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ค้าน้า 

รายงานเล่มนี้จัดเป็นส่วนหน่ึงของวิชา โครงการเร่ืองรถประหยัดน้ ามัน โดยรายงานเล่มนี้ได้

น าเสนอวิธีการและขั้นตอนการท า รถประหยัดน้ ามันอย่างละเอียดครบถ้วนสมาชิกในกลุ่มผู้จัดท าหวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจในโครงการ รถประหยัดน้ ามัน

หรือ น าโครงการนี้ไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนามากยิ่งขึ้น ถ้าหากรายงานเล่มนี้มี

ข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 

บทน้า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ปัจจบุันในการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติตามหลักสูตร ได้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะวิชาชีพ   
โดยการปฏิบัติงานจริง ซึ่งการปฏิบัติของแผนกช่างยนต์จะเน้นทางด้านยานยนต์ประหยัดน้ ามัน ซึ่งใน
ปัจจุบันน้ ามันก็มีราคาสูงขึ้นมาก และอัตราการเคลื่อนที่และการใช้น้ ามันที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึง
เล็งเห็นความส าคัญตรงจุดนี้ และเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนารถประหยัดน้ ามันขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาดัง    
เกล่า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์ประหยัดน้ ามันมากยิ่งขึ้น 
1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาเคร่ืองยนต์ของรถให้ประหยัดน้ ามันมากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อฝึกทักษะการสร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีมในหมู่คณะ 
3.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บูรณาการความรู้ความสามารถ ทักษะ                                                    

ประสบการณ์ สามารถสร้างงาน ประดิษฐ์คิดค้นบริหารจัดการหรือให้บริการและปฏิบัติงานได้ 
1.3 เป้าหมาย 

1.3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ประดิษฐ์รถ E-co no ประหยัดน้ ามัน 1 คัน 
-รับน้ าหนักคนไม่เกิน 50 กิโลกรัม 
-น้ าหนักรถ 85 กิโลกรัม 

1.3.2 เชิงคุณภาพ 
-สามารถใช้งานได้จริงประหยัดน้ ามัน ทนทาน และทันสมัย 
-สามารถประหยัดน้ ามันและวิ่งในระยะทางที่ได้ ถึง 408 กิโลเมตร ต่อ 1ลิตร 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1ให้เคร่ืองยนต์ได้ประหยัดน้ ามันมากยิ่งขึ้น 

  1.4.2ให้ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ความสามารถและทักษะ 
  1.4.3 ให้การสร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีมในหมู่คณะ 
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1.5 วิธีด้าเนินการ 

 
ตารางท่ี 1 วิธีการด าเนินการ 
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เดือน
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หมาย
เหตุ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมและวางแผน 
-ศึกษาหาข้อมูล 
- จัดท าโครงการ 
- น าเสนอโครงการ 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
- จัดอุปกรณ์ 
- ลงมือปฏิบัติ 
- ทดสอบประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแก้ไข 
- จัดรูปเล่ม 
- สร้างสื่อเพื่อน าเสนองาน 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
- ส่งรูปเล่มรายงาน 
- น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 
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บทท่ี 2 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

              2.1 ประวัติรถประหยัด ECONO 
ทุกวันน้ีหลายคนที่ก าลังจะซื้อรถคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินค าพูดกล่าวทั้งจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ 

"อีโค่คาร์"  ที่แม้ปัจจุบันรถอีโค่คาร์จะกลายเป็นค าที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดี แต่เคยสงสัยบ้างไหมว่า รถยนต์

ที่เราก าลังพูดถึงนี้เป็นรถยนต์อะไรกันแน่ และวันนี้ ทีมงานSanook! Auto ก็จะมาท าให้เพื่อนๆเข้าใจกันว่า 

รถที่เราเข้าใจเป็นอย่างที่เข้าใจกันหรือไม่     รถยนต์ "อีโค่คาร์" เป็นรถยนต์ที่เกิดจากนโยบายของ

ภาครัฐบาลเมื่อหลายปีที่แล้ว ที่เล็งเห็นความเป็นไปได้ของราคาน้ ามันที่จะสูงขึ้นตามล าดับในอนาคต ท าให้

เกิดแผนในการสร้างรถยนต์นั่งขนาดเล็กขึ้น โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการรักษาสิ่งแวดล้อม มากกว่าความ

ประหยัดน้ ามัน แต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองสิ่งก็ไปด้วยกันท าให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ต่อความเข้าใจของ

คนทั่วไป 

                  ค าว่า Eco Car นั้น หลายคนเข้าใจผิดไปคิดถึง Economy Car ซึ่งหมายถึงรถราคาถูก เพื่อคนมี

รายได้น้อยเป็นหลักแต่ อันที่จริงแล้ว นั่นกลับมิใช่ความหมายของค าว่า Eco Car เลย อันที่จริงแล้ว Eco Car 

มาจากศัพท์ค าว่า Ecology Car ซึ่งหมายถึง รถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย

ได้ใช้ข้อก าหนดตามมาตรฐานของยุโรป ทั้งในส่วนของ Euro4 ซึ่งกล่าวถึงเร่ืองมลพิษ และ UNECE94-95 ที่

กล่าวถึงเร่ืองความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ Global standard Eco car ที่ก าหนดในเรื่องของอัตร

การสิ้นเปลืองน้ ามันต่อลิตร  และยังมีข้อก าหนดที่ในบางประเทศก าหนดเพิ่มเติม เช่น อัตราภาษี เป็นต้น 

                 ดังนั้นจะเห็นว่าเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากว่า Eco Car คือรถราคาถูก แล้วจะไม่ดี ไม่มีมาตรฐาน 

วิ่งทางไกลไม่ได้ โครงสร้างไม่แข็งแรง  เร่ืองเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดทั้งสิ้น  เน่ืองจากรถ Eco Car เป็นรถที่

ถือว่ามีมาตรฐานการผลิตที่สูงมาก จนกระทั้งค่ายรถยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายยังไม่สามารถผลิตรถได้ตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  แต่ส่วนที่ราคารถถูกลงเน่ืองจากได้รับการยกเว้นภาษีอย่างมาก  ทั้งในส่วนของอะไหล่  

เคร่ืองจักร และวัสดุที่ต้องน าเข้า  สรรพสามิต  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเร่ืองการลงทุน

ต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  เป็นต้น 

                Eco Car เป็นชื่อเรียกอย่างย่อจากสื่อต่างๆ ที่มาจากค าว่า Ecology Car หรือรถยนต์รักษา

สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ตามที่หลายคนเข้าใจว่าคือรถยนต์ประหยัดพลังงานหรือ Economy Car ซึ่งแม้จะดู

เหมือนว่ามีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างกัน ในแง่ของความหมาย ซึ่งแนวคิดของรถอีโค่คาร์ใน

บ้านเรานั้น ต้องปฏิบัติตามกฏที่ส าคัญหลายข้อ จึงจะผ่านการรับรองว่า รถคันดังกล่าวเป็นอีโค่คาร์ และจะ

ได้รับส่วนลดตามนโยบายของภาครัฐบาลด้วย 
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2.2 คุณสมบัติ 
 1.       ความประหยัดน้ ามัน รถยนต์อีโค่คาร์ต้องประหยัดน้ ามันตามกฏเกณฑ์ โดยต้องมีอัตราการ

ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงไม่เกิน 5 ลติรต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร หรือ น้ ามัน 1 ลิตรวิ่งได้ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
2.       การรักษาสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้รถยนต์รุ่นที่จะถูกผลิตขึ้นมาเป็นอีโค่คาร์ ต้องมีการปล่อย

มลพิษปลอดภัยระดับ Euro4 คือ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อระยะทาง 1 
กิโลเมตร เท่านั้น 

 3.       ความปลอดภัยชั้นน า ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ตามมามาตรฐานความ
ปลอดภัยของยุโรป (UNECE 94 และ 95) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง 

4.       ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ใช้ได้ทั้งเคร่ืองยนต์เบนซินมีความจุไม่เกิน  1.3  ลิตร  และที่ยัง
ไม่เห็นก็มีเคร่ืองยนต์ดีเซล ที่ก าหนดให้มีขนาดไม่เกิน  1.4  ลิตร ซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะมีในอนาคต
อันใกล้นี้ดังน้ันถ้ามองรถยนต์อีโค่คาร์แล้ว นี่ไม่ใช่รถยนต์ที่มีราคาถูกไร้คุณภาพตามที่หลายคนเข้าใจ ทั้งที่
เพียงติดกับภาพลักษณ์ในเร่ืองขนาดของมัน หากแต่นี่คือรถที่มีมาตรฐานต่างๆรองรับมากมาย ซึ่งถึงเวลา
แล้วที่ต้องเปลี่ยนมุมมองจากความเป็นรถกระป๋องราคาถูกมาสู่ รถที่มีดีที่มาตรฐาน ซึ่งราคาที่ถูกของมันมา
จากการอุดหนุนจากภาครัฐไม่ใช่ต้นทุนต่ าอย่างเข้าใจ 
ECO CAR ที่  - รถเล็กส าหรับอนาคตของไทยไซส์เล็กประหยัดราคาถูก                                                  
ECO CAR ที่   - รถเล็กส าหรับอนาคตของไทยไซส์เล็กประหยัดราคาถูก  
ค าว่า  ECO CAR   หมายถึงหลาย ๆ ข้อต่อไปนี้ 

1. 1,300 - 1,400 ซีซี  
2 .ต้องมีก าลังการผลิต 1 แสนคันภายใน 5 ปี 
3 . 2 ปีข้างหน้า  
4 .มีอัตราการใช้น้ ามัน 20 ก.ม. ต่อ 1 ลิตร 5 1.0 กรัมต่อ 1 กม. 
5.ปล่อยก๊าซไฮโดรคาร์บอนได้ไม่เกิน 0.1 กรัมต่อ 1 กม. 
6.เศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (UNECE)  

ข้อมูลทางเทคนิค Honda Wave 100 และ Wave 100 s 
เป็นเคร่ืองยนต์ ECONO  POWER  4 จังหวะ ระบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ประหยัดทนทานสูง   97 ซีซี 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ เต็มพลังแรงจัด ประหยัดสูงสุดไม่ต้องเติมออโต้ลูป ไอเสียหมดจด 
(DECOMPRESSURE START SYSTEM) เคร่ืองยนต์ทนทาน มาตรฐานฮอนด้า 4 จังหวะ พร้อมพิสูจนิ
ความทนทาน ด้วยการรับประกันเคร่ืองยนต์ ยาวนานถึง 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร ให้คุณมั่นใจ วางใจได้
ยาวนาน 
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2.3 วิธีการประหยัดน้้ามันแบบง่าย ๆ 
 ตอนนี้ราคาน้ ามันก็มีวี่แววว่าจะขึ้นต่อไปเร่ือยๆ คนกรุงอย่างเรา ๆ ก็ยังคงเดินทางไปไหนมาไหนโดยอาศัย 
"รถยนต์" เป็นหลัก ดังนั้นไม่ว่าทางไหนที่จะสามารถประหยัดได้ก็น่าที่จะลองดู 
 ดังนั้น “ผู้จัดการ มอเตอร์ร่ิง” จึงได้มีวิธีประหยัดน้ ามันแบบง่าย ๆ 12 วิธี มาฝากกัน โดยเป็นการ รวบรวม
จากอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ลองปฏิบัติดูอาจจะช่วยประหยัดได้บ้างไม่มากก็น้อย  

ขั้นตอนการประหยัด ผลที่จะได้รับ 
 1. เติมน้ ามันหลัง 4 ทุ่ม หรือก่อน 9 โมงเช้าเสมอ อุณหภูมิที่เย็นน้ ามันหดตัวได้ปริมาตรมากขึ้น 2% 

 2. เติมน้ ามันแค่หัวจ่ายตัดพอแล้ว 
ถ้าเติมจนเต็มปร่ี ร้อนๆน้ ามันจะขยายตัวระเหยทิ้งที่รู
ระบาย 

 3. อุ่นเคร่ือง 1 นาทีในหน้าร้อนและ 3 นาทีในหน้าหนาว 
เคร่ืองจะได้ไม่ใช้ก าลังฉุดมากและการหล่อลื่นจะ
สมบูรณ์ขึ้น 

 4. ค่อยๆออกตัวเมื่อรถจอดนิ่ง 1-2 พันรอบ 
ได้ความนิ่มนวล ประหยัด และลดการสึกหรอของ
เคร่ืองยนต์ 

 5. ควรใช้เกียร์สูงเมื่อรถวิ่งได้ 2500 รอบขึ้นไป การลากเกียร์จะท าให้ชดเกียร์ท างานจนอายุการใช้งานสั้น 
 6. เคร่ือง 2.0 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ท าให้ประหยัด 110 
กม./ชม. 

รักษาสเถียรภาพความเร็วท าให้กินน้ ามันน้อยที่สุดขณะ
รถวิ่ง 

 7. เคร่ือง 1.6 ลิตรขึ้นไปความเร็วคงที่ที่ท าให้ประหยัด 90 
กม./ชม. 

รักษาสเถียรภาพความเร็วท าให้กินน้ ามันน้อยที่สุดขณะ
รถวิ่ง 

 8. พักรถสัก 15 นาทีเมื่อขับเกิน 4 ชม.เพื่อให้ลดความร้อน 
ให้น้ ามันในระบบคลายความร้อนกลับมามีคุณสมบัติที่ดี
อีกครั้ง 

 9. เกียร์ถอยกินน้ ามันมากสุด ควรค่อยๆถอยไม่ต้องรีบ เกียร์ถอยใช้อัตราทดและแรงฉุดมากกว่าทุกเกียร์ 
 10. ก่อนถึงปลายทางสัก 500 เมตรให้ปิด COM แอร์ลด
ภาระเคร่ือง 

เป่าลมไล่ความชื้นในตู้แอร์และไล่เชื้อราที่อยู่ในนั้นด้วย 

 11. เช็คลมยางให้สม่ าเสมอทุกๆ 2 อาทิตย์และเมื่อจะออก
เดินทางไปต่างจังหวัด 

ลมยางอ่อนวิ่งได้ช้า ขอบยางสึกมากอายุการใช้งานสั้น 

 12. พยายามอย่าใส่ของไว้ในรถเยอะ 
เพิ่มน้ าหนักรถท าให้รถกินน้ ามันเพิ่มขึ้น 20 % ตาม
ระยะทาง 

 
ตารางท่ี 2 วิธีการประหยัดน้ ามันแบบง่ายๆ 
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2.4 หัวฉีดหลักประจ้าสูบ   ECCS                                              
หัวฉีดประจ าสูบที่ใช้ในระบบ ECCS (นิสสัน)  จะถูกติดตั้งอยู่ที่ฝาสูบบริเวณช่องทางเข้าของไอดี ที่

ปลายของหัวฉีดจะมีลักษณะเป็นรู เมื่อมีสัญญาณพัลส์ที่ส่งมาจากคอมพิวเตอร์ไปกระตุ้นให้ขดลวดแม่เหล็ก
ดึงให้พลันเยอร์เคลื่อนตัวถอยหลัง ท าให้เข็มฉีดเปิดให้น้ ามันเชื้อเพลิงผ่านเข้าไปในท่อร่วมไอดีด้วย ระยะที่
เข็มหัวฉีดถูกยกขึ้นจะคงที่ แต่แรงดันเชื้อเพลิงที่เข็มหัวฉีดจะแตกต่างกัน ดังนั้นปริมาณการจ่ายเชื้อเพลิงจะ
ถูกควบคุมด้วยการเปลี่ยนแปลงของช่วงระยะเวลาของการยกเข็มหัวฉีดเท่านั้น จึงท าให้กระแสไฟฟ้าที่ส่ง
มายังหัวฉีดนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากสาเหตุนี้คอมพิวเตอร์จึงจะต้องควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ส่งมายัง
หัวฉีดเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ในรูปที่ 2.5 แสดงภาพตัดแสดงส่วนประกอบการภายในและต าแหน่งติดต้ังของ
หัวฉีด 
    
 

 
 
                                                      
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หัวฉีด 
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2.5 หัวเทียน (Sparkplug) 
 
ท าหน้าที่สร้างประกายไฟส าหรับจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ ลักษณะของหัวเทียน จะมีเปลือกนอก

เป็นโลหะ และมีกระเบื้องหรือเซรามิก เป็นฉนวน เคลือบอยู่ภายใน ขั้วกลางของหัวเทียน ได้รับแรงไฟมา
จาก สายไฟแรงดันสูง/สายหัวเทียน (High-Tension Leads) ซึ่งต่อมาจาก จานจ่าย (Distributor) อีกทอดหน่ึง 
ขั้วกลางของหัวเทียน จะยื่นผ่านศูนย์กลางของฉนวน ออกไปที่บริเวณหัวของหัวเทียน ส่วนเปลือกนอกที่
เป็นโลหะ มีขั้วดินติดอยู่ในการติดตั้งหัวเทียน จะต้องหมุนเกลียวหัวเทียน เข้าสวมไปกับเกลียวของฝาสูบ 
เพื่อที่บริเวณหัวของหัวเทียน จะได้ยื่นเข้าไป เป็นส่วนหน่ึงของห้องเผาไหม้ กระแสไฟจุดระเบิด จะวิ่งเข้ามา
ที่จุ๊บหัวเทียน ผ่านศูนย์กลางหัวเทียน แล้วมาจุดประกายไฟ ที่เขี้ยวหัวเทียน (เพราะที่เขี้ยวหัวเทียน เป็นขั้ว 
ไฟลบ หรือ กราว์ด หรือ สานดิน ซึ่งขันเกลียวติดอยู่กับฝาสูบ) ภาพล่างจะแสดงส่วนประกอบต่างๆของหัว
เทียนภาพล่างจะแสดงการจุดระเบิดหรือสปาร์ค ของหัวเทียนนอกจากนี้หัวเทียนยังถูกแบ่งออกได้เป็น หัว
เทียนร้อน และหัวเทียนเย็น หลายท่านคงเคยได้ยินมาก่อน มาดูกันครับหัวเทียนร้อน คือ หัวเทียนที่มี
ความสามารถระบายความร้อน จากการเผาไหม้ ออกไปสู่ภายนอกได้น้อย ซึ่งจะท าให้ตัวมันเอง มีการสะสม
ความร้อนเอาไว้มากหัวเทียนเย็น คือ หัวเทียนที่มีความสามารถ ระบายความร้อนได้ง่าย และเร็วหัวเทียนทั้ง 
2 ชนิด ต่างกันที่ความยาวของฉนวนบริเวณส่วนหัวของหัวเทียน กล่าวคือ หัวเทียนร้อน มีฉนวนที่ยาว และ
แคบ ท าให้ส่งผ่านความร้อนได้ล าบาก ซึ่งตรงข้ามกับหัวเทียนเย็น ซึ่งมีฉนวนที่สั่นกว่า เมื่อเกิดความร้อนขึ้น 
ก็สามารถระบายออกได้ดีกว่า 

ถ้ามีค าถามถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับการใช้หัวเทียน ไม่ตรงกับลักษณะการใช้งาน  
1.ใช้หัวเทียนร้อน กับเคร่ืองยนต์ ที่ท างานหนัก และต่อเน่ืองตลอดเวลา เป็นเวลานาน 

ความร้อน จะสะสมอยู่ในหัวเทียนมาก เมื่อความร้อนเพิ่มมากขึ้น จนถึงจุดหนึ่ง ก็มีโอกาส ที่จะเกิดการชิง 
จุดระเบิดก่อน เคร่ืองยนต์อาจได้รับความเสียหาย 

2.ใช้หัวเทียนเย็น กับเคร่ืองยนต์ ที่ท างานไม่หนัก เมื่อเกิดการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้  
หัวเทียนเย็น จะมีความสามารถในการระบายความร้อนได้เร็ว อุณหภูมิที่เกิดขึ้นตรงหัวเทียน มีโอกาสที่จะ
ต่ ากว่าประสิทธิภาพที่ควรจะเป็น จึงอาจเกิดคราบสกปรก ที่บริเวณหัวเทียน ซึ่งเป็น สาเหตุให้กระแสไฟวิ่ง
ผ่านล าบาก เคร่ืองยนต์อาจวิ่งสะดุด หรือเดินไม่เรียบ ได้ 
แล้วจะ รู้ได้ยังไงว่าเคร่ืองยนต์หรือรถที่ใช้อยู่จะต้องใช้หัวเทียนแบบไหน ก็คงต้องตรวจเช็คได้จาก คู่มือ 
หรือ สเป็ค ของรถ ดีที่สุด 
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2.6 วิธีการสังเกต สีและลักษณะของหัวเทียน ว่า เคร่ืองยนต์ของคุณสมบูรณ์หรือไม่ 
- มีสภาพสีด าแห้ง สามารถเช็ดออกได้ง่าย แสดงว่าส่วนผสมหนา 
- มีสภาพน้ ามันเคร่ืองเปียก แสดงว่าลูกสูบ กระบอกสูบ แหวนลูกสูบสึกหรอ หรือ หลวม 
- มีสภาพไหม้กร่อน แสดงว่าเคร่ืองยนต์ท างานที่อุณหภูมิสูงเกินไป อาจใช้หัวเทียนผิดเบอร์ หรือ

ผิดสเป็ค 
- มีสภาพสีขาวจับหรือสีเหลืองจับ แสดงว่าไฟอ่อนเปลี่ยนหัวเทียนให้ร้อนขึ้น 

อีก กรณีที่เกิดขึ้นคือ ระบบเผาไหม้สมบูรณ์ แต่ ใช้หัวเทียนนานไปหน่อย (ซึ่งจริงๆควรเปลี่ยนนานแล้ว) เลย
มีอาการหัวเทียนสึกหรอ มาดูรูปกันครับ เป็นรถของผมเอง 
 
2.7 คุณสมบัติของหัวเทียน 

1. ต้องรับแรงดันได้ 700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
2. ทนอุณหภูมิได้ 2,500 องศาเซลเซียสหรือ 4,500 องศาฟาเรนไฮต์ 
3. รับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี 
4. ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 
5. ต้องมีการจุดประกายไฟที่แน่นอนในทุกสภาวะการท างานของเคร่ืองยนต์ 
6. อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของหัวเทียนทองค าขาว หรือ Platinum จะมีอายุประมาณ 100,000 

กิโลเมตรส่วน หวัเทียนแบบธรรมดา จะมีอายเฉลี่ยุประมาณ 20,000 กิโลเมตร ควรตรวจเช็คทุก 10,000 
กิโลเมตรไหนๆก็พูดถึงเร่ืองหัวเทียนแล้วจะไม่พูดถึงสายหัวเทียนก็กะไรอยู่เดี๋ยวมันจะน้อยใจ มะมาว่ากัน
ต่ออีกหน่อยครับสายหัวเทียน และสายจากคอลย์ไปจานจ่าย เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรตรวจสอบบ้างเมื่อใช้งาน
มานาน โดยเฉพาะรถที่ผ่านการใช้งานมานานนับปี อาจเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพ หรือ แตกร้าวของสาย 
หรือสายขาดใน 
 
 2.8 อาการเสียของสายหัวเทียนท่ีพบบ่อยๆ 

- รอบเดินเบาของเคร่ืองยนต์สดุดและเคร่ืองยนต์สั่นกระตุกเป็นบางครั้ง 
กรณีนี้พบว่าสายเกิดการขาดใน ท าให้การจุดระเบิดที่สูบนั้นๆ ดีบ้างไม่ดีบ้าง เมื่อถอดหัวเทียนของสูบนั้นๆ
ออกมาดูจะพบว่ามีสภาพการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และทิ้งคราบเขม่าไว้มากกว่าสูบอื่นๆที่ปกติ เมื่อเร่งขึ้น
รอบสูงๆกลับพอท างานได้ไม่แสดงอาการให้เห็นก็มี ทั้งนี้อาจเพราะการสปาร์คที่ต่อเนื่องท าให้ไฟแรงสูง
สามารถกระโดดข้ามได้อย่างต่อเนื่องท าให้การวิเคราะห์อาการได้ล าบาก 

- เคร่ืองยนต์สะดุดเมื่อเร่งความเร็ว และเร่งไม่ขึ้นอืดขึ้นมาเฉยๆเท่าที่เคยประสบมา พบทั้งสายขาด
ใน และสายเกิดการร่ัวท าให้เกิดการสปาร์คลงกราวด์ ในกรณีที่ต าแหน่งร่ัวของสายอยู่ใกล้กันกับส่วนที่เป็น
โลหะ อาการเหมือนน้ ามันไม่พอ หรือระบบส่งน้ ามันปกพร่อง หรือ คาร์บูเรเตอร์สกปรก 
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2.9 วิธีตรวจสอบสายหัวเทียนแบบง่ายๆ มีอยู่ 2 วิธีคือ 
1.ตรวจสอบขณะเคร่ืองท างานจริง โดยการติดเคร่ืองยนต์ไว้ จากนั้นให้ลองดึงจุ๊บยางที่เสียบเข้าที่

หัวเทียนออกโดยเร่ิมจากสูบที่1ก่อน ถ้าดึงออกแล้วเคร่ืองมีอาการสดุด แสดงว่าสายหัวเทียนของสูบ1 ยังใช้
งานได้ แต่ถ้าดึงจุ๊บยางออกแล้วเคร่ืองยนต์ไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยแสดงว่าสายหัวเทียนเส้นนั้นมีปัญหา 
หรือหัวเทียนอาจมีปัญหา จากนั้นเสียบจุ๊บยางคืนกลับเข้าที่ แล้วลองสูบที่ 2,3,4 ตามล าดับ 

2.การตรวจสอบสายหัวเทียนวิธีนี้คือการวัดค่าความต้านทานของสาย โดยใช้มัลติมิเตอร์วัด ถ้าสาย
หัวเทียนปกติจะวัดได้โดยประมาณ 1-10K (กิโลโอห์ม) สายสั้นจะได้ค่าน้อยกว่า ถ้ามากกว่านี้แสดงว่าสาย
อาจเสื่อมสภาพ ถ้าวัดแล้วไม่ขึ้นแสดงว่าสายขาดในในขณะท าการวัด ควรขยับสายดูด้วยเพราะบางครั้งสาย
ที่ขาดในบางจังหวะอาจติดกันอยู่ท าให้คิดว่าสายไม่เสียได้ หรือใช้วิธียืดสายให้ตรงและออกแรงดึงให้ตึง
นิดๆ ขณะวัดก็ได ้

 
2.10 การเชื่อม 

การเชื่อม เป็นขบวนการที่ใช้ส าหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้า
ด้วยกัน ปกติใช้วิธีท าให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่
หลอมเหลว เมื่อเย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางคร้ังใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้
เกิดรอยเชื่อม ซึ่งตรงข้ามกับการบัดกรีอ่อนและการบัดกรีแข็งซึ่งไม่มีการหลอมละลายของชิ้นงานชิ้นงาน มี
แหล่งพลังงานหลายอย่างส าหรับน ามาใช้ในการเชื่อม เช่น การใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้
กระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น ในอุตสาหกรรม
มีการน ามาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ า 
การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, 
ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง ในยุคเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษ
ที่ 19 มีการใช้งานเฉพาะการเชื่อมทุบ (forge welding) เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโลหะ เช่นการท าดาบในสมัย
โบราณ วิธีนี้รอยเชื่อมที่ได้มีความแข็งแรงสูง และโครงสร้างของเน้ือรอยเชื่อมมีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ แต่มีความล่าช้าในการน ามาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้มีการพัฒนามาสู่การเชื่อมอาร์ค 
และการเชื่อมโดยใช้เปลวแก๊สออกซิเจน และหลังจากนั้นมีการ เชื่อมแบบความต้านทานตามมา 
เทคโนโลยีการเชื่อมได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 1 และคร้ัง
ที่ 2 เทคโนโลยีการเชื่อมแบบใหม่ๆ ได้มีการเร่งพัฒนาเพื่อรองรับต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทน
การต่อโลหะแบบเดิม เช่นการใช้หมุดย้ าซึ่งมีความล่าช้าอย่างมาก ขบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ 
(SMAW) เป็นขบวนการหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงนั้นและกระทั่งปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมวิธีที่ใช้งานกัน
มากที่สุดในประเทศไทยและประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายเน้ือหา 

1 การเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ 
2 ความเค้นตกค้างหรือความเค้นที่เหลืออยู่ (Residual stress) 
3 การเคาะเพื่อคลายตัว (Peening) 
4 เหล็กกล้า (Steel) 
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2.11 การเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ 
การเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ (SMAW) หรือที่เรามักเรียกกันว่า กันเชื่อมธูป บางต ารามัก

เรียกกันว่า Manual Metal Arc (MMA) หรือ Stick Welding การเชื่อมแบบนี้ลวดเชื่อมจะมีฟลั๊กซ์หุ้ม
ภายนอกแกนลวด และกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านแกนลวดเชื่อมไปยังส่วนปลาย กระแสไฟฟ้าที่มีทั้งชนิด
กระแสตรง (DC) และชนิดกระแสสลับ (AC) การเลือกใช้งานควรเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตลวดเชื่อม 
โดยปกติจะมีพิมพ์ไว้ข้างกล่องลวด โดยจะมีการชี้บ่ง เช่น ยี่ห้อ, เกรดของลวดเชื่อม, ขนาด x ความยาวลวด, 
ชนิดกระแสไฟที่แนะน าให้ใช้งานในแต่ละท่าเชื่อม, ชนิดฟลั๊กซ์หุ้ม เป็นต้น กระแสไฟจะถูกส่งผ่าน
แหล่งจ่าย โดยทั่วไปจะเป็นเคร่ืองเชื่อม การเร่ิมต้นเชื่อมส าหรับลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ท าได้ 2 วิธี คือการเขี่ย
อาร์คและการแตะปลายลวดกับผิวชิ้นงานแล้วยกขึ้นในระยะที่เหมาะสมเพื่อคงการอาร์คไว้ ขณะอาร์คจะมี
ความต้านทานระหว่างปลายลวดกับผิวชิ้นงานเกิดเป็นความร้อนที่สูง ซึ่งสูงพอที่จะหลอมละลายได้ทั้ง
ผิวชิ้นงานและปลายลวดเชื่อมให้เกิดการหลอมรวมตัวกันเป็นเนื้อโลหะรอยเชื่อม 
 
2.12 ความเค้นตกค้างหรือความเค้นท่ีเหลืออยู่ (Residual stress) 

ความเค้นตกค้าง คือ สิ่งที่ตกค้างอยู่ เป็นสาเหตุเริ่มต้นของการเกิดความเค้นทั้งหมด (จากแรง
ภายนอก, จากการไม่สมดุลของความร้อน) ซึ่งต้องก าจัดออก เป็นความเค้นที่เหลืออยู่ระหว่างพื้นที่หน้าตัด
ชิ้นงาน แม้ว่าไม่มีความเค้นภายนอกมากระท า ความเค้นคงเหลือเกิดขึ้นจากหลายเหตุผล รวมทั้งการไม่
ยืดหยุ่นให้ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และผลจากการปรับปรุงด้วยความร้อน ความร้อนจากการ
เชื่อมเป็นสาเหตุให้ชิ้นงานขยายตัวในวงจ ากัด เช่นการเชื่อมแบบหลอมละลาย หรือการจับยึดชิ้นงาน
ระหว่างการเชื่อม เมื่อเนื้อรอยเชื่อมเกิดเย็นตัว บางพื้นที่เย็นก่อนและเกิดการหดตัวก่อนส่วนอื่น ความเค้น
ตกค้างที่เหลืออยู่ คือสิ่งที่ได้จากการหลอม รวมทั้งการเย็นตัวของชิ้นงานที่ไม่สมดุลกัน ขณะที่ไม่สมารถ
ควบคุมความเค้นตกค้างได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ การออกแบบจ านวนมากขึ้นกับมัน ตัวอย่างเช่น ความ
แข็งแรงของกระจก และการเผื่อความเค้นล่วงหน้าของคอนกรีต ความเค้นในคอนกรีต ขึ้นกับการป้องกัน
ความเปราะ เสียหาย ใท านองเดียวกัน ความโน้มเอียงสู่การเกิดโครงสร้างที่แข็งเปราะ (marensite) การก่อ
รูปแบบของความเค้นในมีดดาบโดยเจาะจงให้คมมีความแข็ง สามารถป้องกันการแตกที่คมดาบ บางอย่าง
เชน่ ล ากล้องปืน ท าด้วยท่อสองท่อให้ยึดติดกัน ท่อด้านในถูกบีบอัดขณะภายนอกท าให้ขยายออกได้ เพื่อ
ป้องกันการแตกจากร่องที่เป็นเกลียวของล ากล้องแน เมื่อกระสุนพุ่งออกไป ปกติชิ้นส่วนท าให้ร้อนหรือจุ่ม
ในของเหลวไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) เพื่อช่วยส่วนประกอบ การบีบอัดที่เหมาะสมโดยทั่วไปจะท า
อย่างรอบคอบของการใช้ความเค้นตกค้าง สลักเกลียวพวงมาลัยของยานยนต์ ตัวอย่างเช่น การกดรูของดุม
ล้อ รูมีขนาดเล็กกว่าสลัก เพื่อต้องการอัดแรงผ่านสลักให้เกิดความเค้นตกค้าง ความเค้นตกค้างจะผูกติดเข้า
ด้วยกันกับชิ้นส่วน ตัวอย่างอื่นๆเช่นตะปู เป็นต้น 
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2.13 การเคาะเพื่อคลายตัว (Peening) 
เป็นการปฏิบัติงานทางกลของโลหะ โดยหมายถึงการตีด้วยหัวค้อนหรือการยิงในระยะสั้น (short 

peening) การเคาะเพื่อคลายตัวเป็นขบวนการท างานเย็น มันโน้มน้าวให้ให้เกิดการขยายของผิวโลหะงานที่
เย็น เนื่องด้วยเหตุนั้น การผ่อนคลายความเค้นแรงดึง และ/หรือความเค้นอัดภายใน การเคาะเพื่อคลายตัวยัง
กระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวคงเหลือ (stain hardening) ของผิวโละหะ 
การเคาะคลายด้วยมือ (hand peening) กระท าหลังการเชื่อมเพื่อคลายความเค้นแรงดึงซึ่งเกิดขึ้นในเนื้อรอย
เชื่อมและรอบๆโลหะงานจากการเย็นตัว ระดับการลดลงของความเค้นแรงดึงอย่างน้อยที่สุดคือบริเวณที่
เกิดขึ้นใกล้ผิวรอยเชื่อมเท่านั้น การเคาะคลายตัวมีแนวโน้มให้ความแข็งสูงขึ้นในเนื้อเชื่อมและงานบางอย่าง
ควรหลีกเลี่ยง ด้วยเหตุผลนี้การเคาะคลายตัวโดยทั่วไปไม่ถูกยอมรับจากโค้ดส่วนใหญ่, มาตรฐานหรือ
ข้อก าหนด (เช่น ASME B31.3 หมวด 328.51 (d) ทุกๆรูปแบบของการเคาะคลายตัวถูกก่อนการน ามาใช้งาน
บนเน้ือเชื่อมต้องด าเนินการข้อก าหนดของการทดสอบชิ้นงาน ชิ้นงานที่ด าเนินการทดสอบกระบวนการ
ท างานเชื่อมนั้น ตัวแปรที่จ าเป็นทั้งหมดนั้นจะถูกใช้เพื่อการผลิตงานเชื่อม ถ้าหากเนื้อเชื่อมถูกเคาะคลายตัว
ระหว่างการทดสอบกระบวนการของขั้นตอนการเชื่อม การทดสอบทางกลซึ่งตามมาของขั้นตอนจะแสดง
ให้เห็นคุณสมบัติทางกลของเนื้อเชื่อม คุณสมบัติทางกลเหล่านี้ ต้องเข้ากันได้กับคุณสมบัติทางกลของวัสดุ
ซึ่งจะเชื่อมเข้าด้วยกัน ถ้ามันไม่ได้ด าเนินการมีการสอบตกและขั้นตอนการเชื่อมนั้นไม่ถูกยอมรับที่จะใช้ใน
การเชื่อม การเคาะคลายตัวถูกน ามาใช้ในการการผลิตงานเชื่อมที่ถูกก าหนดให้กระท าเท่านั้นอีก 
 
2.14 เหล็กกล้า (Steel) 

เหล็กกล้าเป็นโลหะผสมประกอบด้วยธาตุเหล็ก (iron) , คาร์บอน 0.2-1.7 หรือ 2.0% ไม่เกินกว่านี้
โดยน้ าหนัก (C:1000-10,8.67Fe) ขึ้นกับเกรดที่ใช้งาน คาร์บอนเป็นธาตุที่มีผลอย่างมากต่อโลหะผสม แต่
ธาตุอ่ืนๆที่น ามาใช้เช่น แมงกานีส, ทังสะเตน, คาร์บอนและธาตุอ่ืนๆท าหน้าที่ให้เกิดปฏิกิริยาการชุบแข็งใน
ผลึกอะตอมของเหล็ก จากการเลื่อนไหลของโครงสร้างอื่นๆภายในเน้ือเหล็กกล้า จ านวนของธาตุที่ผสมและ
รูปแบบของมันเป็นตัวควบคุมบทบาทในเหล็กกล้า (ธาตุตัวถูกละลาย ขั้นตอนการตกตะกอน) เช่น ความ
แข็ง ความเหนียว ความทนต่อแรงดึงของการมีผลต่อเหล็กกล้า เหล็กกล้าที่มีการเพิ่มคาร์บอนสามารถให้
ความแข็งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเหล็กแต่ให้ความเปราะมากขึ้นด้วย การถูกละลายได้ของคาร์บอนในเหล็ก (iron) 
ในรูปแบบออสเตนไนต์ คือ 2.14% โดยน้ าหนัก การเกิดขึ้นที่ 1149 C คาร์บอนที่เข้มข้นมากกว่านี้หรือ
อุณหภูมิต่ ากว่านี้จะสร้างโครงสร้างซีเมนไต์ (โครงสร้างเปราะ) โลหะผสมที่มีคาร์บอนมากกว่านี้ คือ
เหล็กหล่อที่ได้มาจากการหลอม (Cast iron) เพราะมันมีจุดหลอมต่ า เหล็กกล้ามีความโดดเด่นจากเหล็ก
เหนียว (wrought iron) ซึ่งมีธาตุอ่ืนผสมเพียงเล็กน้อย 1-3% ของน้ าหนักโดยสแลก (slag) ในรูปแบบของ
อนุภาคขนาดเล็กในทุกทิศทาง การให้เกรนที่มีลักษณะโครงสร้างเหล็ก มันมีความต้านทานต่อสนิมมากกว่า
เหล็กกล้าและเชื่อมได้ง่าย ในทุกวันน้ีเราพูดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า เหมือนกับว่าเจาะจง
เพียงเป็นอย่างเดียวกัน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ พวกมันได้เคยถูกแบ่งไว้เป็น 2 แบบ 
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2.15 การกลึง 
    การท าให้กลมหรือให้เป็นรูปต่างๆ ด้วยเคร่ืองหมุน] 
ผู้ที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลึงของหรือต้มสารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างควรสวมแว่นตา
ป้องกัน ไอ กรด ด่าง หรือป้องกันผงที่จะกระเด็นเข้าตา] 
turning  (เทิร์น'นิง) 

 การหมุน, การหัน, การไข, การบิด, การเบือน, การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง, ที่เลี้ยว, หัวเลี้ยว, หัวโค้ง, 
งานกลึง, การกลึง 
2.16 การใช้เครื่องกลึงอย่างถูกต้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
                      1. ศึกษาแบบงานให้เข้าใจ 
                      2.   ตรวจสภาพความพร้อมของเคร่ืองกลึงก่อนการปฏิบัติงาน ถ้ามีข้อบกพร่องแจ้งให้ผู้
ควบคุมทราบและแก้ไขทันที 
                      3.   จับงานด้วยสามจับฟันพร้อมให้ชิ้นพ้นจากปลายหัวจับประมาณ 1-1.5 เท่าของความโตของ
ชิ้นงานกลึง 
                      4.   จับมีดกลึงปาดหน้ากับป้อมมีด ให้ปลายมีดพ้นจากป้อมมีดให้สั้นเท่าที่จะสามารถท างาน
ได้สะดวก แล้วเอียงป้อมมีดให้ปลายมีดท ามุมประมาณ 2-5 º กับชิ้น 
                      ระวัง อย่าให้ป้อมมีดเลื่อนออกมาพ้นจากกึ่งกลางแท่นเลื่อนขวางมากเกินไป 
                      5. ตั้งความเร็วรอบของเคร่ืองกลึง โดยปรับแขนโยกหรือปุ่มตามความเร็วรอบที่ค านวณได้ 
                      6. เลื่อนป้อมมีดให้มีดพ้นจากหัวจับและชิ้นงานพอประมาณแล้วเปิดสวิตซ์เคร่ืองกลึง 
                      7. เร่ิมกลึงปาดหน้างาน โดยการป้อนกินงานจากกึ่งกลางออกมายังขอบงานส าหรับด้านแรกท า
การกลึงปาดหน้าพอเรียบ 
                      8. เอียงปลายมีดกลึงเป็นมุม 45 º เพื่อกลึงลบคมที่ปลายงานตามแบบ 1 x 45 º 
                      9.   เจาะรูยันศูนย์ให้ได้ความโตของรูเจาะตามแบบงาน โดยจับหัวจับดอกเจาะยันศูนย์ (Drill 
Chuck) กันรูเรียวของยันศูนย์ท้ายแท่น 
                      10.    เมื่อปาดหน้างานและเจาะรูยันศูนย์ข้างหน่ึงเรียบแล้ว ใหช้ิ้นงานไปขีด ดว้ยเวอร์เนยีไฮ
เกจ จับงานและกลึงงานอีกข้างหนึ่ง และเจาะรูยันศูนย์เช่นเดียวกับอีกข้างหนึ่ง พร้อมกับลบคมงาน 
                      11.    เมื่อกลึงงานเสร็จแล้วใหป้ิดสวิตช์เคร่ืองกลึง และท าความสะอาดและหยาดน้ ามัน
เคร่ืองกลึงให้เรียบร้อย 
 
  
 
 
 
 
 



20 
 

2.17 การท้าสีรถ  
ขั้นตอนนะครับ 
1.เตรียมรถที่ต้องการท าพื้นโดยล้างท าความสะอาดและถอดชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสีออก 
2. ท าความสะอาดขจัด คราบไขมัน  คราบยาขัด  คราบแก้ว ซิลิโคนและสิ่งสกปรกต่างๆ   โดยใช้น ้า

ยาเช็ดคราบ 
3. เคาะตกแต่งบริเวณที่มีรอยบุกหรือรอยรักยิ้ม 
4. เมื่อเคาะตกแต่งเรียบร้อยแล้ว  ใช้กระดาษทรายน ้าเบอร์ 100 (ไม่ต้องใช้น ้า) หรือจะใช้ผ้าทรายก็

ได้ ขัดแต่งบริเวณที่เคาะให้กว้างออกมา  เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการโป็วทับของสีโป๊วพลาสติก 
5. ใช้สีโป๊วพลาสติกโป๊วทับบริเวณที่ได้เคาะตกแต่งไว้จนกว่าจะเรียบ เมื่อเสร็จแล้วทิ้งไว้เพื่อให้สี

โป๊วแห้งตัว 
6. ใช้กระดาษทรายน ้าเบอร์ 100 - 150 ขัดแต่งสีโป๊ะจนเรียบเป็นที่นา่พอใจ   (ในการขัดแต่งต้องใช้  

ไม้รองขัด รองกระดาษทรายเพื่อให้หน้าส าผัสของกระดาษสม ่าเสมอในการขัดแต่งเทคนิค   ในขณะขัดแต่ง
ให้ใช้มือลูบบริเวณที่ขัดกับพื้นที่ใกล้เคี่ยงดูว่าเรียบเสมอกันหรือไม่ พื้นที่ที่ขัดแต่งต้องไม่เป็นคลื่น  

7. ในพื้นที่ที่เป็นสีเดิมให้ใช้กระดาษทรายน ้าเบอร์ 320 ขัดแต่งให้ทั่วบริเวณที่จะพ่นสีรองพื้น 
8. ติดกระดาษปิดบังในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสี 
9.  น ารถเข้าห้องพ่นสีและติดกระดาษปิดบังในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสี 
10. ใช้ลมเป่า   เพื่อไล่ฝุ่นละอองออกจากชิ้นงาน 
11. ท าความสะอาดชิ้นงานด้วยน ้ายาเช็ดคราบ 
12. ใช้ลมเป่า   เพื่อไล่ฝุ่นละอองและความชื้น 
13. ใช้ผ้าเหนียว ( Tack Cloth )   ลูบเบาๆบนชิ้นงาน   เพื่อจับฝุ่น 
14. น าสีรองพื้นที่ต้องการมาพ่น   2 - 3  เที่ยว  โดยให้ศึกษาจากค าแนะที่ผู้ผลิตชี้แจง   และทิ้งไว้จน

สีรองพื้นแห้งสนิท 
15  ในการขัดสีรองพื้นเพื่อเตรียมส าหรับพ่นสีจริง แนะน าให้ใช้กระดาษทรายน ้าเบอร์  800 - 1,000 

เทคนิคที่น่าสนใจระหว่างที่พ่นสีรองพื้นเสร็จแนะน าให้น าสีที่มีเช็ดสีที่เข้มกว่าสีรองพื้น เช่น  สีด า  มาผสม
กับทินเนอร์ให้ใส แล้วน ามาพ่นทับบนสีรองพื้นบางๆประมาณ  1 เที่ยวพ่นให้เป็นหมวกบางๆอย่าพ่นหนา
เวลาขัดออกจะขัดออกยากเทคนิคนี้จะช่วยให้เราขัดสีรองพื้นได้ทั่วและเรียบ   เพราะถ้าบริเวณไหนที่เรายัง
ขัดไม่ถึง ก็จะมีละอองสีติดอยู่ให้เราเห็น 
        
ประโยชน์ของรถท่ีประหยัดน้้ามัน 
   1.สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าน้ ามันในเวลาเราออกเดินทางในสถานที่ต่างๆได้ด้วยดี 
   2.ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกเป็นส่วนหน่ึง 
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บทท่ี 3 
วิธีการด้าเนินงาน 

 
3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
1.1 คิดหาวิธีการท า รถประหยัดน้ ามัน 

   1.2 แบ่งหน้าที่แต่ละคน ให้ท างาน 
2.เลือกประธานและกรรมการ 

                             ชื่อ-สกุล ต้าแหน่งหน้าท่ี 
1.นาย สุวรรณ วนาจตุรงค์  
 

ช่างประกอบระบบล้อรถ ระบบเลี้ยว และปรับแต่งความสวยงามของ
รถ 

2..นายมนัส สุภาคีรีศรี ช่างประจ าต าแหน่งการเคาะพ่นสีรถและปรับแต่งความสวยงามของ
รถ 

3..นายภรภัทร ใจใส่ ช่างประจ าต าแหน่งเคร่ืองยนต์ ระบบไฟฟ้ารถ ระบบน้ ามัน และ
ระบบหัวฉีด 

 
ตารางท่ี 3 เลือกประธานและกรรมการ 

3.ตั้งชื่อโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
4.จัดซื้อวัสดุ 
5.จัดประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 

 
3.2 การด้าเนินงาน 

1.ประชุมเร่ืองการด าเนินโครงการ 
2.ปรึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
3.จัดหาวัสดุ และ สถานที่ด าเนินงาน 
4.ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน 
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3.3 ตารางแบบแสดงค่าใช้จ่าย 

ล้าดับท่ี       รายการ ราคาต่อหน่วย จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ลูกสูบ  1,000  1ลูก 1,000   

2 ชุดเบรก 100  5ชุด 500   
3 โซ่ 266  3เส้น 800   
4 สเตอร์ 300  3อัน 900   
5 กรองอากาศ 125  2อัน 250   
6 กระจกมองข้าง 250  1 คู่ 250   
7 กระจกหน้าพลาสติกอัคคีลีก 200  2แผ่น 400   
8 ยางนอก 282.5  4เส้น 1,130   
9 ยางใน 150  6 เส้น 900   
10 น้ ามันเคร่ือง 100  2 ลิตร 200   
11 น้ ามันสองที 100  1 ลิตร 100   
12 สายรัด 50  1 ถุง 50   
13 สายท่อน้ ามัน 105  2เส้น 210   
14 วาล์วกันกลับ 400  1 อัน 400   
15 น้ ามันเบนชิน 40  4 ลิตร 160   
16 สายเบรก 60  5 เส้น 300   
17 สายเร่ง 100   2 เส้น 200   
18 ลวดเชื่อม 50  5 เส้น 250   
19 disembark 350  1 อัน 350   
20 กาวร้อน 50  2 อัน 100   
21 ผ้าคลัตช ์ 150  1 ชุด 150   
22 ดุมล้อ/ซี่ล้อ 200  2 ชุด 400   

                        รวม 9,000   9,000   
 

ตารางท่ี 4 ตารางแบบแสดงค่าใช้จ่าย 
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บทท่ี 4 
การออกแบบและทดลองแบบแปลน 

4.1 แบบแปลน 

 

 

ภาพท่ี 2  มุมมองจากด้านข้าง 
 

 

ภาพท่ี 3  มุมมองจากด้านข้างและด้านบน 

ก.ความสูงของรถ  วัดจากพื้นไม่เกิน 180 เซนติเมตร  
ข.ระยะห่างของล้อหน้ากับล้อหลัง วัดจากด้านข้างไม่ต่ ากว่า 100 เซนติเมตร 
ค.ความยาวของตัวรถวัดจากหน้าสุดถึงหลังสุด ยาวสุดไม่เกิน 350 เซนติเมตร 
ง.ระยะห่างของล้อซ้ายกับล้อขวา ห่างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
จ.ความกว้างของรถวัดจากซ้ายสุดถึงขวาสุด  กว้างไม่เกิน 250 เซนติเมตร 
ฉ.ท่อไอเสียจะต้องยื่นออกนอกตัวรถ ยื่นไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
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4.2 ตารางบันทึกการทดสอบประสิทธิภาพ 

 
 

ตารางท่ี 5 ตารางบันทึกการทดสอบประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ล้าดับ                      ผลการทดสอบ                วิธีแก้ไข           ผลการแก้ไข 
1 จากที่ได้ทดสอบเวลาวิ่งในสนามท าให้เบรกไม่

ค่อยอยู่ 
เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ เบรกได้ดีกว่าเดิม 

 
2 การออกตัวของรถ ออกตัวช้าและใช้เวลาการเร่ง

นาน กว่ารถจะออกตัวได้ 
เปลี่ยนสเตอร์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม 
พร้อมเพิ่มใส่เฟืองทด 

สามารถออกตัวได้ดีขึ้น และ
อัตราการเร่งก็สั้นลงกว่าเดิม 

3 จากที่ได้ทดสอบมาแล้วพบว่า สตาร์ทไม่ค่อยติด 
หรือติดยาก 

ท าการล้างหัวฉีด 
เป่ารูน้ ามัน 

สตาร์ทติดเป็นอย่างดี 

4 จากการที่ได้ทดสอบในสนามวิ่ง เวลาวิ่งเลี้ยวโค้ง 
เลี้ยวโค้งได้ไม่ค่อยดีนัก และจะมีเสียงดังที่ฝา
ครอบบนด้วย 

ปรับมุมระยะเลี้ยวที่ได้ศูนย์ และดัก
เหล็กโครงรถให้ขยายออก กว้างขึ้น
นิดหนึ่ง 

สามารถเลี้ยวได้ดีกว่าเดิม 
และเสียงที่ดังอยู่ตรงฝา
ครอบบนนั้นก็ไม่ดังอีกแล้ว 

5 จากที่ได้ทดสอบในสนามวิ่งแล้ว สังเกตได้ว่าการ
ไหลของรถ จะไหลได้ไม่ค่อยดีนัก ไหลได้สั้นๆ 

เปลี่ยนลูกปืนล้อที่มีประสิทธิภาพ
ดีกว่าเดิมและเปลี่ยนดอกยางนอก
ให้เป็นดอกยางที่เรียบ 

รถไหลได้ดีมาก และไหลได้
ยาวนานกว่าเดิมเป็นหลาย
เท่า 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด้าเนิน 
               จากที่ได้ท ารถประหยัดน้ ามันขึ้นมานี้หลังจากที่ได้ทดลองประสิทธิภาพของรถประหยัดน้ ามันคัน
นี้แล้ว สรุปได้ดังนี้ 
               1.สามารถประหยัดน้ ามันได้ถึง 408 กิโลเมตรต่อ 1 ลิตร 
               2.สามารถประหยัดน้ ามันได้ดีกว่ารถฮอนด้ารุ่นเดิม และรุ่นก่อน 
               3.นักเรียนมีความรู้เร่ืองการตัดเหล็ก การเชื่อม การพ่นสี รู้วิธีการท างานของเคร่ืองยนต์ รู้จักการ
ท างานเป็นทีม และมีความสามัคคีในการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
              1.กระจกหน้าของรถมองเห็นได้ไม่ทั่ว จึงเลยต้องเจาะรูฝาครอบเพิ่ม เพื่อให้คนขับมองเห็นได้ดีขึ้น
กว่าเดิม 
              2.ระบบเบรก คือเบรกอย่างไรก็ไม่อยู่ก็เลยต้องหาซื้อผ้าเบรกใหม่ที่มีคุณภาพดีๆและมีประสิทธิภาพ
ที่มั่นคงแข็งแรงทนทาน 
              3.ดุมล้อกับลูกปืนที่สวมเข้ากันไม่ได้ จึงต้องเอาดุมล้อเข้าเคร่ืองกลึง เพื่อที่จะคว้านให้รูดุมล้อขยาย
กว้างขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะสวมใส่ลูกปืนล้อได้เข้าพอดีกับดุมล้อ 
              4.ระบบหัวฉีดน้ ามัน คือเคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด จึงต้องถอดระบบหัวฉีดออกมาล้าง เพราะว่ารู
หัวฉีดตัน น้ ามันจึงเลยไม่สามารถฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
              1.เปลี่ยนลูกปืนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อที่การไหลของรถจะไหลลื่นได้ดีขึ้น 
              2.การควบคุมของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของระบบจ่ายน้ ามัน เพื่อที่จะช่วยให้
การประหยัดน้ ามันของรถ ประหยัดน้ ามันได้ดีขึ้น 
              3.เปลี่ยนยางนอกทั้งสามเส้นให้เป็นยางเรียบ ยางนอกที่ไม่มีดอกยาง เพื่อช่วยให้การไหลลื่นของรถ
ได้ดีขึ้น 
              4.เปลี่ยนโครงรถใหม่ เพื่อประสิทธิภาพของรถที่แข็งแรง ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ 
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บรรณานุกรม 

http://auto.sanook.com/4370/  

http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=3358 

http://www.aphonda.co.th/product/wave100s/ 
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ภาคผนวก 
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ภาพท่ี 4  ลงเอกสารก่อนทดสอบเคร่ือง 

 

ภาพท่ี 5  ลงเอกสารก่อนทดสอบเบรก 
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ภาพท่ี 6  ถ่ายรูปภาพบนเวทีหลังแข่งเสร็จ

 

ภาพท่ี 7  ฐานทดสอบเบรก 
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ภาพท่ี 8  ลงเอกสารก่อนเติมน้ ามันรถ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9  ถ่ายรูปหลังประสบความส าเร็จ 
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ภาพท่ี 10  ทดสอบเคร่ืองสตาร์ทเดินเบา 

 

 

 

ภาพท่ี 11 หลังการแข่งขัน 
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ภาพท่ี 12 รถโดนกักไว้หลังได้สถิติ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 ไปเอารถกลับเต้นหลังจากรถโดนกักไว้หลังได้สถิติ 
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ภาพท่ี 14  เจ้าหน้าตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถให้กับทีมแข่ง 

 

ภาพท่ี 15  เตรียมการแข่งขัน 
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ภาพท่ี 16  จุดสตาร์ทแข่งขัน 
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