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                                      หน่วยที ่ 1     โครงสร้างของระบบส่งก าลงั 
 

หัวข้อเร่ือง  
1.1    โครงสร้างและหนา้ที่ส่วนประกอบของระบบส่งก าลงัรถยนต ์
1.2    ประเภทของการขบัเคล่ือนรถยนต ์
1.3    หนา้ที่ของคลตัชร์ถยนต ์
1.4    หนา้ที่ของกระปุกเกียร์รถยนต ์
1.5    หนา้ที่ของขอ้ต่อและเพลากลางรถยนต ์
1.6    หนา้ที่ของเพลาทา้ยและเฟืองทา้ย 
 

สาระส าคญั 
1. โครงสร้างของระบบส่งก าลงัท าหนา้ที่ส่งก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้ดว้ยอตัราทดของเฟือง

ในอตัราทดต่างๆ กนั 
2. ประเภทของการขบัเคล่ือนรถยนตป์ระกอบไปดว้ย การขบัเคล่ือนลอ้หลงั การขบัเคล่ือนลอ้

หนา้  การขบัเคล่ือน 4  ลอ้ 
3. คลตัชร์ถยนตท์  าหนา้ที่ ตดั-ต่อ  ก าลงัขบัระหวา่งเคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์ 
4. กระปุกเกียร์รถยนต์ท  าหน้าที่เปล่ียนอตัราทดเพื่อใชใ้นการส่งก าลังรถยนตเ์พื่อให้รถยนต์

สามารถส่งก าลงัขบัเคล่ือนไดสู้ง 
5. ขอ้ต่อและเพลากลางรถยนต์ท  าหน้าที่สงก าลังขบัจากกระปุกเกียร์ไปสู่ชุดเฟืองทา้ยด้วย

ความเร็วรอบหลายระดบัโดยไมมี้อาการสัน่กระพอื 
6. เพลาทา้ยและเฟืองทา้ยท าหน้าที่ยึดล้อหลงัทั้งสองขา้งให้ตั้งตรงและพาล้อให้เคล่ือนที่ไป

ขา้งหนา้หรือขา้งหลงั ขบัลอ้หลงัทั้งสองขา้งให้หมุนดว้ยความเร็วเท่ากนัและไม่เท่ากนัเม่ือ
จ าเป็นและรองรับน ้ าหนกัดา้นทา้ยรถ 

   
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผูเ้รียนสามารถบอกช่ือโครงสร้างและหนา้ที่ส่วนประกอบของระบบส่งก า ลงัรถยนต ์  

ไดถู้กตอ้ง 
2.   ผูเ้รียนสามารถบอกประเภทของการขบัเคล่ือนรถยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
3.   ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของคลตัชร์ถยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
4.   ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของกระปุกเกียร์รถยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
5.   ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของขอ้ต่อและเพลากลางรถยนตไ์ดถู้กตอ้งตอ้ง 
6.   ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของเพลาทา้ยและเฟืองทา้ยไดถู้กตอ้ง 
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                                                บทที ่ 1 

เร่ือง   โครงสร้างของระบบส่งก าลงัรถยนต์  

 1.1 โครงสร้างและหน้าที่ส่วนประกอบของระบบส่งก าลังรถยนต์ 
               ระบบส่งก าลงัคือ  กลไกรวมซ่ึงถ่ายทอดก าลงังานที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองยนตไ์ปขบัล้อ
รถยนตห์รือท าหน้าที่ส่งก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้ดว้ยอตัราทดของเฟืองในอตัราทดต่างๆ 
กนั  อตัราทดที่ออกแบบไวอ้าจเป็นเกียร์เดินหน้า 4 หรือ 5 อตัราทด และเกียร์ถอยหลงั 1 อตัรา
ทด การออกแบบเช่นน้ีจะใชส้ าหรับรถยนตน์ัง่ ทัว่ๆ ไป ยกเวน้การออกแบบชนิดพเิศษ 

 
 

รูปที่  1.1  แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบส่งก าลงัรถยนต ์

1.2 ประเภทของการขับเคลื่อนรถยนต์ 
              การขบัเคล่ือนรถยนต ์ เป็นวิธีการน าก าลงัจากเคร่ืองยนต ์เพื่อไปใชใ้นการขบัเคล่ือน
ล้อของรถยนต์ซ่ึงมีระบบส่งก าลังมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันที่ใช้อยู่โดยทั่วไป  คือ  ประเภท
ขบัเคล่ือนล้อหลงัและประเภทขบัเคล่ือนล้อหน้า   นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองวางในแนวขวางตรง
กลางแต่ขบัเคล่ือนลอ้หลงัและแบบขบัเคล่ือนส่ีลอ้ (four wheel drive : 4 WD) ส าหรับการ
ขบัเคล่ือน 4 ลอ้อาจจะเป็นทั้งการขบัเคล่ือนส่วนเดียวและการขบัทั้ง  4  ลอ้ 

                       

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://static.howstuffworks.com/gif/four-wheel-drive-simple.jpg&imgrefurl=http://auto.howstuffworks.com/four-wheel-drive.htm/printable&usg=__jiW73re-GNjCPNbh8LLZKbLuYwo=&h=300&w=400&sz=35&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=umPBj-SS1s5IsM:&tbnh=124&tbnw=165&ei=juBnTZvoO9HxrQe7yIDGCw&prev=/images?q=four+wheel+drive&hl=th&biw=1362&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=300&vpy=70&dur=3605&hovh=194&hovw=259&tx=163&ty=110&oei=juBnTZvoO9HxrQe7yIDGCw&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0
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                        ระบบการขับเคลื่อนล้อหลัง ( Rear wheel drive  ) 

 

 

                                       รูปที่  1.2  ระบบการขบัเคล่ือนลอ้หลงั 

                     ระบบการขบัเคล่ือนลอ้หลงัน้ี   ลอ้รถยนตจ์ะเร่ิมก าจากเคร่ืองยนตเ์พื่อใชใ้นการ
หมุนขบัเคล่ือนรถยนตอ์ยูท่ี่ลอ้หลงั  ซ่ึงลอ้หนา้จะเป็นลอ้ตาม   โดยมีการออกแบบเป็น 2  แบบ
ดว้ยกนั  คือ แบบแรกเป็นแบบขบัเคล่ือนลอ้หลงัเคร่ืองยนตอ์ยูห่น้า  (  Front engine rear wheel  
drive ) ซ่ึงเป็นแบบที่นิยมใช้กนัมากในปัจจุบนั   แบบที่สองเป็นแบบที่เคร่ืองยนต์วางอยู่
ดา้นหลงัและขบัเคล่ือนลอ้หลงั  ( Rear engine rear  wheel  Drive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.monroe.com.au/uploads/images/tech_info_images/Rear Suspensions1.gif&imgrefurl=http://www.monroe.com.au/tech-info/suspension-systems/rear-suspensions.html&usg=__42hjHOKmcvBOUoEyqLuHsr1SW7s=&h=303&w=506&sz=9&hl=th&start=21&zoom=1&tbnid=V-_AP_RlfCcekM:&tbnh=92&tbnw=154&ei=xN9nTYm4O8Wecarh5Y0M&prev=/images?q=front+wheel+drive&hl=th&biw=1362&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=822&vpy=105&dur=18980&hovh=174&hovw=290&tx=115&ty=98&oei=k9tnTbL9FNHorQex7enFCw&page=2&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:21
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ระบบการขับเคลื่อนล้อหน้า  ( Front wheel Drive) 

 

รูปที่  1.3  แสดงการท างานของระบบรถขบัเคล่ือนลอ้หนา้ 

                ระบบการขบัเคล่ือนล้อหน้าน้ี  เคร่ืองยนตจ์ะถูกติดตั้งด้านหน้ารถยนต์  และมีการ
ขบัเคล่ือนลอ้หน้า โดยที่ลอ้หลงัจะเป็นลอ้ตาม  ระบบน้ีไดมี้การออกแบบไวเ้ป็น  2  แบบคือ  
แบบแรกเป็นแบบเคร่ืองยนตติ์ดตั้งตามแนวยาวของตวัรถ  และแบบที่สองเป็นแบบเคร่ืองยนต์
ติดตั้งตามแนวขวางของตวัรถยนต ์ ส าหรับรถยนตรุ่์นใหม่ๆ ที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัจะเป็นแบบ
เคร่ืองยนตติ์ดตั้งตามแนวขวางของตวัรถ 

ระบบการขับเคลื่อน  4  ล้อ ( Four  wheel Drive : 4 WD ) 

 
รูปที่ 1.4  ระบบการขบัเคล่ือน 4  ลอ้ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.team-bhp.com/forum/attachments/technical-stuff/93226d1232955670-query-front-wheel-drive-ssfrontwd.png&imgrefurl=http://www.team-bhp.com/forum/technical-stuff/52480-query-front-wheel-drive.html&usg=__fm5Qhxan4nqRAHcTGHz_wb8QCqA=&h=290&w=500&sz=178&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=VOOJwzhSk1d3JM:&tbnh=86&tbnw=148&ei=rMpnTariCo_JcdWU0I4M&prev=/images?q=front+wheel+drive&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=733&vpy=77&dur=7660&hovh=171&hovw=295&tx=181&ty=88&oei=S8pnTdHDBcTNrQfuy8jGCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.carbibles.com/images/4wd.jpg&imgrefurl=http://www.carbibles.com/transmission_bible_pg3.html&usg=__Dfw7yNmaiFTWcHH-AEWZRO3Ijw4=&h=480&w=640&sz=28&hl=th&start=114&zoom=1&tbnid=roKZ7pC4HLS6YM:&tbnh=122&tbnw=216&ei=pMtnTdrOEM_BcbyU3Y4M&prev=/images?q=four+wheel+drive+4+wd&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=856&vpy=97&dur=8065&hovh=194&hovw=259&tx=118&ty=96&oei=dctnTaT3B8zrrQez64XGCw&page=7&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:114
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.team-bhp.com/forum/attachments/technical-stuff/93226d1232955670-query-front-wheel-drive-ssfrontwd.png&imgrefurl=http://www.team-bhp.com/forum/technical-stuff/52480-query-front-wheel-drive.html&usg=__fm5Qhxan4nqRAHcTGHz_wb8QCqA=&h=290&w=500&sz=178&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=VOOJwzhSk1d3JM:&tbnh=86&tbnw=148&ei=rMpnTariCo_JcdWU0I4M&prev=/images?q=front+wheel+drive&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=733&vpy=77&dur=7660&hovh=171&hovw=295&tx=181&ty=88&oei=S8pnTdHDBcTNrQfuy8jGCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.carbibles.com/images/4wd.jpg&imgrefurl=http://www.carbibles.com/transmission_bible_pg3.html&usg=__Dfw7yNmaiFTWcHH-AEWZRO3Ijw4=&h=480&w=640&sz=28&hl=th&start=114&zoom=1&tbnid=roKZ7pC4HLS6YM:&tbnh=122&tbnw=216&ei=pMtnTdrOEM_BcbyU3Y4M&prev=/images?q=four+wheel+drive+4+wd&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=856&vpy=97&dur=8065&hovh=194&hovw=259&tx=118&ty=96&oei=dctnTaT3B8zrrQez64XGCw&page=7&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:114
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 ระบบการขบัเคล่ือน4 ลอ้ เป็นระบบที่ใชร้ะบบการขบัเคล่ือนที่ลอ้ทั้งส่ีลอ้ คือ ทั้ง 2 ลอ้หน้า
และ 2 ลอ้หลงั ระบบน้ีจะมีการออกแบบเป็น 2  แบบ คือ แบบขบัเคล่ือนส่ีล้อเป็นคร้ังคราว 
โดยการเลือกที่กระปุกเกียร์ช่วย และแบบขบัเคล่ือนส่ีล้อตลอดเวลา( full time four wheel 
drive)  

ส่วนประกอบของระบบส่งก าลงัรถยนต ์ประกอบดว้ย 

คลตัช ์( clutch ) 
กระปุกเกียร์ ( transmission ) 
ขอ้ต่อเล่ือน ( Slip joint ) 
ขอ้ต่ออ่อน ( Universal joint ) 
เพลากลาง ( Propeller shaft) 
เพลาทา้ย ( Rear axie shaft ) 
เพลาขบัหนา้ ( Drive shaft ) 
เฟืองทา้ย ( Differential ) 

                     1.3  คลัตช์รถยนต์  ( Clutch) 

 
 

รูปที่  1.5  แสดงส่วนประกอบคลตัชร์ถยนต ์
 

คลตัชร์ถยนต ์ท าหนา้ที่ ตดั-ต่อ ก าลงัขบัระบกระปุกเกียร์  การที่จะตอ้งมีคลตัช์ก็เพลาะว่า  การ
ติดเคร่ืองยนตใ์นแต่ละคร้ังนั้น  จะตอ้งท าในขณะที่เคร่ืองยนตไ์ม่มีภาระเรียกว่า โหลด ( Load) 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.motorera.com/dictionary/pics/c/coil-spring_clutch.jpg&imgrefurl=http://www.motorera.com/dictionary/cl.htm&usg=__Z0Zwt4mJctaaG8lqWKNCfhr78nc=&h=506&w=800&sz=94&hl=th&start=83&zoom=1&tbnid=qqqHY079sLHShM:&tbnh=92&tbnw=145&ei=O8xnTYifB4_5cbfmsI4M&prev=/images?q=clutch&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=246&vpy=101&dur=4490&hovh=178&hovw=282&tx=105&ty=84&oei=5stnTc-0OIrYrQfM2fnFCw&page=5&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:83
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นอกจากน้ียงัน ามาใชเ้พือ่ความสะดวกและปลอดภยัในการเปล่ียนเกียร์ดว้ยช่ึงการเล่ือนชุดเฟือง
ในกระปุกเกียร์เขา้และออกจากกนั  จ  าเป็นที่จะตอ้งตดัก าลงัขบัจากเคร่ืองยนตก่์อนทุกคร้ัง 

1.4   กระปกุเกียร์รถยนต์ เรียกว่า ทรานสมิชช่ัน ( Tranmission ) 

 

รูปที่  1.6  แสดงส่วนประกอบของกระปุกเกียร์รถยนต ์

                  เกียร์รถยนต ์คือ ชุดเฟืองที่อยูภ่ายในกระปุกเกียร์ วึ่งประกอบดว้ย ชุดเฟืองหลายชุด
ที่ต่อกนัอยา่งมีระบบ  ซ่ึงเกียร์ในระบบส่งก าลงัรถยนตจ์ะเป็นอุปกรการเปล่ียนอตัราทดเพื่อใช้
ในการส่งก าลงัรถยนต ์เพือ่ใหร้ถยนตส์ามารถส่งก าลงัไดสู้ง และเพือ่ขบัเคล่ือนรถยนตใ์นขณะ
เร่ิมตน้เคล่ือนที่โดยใชอ้ตัราทดเกียร์ต  ่า เพื่อเพิ่มแรงบิดให้กบัเพลาท าให้รถยนตมี์ก าลงัในการ
ขบัเคล่ือนในระยะเร่ิมตน้ 
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                   1.5  ข้อต่อและเพลากลางรถยนต์ 

                   1.5.1 ข้อต่อเลื่อน ( Slip joint ) 

 

รูปที่  1.7  ขอ้ต่อเล่ือน 

เน่ืองจากวา่การออกแบบของเพลากลางไม่สารมารถที่จะท าให้หดสั้นลงหรือยดืยาวออกไดใ้น
ขณะที่ชุดประกอบเพลาทา้ยเคล่ือนที่ขึ้น-ลง ตามสภาพพื้นผวิถนนที่ขรุขระ จึงจ าเป็นตองติดตั้ง
ขอ้ต่อเล่ือนเขา้ที่ส่วนกลางของเพลากลางขา้งใดขา้งหน่ึง  ( ส่วนมากจะต่อเขา้ที่ปลายดา้นหน้า
ของเพลากลาง ) ขอ้ต่อเล่ือนจะสวมเขา้กับเพลากลางดว้ยวิธีการเชาะร่อง  เรียกว่า  สไปรน์ 
ดงันั้น เพลากลางจึงสามารถเล่ือนเขา้ออกได ้ และในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถส่งก าลงัได ้และ
ในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถส่งก าลงัไดต้ามปกติ 

1.5.2  ข้อต่ออ่อน  ( Universal  joint ) 

 

 

                                                   รูปที่  1.8   รูปแสดงส่วนประกอบขอ้ต่ออ่อน 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-1410_Yoke/images/DCP_9329.JPG&imgrefurl=http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-1410_Yoke/&usg=__m4Mk34To4c8wemEKKRq25EHtL7w=&h=592&w=896&sz=68&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=p0A5QSgNfTfKOM:&tbnh=124&tbnw=163&ei=5MxnTfjLGcrHrQf81fXFCw&prev=/images?q=slip+joint&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=538&vpy=213&dur=1110&hovh=182&hovw=276&tx=117&ty=88&oei=5MxnTfjLGcrHrQf81fXFCw&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:0
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ode.org/pix/universal.jpg&imgrefurl=http://www.ode.org/ode-0.039-userguide.html&usg=__WnLpF0XY4QnMh-yyIU23tE7GlHw=&h=300&w=400&sz=13&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=tZE5hy89GC66BM:&tbnh=122&tbnw=163&ei=t85nTbr1BcHQcZGoiY4M&prev=/images?q=Universal+joint&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=124&vpy=69&dur=3475&hovh=194&hovw=259&tx=91&ty=126&oei=Gs5nTYLtKoWJrAf__vjFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-1410_Yoke/images/DCP_9329.JPG&imgrefurl=http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/PR-1410_Yoke/&usg=__m4Mk34To4c8wemEKKRq25EHtL7w=&h=592&w=896&sz=68&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=p0A5QSgNfTfKOM:&tbnh=124&tbnw=163&ei=5MxnTfjLGcrHrQf81fXFCw&prev=/images?q=slip+joint&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=538&vpy=213&dur=1110&hovh=182&hovw=276&tx=117&ty=88&oei=5MxnTfjLGcrHrQf81fXFCw&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:10,s:0
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ode.org/pix/universal.jpg&imgrefurl=http://www.ode.org/ode-0.039-userguide.html&usg=__WnLpF0XY4QnMh-yyIU23tE7GlHw=&h=300&w=400&sz=13&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=tZE5hy89GC66BM:&tbnh=122&tbnw=163&ei=t85nTbr1BcHQcZGoiY4M&prev=/images?q=Universal+joint&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=124&vpy=69&dur=3475&hovh=194&hovw=259&tx=91&ty=126&oei=Gs5nTYLtKoWJrAf__vjFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0
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              เน่ืองจากวา่กระปุกเกียร์และชุดเฟืองทา้ยไม่ติดตั้งใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั  ซ่ึงประกอบ
กบัชุดเฟืองทา้ยและตอ้งมีการเคล่ือนที่ขึ้น ลง ตามชุดประกอบเพลาทา้ย เม่ือพื้นผิวถนนขรุขระ
การส่งแรงขบัจึงตอ้งกระท าโดยผ่านมุมระหว่างกระปุกเกียร์กบัเพลากลางและระหว่างเพลา
กลางกบัเฟืองทา้ย ดงันั้น จึงตอ้งน าขอ้ต่ออ่อนมาติดตั้งไวใ้นที่ตรงส่วนปลายของเพลากลางซ่ึง
ขอ้ต่ออ่อนน้ีจะมีโครงสร้างที่สามารถส่งก าลงัจากเพลาหน่ึงไปยงัอีกเพลาหน่ึงได ้เม่ือเพลาทั้ง
สองตวันั้นท ามุมต่อกนัไม่เกิน  30  องศา 

                      1.5.3   เพลากลางรถยนต์ 

 

                                 รูปที่   1.9  แสดงส่วนประกอบของเพลากลางรถยนต ์

            เพลากลางรถยนตท์  าหนา้ที่  ส่งก าลงัขบัจากกระปุกเกียร์ไปสู่ชุดเฟืองทา้ยดว้ยความเร็ว
รอบหลายระดบัโดยไม่มีการสัน่กระพอื  โดยส่งก าลงัเป็นมุมที่แปรผนัไดต้ามการเคล่ือนที่ขึ้น
ลงของลอ้หลงัรถยนตท์ี่สมัผสัผวิถนนตามสภาพต่างๆ  กนั ถา้ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อมาก 
ลอ้ลอ้รถยนตก์็จะเตน้แรง  ท  าใหมุ้มส่งถ่ายก าลงัของเพลากลางจะผนัแปรมาก 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=https://w05.dealerconnect.chrysler.com/service/mds2002/serviceInfo/en_US/8015c82c.gif&imgrefurl=http://www.shopstopstore.com/m~c-keyboards-midi~b-521903~f-651386-641674_294299-651385_259-252172.aspx&usg=__A5s6cf7QICfOt5wAs0kRCIUsZKs=&h=640&w=640&sz=15&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=FHoBVxFkp7ui8M:&tbnh=123&tbnw=123&ei=X89nTZ_MEsa3cP7I2Y0M&prev=/images?q=Propeller+shaft&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=115&vpy=181&dur=5375&hovh=225&hovw=225&tx=109&ty=127&oei=Ds9nTcOYIJDzrQek4_DFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:0
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                      1.6  เพลาท้ายและเฟืองท้ายรถยนต์ 

1.6.1  เพลาท้าย  (  Rear  axle  shaft ) 

 

รูปที่  1.10  รูปแสดงส่วนประกอบของเพลาทา้ย 

 
               ชุดประกอบเพลาทา้ยเป็นอุปกรณ์ที่ส าคญัชุดหน่ึงของรถยนต ์  ซ่ึงจะประกอบดว้ย
เส้ือเพลาเฟืองทา้ย  แบร่ิงและลอ้  ชุดประกอบเพลาทา้ยน้ีท าหน้าที่ยดึลอ้หลงัทั้งสองขา้งไห้ตั้ง
ตรงและพาลอ้ไหไ้ปขา้งหนา้หรือขา้งหลงั  ขบัลอ้หลงัทั้งสองขา้งไหว้ิง่ดว้ยคงามเร็วเท่ากนัและ
ไม่เท่ากนัเม่ือจ าเป็นเม่ือรับร าหนกัทา้ยรถ 
1.6.2  เพลาขับล้อหน้า  ( Drive shaft ) 
            เพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์ ท าหนา้ที่ ส่งถ่ายก าลงัจากชุดดอกจอกไปยงัลอ้รถยนตไ์หห้มุน
เดินหนา้หรือถอยหลงั และรับความเคน้ที่เกิดขึ้นจาการขบัเคล่ือนของเฟืองชุดดอกจอกและแรง
กระทบจาการกระตุก  กระชากของการส่งถ่ายก าลงั  และท าหนา้ที่รับแรงเบียดทางดา้นขา้งของ
ลอ้ในระหวา่งการเล้ียวของรถยนต ์

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://fixthatford.com/images/diagrams/4A2.jpg&imgrefurl=http://www.fixthatford.com/index.php?main_page=index&cPath=3_35_138&usg=__t67szDW9_nNDF2gWwEUXPd_yDC8=&h=620&w=500&sz=58&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=nlEE22I8d5aOIM:&tbnh=122&tbnw=96&ei=LtBnTcvCJoTCcfLrlY4M&prev=/images?q=Rear+axle+shaft&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=114&vpy=40&dur=1190&hovh=250&hovw=202&tx=102&ty=133&oei=ks9nTdfDMtHxrQeHyIDGCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0
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                                                                      รูปที่  1.11  ช้ินส่วนเพลาขบัชอ้หนา้ 

1.6.3  เฟืองท้าย  ( Differential ) 

 

รูปที่  1.12  เฟืองทา้ย 

เพลาทา้ยจะถกติดตั้งอยูต่รงกลางและภายในเส้ือเพลาทา้ย  โดยจะมีหนา้แป้นยดึติดกบัเส้ือเพลา
ทา้ยอยู ่ ซ่ึงเฟืองทา้ยจะท าหน้าที่  รับก าลงัจากเพลากลางแล้วส่งก าลังให้กบัเพลาทา้ยเพื่อทด

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://members.cox.net/webmasta33/JatoPedeDriveShaft.jpg&imgrefurl=http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=55531&usg=__vhtqC0XLzTiSbTr18V8368UGJT8=&h=768&w=1024&sz=103&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=yJufnYBhRiCQRM:&tbnh=124&tbnw=151&ei=ntBnTfnbLpDCcd6w-Y0M&prev=/images?q=Drive+shaft&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=774&vpy=69&dur=2175&hovh=194&hovw=259&tx=131&ty=99&oei=a9BnTfHBJMvOrQej7OnFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.motorera.com/dictionary/pics/d/differential.jpg&imgrefurl=http://www.motorera.com/dictionary/di.htm&usg=__xRcaNcBdzaS-YJjFcpwpUp5gusQ=&h=596&w=800&sz=95&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=bVRutu7eqKZEmM:&tbnh=122&tbnw=163&ei=zNBnTfvcCJDzrQek4_DFCw&prev=/images?q=Differential&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=605&vpy=69&dur=1845&hovh=194&hovw=260&tx=133&ty=106&oei=zNBnTfvcCJDzrQek4_DFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://members.cox.net/webmasta33/JatoPedeDriveShaft.jpg&imgrefurl=http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=55531&usg=__vhtqC0XLzTiSbTr18V8368UGJT8=&h=768&w=1024&sz=103&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=yJufnYBhRiCQRM:&tbnh=124&tbnw=151&ei=ntBnTfnbLpDCcd6w-Y0M&prev=/images?q=Drive+shaft&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=774&vpy=69&dur=2175&hovh=194&hovw=259&tx=131&ty=99&oei=a9BnTfHBJMvOrQej7OnFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.motorera.com/dictionary/pics/d/differential.jpg&imgrefurl=http://www.motorera.com/dictionary/di.htm&usg=__xRcaNcBdzaS-YJjFcpwpUp5gusQ=&h=596&w=800&sz=95&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=bVRutu7eqKZEmM:&tbnh=122&tbnw=163&ei=zNBnTfvcCJDzrQek4_DFCw&prev=/images?q=Differential&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=605&vpy=69&dur=1845&hovh=194&hovw=260&tx=133&ty=106&oei=zNBnTfvcCJDzrQek4_DFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0
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รอบเพลากลางในอตัราคงที่เป็นการเพิ่มแรงบิดกบัเพลาทา้ย  เปล่ียนทิศทางก าลงัขบัของเพลา
กลางไป  90 องศา โดยแกไปยงัเพลาทา้ยทั้งสองขา้ง และท าให้เพลากลางและลอ้ทั้งสองขา้ง
หมุนดว้ยความเร็วเท่ากนัเม่ือรถวิง่ทางตรง  และท าใหล้อ้หมุนไม่เท่ากนัเมือรถเล้ียว 
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                       แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่  1.1 

ตอนที่ 1   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  ค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว 

1. ระบบส่งก าลงัรถยนต ์ หมายถึงขอ้ใด 

ก. การับก าลงังานจาการจุดระเบิด 
ข. การถ่ายทอดก าลงังานรถยนตไ์ปขบัลอ้รถยนต ์
ค. การส่งดว้ยก าลงังานจาการกระทุง้ไปยงักระเด่ืองกดล้ิน 
ง. การเปล่ียนแปลงอตัราทดของเฟืองเกียร์ 
2. ลอ้รถยนตจ์ะรับก าลงัจากเคร่ืองยนตเ์พือ่ใชใ้นการหมุนขบัเคล่ือนรถยนตอ์ยูท่ี่ลอ้หลงั  เป็น
ระบบการขบัเคล่ือนแบบใด 

ก. ระบบการขบัเคล่ือนลอ้หลงั 
ข. ระบบการขบัเคล่ือนลอ้หนา้ 
ค. ระบบการขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 
ง. ระบบการขบัเคล่ือนบางส่วน 
3. เคร่ืองยนตจ์ะถูกติดตั้งดา้นหนา้รถยนต ์ โดยที่ลอ้หลงัจะเป็นลอ้ตาม  เป็นระบบการ
ขบัเคล่ือนแบบใด 

ก. ระบบการขบัเคล่ือนลอ้หลงั 
ข. ระบบการขบัเคล่ือนลอ้หนา้ 
ค. ระบบการขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 
ง. ระบบการขบัเคล่ือนบางส่วน 
4. ระบบการขบัเคล่ือน 4  ลอ้  เป็นระบบที่ใชก้ารขบัเคล่ือนที่ลอ้ทั้ง  4  ลอ้  ซ่ึงระบบน้ี  จะมี
การออกแบบเป็นก่ีแบบ 

ก. 1 แบบ 
ข. 2 แบบ 
ค. 3 แบบ 
ง. 4 แบบ 
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5. ขอ้ใดต่อไปน้ี  ไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบการส่งก าลงัรถยนต ์

ก. ขอ้ต่อเล่ือน 
ข. เพลากลาง 
ค. เพลาทา้ย 
ง. เพลาขอ้เหวีย่ง 
6. อุปกรณ์ในขอ้ใดที่ท  าหนา้ที่ตดั – ต่อก าลงัขบัระหวา่งเคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์ 

ก. ขอ้ต่ออ่อน 
ข. เฟืองทา้ย 
ค. คลตัช ์
ง. เพลากลาง 
7. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นอุปกรณ์ที่สวมกบัปลายเพลากลางดว้ยวธีิการเซาะร่องหรือที่เรียกวา่ 
สไปลน์  ( Spline ) 

ก. ขอ้ต่ออ่อน 
ข. ขอ้ต่อเล่ือน 
ค. เพลาเฟืองดอกจอก 
ง. เพลาเฟืองบายสี 
8. อุปกรณ์ในขอ้ใดที่มีชุดเฟืองอยูภ่ายในและมีหลายชุดที่ต่อกนัอยา่งมีระบบและอุปกรณ์ที่
เปล่ียนอตัราทดในการส่งก าลงัรถยนต ์

ก. กระปุกเกียร์ 
ข. คลตัช ์
ค. ขอ้ต่อเล่ือน 
ง. เพลาขบัลอ้หลงั 

 

 

 

 



23 
 

 

9. ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่ส่งก าลงัขบัจากกระปุกเกียร์  ไปที่ชุดเฟืองทา้ยดว้ยความเร็ว
รอบหลายระดบัไดโ้ดยไม่สัน่กระพอื 

ก. คลตัช ์
ข. ลอ้ช่วยแรง 
ค. เฟืองดอกจอก 
ง. เพลากลาง 
10. อุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่ส่งถ่ายก าลงัขบัจากชุดเฟืองดอกจอกไปขบัลอ้รถยนตใ์หห้มุนเดินหนา้
หรือถอยหลงั  คือขอ้ใด 

ก. เพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์
ข. เพลากลาง 
ค. เพลาเฟืองดอกจอก 
ง.  เพลาคลตัช ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

                 ตอนที่  2   จงเติมค าลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ที่สุด 

1. ระบบส่งก าลงัรถยนตค์ือ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
2. ระบบการขบัเคล่ือนของรถยนตห์มายถึง
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
3. โดยมีระบบส่งก าลงัอยู.่.................ประเภทดว้ยกนัที่ใชอ้ยู ่โดยทัว่ไปคือ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
4. ระบบการขบัเคล่ือน 4 ลอ้คือ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
5. เพลาขบัลอ้หนา้รถยนตท์  าหนา้ที่
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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                 กิจกรรมการเรียนการสอน 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูกล่าวน า   ระบบส่งก าลงัรถยนต ์ (power train)  คือ  กลไกรวมซ่ึงเป็นการถ่ายทอดก าลงั
งานที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองยนต์ไปขับล้อรถยนต์  และระบบส่งก าลังยงัท าหน้าที่ส่งก าลังจาก
เคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้ดว้ยอตัราทดของเฟือง  ในอตัราทดต่างๆ กนั อตัราทดที่ออกแบบไวอ้าจจะ
เป็นเกียร์เดินหนา้  4  หรือ  5  อตัราทดเกียร์ถอยหลงั  1  อตัราทด 
2. ทดสอบก่อนเรียน  โดยการสุ่มถามวา่ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองที่จะสอนมากแค่ไหน 
 
ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายหวัขอ้เร่ืองที่  1.1  โครงสร้างและหนา้ที่ส่วนประกอบของระบบส่งก าลงั 
2. ผูเ้รียน ฝึกวาดภาพส่วนประกอบของระบบส่งก าลงัรถยนต ์ เสร็จแลว้ท าการสอบท่องช่ือ
ส่วนประกอบต่างๆของระบบส่งก าลงั 
3. ครูอธิบายหวัขอ้เร่ืองที่  1.2  ประเภทของการขบัเคล่ือนรถยนต ์
4. ผูเ้รียนศึกษาประเภทของการขบัเคล่ือนรถยนต ์เพิม่เติมใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
5. ครูอธิบายหวัขอ้เร่ืองที่  1.3  ขอ้ต่ออ่อนและเพลากลางรถยนต ์
6. ผูเ้รียนฝึกการถอด  และ  ประกอบขอ้ต่ออ่อนและเพลากลางรถยนต ์
7. ครูอธิบายหวัขอ้เร่ืองที่  1.4  เพลาทา้ยและเฟืองทา้ยรถยนต ์
8. ผูเ้รียนฝึกถอด  และ  ประกอบเพลาทา้ย และ เฟือง ทา้ย 
 
ข้ันสรุป    ครูและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเน้ือหา  และขั้นตอนการถอดประกอบ 
  
ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. ส่ือ เพลากลาง  และ ชุดเฟืองทา้ย 
 
การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้น 
     เรียน 
2. ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
3. ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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หน่วยที ่  2   หน้าทีแ่ละหลกัการท างานของคลตัช์รถยนต์ 
   
หัวข้อเร่ือง   
2.1   โครงสร้างของคลตัชร์ถยนต ์
2.2   หนา้ที่ของคลตัชร์ถยนต ์
2.3   ส่วนประกอบของคลตัชร์ถยนต ์
2.4   อุปกรณ์กลไกควบคุมการท า งานของคลตัชร์ถยนต ์
  
สาระส าคญั 
1. โครงสร้างของคลตัช์รถยนตป์ระกอบดว้ย ลอ้ช่วยแรง แผ่นคลตัช์ ลูกปืนกดคลตัช์ ชุดกด

แผ่นคลัตช์ ป๊ัมคลัตช์ตวับน ป๊ัมคลัตช์ตวัล่าง อุปกรณ์กลไกการควบคุมการท างานของ
คลตัช ์

2. คลตัชร์ถยนตท์  าหนา้ที่ตดัและต่อการถ่ายทอดก าลงังานจากเคร่ืองยนต ์โดยการเหยยีบแป้น
เหยยีบคลตัชใ์นระหวา่งการเปล่ียนเกียร์ 

3. คลตัช์รถยนตป์ระกอบดว้ย ลอ้ช่วยแรง แผ่นกดคลตัช์ ลูกปืนกดคลตัช์ ชุดกดแผ่นคลตัช ์
ป๊ัมคลตัชต์วับน ป๊ัมคลตัชต์วัล่าง อุปกรณ์กลไกควบคุมการท างานของคลตัช์ 

4. อุปกรณ์ กลไกการควบคุมการท างานของคลตัช์ ประกอบดว้ย 1. การควบคุมคลตัช์แบบ
กลไก 2. การควบคุมคลตัชแ์บบใชส้าย 3. การควบคุมคลตัชแ์บบใชน้ ้ ามนั 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.    เพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถบอกโครงสร้างของคลตัชร์ถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.    เพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของคลตัชร์ถยนตไ์ด้อยา่งถูกตอ้ง 
3.    เพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถบอกส่วนประกอบของคลตัชร์ถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.    เพือ่ให้ผูเ้รียนสามารถอธิบายอุปกรณ์กลไกควบคุมการท า งานของคลตัชร์ถยนตไ์ดอ้ยา่ง   
ถูกตอ้ง 
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              บทที ่2 

                 เร่ือง  หน้าทีแ่ละหลกัการท างานของคลตัช์รถยนต์ 

               คลตัช์ (Clutch ) ที่ใชง้านในรถยนตจ์ะถูกติดตั้งอยูร่ะหว่างเคร่ืองยนตก์บัเกียร์เพื่อท า
หน้าที่ตดัต่อการถ่ายทอดก าลงัจากเคร่ืองยนต์  โดยการการเหยียบแป้นกดคลัตช์ในระหว่าง
ปลดคลตัช ์เขา้เกียร์และเปล่ียนเกียร์  ดงันั้นคลตัชจึ์งสามารถถ่ายทอดพลงังานเพยีงเล็กน้อยจาก
รถยนตไ์ปขบัลอ้รถยนต ์ เพื่อที่จะท าให้การออกตวัของรถยนตส์ดวกและน่ิมนวนตามสภาวะ
การท างานภายใตส้ภาพของพื้นผวิถนน 

2.1   โครงสร้างส่วนประกอบของคลัตช์ 

             คลตัชร์ถยนตท์ัว่ไป   ส าหรับรถยนตน์ัง่และรถบรรทุก   จะใชค้ลตัชแ์บบแห้งแผ่นเดียว  
ซ่ึงคลัตช์รถยนต์จะถูกติดตั้งอยู่ระหว่างเคร่ืองยนต์และเกียร์   เพื่อท าหน้าที่ตดัและต่อการ
ถ่ายทอดก าลงังานจากเคร่ืองยนต ์  โดยการเหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์ในระหว่างการเปล่ียนเกียร์   
ส าหรับคตัชแ์บบแผน่เดียวจะประกอบดว้ยชุดกดคลตัช ์  งานคลตัช ์  และลูกปืนคลตัช ์

 

รูปที่  2.1   แสดงส่วนประกอบของคลตัชร์ถยนต ์

           ในระบบส่งก าบงัรถยนต ์ คลตัช์จะท าหน้าที่เป็นตวัรับก าลงัจากเคร่ืองยนตเ์พื่อเป็นตวั
ต่อก าบงังานให้กับเกียร์เพลากลางและล้อรถยนต์เพื่อให้สะดวกในการส่งก าบงังานรถยนต ์
คลตัชท์ี่ใชอ้ยูใ่นระบบส่งก าลงัรถยนต ์  จะท าหนา้ที่หลกัอยู ่ 2  ประการคือ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.benplace.com/clutch/clutch_diagram.gif&imgrefurl=http://www.benplace.com/vw_clutch.htm&usg=__5lME-nm0Oac4qPy63o0dOYMz6NA=&h=375&w=350&sz=47&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=7icvgR6WqC52HM:&tbnh=108&tbnw=102&ei=I9FnTZijC8S4rAfuwuzFCw&prev=/images?q=clutch&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=109&vpy=199&dur=440&hovh=232&hovw=217&tx=114&ty=116&oei=I9FnTZijC8S4rAfuwuzFCw&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:0
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           รับก าลงังานจากเคร่ืองยนต ์ เพื่อส่งต่อไปยงัเกียร์เพื่อที่จะให้เกียร์ท างานไดส้ะดวกและ
น่ิมนวลในการส่งก าลงัรถยนต ์ในขณะที่จะอกรถแต่ละคร้ัง  และท าให้รถยนตมี์ก าลงัในการ
เคล่ือนที่ไดง่้าย   โดยไม่เสียก าลงังานจากเคร่ืองยนตม์ากเกินไป 
          เป็นตวัต่อและตัดก าลังงานจากเคร่ืองยนต์ไปยงัเกียร์  ในขณะที่ท  าการเปล่ียนเกียร์  
ในขณะที่รถยนตเ์คล่ือนที่นั้น   จท าให้ความเร็วของรถยนตส์ัมพนัธ์กนักบัระบบส่งก าลงัของ
รถยนตไ์ดส้ะดวกขึ้น 
ส่วนประกอบของคลตัชร์ถยนต ์ ประกอบดว้ย 
2.2.1 ลอ้ช่วยเเรง 
2.2.2 แผน่คลตัช ์
2.2.3 ลูกปืนกดคลตัช ์
2.2.4 ชุดกดแผน่คลตัช ์
2.2.5 ป้ัมคลตัชต์วับน 
2.2.6 ป้ัมคลตัชต์วัล่าง 
2.2.7 อุปกรณ์กลไกควบคุมการท างานขอคลตัช์ 

2.2.1  ล้อช่วยแรง  (Fly  Wheet ) 

 

รูปที่  2.2  แสดงส่วนประกอบของลอ้ช่วยแรง 

 ล้อช่วยแรง   เป็นตวัส่งก าลงังานของเคร่ืองยนตแ์ละติดตั้งส่วนประกอบของคลตัชเ์พือ่ท  าให้
การติดต่อและส่งก าลงัไปยงักระปุกเกียร์  โดยที่ขอบของลอ้ช่วยแรงจะท าเป็นเฟืองเพือ่ใชใ้น
การสตาร์ทเคร่ืองยนต ์

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://chicaneculture.com/wp-content/uploads/2010/05/flywheel.jpg&imgrefurl=http://chicaneculture.com/2010/05/basics-flywheel/&usg=__g3SWV6frOElgaeGXYEJGBkIwCsc=&h=401&w=457&sz=29&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=JdXz1AudMGDs_M:&tbnh=107&tbnw=122&ei=Y9FnTZmqNIWJrAf__vjFCw&prev=/images?q=Fly+wheel&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=398&vpy=89&dur=7695&hovh=210&hovw=240&tx=174&ty=120&oei=Y9FnTZmqNIWJrAf__vjFCw&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0


30 
 

 

2.2.2  แผ่นคลัตช์   ( Driven  Plate) 

 

รูปที่  2.3  แสดงส่วนประกอบของจานคลตัช ์

             แผ่นคลตัช์   ท  าดว้ยเหล็กกลา้เป็นแผ่นๆแบบเรียบหรือท าเป็นคล่ืนเพื่อท ายืดหยีที่ยึด
และหดตัวในขณะที่แผ่นคลัตช์มีแรงบิดขณะรับและส่งก าลังงาน  มาจากสารสังเคราะห์
ประเภทแอสเบสทอส  ผสมกบัใยโลหะ  ผา้คลัตช์น้ีจะยึดติดกับแผ่นคลัตช์ทั้งสองด้านด้วย
หมุดย  ้า  ผา้คลัตช์จะต้องมีคุณสมบัติแข็งแรงทนต่อการกระตุกและแรงกระแทก  จาการ
ถ่ายทอดก าลงังาน 

2.2.3   ลูกปืนกดคลัตช์    จะถูกอดัปิดอยูก่บัถว้ยลูกปืนกดคลตัช ์  และยดึกบักา้มปูดว้ยสปริงซ่ึง
จะท าหนา้ที่กดสปริงคลตัช์หรือหวีคลตัช์ให้เคล่ือนที่ไปในแนวทิศทางเดียวกนักบัลอ้ช่วยแรง  
เพื่อดึงเอาแผ่นกดคลตัช์เคล่ือนที่ถอยออกมา  ลูกปืนกดคลัตช์น้ีจะติดอยู่กบัก้ามปูกดคลัตช ์ 
และจะอยู่น่ิงๆ  ส่วนตวัรองรับจะเป็นแผ่นวงแหวนหนาติดอยู่กับตัวคลัตช์หรือหวีคลัตช ์ 
ลูกปืนกดคลตัชน้ี์จะท าดว้ยลูกปืนส าเร็จรูปม่ีเส้ือและลูกปืน  โดยไม่ตอ้งบริการหล่อล่ืนเพราะ
จะท าเป็นชุดส าเร็จรูปอดัจารบีอยูภ่ายใน  โดยจะมีซีลปิดอยา่งดี  เพือ่ป้องกนัการช ารุดไม่ให้เกิด
การเสียหายไดง่้าย 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.cdxetextbook.com/images/350px-Drivenplate.jpg&imgrefurl=http://www.cdxetextbook.com/trans/clutchMan/clutchComp/drivenplate.html&usg=__7BDdG-W_Be-QU_OD3tkO4a8UcmU=&h=280&w=350&sz=25&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=LNkNq3742BqGkM:&tbnh=123&tbnw=154&ei=ptFnTcD-M43NrQfO3vDFCw&prev=/images?q=Driven+plate&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=296&vpy=66&dur=1540&hovh=201&hovw=251&tx=166&ty=77&oei=ptFnTcD-M43NrQfO3vDFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0
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2.2.4   ชุดกดแผ่นคลัตช์   ( Clutch  Pressure  Plate ) 

 

รูปที่  2.4    แสดงส่วนประกอบของชุดแผน่กดคลตัช ์

           แผ่นคลตัช์   ที่ใชใ้นรถยนตปั์จจุบนัมีอยู ่ 2  ชนิดคือ  ชนิดที่ใชส้ปริงขดกบัชนิดที่ใช้
แผ่นสปริงไดอะแฟรม  ( Diaphragm )   ซ่ึงแผ่นกดคลตัช์น้ีจะท าหน้าที่ยดึและติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ  ของ คลตัช์โดยจะกดแผ่นคลตัช์ให้ติดแน่นอยูบ่ริเวณผิวของลอ้ช่วยแรงโดยมีสปริงกด
อยูท่ี่ตวัเส้ือของแผน่กดคลตัช ์ ดงันั้นหนา้ส าผสัของแผน่กดคลตัชจ์ะตอ้งเรียบสม ่าเสมอกนั  ถา้
มีแรงกดลงที่แผ่นคลตัช์เอียง  เน่ืองจากแผ่นกดคลตัช์มีแรงกดไม่สม ่าเสมอ  จะท าให้เกิดการ
เสียดสีเกดความร้อน  และเกิดการสึกหรอได ้ แผ่นคลตัช์ที่ใชอ้ยูก่ ับรถยนตท์ัว่ๆไป  มีอยู่  2  
แบบคือ แบบตีนกดคลตัชช์นิด  3  ขา  และแผ่นกดคลตัช์ชนิดหวีคลตัช์  ซ่ึงเป็นแบบที่มีใชก้นั
มากในรถยนตปั์จจุบนั 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.autopartsmanufacturing.com/productsimages/clutchreleasebearing_72306.jpg&imgrefurl=http://www.autopartsmanufacturing.com/wholesaleproducts/Automotive_Bearings/Clutch_Release_Bearings/&usg=__zJoCQ-bTc8exCV1P4n2AogQSPpQ=&h=400&w=400&sz=53&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=YrpD77QSVYHBxM:&tbnh=125&tbnw=126&ei=_9FnTYPICIj0caSWvI8M&prev=/images?q=Release+bearing&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=117&vpy=55&dur=7950&hovh=225&hovw=225&tx=159&ty=150&oei=4dFnTfHzF4iGrAejtoHGCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0
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2.2.5   ป้ัมคลัตช์ตัวบน  

 

รูปที่  2. 5  ป๊ัมคลตัชต์วับน           

ทั้งรถยนตข์นาดเล็กและรถยนตข์นาดใหญ่ ป้ัมคลตัช์ตวับนจะเป็นตวัควบคุมการท างานของ
คลตัชแ์บบคลตัชน์ ้ ามนัหรือคลตัชแ์บบ”ฮดรอลิกส์  มนัจะติดตั้งในรถยนตท์ี่มีคลตัช์อยูห่่างจาก
แป้นเหยยีบคลตัช์มาก  ท  าให้เกิดความยุง่ยากในการติดตั้งกา้นต่อจากแป้นเหยยีบคลตัช์ไปยงั
ชุดคลตัชร์ถยนต ์ นอกจากน้ียงัใชก้บัรถยนตท์ี่มีก  าลงัสูงซ่ึงจะตอ้งใชส้ปริงเป็นตวักดดนัแผ่น
คลตัชใ์หแ้ขง็มากขึ้น  ซ่ึงจะท าใหแ้รงดนัของสปริงไม่เพยีงพอท าให้แผ่นคลตัช์เกิดการล่ืนไหล
บนผวิหนา้ของแผน่คลตัช ์ และลอ้ช่วยแรง  ท  าใหเ้กิดการสึกหรอเร็วขึ้น 

                     ส่วนประกอบของป๊ัมคลัตช์แบ่งออกได้ดังนี ้

1. แม่ป๊ัมคลัตช์หรือกระบอกแม่ป๊ัมคลัตช์  ท  ามาจากเหล็กหล่อโลหะผสมหรืออลุมิเน่ียม  
ภายในเจาะเป็นรู เจียรนยัเป็นรูปทรงกระบอกเรียบมีช่องทางใหน้ ้ ามนัไหลเขา้ออกได ้
2. ชุดลูกสูบจะติดตั้งอยูภ่ายในกระบอกป๊ัมคลตัช ์ โดยจะมีลูกยางแม่ป๊ัมท าหน้าที่ดนัให้น ้ ามนั
มีแรงดนั  ในขณะที่เราเหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์  ซ่ึงแรงดนัของน้ามนัจะถูกส่งไปตามท่อทาง
น ้ ามนัไปยงัป๊ัมคลตัชต์วัล่าง ซ่ึงจะต่อกบักลไกลไปบงัคบัไหค้ลตัชท์  างาน 
3. ล้ินควบคุมน ้ ามนั  ท าหน้าที่ไม่ให้น ้ ามนัไหลกลบั    ในขณะที่เราเหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช ์ 
ลูกยางในกระบอกคลัตช์จะไปปิดช่องทางน ้ ามนั  ซ่ึงจะท าให้น ้ ามนับริเวณส่วนหน้าของป๊ัม
คลตัชมี์แรงดนัเพือ่เอาก าลงังานไปใชง้าน 
4. กระปุกน ้ ามนั   ท  าหนา้ที่ส าหรับรองน ้ ามนัเพือ่ใชใ้นระบบของป๊ัมคลตัช ์ เพือ่ป้องกนัไม่ให้
น ้ ามนัขาดระยะในเวลาท างาน 
5.  ยางกนัฝุ่ น  เป็นลูกยางสมอยูท่ี่บริเวณกา้นลูกสูบในชูดป๊ัมคลตัช์  เพื่อท าหน้าที่ป้องกนัฝ่
นระอองเขา้ไปปะปนขณธใชง้าน 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.partsautoshop.com/images/1159897038/lg_89350p004-l.jpg&imgrefurl=http://www.partsautoshop.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=3&Id=361420&usg=__eZMWewZMdwZhjFN3el3wZ7s2LGk=&h=299&w=299&sz=10&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=jhsUtXwa7xcIoM:&tbnh=128&tbnw=140&ei=wdJnTYysOcXhrAei0vXFCw&prev=/images?q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%99&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=124&vpy=60&dur=3345&hovh=225&hovw=225&tx=149&ty=80&oei=wdJnTYysOcXhrAei0vXFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0
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2.2.6    ป๊ัมคลัตช์ช่วงล่าง    

 
รูปที่  2.6 ป๊ัมคลตัชต์วัล่าง 

ป๊ัมคลตัชต์วัล่าง  จะมีส่วนประกอบเหมือนป๊ัมคลตัช์ตวับน ซ่ึงจะท าหน้าที่รับก าลงังานคือ รับ
แรงดันน ้ ามันจากป๊ัมคลัตช์ตวับน  ป๊ัมคลัตช์ตัวล่างจะติดตั้งอยู่กับชุดคลัตช์  ในขณะที่เรา
เหยยีบแป้นคลตัช ์ ก าลงัดนัของน ้ ามนัจะมีแรงดนั  ส่งไปทางน ้ ามนัซ่ึงต่อรวมกนั แรงดนัของ
น ้ ามนัจะท าให้คลตัช์ตวัล่างท างานโดยจะไปควบคุมบงัคบัให้แผ่นคลตัช์ท  างานแยกออกจาก
ผวิหนา้ของลอ้ช่วยแรง  ก็จะท าใหเ้กิดการตดัก าลงังานเพือ่ท  าการเปล่ียนเกียร์ไดนุ่้มนวล 

2.2.7   อุปกรณ์  กลไกควบคุมการท างานของคลตัช์  

              เป็นอุปกรณ์ที่ใชใ้นการบงัคบัคลตัช์ท  างาน  เพื่อที่จะท าให้แผ่นคลตัช์จากออกมาจาก
หนา้แป้นของลอ้ช่วยแรง  การตดัการส่งก าลงังานของคลตัช์รถยนตท์ี่จะท าให้การเขา้เกียร์ได้
สะดวกและน่ิมนวล  เม่ือเราปล่อยเทา้ออกากแป้นเหยยีบคลตัช์จะท าให้แผ่นคลตัช์จบักบัหน้า
แป้นของลอ้ช่วยแรง ซ่ึงผา่นกรควบคุมใหค้ลตัชต่์อก าลงังานจากเคร่ืองยนต ์ ไปยงักระปุกเกียร์
ไดส้ะดวกโดยการควบคุมการท างานของคลตัช ์ แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.vigothailand.com/uppic/images/406IMG_1085.jpg&imgrefurl=http://www.vigothailand.com/board/index.php?topic=123079.msg1498093;topicseen&usg=__7IgNk5FTrrjIbHwMfjeV3n4djHU=&h=480&w=640&sz=99&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=PssKRFRxtCDV3M:&tbnh=113&tbnw=151&ei=_dJnTbvoJ8_Bce-U0Y4M&prev=/images?q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=112&vpy=64&dur=585&hovh=194&hovw=259&tx=120&ty=102&oei=5dJnTe_rKcrRrQfUrvTFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0
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1. การควบคุมคลัตช์แบบกลไก 

 
 

รูปที่  2.7  รูปแสดงการควบคุมคลตัชแ์บบกลไก 

                 การควบคุมคลตัช์แบบกลไก  โดยการเหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์  ซ่ึงจะท าเป็นกลไก
ต่อไปยงักา้นต่อที่กา้มปูคลตัช ์ กลไกการท างานของขาคลตัช ์ จะท าให้คลตัช์ท  างานโดยคลตัช์
จะจากออกจากหน้าแป้นของลอ้ช่วยแรง  เม่ือเราเหยียบแป้นเหยยีบคลตัช์สปริงจะเป็นตวัดึง
กา้นต่อที่กา้มปูคลตัช์  และเป็นตวัดึงให้กา้มปูคลตัช์เคล่ือนตวั  และเม่ือเราปล่อยเทา้ออกจาก
แป้นเหยยีบคลตัช ์ ท  าใหแ้ผน่คลตัชจ์บักบัลอ้ช่วยแรง ต่อก าลงังานจากเคร่ืองยนตไ์ปยงักระปุก
เกียร์รถยนต ์

 การควบคุมคลัตช์แบบใช้สาย 

 

รูปที่ 2. 8  คลตัชแ์บบใชส้าย 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.highwayclutch.com.au/images/how_a_clutch_works.jpg&imgrefurl=http://www.highwayclutch.com.au/support/how_clutch_works&usg=__NZh-YdGJRWTgGs2k3nUMxhsj-UQ=&h=413&w=538&sz=90&hl=th&start=41&zoom=1&tbnid=g0gZLnjYpBpHpM:&tbnh=112&tbnw=143&ei=WdRnTa_tBsmecKLxjY4M&prev=/images?q=clutch&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=515&vpy=248&dur=9305&hovh=197&hovw=256&tx=135&ty=115&oei=NdRnTbKwDcHHrQf31ODFCw&page=3&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:41
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.rabbitgtipage.com/Swaps/02a_clutch.jpg&imgrefurl=http://www.rabbitgtipage.com/Swaps/engineswaps.html&usg=__4L0IcwfuT3x2nGmzkwi0i7cKVQk=&h=648&w=801&sz=38&hl=th&start=122&zoom=1&tbnid=fFvQA3OYlZlLWM:&tbnh=112&tbnw=138&ei=ktVnTbq6BoamcLz63I0M&prev=/images?q=clutch&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=335&vpy=233&dur=920&hovh=202&hovw=250&tx=146&ty=115&oei=NdRnTbKwDcHHrQf31ODFCw&page=7&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:122
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.highwayclutch.com.au/images/how_a_clutch_works.jpg&imgrefurl=http://www.highwayclutch.com.au/support/how_clutch_works&usg=__NZh-YdGJRWTgGs2k3nUMxhsj-UQ=&h=413&w=538&sz=90&hl=th&start=41&zoom=1&tbnid=g0gZLnjYpBpHpM:&tbnh=112&tbnw=143&ei=WdRnTa_tBsmecKLxjY4M&prev=/images?q=clutch&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=515&vpy=248&dur=9305&hovh=197&hovw=256&tx=135&ty=115&oei=NdRnTbKwDcHHrQf31ODFCw&page=3&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:41
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.rabbitgtipage.com/Swaps/02a_clutch.jpg&imgrefurl=http://www.rabbitgtipage.com/Swaps/engineswaps.html&usg=__4L0IcwfuT3x2nGmzkwi0i7cKVQk=&h=648&w=801&sz=38&hl=th&start=122&zoom=1&tbnid=fFvQA3OYlZlLWM:&tbnh=112&tbnw=138&ei=ktVnTbq6BoamcLz63I0M&prev=/images?q=clutch&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=335&vpy=233&dur=920&hovh=202&hovw=250&tx=146&ty=115&oei=NdRnTbKwDcHHrQf31ODFCw&page=7&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:122
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การควบคุมคลตัช์แบบใชส้าย  เป็นระบบการควบคุมการท างานของคลตัช์โดยใชส้ายคลตัช์
เป็นอุปกรณ์ในการต่อวงจรควบคุมการท างานของคลตัช์   ระหว่างแป้นเหยียบคลตัช์กบัตวั
คลัตช์  สายคลัตช์ซ่ึงเป็นสลิงมีตัวหุ้มและตัวห่อต่อปลายสายคล้ายกับสายของคันเบรก
รถจกัรยาน   ในขณะใชง้านเม่ือเราเหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์   โดยใชส้ายคลัตช์จะเป็นตวัดึง
กา้มปูคลตัช ์ เพือ่ไปกดลูกปืนกดคลตัช์ให้แผ่นคลตัช์จากออกมาจากแผ่นคลตัช์  ก็จะเป็นการ
ตดัก าลงังานจากเคร่ืองยนตไ์ปยงักระปุกเกียร์  แต่เม่ือเราปล่อยเทา้ออกจากแป้นเหยยีบคลตัช ์ 
สปริงที่ต่ออยู่ก้ามปูคลัตช์จะดึงก้ามปูคลัตช์กลับตัวเข้าที่เดิม  ท  าไห้แป้นคลัตช์จบัเขา้กับ
ผวิสมัผสัของหนา้แป้นของลอ้ช่วยแรงจะเป็นการต่อก าลงัลานจากเคร่ืองยนตไ์ปยงักระปุกเกียร์   
เพือ่ขบัลอ้รถยนต ์

การควบคุมคลัตช์แบบใช้น ้ามัน 

 

รูปที่  2.9  คลตัชแ์บบใชน้ ้ ามนั 

การควบคุมการท างานของคลตัชแ์บบใชน้ ้ ามนั   เป็นระบบควบคุมการท างานของคลตัช์แบใช้
ของเหลวหรือน ้ ามันไฮดรอลิกส์   ที่ใช้กับรถยนต์ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ในปัจจุบัน   ซ่ึง
เหมาะกบัการใชง้านที่แป้นเหยยีบคลตัช์กบัตวัคลตัช์ติดตั้งให้ห่างไกลกนั   เม่ือคลตัช์รถยนต์
ไดรั้บการออกแบบให้มีหน้าที่รับและสงแรงบิดจากเคร่ืองยนตสู์ง  สปริงที่น ามาใชก้บัคลตัช์
รถยนตจ์ะตอ้งมีแรงดันที่แข็งเพิ่มทากขึ้นเพื่อให้มีแรงดนัที่กระท าต่อแผ่นกดคลัตช์และแผ่น
คลัตช์   สัมผสักับผิวหน้าแป้นของล้อช่วยแรง  มิฉะนั้นแผ่นคลัตช์จะเกิดการเล่ือนไหลกับ
ผวิหนา้สมัผสัของแผน่กดคลตัชแ์ละผวิหนา้แปนของลอ้ช่วยแรงหรือท าให้เกิดการช ารุดขึ้นใน
ระบบคลตัชไ์ด ้

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i6.photobucket.com/albums/y248/SarahVTEC/clutch.png&imgrefurl=http://www.ek9.org/forum/transmission/14543-clutch-clicking.html&usg=__AyOA4inNm2uvnt5iSfXeWOhm7Wk=&h=605&w=800&sz=178&hl=th&start=224&zoom=1&tbnid=SliwCXVlj_oBzM:&tbnh=112&tbnw=148&ei=s9VnTdCJOsqHcaDQhY4M&prev=/images?q=clutch&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=464&vpy=234&dur=7125&hovh=195&hovw=258&tx=85&ty=100&oei=NdRnTbKwDcHHrQf31ODFCw&page=12&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:224
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                   แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่    

ตอนที่  1  จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  ค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว 

1. คลตัชจ์ะถูกติดตั้งไวท้ี่ต  าแหน่งใด 
ก. เฟืองทา้ยกบัเพลากลาง 
ข. เฟืองทา้ยกบัเคร่ืองยนต ์
ค. เคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์ 
ง. กระปุกเกียรกบัเฟืองทา้ย 

2. แผน่คลตัช ์ ท  ามาจากโลหะชนิดใด 
ก. เหล็กหล่อเหนียว 
ข. เหล็กกลา้เป็นแผน่บางๆ 
ค. อลูมิเนียมอลัลอยด ์
ง. สงักะสีผสมดีบุก 

3. รูตรงส่วนกลางของแผน่คลตัชจ์ะมีร่องเฟืองไวส้ าหรับท าอะไร 
ก. สมัผสักบัหนา้แป้นของลอ้ช่วยแรง 
ข. รับก าลงังานจากเฟืองทา้ย 
ค. สวมกบัเพลากลาง 
ง. สวมกบัเพลาคลตัชข์องกระปุกเกียร์ 
4. อุปกรณ์ใดต่อไปน้ีท าหนา้ที่ยดืและหดตวัในขณะที่แผน่คลตัชมี์แรงบิดขณะรับและส่งก าลงั
งาน 
ก. สปริงของแผน่คลตัช ์
ข. แผน่ไดอะแฟรม 
ค. ลุกปืนกดคลตัช ์
ง. ผา้เบรก 
5. แผน่คลตัชติ์ดตั้งอยูต่  าแหน่งใด 
ก. ลอ้ช่วยแรงกบักระปุกเกียร์ 
ข. แผน่กดคลตัชก์บักระปุกเกียร์ 
ค. แผน่กดคลตัชก์บัหวคีลตัช ์
ง. ลอ้ช่วยแรงกบัแผน่กดคลตัช์ 
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6. แผน่กดคลตัชท์ี่ใชใ้นรถยนตปั์จจุบนัมีอยูก่ี่ชนิด 
ก. 1  ชนิด 
ข. 2 ชนิด 
ค. 3 ชนิด 
ง. 4 ชนิด 
7. กระบอกแม่ป๊ัมคลตัช ์ ท  ามาจากโลหะชนิดใด 
ก. เหล็กหล่อโลหะผสมหรืออลูมิเนียม 
ข. เหล็กเหนียว 
ค. เหล็กผสมดีบุก 
ง. สงักะสีผสมดีบุก 

8. อุปกรณ์ในขอ้ใดของป๊ัมคลตัชท์ี่ท  าหนา้ที่ดนัใหน้ ้ ามนัมีแรงดนั 
ก. สปริงแม่ป๊ัมคลตัช ์
ข. กา้นดนั 
ค. ลูกยางแม่ป๊ัม 
ง. แผน่เหยยีบคลตัช์ 

9. ขอ้ใดต่อไปน้ีที่ท  าหนา้ที่ป้องกนัไม่ใหน้ ้ ามนัไหลยอ้นกลบั  ในขณะเหยยีบแป้นเหยยีบ
คลตัช ์
ก. กระปุกใส่น ้ ามนั 
ข. ล้ินควบคุมน ้ ามนั 
ค. ลูกยางแม่ป๊ัม 
ง. ยางกนัฝุ่ น 

10. รถยนตท์ี่มีการออกแบบใหต้วัคลตัชถู์กติดตั้งไม่ใหห่้างจากแป้นเหยยีบคลตัชค์วรใช้
อุปกรณ์กลไกควบคุมการท างานของคลตัชแ์บบใด 
ก. การควบคุมคลตัชแ์บบกลไก 
ข. การควบคุมคลตัชแ์บบใชร้ะบบ 
ค. การควบคุมคลตัชแ์บบผสม 
ง. การควบคุมคลตัชแ์บบใชน้ ้ ามนั 
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                     ตอนที่  2     จงเติมค าลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ที่สุด 
1. คลตัชร์ถยนตท์  าหนา้ที่
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
2. คลตัชร์ถยนตมี์ส่วนประกอบดงัน้ี 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
3. ป๊ัมคลตัชร์ถยนตท์  าหนา้ที่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
4. ป๊ัมคลตัชต์วับนประกอบดว้ยส่วนประกอบดงัน้ี
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
5. จงอธิบายการท างานของคลตัชร์ถยนตแ์บบใชน้ ้ ามนั
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูช้ีแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัควัในหอ้งเรียน 
2. ครูช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงการเรียนรู้ 
3. ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
ขั้นสอน 
1. ครูอธิบายหวัขอ้  2.1   โครงสร้างและส่วนประกอบของคลตัชโ์ดยการบรรยายและให้
ผูเ้รียนบนัทึกตาม 
2. ครูอธิบายหวัขอ้ที่ 2.2  ส่วนประกอบของคลตัชร์ถยนต ์
3. ครูใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้หลงัเรียน  ในหน่วยที่  2 และสรุปหนา้ที่และ
หลกัการท างานของคลตัช ์
 
ข้ันสรุป        ครูสรุปเน้ือหาเร่ืองหนา้ที่และหลกัการท างานของคลตัช ์จากบทเรียน  โดยการ
บรรยายหนา้ชั้นเรียน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. ชุดคลตัชร์ถยนต ์
2. เอกสารประกอบการสอน 
 
การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้น 
              เรียน 
       2.     ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
3. ทดสอบหลงัเรียนใชข้อ้สอบวดัผลฤทธ์ิแบบแบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกค าตอบ  4  ตวัเลือก 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
2. พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
3. อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



41 
 

 

หน่วยที่  3   
เรือง   โครงสร้างและส่วนประกอบของเกยีร์ธรรมดา 
  
หัวข้อเร่ือง 
      3.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดา 
      3.2  หนา้ที่ของเกียร์รถยนต ์
      3.3  ชนิดของกระปุกเกียร์ที่ใชส้ าหรับยานยนต ์
      3.4  โครงสร้างและส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ซิงโครเมท 
 
สาระส าคญั 

1. โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดาประกอบดว้ย เพลาคลตัช ์เพลารอง เพลา
ก าลงั 

2. เกียร์รถยนตท์  าหนา้ที่ เพิม่แรงบิดเพือ่ใชส้ าหรับการขบัเคล่ือนในระยะเร่ิมตน้ และ
เปล่ียนอตัราทดของเกียร์ให้สูงขึ้น 

3. ชนิดของกระปุกเกียร์ที่ใชใ้นรถยนต ์คือ แบบสไลด้ิง  แบบชิงโครเมช แบบโอเวอร์
ไดร์ว  และ เกียร์อตัโนมตัิ 

4. โครงสร้างและส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ชิงโครเมชประกอบไปดว้ย เส้ือเกียร์ 
เพลา เฟือง ลูกปืน ซิงโครไนเซอร์  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  ผูเ้รียนสามารถบอกช่ือโครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดาไดถู้กตอ้ง 
2.  ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของเกียร์ธรรมดาไดถู้กตอ้ง 
3.  ผูเ้รียนสามารถบอกชนิดของกระปุกเกียร์ที่ใชส้ า หรับยานยนตไ์ดถู้กตอ้ง 
4.  ผูเ้รียนสามารถบอกช่ือโครงสร้างและส่วนประกอบของกระปกุเกียร์ซิงโครเมทได้

ถูกตอ้ง 
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บทที่ 3 

เร่ือง  โครงสร้างส่วนประกอบของเกยีร์ธรรมดา 

                 เกียร์รถยนต ์ เป็นอุปกรณ์ส่วนหน่ึงของระบบส่งก าลงัรถยนต ์ ซ่ึงอุปกรณ์ที่สามารถ
เปล่ียนอตัราทด  เพือ่ใชใ้นการส่งก าลงัรถยนตใ์หร้ถยนตส์ามารถส่งก าลงังานในการขบัเคล่ือน
ไดสู้ง  ซ่ึงการขบัเคล่ือนรถยนตใ์นขณะเร่ิมตน้  หรือการเคล่ือนที่ของรถยนตจ์ะตอ้งใชอ้ตัราทด
เกียร์ต  ่า เพื่อเพิ่มแรงบิดให้กับเพลา  ซ่ึงจะท าให้รถยนต์มีก าลงังานในการขบัเคล่ือนในระยะ
เร่ิมตน้ได ้

3.1   โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดา 

              เกียร์ธรรมดาไม่วา่จะเป็นเกียร์กระปุก   หรือเกียร์พวงมาลยัก็จะมีการท างานเหมือนกนั
ทุกประการแต่จะแตกต่างกนัที่การออกแบบคนับงัคบัส าหรับเขา้เกียร์เท่านั้น  เกียร์รถยนตจ์ะ
ท าหนา้ที่ถ่ายทอดก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัเพลา  และลอ้รถยนต ์ ซ่ึงห้องเกียร์จะถูกติดตั้งอยู่
ต่อจากคลตัชซ่ึ์งเป็นตวัเช่ือมหรือตดัต่อการส่งก าลงัจากเคร่ืองยนตม์ายงัระบบส่งก าลงั   

 
รูปที่  3.1  โครงสร้างของกระปุกเกียร์ธรรมดา 

การส่งก าลงัของเคร่ืองยนต ์ ในแต่ละเคร่ืองจะมีขีดจ ากดัในทาราบและไม่ไดบ้รรทุกของหนัก   
แรงดันต่อการวิ่งของรถยนต์จะมีน้อย   รถยนต์สาทารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้  แต่ส าหรับ
ในทางเอียงชันและ   รถที่บรรทุกหนัก  แรงตา้นต่อการเคล่ือนที่จองรถยนต์จะมีมาก  จึง
ตอ้งการแรงบิดหรือเรียกว่า  ทอร์ค  สูงขึ้น  การที่จะมีแรงบิดสูงโดยที่ไม่ตอ้งให้เคร่ืองยนต์
ท  างานเกินก าลงัคือ   การทดรอบให้ความเร็วที่ลอ้ลดลง   โดยการใช้เกียร์ต  ่าถา้หากเรายงัใช้
เกียร์สูง  จะท าใหเ้คร่ืองยนตด์บั  เพราะวา่ก าลงัของเคร่ืองยนตไ์ม่พอ 

             โดยปกติแล้ว  ความเร็วสูงสุดของรถยนต์จะขึ้ นอยู่กับรอบสูงสุดของรถยนต์  ที่มี
ความเร็วสูงสุดของรถยนตน์ั้น  รอบความเร็วสูงสูงสุดของเพลารถยนต ์  จะเท่ารอบความเร็ว

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.crunchgear.com/wp-content/photos/transmission_automatic.jpg&imgrefurl=http://www.buzdy.com/search/images&search=transmission&type=images&usg=__ZmFpv7zF69JGhvtoMRPbmX9rV1I=&h=366&w=500&sz=93&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=SvwyZJeFBPrq5M:&tbnh=109&tbnw=152&ei=hNZnTbX2EIaIrAePp5nGCw&prev=/images?q=transmission&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=263&vpy=100&dur=670&hovh=192&hovw=262&tx=131&ty=89&oei=hNZnTbX2EIaIrAePp5nGCw&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0
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ของเคร่ืองยนต ์ นั้น คือ  การทดรอบที่หอ้งเกียร์เท่ากบั1:1  แต่รอบความเร็วของลอ้จะเท่ากบั  1  
ใน  4  ของรอบเคร่ืองยนต ์ ทั้งน้ีเพราะที่เฟืองทา้ยของรถยนต ์  ทัว่ไปจะมีการทดรอบความเร็ว  
1: 4   
3.2   หน้าที่ของเกียร์รถยนต์ 
3.2.1   เพิม่แรงบิด   เพือ่ใชส้ าหรับการเคล่ือนในระยะเร่ิมตน้ 
3.2.2   เปล่ียนอตัราทดของเกียร์ไดสู้งขึ้นเพือ่ตอ้งการใหร้ถยนตเ์คล่ือนที่ในระยะเร่ิมตน้ไดแ้ละ
ท าให้รถยนตว์ิ่งด้วยความเร็วสูงขึ้นโดยการลดแรงบิดให้กับเพลาลดลง  เช่น  การขบัรถใน
พื้นผิวที่ราบเรียบจะสามารถลดความเร็วของเคร่ืองยนต์ลง  โดยการเปล่ียนเกียร์ให้อยู่ใน
ต าแหน่งสูงขึ้น  เพือ่ช่วยในการลดการส้ินเปลืองน ้ ามนัเช้ือเพลิงและลดการสึกหรอ 
2.2.3   ช่วยในการถอยหลงั   การใชร้ถยนตจ์  าเป็นจะตอ้งมีการถอยหลงัเพื่อกลบัรถยนตห์รือ
จอดรถเลยที่หมาย  ไปในช่วงระยะทางสั้นๆ   ซ่ึงเกียร์ถอยหลังน้ีจะช่วยให้การใช้งานของ
รถยนต ์ มีความสะดวกยิง่ขึ้น 
2.2.4   ตดัก าลงัของรถยนต ์  การใชร้ถยนตจ์  าเป็นจะตอ้งมีการติดเคร่ืองไว ้ หรือจอดรถยนตใ์ห้
อยูน่ิ่งโดยไม่ตอ้งดับเคร่ือง  ถ้ายงัใชค้ลัตช์เป็นตวัตดัก าลังจะท าให้เกิดความยงุยากในการใช้
งาน  และท าให้คลัตช์มีอายกุารใชง้านสั้นลง  การเปล่ียนเกียร์หรืออตัราทดนั้น  จะตอ้งปลด
เกียร์ใหเ้ป็นเกียร์วา่งก่อนก่อนที่จะเขา้เกียร์อ่ืนได ้
3.3   แบบของกระปุกเกียร์   ( Type  of  transmission  )   กระปุกเกียร์ที่ใชส้ าหรับยานยนตมี์
ดงัน้ี 
3.3.1   แบบสไลดิง้ (  Slidig )    

 
รูปที่  3.2  แสดงกระปุกเกียร์แบบสไลด้ิง 

หรือแบบเคล่ือนเฟืองขบ   กระปุกเกียร์แบบสไลด้ิง   แบบน้ี  ในขณะเขา้เกียร์จะตอ้งเปล่ียน
เฟืองที่เพลาส่งก าลงั  เขา้ขบกบัเฟืองที่เพลาลองหรือเพลาคลตัช ์  ในขณะที่เขา้เกียร์เฟืองที่เพลา

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.autozine.org/technical_school/gearbox/DSG.jpg&imgrefurl=http://www.autozine.org/technical_school/gearbox/tech_gear_manual.htm&usg=__2OLWX3cY4lQ2CU68HG0W9WcYW0Y=&h=344&w=499&sz=59&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=eR_rBGTkrPVbCM:&tbnh=106&tbnw=154&ei=7tZnTZ6oHI3ZcZzTjY4M&prev=/images?q=transmission&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=745&vpy=64&dur=17625&hovh=186&hovw=270&tx=98&ty=112&oei=hNZnTbX2EIaIrAePp5nGCw&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:10,s:0
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ส่งก าลงัและเพลารองความเร็วจะไม่ต่างกนั  ฟันเฟืองจะกระทบกนั  ท  าให้เกิดเสียงดงัและท า
ใหเ้ขา้เกียร์ยาก 

3.3.2   แบบชิงโครเมช   

 
 

รูปที่  3.3  แสดงส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ชิงโครเมช 

กระปุกเกียร์แบบน้ี  เฟืองบนเพลาส่งก าลัง   และเฟืองบนเพลารอง   จะขบกันอยูต่ลอดเวลา  
ยกเวน้เกียร์ถอยหลัง  ในขณะที่เขา้เกียร์จะมีคลตัช์เป็นตวัตดัต่อก าลังเพื่อลดความเร็วของชุด
เกียร์ ใหมี้ความเร็วเท่ากบัเพลาบนเฟืองส่งก าลงัก่อนแลว้ จึงท าการเขา้เกียร์ไดโ้ดยไม่มีเสียงดงั 

3.3.3   โอเวอร์ไดร์ว  ( Overdrive )  เป็นอุปกรณ์พิเศษ  โดยจะถูกติดตั้งบริเวณส่วนทา้ยของ
กระปุกเกียร์  ท  าหนา้ที่ช่วยใหเ้พลากลางหมุนเร็ว  กวา่เพลาส่งก าลงัของกระปุกเกียร์ 
3.3.4   เกียร์อัตโนมัติ    (  Automatic  Transmission )  เป็นเกียร์ที่ไม่ตอ้งการเล่ือน เฟืองเขา้ขบ
กนัในการเล่ือนเฟืองเขา้เกียร์แต่ผูข้บัขี่สามารถที่จะเลือกต าแหน่ง เดินหนา้  ถอยหลงั  จอดหรือ
ต าแหน่งเกียร์ว่าง ซ่ึงเกียร์จะท าหน้าที่เองโดยอัตโนมัติ  เช่น  ผูข้บัขี่เลือกต าแหน่งเดินหน้า
ต  าแหน่ง  D  การท างานของเกียร์จะเปล่ียนจากเกียร์ 1  เป็นเกียร์ 2 และเกียร์ 3  โดยอตัโนมตัิ  
ซ่ึงเกียร์อัตโนมัติน้ีจะอาศยัแรงดันของน ้ ามัน  ไฮดรอลิกส์  เป็นตวัถ่ายทอดก าลังงานจาก
เคร่ืองยนต ์    ไปยงักระปุกเกียร์แทนคลตัช ์
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.tpub.com/content/engine/14037/img/14037_121_2.jpg&imgrefurl=http://www.tpub.com/content/engine/14037/css/14037_121.htm&usg=__XhSaZmp2PC9SfFexfGFFgTyiNcU=&h=378&w=598&sz=37&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=K7gByoNNhDAsDM:&tbnh=100&tbnw=158&ei=YtdnTdOFB4PCcfzjjY4M&prev=/images?q=synchro+mesh&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=730&vpy=65&dur=4485&hovh=178&hovw=283&tx=145&ty=125&oei=OtdnTbnhKsWurAfWi6nGCw&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:11,s:0
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3.4   โดรงสร้างและส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ชิงโครเมช  เรียกว่าชิงโครเมช ทรานสมิชช่ัน   

          
 
                            รูปที่  3.4 รูปแสดงส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ชิงโครเมช 
                
                กระปุกเกียร์ชิงโครเมช  มีหลกัการท างานเช่นเดียวกบักระปุกเกียร์แบบสไลด้ิงแต่จะ
มีการออกแบบใหเ้ฟืองขบกนัทุกตวัตลอดเวลา  และมีกลไกส าหรับเล่ือนเฟืองเกียร์ เรียกวา่  ชิง
โครไนเซอร์   เพือ่ท  าใหเ้ขา้เกียร์ง่าย   โครงสร้างของกระปุกเกียร์แบบน้ีแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ  
ดงัน้ี   
3.4.1 เส้ือเกยีร์ (  Transmission  case  or  housing )   ท าหนา้ที่เป็นโครงส าหรับยดืช้ินส่วน
ต่างๆ  และเป็นที่เก็บน ้ ามนัหล่อล่ืน  เส้ือเกียร์จะประกอบดว้ยส่วนต่างๆ สามส่วนคือ   
ส่วนหนา้   จะถูกออกแบบใวส้ าหรับติดตั้งกระปุกเกียร์ยดึติดกบัเส้ือสูบของเคร่ืองยนตส่์วนน้ี
เรียกวา่เส้ือ   
3.4.2 คลัตช์   ( Clutch  housing ) 
ส่วนกลาง   ใชส้ าหรับยดึช้ินส่วนต่างๆเช่น  เพลาคลตัช ์เพลารอง เพลาส่งก าลงั 
ส่วนหลงัเรียกวา่  เส้ือเพลา หรือ  เอกเทนชัน่  เฮาซ่ิง  ( Extension  housing ) 
ท าหนา้ที่รองรับเพลาส่งก าลงัเพือ่ส่งถ่ายก าลงังานไปยงัเพลากลาง  ภายในจะมีน ้ ามนัหล่อล่ืน
อยู ่ จึงจ  าเป้นจะตอ้งมีประเกนและซีลน ้ามนัร่ัวอยูด่ว้ย  โดยจะปกป้องที่รอยร่ัวที่รอยประกบ
ของช้ินส่วนต่างๆ  เช่น  ดา้นซา้ยของเส้ือเพลาและที่เพลาคลตัชด์ว้ย    
3.4.2  เพลา  ( Shaft )  เป็นส่วนประกอบของกระปุกเกียร์แบ่งออกไดด้งัน้ี  
             เพลาคลตัช ์ (Clutch  Shaft )   เป็นเพลาที่รับกาลงังาน  การขบัจากเคร่ืองยนต ์ โดยผา่น
ทางช่องเพลาของแผน่คลตัช ์เพือ่ส่งก าลงัการขบัไปใหก้บัเฟืองของเพลาคลตัช ์ ส่งก าลงัต่อไป
ยงัเฟืองของเพลารอง 
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เพลารอง  (Couunter Shaft )   เป็นเฟืองที่มีหน้าที่ต่อก าลงัโดยมีเฟืองเกียร์   เพื่อใชร้องรับ
น ้ าหนักจากเพลาคลตัช์  เม่ือมีการส่งถ่ายก าลงังานเม่ือมีอตัราทดต่างๆ  สวมอยู ่  เพื่อทดรอบ
ใหก้บัเพลาก าลงั  ตามขนาดขอ 
ความเร็วของเฟืองเกียร์ต่างๆ  นอกจากน้ีเพลารองยงัมีเพลาเกียร์ถอยหลงั  มาต่ออยูก่ ับเฟือง
เกียร์ถอยหลงั  ก่อนที่จะส่งก าลานต่อไปใหก้บัเพลาส่งก าลงัเพือ่ท  านา้ที่เป็นเกียร์ถอยหลงัต่อไป 
เพลาส่งก าลัง  (Main Saft )  เป็นเพลาเกียร์ซ่ึงต่ออยูใ่นระดบัเดียวกนักบัเพลาคลตัช์  ที่เพลาจะ
ท าเป็นร่องสไปลน์  ตลอดแนวเพือ่สวมเฟืองเกียร์เพือ่ที่จะน ามาใชง้านโดยมีลูกปืนเกียร์เป็นตวั
รองรับเพลาใหไ้ดศู้นยก์บัเพลาคลตัช ์ ตวัรองสไปลน์น้ี  จะเป็นตวัยดึเฟืองกบัเพลาให้หมุนไป
ดว้ยกนั  โดยใชต้วัเฟืองเล่ือนไปมาเพือ่เปล่ียนต าแหน่ง 
3.4.3   ประเภทของเฟืองในกระปุกเกียร์    

 

รูปที่   3.5      ลกัษณะของเฟืองฟันตรง                                         รูปที่ 3.6        ลกัษณะของ                      
เฟืองฟันเฉียง 

            เฟืองฟันตรง  มีลกัษณะเป็นเฟืองฟันตรงธรรมดา  เ)นการออกแบบง่ายโดยจะพบเห็น
ในงานส่งก าลังงานขบัทัว่ไป   ใชก้บังาน หนักเพราะตวัฟันเฟืองจะสัมผสักนัตลอดเวลาได้ดี  
ผวิสมัผสัของ่องฟันเฟืองจะจบัไดเ้ตม็ฟันของเฟือง  ท  าใหมี้แรงขบัสูง   แต่มีเสียงดงัเพราะว่าจุด
สัมผสัมีมากจะท าให้สึกหรอเร็ว   จึงเหมาะที่น าไปใชก้บังานที่ตอ้งการให้ฟันเฟืองยดึติดตาย  
อตัราทดไม่ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงความเร็ว 

                ฟันเฟืองเฉียง   จะถูกออกแบบมาจากฟันเฟืองตรง  ซ่ึงฟันเฟืองจะท าให้เอียงหรือเฉียง  
เพือ่ใหฟั้นเฟืองสวมระหวา่งฟันต่อฟัน  ไดผ้วิสมัผสักนัดีขึ้น  และการเล่ือนขา้สัมผสักนัง่ายไม่
ท าใหเ้กิดเสียงดงั  การสึกหรอมีนอ้ย  นิยมใชก้บัการส่งก าลงังานที่มีกานเล่ือนและเปล่ียนอตัรา
ทด เช่น เกียร์รถยนตใ์นปัจจุบนั 
3.4.4   ลูกปืน  เรียกว่าแบร่ิง  (Baering )     ทาหนา้ที่เป็นตวัรับแรงที่กระท ากบัเพลาในขณะที่
เกิดการหมุนตวัตลบัลูกปืนจะเนตวัรองรับการเสียดสี  และการหล่อล่ืนตามรูปทรงของเพลา   
ดงันั้นตลบัลูกปืนจึงเป็นอุปกรณ์ที่ส าคญั  ที่จะตอ้งน ามารองรับเพลาและเฟืองใยกระปุกเกียร์  



47 
 

 

3.4.5   ชิงโครไนเซอร์   (Scnchronizer )   จะถูกติดตั้งในระบบเกียร์รถยนต ์ซ่ึงจะถูกสวมอยูใ่น
เพลาแต่ละเพลา  ท  าหนา้ที่ส่งถ่ายก าลงัระหว่างเพลาเพื่อทดรอบและกลบัทิศทางการหมุนของ
เพลาเกียร์คือ  เพลาคลตัช ์ เพลารอง  และเพลาส่งก าลงั 

 

รูปที่  3.7  แสดงส่วนประกอบของชุดซิงโครไนเซอร์ 

ส่วนประกอบของชุดชิงโครเมช   

ปลอกเลื่อน  จะมีลกัษณะคลา้ยกบัวงแหวนผวิดา้นนอกจะท าเป็นร่องไว ้ใหก้ามปูสวมเล่ือนไป
มาได ้ ผวิรอบบวงดา้นในจะท าเป็นร่องเฟืองสไปลนัส าหรับตวัเฟืองทองเหลืองให้เคล่ือที่ไป
ดว้ยกนัได ้
ดุม   มีลกัษณะคลา้ยเฟือง  สไปลนั  ซ่ึงจะแบ่งต าแหน่งส าหรับเจาะใส่ร่องล้ิมเล่ือนตวัคุมน้ี  จะ
ถูกสวมอยูท่ี่หวัเพลาคลตัชก์บัหวัเพลาส่งก าลงัโดยมีปลอกเล่ือนสวมอยูร่อบดา้นนอก 
ลิ่มล๊อกวนอน   หรือต ัมีลกัษณะเป็นล่ิมแบบนูน  จะถูกออกแบบไวส้ าหรับล๊อกปลอกเล่ือน  
ในขณะท างานจะเล่ือนไปมาล่ิมน้ีจะวางอยูท่ี่ร่องของดุม 
แหวนล็อก  ท  าหนา้ที่ส าหรับล๊อกล้ิมเล่ือนที่สมอยูใ่นดุม  จะมีอยู ่ 2  ตวัหวัทา้ย 
เฟืองทองเหลอืง  มีลกัษณะเป็นเฟืองท าดว้ยทองเหลืองบางๆ  ตรงส่วนปลายฟันเฟืองจะถูกลบ
เหล่ียมเป็นเฟืองเล็กๆ  สวมอยูก่บัชุดชิงโครเมชดว้ยปลอกเล่ือน  2  ตวัสวมหวัทา้ย 

บทที ่ 3    โครงสร้างและส่วนประกอบของเกยีร์ธรรมดา 

ตอนที่  1   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  ค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว 
1. เกียร์รถยนต ์ ท  าหนา้ที่อะไรในระบบส่งก าลงัรถยนต ์

ก. เพิม่แรงบิดใหก้บัรถยนต ์
ข. ลดแรงบิดใหก้บัรถยนต ์
ค. ลดความเร็วในการขบัรถยนต ์
ง. เพิม่ความเร็วใหก้บัรถยนต ์

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.stealth316.com/images/synchro-rev.jpg&imgrefurl=http://www.stealth316.com/2-awd4.htm&usg=__eIlZRVnsalT7MARtSRQ4z2VPNDQ=&h=367&w=500&sz=39&hl=th&start=0&zoom=1&tbnid=973zWs3uxv0O9M:&tbnh=125&tbnw=176&ei=XdhnTeHpGMatrAf4j_XFCw&prev=/images?q=synchronizer&hl=th&biw=1158&bih=522&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=546&vpy=74&dur=845&hovh=192&hovw=262&tx=117&ty=129&oei=XdhnTeHpGMatrAf4j_XFCw&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0
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2. ในขณะเร่ิมออกรถจะตอ้งใชแ้รงขบัเป็นอยา่งไร 
ก. ใชแ้รงขบันอ้ย 
ข. ใชน้ ้ าหนกัทดมาก 
ค. ใชน้ ้ าหนกัทดนอ้ย 
ง. ใชแ้รงขบัมาก 
3. ถา้แรงบิดของเคร่ืองยนตค์งที่  แรงขบัของลอ้จะเป็นอยา่งไร 
ก. รถวิง่เร็วมาก 
ข. แรงขบัที่ลอ้คงที่ 
ค. รถวิง่ชา้ลง 
ง. แรงขบัที่ลอ้ลดลง 
4. ต าแหน่งของเพลาเกียร์ในกระปุกเกียร์รถยนตมี์ก่ีเพลา 
ก. 1 เพลา 
ข. 2  เพลา 
ค. 3 เพลา 
ง. 4 เพลา 
5. อุปกรณ์ใดท าหนา้ที่ตดัและต่อก าลงังานระหวา่งเคร่ืองยนตก์บัเกียร์รถยนต ์
ก. ขอ้ต่อกากบาท 
ข. เกียร์ 
ค. เพลากลาง 
ง. เฟืองทา้ย 
6. อุปกรณ์ในขอ้ใดที่ท  าใหร้ะบบส่งก าลงัรถยนตมี์อตัราทดขอ้ต่อกากบาท 
ก. คลตัช ์
ข. เกียร์ 
ค. เพลากลาง 
ง. เฟืองทา้ย 
7. เฟืองเกียร์ทดที่ตอ้งการใหร้ถวิง่ชา้ลงคือขอ้ใด 

ก. เฟืองขบัจะตอ้งโตกวา่เฟืองตาม 
ข. เฟืองขบัและเฟืองต่อจะตอ้งโตเท่ากนั 
ค. เฟืองขบัจะตอ้งเล็กกวา่เฟืองตาม 
ง. เฟืองขบัมีฟันเท่ากบัเฟืองตาม 
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8. ขอ้ใดเป็นการเรียงล าดบัอุปกรณ์การส่งก าลงัของเคร่ืองยนตท์ี่อยูห่นา้แต่ขบัเคล่ือนที่ลอ้หลงั 
ก. เคร่ืองยนต-์เกียร์-คลตัช-์เฟืองทา้ย 
ข. เคร่ืองยนต-์คลตัช-์เกียร์-เฟืองทา้ย-เพลาทา้ย 
ค. เคร่ืองยนต-์เกียร์-เพลาทา้ย 
ง. เคร่ืองยนต-์คลตัช-์เฟืองทา้ย-เกียร์ 
9. ช้ินส่วนใดของกระปุกเกียร์ท าหนา้ที่รับก าลงังานจากเคร่ืองยนต ์
ก. เพลารอง 
ข. เพลากลาง 
ค. เพลาส่งก าลงั 
ง. เพลาคลตัช ์
10. เพลาก าลงัของเกียร์ คือ  เพลาที่ท  าหนา้ที่ในขอ้ใด 
ก. เพลาตวัรับก าลงัจากคลตัช ์
ข. เพลาที่รับก าลงัจากเกียร์ 
ค. เพลาที่ส่งก าลงัใหเ้ฟืองเกียร์ 
ง. เพลาที่ส่งก าลงัออกจากเกียร์ 
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               ตอนที่  2      จงเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 

1. เกียร์รถยนตท์  าหนา้ที่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............. 

2. เส้ือเกียร์รถยนต ์จะประกอบดว้ย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............. 

3. เพลาที่อยูภ่ายในกระปุกเกียร์รถยนต ์ ประกอบดว้ย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............. 

4. จงอธิบายหลกัการท างานของเกียร์รถยนต์
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............. 

5. ชุดชิงโครเมช  ประกอบดว้ย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............. 
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                      กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูกล่าวน า  เกียร์ธรรมดาไม่วา่จะเป็นเกียร์กระปุก   หรือเกียร์พวงมาลยัก็จะมีการท างาน
เหมือนกนัทุกประการแต่จะแตกต่างกนัที่การออกแบบคนับงัคบัส าหรับเขา้เกียร์เท่านั้น  เกียร์
รถยนตจ์ะท าหนา้ที่ถ่ายทอดก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัเพลา  และลอ้รถยนต ์ ซ่ึงหอ้งเกียร์จะถูก
ติดตั้งอยูต่่อจากคลตัชซ่ึ์งเป็นตวัเช่ือมหรือตดัต่อการส่งก าลงัจากเคร่ืองยนตม์ายงัระบบส่งก าลงั 

2. ทดสอบก่อนเรียนโดยการสุ่มถามผูเ้รียน  วา่มีความรู้พื้นฐานเร่ืองระบบเกียร์ธรรมดามาก
แค่ใหน 

ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายหวัขอ้ที่  3.1  โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์ธรรมดา 
2. ผูเ้รียนท าการทดลองถอดและ  ประกอบ เกียร์ธรรมดา 
3. ครูอธิบายหวัขอ้ที่  3.2  หนา้ที่ของเกียร์รถยนต ์
4. ครูสุ่มถามผูเ้รียนวา่มีความเขา้ใจมากนอ้ยแค่ไหน  
5. ครูอธิบายหวัขอ้ที่  3,3  แบบของกระปุกเกียร์ 
6. ครูสุ่มถามผูเ้รียนวา่มีความเขา้ใจมากนอ้ยแค่ไหน  
7. โดรงสร้างและส่วนประกอบของกระปกุเกียร์ชิงโครเมช   
8. ครูใหน้กัเรียนอธิบายช่ือส่วนประกอบของกระปกุเกียร์ชิงโครเมช 

ข้ันสรุป      สรุปเน้ือหา  และ ขั้นตอนการถอดประกอบจากหนงัสือเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. ชุดฝึกกระปุกเกียร์รถยนตแ์บบธรรมดา 

 
การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียน 
2. ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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บทที ่ 4   กลไกเข้าเกยีร์และหลกัการท างานของเกยีร์ธรรมดา 
 

หัวข้อเร่ือง 
     4.1   ชนิดของกลไกการเขา้เกียร์ 
     4.2   หลกัการท า งานของการเขา้เกียร์แบบซิงโครไนเซอร์ 
     4.3   หลกัการท า งานของเกียร์ซิงโครเมช 

 
สาระส าคญั 
1. ชนิดของกลไกการเขา้เกียร์ประกอบดว้ย  กระปุกเกียร์ เกียร์พวงมาลยั เกียร์แบบซุปเปอร์

ชิฟท ์
2. เกียร์แบบซิงโครไนเซอร์มีหลกัการท างานคือ เป็นการเล่ือนเพลายดึเฟืองของเพลาก าลงัให้

ท  าการส่งถ่ายก าลงังานจะถูกส่งผา่นเฟืองของเพลาคลตัชเ์พือ่ส่งใหข้บเฟืองของเพลารอง 
3. หลกัการท างานของเกียร์ชิงโครเมช  เป็นการเล่ือนของตวัปลอกล๊อกของชิงโครเมชเขา้

ท างานเพือ่ท  าการส่งผ่านชุดเกียร์ในแต่ละชุดของเกียร์ 1,2,3 และ 4 ดว้ยอตัราทดความเร็ว
รอบต่างกนั 

                   
        จุดประสงค์การเรียนรู้  

4.1  ผูเ้รียนสามารถบอกชนิดของกลไกการเขา้เกียร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                      4.2  ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลกัการท า งานของการเขา้เกียร์แบบซิงโครไนเซอร์ไดอ้ยา่งถูกต ้         

4.3  ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลกัการท า งานของเกียร์ซิงโครเมชไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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                  บทที ่ 4 

เร่ือง   กลไกเข้าเกยีร์และหลกัการท างานของเกยีร์ธรรมดา 

             กลไกการเขา้เกียร์  จะประกอบดว้ยเพลาส่งก าลงักบัตวักา้มปู  ซ่ึง   จะถูกติดตั้งตรง
ส่วนบนของเส้ือเกียร์  ตวัเพลาจะยดึอยูก่บัตวักา้มปู โดยมีคนัเขา้เกียร์เป็นตวับงัคบัเกียร์ให้เพลา
กา้มปูเล่ือนไปมาเพือ่ใหก้า้มปูที่รวมอยูร่งร่องของเฟืองเล่ือนเขา้เกียร์ตามกลไกการเขา้เกียร์ 
4.1   ชนิดของกลไกการเขา้เกียร์ 

 

รูปที่  4.1  รูปส่วนประกอบกลไกการเขา้เกียร์ 

              กลไกการเขา้เกียร์ประกอบดว้ยเพลาส่งก าลงั  ซ่ึงจะถูกติดตั้งให้อยูต่รงส่วนบนของ
เส้ือเกียร์  ส าหรับเพลาจะยึดอยู่กับตวัก้ามปู  โดยจะมีคนัเขา้เกียร์เป็นตวับงัคบัเกียร์ให้เพลา
กา้มปูเล่ือนไปมา  เพือ่ให้ตวักา้มปูที่สวมอยูต่รงร่องของเฟืองเล่ือนเขา้เกียร์ตามกลไกของการ
เขา้เกียร์ได ้

4.1.1   เกียร์กระปุก 

                 เกียร์กระปุก   จะมีคนัเกียร์ซ่ึงต่อมาจากกระปุกเกียร์  ตรงดา้นฝาครอบเกียร์โดยตรง  
การเปล่ียนเกียร์ในฝาครอบเกียร์จะต่ออยู่กับก้ามปูเกียร์   ก็จะดันให้ก้ามปูเล่ือนไปมาตาม
จงัหวะ หรือตามต าแหน่งของคนัเกียร์ที่คนักา้มปูนั้น  ซ่ึงจะไม่เขี่ยให้เฟืองเกียร์เคล่ือนที่ไปมา
เปล่ียนเกียร์อีกคร้ังหน่ึง 

กลไกการเขา้เกียร์ที่คอบกระปุกเกียร์  เป็นลกัษณะที่ฝาครอบคนเกียร์  เป็นลกัษณะที่ครอบคนั
เกียร์จะมีลกัษณะหมุนเหมือนตวัลูกหมากต่อกบัขาคนัเกียร์  โดยจะมีสปริงคอยเป็นตวับงัคบัให้
คนัเกียร์มีแรงกดปลายขาเกียร์  เพือ่เขา้ไปเขี่ยคนัเกียร์  โดยจะมีเพลากา้มปูของเกียร์เป้นตบังัคบั
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ใหเ้พลากา้มปูเล่ือนเฟืองหรือตวัปลอกในกระปุกเกียร์  ใหเ้ฟืองเกียร์เล่ือนเขา้ขบท างานที่กา้มปู
จะมีลูกปืนเพือ่ป้องกนัไม่ใหก้า้มปูเล่ือนไปมาได ้ เม่ือเวลาเล่ือนกา้นต่อกา้มปูเขา้เกียร์ 

4.1.2  เกียร์พวงมาลัย 

เกียร์พวงมาลยั  เป็นกลไกการเขา้เกียร์ที่ถูกติดตั้งอยูก่บัแขนของพวงมาลยัออจะมีขอ้ต่ออ่อนซ่ึง
มีลกัษณะคลา้ยลูกหมากคนัส่งแต่มีลกัษณะเลก็กวา่   และจะมีกา้นต่อเพือ่บงัคบัใหเ้กียร์ท างาน
ไดใ้นขณะเขา้เกยร์ 

                      4.1.3  เกียร์แบบชุปเปอร์ชิฟท์   

              เกียร์แบบชุปเปอร์ชิฟท ์ จะเป็นคนัเกียร์ชนิดหน่ึงที่มีการติดตั้งระหว่างตวักระปุกเกียร์
กบัคนัเขา้เกียร์  ซ่ึงโครงสร้างของคนัเขา้เกียร์  จะเหมือนกบัคนัเกียร์แบบกระปุก  แต่ตวัเกียร์
กบัคนัเขา้เกียร์ไม่ไดอ้ยูจุ่ดเดียวกนั  แต่จะมีกลไกขอ้ต่อไปยงัเกียร์ 

4.2   หลักการท างานของกลไกการเข้าเกยีร์แบบชิงโครไนเซอร์                                                                                                       
เป็นระบบเกียร์ที่มีการออกแบบชิงโครไนเซอร์  เพือ่ใหก้ารท างานสะดวกและน่ิมนวลขึ้น  ลด
การเสียดสีและลด    เสียงดงั  จึงจะพบเห็นมากในรถนัง่ปัจจุบนั  ชุดชิงโครเมชน้ีจะน าชุดเฟือง
ทองเหลืองมาเป็นตวัเช่ือมในแต่ละเพลาในขณะท างาน 

4.2.1  การท างานของเกียร์  1       เป็นการเล่ือนปลอกเพลายดึเฟืองของเพลาก าลงัให้ท  าการส่ง
ถ่ายก าลงังาน  ซ่ึงจะถูกส่งผ่านเฟืองของเพลาคลตัช์เพื่อส่งให้ขบเฟืองของเพลารอง  ซ่ึงจะถูก
ยดึติดกบัเพลาแน่น  การส่งก าลงัไปยงัเฟืองเพลาก าลงัจะท าให้มีแรงบิดเกิดขึ้น  และการส่ง
ก าลังจะสูงขึ้ น  จึงทาให้เพลากลางและรถยนต์เคล่ือนที่ไป4.2.2  การท างานของเกียร์  2       
เป็นการเล่ือนปลอกยดึของเพลาก าลงัให้แน่น  การส่งก าลงัจะถูกส่งก าลงัระหว่างเพลารองกบั
เพลาส่งก าลงั   เม่ือน าก าลงัที่ถูกส่งมาจากเพลาคลตัช ์ ส่งก าลงัใหก้บัเพลารอง  แลว้ส่งก าลงัไป
ยงัเฟืองอีกตวัหน่ึง  ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนอตัราความเร็ว  จึงทาให้เพลาก าลงัหมุนเร็วขึ้น  ท  าให้
รถยนตเ์คล่ือนที่เร็วขึ้น  โดยที่ความเร็วขงเพลาคลตัชจ์ะหมุนเท่าเดิม 

4.2.3   การท างานของเกียร์  3      เป็นการส่งก าลงังานจากเพลาคลตัช์  ไปยงัเพลาก าลงัโดยตรง
ดว้ยวธีิเล่ือนปลอก  ล๊อกเพลาจากการล๊อกเฟือง  มาเป็นการล๊อกเพลาคลตัช์  กบัเพลาก าลงัให้
ต่อกนั   การส่งก าลงัจากเพลาคลตัชก์็จะส่งใหก้บัเพลาก าลงัโดยตรงซ่ึงจะท าให้เพลาคลตัช์  ขบั
แรงขบัจากเคร่ืองยนตส่์งต่อไปยงัเพลาก าลงัให้มีความเร็วเท่ากนัได ้ คือ  1:1  จะท าให้รถยนต์
วิง่เร็วขึ้นโดยที่เคร่ืองยนตจ์ะส่งก าลงัเท่าเดิม 
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4.2.4   หลักการท างานของเกียร์ถอยหลัง   ผูข้บัขี่จะตอ้งท าการเหยยีบคลตัช์เพื่อให้เกียร์ว่าง  
แล้วจึงเล่ือนเฟืองเกียร์สองกลับที่เดิมเพื่อให้เป็นต าแหน่งเกียร์ว่าง  หรือเปลียนเฟืองเกียร์  1  
กลบัมาดา้นหลงั  ซ่ึงจะท าใหเ้ฟืองเพลารองถอยไปต่อกบัเฟืองเกียร์ถอยหลงั 

              การส่งก าลงัจากเฟืองเกียร์ถอยหลงัที่เพลารองจะส่งจะส่งจากเฟืองตวักลางเฟืองเกียร์  
1   แลว้จึงหมุนกลบัทางดว้ยความเร็วต ่า  ซ่ึงจะท าใหเ้ท่ากบัความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์

                      4.3   หลักการท างานของเกยีร์ชิงโครเมช 

             การท างานของชิงโครเมช  เป็นการเล่ือนของตวัปลอกล๊อกของชิงโครเมชเขา้ท างาน  
เพือ่ที่จะท าการส่งผา่นชุดเฟืองเกียร์  ในแต่ละชุดของเกียร์  1,2,3 และ 4  ดว้ยอตัราทดความเร็ว
รอบต่างๆ  ดงัน้ี 

4.3.1   การท างานของเกยีร์ว่าง   ซ่ึงเป็นการท างานโดยการเล่ือนต าแหน่งของเฟืองเกียร์ที่ส่ง
ก าลงัจากเพลาคลตัชก์บัเพลารองใหห้มุนเร็ว 

 4.3.2   การท างานของเกียร์  1    

               การท างานของเกียร์  1   จะเป้นการเล่ือนปลอกล๊อกร่องเฟืองของชุดชิงโครเมชจาก
ต าแหน่งของเกียร์วา่งแลว้เล่ือนกา้มปูไปเขี่ยเฟืองชุดเกียร์หน่ึง  และเขา้ขบกบัเฟืองของเพารอง
ซ่ึงท าให้การส่งของเพลาคลตัช์ดดยการส่งผ่านไปยงัเฟืองของเพลารอง  แล้วส่งต่อไปให้กับ
เฟืองเพลาก าลงั 

4.3.3   การท างานของเกยีร์  2    

            การท างานของเกียร์  2   จะเป็นการเล่ือนกา้มปูของเกียร์  1  มาอยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่ง
แลว้เวือ่นปลอกเล่ือนของชุดชิงโครเมชถอยหลงัเพือ่ล๊อกเฟืองที่หวัเพลาก าลงัหุมเฟือง  2  เพือ่
ส่งแรงขบัใหเ้พลาก าลงัหมุนต่อไป 

4.3.4  การท างานของเกยีร์  3 

              การท างานของเกียร์  3  เป็นการส่งก าลงัโดยตรงจากเพลาคลตัช์   ไปให้กบัเพลาก าลงั
โดยการเล่ือนปลอกล๊อก  ชุดชิงโครเมชเขา้ไปล๊อกหัวเพลาคลัตช์กบัเพลาก าลังให้เป็นเพลา
เดียวกันท าให้การส่งก าลังหมุนไปด้วยกันในอัตราทด  1:1  ซ่ึงจะท าใหการส่งก าลังของ
เคร่ืองยนตจ์ะเพิม่ความเร็วใหก้บัรถยนตไ์ด ้
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4.3.5   การท างานของเกยีร์ถอยหลัง 

                การท างานของเกียร์ถอยหลงั   จะกระท าโดยการโยกคนัเกียร์ ให้อยูใ่นต าแหน่งเกียร์
วา่งก่อน  ซ่ึงจะท าใหป้ลอกล๊อกของชุดชิงโครเมช  อยูต่รงกลาง  ต่อจากนั้นให้โยกคนัเกียร์เพื่อ
กดไปดา้นหลงัซ่ึงจะท าให้กา้มปูไปเขี่ยเฟืองของเกียร์ถอยหลงั  แลว้จึงเขา้ขบกนักบัเฟืองของ
เกียร์เมน  ซ่ึงการส่งก าลังจะเพิ่มขึ้นโดยเฟืองของเพลาคลตัช์ส่งต่อไปยงัเฟืองของเพลารอง  
ส าหรับส่วนปลายขา้งหน่ึงของเพลารอง  จะส่งตวักบัเฟืองของเพลาเกียร์ถอยหลงัแล้วจึงส่ง
ก าลงัหมุนไปใหก้บัเฟืองของเพลาก าลงั  เพื่อส่งก าลงัให้เพลาก าลงัหมุนกบัทางกบัเพลาคลตัช ์ 
วึ่งจะเป็นการท าใหร้ถยนตเ์คล่ือนที่ถอยหลงัได ้
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                      แบบประเมินผลการเรียนรู้   4 

เร่ือง   กลไกเข้าเกยีร์และหลักการท างานของเกียร์ธรรมดา 

ตอนที่  1   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ กลไกในการเขา้เกียร์รถยนต ์
ก. คนัสตาร์ท 
ข. ตวักา้มป ู
ค. ลูกปืนเขม็ 
ง. เฟืองตวัหนอน 
2. กลไกการเขา้เกียร์ของเกียร์พวงมาลยั  จะถูกติดตั้งอยูต่รงส่วนใดของรถยนต ์
ก. ดา้นขา้งเบาะนัง่คนขบั 
ข. ติดกบัเฟืองทา้ย 
ค. ติดกบัถงัน ้ ามนัชอ้เพลิง 
ง. แกนของพวงมาลยัรถยนต ์
3. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่อุปกรณ์ในชุดซิงโครเมช 
ก. ปลอกเล่ือน 
ข. ล้ิมลอ๊ก 
ค. เฟืองทองเหลือง 
ง. แหวนอดั 
4. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นอุปกรณ์ในชุดซิงโครเมชทั้งหมด 
ก. ล้ิมลอ๊ก  แหวนอดั ปลอกเล่ือน 
ข. เฟืองทองเหลือง  แกนสตาร์ท  ปลอกเล่ือน 
ค. ดุม  ปลอกเล่ือน   
ง. เฟืองทองเหลือง 

               5.    การเปล่ียนเกียร์ธรรมดาแต่ละคร้ังในขณะขบัรถควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. เหยยีบคลตัชก่์อน 
ข. ไม่ตอ้งเหยยีบคลตัช์ 
ค. เร่งเคร่ืองยนตใ์หสู้งขึ้น 
ง. หยดุรถทนัที 
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6.   เพลากา้มปู  จะไปท าการเล่ือนเฟืองไดอ้ยา่งไร 

ก.  ใชป้ั้มเบรก 

ข.   ใชแ้ม่ป้ัมคลตัช ์

ค.   ใชก้า้มป ู

ง.   ใชลู้กหมาก 

7.   เกียร์รถยนตช์นิดใดที่มีการแยกตวัระหวา่งตวักระปุกเกียร์กบัคนัเขา้เกียร์ 

ก. เกียร์พวงมาลยั 

ข.   เกียร์แบบชุปเปอร์ชิฟท ์

ค.   เกียร์ที่ไม่ใชชิ้งโครเมช 

ง.   เกียร์ที่ใชชิ้งโครเมช 

8.   ท าไมตอ้งน าเอาชุดชิงโครเมชมาติดตั้งในเกียร์รถยนต ์

     ก. ลดการเสียงดงั 

     ข. เขา้เกียร์น่ิมนวลขึ้น 

     ค.  ลดเสียงดงั 

    ง. ถูกทุกขอ้ 

9.  การท างานของต าแหน่งเกียร์  3  ในชุดซิงโครเมช  จะมีการส่งก าลงัจากอุปกรณ์ใดมายงั
เพลาก าลงัที่ก  าลงัหมุนอยู ่

ก.   เพลาคลตัช ์ 

ข. เพลารอง 

                      ค. เพลาเกียร์ถอย 

ง.   เพลาลูกเบี้ยว 
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10. เพลารองท าหนา้ที่อะไรในการท างานของต าแหน่งเกียร์ถอยหลงั  แบบซิงโครเมช 

  ก. การส่งจากเพลาเฟืองเกียร์ถอยหลงั 

  ข. ส่งก าลงัต่อไปยงัเฟืองเพลาเกียร์ถอยหลงั 

   ค. รับส่งจากเฟืองเพลาก าลงั 

   ง. ส่งก าลงัต่อไปยงัเฟืองเพลาก าลงั 
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              ตอนที ่ 2     จงเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ทีสุ่ด 

1.จงอธิบายหลกัการท างานของเกียร์รถยนต์
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.. 

2.ชนิดของกระปุกเกียร์ประกอบดว้ย
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.. 

3.   จงอธิบายหลกัการท างานของการเขา้เกียร์ซิงโครไนเซอร์ 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...... 

4.จงอธิบายหลกัการท างานของการเขา้เกียร์แบบชิงโครเมช
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.. 

5.ท ามยัรถยนตท์ี่ใชใ้นปัจจุบนัจึงนิยมน าเกียร์แบบชิงโครเมชมาใช้
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................     
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูกล่าวน า  กลไกการเขา้เกียร์  จะประกอบดว้ยเพลาส่งก าลงักบัตวักา้มปู  ซ่ึง   จะถูกติดตั้ง
ตรงส่วนบนของเส้ือเกียร์  ตวัเพลาจะยดึอยูก่บัตวักา้มปู โดยมีคนัเขา้เกียร์เป็นตวับงัคบัเกียร์ให้
เพลากา้มปูเล่ือนไปมาเพือ่ใหก้า้มปูที่รวมอยูร่งร่องของเฟืองเล่ือนเขา้เกียร์ตามกลไกการเขา้
เกียร์ 
 
ขั้นสอน 
   1. รับใบความรู้จากผูส้อน แลว้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในใบความรู้ 
   2. ฟังบรรยายและดูแผน่ภาพ แผน่ใส ส่ือของจริงประกอบความรู้ ความเขา้ใจ 
   3. ตอบค า ถาม เพือ่ทบทวนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักลไกเขา้เกียร์และหลกัการท า งาน 
       ของเกียร์แบบธรรมดา 
   4. ศึกษาใบงาน และฝึกท า แบบฝึกหดั ตอบค า ถามดว้ยตนเอง เพือ่ทบทวนเสริมความรู้ 
       ความเขา้ใจใหม้ากขึ้น 
 
ข้ันสรุป    สรุปการกลไกการเขา้เกียร์และหลกัการท างานของเกียร์ธรรมดา 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
   1. ส่ือส่ิงพมิพ ์/ เอกสารอา้งอิง ( Reference ) 
   1.1 ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
        กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
   1.2 พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
       กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
   1.3 อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
       ศูนยส่์งเสริมวิชาการ , มปป.  
   2. ส่ือโสตทศัน์ 
   2.1 แผน่ภาพ แสดงกลไกการเขา้เกียร์ชนิดต่าง ๆ 
   2.2 แผน่ใส แสดงหลกัการท า งานของการเขา้เกียร์แบบซิงโครไนเซอร์ และหลกัการ 
         ท  า งานของเกียร์ซิงโครเมช 
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                          การประเมินผล 
     1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้น 
         เรียน 
     2. ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
     3. ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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เอกสารอ้างองิ 

1. ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏบิตัิงานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพฯ : 
โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 

2.  พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . กรุงเทพฯ : 
โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 

3.  อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
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บทที่  5     
เร่ือง    กระปุกเกยีร์อตัโนมัติ 
  
หัวข้อเร่ือง 

     5.1   โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์อตัโนมติั 
     5.2   ความหมายของตวัอกัษรแสดงต าแหน่งของเกียร์ 
     5.3   หนา้ที่ส่วนประกอบของเกียร์อตัโนมติั 
 

สาระส าคญั 
1. โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์อตัโนมติั ประกอบไปดว้ย  ชุดเพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์  

และ  ทอคคอนเวอร์เตอร์  
2. ความหมายของของตวัอกัษรต าแหน่งเกียร์ P(Park) แปลวา่ จอด R(Reverse) แปลวา่ถอย

หลงั N(Neutral)แปลวา่เกียร์วา่ง D(Drive)ไดรน์ แปลวา่ขบั L(low)แปลวา่เกียร์ต  ่า Sor D2 
or  2 เรียกวา่ซุปเปอร์เร็งข ์

3. ส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมติัท าหน้าที่  เพิ่มแรงบิดที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองยนตถ่์ายทอด
แรงบิดจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัเกียร์  

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     5.1  ผูเ้รียนสามารถบอกโครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์อตัโนมติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     5.2  ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายของตวัอกัษรแสดงต า แหน่งของเกียร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     5.3  ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ส่วนประกอบของเกียร์อตัโนมติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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                   บทที ่ 5 

เร่ือง     กระปุกเกยีร์อตัโนมัติ    ( Automatic  transmission ) 
             เม่ือขบัขี่รถยนตด์ว้ยระบบล่งก าลงัแบบธรรมดา  ถา้คนัเกียร์ถูกเปล่ียนเป็นเกียร์สูงเม่ือ
เหยียบคันเร่ง  ดังนั้นความเร็วของรถยนต์จะเพิ่มขึ้ น  ในขณะที่การขบัขี่ลงเนินหรือ  เม่ือ
เคร่ืองยนต์ไม่สามารถให้ก าลงัที่เพียงพอที่จะขึ้นเนินท าให้ชุดสงก าลงัจะตอ้งถูกเปล่ียนเป็น
เกียร์ต  ่า 

             ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นส าหรับผูข้บัขี่ที่จะทราบถึงภาระงานของเคร่ืองยนต์และความเร็ว
ของรถโดยจะตอ้งเปล่ียนเกียร์  ตามสภาวะต่างๆ  ใหเ้หมาะสม 

             ในชุดส่งก าลังอตัโนมัติคนขบัไม่ตอ้งเปล่ียนเกียร์ด้วยตนเอง   ซ่ึงเกียร์จะเปล่ียนเป็น
เกียร์สูงและเกียร์ต  ่าไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความเร็วและภาระงานของรถยนต ์

 โครงสร้างและส่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติ 

               ชุดก าลงัอตัโนมติั   สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น    2  ประเภท   ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนั
ระบบการใชง้าน  โดยจะถูกควบคุมการเล่ือนต าแหน่งเกียร์และเวลาเขา้กับ  แบบแรกจะเป็น
แบบที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงจะเป็นแบซ่ึงจะใช้ขอมูลซ่ึงจะถูกบนัทึกกล่อง  
ECU  เพื่อใชใ้นการควบคุมเกียร์อตัโนมติั  ที่ใชร้ะบบควบคุมทางอิเล็กส์โดยจะมีระบบการ
วเิคราะห์ปัญหา  และระบบป้องกนัการท างานบกพร่อง  ประกอบเพิม่เขา้ไปดว้ย 

             เกียร์อตัโนมติั  (Automatic  transmission )   เป็นเกียร์ส าหรับรถยนต ์ ซ่ึงผูข้บัขี่เลือก
ต าแหน่งเกียร์เล้ียว  ก็จะท าให้การเปล่ียนเกียร์เป็นเกียร์สูงหรือเกียร์ต  าจะเป็นไปโดยอตัโนมติั  
ตามความเหมาะสมของสภาพทองผวิถนนที่รถวิง่   รถยนตท์ี่ใชเ้กียร์อตัโนมติั  จะมีแป้นเหยยีบ
คนัเร่งกบัแป้นเหยยีบเบรกเท่านั้น    โดยจะไม่มีแป้นเหยยีบคลตัช์   ผูข้บัขี่ที่ตอ้งศึกษาคู่มือการ
ใชเ้กียร์อตัโนมติัใหเ้ขา้ใจเป็นอยา่งดี   จึงจะขบัขี่รถยนตท์ี่ใชเ้กียร์อตัโนมติัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ความหมายของตัวอักษรแสดงต าแหน่งของเกยีร์ 
           ตวัอกัษรหรือตวัเลขที่เป็นสญัลกัษณ์ส าหรับแสดงต าแหน่งต่างๆ  ในการเลือกเกียร์ใน
แต่ละบริษทัจะมีตวัอกัษรหรือตวัเลขไม่เหมือนกนัส ญลกัษณ์ส าหรับตวัอกัษรที่ใชท้ัว่ไป   คือ  
P  R  N  D  L  ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี           P   เรียกวา่  ปาร์ค (Park)  หรือแปลวา่จอด  เป็น
ต าแหน่งเกียร์วา่งเม่ือผูข้บัขี่เล่ือนคนัเกียร์มาไวต้  าแหน่งน้ี   จะท าใหก้ลไกไปล๊อกเพลาส่งก าลงั  
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เรียกวา่  เอาร์  พทุ  ชาร์ฟ  ของกระปุกเกียร์   ท  าใหร้ถไม่สามารถเคล่ือนทีไ่ดเ้หมือนดึงเบรกมือ
ไว ้
            R   เรียกว่า  รีเวอค  (Leverse)   หรือแปลวา่  ถอยหลงั  เม่ือผูข้บัขี่เล่ือนคนัเกียร์มาไว้
ต  าแหน่งน้ี  จะท าให้รถยนตแ์ล่นถอยหลงัและเมือเหยยีบคนัเร่ง  ก็จะท าใหร้ถยนตแ์ล่นถอยหลงั
เร็วขึ้นอีก 
            N   เรียกว่า  นิวตรอน  (neutral)  หรือแปลว่าเกียร์ว่าง  เม่ือผูข้บัขี่เล่ือนคนัเกียร์มาไว้
ต  าแหน่งน้ี  จะท าให้รถยนตเ์ป็นเกียร์ว่างแต่รถยนตส์ามารถเคล่ือนที่ไปขา้งหน้าหรือขา้งหลงั
ได ้ ถา้ขณะรถยนตอ์ยูบ่ริเวณเนินเขาหรืออยูท่างลาดชนั   ผูข้บัขี่จึงควรดึงเบรกมือไวทุ้กคร้ัง 
           D  เรียกว่า  ไดรน์  (Drive)  หรือแปลวา่ขบั  เม่ือผูข้บัขี่เล่ือนคนัเกียร์มาไวต้  าแหน่งน้ี  จะ
เป็นเกียร์ส าหรับเดินหน้า  ถา้รถจอดอยูแ่ลว้เหยยีบคนัเร่ง  จะท าให้รถยนตเ์คล่ือนที่ดว้ยเกียร์
หน่ึงหรือเกินเกียร์ต  ่า  เม่ือความเร็วของรถเพิ่มขึ้นไดต้ามก าหนด  จะท าให้เกิดการเปล่ียนเกียร์  
2  และ  เกียร์ 3   หรือเรียกว่า  ทอร์ป  เกียร์  (top  gear)โดยอตัโนมตัิตามล าดบั  และในกรณี
กลบักนัถ้ารถยนต์ลดความเร็วลง  จะท าให้เปล่ียนเป็นเกียร์ต  ่าเองโดยอตัโนมติัตามความเร็ว
ของเพือ่น 
             L เรียกว่า  โล  (low)  หรือแปลวา่  เกียร์ต  ่า  เม่ือผูข้บัขี่เล่ือนคนัเกียร์มามาตรงต าแหน่งน้ี  
รถยนตจ์ะเป็นเกียร์เดินหน้าแต่จะถูกบงัคบัไห้เป็นเกียร์ต  ่าอยูต่ลอดเวลาถึงแมว้่าความเร็วของ
รถยนตจ์ะสูงขึ้นแต่ก็จะไม่สามารถเปล่ียนใหเ้ป็นเกียร์สูง   ต  าแหน่งเกียร์น้ีจะมีไวส้ าหรับเคร่ือง
มีภาระมาก  เช่น  ขึ้นเนิน  และลงเนิน  และอาจจะลุยโคลนหรือทรายเป็นตน้ 
             Sor  D2  or  2   เรียกว่าซุปเปอร์เร็งข ์ ( supper  renge)   เม่ือผข้บัขี่เล่ือนคนัเกียร์มาไว้
ตรงต าแหน่งน้ี  จะท าไหร้ถยนตเ์ป้นเกียร์ต  ่า  และเปล่ียนเกียร์  สอง  เม่ือความเร็วของรถเป็นไป
ตามที่ก  าหนด  เม่ือเปล่ียนเกียร์  สอง   แลว้รถยนตจ์ะไม่เปล่ียนเป็นเกียร์  สุงอีกผูข้บัขี่ควีอ่าน
ค าแนะน าในการใชเ้กียร์อตัโนมติัของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์
5.3   หน้าทีส่่วนประกอบของเกียร์อัตโนมัติ 
              เกียร์อตัโนมติัมีอยูห่ลายเเบบและมีโครงสร้างแตกต่างกนัออกไปแต่หนา้ที่พื้นฐานของ
เกียร์อตัโนมติัและหลกัการท างานจะเป็นแบบเดียวกนั  เกียร์อตัโนมติัประกอบดว้ย  ช้ินส่วน
หลกัๆ  หลายช้ินส่วน  เพือ่ท  าหนา้ที่อยา่งมากที่สุดของเกียร์อตัโนมติั  ช้ินส่วนเหล่าน้ีจะท างาน
ใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ยความสมัพนักนัเป็นอยา่งดี  ส าหรับความเขา้ใจเต็มที่เก่ียวกบัการท างาน
ของเกียร์อตัโนมติัเป็นส่ิงส าคญัที่จะตอ้งเขา้ใจหน้าที่พื้นฐานของช้ินส่วนหลกัของชุดส่งก าลงั
อตัโนมติั   ประกอบดว้ยช้ินส่วนหลกัดงัน้ี 
           5.3.1  ทอร์คคอนเวอร์เตอร์  (tocconwerter)   ติดตั้งอยูบ่นเพลารับก าลงัของเกียร์
อตัโนมติั   และยดือยูด่า้นหลงัของเพลาขอ้เหวีย่งเคร่ืองยนต ์ ดว้ยโบลทผ์า่นมางแผน่ขบั 
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รูปที่   5.1    รูปแสดงการท างานของทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 

ทอร์คคอนเวอร์เตอร์     เติมดว้ยน ้ ามนัเกียร์อตัโนมติั   เพือ่เพิม่แรงบิดให้เกิดขึ้น   โดย
เคร่ืองยนตจ์ะเป็นตวัถ่ายทอดแรงบิดที่เพิม่ขึ้นไปยงัเกียร์หรือท าหนา้ที่เหมือนกบัการต่อก าลงั
ดว้ยของเหลวซึงมีการถ่ายทอดแรงบิดจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัเกียร์ 

             ในรถยนตท์ี่ใชเ้กียร์อตัโนมติั    จะมีทอร์คคอนเวอร์เตอร์เป็นตวัท าหนา้ที่เหมือนกบัลอ้
ช่วยแรงรถยนต ์  แต่ส าหรับลอ้ช่วยแรงที่ใชก้บัรถยนตท์ี่เป็นเกียร์ธรรมดาจะมีน ้ ากนกัมาก    จึง
ไม่มีความจ าเป็นที่จะน ามาใชก้บัรถยนตท์ี่เป็นเกียร์อตัโนมติั    ซ่ึงจะใชแ้ผน่ขบัซ่ึงจะมีเสน้รอบ
วงภายนอก  ติดตั้งดว้ยริงเกียร์   ใชส้ าหรับติดตั้งรถยนต ์  โดยมีมอเตอร์สตาร์ทท างานในขณะที่
แผน่ขบัหมุนดว้ยความเร็วสูง  พร้อมดว้ยทอร์คคอนเวอร์เตอร์   น ้ าหนกัของมนัจะกระจายไป
ดว้ยความสมดุลอยา่งดี 
  หน้าที่ของทอร์คคอนเวอร์เตอร์     
เพิม่แรงบิดที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองยนต ์
ท าหนา้ที่เหมือนคลตัชอ์ตัโนมติัซ่ึงถ่ายทอด  (หรือไม่ถ่ายทอด)  แรงบิดจากเคร่ืองยนตไ์ปยงั
เกียร์ 
ท าหนา้ที่เหมือนลอ้ช่วยแรงที่ท  าใหร้อบการหมุนของเคร่ืองยนตมี์ความราบเรียบสม ่าเสมอ 
ดูดซบัแรงบิดจากการสัน่สะเทือนของเคร่ืองยนตแ์ละชุดส่งก าลงั 
ขบัป๊ัมน ้ ามนัของระบบควบคุมไฮดรอลิก 
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เบรก     เป็นเบรกตวัยดึส่วนประกอบตวัหน่ึงของชุดเพลนแนตเตอร์ร่ี  (  ซนัเกียร์  ริงเกียร์  
หรือ  แคร์ริเออร์ )   ใหอ้ยูก่บัที่เพือ่ที่จะรักษาอตัตราทดที่จ  าเป็นเบรกจะท างานไดอ้าศยั
แรงดนัไฮดรอลิก 

           เบรกมีอยู ่ 2  แบบ  แบบแรก    เป็นแบบเปียร์มีหลายแผน่  ในเบรกน้ีจะมีแผน่คัน่ซ่ึงจะ
ยดึติดอยูก่บัเส้ือเกียร์  และแผน่เบรกซ่ึงหมุนรวมกนักบัเพลนแนตเตอร่ีแต่ละชุด   ถูกอตัต่อแต่
ละส่วนเพือ่ยดึส่วนประกอบอนัหน่ึงของแพลนแนตเตอร่ีเกียร์   ใหอ้ยูก่บัที่ 

เบรกแบบที่สอง  คือ  เบรกแบน   ในเบรกแบบน้ี  เบรกแบนที่ลอ้มรอบเบรกดั้ม   ซ่ึงจะอยูร่วม
กบัส่วนประกอบอนัหน่ึงของแพลนเนตเตอร่ีเกียร์   มีแรงดนัไฮดรอลิกกระท ายนหวัลูกสูบซ่ึง
สมัผสัอยูก่บัเบรกแบน  จะท าให้เบรกแบนยดึกบัเบรกดร้ัมจนแน่นเพือ่ยดึส่วนประกอบของแพ
ลนเนตเตอร่ีใหอ้ยูก่บัที่ 

 

รูปที่   5.2   แสดงส่วนประกอบของแพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์ 

 

5.3.2 หน่วยแพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์ 

    หน่วยเพลนเนตเตอร่ีเกียร์จะถูกติดตั้งอยูภ่ายในเส้ือเกียร์   ท  าดว้ยอลูมิเน่ียมผสม   สามารถ
เปล่ียนรอบการส่งก าลงัออกของเกียร์  และทิศทางของรอบการหมุนออกและถ่ายทอดก าลงั
ต่อไปยงัหน่วยสุดทา้ย 
             หน่วยเพลเนตเตอร์ร่ีเกียร์ประกอบดว้ย   เพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์   ซ่ึงท าหนา้ที่เปล่ียนรอบ
การส่งออก   คลตัชแ์ละเบรกจะท างานโดยอาศยัแรงดนัของน ้ ามนัไฮดรอลิกเพือ่ควบคุมการ
ท างานของเพลนเนตเตอร์ร่ีหมุน   เพือ่ถ่ายทอดก าลงัของเคร่ืองยนตแ์ละลูกปืนท าหนา้ที่เพือ่ให้
เพลาแต่ละต วหมุนใหร้าบเรียบง่ายขึ้น 
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รูปที่   5.3   แสดงหนา้ที่การท างานของแพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์ 

 หน้าที่ของหน่วยเพลนเนตเตอร์ร่ีเกยีร์ 

จดัอตัตราทดเกียร์หลายๆ  ชุดเพือ่รักษาแรงบิดที่ถูกตอ้งและความเร็วรอบการหมุนตามสภาพ
การขบัขี่ที่ตอ้งการ 
จดัเกียร์ถอยหลงัเพือ่รถยนตส์ามารถเคล่ือนที่ถอยหลงั 
ชุดเพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์ 
              ชุดเพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์อยูเ่ป็นล าดบักบัที่เกียร์ที่ต่อกนั  ซ่ึง  ประกอบดว้ย  ซนัเกียร์   
พเิน่ียน  เกียร์หลายตวั   แคร์ลิเออร์ที่ยดึพเินียนเกียร์กบัริงเกียร์   โดยเกียร์เหล่าน้ีเรียกวา่   เพลน
เนตเตอร่ีเกียร์ 
คลตัชห์ลงัและคลตัชท์างเดียว 
            คลตัชเ์ป็นตวัตวัต่อจากทอร์คคอนเวอร์เตอร์กบัชุดเพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์เพือ่ถ่ายทอด
แรงบิดจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัเพลาต่อก าลงัและท าหนา้ที่ตดัการท างานของคอนเวอร์เตอร์คา เพ
ลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์  เพือ่หยดุแรงบิดการต่อก าลงั 
             คลตัชแ์บบเปียกหลายแผน่จะประกอบดว้ยการจดัแผน่คลตัชแ์ละแผน่คัน่หลายๆแผน่  
อาจสลบักนั  ซ่ึงเป็นที่นิยมใชก้นัอยูใ่นเกียร์อตัโนมติัของโตโยตา้ในปัจจุบนัน้ี   โดยใชแ้รงดนั
ของน ้ ามนัไฮดรอลิก   เพือ่ต่อและตดัการท างานของคลตัช ์

              คลตัชท์างเดียว    จะประกอบดว้ยประกบัดา้นในและประกบัดา้นนอก  พร้อมดว้ยส
แปกหรือ  โรลเลอร์  วางอยูใ่นระหวา่งกนั   ซ่ึงจะท าการก าหนดแรงบิดไดเ้พยีงทิศทางเดียวนั้น 

                      ความแตกต่างระหว่างคลัตช์และเบรก 

              คลตัชจ์ะถูกติดตั้งใหอ้ยูใ่นส่วนประกอบที่แตกต่าง  2   ชนิด   ของเพลนเนตเตอร์ร่ี
เกียร์  เช่น    เพลารับก าลงัและซนัเกียร์  ซนัเกียร์โอเวอร์ไดร็และโอเวอร์ไดวแ์คริเวอร์   เพลน
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เนตเตอร์ร่ี   และหมุนไปร้อมกนัเสมอ   ท  าหนา้ทีก่ารหมุนความเร็วของส่วนปรพกอบทั้งสอง
ขึ้นหรือลงเป็นความเร็วเดียวกนั   และจะท าใหห้มุนในทิศทาง   เบรกจะไม่เคล่ือนที่   แต่จะยดึ
ติดแน่นอยูก่บัเส้ือเกียร์และท าหนา้ที่เพยีงหยดุการหมุนของส่วนประกอบหน่วยเพลนเนตเตอร์
ร่ีเกียร์เท่านั้น 

5.3.3 ระบบควบคุมไฮดรอลิก 

                     ระบบควบคุมไฮดรอลิกประกอบดว้ยอ่างน ้ ามนั     ท  าหนา้ที่เหมือนถว้ยน ้ ามนัโดย
ป๊ัมน ้ ามนัจะท าหนา้ที่เกิดน ้ ามนัไฮดรอลิก  และล้ินต่างๆ   ซ่ึงท าหนา้ที่ต่างๆ  กนัและช่องน ้ ามนั
ท่อน ้ ามัน  ซ่ึงจะสงน ้ ามันเกียร์ไปยงัคลัตช์ต่างๆ  กัน  และช่องน ้ ามัน  ท่อน ้ ามัน   ซ่ึงจะส่ง
น ้ ามนัเกียร์ไปยงัคลีตช ์ เบรก    และส่วนประกอบอ่ืนๆ   ของระบบควบคุมไฮดรอลิก   ล้ินทงั
หมดในระบบควบคุมไฮดรอลิก   จะถูกติดตั้งอยูใ่นชุดเรือนวาลว์  ครงส่วนใตข้องชุดเพลนเนต
เตอร์ร่ีเกียร์ 

หน้าที่ของระบบควบคุมไฮดรอลิก 

อตัแรลดันไฮดรอลิกไปยงัคลตัช์   และเบรกเพื่อควบคุมการท างานของเพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์
จ่ายน ้ ามนัเกียร์ไปยงัทอร์คคอนเวอร์เตอร์เปล่ียนภาระของเคร่ืองยนตแ์ละความเร็วของรถยนต์
ควบคุมแรงดนัไฮดรอลิกที่เกอดขึ้นจากป๊ัมน ้ ามนัระบายความร้อนทอร์คคอนเวอร์เตอร์และชุด
เกียร์หล่อล่ืนช้ินส่วนที่หมุนได ้

การควบคุมการเปลียนเกียร์ 

              ระบบไฮดรอลิดจะเป็นระบบที่ท  าหน้าที่เปล่ียนความเร็วรถยนต์และภาระจาก
เคร่ืองยนต ์ เป็น  สัญญาน   ซ่ึงไฮดรอลิกจะเป็นพื้นฐานของสัญญานเหล่าน้ี   โดยแรงดนัไฮ
ดรอลิกจะถูกส่งถ่ายไปยงัเพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์ของคลัตช์และเบรกอย่างอัตโนมัติ   ด้วย
ความเร็วแตกต่างกนัไป  เป็นอตัตราทดตามสภาพของการขบัขี่การเปล่ียนเกียร์เกิดขึ้นไดโ้ดย
หน่วยควบคุมไฮดรอลิก 

ความเร็วของรถยนต์      

                กฟัเวอร์เนอร์วาลว์   จะท าหนา้ที่ควบคุมแรงดนัน ้ ามนัไฮดรอลิกที่เกิดจากป๊ัมน ้ ามนั  
ซ่ึงเป็นสดัส่วนกบัความเร็วของรถยนต ์  แรงดนัน้ีเรียกวา่   แรงดนักฟัเวอเนอร์   กระท าขึ้น
ในขณะ 
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ภาระของเคร่ืองยนต์ 

            ล้ินเร่งที่ติดตั้งอยู่ในหน่วยควบคุมไฮดรอลิกจะท าหน้าที่ควบคุมแรงดันไฮดรอลิกที่
เกิดขึ้นจากป๊ัมน ้ ามนั   เป็นสดัส่วนกบัระยะที่คนัเร่งถูกกดลงไปแรงดนัน้ี  เรียกว่า   แรงดนัล้ิน
เน่วฃง  ซ่ึงจะกระท าขณะที่ล้ืนเร่งเป็น  สญัญาน    เพือ่ส่งไปยงัหน่วยควบคุมไฮดรอลิก 

หน่วยควบคุมไฮดรอลิก 

หน่วยควบคุมไฮดรอลิก   และแรงดนัของล้ินเร่ง   จะเป็นเหตุซ่ึลค่าความดันจะควบคุมการ
เคล่ือนที่ของวาลว์เหล่าน้ี  และวาลว์เหล่าน้ีจะควบคุมแรงดนัไฮดรอลิกที่จะส่งไปยงัคลตัช์และ
เบรกในหน่วยเพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์   ซ่ึงจะท าการหมุนเวยีนควบคุมการเปล่ียนของเกียร์ 

ก้านต่อคนัเกียร์ 

เกียร์อตัโนมติัจะท าการเปล่ียนเป็นเกียร์สูงและเกียร์ต  ่าอยา่งอตัโนมติัแต่ถึงอยา่งไรก็ตามกา้นต่อ
ทั้งสามที่ท  างานดว้ยมือ  โดยผูข้บัขี่จะถูกต่อไปยงัเกียร์อตัโนมติั   กา้นต่อเหล่าน้ีก็คือ   แขนเลืก
เกียร์และสายคนัเร่งและสายล้ินคนัเร่ง 

แขนเลือกเปลี่ยนเกียร์ 

              แขนเลือกเปล่ียนเกียร์ต่อไปยงัคนัเกียร์ในเกียร์ธรรมดา   จะใชก้ารต่อกบัเกียร์ดว้ยสาย
เคเบิลหรือกา้นต่อ  ผูข้บัขี่จะสามารถเลือกการขบัขี่ที่ต  าแหน่งเดินหนา้หรือถอยหลงัวา่งและ
จอดโดยใชแ้ขนน้ีซ่ึงส่วนมากเกียร์อตัโนมติัทั้งหมด  เกียร์เดินหนา้จะประกอบดว้ย  3   เกียร์คือ  
เกียร์ D  ขบัสอง  ที่สอง  และ  L  ต ่าเพือ่ความปลอดภยัของผูข้บัขี่จึงท าใหเ้คร่ืองยนตส์ามารถ
สตราร์ทไดโ้ดยการเลือกแลว้เลือนคนัเกียร์ไปที่ต  าแหน่ง  N  หรือ  P   เท่านั้น 

คนัเร่ง    คนัเร่งจะต่อติดอยูก่บัล้ินเร่งของคาบูเรเตอร์   ดว้ยสายคนัเร่ง  อาสาของคนัเร่งที่ถูกกด
ลงไปนั้น  คือ   จงัหวะที่ล้ินเร่งเปิดอยา่งถูกตอ้ง  เพือ่ท  าการถ่ายทอดไปยงัเกียร์ดว้ยสายคนัเร่งน้ี 

            เกียร์อตัโนมติัจะเปล่ียนความเร็วขึ้นและลงตามสภาวะการท างานของเคร่ืองยนต ์ ล้ิน
แร่งเปิด    และผูข้บัขี่สามารถเปล่ียนอาการเหล่าน้ีได ้ โดยการควบคุมของระยะการกดล้ินเม่ือ
คนัเร่งถูกกดเพยีงเล็กนอ้ยเกียร์จะถูกเปล่ียนขึ้นและลงที่เกิดขึ้นสมัพนัธไ์ปตามความเร็วต ่าของ
เคร่ืองยนต ์  เม่ือคนัเร่งถูกกดต่อไปท าใหก้ารเปล่ียนเกียร์ที่เกิดขึ้นสมัพนัธไ์ปตามความเร็วสูง
ของรถยนต ์
             คนัเร่งและสายคนัเร่งจะตอ้งปรับตั้งใหถู้กตอ้งตามความยาวที่ก  าหนดเพราะวา่เวลาการ
เปล่ียนเกียร์ที่ถูกตอ้ง  ท  าให้จะตอ้งการเปล่ียนของจ านวนระยะการกดคนัเร่งตามมุมเปิดล้ินของ 
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5.4.5   หน่วยชุดขับสุดท้าย 

              ในระบบส่งก าลงัแบบอตัโนมติัน้ีที่มีการติดตั้งแนวขวางของเกียร์และชุดขบัสุดทา้ย  
ติดตั้งอยูร่วมในเส้ือเดียวกนัชุดขบัสุดทา้ยจะประกอบดว้ยเฟืองทดสุดทา้ยหน่ึงคู่  และเฟืองทา้ย 

         หนา้ที่ของชุดขบัสุดทา้ย  คือ  จะเหมือนหน่วยเดียวกนัในชุดขบัเคล่ือนลอ้หลงัแต่เฟือง
เฮลลิคอล   จะใชเ้)นเฟืองทดสุดทา้ย 

         ในหน่วยของชุดขบัสุดทา้ยในหนวยของชุดส่งก าลงัอตัโนมติั   จะใชน้ ้ ามนัเช่นเดียวกนั  
ซ่ึงใชใ้นเกียร์อตัโนมติั  จึงถูกใชแ้ทนน ้ ามนัไฮปอยดเ์กียร์ดว้ย 

น ้ ามนัเกียร์อตัโนมติั      เป็นน ้ ามนัปิโตรเล่ียมเกรดสูงพเิศษผสมกบัตวัเติมพเิศษหลายๆอยา่ง  
ซ่ึงไดน้ ามาใชเ้ป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนอตัโนมติั 
น ้ ามนัชนิดน้ีเรียกวา่  น ้ ามนัเกียร์อตัโนมติั  ใชค้  ายอ่วา่  ATF  ท าใหเ้กิดความแตกต่างไปจาก
น ้ ามนัหล่อล่ืนชนิดอ่ืนๆ 
             ชนิดที่ก  าหนด  ATF   ตอ้งใชส้ าหรับเกียร์อตัโนมติัเสมออยา่ใช ้ ATF   ที่ไม่ไดค้่าตาม
ก าหนดจะท าใหป้ระสิทธิภาพของน ้ ามนัเกียร์อตัโนมติัลดลง  ส าหรับระดบัน ้ ามนัเกียร์
อตัโนมตัิจะตรวจสอบไดโ้ดยใชเ้หล็กวดัตรวจสอบไดเ้ม่ือเคร่ืองยนตเ์ดินเบาและ  ATF  อยูท่ี่
อุณหภูมิท างานปกต ิ
หน้าที่ของน ้ามันเกยีร์อัตโนมัติ 

1. หล่อล่ืนชุดเพลนเนตเตอร์ร่ีเกียร์และช้ินส่วนที่เคล่ือนที ่
2. ระบายความร้อนช้ินส่วนที่เคล่ือนที ่
3. ถ่ายแรงบิดจากทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 
4. ควบคุมระบบควบคุมไฮดรอลิกต่อการท างานของคลตัชแ์ละเบรกในส่วนของชุด 

    
 
 
 

 

 

 



74 
 

 

                     แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

ตอนที่  1    จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  ค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว 

1.เกียร์อตัโนมติัท างานไดโ้ดยอาศยัส่ิงใด 

ก. แรงดนัของน ้ ามนัเคร่ือง 
ข. แรงดนัของน ้ ามนัเบรก 
ค. แรงดนัของน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ง. แรงดนัของน ้ ามนัไฮอรอลิก 
1. สญัลกัษณ์  “ P ”  หมายถึงต าแหน่งใด 

ก. จอด 
ข. ถอยหลงัค 
ค. เกียรืวา่ง 
ง. ขบั 
2. สญัลกัษณ์  “ R ”  หมายถึงต าแหน่งใด 
ก. ขบั 
ข. เกียร์วา่ง 
ค. ถอยหลงั 
ง. จอด 

4.    สญัลกัษณ์  “ N ”  หมายถึงต าแหน่งใด 

ก. ถอยหลงั 
ข. เกียร์วา่ง 
ค. ถอยหลงั 
ง. ขบั 
3. สญัลกัษณ์  “ D ”  หมายถึงต าแหน่งใด 
ก. เกียร์วา่ง 
ข. ถอยหลงั 
ค. ขบั 
ง. จอด 
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4. สญัลกัษณ์  “ L ”  หมายถึงต าแหน่งใด 
ก. จอด 
ข. ถอยหลงั 
ค. ขบั 
ง. เกียร์ต  ่า 
5. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่หนา้ที่ของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
ก.   เพิม่แรงบิดที่เกิดข฿นจากเคร่ืองยนต ์
ข.   ดูดขบัแรงบิดจากแรงสัน่สะเทือน 
ค. ตดั ต่อก าลงังานระหวา่งเคื่องยนตก์บัเกียร์ 
ง. ขบัป๊ัมน ้ ามนัของระบบควบคุมไฮดรอลิก 
6. อุปกรณ์ใดต่อไปน้ีที่ท  าหนา้ที่จดัอตัราทดเกียร์หลาย ๆ ชุดเพือ่รักษาแรงบิดที่ถูกตอ้ง 
ก. ทอร์คอนเวอร์เตอร์ 
ข. หน่วยเพลนเนตเตอร์ร่ี 
ค. คชตัชท์างเดียว 
ง. ระบบควบคุมไฮดรอลิก 
7. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่หนา้ที่ของระบบควบคุมไฮดรอลิก 
ก. ท าหนา้ที่เคร่ืองยนตเ์ดินเบาไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
ข. จ่ายน ้ ามนัเกียร์ไปยงัทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 
ค. ควบคุมแรงดนัไฮดรอลิกที่เกิดขึ้นจากป๊ัมน ้ ามนั 
ง. หล่อล่ืนช้ินส่วนที่หมุนได ้
8. วาลว์ที่อยูห่น่วยควบคุมไฮดรอลิกสามารถเปล่ียนเกียร์ไดด้ว้ยเหตุใด 
ก. แรงดนัของกฟัเวอร์เนอร์ 
ข. แรงดนัของลูกสุบ 
ค. แรงดนัสุญญากาศ 
ง. แรงดนัคงที่ที่ท่อร่วมไอดี 
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ตอนที่  2      จงเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 
 
1.  เกียร์อตัโนมติั  คือ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............ 
2. จงอธิบายความหมายของตวัอกัษรแสดงต าแหน่ง
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................... 
3. ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ท าหนา้ที่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............ 
4. หน่วยเพลนเนตเตอร์ร่ีท  าหนา้ที่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............ 
5. ระบบควบคุมไฮดรอลิกท าหนา้ที่
......................................................................................................................................................
........................................................................................ 
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                      กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิตวัในหอ้งเรียน 
2. ครูช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงการเรียนรู้ 
 
ขั้นสอน 
1. แจกใบความรู้ให้ผูเ้รียนศึกษารายละเอียด 
2. กล่าวน า ใหผู้เ้รียนทราบถึงโครงสร้างและส่วนประกอบของกระปุกเกียร์อตัโนมติั 
3. บรรยายประกอบส่ือแผน่ภาพและแผน่ใส เก่ียวกบัเร่ืองกระปุกเกียร์อตัโนมติั ตวัอกัษร 
แสดงต าแหน่งเกียร์  
4. สรุป ทบทวนเน้ือหาสาระส าคญั เก่ียวกบัโครงสร้างและส่วนประกอบของกระปกุ 
เกียร์อตัโนมติั โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบเป็นรายบุคคล 
5. แจกใบงานและแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดและฝึกตอบค า ถามทบทวน 
ความเขา้ใจดว้ยตนเองหลงัเรียน 
6. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มละ 3 – 5 คน เพือ่ฝึกปฏิบตัิตามใบงานที่ไดม้อบหมายให้ 
แก่ผูเ้รียน 
 
ข้ันสรุป  ครูและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาทั้งหมดของบทที่ 4  จากหนงัสือเรียน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. ส่ือส่ิงพมิพ ์/ เอกสารอา้งอิง ( Reference ) 
1.1 ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
1.2 พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
1.3 อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
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การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้น 
เรียน  
2. ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
3. ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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เอกสารอ้างองิ 

1. ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏบิติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 

2.  พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 

3.  อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป.  
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บทที่  6  
เร่ือง    เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง 
 
หัวข้อเร่ือง 
6.1   หนา้ที่ของเพลากลาง 
6.2  ชนิดของขอ้ต่อเพลากลาง  
6.3  หนา้ที่ของขอ้ต่อเพลากลางชนิดต่าง ๆ 
6.4  ชนิดและหนา้ที่ของขอ้ต่ออ่อน 
6.5  ส่วนประกอบและหนา้ที่ของขอ้ต่อเล่ือน 
 
สาระส าคญั 
1. เพลากลางท าหนา้ที่รับก าลงัจากกระปุกเกียร์และส่งก าลงัต่อไปยงัเพลาทา้ยและเฟืองทา้ย

ต่อไปยงัลอ้รถยนต ์
2. ขอ้ต่อเพลากลางมี  4 ชนิด 1. ขอ้ต่อแบบกากบาทหรือแบบถว้ยลูกปืนแขง็ 2. ขอ้ต่อแบบ

สลกักบัลูกกล้ิง 3. ขอ้ต่อแบบยางหรือผา้ใบ 4. ขอ้ต่อแบบใชก้บัความเร็วคงที่ 
3. ขอ้ต่อเพลากลางท าหนา้ที่ เป็นตวัท าใหเ้พลากลางสั้นลงหรือยาวขึ้นตามสภาวะการ

เปล่ียนแปลงของเพลากลาง 
4. ขอ้ต่ออ่อนมี 4 ชนิด  ท  าหนา้ที่ในการส่งถ่ายก าลงัโดยมีลูกปืนเขม็เป็นตวัลดแรงเสียดสี

ในขณะเพลากลางหมุน 
5. ขอ้ต่อเล่ือนประกอบดว้ย ปลอกขอ้ต่อเล่ือน กา้มปู กระปุกเกียร์ เพลาขอ้ต่อเล่ือน ท าหนา้ที่

เป็นตวัท าให้เพลากลางสั้นลงหรือยาวขึ้นตาสภาวะการเปล่ียนแปลงของเพลากลาง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
6.1  ผูเ้รียนสามารถ บอกช่ือและหนา้ที่ของเพลากลางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.2  ผูเ้รียนสามารถ บอกชนิดของขอ้ต่อเพลากลางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.3  ผูเ้รียนสามารถ บอกหนา้ที่ของขอ้ต่อเพลากลางชนิดต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.4  ผูเ้รียนสามารถอธิบายชนิดและหนา้ที่ของขอ้ต่ออ่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.5  ผูเ้รียนสามารถบอกช่ือและหนา้ทีข่องขอ้ต่อเล่ือนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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                 บทที่   6  

เร่ือง    เพลากลางและข้อต่อเพลากลาง 

          การส่งก าลังลับของเคร่ืองยนต์   จากกระปุกเกียร์ไปยงัเฟืองทา้ย  ส าหรับรถยนต์ที่มี
เคร่ืองอยูด่า้นหนา้แต่ขบัเคล่ือนลอ้หลงั  จะตอ้งมีส่วนประกอบที่ส าคญั  คือ  เพลากลาง ขอ้ต่อ
อ่อน  และขอ้ต่อเล่ือน  ส าหรับรถยนตท์ี่มีเคร่ืองอยู่ดา้นหน้า  หรือเคร่ืองยนตอ์ยู่ดา้นหลงัแต่
ขบัเคล่ือนลอ้หลงั  ก็จะไม่มีเพลากลาง  เพาะวา่กระปุกเกียร์จะส่งก าลงัแรงขบัไปยงัเฟืองเดือย
หมู  ในชุดเฟืองทา้ยโดยตรง 
6.1  โครงสร้างของเพลากลาง 

รถขบัเคล่ือนลอ้หลงัและรถขบัเคล่ือน 4 ลอ้ ตอ้งใชเ้พลากลางส่งถ่ายก าลงัจากเกียร์ไปยงัเฟือง
ทา้ยกระปุกเกียร์ติดตั้งอยูบ่นโครงรถ เฟืองทา้ยและเพลาหลงัรองรับดว้ยระบบรองรับรวมดว้ย
ลอ้หลงั เพราะฉะนั้นต าแหน่งของเฟืองทา้ยจึงมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพของผิวถนนและ
น ้ าหนกับรรทุก 

        เพลากลางตอ้งท าหน้าที่ส่งถ่ายก าลงัไดอ้ยา่งราบเรียบจากเกียร์ไปเฟืองทา้ย โดยมีขอ้ต่อ
อ่อนที่ปลายแต่ละดา้นของเพลากลาง  เพื่อปรับการเปล่ียนแปลงตามการเคล่ือนที่ขึ้นลงของ
ระบบรองรับ ยิง่กว่านั้น ง่ามปลอกเล่ือนยงัถูกรวมเขา้ดว้ยกัน เพื่อดูดกลืนการเปล่ียนแปลง
ระหวา่งเกียร์และเฟืองทา้ย 

 

รูปที่   6.1   แสดงชินส่วนของระบบส่งก าลงั 

            ขณะรถที่แล่นดว้ยความเร็วสูง  เพลากลางจะหมุนเท่ากบัความเร็วของเคร่ืองยนต ์  ท  า
ใหแ้รงเหวีย่งที่เกิดขึ้นกบัเพลากลางเพมิขึ้นมาก  จนท าใหเ้พลากลางแตกร้าวไดถ้า้เพลากลางมี
ความแขง็แรงไม่เพยีงพอ   ดงันั้นเพลากลางจึงจ าเป็นตอ้งมีความสมดุล  ในขณะหมุนดว้ยการที่
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จะท าเพลากลางหมุนไดอ้ยา่งสมบูรณ์  จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือในการตรวจความสมดุลยข์องเพลา
กลาง  ถา้พบความไม่สมดุลจะตอ้งแกไ้ขใหมี้ความสมดุล 

ชนิดของเพลากลาง 
เพลากลางจะประกอบดว้ยท่อนเหล็กกลม  ขอ้ต่ออ่อน   ขอ้ต่อเล่ือน   ซ่ึงเป็นส่วนประกอบที่
ส าคญั  ส่วนประกอบของเพลากลางทั้งหมดน้ีจะตอ้งมีความสมดุลเพื่อป้องกนัการสั่นและเกิด
เสียงดงั  ชนิดของเพลากลางแบ่งไดด้งัน้ี 

 

รูที่  6.2  ชนิดของเพลากลาง 

เพลากลางแบบท่อนเดียว 

เพลากลางที่ออกแบบใหเ้ป็นท่อนเดียวน้ี    จะมีดา้นหน่ึงยดึติดกบัเพลาส่งก าลงัของเกียร์และ
ดา้นหน่ึงจะถูกยดึติดกบัเฟืองเดือยหมูซ่ึงจะใชใ้นการส่งก าลงัสั้นๆเท่านั้น 

 

รูปที่  6.3  เพลากลางแบบท่อนเดียว 
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เพลากลางแบบสองท่อน 

 

รูปที่  6.4  เพลากลางแบบสองท่อน 

             เพลากลางที่ถูกออกแบบเป็นสองท่อน   ซ่ึงท่อนแรกจะท าหน้าที่รับก าลงัจากเพลาส่ง
ก าลงัจากเพลากลางตวัแรก   และส่งก าลงัไปยงัชุดเฟืองทา้ยเพื่อไปขบัเคล่ือนที่ลอ้หลงัต่อไป  
ส่วนกลางของเพลาที่น ามาต่อกนันั้น  จะมีชุดลูกปืนหรือบางคร้ังอาจจะใชย้างรับใวโ้ดยจะยดึ
ติดกบัโครงรถ  เพื่อป้องกันเตน้และการสะบดัของเพลากลางในขณะหมุน  ซ่ึงการต่อเพลา
กลางแบบน้ีจะท าให้เพลากลางมีความแข็งแรง   ตา้นทานต่อการทรงตวั   ในขณะหมุนดว้ย
ความเร็วสูงได ้ ท  าใหไ้ม่เกิดเสียงดงั  และลดการสัน่สะเทือน 

 

 

 

                     หน้าที่ของเพลากลาง 

รถยนตมี์การติดตั้งเคร่ืองยนตใ์วด้า้นหนา้  แต่ขบัเคล่ือนที่ลอ้หลงั  เพลากลางจะต่ออยูร่ะหว่าง
กระปุกเกียร์  จะยดึติดอยูก่บัโครงรถโดยมีแท่นยางรอง  ขณะที่เส้ือเฟืองทา้ยและเพลาขบัยดึอยู่
กบัโครงรถ 



84 
 

 

 

 

 

                                    รูปที่  6.5  หนา้ที่ของเพลากลาง 

             ในขณะที่รถยนตเ์คล่ือนที่ไปตามสภาพพื้นผิวถนน   ลอ้หลงัของรถยนตจ์ะเตน้ขึ้นลง
เป็นเหตุใหร้ะยะทางระหวา่งกระปุกเกียร์กบัเส้ือเฟืองทา้ยเปล่ียนแปลงไป  ดงันั้นการออกแบบ
เพลากลางจึงตอ้งค  านึงถึงเพลากลางดงัน้ี 

ท าให้มีการส่งก าลังไปยงัชุดเฟืองทา้ยได้อย่างสม ่าเสมอมีการปรับระยะความยาวของเพลา
กลางไดเ้องท าให้มีการผนัแปรมุมของเพลากลางในขณะที่ลอ้รถยนตเ์ตน้ขึ้นลงเป็นไปอยา่ง
ถูกต้องมีการติดตั้ งข้อต่ออ่อน  เพื่อปรับการเปล่ียนแปลงมุมของเพลากลางข้อต่ออ่อน  
(Universal  joint)      ขอ้ต่ออ่อนเป็นส่วนประกอบหน่ึงของเพลากลาง   เพราะวา่เคร่ืองยนตก์บั
กระปุกเกียร์ไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัเฟืองทา้ย  ดงันั้นการส่งก าลงัจากกระปุกเกียร์ไปยงั
เฟืองทา้ย  จึงจ าเป็นตอ้งใชข้อ้ต่ออ่อน 
      จุดประสงค์ของข้อต่ออ่อน  คอื   ดูดกลืนการเปล่ียนแปลงในเชิงมุมและการถ่ายทอดก าลงั  
อยา่งราบเรียบจากเกียร์ไปยงัเฟืองทา้ย 
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6.5   ชนิดและหน้าที่ของข้อต่ออ่อน 

    6.5.1   ข้อต่ออ่อนแบบกากบาทหรือแบบถ้วยลูกปืนแข็ง 

             ขอ้ต่ออ่อนแบบน้ีนิยมใชก้นัมาก   ซ่ึงจะประกอบด้วยกา้มปู  สอง   ตวั  ยดึติดอยูก่ ับ
เพลากลาง  หน่ึง  ตวั  และเพลาก าลงัของกระปุกเกียร์  หน่ึงตวั   ซ่ึงจะมีกากบาท  เป็นเป็นตวัที่
ท  าหนา้ที่ในการส่งถ่ายก าลงั  โดยมีลูกปืนเขม็เป็นตวัช่วยลดแรงเสียดสีในขณะเพลากลางหมุน 

ส่วนประกอบของข้อต่อกากบาท 

             ตวักากบาทจะมีรูส าหรับใชจ้ารบีทลุกากบาททั้ง  ส่ี  ดา้น  ส่วนตรงกลางของกากบาท
จะมีรูอตัจารบีติดอยู ่ เพือ่ใชส้ าหรับอตัจารบีใหม่ในกรณีจารบีเก่าเส่ือมสภาพการใชง้านลูกปืน
ที่ชใ้นกากบาท  จะเป็นลูกปืนแบบเขม็  ซ่ึงหล่อลืนดว้ยจารบี   แต่ในปัจจุบนัจะใชก้ารหล่อล่ืน
แบบถาวรโดยไม่ตอ้งอัตจารบีอีก แหวนล๊อกลูกปืนท าหน้าที่  ล๊อกเส้ือลูกปืนแบบเข็มไม่ให้
หลุดออกมาจากกา้มปู 
 ข้อต่ออ่อนแบบสลักกับลูกกลิง้ 
ขอ้ต่ออ่อนแบบสลักลูกกล้ิงน้ี  เป็นขอ้ต่ออ่อนแบบที่น าเอาขอ้ต่ออ่อนกบัขอ้ต่อเล่ือนมาต่อ
รวมกนัโดยจะมีสลกัต่ออยูท่ี่ส่วนปลายของเพลากลาง  โดยที่ส่วนปลายของสลกัจะมีลูกกล้ิง
สวมอยูภ่ายในแขนกลางด้วยลูกปืนเข็ม  ละหว่างลูกกล้ิงกบัสลัก  การใช้งานเพื่อท าให้เกิด
แรงบิดขณะหมุนตวัสลักกลบัลูกกล้ิง  จะท าหน้าที่ช่วยเปล่ียนแปรงมุมและช่วยในการปรับ
ความยาวของเพลากลาง  และเปลียนมุมใหก้บัเพลากลางไดต้ลอดเวลา 
ข้อต่ออ่อนแบบยางหรือผ้าใบ 

            ขอ้ต่ออ่อนแบบยางหรือผา้ใบจะมีการออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็นแผน่กลม  หรือมีหลาย
เหล่ียม  มีความหนา    วึ่งจะท ามาจากผา้ใบผสมยางหรือแท่งยาง  การต่อใชง้านจะมีแผ่น  หน้า
แปลนชนิด  สาม  ขา  สอง  อนั  ประกอบให้มีการเยือ่งศูนยก์นั  ขอ้ต่ออ่อนแบบน้ีจะมีความ
แขง็แรงนอ้ย  แต่การท างานจะท าไดอ้ยา่งน่ิมนวล   และไม่ตอ้งมีการหล่อล่ืน  จึงไม่จ าเป้นที่จะ
ตอ้งการบ ารุงรักษา  ซ่ึงส่วนใหญ่จะใส่กบัรถยนตข์นาดเล็ก  การปรับมุมเอียงของเพลากลางได้
ไม่เกิน  10   องศา 
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ข้อต่ออ่อนแบบใช้ความเร็วคงที ่
ขอ้ต่ออ่อนแบบใชก้บัความความเร็วคงที่   เป็นขอ้ต่ออ่อนแบบที่ใชลู้กปืนกลมกล้ิงอยูภ่ายใน
ร่องโคง้ของเส้ือ   ซีลจะท าหนา้ที่สัมผสักบัการส่งก าลงัดว้ยการขบัตวัอยูร่ะหว่างร่องโคง้ของ
เส้ือหรือปลอกขอ้ต่อกบัร่องโคง้ของเส้ือหรือปลอกขอ้ต่อกบัร่องโคง้ของแกนขอ้ต่อ  โดยจะ
สามารถเคล่ือนที่ไปมาไดต้ามร่องของส่วนโคง้ซ่ึงลูกปืนเป็นตวับงัคบัให้ลูกปืนเคล่ือนที่อยา่ง
สมดุลกบัทิศทางที่ขอ้ต่อหมุนไปในลกัษณะเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวเอียง  เม่ือมุมของการส่ง
ก าลงัมีการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงเป็นขอ้ต่ออ่อนอีกแบบหน่ึงซ่ึงมีการส่งก าลงัหน้าที่แปลนของตวั
ขอ้ต่อกบัเพลากลางซ่ึงจะท ามุมเอียงไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
ส่วนประกอบและหน้าที่ของข้อต่อเลื่อน 
ขอ้ต่อเล่ือนที่ติดตั้งอยูส่่วนใดส่วนหน่ึงของเพลากลาง   ซ่ึงมีส่วนประกอบเป็นขอ้ต่อเล่ือนและ
ปลอกขอ้ต่อเล่ือน  โดยแต่ละตวัจะท าการเชาะร่องล่ิมเพื่อใชส้วมกนัไดพ้อดี  เพื่อให้หมุนไป
ดว้ยกันไดข้อ้ต่อเล่ือน   ท  าหน้าที่  เป็นตวัท าให้เพลากลางสั้นลงหรือยาวขึ้นตามสภาวะการ
เปล่ียนแปลงของเพลากลาง  ซ่ึงเพลากลางทั้งสองจะหมุนไปดว้ยกนั  และยอมให้เพลาทั้งสอง
เล่ือนตวัไปมาตามยาวซ่ึงกนัและกนัได ้
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                      แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่  6 

บทที่  6   เพลากลางและขอ้ต่อเพลากลาง 
ตอนที่  1   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  ค าตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพยีงขอ้เดียว 

1. เพลากลางจะติดตั้งอยูร่ะหวา่งอุปกรณ์ใดของระบบส่งก าลงัรถยนต ์
ก. คลตัชก์บัเกียร์ 
ข. เกียร์กบัเฟืองทา้ย 
ค. เฟืองทา้ยกบัเพลาขบัลอ้ 
ง. ลอ้ช่วยแรงกบัเกียร์ 
2. เพลากลางท ามาจากโลหะชนิดใด 

ก.  ท่อเหล็กหล่อไม่มีรู 
ข.  ท่อเหล็กเหนียวกลวง 
ค. ท่ออลูมิเนียมผสม 
ง. ท่อเหล็กคาร์บอนกลวง 

                     3.  เพลากลาง  แบ่งออกไดเ้ป็นก่ีชนิด 

ก. 1  ชนิด 
ข. 2  ชนิด 
ค. 3  ชนิด 
ง. 4  ชนิด 

4.  เพลากลางแบบ  2  ท่อน  จะใชข้อ้ต่ออ่อนก่ีตวั 

ก. 1  ชนิด 
ข. 2  ชนิด 
ค. 3  ชนิด 
ง. 4  ชนิด 

                      5. เพลากลางท าหนา้ที่อะไร 

ก. ส่งก าลงัไปยงัชุดเฟืองทา้ย 
ข. ส่งก าลงัไปยงักระปุกเกียร์ 
ค. หมุนเพือ่รับเคล่ือนลอ้หนา้ 
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ง. เพิม่ความเร็วของจกัยานยนต ์

6.  เพราะเหตุใดจึงน าขอ้ต่ออ่อนมาใชเ้ป็นส่วนประกอบของเพลากลาง 

ก. เคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์อยูร่ะดบัเดียวกนักบัเฟืองทา้ย 
ข. เคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์ไม่อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัเฟืองทา้ย 
ค. เพือ่ท  าใหเ้คร่ืองยนตมี์อตัราเร็วสูงขึ้น 
ง. เพือ่ช่วยท าใหอ้ตัราทดเกียร์สูงขึ้นหรือต ่าลงอยา่งรวดเร็ว 

7. ขอ้ต่ออ่อนชนิดใดที่นิยมใชก้นัมากกบัรถยนตใ์นปัจจุบนั 

ก. แบบกากบาท 
ข. แบบสลกักบัลูกกล้ิง 
ค. แบบยางหรืผา้ใบ 
ง. แบบใชก้บัความเร็วคงที่ 

 8. ขอ้ต่ออ่อนแบบยางหรือผา้ใบ  ท  ามาจาก 

ก. ยางพารา 
ข. ใยสังเคราะห์ 
ค. ผา้ใบผสมยาง 
ง. ผา้ใบผสมใยสังเคราะห์ 

9.  ขอ้ต่ออ่อนแบบใชก้บัความเร็วคงที่  เป็นขอ้ต่ออ่อนแบบที่ใชลู้กปืนแบบใด 

ก. ลูกปืนกระบอก  
ข. ลูกปืนเขม็ 
ค. ลูกปืนแท่ง 
ง. ลูกกลม 

10. ขอ้ต่อเล่ือนและเพลากลางสวมต่อกนัไดอ้ยา่งไร 

ก. ท าเป็นร่องล่ิม 
ข. น ามาเช่ือมต่อกนั 
ค. ใชน๊้อดยดึใหติ้ดกนั 
ง. ใชป้ลอกรัดที่จุดต่อ 
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 ตอนที่  2     จงเติมค าลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ที่สุด 
1. เพลากลางท าหนา้ทีอ่ะไร  ในระบบส่งก าลงัรถยนต์

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................... 
2. เพลากลางที่ใชใ้นรถยนตมี์ก่ีชนิด  อะไรบา้ง

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................. 
3. ขอ้ต่ออ่อนภาษาองักฤษ  เรียกวา่........ท  าหนา้ที่

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................... 
4. ขอ้ต่ออ่อนมีก่ีชนิดท าหนา้ที่อะไรบา้ง

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................... 
5. เพราะเหตุใดจึงมีการน าขอ้ต่ออ่อนมาเป็นส่วนประกอบหน่ึงของเพลากลาง

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................... 
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                    กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.ครูช้ีแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัในหอ้งเรียน 
2.ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3.ทดสอบก่อนเรียนโดยการสุ่มถามรายบุคคล 
ขั้นสอน 
1. แจกใบความรู้ให้ผูเ้รียนศึกษารายละเอียด 
2. กล่าวน า ใหผู้เ้รียนทราบถึงความส าคญัของเพลากลางและขอ้ต่อเพลากลาง 
3. บรรยายประกอบส่ือแผน่ภาพและแผน่ใส แสดงชนิดและส่วนประกอบของขอ้ต่อเพลา 
กลาง เพลากลาง และขอ้ต่อเล่ือน 
4. สรุปทบทวนเน้ือหาสาระส าคญั เก่ียวกบัชนิดและหนา้ที่ของเพลากลาง ขอ้ต่ออ่อน 
ชนิดต่าง ๆ โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบเป็นรายบุคคล 
5. แจกใบงานและแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดและฝึกตอบค า ถามทบทวน 
ความเขา้ใจดว้ยตนเองหลงัเรียน 
6. แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มละ 3 – 5 คน เพือ่ฝึกปฏิบตัิตามใบงานที่ไดม้อบหมายให้ 
แก่ผูเ้รียน 
 

ข้ันสรุป  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาทั้งหมดจากบทที่  6  ช่วยกนั 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. ส่ือส่ิงพมิพ ์/ เอกสารอา้งอิง ( Reference ) 
1.1 ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
1.2 พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
1.3 อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
การประเมินผล 
1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้น 
เรียน 
2. ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
3. ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 



91 
 

 

เอกสารอ้างองิ 

1.  ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏบิติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 

2.  พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 

3.  อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
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             บทที ่ 7  
              เร่ือง  เพลาขบัล้อหน้ารถยนต์ 

 
                หัวข้อเร่ือง 

7.1  โครงสร้างของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์
7.2  หนา้ที่ของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์
7.3  ชนิดของขอ้ต่อความเร็วคงที่ 
7.4  ลกัษณะของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ 
7.5  ส่วนประกอบของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ 
7.6  อธิบายการตรวจสภาพของขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ 
 

                สาระส าคญั 
1. โครงสร้างของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนตป์ระกอบไปดว้ย ขอ้ต่ออ่อน และเพลาขบัลอ้หนา้ 
2. เพลาขบัลอ้หนา้ท าหนา้ที่รับความเคน้ที่เกิดจากการขบัเคล่ือนของชุดเฟืองดอกจอกของเฟือง

ทา้ย 
3. ขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่  มี 2 แบบคือ ขอ้ต่อแบบไทปอต และ ขอ้ต่อแบบเบอร์ฟิล 
4. ลกัษณะของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่คือ สามารถหมุนขบัเพลาในขณะที่ขอ้ต่อเอียงเป็นมุมได ้
5. ขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ประกอบดว้ย ลูกปืน 6 ลูก รางใน  กรอบลูกปืน และ รางนอก 
6. ขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ มกัจะเกิดการช ารุดเสียหาย  เช่นการสึกหรอตามปกติ 

น ้ ามนัหล่อล่ืนสกปรก และน ้ ามนัหล่อล่ืนร่ัว 
 

                จุดประสงค์การเรียนรู้ 
7.1  ผูเ้รียนสามารถบอกช่ือโครงสร้างของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7.2  ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7.3  ผูเ้รียนสามารถ บอกชนิดของขอ้ต่อความเร็วคงที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7.4  ผูเ้รียนสามารถอธิบายลกัษณะของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7.5  ผูเ้รียนสามารถ บอกส่วนประกอบของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7.6   ผูเ้รียนสามารถอธิบายการตรวจสภาพของขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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                บทที ่  7 

เร่ือง   เพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 

        เพลาขบัเป็นเพลาที่มีหนา้ที่เป็นเพลาขบัลอ้รถยนต ์ ที่มีระบบรองรับแบบอิสระ  ซ่ึง
จะเป็นขอ้ต่อเปล่ียนมุม  และระยะทางดว้ย  ระหว่างชุดเฟืองทา้ยและลอ้ของรถยนตต์ามความ
เปล่ียนแปรงของเชิงมุมของตวัถงัรถยนต ์ สมัพนัธ์กบัพื้นผวิของถนนในขณะที่รถวิง่ไป 

7.1   โครงสร้างของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 

              เพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์   เป็นเพลาที่ท  าหนา้ที่ขบัลอ้ของรถยนตท์ี่มีระบบรองรับแบบ
อิสระ  ซ่ึงจะท าเป็นขอ้ต่อเปล่ียนมุมและระยะทางด้วย  ระหว่างชุดเฟืองท้ายและล้อหลัง
รถยนต ์ ตามการเปล่ียนแปลงของความเร็วเชิงมุมของตวัถงัรถยนต ์ สัมพนัธก์บัพื้นผิวถนน
ในขณะรถท าการวิง่ไป 

 

รูปที่  7.1   โครงสร้างของเพลาหนา้รถยนต ์

 

                      7.2   หน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 

7.2.1  รับความเคน้ที่เกิดจากการขบัเคล่ือนของชุดเฟืองดอกจอกของเฟืองทา้ย  และเกิดจาก
แรงกระทบจากการกระตุกกระชากของการส่งถ่ายรถยนต ์
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7.2.2  เพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์ สามารถส่งถ่ายก าลงัในการขบัขบัจากชุดเฟืองออกจอกเพือ่ไป
ขบัลอ้รถยนตใ์หห้มุนได ้
7.2.3   รองรับแรงเบียดทางดา้นขา้งของลอ้รถยนตใ์นขณะที่รถยนตเ์ล้ียวโคง้ 

7.3  หน้าที่ของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 

  7.3.1   ข้อต่อแบบไทปอด 

 
รูปที่  7.2  ขอ้ต่อแบบไทปอด 

 
  ขอ้ต่อแบบไทปอด  จะมีลูกปืนกลมหรือโลเลอร์   (Roller)  จ  านวน  3   ตวัซ่ึงมีการออกแบบ
อยา่งง่าย ๆ  ขอ้ต่อส่วนมากของแบบไทปอดน้ี  ไดอ้อกแบบในทางซ่ึงมนัสามารถเคล่ือนตวัได้
ในทิศทางตามแนวแกน   
 
7.3.2   ข้อต่อแบบเบอร์ฟิล 
              ขอ้ต่อแบบเบอร์ฟิลน้ี    จะเป็นขอ้ต่อทีมี่ลูกปืนกลมมากมาย  ซ่ึงจะยอมใหค้วามเร็ว
แบบเดียวกนัรักษาไวด้ว้ยความแน่นอนสูงมาก 



95 
 

 

             ความโคง้พเิศษ  จะถูกจดัไวท้ี่บ่าของลูกปืนกลม   ในทิศทางซ่ึงเป็นจุดสมัผสัของเพลา
ขบัลอ้หนา้รถยนต ์ และเพลาจะถูกขบัใหอ้ยูต่าแนวเสน้เสมอ  ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นมุมภายใน
สองส่วนของเพลา 
             ขอ้ต่อแบบเบอร์ฟิลบางรุ่น  จะออกแบบในทิศทางซ่ึงความยาวของมนัแตกต่างไปตาม
การเคล่ือนที่ของรถยนตเ์หมือนกนักบัขอ้ต่อแบบไทปอดเคล่ือนตวับางรุ่น 
7.4   ลักษณะของข้อต่อแบบความเร็วคงที่ 

 

รูปที่  7.3   ลกัษณะของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ 

ขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่  จะมีความแตกต่างไปจากขอ้ต่อกากบาท  คือสามารถหมุนขบัเพลา
ในขณะที่ขอ้ต่อเอียงเป็นมุมได ้ ฉะนั้นเพลาตามจะไม่มีการเปล่ียนแปลงอตัราเร่ง  ในขณะที่ขอ้
ต่อท างานที่มุมเอียงจะท าใหค้วามเร็วที่หมุนคงที่   และเปล่ียนแปลงความเร็วที่เพลาขบัลอ้หน้า
รถยนตไ์ด ้

                           7.5   ส่วนประกอบของข้อต่อแบบความเร็วคงที่ 

 
รูปที่  7.4  ส่วนประกอบของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ 
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ขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่น้ี  ไดอ้อกแบบใหน้ าลูกปืนกลมมาใชใ้ห้กล้ิงอยูใ่นโคง้เพื่อท าให้
เกิดการเคล่ือนที่อย่างสม ่าเสมอ   ซ่ึงลูกปืนกลมน้ีจะมีหน้าที่ในการขบัโดยการเคล่ือนที่ไป
ทางดา้นขา้งเม่ือขอ้ต่อหมุนไปในลกัษณะน้ี   จะท าให้จุดสัมผสัในการขบัเคล่ือนระหว่างการ
เช่ือมต่อของทั้งสองด้านอยูใ่นแนวราบ   ซ่ึงจะมีการแบ่งมุมระหว่างเพลาขบัลอ้หน้าทั้งสอง
เท่าๆกนัได ้

7.6  การตรวจสภาพของข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ 
             ขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่   มกัจะเกิดการช ารุดเสียหาย  เช่นการสึกหรอตามปกติ   
น ้ ามนัหล่อล่ืนสกปก   และน ้ ามนัหล่อล่ืนร่ัว 
7.6.1   มีอาการเสียงดงัเร็วกวา่ก าหนด  มีสาเหตุมาจากขอ้ต่อตวัใดตวัหน่ึงขาดการล่อล่ืน 
7.6.2   มีอาการเสียงดงัเคาะตลอดเวลาเม่ือมีความเร็วต ่า  มีสาเหตุมาจากขอ้ต่อหลวมหรือมีการ
สึกหรอมาก 
7.6.3  มีอาการเสียงดงัในขณะเร่งเคร่ืองหรือหน่วงความเร็วของรถยนตจ์ากการบรรทุกน ้ าหนกั  
มีสาเหตุมาจากขอ้ต่อตวัในสึกหรอมาก 
7.6.4   มีอาการเสียงดงัคลา้ยกบัโลหะกระทบกนับนเพลาที่ก  าลงัหมุน  มีสาเหตุมาจากความ
ผดิปกติของขอ้ต่อตวันอก 
7.6.5   มีอาการสั่นในขณะเร่งเคร่ือง   มีสาเหตุมาจากขอ้ต่อตวัในขบแลว้ปล่อย  หลายๆคร้ัง
ติดต่อกนั   แสดงวา่ขาดน ้ ามนัหล่อล่ืน  อาจจะมีส่ิงสกปกปนเขา้ไปในช้ินส่วนในขณะท าการ
ประกอบ 
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                        ตอนที่  1   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท ( X )  ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพยีงข้อเดยีว 

1. ข้อใดต่อไปนี้  ท าหน้าที่ขับล้อของรถยนต์ที่มีระบบรองรับแบบอิสระ 
ก. ขอ้ต่อกากบาท 
ข. เพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์
ค. เพลากลางรถยนต ์
ง. เพลาทา้ยรถยนต ์

 2.   ข้อต่อความเร็วคงที่   มีอยู่กี่ชนิด 

ก.   1  ชนิด 

ข.   2  ชนิด 

ค.   3   ชนิด 

ง.    4  ชนิด 

 3.   เพลาขับล้อหน้ารถยนต์  ท าหน้าที่อะไรในระบบส่งก าลังรถยนต์ 

ก. ส่งถ่ายก าลงัไปยงัเกียร์รถยนต ์

ข.  ป้องกนัการสัน่สะเทือนของน ้ ามนัหล่อล่ืน 

ค.  เปล่ียนอตัราทดเกียร์ 

ง.   ปรับความเคน้ที่เกิดจากการขบัเคล่ือน 

4.   เพลาขับล้อหน้ารถยนต์  สามารถส่งถ่ายก าลังในการขับจากอปุกรณ์ใด  เพื่อไปขับล้อ
รถยนต์ให้หมุนได้ 

ก.  ชุดเฟืองดอกจอก 

ข.   เฟืองวงแหวน 

ค.   เฟืองเดือยหมู  

ง.   ชุดคลตัช์รถยนต ์

 



98 
 

 

5.   ข้อต่อแบบไทปอต  จะใช้ลูกปืนแบบใด 

ก.   แบบเขม็ 

ข.  แบบตลบั 

ค.  แบบกลม 

ง.   แบบแท่ง 
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                 ตอนที่  2 

ค าส่ัง      จงเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 

1. เพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์ ท าหนา้ที่อะไรบา้ง 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................... 

2. ขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่แบ่งได2้ชนิดคือ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................ 

3. ขอ้ต่อแบบเบอร์ฟิลมีลกัษณะอยา่งไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................... 

4. ขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ท  าหนา้ที่อะไรในระบบส่งก าลงั
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................... 

5. การตรวจสภาพของขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ควรปฎิบติัอยา่งไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................... 
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           กิจกรรมการเรียนการสอน 

            ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูช้ีแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัในหอ้งเรียน 
2. ครูช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3. ครูทดสอบก่อนเรียนโดยการซกัถามความรู้เบื้องตน้ของนกัเรียน 

 
ขั้นสอน 
1. แจกใบความรู้ให้ผูเ้รียนศึกษารายละเอียด 
2. กล่าวน า ใหผู้เ้รียนทราบถึงความส าคญัของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนต  ์
3. บรรยายประกอบส่ือแผน่ภาพและแผน่ใส เก่ียวกบัเร่ืองโครงสร้างของเพลาขบัลอ้หนา้ 
รถยนต ์ชนิดของขอ้ต่อความเร็วคงที่ และส่วนประกอบของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ 
4. สรุปทบทวนเน้ือหาสาระส าคญั เก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ที่ของเพลาขบัลอ้หนา้รถ 
ยนต ์โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบเป็นรายบุคคล 
5. แจกใบแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดและฝึกตอบค า ถามทบทวน ความเขา้ใจ 
ดว้ยตนเองหลงัเรียน 
 
ข้ันสรุป  ครูสรุปเน้ือหาที่เรียนมาโดยการบรรยายหนา้ชั้นเรียน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1.ส่ือส่ิงพมิพ ์/ เอกสารอา้งอิง ( Reference ) 
1.1 ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบตัิงานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
1.2 พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
1.3 อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
2. ส่ือโสตทศัน์ 
2.1 แผน่ภาพ แสดงลกัษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์
        2.2 แผน่ใส แสดงชนิดของขอ้ต่อความเร็วคงที่ และส่วนประกอบของขอ้ต่อแบบความเร็ว
คงที ่
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                      การประเมินผล 
1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้น 
เรียน 
2. ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
3. ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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เอกสารอ้างองิ 

1.  ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏบิติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 

2.  พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 

3.  อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
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บทที ่ 8   
เร่ือง  เฟืองท้าย 

                
               หัวข้อเร่ือง 

8.1 โครงสร้างส่วนประกอบของเฟืองทา้ย 
8.2 หนา้ที่ของเฟืองทา้ย 
8.3 หนา้ที่และหลกัการท า งานของเกียร์สุดทา้ย 
8.4 โครงสร้างของเกียร์สุดทา้ย 
8.5 โครงสร้างของเฟืองทด 
8.6 หลกัการของเฟืองทา้ย 
8.7 หลกัการท า งานของเฟืองทา้ย 
8.8 ระยะฟรีโหลดและแรงเบียดขา้ง 
8.9 การบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยรถยนต ์
 
สาระส าคญั 
1. โครงสร้างของเฟืองทา้ยประกอบไปดว้ย เฟืองเดือยหมู เพลาเฟืองดอกจอก เส้ือเพลาทา้ย 

เพลาขา้ง เฟืองขา้ง เฟืองดอกจอก และ เฟืองบายศรี 
2. เฟืองทา้ยท าหนา้ที่ เปล่ียนทิศทางการหมุนของเพลากลางเพือ่ส่งแรงขบัไปยงัเพลาขบัและ

ลอ้รถยนต ์
3. เฟืองทา้นา้ที่ถ่ายทอดก าลงังานผา่นเกียร์สุดทา้ยแลว้ส่งก าลงังานต่อไปยงัเพลาขา้ง  โดยมี

หลกัการท างานคอื แรงบิดจากเคร่ืองยนตจ์ะถูกถ่ายทอดก าลงังานผา่นกระปุกเกียร์ มายงั
เพลากลางแลว้ส่งต่อไปยงัเพลาขบัเฟืองเดือยหมู 

4. เกียร์สุดทา้ยประกอบไปดว้ย เฟืองเดือยหมูหรือเฟืองขบั เฟืองบายศรี เฟืองทด และ เรือน
เฟือง 

5. เฟืองทดประกอบดว้ย เฟืองเพลขา้ง 2 ตวัประกอบอยูภ่ายในตวัเรือนของเฟืองทด 
6. หลกัการของเฟืองทา้ยท าหนา้ที่ถ่ายทอดก าลงัจากเพลากลางผา่นเกียร์สุดทา้ยแลว้ส่งก าลงั

งานต่อไปยงัเพลาขา้ง 
7. หลกัการท างานของเฟืองทา้ย รับแรงจากเพลากลางแลว้ส่งก าลงัไปยงัเพลาลอ้รถยนตแ์ละ

ต่อไปยงัลอ้รถยนต ์
8. ระยะฟรีโหลดและระยะแรงเบียดขา้งจะเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางการเคล่ือนที่ของรถ 
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9. การบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยควรตรวจดูระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนเป็นประจ าและเปล่ียน
น ้ ามนัหล่อล่ืนตามคู่มือทางบริษทัที่ผลิตรถยนต ์

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถบอกโครงสร้างส่วนประกอบของเฟืองทา้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของเฟืองทา้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหนา้ที่และหลกัการท า งานของเกียร์สุดทา้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถบอกโครงสร้างของเกียร์สุดทา้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถบอกโครงสร้างของเฟืองทดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหลกัการของเฟืองทา้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายหลกัการท า งานของเฟืองทา้ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
8.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายระยะฟรีโหลดและแรงเบียดขา้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
9.  เพือ่ใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายการบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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                 บทที่  8 

เร่ือง  เฟืองท้าย 

           เฟืองทา้ยรถยนตถื์อวา่เป็นตวัทดสุดทา้ยที่อยูใ่นรถยนต ์  ซ่ึงท าหนา้ที่ถ่ายทอดก าลงั
หมุนของเคร่ืองยนตห์มุนไปขบัลอ้รถยนตเ์ฟืองทดตวัแรก  ที่ช่วยลดอตัราเร็วการหมุนของ
เคร่ืองยนตก์็คือ  กระปุกเกียร์เรียกวา่ ทรานมิดซนั  ต่อจากกระปุกเกียร์จะมีเพลาซ่ึงต่อมายงั
เฟืองทา้ย  ก่อนที่จะถ่ายทอดการหมุนไปยงัลอ้รถยนตท์ั้งในกระแกเกียร์และเฟืองทา้ย  จะท า
การลดอตัราความเร็วรอบของเคร่ืองยนตท์ี่จะถ่ายทอดไปหมุนลอ้รถยนต ์
8.1  โครงสร้างส่วนประกอบของเฟืองท้าย 
เฟืองทา้ย  จะติดตั้งอยูภ่ายในเส้ือของเพลาทา้ย  ซ่ึงจะอยูใ่นแนวกงกลางของโครงตวัรถ  โดย
จะหยุดอยู่แหนบของคอยล์สปริง  และโช๊คอัพ  ซ่ึงอาจจะติดอยู่ตรงส่วนหน้าของรถยนต ์ 
ส าหรับรถยนตท์ี่ขบัเคล่ือนลอ้หนา้   และติดตั้งตรงตวัส่วนหลงัของรถยนต ์ ส าหรับรถยนตท์ี่
ขบัเคล่ือนลอ้หลงั 

 
                                               รูปที่  8.1  โครงสร้างส่วนประกอบของเฟืองทา้ย 
การหมุนของเพลาขอ้เหวีย่งจะเป็นการถ่ายทอดก าลงัเพือ่ถ่ายทอดก าลงัผา่นไปยงัเฟืองเดือยหมู
และผ่านไปยงัเฟืองบายสี  ซ่ึงในทางตรงกันข้าม   แรงบิดจะเพิ่มขึ้นและทิศทางของการ
ถ่ายทอดก าลงัจะเปล่ียนแปลงไปเป็นแบบตั้งไดฉ้ากกบัทิศทางเดิมของมนั 
ในชุดเฟืองทา้ย  จะมีการออกแบบใหเ้ฟืองดอกจอกและเฟืองขา้งทั้งสองตวั  ให้อยูใ่นเส้ือเฟือง
ทา้ยซ่ึงติดอยู่กับเส้ือเฟืองทา้ยด้วยเฟืองดอกจอกจะหมุน  ท าไห้เฟืองขา้งหมุนตามไปด้วย
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ดงันั้น  เฟืองขา้งซ่ึงจะถูกสวมอยูก่บัเพลาขา้งดา้นหลงัก็จะสามารถถ่ายทอดก าลงังานไปยงัลอ้
หลงัได ้
8.1.1   เส้ือเพลา ( Rear  axil  housing ) 
            เป็นส่วนประกอบที่อยูด่า้นนอกของเฟืองทา้ยท ามาจากเหล็กกลา้โดยผ่านกรรมวิธีการ
อดัขึ้นรูป   แลว้น ามาเช่ือมประกอบกนั  หรือส่วนกลางจะท ามาจากเหล็กหล่อ  ทั้งหมด  เส้ือ
เพลาที่ใชก้นัทัว่ไปจะมี  2  แบบดว้ยกนัคือ   
1. แบบเบนโจ  ( Brnjo  Type ) 
           เป็นแบบที่นิยมใชก้นัมา  ซ่ึงมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยกบัเคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึง  ที่เรียกกนั
วา่แบบเบนโจ  
2. แบบแยก  (  Split  type ) 
          เป็นแบบที่มีใชก้นันอ้ย  ซ่ึงเป็นเส้ือเพลาที่แยกออกจากกนัไดเ้ป็นเสน้ๆ เพราะยดึติดไว้
ดว้ยสกรู 

 
                                             รูปที่  8.2  ส่วนประกอบเฟืองทา้ยแบบแยก 

 

8.1.2   เฟืองวงแหวนและเฟืองขบั 

          เป็นชุดเฟืองทา้ยที่เป็นตวัรับและส่งก าลงังานการขบัโดยเฟืองทา้ยจะท าหน้าที่รับแรงขบั
มาจากเพลากลางแลว้ก็จะส่งแรงขอ้ไปให้กบัเฟืองวงแหวน  หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าเฟืองจาน  
โดยเฟืองคู่น้ีของชุดเฟืองทา้ยจะเป็นตวัท างานหลัก  และออกแรงบิดในขณะท าการขบัมาก  
ดงันั้น  การออกแบบชุดเฟืองทา้ย  จึงจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพของวสัดุที่น ามาท าเฟือง
ทา้ยใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
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                      เฟืองท้ายแบบฟันตรง  ( Spurbevel  gear  ) 

 

                                     รูปที่  8.3  เฟืองทา้ยแบบฟันตรง 

                เฟืองทา้ยชนิดน้ีเป็นเฟืองขบัและเฟืองวงแหวน  จะมีลกัษณะเสน้เป็นแนวตรงทุก
เสน้ซ่ึงจะขบกนัที่จุดศูนยก์ลางในการใชง้าน  เฟืองขบัจะถูกติดตั้งในแนวก่ึงกลางของเฟืองวง
แหวน  หนา้สมัผสัของฟันเฟืองที่ขบกนัจะสมัผสักนัตรงๆ  เมฟันทีละคู่  ในขณะการใชง้านจะ
ท าใหเ้กิดการสึกหรอสูงและมีเสียงดงั   จึงไม่นิยมใชก้นัในรถยนตปั์จจุบนั 

1. เฟืองทา้ยแบบเฟืองฟันโคง้  ( Spurbevel  gear ) 

 
รูปที่  8.4  เฟืองทา้ยแบบเฟืองฟันโคง้ 

เป็นเฟืองทา้ยที่มีฟันเป็นของเฟืองขบัและเฟืองวงแหวน  หนา้สมัผสัของเฟืองเม่ือขบกนั  ของ
เฟืองจะมีการสมัผสักนัมากกวา่  1  คู่  ซ่ึงมีการกระจายไปยงัฟันเฟืองที่อยูใ่กลเ้คียงไดดี้ 

     2.เฟืองทา้ยแบบตวัหนอน 
      เฟืองทา้ยแบบตวัหนอน  เป็นเฟืองทา้ยอีกตวัหน่ึงที่มีการออกแบบใหน้ าเฟืองทา้ยชนิดน้ีมา
ใชก้บังานหนกัประเภทรถบรัรทุก   เพราะมีการทดสอบความเร็วไดม้ากขึ้น  เฟืองตวัหนอนที่
เป็นเฟืองขบัจะมีลกัษณะเป็นฟันเฟืองเฉียงคลา้ยสกรูโดยเฟืองตวัหนอนจะท าหน้าที่เหมือน
เฟืองวงแหวนที่ท  าดว้ยบรอนช ์ในขณะท างานเฟือง 
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8.2  หนา้ที่ของเฟืองทา้ย  ( Function  of  Differntial  carrier  ) 

เฟืองทา้ยท าหน้าที่   ท  าหน้าที่  เปล่ียนทิศทางการหมุนของเพลากลางเอส่งแรงขบัไปยงัเพลา
ขบัและลอ้รถยนต ์นอกจากน้ียงัท าหนา้ที่ลดความเร็ว  และเพิม่แรงในการขบัเพล่ือนลอ้รถยนต ์ 
เม่ือรถยนตเ์ล้ียวหรือวิ่งบนถนนที่ขรุขระ   โดยล้อรถยนต์จะหมุนเร็วกว่าล้อรถยนต์อีกดา้น
หน่ึงเพราะลอ้ทั้งสองขา้งของรถยนตห์มุนดว้ยความเร็วเท่ากนั  จะท าให้ลอ้ดา้นหน่ึงขูดไปบน
ถนน  ซ่ึงจะท าให้ยางสึกหรอ  และท าให้การควบคุมรถยากขึ้น  เฟืองทา้ยจะเป็นตวัแก้ไข
ปัญหาเหล่าน้ีได ้ โดยยอมใหล้อ้รถยนตด์า้นหน่ึงหมุนเร็วกวา่อีกดา้นหน่ึงในบางขณะ 

เกียร์สุดทา้ย  ( final  gear )  เป็นเกียร์ที่ท  าหนา้ที่ลดความเร็วในการหมุนของเคร่ืองยนตเ์พือ่ท  า
ใหเ้กิดการขบัเคล่ือน 

เฟืองทา้ย  ( Differential )  เป็นเกียร์ที่ท  าหนา้ที่เปล่ียนทิศทางการหมุนของเพลากลางเพือ่ส่งไป
ยงัลอ้รถยต ์

8.3  เกียร์สุดทา้ย  ( Final  gear  ) เกียร์เฟืองทา้ยที่ใชก้บัรถยนตรุ่์นเก่า  เป็นเกียร์แบบเฟืองตวั
หนอน  ( Wrom  gear) 

หรือเกียร์แบบเฟืองฟันโคง้ ( Spiral  Bevel gear ) 

รถยนตใ์นปัจจุบนั   จะมีเฟืองทา้ยและที่เฟืองเกียร์แบบเฟืองฟันโคง้เยื้องศูนย ์( Hypoid  gear ) 
เกียร์แบบไฮปอยดน้ี์  จะมีการขบกนัระหวา่งเฟืองเดือยหมู  และเฟืองบายสีอยูใ่นลกัษณะเยื้อง
ศูนย ์ ส าหรับรถยนตท์ี่มีเคร่ืองยนตติ์ดตั้งลอ้หนา้แต่ ขบัเคล่ือนลอ้หลงั  เฟืองบายสีจะขบกนัอยู่
กบัเฟืองเดือยหมู ( Pinion  gear ) ซ่ึงจะต่อกบัเพลากลาง 

8.4  โครงสร้างของเกียร์สุดทา้ย  ( Construction of  final  gear ) 

8.4.1 เฟืองเดือยหมูหรือเฟืองขบั  ( Ring   gear )  เป็นเฟืองที่อยูภ่ายในเรือนเฟืองทา้ย  ซ่ึงจะมี
ตลบัรองรับลูกปืนอยูใ่นเฟืองเดือยหมูน้ี  จะเป็นตวัที่ท  าหนา้ที่รับแรงในการขบัจากเพลากลาง 

8.4.2  เฟืองเดือยบายศรี หรือเฟืองวงแหวน  ( Ring gear ) เป็นเฟืองที่ออกแบบให้เป็นวงกลม  
ซ่ึงจะยดึอยูก่บัเรือนเฟืองทด  ท าหนา้ที่ถ่ายทอดการหมุนผ่านเฟืองเพลาขา้ง  เพื่อจะส่งแรงขบั
ต่อไปยงัลอ้รถยนต ์

8.4.3  เฟืองทด เรียกว่า   ดิฟเฟอร์เรนเทียล    ( Differentian )  ท าหน้าที่ท  าให้ลอ้รถยนตห์มุน
ไปดว้ยความเร็วเท่ากัน  ในขณะที่รถยนต์วิ่งอยู่บนพื้นผิวถนนในทางตรง  และจะท าให้ล้อ
รถยนตห์มุนดว้ยความเร็วที่ต่างกนัในขณะที่รถยนตเ์ล้ียว 
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8.4.4   เรือนเฟืองทา้ย  เรียกว่า  ดิฟเฟอร์เรนเทียน  แคลิเออร์  ( Differential Carrier )  เป็นตวั
เรือนของเฟืองทา้ย  ซ่ึงจะมีอุปกรณ์ต่างๆ  ประกอบอยูด่ว้ย  คือ เฟืองเดือยหมูเฟืองบายศรี และ
ชุดเฟืองทดหรือเฟืองดอกจอก  ตวัเรือนเฟืองทา้ยจะตอ้งมีความแข็งแรงสูงมากเพราะถ้าตวั
เรือนเฟืองทา้ยเสียรูปทรง  ในขณะรับภาระ  เรียกว่า  โหลด  ( Load )  จะท าให้รอยลูกปืน  ซ่ึง
จะท าใหลู้กปืนช ารุดเสียหายดว้ย 

8.5  โรงสร้างของเฟืองทด  หรือ  เรียกวา่  คอนสตคัชัน่  ออฟ  เดอะ  ดิฟฟอเรนเทียล ( 
Construction offthe  differential ) 

 

  รูปที่  8.5  โครงสร้างของเฟืองทด 

           เฟืองทดจะประกอบดว้ย  เฟืองเพลาขา้ง  เรียว่า  ไซด์  เกียร์  ( Sidegear ) 2  ตวั  
ประกอบดว้ยภายในตวัเรือนของเฟืองทด  ซ่ึงจะยดึติดกบัเฟืองบายศรี  เฟืองดอกจอก  เรียก  ว่า  
พเินียล  เมท  เกียร์ ( Pinion  matrgear )  2  อนั  ขบกนัอยูก่บัเฟืองเพลาขา้ง  โดยเฟืองเพลาขา้ง
นั้นจะมีลกัษณะเป็นร่องฟัน  ส่วนตรงกลางจะท าไวเ้พือ่สวมกบัเพลาลอ้ 

8.6  หลกัการท างานของเฟืองทา้ย  ( Principle  ofdiferential )    

            เฟืองทา้ยจะเป็นตวัที่ท  าหน้าที่ถ่ายทอดก าลงัจากเพลากลางผ่านไปยงัเกียร์สุดทา้ยแลว้
ส่งก าลังงานต่อไปยงัเพลาขา้ง   เพื่อท าให้รถยนต์ขับเคล่ือนไปอย่างสบายในทุกสภาวะ   
ในขณะที่รถยนตว์ิง่หรือเล้ียวไปในพื้นผวิถนนที่ขรุขระ  การหมุนของลอ้  ระหวา่งลอ้ดา้นนอก
กบัลอ้ดา้นในจะแตกต่างกนั  ถา้ลอ้ทั้งสองขา้งหมุนดว้ยความเร็วที่เท่ากนั  จะท าให้ลอ้ดา้นใน
ครูดกบัพื้นถนน 

             ดงันั้นเฟืองทา้ย   จึงท าหน้าที่ให้ลอ้ทั้งสองหมุนดว้ยความเร็วต่างกัน  โดยท าให้ล้อ
ดา้นนอกหมุนดว้ยความเร็วที่มากกว่าลอ้ดา้นใน  ยางรถยนตก์็จะไท่ครูดไกล  และให้รถยนต์
สะดวกเล้ียวโคง้ไดอ้ยา่งน่ิมนวล  เม่ือวิง่ในทางตรง  การหมุนของลอ้ทั้งสองของลอ้ทั้งสองจะ
มีความเร็วเท่ากนั 
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8.7  หลกัการท างานของเฟืองทา้ย  ( Operation  of  differention)  

          เม่ือขบัรถยนตใ์นทางตรง  แรงบิดจากเคร่ืองยนต์จะถูกถ่ายทอดก าลงังานผ่านกระปุก
เกียร์มายงัเพลากลาง  แลว้ส่งต่อไปยงัเฟืองขบัเดือยหมู  ท  าให้เฟืองเดือยหมู   ท  าให้เฟืองวง
แหวน  หรือเฟือง  บายศรีหมุน  และท าให้เฟืองทดหมุนดว้ย  ในขณะที่  รถยนตว์ิ่งในทางตรง  
จะท าให้เกิดแรงตา้นทานของทั้งสองขา้งต่างกัน  เฟืองดอกจอกจะไม่หมุนรอบตวัเองบน
แกนเพลา  แต่จะหมุนไปทั้งชุดเฟืองทด  ซ่ึงจะท าให้ลอ้รถยนตท์ั้งสองขา้งหมุนดว้ยความเร็ว
เท่ากนัดว้ย 

             เม่ือขบัรถเล้ียวโคง้  จะท าให้เกิดความตา้นทานกบัล้อรถยนตท์ั้งสองขา้ง  ไม่เท่ากัน  
เพราะวา่ลอ้ดา้นในจะเกิดความตา้นทานขึ้นมากกวา่ลอ้ดา้นใน  ซ่ึงหมายความว่าเกียร์เพลาขา้ง
ของล้อทั้งสองหมุนด้วยท าให้ล้อรถยนต์ด้านนอกหมุนได้เร็วขึ้น  จึงท าให้ความเร็วรอบที่
ต่างกนั   ก็จะท าใหล้อ้ดา้นซา้ยและลอ้ดา้นขวา  มีความเร็วรอบที่เหมาะสมกนัในขณะเล้ียว 

8.8    ระยะฟรีโหลดและแรงเบียดขา้ง  เรียก  วา่  ฟรีโหลด  แอน  ทรุช ( Prload  and  Thrust ) 

           ในขณะที่ออกรถจะมีแรงเบียด  หรือเรียกวา่ทรุชโหลด  ( Thrust  load )  ที่เกิดขึ้นนั้นใน
เฟืองเดือยหมูนั้ นสูงมาก  และยงัท าให้แรงเบียดที่เกิดขึ้ น  เปล่ียนแปลงไปในทิศทางการ
เคล่ือนที่ของรถด้วย  เช่น  ซ่ึงจะท าให้เฟืองเดือยหมูหมุนไปตามแนวนอน  ( เขา้-ออก )  ได ้ 
ดงันั้น  เพื่อป้องกนัโดยให้มีระยะฟรีโหลดแก่ลูกปืนไวก่้อนซ่ึงการให้ฟรีโหลดน้ียงัเป็นการ
ป้องกนัระยะรุน  เน่ืองจากการสึกหรอของลูกปืนดว้ย 

             เน่ืองจากวา่  เกียร์  ไปร์ล  บีเวล  และเกียร์ไฮปอยด์  เป็นเฟืองแบบฟันโคง้เม่ือรถแล่น
ไปขา้งหน้า  เฟืองเดือยหมูจะมีแรงบิดไปในทิศทาง  A   และมีแรงบิดก็จะท าให้เฟืองบายศรี
หมุนไปในทิศทาง  B  แต่เม่ือเกิดเบรกเคร่ืองยนต ์ หรือ  เรียก ว่า  เอนจิเบรก ( Enging  Beake )  
ขึ้น  ทั้งการหมุนและการถูกลอ้พาให้หมุน  เฟืองเดือยหมูจึงมีลูกปืนเรียว  รองรับไม่จ านวน
สองชุด  ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั 

  ลูกปืนเรียวน้ี   ท  ามาจากเหล็กกล้า  ซ่ึงมีความแข็งแรงและไม่เสียรูปทรง  เม่ือมีแรงเบียด
เกิดขึ้นที่เฟืองเดือยหมูตามลูกศร  ลูกปืน  A   ดงันั้นเม่ือไดรั้บน ้ าหนักถูกบีบตวั  และเกิดระยะ
รุนตามแกนที่ลูกปืน  B   เพือ่ป้องกนัการเกิดระยะรุนตามแนวเกนน้ี  จะตอ้งมีการปรับระยะฟรี
โหลดระหวา่งการประกอบ  โดยปรับแผน่รองและการกวดน๊อต  เฟืองเดือยหมูตามก าหนดเพื่อ
ท าใหเ้กิดแรงเบียดขน้ไดเ้ท่ากบัแรงเบียด  ที่เกิดขึ้นเม่ือเฟืองเดือยหมูขณะรับน ้ าหนกัจริงๆ 
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             ทางปฏิบติั    การจดัฟรีโหลดที่พอดีนั้น   จะวดัโดยการวดัแรงบิดน้ีจะท าใหเ้พลาหมุน
ในสภาพรับน ้ าหนกั  การจดัฟรีโหลดน้ีตอ้งท าการวดัหลงัจากการหล่อล่ืนที่ดีก่อนและหมุน
เฟืองเดือยหมูหลายๆ  รอบดว้ยกนั 

8.9  การบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยรถยนต ์

           8.9.1   ในขณะที่ท่านท าการตรวจระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนของเฟืองทา้ยถา้หากท่านพบว่า  
ระดบัของน ้ ามนัหล่อล่ืนลดล่งมากจนผิดปกติ  (  ตามปกติแลว้ระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนของเฟือง
ทา้ยจะมีระดบัไม่ต ่ากวา่ที่เติมไวม้ากนกั )    อาจจะมีร่องรอยการร่ัวของน ้ ามนัหล่อล่ืน   ซ่ึงเป็น
สาเหตุที่ท  าใหร้ะดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนต ่าลงไปมาก 

8.9.2   ส าหรับผูท้ี่ใชร้ถยนตบ์างท่าน   อาจจะไม่เคยเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนเลยตลอดอายกุาร
ชา้นของรถยนต ์  ซ่ึงไม่เป็นผลดีกบัรถยนตเ์ลย    คามปกติแลว้รถยนตท์ี่ตอ้งใชง้านหนัก  เช่น  
รถบรรทุก   โดยที่ทางบริษทัจะเป็นผูก้  าหนดมาตามคู่มือการใช้รถยนต์ให้ท  าการเปล่ียนถ่าย
น ้ ามันหล่อล่ืนเม่ือท าการใช้เม่ือใช้เป็นระยะเวลาหน่ึง  หรือ  ตามระยะทางทุกๆ  20,000  
กิโลเมตร 

8.9.3   วิธีการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเฟืองทา้ยรถยนต ์ ถา้เฟืองทา้ยรถยนตเ์ป็นชนิดที่มีช่ององทาง
เติมและช่องทางถ่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนแยกจากกนั  (  ตามปกติช่องทางถ่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนจะทาง
ดา้นล่างของเฟืองทา้ย  )   ก่อนอ่ืนท่านจะตอ้งท าความสะอาดบริเวณรอบๆ  ช่องทางเติมน ้ ามนั
และช่องถ่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน  ซ่ึงก่อนที่จะท าการเติมจะตอ้งท าการปิดช่องถ่ายน ้ ามนั หล่อล่ืน
ใหม่ลงไปได ้  จนถึงระดบัช่องทางเติมจึงพอ  แลว้ปิดฝาช่องทางเติมให้เรียบร้อย  ก็เป็นอัน
เสร็จ 

             แต่ส าหรับเฟืองทา้ยรถยนตท์ี่เป็นชนิดที่มีช่องทางเติมและช่องทางถ่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน
ใช้ร่วมกัน  ท่านจะต้องหาเคร่ืองมือดูดเพื่อน ามาดูดเอาน ้ ามันหล่อล่ืนออกจนหมดก่อน   
หลงัจากนั้นจงเติมน ้ ามนัหล่อล่ืนใหม่ลงไป 

8.9.4   ชนิดของน ้ ามนัหล่อล่ืนที่ใชก้บัเฟืองทา้ยก็มีความส าคญัมาก   โดยเฉพาะอยา่งยิง่เฟือง
ท้ายรถยนต์เป็นแบบการหมุนแบบฟรีจ ากัด   ท่านจะต้องใช้น ามันหล่อล่ืนตามที่ทาง
บริษัทผูผ้ลิตก าหนดมาให้   น ้ ามันหล่อล่ืนที่ใช้กับเฟืองท่านแบบธรรมดา    ไม่สามารถ
น ามาใช้กบัแบบการหมุนแบบฟรีจ ากัดได้   เพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ท  าให้เฟืองทา้ยเกิด
เสียงดงัในขณะใชง้าน   น ้ ามนัหล่อล่ืนชนิดพิเศษที่ใชส้ าหรับเฟืองทา้ยแบบการหมุนฟรีจ ากดั   
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จะท าให้สมรรถภาพและอายุการใชง้านของชุดคลตัช์ทั้งสองของเฟืองทา้ยแบบการหมุนฟรี
จ ากดัดีขึ้น 

8.9.5   การเลือกใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนส าหรับเฟืองทา้ยรถยนต ์  ควรจะตรวจดูที่ตารางที่ทางผูผ้ลิต
รถยนต์ ได้ก าหนดมาให้  เน่ืองจากว่าอุณหภูมิของอากาศจะเป็นผลของการหนืดของ
น ้ ามนัหล่อล่ืนที่มีความหนืดใหเ้หมาะสมกบัอุณหภูมิของอากาศ   ตามปกติน ้ ามนัหล่อล่ืนที่ใช้
ในเฟืองทา้ยควรจะใชข้นาดความหนืด  SAF  90   ถา้อุณหภูมิของอากาศไม่ต ่ากว่า  10  องศา
ฟาเรนไฮท ์
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                     แบบประเมิณผลการเรียนรู้ที่   8 

ตอนที่   1  ค าส่ัง    จงท าเคร่ืองหมาย (X )   ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. เฟืองทา้ย  คือ  อะไร 
ก.  เฟืองที่ส่งก าลงัมายงัเกียร์รถยนต ์
ข. เฟืองที่ช่วยเพิม่อตัราทดเกียร์ 
ค. เฟืองที่ช่วยในการรอรับน ้ ามนัของรถยนต ์
ง. เฟืองทดตวัสุดทา้ยที่อยูใ่นตวัรถยนต ์
2. เฟืองทา้ยท าหนา้ที่อะไรในระบบส่งก าลงัรถยนต ์
ก. ถ่ายทอดก าลงัไปยงัเกียร์รถยนต ์
ข. ถ่ายทอดการหมุนของเคร่ืองยนตไ์ปหมุนขบัลอ้รถยนต ์
ค. เพิม่อตัราทดเกียร์ 
ง. ลดอตัราทดเกียร์ 
3. เส้ือเพลาที่ใชก้นั  ทัว่ๆ ไปจะมีอยูก่ี่แบบ 
ก. 1  แบบ 
ข. 2  แบบ 
ค. 3 แบบ 
ง. 4  แบบ 
4. เส้ือเพลาแบบใดที่นิยมใชก้นัมาก   ซ่ึงจะมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยกบัเคร่ืองดนตรีสากลชนิด
หน่ึง 
ก. แบบแยก 
ข. แบบไทมิเตอร์ 
ค. แบบเบนโจ 
ง. แบบเอ็กเซิล 
5. เฟืองทา้ยแบบเฟืองฟันโคง้ มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
ก. ฟันของเฟืองสมัผสักนั  1  คู ่
ข. ใหเ้กิดเสียงดงัในขณะที่เฟืองขบกนั 
ค. เพิม่การเสียดสีมากขึ้น 
ง. ฟันของเฟืองสมัผสักนัมากกวา่หน่ึงคู่ 
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6. เฟืองทา้ยแบบใดที่นิยมน ามาใชก้บังานหนกัประเภทรถบรรทุก 
ก. เฟืองทา้ยแบบฟันตรง 
ข. เฟืองทา้ยแบบฟันโคง้เฉียง 
ค. เฟืองทา้ยแบบเฟืองตวัหนอน 
ง. เฟืองทา้ยแบบเฟืองฟันโคง้ 
7. เกียร์สุดทา้ยท าหนา้ที่อะไรในระบบส่งก าลงัรถยนต ์
ก. ลดความเร็วในการหมุนจากเคร่ืองยนต ์
ข. เพิม่ความเร็วในการหมุนจากเคร่ืองยนต ์
ค. เปล่ียนทิศทางการหมุนของเพลากลาง 
ง. ลดการเสียดสีระหวา่งเฟือง 
8. ขอ้ต่อใดต่อไปน้ีไม่ใช่ส่วนประกอบของเกียร์สุดทา้ย 
ก. เฟืองเดือยหมู 
ข. เฟืองบายศรี 
ค. เฟืองทด 
ง. เฟืองป้ัม 
9. เฟืองบายศรีท าหนา้ที่อะไร  ในระบบส่งก าลงั 
ก. การปรับระยะฟรีโหลดในระหวา่งการถอดประกอบ 
ข. เพิม่ความเร็วในการหมุนของเคร่ืองยนต ์
ค. ลดความเร็วในการหมุนของเคร่ืองยนต ์
ง.  ปรับระยะฟรีคลตัช ์ ใหไ้ดต้ามค่าที่ก  าหนด 
10. การป้องกนัระยะรุนของเฟืองเดือยหมู  เน่ืองจากการสึกหรอของลูกปืนกลมควรท าอยา่งไร 
ก. การปรับระยะฟรีโหลดในระหวา่งการประกอบ 
ข. เพิม่ความเร็วในการหมุนของเคร่ืองยนต ์
ค. ลดความเร็วในการหมุนของเคร่ืองยนต ์
ง. ปรับระยะฟรีคลตัชใ์หไ้ดต้ามค่าที่ก  าหนด 
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  ตอนที่  2  จงเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 
1. เฟืองทา้ย   ท าหนา้ที่อะไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................ 
2. เส้ือเพลาที่ใชก้นัทัว่ๆไป  จะมีอยู ่ 2  แบบ
คือ…............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................... 
3. เฟืองทา้ยแบบเฟืองตวัหนอน  ท าหนา้ที่อะไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................ 
4. เกียร์สุดทา้ย  คืออะไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................ 
5. โครงสร้างของเกียร์สุดทา้ยประกอบดว้ย
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............................ 
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                     กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูอธิบายเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองที่เรียน 
2. ครูอธิบายถึงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3. ครูทดสอบก่อนเรียนโดยการสุ่มถาม 
 
ขั้นด าเนินการสอน  
1. แจกใบความรู้ให้ผูเ้รียนศึกษารายละเอียด 
2. กล่าวน า ใหผู้เ้รียนทราบถึงความส าคญัของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนต  ์
3. บรรยายประกอบส่ือแผน่ภาพและแผน่ใส เก่ียวกบัเร่ืองโครงสร้างของเพลาขบัลอ้หนา้ 
รถยนต ์ชนิดของขอ้ต่อความเร็วคงที่ และส่วนประกอบของขอ้ต่อแบบความเร็วคงที่ 
4. สรุปทบทวนเน้ือหาสาระส าคญั เก่ียวกบัโครงสร้างและหนา้ที่ของเพลาขบัลอ้หนา้รถ 
ยนต ์โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบเป็นรายบุคคล 
5. แจกใบแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดและฝึกตอบค า ถามทบทวน ความเขา้ใจ 
ดว้ยตนเองหลงัเรียน 
 
ข้ันสรุป    ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาที่เรียนมา  
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1.ส่ือส่ิงพมิพ ์/ เอกสารอา้งอิง ( Reference ) 
1.1 ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
1.2 พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
1.3 อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
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การประเมินผล 
1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้น 
เรียน  
2. ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
3. ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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เอกสารอ้างอิง 

1.  ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏบิติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
2.  พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
3.  อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
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บทที่  9   
เร่ือง  เพลาท้าย 

 
หัวข้อเร่ือง 
9.1   โครงสร้างของเพลาทา้ยรถยนต ์
9.2   หนา้ที่ของเพลาทา้ยรถยนต ์
9.3   ชนิดและหนา้ที่ของเพลาทา้ยรถยนต ์
9.4   วธีิการปรับตั้งระยะฟรีเพลาทา้ยรถยนต ์
 
สาระส าคญั 
1. โครงสร้างของเพลาทา้ยรถยนต ์ ประกอบดว้ย  เส้ือเพลาทา้ย โตงเตง โช๊คอพั เส้ือเพลา

ทา้ย ท่อน ้ ามนั 
2. เพลาทา้ยท าหนา้ที่ส่งก าลงัในการขบัเคล่ือนลอ้หลงัรถยนตใ์หห้มุนดว้ยความเร็วเท่ากนั

หรือหมุนดว้ยความเร็วที่แตกต่างกนัได ้
3. เพลาทา้ยมี 4 แบบคือ  เพลาจม เพลาก่ึงลอย เพลาลอยสามในส่ีส่วน เพลาลอย ท าหนา้ที่

เพลาทา้ยท าหนา้ที่ส่งก าลงัในการขบัเคล่ือนลอ้หลงัรถยนตใ์หห้มุนดว้ยความเร็วเท่ากนั
หรือหมุนดว้ยความเร็วที่แตกต่างกนัได ้

4. เลือกขนาดความหนาของแผน่ชิมใหเ้ท่ากบัขนาดของระยะห่างที่วดัไดแ้ลว้บวกดว้ย  0.05-
0.02 มิลลิเมตร ( ค่ามาตรฐานก าหนด ) 

 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
9.1   ผูเ้รียนสามารถบอกโครงสร้างของเพลาทา้ยรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
9.2   ผูเ้รียนสามารถบอกหนา้ที่ของเพลาทา้ยรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
9.3   ผูเ้รียนสามารถ บอกชนิดและหนา้ที่ของเพลาทา้ยรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
9.4   ผูเ้รียนสามารถอธิบายวธีิการปรับตั้งระยะฟรีเพลาทา้ยรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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               บทที่  9 

เร่ือง  เพลาท้าย 

          เพลาทา้ยเป็นเพลาที่ท  าหนา้ที่รับน ้ าหนกัของลอ้หลงัและส่งก าการขบัเคล่ือนไปยงัลอ้
หลงั   ส าหรับรถยนตใ์นปัจจุบนัไดอ้อกแบบใหมี้การรับน ้ าหนกัที่เท่ากนัทั้งเพลาหนา้และเพลา
หลงัแต่เพลาของรถบรรทุกจะถูกออกแบบใหรั้บน ้ าหนกัใหไ้ดม้ากกวา่  2  ใน  3   

9.1   โครงสร้างของเพลาท้ายรถยนต์ 

               เพลาทา้ยรถยนต์ส่วนมากจะท ามาจากโลหะเหล็กกล้า   โดยการหล่อให้เป็นท่อน
เหล็กตนั   ซ่ึงจะมีความแขง็แรงสูง   ทนต่อแรงบิดไดดี้เป็นพเิศษ   ขนาดความโตและความยาว
ของเพลาขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยปกติแล้วเพลาทา้ยจะถูกติดตั้งอยู่ในเส้ือของเพลาทา้ย   
เพลาทา้ยที่ใชใ้นรถยนตแ์บบปัจจุบนัจะเป็นแบบเพลาหมุน 

 

                                        รูปที่  9.1  โครงสร้างของเพลาทา้ยรถยนต ์

                      9.2   หน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์ 

             9.2.1  ส่งก าลงัในการขบัเคล่ือนลอ้หลงัรถยนตใ์หห้มุนดว้ยความเร็วที่เท่ากนัหรือหมุน
ดว้ยความเร็วที่ต่างกนั 
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             9.2.2   เป็นอุปกรณ์ที่ยดึติดลอ้หลงัรถยนตแ์ละท าการส่งถ่ายก าลงัในการขบัเคล่ือน
ผา่นแหนบและโครงรถ 

               9.2.3  เส้ือเพลาทา้ยจะเป็นตวัรองรับน ้ าหนกัของเคร่ืองยนตแ์ละเป็นที่ยดึติดของส่วน
หระกอบอ่ืนๆ 

9.3   ชนิดและหน้าที่ของเพลาท้ายรถยนต์ 

            เพลาทา้ยรถยนตท์ี่ใชใ้นการขบัลอ้หลงัรถยนตใ์นปัจจุบนัน้ีเป็นเพลาแบบหมุนซ่ึง
สามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้านไดเ้ป็น  4  แบบดงัน้ี 

9.3.1   เพลาจม  เรียกวา่  เพลน  ไลด ์  แอ็กเซิล    (  Plain   live  axil  )   เป็นเพลาทา้ยที่ถูก
ออกแบบเพือ่ใชง้านในระยะแรกๆ   โดยเพลาแบบน้ีจะประกอบเขา้ที่ภายในเส้ือเพลาทา้ย   
โดยจะมีลูกปืนรองรับที่ตวัของเพลาทา้ยทั้งสองดา้นคือ   ที่ปลายดา้นเส้ือเพลาและปลายดา้น
ลอ้รถยนต ์

 

                                                 รูปที่  9.2  ช้ินส่วนของเพลาทา้ยแบบเพลาจม 

โครงสร้างและการติดตั้งของเพลาทา้ยกบัเส้ือเพลาทา้ยจะพบวา่การท างานของเพลาทา้ยจะมี
ลกัษณะดงัน้ี 

1. ส่งก าลงัในลกัษณะหมุนและส่งแรงบิดจากตวัเฟืองทา้ยไปยงัลอ้รถยนต ์
2. ท าหนา้ที่รับน ้ าหนกัของรถยนต ์
3. รับแรงเบียดทางดา้นขา้งของลอ้รถยนต ์
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4. รับความเคน้ที่เกิดจากการท างานของเฟืองทา้ยรถยนต ์

    เพลาทา้ยแบบน้ีตอ้งท าหนา้ที่หลายอยา่ง   จึงถูกออกแบบใหมี้ขนาดใหญ่และมีน ้ าหนกัมาก
จึงไม่เหมาะสมที่จะน ามาใชใ้นงานปัจจุบนั 

9.3.2   เพลา กึ่งลอย  เรียกว่า  เซมิโฟลทติ่ง  แอ็กเซล  (   Semi  Floating  axle  )    

           เป็นเพลาทา้ยที่ไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขมาจากเพลาจม  โดยเฉพาะตรงส่วนปลาย
ของเพลาดา้นเฟืองทา้ยจะถูกออกแบบใหล้อยตวัซ่ึงสามารถสงัเกตเห็นไดจ้ากการที่มีลูกปืนตวั
ในเป็นตวัที่รองรับอยูต่รงส่วนปลายของตวัเรือนของเฟืองดอกจอก   ตรงส่วนปลายของเพลา
ทางดา้นน้ีจะถูกสวมเขา้กบัรูของตวัเรือนเฟืองดอกจอก   เพือ่ท  าใหร่้องเพลาที่ท  าเป็นร่องสไป
ลนัสวมเขา้กบัร่องของสไปลนั 

 

                                                       รูปที่  9.3  เพลาทา้ยแบบก่ึงลอย 

           ลกัษณะโครงสร้างของเพลาทา้ยแบบน้ีตรงส่วนปลายดา้นน้ีจะไม่ตอ้งรองรับน ้ าหนกั
และรับความเคน้ของของเฟืองทา้ยมากนกั   ส าหรับส่วนปลายดา้นหน่ึงที่อยูด่า้นดุมลอ้   จะมี
การติดตั้งเหมือนเพลาจม   ดงันั้น  เพลาขา้งแบบก่ึงตวัลอยจึงท าหนา้ที่ดงัน้ี 

1. สามารถรับและส่งก าลงัโดยใชก้ารหมุนและแรงบิดจากเฟืองทา้ยไปยงัลอ้รถยนต ์
2. สามารถรับน ้ าหนกัของรถยนตไ์ดสู้ง 
3. สามารถรับแรงบิดทางดา้นขางของลอ้รถยนตไ์ดดี้ 
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  เพลาทา้ยแบบก่ึงลอยน้ี   จะนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนัโดยเฉพาะรถเก๋งนัง่หรือรถยนตบ์รรทุก
ขนาดเล็ก 

9.3.3   เพลาลอยสามในส่ีส่วน  เรียกว่า   ทรี  ควาเตอร์   โฟลทติง้   แอ็กเซิล   (   three   
quarter   folating   axle) 

              เพลาทา้ยแบบน้ีจะมีส่วนปลายดา้นในสวมอยูก่บัเฟืองทา้ย    ซ่ึงจะมีโครงสร้าง
เหมือนกบัเพลาทา้ยแบบก่ึงลอย   ส าหรับปลายดา้นนอกที่ยดึติดกบัลอ้รถยนตจ์ะมีลูกปืน
รองรับอยู ่ 1  ตวั   ติดตั้งอยูท่ี่เส้ือเพลาดา้นนอก   โดยเพลาทา้ยแบบเพลาลอยสามในส่ีส่วนน้ี   
จะท าหนา้ที่ดงัน้ี 

1. รับและส่งก าลงัในลกัษณะการหมุนและแรงบิดจากเฟืองทา้ยไปยงัลอ้รถยนต ์
2. สามารถรับแรงเบียดทางดา้นขางของลอ้รถยนต ์

9.3.4   เพลาลอย  เรียกว่า   พูล   โฟลทติง้  แอ็กเซิล  (   Full  Floting  axil  )   

            เพลาทา้ยแบบน้ี     ตรงส่วนปลายดา้นในจะมีลกัษณะเหมือนกบัเพลาแบบก่ึงตวัลอย
ส าหรับตรงส่วนปลายดา้นนอกจะมีลูกปืนรองรับอยู ่ 2  ตวั   ติดตั้งอยูท่ี่เส้ือเพลาดา้นนออก   
เพลาทา้ยแบบเพลาลอยน้ี   จะท าหนา้ที่เฉพาะการรับ   และการส่งแรงบิดส่งก าลงัในลกัษณะ
ของการหมุนจากเฟืองทา้ยไปยงัลอ้เท่านั้น   การถอดเพลาแบบน้ีจึงท าไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดลอ้
รถยนตอ์อก   ซึงส่วนใหญ่จะมีใชก้นัมากในรถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ 

                     9.4   วิธีการปรับต้ังระยะฟรีเพลาท้ายรถยนต์ 

            เม่ือมีการเปล่ียนเพลาทา้ยหรือลูกปืนเพลาทา้ยใหม่   จ  าเป็นที่จะตอ้งมีการปรับตั้งระยะ
ฟรีของเพลาทา้ย    แต่ถา้เป็นการถอดและประกอบเพลาขา้งแบบธรรมดาไม่จ าเป็นตอ้งปรับตั้ง    
โดยใหใ้ชข้นาดความหนาของแผน่ซิมเท่าเดิมหรือใชแ้ผน่ซิมเดิม 

9.4.1   ใชแ้ผน่ซิมรดงขนาดความหนา  1  มิลิเมตร   และเอาโอริงที่เส้ือเพลาทา้ยขา้งซา้ย 

9.4.2    ทาน ้ ายากนัร่ัวที่บริเวนดา้นสมัผสัจากเส้ือลูกปืนจากนั้นก็ท  าการประกอบเพลาทา้ยเขา้
กบัเส้ือเพลาทา้ย   แลว้ขนัน๊อตยดึดว้ยแรงขนั   49-59  นิวตนั-เมตร    

9.4.3   ประกอบเพลาทา้ยดา้นขวาเขา้กบัเส้ือเพลาทา้ยชัว่คราวโดยการใชฟิ้ลเลอร์เกจในการวดั 

9.4.4    เลือกขนาดความหนาของแผน่ซิมใหเ้ท่ากบัขนาดของระยะห่างที่วดัไดแ้ลว้บวกดว้ย   
0.05-0.02  มิลลิเมตร 
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             แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่   9 

ตอนที่   1   ค าส่ัง   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ค าตอบที่ถูกต้องที่สุกเพียงข้อเดียว 

1. เพลาทา้ยของรถยนตส่์วนมากจะท ามาจากโลหะชนิดได 
ก. เหล็กเหนียว 
ข. เหล็กผสมดีบุก 
ค. อลูมิเนียมผสม 
ง. เหล็กกลา้ 
2. ขอ้ไดต่อไปน้ีไม่ใช่หนา้ที่ของเพลาทา้ยรถยนต ์
ก. เป็นอุปกรณ์ที่ยดึติดลอ้หลงัรถยนต ์
ข. ท าใหเ้คร่ืองยนตมี์อตัราเร่งคงที่ 
ค. รองรับน ้ าหนกัของรถยนต ์
ง. ส่งก าลงัในการขบัเคล่ือนไปยงัลอ้รถยนต ์
3. เพลาทา้ยรถยนตส์ามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้านไดก่ี้แบบ 
ก. 1  แบบ 
ข. 2 แบบ 
ค. 3  แบบ 
ง. 4  แบบ 
4. เพลาจมจะถูกติดตั้งไวท้ี่ต  าแหน่งใดของระบบส่งก าลงั 
ก. ภายในเส้ือเพลาทา้ย 
ข. ภายนอกเส้ือเพลาทา้ย 
ค. ภายในกระปุกเกียร์ 
ง. ภายนอกกระปุกเกียร์ 
5. ขอ้ใดเป็นหนา้ที่ของเพลาจม 
ก. ส่งก าลงัไปยงักระปุกเกียร์ 
ข. รับแรงเบียดทางดา้นขา้งของลอ้รถยนต ์
ค. ลดความเร็วของรถยนต ์
ง. เพิม่แรงดนัน ้ ามนัภายในรถยนต ์
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6. เพลาทา้ยแบบใดที่นิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั  ส าหรับรถเก๋งนัง่หรือรถยนตบ์รรทุกขนาดเล็ก 
ก. เพลาจม 
ข. เพลาก่ึงลอย 
ค. เพลาสามในส่ีส่วน 
ง. เพลาลอย 
7. เพลาก่ึงลอยเป็นเพลาทา้ยรถยนตท์ี่ไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ขมาจากเพลาแบบได 
ก. เพลาลอย 
ข. เพลาก่ึงลอย 
ค. เพลาจม 
ง. เพลาลอยสามในส่ีส่วน  
8.  จะมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
ก. ส่วนปลายทั้งสองดา้นจะยดึติดกบัลอ้รถยนต ์
ข. ส่วนปลายดา้นหน่ึงติดกบักระปุกเกียร์ 
ค. ปลายดา้นหน่ึงยดึติดกลัป์เพลากลาง 
ง. ส่วนปลายดา้นในรวมอยูก่บัเฟืองทา้ย 
9. เพลาทา้ยแบบเพลาลอยจะมีตรงส่วนปลายดา้นในมีลกัษณะเหมือนเพลาทา้ยแบบใด 
ก. เพลาจม 
ข. เพลาก่ึงลอย 
ค. เพลาสามในส่ีส่วน 
ง. เพลาคลตัช ์
10. ขอ้ใดไม่ใช่การปรับตั้งระยะฟรีทา้ยของรถยนต ์
ก. ใชแ้ผน่ซิมขนาดความหนา  1  มิลลิเมตร 
ข. ทาน ้ ายากนัร่ัวบริเวณที่สมัผสักบัเส้ือลูกปืน 
ค. ท าการตรวจวดัระยะห่างระหวา่งเส้ือลูกปืนและเส้ือเพลาทา้ย 
ง. ขนัน๊อตไม่ตอ้งแน่นตามค่าก าหนดเอง 
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              ตอนที่  2   ค าส่ัง   จงเติมค าลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 

1. เพลาทา้ยรถยนตท์  าหนา้ที่
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................. 

2. ชนิดของเพลาทา้ยรถยนตไ์ดแ้ก่
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................. 

3. เพลาจมท าหนา้ที่อะไรบา้งในระบบส่งกาลงัรถยนต์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................. 

4. เพลาลอยมีลกัษณะเป็นอยา่งไร
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................. 

5. จงอธิบายวธีิการปรับตั้งระยะฟรีเพลาทา้ยรถยนตม์าพอเขา้ใจ
.....................................................................................................................................................
................. 
................................................................................................................................ 
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                   กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูช้ีแจงเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัในหอ้งเรียน 
2. ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3. ทดสอบก่อนเรียนโดยครูผูส้อนสุ่มถาม 

 
ขั้นสอน 
1.    แจกใบความรู้ใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียด 
2.    กล่าวน า ใหผู้เ้รียนทราบถึงความส าคญัของการน า เพลาทา้ยมาใชก้บัรถยนต ์
3.    บรรยายประกอบส่ือแผน่ภาพและแผน่ใส เก่ียวกบัเร่ือง โครงสร้างของเพลาทา้ยรถยนต ์
      ชนิดของเพลาทา้ยรถยนต ์ 
4.  สรุปทบทวนเน้ือหาสาระส าคญั เก่ียวกบัโครงสร้างและส่วนประกอบของเพลาทา้ยรถยนต ์
      โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบเป็นรายบุคคล 
5.  แจกใบงานและแบบฝึกหดัให้ผูเ้รียนศึกษารายละเอียดและฝึกตอบค า ถามทบทวน ความ 
      เขา้ใจดว้ยตนเองหลงัเรียน 
6.   แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มละ 3 – 5 คน เพือ่ฝึกปฏิบติัตามใบงานที่ไดม้อบหมายใหแ้ก่ผู ้
      เรียน 
 
ข้ันสรุป  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาจากบทเรียนโดยการบรรยายหนา้หอ้งเรียน 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. ส่ือส่ิงพมิพ ์/ เอกสารอา้งอิง ( Reference ) 
1.1 ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
1.2 พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
1.3 อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
ยนต ์
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การประเมินผล 
1. ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายให้ผูเ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
3. ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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                                                        เอกสารอ้างองิ 

1.  ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏบิติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
2.  พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
3.  อ า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
ศูนยส่์งเสริมวชิาการ , มปป. 
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บทที่  10 
เร่ือง     การบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบส่งก าลังรถยนต์ 

               
                หัวข้อเร่ือง 

10.1  ความส าคญัของการบ ารุงรักษาระบบส่งก า ลงัรถยนต ์
10.2  การบ ารุงรักษาและการตรวจสอบคลตัชร์ถยนต ์
10.3  การวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งของคลตัชร์ถยนต ์
10.4  การปรับตั้งขาคลตัชแ์ละระยะฟรี 
10.5  การวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งของกระปุกเกียร์ธรรมดา 
10.6  การบริการกระปุกเกียร์ธรรมดา 
10.7  การหาสาเหตุและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของกระปุก เกียร์อตัโนมติั 
10.8  การบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยรถยนต ์
 
สาระส าคญั 
1. ความส าคญัของการบ ารุงรักษาระบบส่งก า ลงัรถยนตเ์พือ่ให้รถยนตมี์สมรรถนะที่สมบูรณ์   

และปลอดภยัอยูใ่นสภาพที่ใชง้านได ้
2. ตรวจดูระดบัของน ้ ามนัคลตัชท์ี่กระปุกเติมน ้ ามนัคลตัชว์า่อยูร่ะดบั Max หรือไม่ 
3. คลตัชเ์ขา้เกียร์ยาก  อาจเกิดจากผา้คลตัชห์มด 
4. เม่ือปรับตั้งระยะฟรีเสร็จเรียบร้อยควรกดที่แป้นเหยยีบคลตัช์หลายๆคร้ังเพือ่ตรวจดูวา่

ระยะฟรีของขาคลตัชไ์ดค้่ามาตรฐานหรือไม่ 
5. น ้ ามนัเกียร์ร่ัว เกิดจาก ซีลน ้ ามนัหรือโอริงบวมหรือฉีกขาด 
6. ตรวจดูการร่ัวซึมของส่วนต่างๆและตรวจเซ็กน ้ ามนัเกียร์ 
7. สาเหตุขอ้ขดัขอ้งของกระปุกเกียร์อาจเกิดจาก ต าแหน่งเกียร์ไม่ถูกตอ้ง 
8. ควรตรวจเซ็กส่วนต่างๆของรถยนตอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
 
จุดประสงค์การเรียนการสอน 
10.1 ผูเ้รียนสามารถบอกความส าคญัของการบ ารุงรักษาระบบส่งก า ลงัรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
10.2 ผูเ้รียนสามารถ อธิบายการบ ารุงรักษาและการตรวจสอบคลตัชร์ถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
10.3 ผูเ้รียนสาสมารถอธิบายการวนิิจฉัยขอ้ขดัขอ้งของคลตัชร์ถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
10.4  ผูเ้รียนสามารถอธิบายการปรับตั้งขาคลตัช์และระยะฟรีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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10.5 ผูเ้รียนสามารถอธิบายการวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งของกระปุกเกียร์ธรรมดาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
10.6 ผูเ้รียนสามารถอธิบายการบริการกระปุกเกียร์ธรรมดาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

        10.7 ผูเ้รียนสามารถอธิบายการหาสาเหตุและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของกระปกุ เกียร์อตัโนมติั    
ไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง 
10.8   ผูเ้รียนสามารถ อธิบายการบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยรถยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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บทที่   10 

เร่ือง   ข้อขัดข้องของระบบส่งก าลงั 

                                       ระบบส่งก าลงัรถยนต ์   เป็นระบบที่มีความส าคญัอยา่งมากส าหรับรถยนต ์  ซ่ึงท า
ใหร้ถยนตส์ามารถเคล่ือนที่ไปไดด้ว้ยความเร็วสูงหรือความเร็วต ่า    โดยระบบส่งก าลงัรถยนต์
น้ี   จะประกอบดว้ยอุปกรณ์ที่ใช้ส่งก าลังเช่น   คลตัช์  กระปุกเกียร์   ขอ้ต่อและเพลากลาง   
เพลาทา้ยรถยนต์  และเพลาขบัล้อหน้ารถยนต์    โดยแต่ระอุปกรณก็จะมีการเสียดสีกันใน
ระหวา่งท างานจึงท าใหเ้กิดการสึกหรอ   ดงันั้นผูข้บัขี่รถยนตจึ์งควรรู้จกับ ารุงรักษาและแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้งของระบบส่งก าลงัรถยนตใ์หเ้ขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามคู่มือ 

10.1   การบ ารุงรักษาระบบส่งก าลังรถยนต์   มีความส าคญัอย่างไร 

             ในระบบส่งก าลงัรถยนต ์  มีส่วนประกอบอยูห่ลายช้ินส่วนที่มีการเสียดสีกนั   ในขณะ
ท างานจึงท าให้ช้ินส่วนเหล่าน้ีเกิดการสึกหรอจึงควรที่จะมีการบ ารุงรักษาของระบบส่งก าลงั
รถยนตใ์หดี้ตามคู่มือ   เพือ่ที่จะไดไ้ม่เกิดปัญหาเวลาใชง้าน   การบ ารุงรักษารถยนตข์องระบบ
ส่งก าลงัจึงมีความส าคญัดงัต่อไปน้ี    

10.1 เพือ่ท  าใหร้ถยนตมี์สมรรถนะที่สมบูรณ์อยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดดี้ 
10.2 เพือ่ลดการสึกหรอของช้ินส่วน   และป้องกนัการช ารุดของระบบส่งก าลงัรถยนต ์
10.3 ผูข้บัขี่ควรปฏิบติัตามค าแนะน าในคู่มือการบ ารุงรักษารถยนต ์
10.4 เพือ่บริการตรวจสอบช้ินส่วนที่เสียหายหรือส่วนที่ช ารุดใชง้านไม่ได ้
10.5 เพือ่ท  าการตรวจซ่อมช้ินส่วนของระบบส่งก าลงัรถยนตท์ี่เกิดการช ารุดไม่สามารถ
ใชง้านได ้
10.6 เพือ่คน้หาจุดบกพร่องที่จะท าใหเ้กิดการช ารุดเสียหายมากขึ้น 
10.7 เพือ่เป็นการดูแลรักษาส่วนประกอบของระบบส่งก าลงัรถยนตเ์พือ่สามารถใชง้าน
ไดน้าน 
10.2 การบ ารุงรักษาและตรวจสอบคลัตช์รถยนต์ 
10.2.1  ตรวจดูระดบัของน ้ ามนัคลตัช ์  ที่กระปุกเติมน ้ ามนัคลตัชว์า่อยูร่ะดบั  Max  หรือไม่ 
10.2.2   ถา้หากน ้ามนัคลตัชใ์นกระปุกเกียร์เติมน ้ ามนัคลตัชต์  ่าลงมาจากระดบั  Min  แสดงวา่
ในระบบคลตัชมี์จุดที่ร่ัวออกได ้
10.2.3   ควรเปล่ียนน ้ ามนัคลตัชต์ามระยะการใชง้านในคู่มือของรถยนตท์ี่ผูผ้ลิตก าหนด 
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10.2.4   น ้ ามนัคลตัชจ์ะมีคุณสมบติัในการรักษาอุปกรณ์ภายในระบบคลตัช ์ เช่น  ลูกยางคลตัช์
รวมทั้งยงัป้องกนัการกดักร่อนของตวัลูกสูบและกระบอกแม่ป๊ัมคลตัช ์   ไม่ใหเ้กิดสนิมและ
ไม่ใหเ้กิดการเส่ือมสภาพในเวลาที่รวดเร็วเกินไป 
10.2.5   ควรตรวจดูระยะฟรีของคลตัช ์  ใหไ้ดตามค่าที่ก  าหนดตามคู่มือของบริษทัผูผ้ลิต
รถยนต ์
10.2.6   ในขณะที่ท่านขบัขี่รถยนตไ์ปตามพื้นผิวถนน   เม่ือท่านเหยยีบคลตัช์แลว้ไม่สามารถ
เขา้เกียร์ไดห้รือเขา้เกียร์ยาก   แสดงวา่น ้ ามนัคลตัชร่ั์วหรือแผน่คลตัชเ์ส่ือมสภาพ 

10.3   การวินิจฉัยข้อขัดข้องของคลัตช์รถยนต์ 

ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไข
ข้อขัดข้อง 

1. เขา้เกียร์ยาก
หรือเขา้เกียร์ 
ไม่ได ้

1.1 มีอากาศใน
ระบบคลตัช ์
1.2  น ้ ามนัคลตัช์
หมด 
1.3  ผา้คลตัชห์มด 
1.4  ระยะฟรีแป้น
เหยยีบคลตัชห่์าง 
1.5  แผน่คลตัช์
แตกร้าว 
1.6  แผน่กดคลตัช์
ช ารุด 
1.7  ร่องคุมคลตัช์
ช ารุด 
1.8  แม่ป๊ัมคลตัช์
ช ารุด า 

1.1  ไล่ลมใน
ระบบคลตัช ์
1.2  เติมใหไ้ด้
ระดบัหรือไล่ลม
ใน 
ระบบคลตัชใ์หม่ 
1.3  เปล่ียนแผน่
คลตัชใ์หม่ 
1.4  ปรับตั้งระยะ
ฟรีขาคลตัชใ์หม่ 
1.5  เปล่ียนแผน่
คลตัชใ์หม่ 
1.6  เปล่ียนแผน่กด
คลตัชใ์หม่ 
1,7  เปล่ียนแผน่
คลตัชใ์หม่ 
1.8  ตรวจซ่อมแม่
ป๊ัมคลตัช ์

2. คลตัชมี์เสียงดงั 2.1 ช้ินส่วนภายในชุด
คลตัช ์

2.1 ตรวจซ่อมชุด
คลตัช ์
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หลวม 
2.2   ลูกปืนกด
คลตัชช์ ารุด 
 

2.2  เปล่ียนลูกปืน
กดคลตัชใ์หม่ 

3. คลตัชล่ื์น 3.1 ผา้คลตัชเ์ป้ือน
น ้ ามนั 

3.2 แผน่กดคลตัชช์ ารุด 
3.3 กา้มปูคลตัชช์ ารุด 
3.4 ระยะฟรีแป้น

เหยยีบคลตัช์ 
ไม่ตรงตามที่
ก  าหนด 
     

3.1 ถอดแผน่คลตัชม์า
ลา้งท าความ 
สะอาด 

3.2 เปล่ียนแผน่กด
คลตัชใ์หม่ 

3.3 ตรวจซ่อมกา้มปู
คลตัช ์

3.4 ปรับตั้งระยะฟรี
ใหม่ 

4. คลตัชส์ัน่
กระพอื 
 
 
 

4.1 หวคีลตัชค์ดงอ 
4.2 แผน่กดคลตัช์
ช ารุด 
4.3 ผา้คลตัชเ์ป้ือน
น ้ ามนั 
4.4 ยางแท่นเคร่ือง
หลวม 

4.1 ดีดหวคีลตัช์
ใหม่ 
4.2 เปล่ียนแผน่กด
คลตัชใ์หม่ 
4.3 ลา้งท าความ
สะอาดผา้คลตัช ์
4.4 ตรวจซิอมยาง
แท่นเคร่ืองตาม 
จ าเป็น 
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10.4  การปรับต้ังความสูงของคลัตช์และระยะฟรี 

การ
ตรวจสอบ 

ความสูง   

ระยะฟรี - ระยะฟรีกา้นดนั A ระยะฟรีกา้มปู  B 
การปรับตั้ง โบลทย์นั กา้นดนั สกรูกา้มป ู

การปรับตั้ง
ดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปรับตั้งความสูงของ
ขาคลตัช ์ โดยการ
คลายน๊อตลอ๊กแลว้หมุน
โบลทย์จันกรัทัง่ความสูง
ของขาคลตัชต์รงกบัค่าที
ก าหนด 
เม่ือปรับตั้งเสร็จก็
ขนัน๊อตลอ๊กใหแ้น่น 
 
ขอ้เสนอแนะ เม่ือท าการ
ปรับตั้งความสูงของขา
คลตัชเ์สร็จแลว้ควรขนั
โบลทใ์หแ้น่นเพือ่
ป้องกนัการหมุน 
โบลทย์นั 

 

การปรับตั้งระยะฟรีกา้น
ดนัจะตอ้งคลายน๊อตล๊อก
ก่อนแลว้จึงท าการหมุน
กา้นดนั 
ที่แม่ป๊ัมคลตัชเ์พือ่ท  าให้
ระยะฟรีตรงตามที่ก  าหนด
เม่ือปรับตั้งเสร็จแลว้ก็
ขนัน๊อตลอ๊กใหแ้น่นเพือ่
ยดึกา้นดนั 
ไวข้อ้เสนอแนะเม่ือท าการ
กดแป้นเหยยีบ 
คลตัชอ์ยา่งชา้ๆเพือ่
ตรวจสอบระยะฟรีขา
คลตัชถ์า้กดลงแลว้รู้สึก
แขง็มากจะ 
ท าใหก้ารตรวจสอบยาก
ขึ้นกา้นดนั 

การปรับตั้งระยะฟรีกา้มปู 
ควรปลดสปริงดึงกลบั
แลว้คลายน๊อตลอ๊กต่อ 
จากนั้นก็หมุนกา้นดนั 
จนกระทัง่ระยะฟรีกา้มปู
ไดต้ามค่าทีก่  าหนด 

 
 

ขอ้เสนอแนะ 
เม่ือท าการปรับตั้งระยะ
ฟรีกา้มปูเสร็จเรียบร้อย
ควรกดที่แป้นเหยยีบ
คลตัชห์ลายๆคร้ังเพือ่
ตรวจดูวา่ระยะฟรีของขา
คลตัชไ์ดต้ามค่าทีก่  าหนด
ไวห้รือไม่ 

 
 
 
 
สกรูกา้มป ู
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 เม่ือท าการปรับตั้งความ 
สูงขาคลตัชเ์สร็จเรียบ 
ร้อยควรกดแป้นเหยยีบ
คลตัชห์ลายๆคร้ังเพือ่ 
ตรวจดูวา่ความสูงของขา
คลตัชไ์ดค่าตรงตามที่
ก  าหนดหรือไม่ 
เม่ือท าการปรับตั้งความ 
สูงของขาคลตัชค์วร
ปรับตั้งระยะฟรีดว้ย 

การปรับตั้งระยะฟรีขา 
คลตัชจ์ะตอ้งปรับตั้งหลงั
การปรับตั้งความสูงของ
ขาคลตัชเ์สร็จหรือ
เรียบร้อยเท่านั้น 
หลงัจากที่ปรับตั้งระยะฟรี
แลว้ควรกดแป้นเหยยีบ
หลายๆคร้ังเพือ่ตรวจดูวา่
ระยะฟรีกา้นดนัตรงตาม
ค่าที่ก  าหนดหรือไม่ 

 

แบบสาย การปรับตั้งความสูงของ
ขาคลตัชส์ามารถปรับตั้ง
ไดเ้หมือนกนักบัคลตัช์
แบใชน้ ้ ามนัหรือแบบไฮ
ดรอลิกส ์

 การปรับตั้งระยะฟรีกา้มปู
คลตัชโ์ดยการดึงเอาโอ 
ริงออกแลว้หรือดึงสาย 
ลวดสลิงจนกระทัง่ระยะ 
ฟรีถูกตอ้งแลว้เสียบโอ 
ริงไวท้ี่เดิม 
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10.5  การวินิจฉัยข้อขัดข้องของกระปุกเกยีร์แบบธรรมดา 

 

ขอ้ขดัขอ้ง สาเหตุที่เป็นไปได ้ การแกไ้ข
ขอ้ขดัขอ้ง 

1. เขา้เกียร์ยาก
หรือเขา้เกียร์ 
ไม่ได ้

1.1 ชุดเฟืองเกียร์ช ารุด 
1.2 คนัเขา้เกียร์สึก

หรอ 
1.3 กลไกเขา้เกียร์

ช ารุด 

1.1 ตรวจสอบชุด
เฟืองเกียร์ 
1.2 เปล่ียนคนั
เกียร์ 
1.3 ตรวจซ่อม
กลไกเขา้เกียร์ 

2. น ้ ามนัเกียร์ร่ัว 2.1 ชีลน ้ ามนัหรือโอริ
งบวม 
หรือฉีกขาด 
2.2 ประเกนขาด 

2.1 เปลียนชีล
น ้ ามนัหล่อล่ืน
หรือ 
โอริงใหม่ 
2.2 เปล่ียนประ
เกนใหม่ 

3. เกียร์หลุด 3.1 ชุดเกียร์ช ารุด 3.1  ตรวจซ่อมชุด
เกียร์ใหม่ 

4. เกียร์เสียงดงั
ผดิปกติ 

4.1 น ้ ามนัเกียร์ลด
ต ่าลงมาก 

4.2 ใชน้ ้ ามนัเกียร์
ไม่ไดม้าตร 
ฐาน 

4.3 ชุดกลไกการเขา้
เกียร์ช ารุด 

4.4 ชุดเฟืองเกียร์สึก
หรอ 

4.1เติมน ้ ามนัเกียร์
ใหไ้ดต้ามระดบัที่
ก  าหนด 
4.2 .ใชน้ ้ ามนัเกียร์
ตามที่บริษทัผู ้
ผลิตก าหนดใน
คู่มือ 
4.3 ตรวจซ่อมชุด
เฟืองเกียร์ 
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10.6 การบริการกระปุกเกียร์ธรรมดา 

การตรวจเช็คระดบัน ้ ามนัเกียร์ 

ตรวจดูการร่ัวซึมของส่วนต่างๆและตรวจเช็คระดบัน ้ ามนัเกียร์โดยการถอดปลัก๊เติม  ถา้หาก
น ้ ามนัเกียร์มีความสรสกปรกจะตอ้งท าการเปล่ียนน ้ ามนัเกียร์ใหม่ 

ตรวจเช็คน ้ ามนัเกียร์ที่ช่องเติมในระดบัล่างของช่องเติม 

ตรวจเช็คระดบัน ้ ามนัเกียร์  วา่มีความวา่มีความสกปรกหรือไม่ 

การเปลี่ยนถ่ายน า้มันเกยีร์ 

1. ถอดปลัก๊ถ่ายและปลัก๊เติมน ้ ามนัเกียร์ออก 
2. ปล่อยน ้ ามนัเกียร์ใหไ้หลออกมาจนหมด 
3. ขนัปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเกียร์ใหแ้น่นตามค่าที่ก  าหนด 
4. เติมน ้ ามนัเกียร์ใหไ้ดร้ะดบัล่างของช่องเติม 
5. ขนัปลัก๊เติมน ้ ามนัเกียร์ใหแ้น่นตามค่าที่ก  าหนด 

10.7   การหาสาเหตุและข้อขัดข้องของกระปุกเกยีร์อัตโนมัติ 

ขอ้ขดัขอ้ง   
1. ต าแหน่งเกียร์ไม่

ถูกตอ้ง 
1.1 คนัเขา้เกียร์ช ารุด 
1.2 ปรับตั้งสายคนั

เกียร์ไม่ถูก 
ตอ้ง 

1.3 ชุดกลไกส่งก าลงั
ช ารุด 
 

1.1 ตรวจซ่อมคนัเขา้
เกียร์ 

1.2 ปรับตั้งสายคนั
เขา้เกียร์ 
ใหม่ 
1.3 ตรวจซ่อมชุด
กลไกส่งก าลงั 

2. น ้ ามนัเกียร์ลด
ต ่าลงมาก 
ระดบัที่ก  าหนด 

2.1 ชีลบวมหรือ
ฉีกขาด 
2.2 กระปุกเกียร์
แตกร้าว 

2.1 เปล่ียนชีล
ใหม่ 
2.2 ตรวจซ่อม
กระปุกเกียร์ 

3. น ้ ามนัเกียร์เปล่ียน
สีหรือ 

3.1 มีส่ิงสกปรกปน
เขา้ไปในกระปุก

1.1 เปล่ียนน ้ ามนัเกียร์
ใหม่ 
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หรือมีกล่ินไหม ้ เกียร์ 
3.2 ชุดกลไกส่งก าลงั

ช ารุด 
3.3 ทอร์คคอนเวอร์

เตอร์ช ารุด 
3.4 น ้ ามนัเกียร์

เส่ือมสภาพการ 
3.5 ใชง้าน 

1.2 ตรวจซ่อมชุด
กลไกส่ง 
ก าลงั 

1.3 ตรวจซ่อมทอร์
คคอนเวอร์เตอร์ 

1.4 เปล่ียนน ้ ามนัเกียร์
ใหม่ 

2. รถยนตไ์ม่
สามารถ 
เคล่ือนที่ไดใ้นทุก
ต าแหน่ง 
เกียร์ 

2.1 น ้ ามนัเกียร์ลดต ่า
กวา่ระดบัที่
ก  าหนด 

2.2 ตรวจซ่อมทอร์
คคอน 
เวอร์เตอร์ 

2.3 ลา้งท าความ
สะอาด 
ตะแกรงกรอง 

2.4 ปรับตั้งสายคนั 
เกียร์ใหม่ 

4.1 เติมน ้ ามนัเกียร์ให้
ไดต้ามระดบัที่ก  า 
หนด 

4.2 ตรวจซ่อมทอร์
คคอนเวอร์เตอร์ 

4.3 ลา้งท าความ
สะอาดตะแกรง 
กรอง 
 
 
 
 

 

10.7.1 การตรวจสอบและทดสอบต าแหน่งเกียร์อัตโนมติั 

การทดสอบบนพืน้ผิวถนน 

1. การทดสอบที่ต  าแหน่ง  D 
เล่ือนคนัเกียร์ไปที่ต  าแหน่ง  D  แลว้ท าการเหยยีบคนัเร่งจนสุด  (ก) การเปล่ียนเกียร์ขั้นจาก 1-2  
และจาก  2-3  และ  3-  โอเวอร์ไดร์เกิดขึ้น  และต าแหน่งเปล่ียนเกียร์ตรงตามที่แสดงในตาราง
การเปล่ียนเกียร์อตัโนมติั 
การประเมินผล 

1. ถา้ไม่มีการเปล่ียนเกียร์ขึ้นจาก  1  -  2  กฟัเวอร์เนอร์วาลว์อาจจะบกพร่อง 
2. ถา้ไม่มีการเปล่ียนเกียร์จากเกียร์  2  - 3  ชิฟทว์าลว์อาจจะติดขดั 
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3. ถา้ไม่มีการเปล่ียนเกียร์ขึ้นจากเกียร์  2  -โอเวอร์ไดร์  โซลินอยด์  โซลินอยดโ์อเวอร์ไดรอาจจะ
บกพร่อง 

4. ถา้ชุดเปล่ียนเกียร์ผดิปกติ  ตรวจปรับตั้งสายล้ินคนัเร่งไม่ถูกตอ้ง 
(ข)  ตรวจสอบอาการกระตุกและอาการล่ืนในระหวา่งการเปล่ียนเกียร์ขึ้นเกียร์  1  -  2  จาก   2  
-3  และเกียร์  3  -  ไปโอเวอร์ไดร์ในท านองเดียวกนั 

การประเมินผล 

       ถา้หากมีอาการกระตุกอยา่งรุนแรง 

1. แอคคูมูเรเตอร์อาจจะบกพร่อง 
2. ก าลงัดนัในระบบอาจจะสูงเกิน 
3. เซ็คบอลอาจจะเกิดติดขดั 

(ค)   ขบัรถยนตท์ี่ต  าแหน่งเกียร์  D  (ล๊อก-อฟัจบั)  หรือเกียร์โอเวอร์ไดร์และตรวจสอบอาการ
เสียงดงัผดิปกติและอาการสัน่สะเทือน 
ข้อควรระวัง 
            จะตอ้งท าการตรวจสอบสาเหตุของอาการสียงดงั  ผดิปกติและอาการสัน่สะเทือนดว้ย
ความระมดัระวงัอยา่งที่สุด  เพลาอาจจะมีสาเหตุมาจากการไม่สมดุลของเพลาขบั  ยาง   ทอร์ก
คอนเวอร์เตอร์เป็นตน้ 
(ง)  ในขณะที่ท  าการขบัรถยนตท์ี่เกียร์  2  เกียร์  3  และเกียร์โอเวอร์ไดร  ต  าแหน่ง  D  เพือ่
ตรวจสอบดูวา่สามารถเกิดการคิก-ดาวจากเกียร์  1,3-2  และโอเวอร์ไดรฟ 
-  เกียร์  3   ตามความเร็วของรถยนตค์ิก-ดาวน์   สามารถยนืยนัไดต้ามที่แสดงอยูใ่นตารางการ
เขา้เกียร์อตัโนมติั 
(จ)  การตรวจสอบความผดิปกติแลการสัน่ที่เกิด  คิก-ดาวน์ 
(ฉ) ตรวจสอบกลไกลอ๊กอฟั 
1.  ขบัรถยนตใ์นต าแหน่ง  D   เกียร์โอเวอร์ไดร์ที่ความเร็วคงที่(ล๊อกอพัท างาน)ประมาณ  70  
กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
2. กดคนัเร่งเบาๆ  แลว้ตรวจสอบดูวา่ความเร็วของรอบเคร่ืองยนตไ์ม่มีการเปล่ียนแปลงทนัที
ถา้มีการเปล่ียนแปลงความเร็วรอบของเคร่ืองยนตอ์ยา่งมากเสดงวา่ไม่มีการล๊อกเกิดขึ้น 
การทดสอบในต าแหน่ง  2 
เล่ือนคนัเกียร์ไปที่ต  าแน่ง  2   แลว้เหยยีบคนัเร่งจนสุดในขณะที่ก  าลงัขบัรถยนตโ์ดยการ
ตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ในขณะที่ก  าลงัขบัรถในต าแหน่ง  2  เกียร์  2  ใหถ้อนคนัเร่งออกแลว้ตรวจสอบดูวา่ผลของการ
เร่งเคร่ืองยนตเ์กิดขึ้น 
ถา้ไม่มีผลจากการเบรกของเคร่ืองยนตเ์สดงวา่เบรกเบอร์  2  อาจจะผดิปกต ิ

(ข)  ตรวจสอบอาการเสียงดงัผดิปกติ  ในขณะที่เหยยีบคนัเร่งและถอนคนัเร่งและตรวจสอบการ
กระตุกเม่ือเกิดการอฟั-ชิฟทแ์ละดาวน์ชิฟ 

4. การตรวจสอบต าแหน่ง  R  เล่ือนคนัเกียร์ไปที่ต  าแหน่ง  R  ในขณะที่ขบัเคร่ืองยนตท์ี่ล้ินเร่งเปิด
สุด  เพือ่ตรวจสอบอาการสัน่ 

5. การถอดที่ต  าแหน่ง  P   น ารถยนตไ์ปจอดไวต้รงที่ลาดเอียงและหลงัจากเล่ือนคนัเกียร์ไปที่
ต  าแหน่ง  P  แลว้ใหป้ลดเบรกมือตรวจสอบดูวา่กระเด่ืองล๊อกเกียร์จอดป้องกนัการเคล่ือนที่
ของรถยนต ์
 
 

10.8 การบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยของรถยนต ์
10.8.1 ในขณะที่ท  าการตรวจดูระดับของน ้ ามันหล่อล่ืนของเฟืองท้ายหากพบว่าระดับของ

น ้ ามนัหล่อล่ืนต ่าลงไปมากจนผดิปกติ  (  ตามปกติแลว้ระดบัของน ้ ามนัหล่อล่ืนเฟืองทา้ยจะมี
ระดบัไม่ต ่ากว่าที่เติมไวม้ากนัก)  ควรสังเกตบริเวณรอบๆ  ฝาปิดรูเติมน ้ ามนัหล่อล่ืนหรือบริ
เวนเส้ือเฟืองทา้ย  อาจจะมีรอยร่ัว  ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท  าใหร้ะดบัของน ้ ามนัหล่อล่ืนต ่าลงไปมาก 

10.8.2 รถยนต์ที่ไม่เคยเปล่ียนถ่ายน ้ ามันหล่อล่ืนเลย   ตลอดอายุการใช้งาน  ซ่ึงท าให้เกิดผลดีกับ
รถยนต ์ โดยปกติแลว้  รถยนตท์ี่ตอ้งใชง้านหนัก  เช่น  รถบรรทุก  บริษทัผูผ้ลิตจะก าหนดการ
เปล่ียนถ่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนมาในคู่มือการใชร้ถยนต ์

10.8.3 ในกรณีที่รถยนตท์ี่ตอ้งวิง่ในภูมิประเทศที่มีน ้ ามนับนผิวถนนมาก  ซ่ึงเฟืองทา้ยจ าเป็นตอ้งจม
อยูใ่นน ้ า  ถา้สงสยัวา่น ้ ามนัอาจจะเขา้ไปในเฟืองทา้ย  ใหรี้บเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัหล่อล่ืนทนัที 

นอกจากน้ีผูข้บัขี่จะตอ้งท าการตรวจดูว่าระดบัน ้ ามนัหล่อล่ืนเฟืองทา้ยรถยนตท์ุกคร้ังที่มีการ
ขบัขี่หรือใชง้าน 
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                แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่  10 

ค าส่ัง   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ขอ้ไดต่อไปน้ีไม่ใช่ความส าคญัของการบ ารุงรักษาระบบส่งก าลงัรถยนต ์
ก. เพือ่ท  าการตรวจซ่อมช้ินส่วนที่เสียหาย 
ข. เพือ่ลดการสึกหรอของช้ินส่วน 
ค. เพือ่คน้หาจุดบกพร่องของช้ินส่วน 
ง. เพือ่ท  าใหช้ิ้นส่วนเกิดการเสียดสีกนัมากขึ้น 
2. น ้ ามนัเกียร์รถยนตน์ัง่ควรใชเ้บอร์อะไร 
ก. SFE  20 
ข. SFE30 
ค. SFE 40 
ง. SFE 50 
3. การเขา้เกียร์ยากหรือเขา้เกียร์ยากเกิดมาจากสาเหตุได 
ก. ในระบบคลตัชม่์มีฟองอากาศ 
ข. แผน่คลตัชแ์ตกร้าว 
ค. ระยะฟรีแป้นเหยยีบคลตัชไ์ดค้่าที่ก  าหนด 
ง. น ้ ามนัคลตัชม์ากเกินไป 
4. ผา้คลตัชเ์ป้ือนน ้ ามนัเป็นสาเหตุที่ท  าใหค้ลตัชร์ถยนตข์ดัขอ้งอยา่งไร 
ก. คลตัชล่ื์น 
ข. คลตัชมี์เสียงดงั 
ค. คลตัชเ์ขา้เกียร์ยาก 
ง. คลตัชใ์ชง้านไดบ้างคร้ัง 
5. การเสียงดงัผดิปกติเกิดมาจากสาเหตุได 
ก. ใชน้ ้ ามนัเกียร์ไม่ไดม้าตรฐาน 
ข. ชุดกลไกการเขา้เกียร์ใชง้านไม่ได ้
ค. น ้ ามนัเกียร์ลดลงมาก 
ง. ถูกทั้งขอ้  ก  และขอ้  ข 
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6. น ้ ามนัเกียร์อตัโนมติัเปล่ียนสีหรือมีกล่ินไหมก้ดมาจากสาเหตุในขอ้ได 
ก. ทอร์คอนเวอร์เตอร์หมุนชา้ลง 
ข. น ้ ามนัเกียร์เส่ือมสภาพการใชง้าน 
ค. เกียร์ใชง้านไดเ้ฉพาะต าแหน่ง  D   
ง. น ้ ามนัเกียร์มากเกินไป 
7. รถยนตไ์ม่สามารถเคล่ือนทีไ่ด ้  ในทุกต าแหน่งเกียร์ของกระปุกเกียร์อตัโนมติั  เกิดมาจาก

สาเหตุในขอ้ใด 
ก. น ้ ามนัเกียร์ลดลงมาก 
ข. เฟืองเกียร์ติดขดั 
ค. ชุดกลไกการเขา้เกียร์ท างานไม่ได ้
ง. แผน่คลตัชแ์ตกร้าว 

               8. หวคีลตัชค์ดงอเกิดมาจากสาเหตุในขอ้ใด 

ก. คลตัชก์ระพอืหรือสัน่ 
ข. เฟืองเกียร์ติดขดั 
ค. น ้ ามนัเกียร์ลดลง 
ง. ชุดกลไกการเขา้เกียร์ท างานไม่ได ้

               9.ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่วธีิการบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยรถยนต ์

               ก.    ชุดกลไกการเขา้เกียร์ท างานไม่ได ้

               ข.   เติมน ้ ามนัตามมาตรฐาน 

               ค.   น าน ้ ามนัหล่อล่ืนขนาด SAE  40  มาใชก้บัเฟืองทา้ยรถยนต ์

               ง.   เติมน ้ ามนัเกียร์ใหไ้ดต้ามระดบัมาตรฐาน 
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              10. การทดสอบที่ต  าแหน่ง   “ D ”   ถา้ไม่มีการเปล่ียนเกียร์ขึ้นจากเกียร์ 1  เป็นเกียร์ 2    แสดงว่า  
เกิดมาจากสาเหตุในขอ้ใด 

 ก.   เฟืองเกียร์ติดขดั 

ข. ชุดกลไกการเขา้เกียร์ท างานไม่ได ้

ค.  ชุดกลไกการเขา้เกียร์ท างานไม่ได ้

                     ง.   กฟัเวอร์เนอร์วาลว์อาจจะบกพร่อง 
 

                    กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูช้ีแนะเก่ียวกบัการปฎิบตัิตวัในหอ้งเรียน 
2.  ครูช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3.  ทดสอบก่อนเรียนโดยการสุ่มถาม 
 
ขั้นสอน 
1.    แจกใบความรู้ใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียด 
2.   กล่าวน า ให้ผูเ้รียนทราบถึงความส าคญัของการบ ารุงรักษาและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของ 
      ระบบส่งก า ลงัรถยนต ์
3.   บรรยายประกอบส่ือแผน่ภาพและแผน่ใส เก่ียวกบัการวนิิจฉยัขอ้ขดัขอ้งของคลตัชร์ถยนต ์
      การปรับตั้งความสูงขาคลตัชแ์ละระยะฟรี 
4.   สรุปทบทวนเน้ือหาสาระส าคญั เก่ียวกบัการบ ารุงรักษาและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบ 
      ส่งก า ลงัรถยนต ์โดยการซกัถามใหผู้เ้รียนตอบเป็นรายบุคคล 
5.    แจกใบงานและแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดและฝึกตอบค า ถามทบทวน ความ 
       เขา้ใจดว้ยตนเองหลงัเรียน 
6.    แบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มละ 3 – 5 คน เพือ่ฝึกปฏิบติัตามใบงานที่ไดม้อบหมายใหแ้ก่ผู ้
       เรียน 
 
ข้ันสรุป   ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาทั้งหมดจากบทที่  1-10  
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.    ส่ือส่ิงพมิพ ์/ เอกสารอา้งอิง ( Reference ) 
1.1  ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
       กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 
1.2  พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
       กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 
1.3  อ  า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
       ศูนยส่์งเสริมวิชาการ , มปป. 
 
การประเมินผล 
1.   ประเมินจากแบบสงัเกต ความสนใจใฝ่รู้ในขณะเรียน และการตอบขอ้ซกัถามในชั้นเรียน 
2.   ประเมินจากใบงานและแบบฝึกหดัที่มอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเอง 
3.   ใชข้อ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบบขอ้เขียนหรือแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
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เอกสารอ้างอิง 

1.   ศรีณรงค ์ตูท้องค า และคณะ, ทฤษฎีและการปฏิบติังานส่งก า ลงัรถยนต ์1 . 
       กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2527. 

2.   พงษว์ฒิุ สิทธิผล และคณะ, ทฤษฎีและใบงานปฏิบติัส่งก า ลงัรถยนต ์2 . 
       กรุงเทพฯ : โรงพมิพเ์จริญธรรม, 2529 

3.   อ  า พล ซ่ือตรง และคณะ , ทฤษฎีส่งก า ลงัรถยนต ์1 . กรุงเทพ ฯ : ส า นกัพมิพ ์
       ศูนยส่์งเสริมวิชาการ , มปป. 
 

 


