นิสิต มก. ควาแชมปรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงครั้งที่ 12 ระดับประเทศ
รุนรถประดิษฐระดับอุดมศึกษา สองสมัยซอน
ทีมนนทรีอีสาน A ซึ่งเปนนิสติ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ควารางวัลชนะเลิศสถิติสูงสุดอันดับที่ 1 รุนรถ
ประดิษฐ ระดับอุดมศึกษา จากการแขงขัน “ฮอนดาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ปที่ 12” ประจําป 2553
(Honda Econo Power Contest 2010) เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2553 ณ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค กรุงเทพฯ ภายใตแนวคิด “ยานยนตประหยัดพลังงานเพื่อโลก” ที่จัดขึ้นเพื่อมุงพัฒนา
เด็กไทยและฝมือชางจากสนามแขงขันเล็ก ๆ ไปปรับใชไดจริงในชีวิตประจําวันและในระดับโลก โดยการ
พัฒนาเครื่องยนตของรถจักรยานยนตฮอนดาดวยเทคโนโลยีใหม ประดิษฐและปรับแตงตัวรถและ
เครื่องยนตเพื่อใชทดสอบวัดคาสถิติ คาประหยัดน้ํามันสูงสุด โดยใชน้ํามันเพียงแค 1 ลิตร เพื่อใหรถวิ่ง
ไปไดไกลที่สุด
ทีมนนทรีอีสาน A แชมปเกาจากสนามฮอนดาประหยัดเชือ้ น้ํามันเพลิง ปที่ 11 เมื่อป 2552 และ
ในปนั้น ทีมนนทรีอีสาน เอ ก็ไดเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ที่
ประเทศญี่ปนุ ครั้งที่ 29 (The 29th Soichiro Honda Econopower Compitition) ดวย แตในการ
แขงขันครั้งนั้นไดเกิดอุบตั ิเหตุกับระบบเครื่องยนตทําใหพลาดรางวัลไปอยางนาเสียดาย และสําหรับการ
แขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ปที่ 12 นี้ ทีมนนทรีอีสาน A ก็กลับมาสรางผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้ง
ดวยการทําคาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่สถิติ 522.9007 กิโลเมตร/ลิตร จากรถที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ
ทั้งสิ้นจํานวน 247 คันทั่วประเทศ ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศสถิติสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับอุดมศึกษา พรอม
กับชุดเครื่องมือชางชุดใหญ 1 ชุด และเครื่องยนตฮอนดาเว็บ 100 ซีซี ระบบหัวฉีด จํานวน 1 เครื่อง ทีม
นนทรีอีสาน A มีสมาชิกประกอบดวย นายประยุทธ สุวรรณา ผูจัดการทีม เจาหนาทีป่ ระจําสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต นายวสันต มโนขันธ ชัน้ ปที่ 3 น.ส.ศิรินภา ศรลม ชั้นปที่ 4 ชางเครื่อง
น.ส.รัตนาพร สุทธิ ชัน้ ปที่ 4 คนขับ และ นายสุธีเกียรติ โสภาเวทย ชั้นปที่ 4 โดยกติกาการแขงขันนัน้
กําหนดใหรถแขงประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงตองเขาวิ่งบนสนามแขงขันจํานวน 11 รอบ มีระยะทาง 1,208
เมตร และ มีคาความหนาแนนของน้ํามัน 0.742 กรัม/ซีซี โดยใชเวลาวิ่งบนสนามไมเกิน 24 นาที 29.95
วินาที ซึ่งตองควบคุมความเร็วของรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงไมต่ํากวา 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทาง
ตอรอบ 942 เมตร
เครื่องยนตประดิษฐทที่ ีมนนทรีอีสาน A ใช เปนเครื่องยนตฮอนดา 4 จังหวะ 125 ซีซี รุน Wave
125 มีน้ําหนัก 40 กก. แตมกี ารปรับเปลี่ยนเปลือกนอก ถอดเฟองเกียร แตยังคงขอเหวี่ยง ลูกสูบและ
เปลือกภายนอกที่มีการออกแบบมาดีแลว มีการปรับเปลี่ยนสวนตาง ๆ จนน้ําหนักเหลือเพียง 20 กก.

เนนสรางจุดระเบิดใหมใหกับเครื่องยนต โดยการออกแบบแคมชาฟทใหม จากเดิมเปดที่ 4.5 มม. เปนไอดี
2 มม. และ ไอเสีย 2 มม. ในสวนของระบบจายน้ํามันเปนแบบระบบหัวฉีด PGM-Fi (Program Fuel
injection) ซึ่งเปนระบบจายน้ํามันแบบใหมทที่ างฮอนดาไดนํามาใชในเครื่องยนตของเครื่องยนตสูบเดียว
โดยใช Sensor ตรวจจับคาตาง ๆ เชน คาความดันไอดีสมบูรณ คาการเปด-ปดของลิ้นเรง คาความรอน
ของเครื่องยนต คาความเอียงของตัวรถ เปนตน ซึ่งคาที่กลาวมาจะถูกสงไปยังกลองสมองกล (ECM)
ซึ่งทั้งระบบจะทํางานโดยอัตโนมัติ และสั่งใหหัวฉีดจายน้าํ มันและทําใหเครื่องยนตทํางาน นอกจากนี้
ไดนําชุดอุปกรณอิเล็คทรอนิกของรถยนต (ECU) เขามาประยุกตเขาไปในระบบจายน้ํามันแบบหัวฉีดนี้
ดวย เพื่อเขาไปควบคุมปรับคามาตรฐานทีก่ ลอง (ECM) สั่งจายน้ํามันออกมาใหนอยลงกวาเดิม จึงทําให
ประหยัดน้ํามันมากกวาระบบมาตรฐานเดิม ซึ่งสามารถปรับจูนเครื่องยนตไดผานทางคอมพิวเตอรได
ตามที่ตองการ
การออกแบบตัวถัง ใชทฤษฏีตามหลักอากาศพลศาสตร ที่ลมปะทะดานหนารถจะแบงลม
ออกเปน 2 สวน ในดานบนจะออกแบบใหเปนรูปหยดน้ํา สวนในดานลางจะออกแบบไมใหเกิดลมวนดาน
ใตทองรถ น้ําหนักตัวรถทั้งหมด 50 กก. เทคนิคในการออกแบบตัวรถนั้นใหความสําคัญกับรูปทรงเปน
หลัก อาศัยจุดดีและจุดดอยจากโมเดลรถในปกอน ๆ ใชลูกปนลอเบอรเดียวกันทัง้ รถ ซึ่งเปนลูกปนเบอร
เดียวกับที่ใชในระบบแคมชาฟท 6902-Z ชิ้นสวนตัวถังรถทั้งหมดทําจากโครงสรางเปนสแตนเลต รูปตัวถัง
ของรถเปนไฟรเบอรทั้งคัน ระบบเบรกใชระบบแบบดิสเบรกของอุปกรณจกั รยาน
เทคนิควิธีการขับขี่ เริ่มตนดวยการสตารท โดยใชเวลาจากจุดสตารทไตความเร็วไปถึงระดับ 34
กม./ชม. ภายในเวลาไมเกิน 5-7 วินาที หลังจากนัน้ จะดับเครื่อง และปลอยใหรถไหลไปตามทาง ซึง่ จะได
ระยะทางประมาณ 800- 1,000 เมตร หลังจากนั้นเมื่อความเร็วลดลงถึงระดับ 23-24 กม./ชม. นักแขงจะ
เริ่มสตารทเครื่องอีกครั้งและทําความเร็วใหไดถึง 34 กม./ชม.อีกครั้ง ภายในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 วินาที
และจะดับเครื่องอีกครั้ง โดยจะดําเนินการวนรอบอยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบระยะทางการแขงขัน สําหรับ
การควบคุมรถจะประสานงานชางเครื่องกับผูขบั ขี่โดยใชโทรศัพทมอื ถือในการนับรอบ แตหลักสําคัญจะให
นักแขงเปนผูควบคุมรถทั้งหมด โดยอาศัยความเร็วรถเปนตัวกําหนดวาจะดับเครื่องหรือสตารทเครื่องอีก
ครั้งเมื่อไหร แตทั้งนี้ทีมแขงจะคอยควบคุมเวลารวมตอรอบใหกบั นักแขงอีกครั้ง

