
บทที่ 4 
เครื่องยนต์ตน้ก ำลัง 

บทน ำ 

เครื่องยนต์ หมายถึงเครือ่งจักรเครื่องมือท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นสามารถเปลี่ยนพลังความร้อน (Hear Energy) 
ให้เป็นพลังงานกล (Mechanical Work) และใชพ้ลังงานกลที่ได้ น าไปขับเคลื่อนเครื่องจักรกลเกษตร เพือ่ใช้
ทดแทนการท างานของมนุษย ์ และสัตว์ซึ่งนับวันจะหายากข้ึน นอกจากนั้นเครื่องยนต์ยังสามารถท างานได้
มากกว่ามนุษย์ และสัตวเ์มื่อเทียบกับระยะเวลาท่ีเท่ากัน  

เครื่องยนต์ตน้ก าลัง หมายถึงเครื่องจักรเครือ่งยนต์ที่เปน็เครื่องต้นก าเนิดของพลังงานท่ีใช้ขับผลักดัน
หรือท าใหเ้ครื่องมอืต่าง ๆ ท างานตามท่ีมนุษย์ต้องการ เช่น เครื่องสูบน้ า เครือ่งตัดหญ้า เครื่องก าเนิดไฟฟา้ เป็น
ต้น 

เครื่องยนต์ต้นก าลังโดยท่ัวๆ ไปจะเป็นเครือ่งยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายในแทบท้ังสิ้น ค าว่า “เผาไหม้
ภายใน” ซึ่งหมายถึงพลังงานท่ีได้มาจากการเผาไหม้ของน้ ามันเชือ้เพลิงกับอากาศ ภายในกระบอกสูบของ
เครื่องยนตน์ั่นเอง เครื่องยนต์ท่ีมีการเผาไหม้ภายในทุกชนิดจะใช้น้ ามันเชื้อเพลงิท่ีมาจาก น้ ามัน เป็นส่วนใหญ ่
สามารถแบ่งตามการใช้น้ ามันเชือ้เพลิงได้ 2 ชนิดคือ  

1. เครื่องยนต์แก๊สโซลี้ หรือเครือ่งยนต์เบนซิน (Gasoline Engine) 
2. เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) 

เครื่องยนต์เบนซนิ (Gasoline Engine) 
เครื่องยนตเ์บนซินเปน็ เครือ่งยนต์ท่ีใช้น้ ามันเชื้อเพลงิกับอากาศผสมกันในคาร์บูเรเตอร ์ โดยส่วนผสม

ท่ีได้เราเรยีกว่า “ไอดี ” ไอดีจะถูกป้อนเข้าไปในกระบอกสูบทางช่องไอดี (Inlet valve) ไอดีจะถูกอัด และถูก
จุดระเบิดภายในกระบอกสูบโดยประกายไฟจากหัวเทียน 

ชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์เบนซินแบ่งออกได้  2  แบบคือ  แบบท่ีเคลื่อนไหวได้ และแบบท่ีอยู่กับท่ี 
1.1 แบบท่ีเคลื่อนไหวได้มีดังนี ้

1.1.1 ลูกสูบ (Piston)                        
1.1.2 ก้านสูบ (Connecting rod) 
1.1.3 เพลาข้อเหวีย่ง  (Crank shaft) 
1.1.4 แหวนลูกสูบ (Piston rings) 
1.1.5 สลักลูกสูบ (Piston pins) 
1.1.6 ล้อชว่ยแรง (Fly wheel) 
1.1.7 เพลาลูกเบีย้ว (Cam shaft) 
1.1.8 ลิ้น (Valve) 
1.1.9 ลูกกระทุ้งลิ้น (Valve tappet) 
1.1.10 สปริงลิ้น (Valve springs)     



 

       
 1.2 แบบท่ีอยู่กับท่ีไม่เคลื่อนไหว มีดังนี้ 

1.2.1 เสื้อสูบ (Cylinder block) 
1.2.2 ฝาสูบ (Cylinder head) 
1.2.3 กระบอกสูบ (Cylinder)  
1.2.4 ปะเป็นฝาสูบ (Cylinder head gasket) 
1.2.5 อ่างน้ ามันเครือ่ง (Crank case) 
1.2.6 คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) 

 1.2.7 หม้อกรองอากาศ (Air cleaner) 
1.2.8 ถังน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel tank) 

 1.2.9 หัวเทียน (Spark plug) 
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนท่ีเราเหน็กันท่ัว ๆ ไปแบ่งตามจังหวะการท างานได้ 2 แบบคือ 

1. เครื่องยนต์ 4 จังหวะ (Four stroke cycle engine) 
2. เครื่องยนต์ 2 จังหวะ (Two stroke cycle engine) 



1.1 หลักการท างานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 

จังหวะดูด (Intake stroke)  
เมื่อลูกสูบเลือ่นจากศูนย์ตายบน (Top Dead Center) ลงสู่ศูนย์ตายล่าง (Bottom Dead Center) ลิ้น

ไอดีจะเปิดโดยกลไกบังคับลิ้นไอดี ลิ้นไอเสียจะปิด ส่วนผสมของไอดีจะถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบ จนลูกสูบถึง
ศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอดีก็จะเริ่มปิด เพลาข้อเหวี่ยงหมุนครึ่งรอบ 

 
จังหวะอัด (Compression stroke)   
เมื่อลูกสูบเลือ่นจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบน ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะปิด ลกูสูบจะอัดไอดีใน

กระบอกสูบข้ึนให้มีแรงดนัในกระบอกสูบประมาณ 100 – 200  ปอนด์ต่อตารางนิว้ ในจังหวะนี้เพลาข้อเหวี่ยง
หมุนครึ่งรอบ 

 
 



จังหวะระเบิด (Power stroke)  
ก่อนลูกสูบเลือ่นถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อย หวัเทียนจะจุดประกายไฟไอดีก็จะเกิดการระเบิดลุกไหม้ ซึ่ง

ก าลังดันท่ีเกิดข้ึนภายในกระบอกสูบจะเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า และผลักดันให้ลูกสูบเลื่อนลงสู่ศูนย์ตายลา่งเราจะได้
พลังงานในจังหวะนีเ้อง ในจังหวะนีเ้พลาข้อหมุนครึ่งรอบ  

 
จังหวะคาย (Exhaust stroke)     
ขณะท่ีลูกสูบจะเลื่อนลงถึงศูนย์ตายล่างเล็กน้อย ลิ้นไอเสยีจะเปิดด้วยกลไกบังคับลิ้น  ไอเสียจะถูกดัน

ออกจากกระบอกสูบดว้ยก าลงัดันของตัวมันเอง จนลูกสบูเลื่อนถึงศูนย์ตายล่างจากน้ันลูกสูบจะเลือ่นขึ้นสู่ศูนย์
ตายบน ไล่ไอเสียท่ีอยู่ในกระบอกสูบออกทางช่องไอเสีย และจะเริ่มต้นจังหวะดูดใหม่ เมื่อลูกสูบเลื่อนลง จังหวะ
นี้เพลาขอ้เหวี่ยงหมุนครึ่งรอบ 

 
สรุป การท างานของเครือ่งยนต์  4 จังหวะคือ ลูกสูบเลื่อนข้ึนลง 4 ครั้ง เพลาข้อเหวีย่งหมุน 2 รอบ 

เพลาลูกเบี้ยวหมุน 1 รอบ ได้งาน 1 ครั้ง                          



1.2 หลักการท างานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 

จังหวะท่ี 1  

 รูป 1 เมื่อลูกสูบเลื่อนลง ด้านบนหัวลูกสูบจะเปิดช่องส่งไอเสีย ด้านล่างของลูกสูบ ท่ีมีส่วนผสมของ
น้ ามันกับอากาศบรรจุอยู่ในหอ้งแคร้งและถูกอัดให้มีความดันไหลข้ึนไปตามช่องส่งไอดเีข้าไปในกระบอกสูบซ่ึงจะ
เป็นจังหวะดูด 

 
 
 รูป 2. เมื่อลูกสูบเลื่อนข้ึนไปอกีเล็กน้อย ท้ังสองข้างของลูกสูบจะปิดช่องส่งไอดีและช่องส่งไอเสีย เมื่อ
ลูกสูบเลือ่นขึ้นต่อไปอีก ด้านบนจะเกิดจังหวะอัด ด้านล่างลูกสูบจะเปิดชอ่งไอดี ไอดจีะถูกดูดเข้าไปในห้องแคร้ง 
จะเหน็ได้ว่าลูกสูบเลือ่นขึ้นครัง้เดียวจะเกิดจังหวะดูดและอดัรวมกัน เพลาข้อเหวี่ยงหมุนครึ่งรอบ 

 
  



จังหวะท่ี 2 
 รูป 3. เมื่ออัดสงูสุดหวัเทียนจะจุดประกายไฟท าให้ไอดีเกิดการระเบิดขึ้น และดันใหลู้กสบูเลื่อนลงมา 
ซึ่งก็คือจังหวะท่ีเราได้ก าลังงานนั่นเอง ในขณะเดียวกันจะเห็นว่าสว่นล่างของลูกสูบจะเปิดช่องไอดี ส่วนผสม
น้ ามันกับอากาศจะถูกดูดเข้ามาเก็บในห้องแคร้งเพือ่เตรียมส่งข้ึนไปยังส่วนบนของกระบอกสูบต่อไป 

 
รูป 4. เมื่อส่วนผสมของน้ ามันกับอากาศเกิดระเบิดและดนัให้ลูกสูบเลื่อนลงมา ปลายด้านหน่ึงของลูกสูบจะเปิด
ช่องไอเสยี ท าให้ไอเสียออกนอกกระบอกสูบ ซึ่งก็คือจงัหวะคายนั่นเอง จะเห็นไดว้่าเมือ่  ลูกสูบเลื่อนเพียงครั้ง

เดียว จะท าให้เกิดจงัหวะระเบิดกับจังหวะคายรวมกัน เพลาข้อเหวี่ยงหมุนครึ่งรอบ และในขณะเดียวกันด้านล่าง
ของลูกสูบก็จะปิดช่องไอดี สว่นผสมของน้ ามันกับอากาศจากคาร์บูเรเตอร์ จะไหลเข้าไปในห้องแคร้งไม่ได้ ขณะท่ี

ลูกสูบเลือ่นลงไปอีกก็จะท าให้ห้องแคร้งเกิดความดัน  พรอ้มท่ีจะส่งไอดีในหอ้งแคร้งเขา้ทางช่องส่งไอดีขึ้น
ส่วนบนของกระบอกสูบ ซึ่งจะเริ่มจงัหวะดูดใหม่ติดต่อกันไปอย่างนีเ้รื่อย ๆ  

 
สรุป  การท างานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะคือ ลูกสูบเลือ่นข้ึนลง 2 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 1 รอบจะ

เกดิการระเบิด 1 ครั้ง คือได้ก าลังงาน 1 ครั้ง 



เครื่อง ยนตด์ีเซล (Diesel Engine) 
เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องยนต์ท่ีจุดระเบิดด้วยก าลังอัด 

(Compression Ignition Engine) ซึ่งจะอัดอากาศภายในกระบอกสูบด้วยก าลังสูง น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็น
ชนิดท่ีระเหยตวัยาก มีจุดเดือดท่ีอุณหภูมิสูง ไม่ใช้ประกายไฟเป็นตัวจุดระเบิด แต่จะใชน้้ ามันเชือ้เพลิงฉีดเข้าไป
ในกระบอกสูบอย่างแรงทางหัวฉีด ท าให้เกิดการระเบิดขึน้ภายในกระบอกสูบ ท าให้ได้ก าลังงานออกมาใช้ งาน 
ดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซลจึงประหยัดน้ ามันกว่าเครือ่งยนตเ์บนซิน และสามารถใช้งานไดน้านกว่าของเครื่องยนต์
เบนซิน 4 จังหวะ 

หลักการท างานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะมีหลักการท างานคล้ายกับเครือ่งยนตแ์ก๊สโซลีน 4   
จังหวะ กล่าวคือเครือ่งยนต์ดเีซลมีการท างานคือ ลูกสูบเลื่อนข้ึนลง 4 ครั้ง เพลาข้อเหวี่ยงหมุน 2 รอบ เพลาราว
ลิ้นหมุน 1 รอบ ได้งาน 1 ครั้ง  

จังหวะดูด (Intake Stroke)เมื่อลูกสูบเลื่อนจากศูนย์ตายบน (Top Dead Center) ลงสู่ศูนย์ตายล่าง 
(Bottom Dead Center) ลิ้นไอดีเปิด ลิ้นไอเสียปิด อากาศจะถูกดูดเข้าทางช่องไอด ี ผ่านลิ้นไอดีเข้าบรรจุใน
กระบอกสูบจนลูกสูบเลื่อนลงถึงศูนย์ตายล่าง 

 
จังหวะอัด (Compression Stroke) จะท างานต่อเนือ่งจากจังหวะดูดคือ เมื่อเลือ่นจากศูนย์ตายล่างข้ึน

สู่ศูนย์ตายบน จะอัดอากาศให้เหลอืน้อยลงและมีความดันประมาณ 400 - 700 ปอนด์ต่อตารางนิว้ มีอุณหภูมิ
สูงประมาณ 400 องศา 

 



 
 จังหวะระเบิด (Power Stroke) ก่อนลูกสูบเลื่อนถึงศูนย์ตายบนเล็กน้อย หัวฉีด (Injection) จะฉีด
น้ ามันเชือ้เพลิงใหเ้ป็นฝอยเข้าไปกระทบกับอากาศท่ีร้อนจะท าให้เกิดการระเบิดขึ้น แรงดันจากการระเบิดจะ
ผลักดันให้ลูกสูบเลื่อนลงสู่ศูนย์ตายล่าง เราจะได้ก าลังงานในจังหวะนี้เอง 

                                          
จังหวะคาย (Exhaust Stroke) เมื่อลูกสูบเลือ่นถึงศูนย์ตายล่าง ลิ้นไอเสียจะเปิด ลิ้นไอดีปิด ลูกสูบจะ

เลื่อนขึ้นจากศูนย์ตายล่างข้ึนสู่ศูนย์ตายบน และขับไล่ไอเสียในกระบอกสูบใหอ้อกไปทางลิ้นไอเสีย เมื่อลูกสูบ
เลื่อนถึงศูนย์ตายบน ลิ้นไอเสยีจะปิด ลิ้นไอดีจะเปิดเมือ่ลูกสูบเลือ่นลง ซ่ึงจะเริ่มต้นจังหวะดูดใหม่ตอ่ไป 

 
สรุป ในเครือ่งยนต์ดเีซล การจุดระเบิดจะใช้ก าลงัอัดอากาศในกระบอกสูบใหเ้หลอืนอ้ยลง อุณหภูมิจะ

สูงแล้วหวัฉีดจะฉีดน้ ามันใหเ้ป็นฝอย เมือ่กระทบกับอากาศร้อนก็จะเกิดการระเบิดขึ้น 
 


