Cam-Shaft Engine)

ท่ีมาขอ้มูลและภาพ : คู่มืออบรม HONDA

เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ
แบบน้ีจะแตกต่างแบบเพลาลูกเบ้ียวเด่ียว

กนัเพียงแค่     จะแยกเพลาลูกเบีย้วเป็น 2 เพลา 
คือ เพลาหน่ึงขบัล้ินไอดี อีกเพลาหน่ึงขบัล้ินไอ
เสียและลูกเบ้ียวจะเปิดล้ินโดยตรง ( ผา่นถว้ยล้ิน )
ซ่ึงจะไม่มีกระเด่ืองกดล้ินในเคร่ืองยนตแ์บบน้ี 



ส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ

1. ฝาสูบ  ( Cylinder Head )

ฝาสูบท าด้วยอะลูมิเนียมผสม และ
มีปลอกวาลว์ (Valve guide) อดัอยู่
นอกจากนั้นยงัมีบ่าวาลว์ (Valve seat) 
ท่ีท ามาจากโลหะซินเตอร์ผสม 
(Sintered alloy) ท่ีมีคุณสมบติัท่ี
ทนต่อความร้อนและการสึกหรอสูง

ท่ีมาภาพ  https://hispeedpiston.com/product/ฝาสูบแต่ง-wave100-wave110/



- ยงัเป็นที่ตดิตั้งของลิน้ไอด ี(Intake Valve) 
- ลิน้ไอเสีย (Exhaust Valve) 
- เป็นที่ตดิตั้งของกลไกบังคบัวาล์ว
- (Valve mechanic, Valve gear ) ,  
- เพลาลูกเบีย้ว ( Camshaft )  ,  
- ซ่ึงถูกขบัโดยโซ่ ( Cam chain ) และ 
- กระเด่ืองกดวาล์ว (Rocker arms) เป็นตน้ 
- โดยวาลว์และกลไกต่าง ๆ ถูกปิดและอยูภ่ายใต้
- ฝาครอบ ( Cylinder  head  cover )

ฝาสูบนอกจากเป็นจะส่วนประกอบของห้องเผาไหม้แล้ว

ท่ีมำขอ้มลูและภำพ : คูมื่ออบรม HONDA



2. ลิน้ (Valve)

เช่น เหลก็กลา้ผสมนิเกิลโครเมียม 
(Nickel-chrome Steel)  วสัดุชนิด
น้ี มีความแขง็แรง ทนต่อความ
ร้อนและการสึกหรอสูง มีการ
ถ่ายเทความร้อนดี

ล้ินไอดีล้ินไอเสีย การเคล่ือนท่ีแบบข้ึนลงดว้ยความเร็วสูงจึงตอ้งผลิต
จาก เหลก็กลา้พิเศษ (Special steel) 

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



ท าดว้ยเหลก็หล่อผสมโครเมียม ( Chrome cast-iron ) ไดรั้บการหล่อล่ืนจาก
น ้ามนัหล่อล่ืนท่ีไหลผา่นระหวา่งปลอกล้ินกบักา้นล้ิน  จึงมีซีลกา้นล้ินสวมอยูท่ี่
กา้นล้ิน ท าหนา้ท่ีป้องกนัน ้ามนัหล่อล่ืนไหลเขา้หอ้งเผาไหม้

ปลอกลิน้

ซีลก้านลิน้สวม

อยู่ทีก้่านลิน้

ท่ีมำภำพ   https://www.youtube.com/watch?v=Gdm-cYUwCag 



3. สปริงลิน้  ( Valve Spring )

นอกจากนั้นยงัช่วยปิดล้ินท่ีความเร็ว
สูง ๆ เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ จะใชส้ปริง
ท่ีมีขนาดและจ านวนขดไม่เท่ากนั 2 ตวั 
สวมซอ้นกนัอยูท่ี่กา้นวาลว์เป็นการ
ป้องกนัไม่ใหล้ิ้นเตน้เปิดอยูต่ลอดเวลา  
อนัเน่ืองมาจากความถ่ีตามธรรมชาติของ
สปริง

ท าหน้าที่ กดหนา้ล้ินใหแ้นบสนิทกบับ่าล้ิน  ท าใหก้ าลงั
อดั ในหอ้งเผาไหม่ไม่ร่ัว 

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



4. กลไกบังคบัลิน้ (Valve Train)

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA

ท าหน้าทีบ่งัคบัใหล้ิ้นเปิด เม่ือลูกสูบเล่ือนถึงต าแหน่งท่ีก าหนด แบ่งออกไดเ้ป็นหลายแบบตาม
ต าแหน่งการติดตั้งของล้ิน และเพลาลูกเบ้ียวโดยทัว่ไปรถจกัรยานยนตจ์ะใชก้ลไกบงัคบัแบบล้ิน
อยูด่า้นบน ซ่ึงท่ีใชก้นัมากมีอยู ่2 แบบ 



5.  เพลาลูกเบีย้ว ( Camshaft )
ท าด้วยเหล็กหล่อพิเศษ มีความตา้นทานต่อการสึกหรอสูง ท าหน้าที่ เปิดล้ิน ผ่านทาง

กระเด่ืองกดล้ิน ขนาดความสูงของลูกเบ้ียวเป็นตวัก าหนดต าแหน่งการเปิด-ปิดล้ิน
( Valve timing ) และระยะยกของลิน้ ( Valve lift )

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



6.  เฟืองเพลาลูกเบีย้ว (Sprocket Cam)

ดงัน้ันจ านวนรอบการหมุนของเพลาลูกเบ้ียว 
จึงเป็นคร่ึงหน่ึงของจ านวนรอบการหมุนท่ี
เพลาขอ้เหวีย่งเสมอ

เฟืองเพลาลูกเบ้ียวจะมีจ านวนฟันมากกวา่
เป็น 2 เท่าของเฟืองไทมม่ิ์งท่ีเพลาขอ้เหวีย่ง 

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



7.  กระเด่ืองวาล์ว  ( Rocker arms )

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA

กระเด่ืองล้ินติดตั้งอยู ่กบัแกนกระเด่ือง 
ท่ีฝาสูบ ท าหน้าทีเ่ปิดลิน้ โดยการกด
ของเพลาลูกเบ้ียวระยะห่างหรือช่องวา่ง
ระหวา่งน๊อตปรับตั้งกระเด่ืองล้ินกบัตีน
ล้ิน สามารถปรับระยะห่างได ้ซ่ึงเรียก
โดยทัว่ไปวา่ “ระยะห่างตีนล้ิน ” ดว้ย
การหมุนสกรูปรับตั้งตามค่ามาตรฐาน
แต่ละรุ่น



ระยะหา่งของตนีลิน้
คือ  ช่องวำ่งท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งปลำยทำ้ยลิน้กนัสกรูปรบัตัง้ของกระเดืองกดลิน้หำกมี

ระยะหำ่งมำกกจะเกิดเสียงดงั  หำกมีระยะหำ่งนอ้ยจะมีผลท ำใหก้ ำลงัถกเพลำลิน้อำจไม่สนิท



8. ตัวปรับความตงึโซ่ราวลิน้ (Cam Chain Tensioner) ท าหน้าที่ ปรับความตึงของโซ่
ใหค้งท่ีถูกตอ้งตามค่าท่ีก าหนดโดยเฉพาะ โซ่ราวล้ิน มี 2 แบบ   คือ

2. ตัวปรับความตึงโซ่ราวลิน้แบบใช้กลไกอตัโนมัติ 1. ตัวปรับความตึงโซ่ราวลิน้แบบใช้แรงดนัน า้มนั 

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



9. เส้ือสูบ (Cylinder Block)  และ กระบอกสูบ  ( Cylinder )

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA

เส้ือสูบท าด้วยอะลูมินัมผสม (Aluminum alloy casting) มีปลอกสูบหรือกระบอกสูบท าด้วย
เหลก็หล่อพเิศษ (Special cast iron) ทนต่อการเสียดสีไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ติดตั้งแบบสวมอดัอยู ่เคร่ืองยนต ์
- ระบายความร้อนดว้ยอากาศโดยภายนอกจะท า

ครีบจ านวนมากเพ่ือช่วยระบายความร้อน
- ระบายความร้อนดว้ยน ้าจะไม่มีครีบ แต่จะมี

ท่อทางน ้าอยูภ่ายใน



10. ลูกสูบ (Piston)  และสลกัลูกสูบ (Piston pin)
ลูกสูบท าด้วยอะลูมินัมผสม ( Aluminum alloy casting )  หล่อข้ึนรูป   วสัดุท่ีใชมี้คุณสมบติั 

คือ มีความแขง็แรง ทนทาน ถ่ายเทความร้อนไดดี้ น ้ าหนกัเบา อตัราขยายตวัต ่า  เม่ือไดรั้บความ
ร้อน

ทีม่าข้อมูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



11. แหวนลูกสูบของเคร่ืองยนต์ 4   จงัหวะ ( Piston Ring Set )

แหวนลูกสูบมีจ านวน 3 แหวนต่อ 1 ลูกสูบ แหวนตวับนและตวัท่ี 2 ท าหนา้ท่ีเป็นแหวนอดั ส าหรับ
แหวนตวัท่ี 3 เป็นแหวนน ้ามนั ท าหนา้ท่ีรับน ้ามนัท่ีถูกฉีดมาจากเพลาขอ้เหวีย่งแลว้อุม้น ้ ามนั เพ่ือ
ไปหล่อล่ืนผนงักระบอกสูบ

ท่ีมาขอ้มูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA

ภาพแหวนลูกสูบของเคร่ืองยนต ์4   จงัหวะ 



แหวนตวัที่ 1 ท าหน้าที่ป้องกนัก าลงัอดัร่ัว ( แหวนอดั)
ดงันั้น    รูปลกัษณะของแหวนคือ มุมดา้นในตวัวงแหวนจะท าเป็นมุมเอียง (Tapered)

โดยรอบเพ่ือใหแ้รงดนัเขา้ไปดนั      ท าใหส้ามารถรักษาแรงอดัไดดี้ยิง่ข้ึน  และเพ่ือไม่ให้
ประกอบผิดดา้น จึงมีอกัษร RS เป็นมาร์คก ากบัไว ้โดยตอนท่ีท าการประกอบ ใหห้งายด้าน
ตัวอกัษร RS ขึน้ด้านบน

แหวนอดั 1

ท่ีมาขอ้มูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



แหวนตวัที่ 2 ท าหน้าที่ 2 อย่างคือ ป้องกนัก าลงัอดัร่ัวในขณะลูกสูบเล่ือนข้ึน และการกวาด
น า้มันหล่อล่ืนใหเ้ป็นแผน่ฟิลม์บาง ๆ ท่ีผนงักระบอกสูบ ขณะลูกสูบเคล่ือนท่ีลง เพื่อท าหนา้ท่ี
ช่วยกวาดน ้ามนัหล่อล่ืนขณะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีลง และเพ่ือป้องกนัการประกอบผิดจะมีอกัษร
เคร่ืองหมายก ากบัอยู ่โดยหงายดา้นตวัอกัษรข้ึน

ท่ีมาขอ้มูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



แหวนน า้มัน ส าหรับเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะของฮอนดา้  จะเป็นแบบสามารถ ถอดแยกจากกนัได้
มี 3 ช้ิน คือ
1. แหวนลาน ประกอบอยูต่รงกลาง ท าหน้าที่ คอยกกัน ้ามนัหล่อล่ืนไวห้ล่อล่ืนผนกักระบอกสูบใน
ขณะท่ีเคร่ืองยนตเ์ร่ิมหมุนติดในช่วงแรกท่ีป๊ัมน ้ามนัเคร่ืองยงัไม่ท างาน  จึงออกแบบใหมี้ลกัษณะ
เป็นร่องฟันปลา เพื่อใหน้ ้ ามนัหล่อล่ืนเขา้มาแทรกตวัในร่อง ตลอดการท างานของเคร่ืองยนต์
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2. แหวนประกอบ 2 ตัว ประกบบนล่างของแหวนลาน ท าหน้าที่ อุม้ใหน้ ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีติด
กบัผนงักระบอกสูบขณะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนและกวาดน ้ามนักลบัมาท่ีแหวนลาน เม่ือลูกสูบ
เคล่ือนท่ีลง เพ่ือควบคุมปริมาณน ้ามนัเคร่ืองใหเ้หมาะสมท่ีผนงักระบอกสูบ

ท่ีมาขอ้มูลและภาพ : คู่มืออบรม   HONDA



12. เพลาข้อเหวีย่ง ( Crankshaft   Comp )
เพลาขอ้เหวีย่งผา่นกรรมวธีิชุบเคลือบผวิดว้ยสารหล่อล่ืนพิเศษ  รองรับดว้ยลูกปืนทั้ง 2  
สวมอดัเขา้กบัเพลาขอ้เหวีย่งและแผน่ยดึเฟืองเพลาขอ้เหวีย่งสามารถอดัแน่นบนเพลาเท่ากนั
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เพลาขอ้เหวีย่งประกอบดว้ยก้านสูบและตุ้ม
น า้หนักซ้ายขวาเป็นแบบสวมอดัเขา้ดว้ยกนัตรงกลาง
ระหวา่งตุม้น ้ าหนกั คือ  สลกัเพลาขอ้เหวีย่งมีกา้นสูบ
ยดึติดอยูภ่ายในเพลาขอ้เหวีย่ง และจะมีรูของ
น ้ามนัหล่อล่ืน เจาะทะลุจากปลายเพลาขอ้เหวีย่งฝ่ัง
ดา้นคลทัช ์ เขา้ไปยงัสลกัเพลาขอ้เหวีย่ง เพื่อไปหล่อ
ล่ืนช้ินส่วนภายใน
















