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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ฟอร์ด มอเตอร์ คมัปะนี เป็นบริษทัชั้นน ำระดบัโลก มีส ำนกังำนใหญ่อยูท่ี่เมืองเดียร์บอร์น 

รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ กำรออกแบบ ผลิต ท ำกำรตลำด และ

ให้บริกำรหลงักำรขำย ส ำหรับรถยนต ์รถกระบะ รถเอสยูวี รถยนตพ์ลงังำนไฟฟ้ำ ในแบรนด์ฟอร์ด 

และแบรนด์ลินคอล์น ซ่ึงเป็นแบรนดใ์นตลำดรถหรู  รวมถึงให้บริกำรดำ้นกำรเงินผำ่นบริษทั ฟอร์ด 

มอเตอร์ เครดิต และบริษัทก ำลังเดินหน้ำสู่กำรเป็นผูน้ ำในธุรกิจรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ รถยนต์

ขบัเคล่ือนอตัโนมติั และแผนกำรสัญจรอจัฉริยะ 

 ในประเทศไทย ฟอร์ด เป็นแรงผลกัดนัส ำคญัของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในภูมิภำค โดยมี
ธุรกิจหลำยภำคส่วน ทั้งในส่วนของกำรผลิต กำรกระจำยสินคำ้ กำรขำย และกำรให้บริกำรหลงักำร
ขำยรถยนตฟ์อร์ด ผำ่นส ำนกังำนฟอร์ดประจ ำภูมิภำคอำเซียน และฟอร์ด ประเทศไทย ซ่ึงส ำนกังำน
ทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ท่ีจงัหวดักรุงเทพฯ ฟอร์ดมีโรงงำนผลิตรถยนต์ระดบัโลก 2 แห่ง ในประเทศไทยท่ี
จงัหวดัระยอง โดยมีพนกังำนท ำงำนทั้งในบริษทัท่ีฟอร์ดเป็นเจำ้ของและบริษทัร่วมทุนในประเทศ
ไทยกวำ่ 10,000 คน 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ฟอร์ดเป็นหน่ึงในบริษทัรถยนต์ในประเทศไทยท่ีเติบโตอย่ำงรวดเร็ว
และสำมำรถท ำยอดขำยไดดี้กว่ำอุตสำหกรรมและขยำยส่วนแบ่งตลำดให้เติบโตข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง
ควำมส ำเร็จน้ีเป็นผลมำจำกฟอร์ด เรนเจอร์ ท่ีไดส้ร้ำงนิยำมใหม่ให้กบัตลำดรถกระบะ และ ฟอร์ดเอ
เวอเรสต ์พรีเมียมเอสยูวี ท่ีไดเ้ปิดตวัไปเม่ือเร็วๆ น้ี รวมถึง ฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต ฟอร์ด โฟกสั และ 
ฟอร์ด เฟียสตำ้ 
 โรงงำนออโต ้อลัลำยแอนซ์ ประเทศไทย (เอเอที) เป็นโรงงำนร่วมทุน ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีจงัหวดั
ระยอง เพื่อผลิตรถฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต ์เพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ และส่งออกไปทัว่
ภูมิภำค 
 โรงงำนฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอร์ร่ิง (เอฟทีเอ็ม) เป็นฐำนกำรผลิตส ำคญัระดบัโลก
ของฟอร์ด เป็นศูนยก์ลำงกำรผลิตรถยนต์นั่งขนำดเล็ก ทั้งโฟกสั เฟียสตำ้ และเอคโค่สปอร์ตเพื่อ
จ ำหน่ำย ในประเทศ และส่งออกไปทัว่ทั้งภูมิภำค รวมถึงไดมี้กำรเพิ่มก ำลงักำรผลิตฟอร์ด เรนเจอร์ 
ท่ีโรงงำนเอฟทีเอม็ เพื่อตอบรับกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพิ่มข้ึนในภูมิภำค 
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นอกจำกน้ี ฟอร์ด มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำกำรบริกำรและยกระดบัประสบกำรณ์ลูกคำ้ ดว้ยกำร 

ขยำยเครือข่ำยในทุกจุดส ำคญั โดยปัจจุบนั ฟอร์ดมีโชวรู์มและศูนยบ์ริกำรรวม 143 แห่งทัว่ประเทศ
ไทย  เพื่อใหรั้บรู้เก่ียวกบัระบบเกียร์ฟอร์ดท่ีดียิง่ข้ึน 
 บริษทั วี.พี.ออโต ้เอ็นเตอร์ไพรส์ ส ำนกังำนใหญ่ เป็นบริษทัท่ีมีทั้งโชวรู์มและศูนยบ์ริกำร
ของรถยนต์ฟอร์ด ซ่ึงมีหน้ำท่ีขำยรถและซ่อมบ ำรุงรถยนต์ฟอร์ดให้กบัลูกคำ้ท่ีสนใจ ซ่ึงลูกคำ้ได้
ติดต่อในกำรขอรำยละเอียดในตวัของรถยนต ์เช่น กำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ แต่อยำ่งไรก็ตำมภำยใน
องค์กรยงัไม่มีรำยละเอียดหรือขอ้มูลในกำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ จึงก่อให้เกิดปัญหำในเร่ืองของ
กำรดูแลรักษำระบบเกียร์เบ้ืองตน้ อีกทั้งอำจจะท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรซ่อมบ ำรุงของทำงช่ำง
เทคนิค 
 กำรศึกษำน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ควำมรู้แก่ช่ำงเทคนิคและผูท่ี้สนใจในรถยนต์ฟอร์ดใน
ดำ้นกำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด ซ่ึงระบบเกียร์ในรถยนต์ฟอร์ด มี 3 ระบบ ไดแ้ก่ 
เกียร์ธรรมดำ เกียร์ออโต ้และเกียร์เพำเวอชิฟ รำคำเกียร์แต่ละรุ่นจะมีรำคำท่ีแตกต่ำงออกไปดงัน้ี 
เกียร์ธรรมดำ 114,850 ,เกียร์ออโต ้162,120 ,เกียร์เพำเวอร์ชิฟ 99,515 บำท   
 ดงันั้นผูจ้ดัท ำจึงได้จดัท ำโครงงำนน้ีข้ึนเพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำในกำรบ ำรุงรักษำระบบ
เกียร์และเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลูกคำ้และช่ำงเทคนิคโดยกำรรวบรวมเก็บขอ้มูลของระบบ
เกียร์ทั้ง 3 ระบบ ในรถยนตฟ์อร์ดไวใ้นรูปแบบของหนงัสือช่ือ “คู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ของ
รถยนต์ฟอร์ด” สำมำรถลดกำรวิเครำะห์งำนของช่ำงได ้50% อำ้งอิงจำกช่ำงผูช้  ำนำญงำนประมำณ 
10ปี ผูจ้ดัท ำมุ่งหวงัวำ่โครงงำนน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงส ำหรับพนกังำนใน รวมถึงลูกคำ้
ท่ีสนใจในรถยนตฟ์อร์ด 
1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 
 1.2.1 เพื่อท ำกำรออกแบบคู่มือบ ำรุงรักษำเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด 
 1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ออกแบบระบบเกียร์รถยนตฟ์อร์ดรุ่น เฟียสตำ้ อีโคสปอร์ต  เรนเจอร์ และ เอเวอเรสต์
 1.3.2 สำมำรถเลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 1.3.3 สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดศึ้กษำและลงมือท ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัได ้
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อสร้ำงควำมรู้เก่ียวกบัระบบเกียร์ใหก้บัลูกคำ้และพนกังำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
1.4.2 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูที้ตอ้งกำรถอดระบบเกียร์ 
1.4.3 เพื่อน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรบ ำรุงรักษำเกียร์รถยนตรุ่์นท่ีมีควำมใกลเ้คียงกนั 
1.4.4 เพื่อใชคู้่มือในกำรอบรมหรือเป็นแนวทำงใหผู้ท่ี้ปฏิบติังำน 
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1.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

ตำรำง 1.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม 
1.ตั้งหวัขอ้โครงกำร      
2.รวมรวบขอ้มูลโครงงำน      
3.วเิครำะห์โครงงำน      
4.เร่ิมเขียนโครงกำร      
5.ตรวจสอบโครงกำร      
6.โครงกำรเสร็จเรียบร้อย      
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บทที ่2 
ทฤษฏแีละงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ทฤษฏีและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทน้ีจะมีกำรกล่ำวถึงเน้ือหำท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงำนฉบบัน้ี

เพื่อใหต้รงตำมจุดประสงคท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บ ในส่วนของบทน้ีจะกล่ำวถึง 
2.1 หลกักำรท ำงำนระบบส่งก ำลงั 
2.2 ระบบควบคุมเกียร์รถยนต ์
2.3 หลกักำรท ำงำนของคลตัช์ 
2.4  ระบบเกียร์ 
 2.4.1 ระบบเกียร์ธรรมดำ 
 2.4.2 ระบบเกียร์ออโต ้
 2.4.3 ระบบเกียร์เพำเวอร์ซิฟ 
2.5 งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1. ระบบส่งก ำลงั 
คือ อัตรำส่วนของผลคูณท่ีมีควำมแรงของเฟือง เฟืองจะมีกำรสับเปล่ียนเฟือง โดยกำร

เปล่ียนเกียร์ต ่ำและสูง ส่วนเกียร์ต ่ำจะมีจะเป็นเฟืองใหญ่และหมุนเร็วกว่ำ จะท ำให้มีอตัตรำเร่ง
มำกกวำ่ แต่ควำมเร็วจะนอ้ยกวำ่ จนตอ้งเปล่ียนไปเกียร์ระดบักลำง ซ่ึงมีเฟืองระดบักลำง แต่ควำมเร็ว
มำกข้ึนส่วนไปเกียร์ระดบัสูง เป็นเฟืองขนำดเล็กแต่จะหมุนชำ้กวำ่เฟืองใหญ่แต่เฟืองเล็กหรือเกียร์สูง
จะให้ควำมเร็วท่ีสูดแต่อตัตรำเร่งจะนอ้ยกวำ่แต่เกียร์สูงจะตอ้งใช้พลงังำนสูงจำกกำรหมุนอยำ่งมำก 
จนตอ้งมีกำรเปล่ียนเกียร์เพื่อควบคุมควำมเร็วของรถได ้ระบบส่งก ำลงัจะมีอตัรำทดของกำรส่งก ำลงั
มีควำมจ ำเป็นต่อกำรออกแบบให้ช้ินงำนเคล่ือนท่ีไดต้ำมควำมตอ้งกำร เกียร์มีสองประเภท คือ เกียร์
อตัโนมติั และเกียร์ธรรมดำ 

เกียร์มือ หรือ เกียร์ธรรมดำ (Manual transmission หรือ Manual Gear) เป็นเกียร์ ท่ีตอ้งเข้ำ
เกียร์โดยเปล่ียนเกียร์โดยตวัผูใ้ชเ้อง โดยจะเปล่ียนเกียร์และจะตอ้งเหยียบคลชัแลว้เปล่ียนเกียร์ตำม 
เกียร์จะมีเกียร์วำ่ง เกียร์ถอยหลงั และ เกียร์เดินหนำ้ จะมีเกียร์ต ่ำ และ สูง จนถึง เกียร์ 1 ถึง เกียร์ 5 

เกียร์ออโต ้หรือ เกียร์อตัโนมติั (Automatic transmission หรือ Automatic Gear) เป็นเกียร์ท่ี
ไม่มีคลชัให้เหยียบ เป็นเกียร์ท่ีสำมำรถเปล่ียนเองไดอ้ตัโนมติั ตำมควำมเร็วของรถ เกียร์จะมีเกียร์วำ่ง 
เกียร์ถอยหลงั และ เกียร์เดินหนำ้ โดย เกียร์เดินหนำ้จะเปล่ียนเกียร์ไดต้ั้งแต่รอบของเคร่ืองยนต ์จะมี
ตั้งแต่เปล่ียนเกียร์ถดัไป โดยจะเลือกเขำ้เกียร์แบบเปล่ียนเกียร์เองไดอ้ตัโนมติัในรอบต ่ำ และ เกียร์
เปล่ียนเองไดอ้ตัโนมติัในรอบสูง 
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เกียร์ เพำเวอร์ชิฟเป็นเกียร์อตัโนมติั 6 สปีดแบบคลทัช์คู่ ซ่ึงสำมำรถเลือกกำรเปล่ียนเกียร์
ธรรมดำได้ กำรใช้คลทัช์คู่จะท ำให้สำมำรถเขำ้เกียร์ 2เกียร์ได้ในเวลำเดียวกนั ดงันั้นจึงท ำให้กำร
เปล่ียนเกียร์เป็นอย่ำงต่อเน่ือง ไม่มีกำรขำดช่วงในกำรส่งก ำลัง ทั้ งกำรเลือกเปล่ียนเกียร์และกำร
ควบคุมกำรท ำงำนของคลทัช์จะควบคุมแบบไฟฟ้ำกลไก โดยใช้TCM ข้ึนอยูก่บักำรตอ้งกำรเปล่ียน
เกียร์ 
2.2 ระบบควบคุมเกยีร์รถยนต์ 

ระบบควบคุมเกียร์รถยนต์ รวมถึงคลัทช์และเกียร์ จะส่งพลังงำนในกำรขบัเคล่ือนของ
เคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้ 

ระบบควบคุมเกียร์รถยนต์ต้องมีประสิทธิภำพสูง เพื่ อส ร้ำงควำมปลอดภัย และ
ประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนดว้ยกำรส่งผำ่นของพลงังำนในกำรเคล่ือนท่ีโดยข้ึนอยูก่บัสภำพในกำร
ขบัข่ี เด็นโซ่เป็นผูน้ ำในกำรผลิตช้ินส่วนส ำหรับระบบควบคุมเกียร์รถยนตท์ั้งแบบธรรมดำและแบบ
อตัโนมติั 

2.2.1 โซลีนอยดเ์กียร์อตัโนมติั (AT) (PWM Solenoid) 
 

 
รูปภำพ ท่ี 2.1 โซลีนอยดเ์กียร์อตัโนมติั 

 กำรเลือกและกำรใชง้ำนเกียร์ต่ำงๆ ในระบบเกียร์อตัโนมติั (AT) ถูกควบคุมดว้ยระบบไฮ
ดรอลิก ข้ึนอยูก่บัควำมเร็วของเคร่ืองยนตแ์ละอตัรำกำรเหยยีบคนัเร่ง โซลีนอยดเ์กียร์อตัโนมติั จะ
เปิดปิดและควบคุมกำรไหลเวยีนของน ้ำมนัเกียร์อตัโนมติัเพื่อควบคุมกำรเลือกและกำรใชง้ำนเกียร์
ต่ำงๆ ดว้ยระบบไฮดรอลิก 
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2.2.2 วำลว์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั (AT) 

 
รูปภำพ ท่ี 2.2 วำลว์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั1 (AT) 

กำรเลือกและกำรใช้งำนเกียร์ต่ำงๆ ในระบบเกียร์อตัโนมติั (AT) ถูกควบคุมด้วยระบบไฮ

ดรอลิก ข้ึนอยู่กบัควำมเร็วของเคร่ืองยนต์และอตัรำกำรเหยียบคนัเร่ง วำล์วควบคุมเกียร์อตัโนมติั 

เป็นส่วนประกอบของระบบเกียร์อตัโนมติั มีช่องเพื่อกำรไหลของน ้ ำมนัเกียร์อตัโนมติั และโซลี

นอยดน์อยดเ์กียร์อตัโนมติัส ำหรับเปิดปิดและควบคุมกำรไหลเวยีนของน ้ำมนัเกียร์ 

2.2.3 อุปกรณ์เพื่อกำรขบัเคล่ือนแบบ Shift-by-Wire 
 

 
รูปภำพ ท่ี 2.3 วำลว์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั2 (AT) 

 
ระบบเกียร์อตัโนมติั (AT) แบบ Shift-by-Wire จะประมวลผลกำรเปล่ียนเกียร์อตัโนมติัของ

ผูข้บัในโหมด P-R-N-D ด้วยระบบไฟฟ้ำ ซ่ึงช่วยให้ควบคุมระบบเกียร์ได้ง่ำยข้ึนและสำมำรถลด
ขนำดของคนัเกียร์ใหเ้ล็กลง อุปกรณ์เพื่อกำรขบัเคล่ือนอตัโนมติัแบบ Shift-by-Wire จะเปล่ียนโหมด
กำรท ำงำนของระบบเกียร์อตัโนมติั ใหส้อดคลอ้งกบัสัญญำณไฟฟ้ำจำกคนัเกียร์ 
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2.3 หลกักำรท ำงำนของคลตัช์ 
 หนำ้ท่ีของคลทัช์คือปลดก ำลงัจำกเคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้ขบัเคล่ือน เม่ือท ำกำรเปล่ียนเกียร์หรือ
ตอนสตำร์ทเคร่ืองท ำให้สำมำรถเปล่ียนเกียร์หรือเขำ้เกียร์ไดอ้ยำ่งน่ิมนวล และในตอนสตำร์ทเคร่ือง
ท ำใหเ้คร่ืองยนตส์ำมำรถเพิ่มควำมเร็วจนพอเพียงต่อกำรออกรถ 

เม่ือเหยียบคลัทช์ จะมีส่วน 3 ส่วนแยกจำกกันคือ ล้อช่วยแรง แผ่นคลัทช์ และแผ่นกด
ประกบตวัล้อช่วยแรงนั้นติดอยู่กบัเพลำขอ้เหวี่ยงและหมุนไปด้วยกนั แผ่นคลทัช์มีเพลำชุดเกียร์
เสียบอยู ่เล่ือนไปมำได ้แต่เวลำหมุนจะหมุนไปดว้ยกนั แผ่นกดประกบเป็นตวักดแผ่นคลทัช์ให้ติด
อยูก่บัลอ้ช่วยแรง เม่ือคลำยแรงกดออกโดยกำรเหยียบคลทัช์เพลำขอ้เหวี่ยงและเพลำชุดเกียร์จะหมุน
เป็นอิสระไม่ข้ึนแก่กนั และเม่ือปล่อยคลทัช์มนัก็จะหมุนไปดว้ยกนั 

แผน่คลทัช์เป็นจำนโลหะมีรูตรงกลำง ท ำเป็นฟันเฟืองส ำหรับเสียบเพลำชุดเกียร์ หนำ้ทั้ง 2 
ขำ้ง มีแผ่นเสียดทำน(ผำ้คลทัช์) เม่ือแผ่นกดประกบแผ่นคลทัช์น้ีติดกบัลอ้ช่วยแรงจะตอ้งมีแรงกด
มำกพอท่ีจะไม่ใหเ้กิดกำรไถล เม่ือเคร่ืองยนตมี์แรงบิดสูงสุด 

คลทัช์ท่ีใช้กันอยู่มี 3 ชนิดคือ ชนิดสปริง ชนิดจำนสปริง และชนิดแรงเหวี่ยง ทั้ งหมดน้ี
ต่ำงกนัตรงวธีิท ำใหเ้กิดแรงกดแผน่คลทัช์ 
 2.3.1 คลทัช์ชนิดลวดสปริง 

คลทัช์ชนิดน้ีท ำให้เกิดแรงกดบนแผ่นกดประกบ  โดยกำรใช้ขดสปริงหลำยตวัใส่ไวใ้น
ระหวำ่งแผน่กดประกบและฝำครอบซ่ึงขดัติดกบัลอ้ช่วยแรง ขดสปริงจะยนัฝำครอบและกดแผน่กด
ประกบเขำ้หำลอ้ช่วยแรง ประกบเอำแผน่คลทัช์ไวร้ะหวำ่งกลำง ทั้งแผน่กดประกบและแผน่คลทัช์
ไม่ไดติ้ดตำยอยูก่บัลอ้ช่วยแรงแต่เคล่ือนเขำ้หรือออกได ้  

 

 
รูปท่ี 2.4 คลทัช์ชนิดลวดสปริง 
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แผ่นกดประกบนั้นติดอยู่กบัฝำครอบ  ซ่ึงขนัติดไวก้บัล้อช่วยแรง ทั้งสำมส่วนน้ีหมุนไป
ดว้ยกนัตลอดเวลำ ในขณะท่ีเหยยีบคลทัช์ จะมีกลไกจำกคนัเหยยีบคลทัช์ไปยงัตุก๊ตำโยกให้กดลงไป
บนแหวนรับแรง แหวนรับแรงจะกดไปบนคำนงัดแผ่นกดประกบ งดัเอำแผ่นกดประกบให้แยก
ออกมำจำกลอ้ช่วยแรง แผน่คลทัช์จึงไม่ถูกกด ไม่สำมำรถถ่ำยทอดแรงจำกลอ้ช่วยแรงไปยงัหอ้งเกียร์
ได ้เม่ือเรำปล่อยคลทัช์ ขดสปริงจะกดแผ่นกดประกบให้เขำ้กดแผ่นคลทัช์ติดแน่นกบัล้อช่วยแรง 
แรงเสียดทำนท่ีเกิดข้ึนจะท ำให้แผน่คลทัช์หมุนตำมลอ้ช่วยแรงและแผ่นกดประกบพำเอำแกนเพลำ
เกียร์ ซ่ึงสอดขดัไวใ้นรูกลำงแผน่คลทัช์หมุนไปดว้ยส่งผำ่นแรงจำกลอ้ช่วยแรง ไปยงัหอ้งเกียร์ได ้

 
2.3.2 คลทัช์ชนิดจำนสปริง 
คลทัช์ชนิดน้ีมีหลกักำรท ำงำนเหมือนกบัแบบขดสปริง แต่เปล่ียนสปริงแรงกดจำกแบบขด

เป็นแบบจำน ไม่มีคำนงดัแทน (ดูรูปท่ี 4) ช้ินส่วนประกอบก็แตกต่ำงกนัเล็กนอ้ย คลทัช์ชนิดน้ีดีกวำ่
ชนิดขดสปริงตรงท่ีวำ่ กำรเหยียบคลทัช์ใชแ้รงนอ้ยกวำ่แบบขดสปริง  แรงกดไดจ้ำกกำรท่ีงำนสปริง
พยำยำมท่ีจะคงรูปเป็นรูปกรวยเกิดแรงกดตรงขอบจำนดำ้นนอก ซ่ึงต่อไวก้บัแผน่กดประกบ 

 

 
รูปท่ี 2.5 คลทัช์ชนิดจำนสปริง 

เม่ือเหยยีบคลทัช์ กลไกจะดนัใหแ้บร่ิงกดไปบนจำนสปริงท ำใหจ้ำนสปริงงอตวัดนัเอำแผน่
ประกบใหแ้ยกตวัออกจำกลอ้ช่วยแรง กำรส่งผำ่นแรงจำกลอ้ช่วยแรงไปยงัหอ้งเกียร์ก็ถูกตดัออก 

 
2.3.3 คลทัช์ชนิดแรงเหวีย่ง 
คลทัช์แบบน้ีคลำ้ยกบัขดสปริง แต่แรงกดไดจ้ำกกอ้นน ้ำหนกัท่ีติดกบัคำนงดัแผน่กดประกบ 

เม่ือส่วนต่ำงๆ ของคลทัช์หมุนไปกบัเคร่ืองยนต์ กอ้นน ้ ำหนกัก็จะหมุนตำมไปเกิดแรงเหวี่ยงท ำให้
มนัหนีจำกศูนยก์ลำงออกไปถึงคำนงดั ให้กดแผ่นกดประกบติดกบัแผ่นคลทัช์และล้อช่วยแรงยิ่ง
หมุนเร็วข้ึน แรงกดน้ีจะมำกยิง่ข้ึนตำมส่วน คลทัช์ชนิดแรงเหวีย่งน้ีสำมำรถใชแ้ทนคลทัช์ชนิดสปริง 
หรือใชป้ระกอบกบัคลทัช์ชนิดสปริงได ้
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รูปท่ี 2.6 คลทัช์ชนิดแรงเหวี่ยง 

 
2.4 ระบบเกยีร์ 
2.4.1. เกยีร์ธรรมดำ (Manual Transmission) 

ส ำหรับระบบเกียร์ธรรมดำในปัจจุบนั ในเมืองไทยรถส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใชเ้กียร์ธรรมดำ
กนัแลว้ เน่ืองจำกแนวโนม้ควำมนิยมในปัจจุบนัท่ีเนน้ไปท่ีกำรขบัข่ีในเมืองมำกข้ึน ไม่ค่อยเหมำะกบั
กำรขบัข่ีรถเกียร์ธรรมดำเท่ำไหร่นัก รถท่ีมีรุ่นเกียร์ธรรมดำขำย ก็มกัจะเป็นรถรุ่นถูกสุด หรือรถ
กระบะ ไม่ก็รถสปอร์ตสมรรถนะสูง ระบบเกียร์ก็มีใชท้ั้ง 5 และ 6 จงัหวะ ตำมกำรออกแบบและกำร
ใช้งำนท่ีเหมำะสมกบัรถรุ่นนั้นๆ แต่เกียร์ธรรมดำก็มีกำรพฒันำกำรมำอย่ำงต่อเน่ืองเช่นกนั เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของคนใชร้ถท่ีชอบขบัรถท่ีแรงและเร็ว แต่ก็ยงัตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย
ในกำรใช้งำน แม้ว่ำเกียร์ธรรมดำ ตอบสนองผูใ้ช้ในเร่ืองของพละก ำลังได้ดีกว่ำเกียร์ออโต้ แต่
ขอ้ดอ้ยของเกียร์ธรรมดำคือ กำรเสียเวลำในกำรเปล่ียนเกียร์จำกเกียร์หน่ึงไปยงัอีกเกียร์หน่ึง ตอ้งใช้
เวลำในกำรผ่อนคนัเร่ง เหยียบคลตัช์ โยกคนัเกียร์ ปล่อยคลตัช์ และกดคนัเร่ง ท่ีหลำยคนหำกไม่
คุน้เคยกบัเกียร์ธรรมดำแลว้ จะขบัไดล้ ำบำก และเคร่ืองดบับ่อยเวลำเขำ้เกียร์หน่ึง หรือเวลำเหยียบ
คลตัช์ไม่สุด 

โครงสร้ำงส่วนประกอบของกระปุกเกยีร์ในระบบส่งก ำลงัของรถยนต์ประกอบด้วยส่วน

หลกัๆ ทีส่ ำคัญดังนี้ 

เพลำ (Shaft)  เป็นส่วนประกอบท่ีส ำคญัของกระปุกเกียร์  แบ่งออกไดด้งัน้ี 

      1.ชุดเพลำคลตัช์ (Clutch  Shaft)  เป็นเพลำท่ีรับก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนต์ส่งก ำลงัขบัไป
ใหก้บั เฟืองของเพลำคลตัช์ส่งก ำลงัต่อไปยงัเฟืองของเพลำรอง 
      2 .ชุดเพลำรอง (Counter  Shaft)  เป็นเพลำท่ีมีเฟืองเกียร์ติดอยูใ่นเพลำเดียวกนัท ำหนำ้ท่ี
ช่วยชุดเฟืองเพลำหลกัถ่ำยทอดอตัรำทดในแต่ละควำมเร็วตำมขนำดของเฟืองเกียร์ต่ำงๆ เพลำรองยงั
มีเพลำเกียร์ถอยหลงัมำต่ออยูก่บัเฟืองถอยหลงั 
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      3. ชุดเพลำก ำลังหรือเพลำหลัก (Main Gear) เป็นเพลำท่ีท ำหน้ำท่ี 2 อย่ำง คือ ปรับ 
เปล่ียนอตัรำทด และส่งก ำลงัขบัออกไปยงัล้อ โดยผ่ำนเพลำกลำง (อยู่นอกชุดเฟืองส่งก ำลงั) และ
เฟืองทำ้ย 
      4 .ชุดเฟืองถอยหลัง (Reverse Gear) มีเพียงหน้ำท่ีเดียวคือ กลับทิศทำงกำรหมุนท่ีชุด
เฟืองหลกั ส่งมำใหห้มุนยอ้นทำง เพื่อใชส้ ำหรับกำรถอยหลงั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.7 ต ำแหน่งของเพลำต่ำง ๆ 
 

 เฟือง  ในกระปุกเกียร์รถยนตท์ัว่ไปจะท ำหนำ้ท่ีส่งก ำลงัและเพิ่มหรือลดอตัรำทดของเกียร์
ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของกำรเปล่ียนแปลงควำมเร็วของรถยนต ์ ลกัษณะของฟังเฟืองในชุดเกียร์แบ่ง
ออกได ้ 3  ชนิด  คือ 

1. เฟืองฟันตรง  ลกัษณะของฟันเฟืองตรงพบเห็นในงำนส่งก ำลงัขบัทัว่ ๆ ไป  ใช้กบังำน
หนกั  ตวัฟันเฟืองสัมผสัอยูต่ลอดเวลำ  ผิวสัมผสัของร่องฟันเฟืองจบัไดเ้ต็มฟันของเฟืองรับแรงขบั
ได้สูง  เม่ือควำมเร่งสูงจะเกิดกำรกระแทกเต็มหน้ำฟันจึงท ำให้มีเสียงดงั  เหมำะท่ีจะใช้งำนท่ีให้
ฟันเฟืองยดืติดไม่นิยมใชใ้นระบบเกียร์รถยนต ์

 
 
 
 
 

  
รูปท่ี 2.8 ฟันเฟืองแบบตรง                                     รูปท่ี 2.9 ฟันเฟืองแบบเฉียง 

 

ซิงโครเมทเกียร์ ซิงโครเมทเกียร์ 

เพลำคลตัช ์

ซิงโครเมทเกียร์ 
เฟือง
รอง

เพลำ
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2.เฟืองฟันเฉียง  เป็นเฟืองท่ีไดด้ดัแปลงมำจำกฟันเฟืองตรงให้มีรูปร่ำงตวัฟันของเฟืองให้
เอียงหรือเฉียง  ใชง้ำนควำมเร็วสูงไดดี้  ฟันต่อฟันของเฟืองสัมผสักนัไดดี้ตลอดแนว  กำรเล่ือนเฟือง
เขำ้และออกง่ำยไม่มีเสียงดงั  นิยมใชก้บัเกียร์รถยนตใ์นปัจจุบนั 

3.ชุดเฟืองบริวำร  เป็นชุดเฟืองท่ีประกอบเฟืองฟันนอกและเฟืองฟันใน  ใช้ในห้องเกียร์
อตัโนมติั  ชุดเฟืองบริวำรมีขนำดกะทดัรัด  มีอตัรำกำรทดหลำยค่ำ  รวมทั้งเกียร์ถอยหลงักำรท ำงำน
ของเฟืองเงียบ  

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  
  กำรเพิม่อตัรำเร็วรอบ                                                                     กำรหมุนกลบัทิศทำง 

รูปท่ี 2.10 ชุดเฟืองบริวำร 
 

 2.4.1.2 หน้ำที่ของเกียร์ 
  เม่ือเร่ิมออกรถ  กำรขบัข้ึนเนินหรือบรรทุกส่ิงของหนัก  รถยนต์ตอ้งกำรแรงขบั
มำก  เม่ือรถยนตว์ิ่งดว้ยควำมเร็วบนพื้นรำบ  ควำมตอ้งกำรให้ลอ้หมุนดว้ยควำมเร็วสูงจึงมีมำกกว่ำ
แรงขบัส่วนแรงขบั คือ 
   แรงท่ีถ่ำยทอดจำกเคร่ืองยนต์มำยงัลอ้  แรงขบัสำมำรถเพิ่มข้ึนไดโ้ดยกำรเพิ่มแรง
แรงบิดดงันั้นจึงตอ้งมีกำรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงบิดให้กบัรถยนต์ให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมควำม
ตอ้งกำร  ซ่ึงจะติดตั้งอยูร่ะหวำ่งเคร่ืองยนตก์บัเพลำขบัของรถยนต ์ นอกจำกนั้นยงัสำมำรถหมุนกลบั
ทิศทำงไดเ้ม่ือตอ้งกำรขบัเคล่ือนรถใหถ้อยหลงั  อุปกรณ์ดงักล่ำวไดแ้ก่  กระปุกเกียร์ 

 
 
 
 

เฟืองพระ
อำทิตย ์

(ตรึงอยูก่บัท่ี) 

เฟืองพระ
อำทิตย ์

เฟืองฟันใน 
เฟืองฟันใน 

เฟืองพระ
อำทิตย ์

(ตรึงอยูก่บัท่ี) 

แขนเฟือง
บริวำร 
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รูปที ่2.11 แสดงทิศทำงกำรขบัของเฟือง 
 

 หน้ำทีข่องเกยีร์ สรุปได้ดังนี ้
 1. กำรเพิ่มแรงบิดเม่ือเร่ิมออกรถ รถยนต์ตอ้งกำรแรงบิดอย่ำงมำกเพื่อให้รถยนต์เคล่ือนท่ี  
โดยใชอ้ตัรำทดของเกียร์ต ่ำเพื่อเพิ่มแรงบิดให้กบัเพลำกลำงซ่ึงจะท ำใหร้ถมีก ำลงัในกำรขบัเคล่ือนใน
ระยะเร่ิมตน้ 
 2. กำรเปล่ียนอตัรำทด  เคร่ืองยนต์ไม่สำมำรถส่งแรงขบัให้กบัรถยนต์ไดโ้ดยตรง  กำรส่ง
ก ำลงัให้กบัรถยนตส์ำมำรถให้รถยนตเ์คล่ือนท่ีไดจึ้งตอ้งมีกำรเปล่ียนอตัรำทดของเฟือง  ซ่ึงเป็นกำร
น ำเฟืองมำทดก ำลงั  ท ำใหมี้ก ำลงัและเพิ่มแรงบิดใหก้บัเพลำ  ท ำใหร้ถยนตว์ิง่เร็วข้ึน 
 กำรเปล่ียนอตัรำอตัรำทดจึงเป็นกำรเพิ่มแรงบิดให้กบัรถยนต์  เกียร์จะท ำกำรเปล่ียนอตัรำ
ทดจำกเกียร์ต ่ำไปเป็นเกียร์สูงเป็นกำรเปล่ียนแปลงกำรส่งก ำลงัจำกเฟืองทดมำกมำเป็นเฟืองทดนอ้ย
ซ่ึงจะท ำใหร้ถวิง่เร็วข้ึน  เคร่ืองยนตจ์ะท ำงำนลดแรงบิดนอ้ยลงจึงช่วยใหป้ระหยดัน ้ำมนัเช้ือเพลิง 
 3. กำรขบัเคล่ือนถอยหลงัเคร่ืองยนต์ไม่สำมำรถหมุนกลบัทำงได ้ เกียร์จะเป็นตวัปรับทิศ
ทำงกำรหมุนของเพลำ  จึงท ำใหร้ถยนตเ์คล่ือนท่ีถอยหลงัไดโ้ดยกำรเขำ้เกียร์ถอยหลงั 
 4. กำรตดัก ำลงัรถยนต ์เม่ือเหยียบคลตัช์ใหค้ลตัช์จำก  โดยเล่ือนคนัเกียร์ใหอ้ยูท่ี่เกียร์วำ่งกำร
ส่งก ำลงัจำกให้เฟืองเพลำคลตัช์ไปยงัเฟืองเพลำรองด ำเนินไปตำมปกติ  แต่เฟืองเพลำรองจะไม่ส่ง
ก ำลงัให้เฟืองเพลำก ำลงั  จึงไม่เกิดกำรขบัเคล่ือน  จุดน้ีจะเป็นต ำแหน่งเกียร์ว่ำง  หรือเป็นกำรตดั
ก ำลงัระยนต ์
 5.  กำรเบรกด้วยเคร่ือง (Engine Brake) สำมำรถใช้เกียร์ต ่ำ เพื่อลดอตัรำเร็วของรถยนต์ได้
โดย เฉพำะในกำรขบัข่ีรถยนตล์งทำงลำดชนัมำก ๆ 
 
2.4.1.3 หลกักำรท ำงำนระบบเกยีร์ธรรมดำ (MT) 

หลักกำรท ำงำนของเกียร์ธรรมดำ (MT) นั้นเร่ิมท่ีเหยียบแป้นคลัตช์เพื่อตดัก ำลังขบัจำก
เคร่ืองยนต ์ดงันั้นในห้องชุดเฟือง จึงไม่มีแรงมำกระท ำท่ีเฟืองทุกชุด เป็นจงัหวะท่ีเรำโยกคนับงัคบั
ไปท่ีต ำแหน่ง เกียร์ (1) ในชุดเฟืองเพลำหลกันั้นเป็นเฟืองท่ีมีอตัรำทดสูงสุด (มีจ  ำนวนฟันมำกท่ีสุด
เพื่อให้ไดแ้รงขบั หรือ แรงบิดมำกๆ ส ำหรับกำรเคล่ือนท่ีในคร้ังแรก) จะขบกบัเฟืองเพลำของระบบ 

เฟืองตวั
ใหญ่ เฟืองตวัเลก็ 
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คลตัช์จำกนั้นแรงขบัน้ีก็จะส่งผำ่นไปยงัชุดเฟืองเพลำรอง และวนข้ึนไปยงัชุดเฟืองเพลำหลกัอีกคร้ัง
ท่ีดำ้นทำ้ย เม่ือปล่อยคลตัช์ให้จบักบัลอ้ช่วยแรงของเคร่ืองยนต ์เพลำต่ำงๆ ก็จะเร่ิมหมุน และแรงบิด
ท่ีเกิดข้ึนก็จะถูกส่งถ่ำยไปตำมล ำดบั  

ต่อมำเม่ือรถเร่ิมแล่นไดค้วำมเร็วพอสมควร ซ่ึงรอบเคร่ืองยนตจ์ะสูงเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ จนไม่
อำจเพิ่มควำมเร็วไปไดม้ำกกว่ำน้ี จ  ำเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนอตัรำทดในชุดเฟืองส่งก ำลงั เพื่อเพิ่ม
ควำมเร็วให้รถเรำ จึงเหยียบคลตัช์ อีกคร้ังเพื่อตดัก ำลงัของเคร่ืองยนต์ แต่ในคร้ังน้ีจะมีผลต่ำงจำก
คร้ังแรกเพรำะเฟืองต่ำงๆ ในห้องเฟืองยงัคงหมุนต่อไปเร่ือยๆ ตำมแรงเฉ่ือยท่ีไดรั้บจำกลอ้ แทนจำก
เคร่ืองยนตด์งันั้น ในชุดเฟืองเพลำหลกัจึงมีอุปกรณ์อีกช้ินหน่ึงท่ีช่วยใหร้ะบบสำมำรถปรับ 

เปล่ียนเฟืองได้ในขณะท่ีมนัหมุน อุปกรณ์นั้นก็คือ ชุดเฟืองควำมฝืด หรือ Synchromesh 
Gears ชุดเฟืองควำมฝืดน้ีสร้ำงจำกทองเหลือง  (วสัดุเดียวกบัท่ีใชใ้นผำ้คลตัช์บำงชนิด)  ซ่ึงมนัจะอยู่
ระหว่ำงกลำงของเฟืองเพลำหลัก 2 เฟือง เม่ือเรำโยกคนับังคบัไปท่ีต ำแหน่งเกียร์ (2) เฟืองของ
ต ำแหน่งเกียร์ (1) จะถูกปลดออก จำกนั้นกลไกน้ีก็จะไปเล่ือนเฟืองของเกียร์ (2) ท่ีอยูด่ำ้นหลงัให้เขำ้
มำขบกบัเฟืองตวัต่อไป ซ่ึงตอ้งอำศยัแหวนควำมฝืดน้ีค่อยๆ ปรับควำมเร็วให้เท่ำๆ กนัทั้ง 2 เฟือง
ก่อน เฟืองเกียร์ (2) จึงจะเขำ้ไปขบกบัชุดเฟืองเพื่อรับก ำลงัจำกชุดเฟืองเพลำรองไดอี้กคร้ังจำกนั้น
กำรส่งถ่ำยแรงขบัจะมีลกัษณะเดียวกบัคร้ังแรกทุกประกำร  

ชุดเฟืองควำมฝืดน้ีจะมีอยู่ท่ีชุดเฟืองเกียร์ (2) (3) (4) และ (5) เท่ำนั้น ส่วนเกียร์ (1) และ 
เกียร์ถอยหลงั ไม่จ  ำเป็นตอ้งใชเ้ฟืองควำมฝืดให้กำรท ำงำน เพรำะเฟืองต่ำงๆ ในห้องชุดเฟืองจะหยุด
น่ิงในขณะใชง้ำน เกียร์ (1) หรือเกียร์ถอยหลงั  

ฉะนั้นแลว้ก็เป็นขอ้ควรจ ำประกำรหน่ึงวำ่ หำกจะใชเ้กียร์ (1) หรือ เกียร์ถอยหลงั ตอ้งให้รถ
หยุดสนิทเสียก่อนจึงจะโยกคนับงัคบัไปท่ีเกียร์ (1) หรือ เกียร์ถอยหลงัได ้ซ่ึงหำกเรำจะสังเกตแลว้ 
มกัพบวำ่เวลำท่ีรถไม่หยดุน่ิงจะโยกคนับงัคบัค่อนขำ้งล ำบำกท่ีต ำแหน่งเกียร์ (1) หรือ เกียร์ถอยหลงั 

กำรส่งก ำลงัเกยีร์แบบธรรมดำ 
เกียร์แบบธรรมดำอำจจะติดตั้งตำมขวำง (ดำ้นซ้ำยไปดำ้นขวำ) หรือตำมแนวยำว (ดำ้นหน้ำ

ไปด้ำนหลัง)  ส ำหรับกำรติดตั้งเกียร์ตำมขวำงจะมีใช้กับรถยนต์ขบัเคล่ือนล้อหน้ำ มีเคร่ืองยนต์
ดำ้นหน้ำ (FF) ในขณะท่ีเกิดตั้งเกียร์ตำมแนวยำวจะติดตั้งในรถยนต์ขบัเคล่ือนล้อหลงัเคร่ืองยนต ์
(FR) แนวของกำรส่งก ำลงัจะแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของกำรส่งก ำลงัแบบตำมขวำงหรือตำม
แนวยำวซ่ึงมีรำยละเอียดตำมรูปดำ้นล่ำงเป็นประเภทของกำรติดตั้งเพลำ ตำมแนวขวำงเป็นกำรติดตั้ง
เพลำตำมแนวยำวของกำรส่งก ำลงั 

กำรส่งก ำลงัเกียร์แบบธรรมดำ อำจจะติดตั้งตำมขวำง (ดำ้นซ้ำยไปดำ้นขวำ) ขบัเคล่ือนลอ้
หนำ้ มีเคร่ืองยนตด์ำ้นหนำ้ (FF) ดงัน้ี 
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1. ต ำแหน่งเกียร์วำ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี2.12 ต ำแหน่งเกียร์วำ่ง 

 
 

2. ต ำแหน่งเกียร์ 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลำคลตัช ์(เฟืองขบัส ำหรับเกียร์ 1 และ 2) 
 

เกียร์ 1 และ เกียร์ 2 
 

เพลำรับก ำลงั เฟืองขบัเกียร์ 1 
เฟืองขบัเกียร์ 2 

เกียร์ 1 
เกียร์ 2 

เพลำคลตัช ์(เฟืองขบัส ำหรับเกียร์ 
1) 

เฟืองเกียร์ 
1 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี  
1 

เพลำส่งก ำลงั (เฟืองเดือย
หมู) 

เฟือง
บำยศรี 

ชุดเฟือง
ทำ้ยเพลำคลตัช ์

เฟืองขบั 

เพลำส่งก ำลงั 

เฟืองขบัเกียร์ 1 

ชุดเฟืองทำ้ย 
เฟืองบำยศรี 

เฟืองเกียร์ 1 

ปลอกและดุมคลตัชต์วัท่ี 1 
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รูปท่ี 2.13 ต ำแหน่งเกียร์ 1 
1. ต ำแหน่งเกียร์  2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 ต ำแหน่งเกียร์  2 
 

2. ต ำแหน่งเกียร์  3 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลำคลตัช ์(เฟืองขบัส ำหรับ
เกียร์ 2) 

เฟืองตำมเกียร์ 
2 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวั
ท่ี  1 

เพลำส่งก ำลงั (เฟืองเดือย
หมู) 

เฟือง
บำยศรี 

ชุดเฟือง
ทำ้ย

เฟืองบำยศรี 

เพลำส่งก ำลงั 

ชุดเฟืองทำ้ย 

เฟืองขบั 

เพลำคลตัช ์

เฟืองเกียร์ 2 

ปลอกและดุมคลตัชต์วัท่ี 
1 

เฟืองขบัเกียร์ 2 

เพลำ
คลตัช์  

เฟืองขบั
เกียร์ 3  

ปลอกดุมคลตัช์และ
ดุมตวัท่ี  2 

เพลำส่งก ำลงั (เฟือง
เดือยหมู) 

เฟือง
บำยศรี  

ชุดเฟือง
ทำ้ย 

เฟืองตำม
เกียร์ 3  
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รูปท่ี 2.15 ต ำแหน่งเกียร์  3 
 

5.  ต ำแหน่งเกยีร์  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.16 ต ำแหน่งเกียร์  4 
 

6.  ต ำแหน่งเกียร์ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เฟืองบำยศรี 
 

ชุดเฟืองทำ้ย 
 

เฟืองขบั 

 เพลำส่งก ำลงั 
 

เฟืองเกียร์ 5 
 

เฟืองขบัเกียร์ 5 
 ปลอกดุมคลตัช ์

และดุมตวัท่ี 3 
 

เพลำคลตัช ์

 

เพลำคลตัช ์ 
 

เฟืองขบัเกียร์ 
4  

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวั
ท่ี  2 

เพลำส่งก ำลงั (เฟืองเดือย
หมู) 

เฟือง
บำยศรี  

ชุดเฟือง
ทำ้ย 

เฟืองตำมเกียร์ 
4  

เพลำ
คลตัช ์ 

เฟืองขบัเกียร์ 
5  

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวั
ท่ี  3 

เพลำส่งก ำลงั (เฟืองเดือย
หมู) 

เฟือง
บำยศรี 

ชุดเฟือง
ทำ้ย

เฟืองตำมเกียร์ 
5  

เพลำคลตัช ์

 

เพลำส่งก ำลงั 

เฟืองขบัเกียร์ 4 
 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 
2

เฟืองขบั 

เฟืองเกียร์ 4 

เฟืองบำยศรี 
ชุดเฟืองทำ้ย 
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รูปท่ี 2.17 ต ำแหน่งเกียร์ 5 

7.  ต ำแหน่งเกียร์ถอยหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.18 ต ำแหน่งเกียร์ถอยหลงั 
 

กำรส่งก ำลงัตำมแนวยำว (ดำ้นหนำ้ไปดำ้นหลงั) 
1.ต ำแหน่งเกียร์ว่ำง 

 
 
 
 
 
 
 

1. ต ำแหน่งเกียร์  1 

 
 

รูปท่ี 2.19  ต ำแหน่งเกียร์วำ่ง 6 
 

เพลำส่งก ำลงั 
 

เฟืองขบั 

 

เพลำคลตัช ์

 

เฟืองขบัส ำหรับเปล่ียนทิศทำง 
 

ปลอกดุม (เฟือง) และดุมตวัท่ี 
1

เฟืองเกียร์ถอย (เปล่ียน
ทิศทำง)

เพลำคลตัช ์(ส ำหรับเฟือง 
เปล่ียนทิศทำง) 
 

ปลอกดุมตวัท่ี 1 
 

ชุดเฟืองทำ้ย 
 เฟืองบำยศรี 

 

เพลำคลตัช ์(เฟืองขบัเกียร์ถอย) 
 

เฟืองเกียร์ถอย  
 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวั
ท่ี  1 

เพลำส่งก ำลงั (เฟืองเดือย
หมู) 

เฟือง
บำยศรี 

ชุดเฟือง
ทำ้ย

เพลำคลตัช ์ 
 

เฟืองรอง 
 

เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 4) 
 

เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร์ 4 
 เพลำคลตัช ์

 

เฟืองเพลำรอง 
 

เพลำส่งก ำลงั 
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รูปท่ี 2.20 ต ำแหน่งเกียร์วำ่ง 7 
 

2. ต ำแหน่งเกียร์  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ต ำแหน่งเกียร์  3 

เพลำคลตัช ์ 
 

เฟืองรอง 
 

เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 
4)

เฟืองเกียร์ 
1

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 
1

เพลำส่ง
ก ำลงั

เพลำคลตัช ์ 
 

เฟืองรอง 
 

เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 
4)

เฟืองเกียร์ 
2 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 
1

เพลำส่งก ำลงั 
 

เพลำคลตัช ์

เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร์ 4 

เฟืองเพลำรอง 

เพลำส่งก ำลงั 

เฟืองเกียร์ 1 
ปลอกดุมคลตัช ์

และดุมตวัท่ี 1 

เฟืองเพลำรอง 

เพลำคลตัช ์

เฟืองขบัหลกัเฟือง
เกียร์ 4 

ปลอกดุมคลตัช ์

และดุมตวัท่ี 1 เฟืองเกียร์ 2 

เพลำส่งก ำลงั 
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รูปท่ี 2.21 ต ำแหน่งเกียร์  8 
3. ต ำแหน่งเกียร์  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.22 ต ำแหน่งเกียร์  9 
 

4. ต ำแหน่งเกียร์  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลำคลตัช ์ 
 

เฟืองรอง 
 

เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 
4)

เฟืองเกียร์ 3 
 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 2 
 

เพลำส่งก ำ
 ลงั

เพลำ
คลตัช ์

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวั
ท่ี 2

เฟืองเกียร์ 
4

เพลำส่ง
ก ำลงั 

เฟืองเกียร์ 3 
 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 
1 เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร์ 

4 เพลำคลตัช ์
เพลำส่งก ำลงั 

เฟืองเพลำรอง 

เพลำคลตัช ์

เฟืองเกียร์ 4 
 ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุม

ตวัท่ี 2 
เพลำส่งก ำลงั 
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รูปท่ี 2.23 ต ำแหน่งเกียร์  10 

 
 

3. ต ำแหน่งเกียร์ถอยหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.24  ต ำแหน่งเกียร์ถอยหลงั 
 

 2.4.1.4 ข้อดีระบบเกยีร์ธรรมดำ  

 1. ประหยดัค่ำใช้จ่ำยกว่ำในทุกๆด้ำน ตั้ งแต่ เร่ิมซ้ือรถใหม่ป้ำยแดง รำคำของรถเกียร์

ธรรมดำจะถูกกว่ำ และเป็นตวัล่ำงๆท่ีไม่ใช่ตวั Top เสมอ  ในดำ้นของค่ำบ ำรุงรักษำ ค่ำน ้ ำมนัเกียร์

เวลำท ำกำรเปล่ียนถ่ำย รำคำน ้ ำมันเกียร์ธรรมดำก็ถูกกว่ำ และใช้จ  ำนวนน้อยกว่ำ  สำมำรถ

เปล่ียนคลชัทต่์ำงๆไดง่้ำย ไม่ตอ้งยกเปล่ียนทั้งลูก  หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนเกียร์ทั้งลูกจริง เกียร์

ธรรมดำทั้งลูกก็มีรำคำถูกกวำ่ 

  2. ประหยดัน ้ ำมนักวำ่ เกียร์ธรรมดำส่วนใหญ่ให้อตัรำกำรกินน ้ ำมนัท่ีดีกวำ่เกียร์ออโต ้(กิน

น ้ำมนันอ้ยกวำ่) เน่ืองจำกโครงสร้ำงหลำยๆดำ้น เช่นอตัรำทด โครงสร้ำงภำยในตวัเกียร์ท่ีไม่มีระบบ

เพลำ
คลตัช ์

เฟืองรอง(เฟืองขบัเกียร์
ถอย)

เฟืองขบัหลกั (เฟือง
เกียร์ 4)

เพลำส่ง
ก ำลงั 

เฟืองกลบั
ทิศทำง

เฟืองตำมเกียร์ ถอย 
 

เพลำคลตัช ์
เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร์ 4 
 

เฟืองเพลำรอง 

เพลำส่งก ำลงั 
เฟืองเกียร์ถอย 

เฟืองกลบัทิศทำง 

เฟืองเพลำรอง 

Reverse gear 
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อะไรมำกนกั ท ำให้ลดกำรเสียดสี ลดกำรเสียก ำลงัต่ำงๆออกไปได ้น ้ ำหนกัรวมของตวัเกียร์ธรรมดำ

ก็เบำกวำ่ 

  3. สมรรถนะควำมแรงและควำมสนุกในกำรขบัข่ีท่ีดีกว่ำ แทบไม่ตอ้งคิดอะไรมำกเพรำะ

รถแข่งส่วนใหญ่ในสนำมเลือกใช้รถยนต์ท่ีเป็นเกียร์ธรรมดำแทบทั้งนั้น ทั้งอตัรำทดต่ำงๆท่ีดีกว่ำ 

กำรสำมำรถควบคุมรอบเคร่ืองยนต์ได้เอง กำรเชนเกียร์ได้เองโดยไม่ต้องรอรอบ เลือกควำม

เหมำะสมในกำรเขำ้เกียร์ไดทุ้กยำ่นควำมเร็ว 

  4. ควำมทนทำนท่ีมำกกวำ่ เกียร์ธรรมดำไม่มีระบบอะไรท่ีซบัซ้อนมำกนกั กำรสึกหรอจึงมี

ไม่มำ ท ำให้อำยุกำรใช้งำนคงทนยำวนำน แค่เปล่ียนผำ้คลตัช์ ลูกปืนคลัตช์ แผ่นกดคลตัช์ สปริง

คลตัช์ ตำมอำยกุำรใชง้ำน ก็สำมำรถใชง้ำนต่อไดแ้ลว้ 

  5. เพิ่มสมำธิในกำรขบั ลดอำกำรเหม่อ และกำรหลบัใน เพรำะตอ้งใชส้มำธิในกำรเขำ้เกียร์ 

เปล่ียนเกียร์ เหยยีบคลตัช์ กดคนัเร่ง เหยยีบเบรค จึงท ำใหส้มองต่ืนตวัมำกกวำ่ขบัรถเกียร์ออโต ้

  6. สำมำรถใชร้ะบบ Engine Brake เม่ือยำมฉุกเฉิน เช่น กรณีเบรคแตก หรือเบรคกระทนัหนั

แล้วไม่อยู่ เรำสำมำรถใช้กำรเชนเกียร์ลงต ่ำเพื่อให้ก ำลังของรอบเคร่ืองท่ีต ่ำลง ลดควำมเร็วของ

รถยนตไ์ด ้แต่ตอ้งใชใ้หถู้กหลกักำร และไดรั้บกำรฝึกฝนมำบำ้ง 

 7. รับประกนั 3ปี หรือ 100,000 กิโล อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงถึงก่อน 

 

 
รูปท่ี 2.25 ช้ินส่วนเกียร์ธรรมดำ 

2.4.1.5 ข้อเสียระบบเกยีร์ธรรมดำ 

 1. เม่ือยขำซำ้ย เพรำะตอ้งคอยเหยยีบคลตัช์ ยิง่เวลำขบัในเมืองรถติดๆจะยิง่เม่ือย 
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2. ฝึกยำก หดัยำก ประสำทสัมผสัตอ้งดี ตอ้งใชค้วำมเคยชินกวำ่จะเป็น 

3. รถดบัง่ำย ถำ้ปล่อยคลตัช์ไม่ดี ปล่อยไม่เป็น ไม่ถูกจงัหวะ 

  4. คำ้งคอสะพำนยำก ตอ้งใช้ฝีมือ และควำมเคยชินในกำรไม่ท ำให้รถไหลไปชนคนัหลงั

เวลำรถติดอยูท่ี่คอสะพำน 

  5. ไม่เหมำะกบัคนท่ีชอบคุยโทรศพัท์มือถือโดยไม่ใช้ Hand Free เพรำะตอ้งคอยใช้อีกมือ

เข้ำเกียร์ อีกมือจับพวงมำลัยรถยนต์ ท ำให้ถือโทรศัพท์มือถือไม่ถนัด แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว 

กฎหมำยมีขอ้หำ้มไวอ้ยำ่งชดัเจน ยงัไงก็ไม่สมควรคุยโทรศพัทข์ณะขบัรถ 

  6. ถำ้ออกรถใหม่ป้ำยแดง มกัจะไม่ค่อยไดต้วัท๊อป หรือตวัสูงสุดท่ีอ๊อฟชัน่ครบๆ เพรำะรถ

เกียร์ธรรมดำ จะถูกจดัให้เป็นรถในตวัต ่ำสุดของแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ ซ่ึงรำคำถูกกวำ่จึงตอ้งตดัอ๊อฟ

ชัน่เสริมบำงอยำ่งออกไป 

  7. ไม่เปลืองผำ้เบรคเท่ำเกียร์ออโต ้เพรำะเม่ือเบรคหรือเหยียบคลตัช์ และเขำ้เกียร์ว่ำง รถก็

จะไม่ส่งก ำลงัให้ลอ้หมุนตำมเคร่ืองยนต ์เกียร์ธรรมดำเม่ือเหยียบคลตัช์ หรือเขำ้เกียร์วำ่ง ระบบส่ง

ก ำลงัจะถูกตดัแยกออกจำกลอ้ทนัที 

 
2.4.2. เกยีร์อตัโนมัติ (Automatic Transmission) 

เกียร์อตัโนมติัในยคุแรกๆ ท่ีใชร้ะบบกลไกลว้นๆ ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เขำ้มำช่วยควบคุม
ในกำรท ำงำนของเกียร์แบบในปัจจุบนั ตั้งแต่ยุคเกียร์ 2 จงัหวะ 3 จงัหวะ และ 4 จงัหวะในช่วงแรก
นั้นหลำยๆ คนมกัจะแหยง เน่ืองจำกระบบเกียร์ออโตรุ่้นแรกๆ นั้น เม่ือใช้งำนไปซกัระยะหน่ึง จะมี
ปัญหำมำก และเสียค่ำบ ำรุงรักษำมำก มำจนถึงยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยลี ้ำหนำ้ พฒันำไปมำก ระบบอิ
เลกทรอนิคส์เขำ้มำมีส่วนร่วม ท ำให้ปัจจุบนัเกียร์อตัโนมติันั้นมีมำกถึง 8 สปีด กำรเปล่ียนเกียร์ก็มี
ควำมแม่นย  ำมำกข้ึน เพรำะระบบคอมพิวเตอร์จะวิเครำะห์ค ำนวณ และสำมำรถรับรู้ไดถึ้งสภำพกำร
ขับข่ีของคนขับ ย่ำนควำมเร็ว และรอบเคร่ือง ท ำให้กำรขับข่ีรถเกียร์อัตโนมัติในรถบำงรุ่น 
ควำมรู้สึก "แทบ" ไม่ต่ำงจำกเกียร์ธรรมดำเลยทีเดียว เพียงแต่ไม่มี "คลตัช์" เท่ำนั้นเอง 

ต ำแหน่งกำรท ำงำนของเกียร์ ในกำรใช้งำนรถยนต์เกียร์ออโตท้ัว่ไป มีลกัษณะกำรใช้งำน
พื้นฐำนท่ีเหมือนกนัคือ 

1. ต ำแหน่ง P, R, N, D, 3, 2, 1 หรือ L 

2. ต ำแหน่ง P หมำยถึง Parking ส ำหรับจอดรถแล้วไม่ตอ้งกำรให้รถขยบั ท ำหน้ำท่ี

คลำ้ยเบรกมือ 

3. ต ำแหน่ง R หมำยถึง Reverse ต ำแหน่งถอยหลงั 
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4. ต ำแหน่ง N หมำยถึง Neutral ต ำแหน่งเป็นเกียร์วำ่ง และสำมำรถสตำร์ทเคร่ืองยนต์

ได ้

5. ต ำแหน่ง D หมำยถึง Drive ใช้ส ำหรับขบัเคล่ือนบนพื้นท่ีรำบ และพื้นท่ีซ่ึงมีควำม

ลำดชนัไม่มำก ตั้งแต่เกียร์ 1-4 

6. ต ำแหน่ง 3 หรือ S เคร่ืองยนต์จะใช้เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 3 ส ำหรับกรณีข้ึน-ลงเนินสูง

หรือทำงคดเค้ียว 

7. ต ำแหน่ง 2 หรือ L เคร่ืองยนต์จะใช้เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 2 หรือใช้เกียร์ 1 อย่ำงเดียว 

ส ำหรับกรณีข้ึน-ลงเนิน หรือทำงลำดชนั 

2.4.2.1 โครงสร้ำงภำยในของเกยีร์อตัโนมัติ  
หน้ำทีข่องเกยีร์อตัโนมัติ เกยีร์อตัโนมัติ (Automatic Transmission)  
มีหน้ำท่ีส่งถ่ำยก ำลงัให้รถมีกำรขบัเคล่ือนทั้งเดินหน้ำ และถอยหลงัและสำมำรถตดัก ำลงั

งำนได ้ เกียร์อตัโนมติัสำมำรถเพิ่มหรือลดทอร์กไดโ้ดยขบัไม่ตอ้งเปล่ียน คนับงัคบัต ำแหน่งเกียร์  
เม่ือรถลงทำงชนั  เกียร์ต ่ำจะช่วยให้กำรขบัข่ีสะดวกสบำยข้ึน  เน่ืองจำกเคล่ือน รถยนตจ์ะช่วย  ตำ้น
กำรเคล่ือนท่ีของรถยนตซ่ึ์งเป็นกำรผอ่นคลำยของระบบเบรก 

 
รูปท่ี 2.26 โครงสร้ำงภำยในของเกียร์อตัโนมติั 

 
 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

1.คุณลกัษณะของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ติดตั้งอยูท่ี่เพลำรับก ำลงัของเกียร์และยึดอยูด่ำ้นหลงัของเพลำขอ้เหวี่ยง
ดว้ยสกรูผำ่นทำงแผน่ขบัทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 เติมดว้ยน ้ ำมนัเกียร์อตัโนมติัและเพิ่มแรงบิดโดยรถยนต ์และถ่ำยทอดแรงบิดท่ีเพิ่มข้ึนไปยงั
เกียร์  ในรถยนตเ์กียร์อตัโนมติั ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ท ำหนำ้ท่ีเหมือนลอ้ช่วยแรง ใชแ้ผน่ขบับำงๆ 
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รอบแผน่ขบัเป็นเฟืองวงแหวนใชส้ ำหรับสตำร์ทเคร่ืองยนต์ ขณะท่ีแผ่นขบัหมุน น ้ ำำหนกัของแผ่น
ขบัจะกระจำยไปท ำใหเ้กิดกำรสมดุล 
 2.หน้ำทีข่องทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

1) เพิ่มแรงบิดจำกเคร่ืองยนต ์
2) ขบัป๊ัมน ้ำมนัของระบบไฮดรอลิกเกียร์ 
3) สลำยแรงบิดจำกกำรสั่นจำกเคร่ืองยนต ์
4) เป็นลอ้ช่วยแรงช่วยใหก้ำรหมุนของเคร่ืองยนตร์ำบเรียบ 
5) เป็นคลตัช์อตัโนมติัตดัและต่อก ำลงัของเคร่ืองยนตก์บัเกียร์  

 3.ส่วนประกอบของทอร์กคอนเวอร์เตอร 
 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ประกอบดว้ยอิมเพลเลอร์ เทอร์ไบน์ สเตเตอร์และคลตัช์ทำงเดียว 
   1) ป๊ัมอิมเพลเลอร์ (Pump Impeller) ประกอบดว้ยเส้ือทอร์กคอนเวอร์เตอร์และครีบ
ป๊ัมรูปโคง้งอหลำยแผน่ ขอบในของครีบป๊ัมเป็นวงแหวนน ำ ช่วยใหน้ ้ำมนัไหลไดค้ล่องตวั 
   2) เทอร์ไบน์ (Turbine) คือ กงัหนัตำมมีครีบหลำยครีบติดอยูภ่ำยในเช่นเดียวกนักบั
ป๊ัมอิมเพลเลอร์แต่ทิศทำงควำมโคง้ของครีบกลบักนั เทอร์ไบน์สวมแน่นอยูก่บัเพลำรับส่งก ำลงัของ
เกียร์เม่ือใช้รถในย่ำนเกียร์ “D” “2” “L” หรือ “R” เทอร์ไบน์ไม่หมุน เม่ือรถหยุดในย่ำนของเกียร์ 
“D” “2” “L” หรือ “R”และเม่ืออยู่ในย่ำนเกียร์ “P” หรือ “N” เทอร์ไบน์จะหมุนอิสระไปกบัป๊ัมอิม
เพลเลอร์ 
   3) สเตเตอร์ (Stator) จะติดตั้งอยู่บนเพลำสเตเตอร์ ซ่ึงยึดติดอยู่กับเส้ือเกียร์ผ่ำน
คลตัช์ทำงเดียวใบพดัของสเตเตอร์จะรับน ้ำมนัท่ีมำจำกเทอร์ไบน์และเปล่ียนทิศทำงใหไ้ปกระทบกบั
ดำ้นหลงั ครีบของป๊ัมอิมเพลเลอร์ เพื่อเพิ่มก ำลงัใหก้บัป๊ัมอิมเพลเลอร์ คลตัช์ทำงเดียวจะยอมให้สเต
เตอร์หมุนในทิศทำงเดียวกนักบัเพลำขอ้เหวีย่งเท่ำนั้น 
   4) คลตัช์ทำงเดียว เม่ือรำงตวันอกพยำยำมหมุนในทิศทำงตำมลูกศรมนัจะดนัให้
ส่วนบนของเดือยคลตัช์เคล่ือนท่ีไป รำงตวันอกจึงหมุนไปได ้

 
รูปท่ี 2.27  ส่วนประกอบของทอร์กคอนเวอร์เตอร 
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 4.กำรส่งถ่ำยก ำลงัของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 ถำ้ใช้พดัลมสองตวัหันหน้ำเขำ้หำกนัเสียบปลัก๊ให้พดัลมตวัหน่ึงหมุน พดัลมอีกตวัหน่ึงจะ
หมุน ตำมในทิศทำงเดียวกนั กำรหมุนตำมของพดัลมเกิดจำกกำรส่งถ่ำยก ำลงัระหวำ่งพดัลมทั้งสอง
ตวัโดยอำกำศเป็นตวักลำงในกำรส่งถ่ำยก ำลงั 
 กำรท ำงำนของทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะใช้ป๊ัมอิมเพลเลอร์แทนพดัลมตวัท่ีหน่ึงและใช้เทอร์
ไบน์แทนพดัลมตวัท่ีสอง โดยใชน้ ้ ำมนัเกียร์อตัโนมติัเป็นตวักลำงในกำรส่งถ่ำยก ำลงังำนเม่ือป๊ัมอิม
เพลเลอร์หมุนน ้ำมนัในป๊ัมอิมเพลเลอร์ก็จะหมุนไปพร้อมกบัป๊ัมในทิศทำงเดียวกนั 
 เม่ือป๊ัมอิมเพลเลอร์หมุนเร็วข้ึน จะท ำให้น ้ ำมนัเร่ิมไหลออกจำกศูนยก์ลำงของป๊ัมไปตำม
ครีบออกไปกระทบกบัครีบของเทอรืไบน์ ท ำใหเ้ทอร์ไบน์หมุนไปในทิศทำงเดียวกบัป๊ัมอิมเพลเลอร์ 
 หลงัจำกท่ีน ้ ำมนัไปกระทบกบัครีบของเทอร์ไบน์น ้ ำมนัจะไหลยอ้นกลบัไปท่ีป๊ัมอิมเพล
เลอร์อยำ่งต่อเน่ือง 
 
 5 หลกักำรเพิม่แรงบิดของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 ถำ้น ำท่ออำกำศมำต่อระหวำ่งพดัลม B (ตวัตำม)และพดัลม A (ตวัขบั) จะท ำใหอ้ำกำศท่ีออก
จำก พดัลม A มีควำมดนัมำกข้ึนเพรำะพลงังำนยงัคงเหลืออยู่ในอำกำศ หลงัจำกท่ีผ่ำนพดัลม B ซ่ึง
ช่วยใหใ้บพดั ของพดัลม A หมุนเร็วข้ึน กำรเพิ่มแรงบิดในทอร์กคอนเวอร์เตอร์ มีผลมำจำกกำรไหล
กลบัของน ้ ำมนัท่ีมำกระท ำกบัป๊ัมอิม เพลเลอร์ โดยใชส้เตเตอร์เป็นตวัเปล่ียนแปลงทิศทำงของน ้ำมนั 
น ้ำมนัท่ีไหลกลบัจะเพิ่มแรงบิดใหก้บั ป๊ัมอิมเพลเลอร์ โดยแรงบิดท่ีส่งมำจำกเทอร์ไบน์ 

 
รูปท่ี 2.28  หลกักำรเพิ่มแรงบิดของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

 6 กำรท ำงำนของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ (Operation) 
 กำรท ำงำนของทอร์คคอนเวอร์เตอร์ เม่ือคนัเกียร์อยูท่ี่ต  ำแหน่ง “D” “2” “L” หรือ “R 
   1) ขณะรถจอดติดเคร่ืองเดินเบำอยูก่บัท่ี อตัรำส่วนควำมเร็วของเทอร์ไบน์ท่ีไปยงั
ป๊ัมอิมเพลเลอร์จะเป็นศูนยใ์นขณะท่ีอตัรำส่วนแรงบิดจะเกิดข้ึนสูงสุด เทอร์ไบน์จึงพร้อมท่ีจะหมุน
ดว้ยแรงบิดท่ีสูงมำกกวำ่แรงบิดจำกเคร่ืองยนต ์
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รูปท่ี 2.29 แสดงกำรท ำงำนของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ขณะรถจอดติดเคร่ืองเดินเบำอยูก่บัท่ี 

   2) ขณะรถเคล่ือนท่ีออกจำกจุดจอด เม่ือปล่อยเบรกเทอร์ไบน์จะหมุนและส่งก ำลงั

ไปยงัเพลำรับก ำลงัของเกียร์ เม่ือเหยยีบ คนัเร่ง จะท ำให้เทอร์ไบน์หมุนดว้ยแรงบิดท่ีมำกกวำ่แรงบิด

ท่ีเกิดจำกเคร่ืองยนตท์ ำใหร้ถยนตจ์ะเร่ิม เคล่ือนท่ีออกไปได ้

    3) ขณะรถเคล่ือนท่ีท่ีควำมเร็วต ่ำ ขณะท่ีควำมเร็วรถยนตเ์พิ่มข้ึนควำมเร็วรอบของ

เทอร์ไบน์จะข้ึนถึงใกลเ้คียงกบัป๊ัมอิมเพลเลอร์อยำ่งรวดเร็วข้ึน อตัรำส่วนแรงบิดจะประมำณ 1.0 

เม่ืออตัรำส่วนควำมเร็วของเทอร์ไบน์กบัป๊ัมอิมเพลเลอร์ถึงจุดคลตัช์ สเตเตอร์จะเร่ิมหมุนและกำร

เพิ่มแรงบิดจะลดลงควำมเร็วรถยนตจ์ะเพิ่มข้ึนเกือบเป็น เส้นตรงท่ีเป็นสัดส่วนกบัควำมเร็วรอบ

เคร่ืองยนต ์

 
รูปท่ี 2.30  แสดงกำรท ำงำนของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ ขณะรถเคล่ือนท่ีท่ีควำมเร็วต ่ำ 

 

   4) ขณะรถควำมเร็วปำนกลำงและควำมเร็วสูง ทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะมีหนำ้ท่ีเป็น

ฟลูอิดคปัปล้ิงเท่ำนั้น นัน่คือควำมเร็วรอบกำรหมุนของเทอร์ไบน์เกือบจะเท่ำกบัควำมเร็วรอบของ

ป๊ัมอิมเพลเลอร์ 
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 7.กำรท ำงำนของคลตัช์ทำงเดียวของสเตเตอร์ 

1. เม่ือมีกำรไหลหมุนวนของน ้ำมนัมำก 

   ทิศทำงของน ำมนัท่ีไหลออกจำกเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์ข้ึนอยู่กบัควำมแตกต่ำง

ของควำมเร็ว รอบกำรหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์  และเทอร์ไบน์เม่ือควำมเร็วรอบมีควำมแตกต่ำงกนั

มำก  ควำมเร็วในกำร หมุนวนของน ้ ำมนัท่ีผำ่นป๊ัมอิมเพลเลอร์และเทอร์ไบน์จะสูง  น ้ ำมนัท่ีไหลจำก

เทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์จะมี ทิศทำงท่ีสวนทำงกบักำรหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์  โดยน ้ำมนัจะปะทะ

กบัผิวดำ้นหน้ำของใบพดัสเตเตอร์  ท ำให้สเตเตอร์ หมุนในทิศทำงตรงกนัขำ้มกบัทิศทำงกำรหมุน

ของป๊ัมอิมเพลเลอร์  สเตเตอร์จะถูกล็อกโดย คลตัช์ทำงเดียว  ไม่ให้มีกำรหมุน  แต่ใบพดัจะท ำให้

ทิศทำงของน ้ำมนัท่ีไหลเปล่ียนแปลง  ท ำใหเ้พิ่มแรง หมุนใหก้บัป๊ัมอิมเพลเลอร์ 

 
รูปท่ี 2.31  แสดงทิศทำงของน ้ำมนัท่ีไหลออกจำกเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์ 

2. เม่ือมีกำรไหลหมุนวนของน ้ำมนันอ้ย 

  ขณะท่ีควำมเร็วรอบของเทอร์ไบน์ใกล้เคียงกบัป๊ัมอิมเพลเลอร์  ควำมเร็วของน ้ ำ 

มนัท่ีออกจำก เทอร์ไบน์จะมำกข้ึน  ในทำงกลบักนัควำมเร็วของน ้ ำมนัท่ีผ่ำนป๊ัมอิมเพลเลอร์  และ

เทอร์ไบน์จะลดลง  ทิศ ทำงกำรไหลของน ้ ำมนัท่ีออกจำกเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์จะมีทิศทำง

เหมือนกบัทิศทำงกำรหมุนของป๊ัมอิม เพลเลอร์  

   ดงันั้นน ้ ำมนัจะปะทะกบัดำ้นหลงัของใบพดัสเตเตอร์  คลตัช์ทำงเดียวจะยอมให้ส

เตเตอร์หมุนใน ทิศทำงเดียวกันกับป๊ัมอิมเพลเลอร์  เม่ือควำมเร็วรอบของเทอร์ไบน์ใกล้เคียงกับ

ควำมเร็วรอบของป๊ัมอิมเพล เลอร์  เรำเรียกวำ่จุดคลตัช์หรือจุดคปัปล้ิง 
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รูปท่ี 2.32 แสดงทิศทำงกำรไหลของน ้ำมนัท่ีออกจำกเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์ 

 ท่ีมีทิศทำงเดียวกนักบัทิศทำงกำรหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์ 

 

 8  กลไกลอ็กคลตัช์ (Lock-Up Clutch Mechanism) 

   ทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะส่งก ำลงัจำกเครืองยนตไ์ปยงัเกียร์ในอตัรำส่วนเกือบ ควำม

แตกต่ำงใน กำรหมุนจะมีอยำ่งนอ้ยท่ีสุดประมำณ 4-5%  ก ำลงัจำกเคร่ืองยนตท่ี์ผำ่นทอร์กคอนเวอร์

เตอร์จะไดไ้ม่ถึง 100%  เน่ืองจำกเกิดกำรสูญเสียพลงังำน   ดงันั้น จึงมีกำรออกแบบ ให้มีกลไกของล็

อกคลตัช์  เม่ือควำมเร็ว รถประมำณ  60 กม./ชม. หรือสูงกว่ำ จึงสำมำรถส่งก ำลงัจำกเคร่ืองยนตไ์ป

ยงัชุดส่งก ำลงัไดเ้กือบ 100% 

1. ส่วนประกอบของล็อกคลตัช์ 

    ล็อกคลตัช์ติดตั้งอยู่บนดุมเทอร์ไบน์ท่ีด้ำนหน้ำแดมเปอร์สปริง (Damper Spring) 

เป็นตวัยืดหยุ่น  แรงบิดท่ีเกิดจำกกำรจบัของคลตัช์เพื่อป้องกนักำรกระตุก (Shock) แผ่นควำมฝืด 

(Frition Material) ยึดติดอยูก่บัฝำดำ้นหนำ้ของทอร์กคอนเวอร์เตอร์  เพื่อป้องกนัไม่ มีกำรเกิดกำรล่ืน

ไถลเม่ือล็อกอพัคลตัช์ท ำงำน 

2. กำรท ำงำนของล็อกคลตัช์ กำรจบัและกำรปล่อยของล็อกคลตัช์  ก ำหนดโดยกำร 

เปล่ียนทิศทำงกำรไหลของน ้ำมนั  ไฮดรอลิกภำยในทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

2.1 ต ำแหน่งล็อกคลตัช์ไม่ท ำงำน (Disenging) 

   ขณะขบัข่ีรถควำมเร็วต ่ำ  น ้ ำมนัเกียร์ (ควำมดนัทอร์กคอนเวอร์เตอร์) จะไหลไปท่ี

ดำ้นหน้ำ ของล็อกคลตัช์  ท ำให้ควำมดนัของน ้ ำมนัเกียร์ท่ีดำ้นหนำ้  และหลงัของล็อกคลตัช์เท่ำกนั  

ล็อกคลตัช์จึงไม่ ท ำงำน 
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รูปท่ี 2.33   แสดงกำรท ำงำนของล็อกคลตัช์ในต ่ำแหน่งล็อกคลตัช์ไม่ท ำงำน 

    

2.2 ต ำแหน่งล็อกอพัคลตัช์ท ำงำน (Engaging)  

    เม่ือขบัข่ีรถท่ีควำมเร็วปำนกลำงถึงควำมเร็วสูง  น ้ ำมนัเกียร์จะไหลไปท่ีดำ้นหลงั

ของล็อก คลตัช์  ลูกสูบล็อกคลตัช์จะถูกอดักบัเรือนของทอร์กคอนเวอร์เตอร์  ล็อกคลตัช์และฝำ

ครอบจะหมุนไป ดว้ยกนั  

 

 
รูปท่ี  2.34  แสดงกำรท ำงำนของล็อกคลตัช์ในต ่ำแหน่งล็อกคลตัช์ท ำงำน 

9  ส่วนประกอบของกลไกควบคุมเกยีร์อตัโนมัติ Manual Linkage)  

1. คนัเกียร์ (Sift Selector Lever) คนัเกียร์มีหนำ้ท่ีเปล่ียนต ำแหน่งเกียร์  เช่น  ขบั 

 ข่ีปกติใชเ้กียร์  “D”  ขบัข้ึนท่ีชนัใชเ้กียร์ “2”  ถำ้ ตอ้งกำรแรงมำกใชเ้กียร์  “L” ขอ้ควรระวงั  

ก. อย่ำเล่ือนคันเกียร์ไปท่ี  “R” (ถอยหลัง)  เม่ือรถยงัไม่จอดน่ิงหรือย ัง

เดินหนำ้อยูเ่พรำะอำจท ำให ้เกียร์เสียหำยได ้ 

ข.  อยำ่เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ี  “P” (จอด)  ขณะท่ีรถยงัไม่จอดน่ิงเพรำะอำจท ำให้

เกียร์เสียหำยได ้

ค.  อย่ำงเหยียบคนัเร่ง  ขณะท่ียงัเหยียบเบรกอยู่ด้วยต ำแหน่งเกียร์เดินหน้ำ

หรือถอยหลงั จะเป็นกำร เพิ่มภำระกบัเกียร์และอำจท ำใหเ้กียร์เสียหำยได ้ 
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ง.  กำรจอดรถไวช้ัว่ครำวขณะเคร่ืองยนตท์ ำงำนอยู ่ ใหเ้ล่ือนคนัเกียร์ไป  “P” 

หรือ “N” และดึงเบรก มือไวเ้พื่อป้องกนักำรเคล่ือนตวัของรถ 

2. แป้นคนัเร่ง (Accelerator Pedal) กำรเหยยีบคนัเร่งจะสัมพนัธ์กนัระหวำ่งระยะ 

เหยยีบแป้นเร่งกบัต ำแหน่งล้ินเร่งเปิดและหน่วย ควบคุมน ้ำมนัเกียร์  ท่ีกระปุกเกียร์  สำยคนัเร่งจึงต่อ

จำกกลไกแป้นคนัเร่งไปล้ินเร่ง  และกระปุกเกียร์ดว้ย เกียร์อตัโนมติัเปล่ียนต ำแหน่งเกียร์ข้ึนลง  

 10  คุณสมบัติของน ำ้มันเกยีร์อตัโนมัติ (Automatic Transmission Fluid-ATF) 

 น ้ ำมนัเกียร์อตัโนมติัผลิตมำจำกน ้ ำมนัปิโตเลียมเกรดสูงพิเศษผสมกบัตวัเติมพิเศษหลำย

อยำ่งใชห้ล่อล่ืน เกียร์อตัโนมติั  เรียกวำ่  น ้ำมนัเกียร์อตัโนมติั หนำ้ท่ีของน ้ำมนัเกียร์อตัโนมติั 

   1) ถ่ำยทอดแรงบิดจำกทอร์กคอนเวอร์เตอร์ไปยงัเกียร์  

   2) ควบคุมระบบ (ไฮดรอลิก) กำรท ำงำนของคลตัช์และเบรกในส่วนของชุดเกียร์ 

   3) หล่อล่ืนชุดเฟืองพิเน่ียนและช้ินส่วนเคล่ือนท่ีอ่ืน ๆ 

   4) ระบำยควำมร้อนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 

 กำรระบำยควำมร้อนน ้ ำมนัเกียร์อตัโนมติั กำรส่งถ่ำยก ำลงัผ่ำนน ้ ำมนัเกียร์ในทอร์กคอน

เวอร์เตอร์  กำรใช้น ้ ำมนัเกียร์ควบคุมกำรท ำงำนและกำร หล่อล่ืน  ย่อมเกิดควำมร้อนกบัน ้ ำมนัเพื่อ

รักษำคุณสมบติัและอำยุกำรใช้งำนของซีลและน ้ ำมนัเกียร์  ตอ้ง ถ่ำยเทควำมร้อนส่วนเกินดว้ยแผง

ระบำยควำมร้อน  แลว้หมุนเวยีนกลบัสู่ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

 กำรตรวจน ้ำมนัเกียร์อตัโนมติั ( Automatic Transaxle Fluid –ATF) 

 ตรวจคุณภำพน ้ำมนัเกียร์ 

   1) ตรวจกำรเส่ือมคุณภำพดว้ยกำรหยดดู  

   2) ตรวจกำรเส่ือมคุณภำพด้วยกำรดมกล่ินท่ีผิดปกติและส่ิงเจือปนในน ้ ำมนั  ถ้ำ

น ้ำมนัขุ่นและเงำ  แสดงวำ่แผน่คลตัช์หรือแผน่เบรกไหม ้ 

 ตรวจระดบัน ้ำมนัเกียร์  

   1) ดึงเบรกมือเขำ้ต ำแหน่ง P  ใชท่ี้หนุนลอ้หนุนทั้ง 4 ลอ้ 

   2) ติดเคร่ืองยนตจ์นอุณหภูมิน ้ำมนัเกียร์ถึงอุณหภูมิ 60-70 องศำ  

   3) ขณะเคร่ืองยนตเ์ดินเบำใหเ้ปล่ียนเกียร์จำกต ำแหน่ง P  ไปยงัต ำแหน่งต่ำง ๆ 

   4) ปล่อยใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินเบำสักครู่  

   5) เล่ือนคนัเกียร์ไปยงัต ำแหน่ง P  



31 
 

 

   6) ดึงกำ้นระดบัน ้ำมนัเกียร์ข้ึน  ระดบัน ้ ำมนัเกียร์จะตอ้งอยูร่ะหวำ่งขีด F  และขีด  L 

กำรตรวจกำรร่ัวซึมของน ้ำมนัเกียร์  สำมำรถตรวจไดต้ำมจุดต่ำง ๆ ดงัน้ี 

    1) ปะเก็น  โอริง  และปลัก๊  

    2) ท่อน ้ำมนัและขอ้ต่อ 

    3) แผงระบำยควำมร้อน 

2.4.2.2 ข้อดีระบบเกยีร์ออโต้ 

 1. ควำมสะดวกสบำย อยำ่งท่ีรู้กนัช่ือก็บอกวำ่ออโต ้มนัก็ตอ้งสบำย ง่ำย ไม่ยุง่ยำก ระบบมนั

ก็จะท ำงำนใหเ้อง เรำก็ไม่ตอ้งเม่ือย เหยยีบคลตัช์ เขำ้เกียร์ 

2. ควำมง่ำยในกำรฝึกหดั ไม่ตอ้งพะวงเร่ืองเหยยีบคลตัช์ ปล่อยคลตัช์ 

3. ไม่ตอ้งกลวัดบัตอนออกตวั 

4. ไม่ตอ้งกลวัรถไหลเวลำคำ้งท่ีคอสะพำน 

5. มืออีกขำ้งไม่ตอ้งคอยจบัเกียร์ และไม่ตอ้งเปล่ียนเกียร์ตลอดเวลำ สำมำรถเอำไป 

ใชท้  ำอยำ่งอ่ืนได ้ 

 6. รับประกนั 3ปี หรือ 100,000 กิโล อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงถึงก่อน 

2.4.2.3ข้อเสียระบบเกยีร์ออโต้ 

1. แพงกวำ่ในทุกๆอยำ่งตั้งแต่ตวัรำคำรถท่ีซ้ือ ค่ำดูแลรักษำ ต่ำงๆ เม่ือเสียส่วนใหญ่ก็ตอ้งยก

เปล่ียนทั้งลูก ซ่ึงมีรำคำสูง หำกถอดมำซ่อม ถำ้ช่ำงไม่ช ำนำญจริง มกัจะซ่อมไม่จบง่ำยๆ เกิดปัญหำ

เกียร์กระตุก เกียร์กระชำก เกียร์เปล่ียนไม่ครบ 

  2. กินน ้ ำมนัมำกกว่ำ เพรำะมีกำรเสียดสีเยอะ มีระบบต่ำงๆวุ่นวำยกว่ำ น ้ ำหนักตวัเกียร์ท่ี

มำกกวำ่ 

  3. สมรรถนะ อำจจะดอ้ยกวำ่เกียร์ธรรมดำเล็กนอ้ย อำจมีอำกำรรอรอบ ยิ่งถำ้เกียร์ออโตรุ่้น

เก่ำๆท่ีไม่มีกำรพฒันำสูงๆให้มีควำมฉลำดมำกนัก ก็จะท ำให้กำรเร่งแซง หรือข้ึนเนิน ข้ึนเขำต่ำงๆ 

เกียร์ออโตป้รับใหเ้องไม่ถูกใจไม่ไดด้ัง่ใจผูข้บัข่ี 

  4. ควำมทนทำนท่ีนอ้ยกวำ่ ถำ้ใชง้ำนหนกั ลำกรอบสูงบ่อย ออกตวักระชำกแรงๆบ่อย หรือ

โมดิฟำยเคร่ืองยนตใ์หมี้ควำมแรงกวำ่เดิม ก็จะท ำใหเ้กียร์ออโตพ้งัง่ำย 

  5. ท ำให้หลบัในง่ำย เหม่อลอย เกิดอุบติัเหตุไดง่้ำยกวำ่ หรือบำงคร้ังอำจจะเผลอลืมเปล่ียน

เกียร์มำท่ีต ำแหน่ง N หรือเกียร์วำ่ง ขณะจอดติดไฟแดง หำกลืม หรือเผลอปล่อยกำรเหยียบเบรคก็จะ
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ท ำให้รถพุ่งไปชนคนัหน้ำได ้หรือแมก้ระทัง่กำรสตำร์ทรถทิ้งไวแ้ลว้มีเด็กอยู่ในรถยนต์ เด็กอำจจะ

เล่นเกียร์และเล่ือนไปท่ีต ำแหน่ง D หรือ Drive รถก็จะวิง่ไปเองท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

  6. กินผำ้เบรคมำกกวำ่เกียร์ธรรมดำ เพรำะส่วนใหญ่แลว้ ผูใ้ชง้ำนรถเกียร์ออโตช้อบเขำ้เกียร์ 

D ค้ำงไว ้และท ำกำรเหยียบเบรคให้ไหลไปเร่ือยๆ ระบบส่งก ำลังก็ท  ำงำนตลอดเวลำเพื่อให้รถ

เคล่ือนตวั ท ำใหต้อ้งใชง้ำนระบบเบรกมำกกวำ่ปกติ 

 

 
รูปท่ี 2.35  ช้ินส่วนภำยในเกียร์ออโต ้

2.4.3 ระบบเกยีร์เพำเวอร์ชิฟ   

   นวตักรรมเกียร์อตัโนมติั เพำเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด แบบดูอลัคลตัช์ (คลัตคู่) ให้กำร

ตอบสนองดีเยีย่มโดยท่ีคลตัช์แบบเปียกทั้ง 2 ชุดท ำงำนประสำนกนัโดยชุดแรกท ำงำนคู่กบัเกียร์ 1, 3 

, 5 และเกียร์ถอยหลงัส่วนชุดท่ีสองท ำงำนคู่กบัเกียร์2 4 และ 6  

   เม่ือตอ้งกำรเปล่ียนเกียร์ระบบสมองกลจะเขำ้เกียร์ถดัไปไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีรถ

ก ำลังเคล่ือนท่ีซ่ึงคลัตช์ทั้ งสองชุดจะสลับกันท ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองท ำให้ไม่สูญเสียแรงบิดจำก

เคร่ืองยนตใ์นช่วงเปล่ียนเกียร์เหมือนเกียร์อตัโนมติัทัว่ไปท่ีใชท้อร์คคอนเวอร์ทเตอร์ 

2.4.3.1โครงสร้ำงภำยในเกียร์เพำเวอร์ชิฟ 
เกียร์ DPS6 เป็นเกียร์อตัโนมติั 6 สปีดแบบคลตัช์คู่ ซ่ึงสำมำรถเลือกกำรเปล่ียนเกียร์เป็น

แบบเกียร์ธรรมดำได ้กำรใชค้ลตัช์คู่จะท ำให้สำมำรถเขำ้เกียร์2 เกียร์ไดใ้นเวลำเดียวกนั ดงันั้นจึงท ำ
ให้กำรเปล่ียนเกียร์เป็นไปยำ่งต่อเน่ือง ไม่มีกำรขำดช่วงในกำรส่งก ำลงั ทั้งกำรเลือกเปล่ียนเกียร์และ
กำรควบคุมกำรท ำงำนของคลัตช์จะถูกควบคุมแบบไฟฟ้ำ-กลไก โดนใช้ TCM ข้ึนอยู่กับควำม
ตอ้งกำรเปล่ียนเกียร์ 
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รูปท่ี 2.36 โครงสร้ำงภำยในเกียร์เพำเวอร์ชิฟ 

 1.กำรออกแบบและลกัษณะเด่นของเกียร์ DPS6  

   1.ระบบควบคุมกำรท ำงำนของคลตัช์และกำรเปล่ียนเกียร์เป็นแบบไฟฟ้ำ-กลไก 

   2.ระบบคลทัช์คู่ซ่ึงเป็นแบบคลตัช์แหง้ 

   3.TCM (โมดุลควบคุมเกียร์) จะถูกติดตั้งไวภ้ำยนอกเกียร์ 

   เกียร์จะถูกออกแบบมำเพื่อใช้ส ำหรับรถยนต์ขบัเคล่ือนลอ้หน้ำ เกียร์มีโครงสร้ำง

เป็นแบบ 3เพลำ ต ำแหน่งเกียร์ท่ีเป็นเลขค่ีจะเช่ือมต่อกบัคลตัช์ 1 ส่วนต ำแหน่งเกียร์ท่ีเป็นเลขคู่และ

เกียร์ถอยหลงัจะเช่ือมต่อกบัคลตัช์2 นอกจำกน้ีระบบคลตัช์คู่แบบคลตัช์แห้งจะประกอบไปดว้ยแผน่

คลตัช์เด่ียวจ ำนวน2 แผน่ติดตั้งอยูใ่นลกัษณะขนำนกนัซ่ึงคลตัช์ทั้งสองจะถูกใชเ้พื่อท ำให้เกิดกำรส่ง

ก ำลงัเพื่อออกตวัจำกจุดหยดุน่ิง และเพื่อกำรเปล่ียนเกียร์ 

   กำรเปล่ียนเกียร์จะท ำไดโ้ดยอำศยัมอเตอร์ไฟฟ้ำแบบไม่มีแปรงถ่ำย 2 ตวั ซ่ึงแต่ละ

ตวัจะควบคุมชุมดรัมเลือกเปล่ียนเกียร์ ดรัมเลือกเปล่ียนเกียร์ทั้ง2 ตวัจะมีลกัษณะเฉพำะและมีร่อง

เพื่อควบคุมกำรท ำงำนของกำ้มปูเปล่ียนเกียร์ 

   เหนือส่ิงอ่ืนใด เส้ือของชุคลตัช์คู่จะเป็นท่ีอยู่ของแผ่นขบั จำกกดคลตัช์2ตวั และ

แผ่นคลตัช์ 2 แผ่น โดยแผ่นขบัจะถูกติดตั้งอยู่บนเพลำอินพุท(เพลำกลวง) ของเกียร์ แรงบิดจะถูก

ส่งผ่ำนคลัตช์แต่ละตวั ซ่ึงติดตั้งในลกัษณะขนำนกนั มีรูปแบบเป็นเหมือนมีเกียร์ธรรมดำ 2 ลูก 

คลทัช์ไดถู้กออกแบบให้เป็นแบบปกติเปิด (ตดัก ำลงั) เพื่อป้องกนัควำมเสียหำยแก่เกียร์ในกรณีท่ีเกิด

ควำมบกพร่อง 
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  2 ลกัษณะเด่นของเกียร์นีคื้อ  

    1. ติดตั้งในรถยนตข์บัลอ้หนำ้ 

   2. เส้ือเกียร์อะลูมิเนียม 2 ส่วน 

   3. มี 6 เกียร์เกินหนำ้ และ 1 เกียร์ถอยหลงั 

   4. คลตัช์คู่ พร้อมกำรปรับกำรสึกหรออตัโนมติั 

   5. เพลำอินพุท 2 เพลำ 

   7. เพลำเอำทพ์ุท 2 เพลำ ขบกบัเฟืองทำ้ย เพื่อท ำให้เกิดอตัรำทดเฟืองทำ้ย 

   8.ใชร้ะบบควบคุมกำรท ำงำนของคลตัช์ และกำรเปล่ียนเกียร์ แบบไฟฟ้ำ-กลไก 

   9. เหมำะส ำหรับใชใ้นรถยนตไ์ดห้ลำยรุ่น 

   กำรท ำงำนของเกียร์จะไม่มีกำรขำดช่วงในกำรส่งก ำลงั ซ่ึงเป็นขอ้ดีหลกัๆ ของเกียร์

เพำเวอร์ชิฟ เม่ือเปรียบเทียบกบัเกียร์อตัโนมติัทัว่ๆ ไปแลว้ จะมีประสิทธิภำพสูงกวำ่อยำ่งเห็นไดช้ดั 

เกียร์รุ่นน้ีจะไดรั้บกำรออกแบบมำเพื่อควำมสะดวกสบำย และเพื่อกำรใชง้ำน 

   เม่ือเปรียบเทียบกบัเกียร์ธรรมดำทัว่ๆ ไป อตัรำทดเกียร์จะไดจ้ำกภำยในเกียร์ซ่ึงได้

จำกกำรขบเฟืองหน่ึงคู่ท่ีอยูบ่นเพลำอินพุทและเพลำเอำทพ์ุท ซ่ึงเพลำอินพุทจะแบ่งออกเป็น2ส่วน 

ประกอบไปดว้ยเพลำกลำงและเพลำตนั 

   คลตัช์แหง้ ซ่ึงถูกควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมกำรท ำงำนของกลไกใน

เกียร์น้ีไดถู้กจดัเรียงในลกัษณะท่ีขนำนกนัเพื่อลดขนำดลง ส่งผลใหก้ำรออกแบบมีขนำดกะทดัรัด 

กลไกควบคุมกำรเปล่ียนเกียร์ภำยนอกถูกยกมำจำกเกียร์อตัโนมติั 

  3. คันเลือกเกยีร์จะมีต ำแหน่งดังนี้ 

   1. P(จอด) ต ำแหน่งจอด 

   2. R(ถอยหลงั) เกียร์ถอยหลงั 

   3. N(วำ่ง) เกียร์วำ่ง 

   4. D(ขบัเคล่ือน) ขบัเคล่ือนเดินหนำ้เปล่ียนเกียร์โดยอตัโนมติั 

   5.S(สปอรต)์ โหมดสปอร์ตและกำรเปล่ียนเกียร์แบบแมนนวล 

   ใชน้ ้ำมนัเกียร์แบบสังเครำะห์ และมีรูเติมน ้ำมนัเกียร์ซ่ึงจะใชส้ ำหรับกำรตรวจสอบ

ระดบัน ้ำมนัเกียร์เพิ่มใหไ้ดร้ะดบั โดยมีค่ำควำมจุน ้ำมนัเกียร์ทั้งหมดเป็น 1.8 ลิตร ในกำรบริกำรค่ำ

ควำมจุในกำรเติมน ้ำมนัเกียร์เป็น 1.5 ลิตร 
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  4 ระบบคลทัช์คู่  

   เกียร์ DPS6 จะใชร้ะบบคลตัช์คู่แบบคลตัช์แหง้ เพื่อส่งถ่ำยแรงบิดไปยงัชุดเกียร์

ผำ่นเพลำอินพุท 2 เพลำ 

   ระบบคลตัช์คู่ประกอบดว้ย 

1. ชุดคลทัช์ 

2. ชุดควบคุมคลตัช์ 

3. กำ้มปูแบบไฟฟ้ำ-กลไก จ ำนวน2ตวั ซ่ึงแต่ละตวัจะถูกควบคุมโดยมอเตอร์

ไฟฟ้ำกระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่ำน 

   ชุดคลตัช์จะเช่ือมต่ออยูก่บัเพลำอินพุทของเกียร์ 2 เพลำ และชุดคลตัช์จะถูกติดตั้ง

เขำ้กบัแผน่ขบัดว้ยนตัถำ้ตอ้งกำรถอดเกียร์ออก จ ำเป็นจะตอ้งถอดนตัเกล่ำน้ีออกจำกแผน่ขบั 

  5 ชุดคลตัช์คู่ (Double clutch unit) 

   ระบบคลัทช์จะเป็นแบบคลัตช์คู่แบบแห้งพร้อมระบบกำรปรับกำรสึกหรอ

อตัโนมติั ชุดคลทัช์จะถูกควบคุมอยำ่งอิสระผำ่นแอ็คทูเอเตอร์กำ้มปูแบบไฟฟ้ำ-กลไก 2ชุด คลตัช์จะ

ถูกควบคุมผำ่นชุดกดคลตัช์ ซ่ึงประกอบดว้ยลูกปืนกดคลทัช์ 2 ตวั และจำนกดคลตัช์ 2 แผน่ 

   แรงบิดจะถูกส่งผ่ำนคลัตช์แต่ละตัว ซ่ึงจะจัดเรียงอยู่ในลักษณะขนำนกัน

เปรียบเสมือนมีเกียร์ 2ตวั ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยัคลตัช์คู่จะถูกออกแบบใหเ้ป็นแบบปกติเปิด 

คลัตช์ชนิดน้ีอำจถูกเรียกว่ำ active clutch ซ่ึงคลตัช์น้ีจะมีแรงกดคลัตช์เป็นศูนย ์ถ้ำไม่มีแรงเพียง

เล็กนอ้ยถูกจ่ำยไปท่ีสปริงกดคลตัช์ 

   ชุดคลตัช์จะถูกติดตั้งพร้อมกบัระบบกำรปรับกำรสึกหรอโดยอตัโนมติัภำยใน เพื่อ

รักษำระยะกำรท ำงำนท่ีจ ำเป็น ดงันั้นระยะห่ำงของแผน่คลตัช์จะถูกรักษำใหอ้ยูใ่นระยะท่ีจ ำกดั เพื่อ

เป็นกำรดูดซบัแรงสั่นสะเทือน แดมเปอร์ลดแรงสั่นสะเทือนจึงถูกติดตั้งรวมอยูใ่นแผน่คลตัช์ 

   ขณะอยูใ่นสภำวะปกติ สปริงกดคลตัช์ทั้ง 2 ตวัจะท ำใหค้ลตัช์อยูใ่นต ำแหน่งเปิด 

(ตดัก ำลงั) และเม่ือตอ้งกำรใหค้ลตัช์อยูใ่นต ำแหน่งปิด(ต่อก ำลงั) จะท ำไดโ้ดยอำศยัลูกปืนกดคลตัช์

กระท ำกบัสปริงกดคลตัช์ท่ีเก่ียวขอ้ง จำกกำรกดสปริงกดคลทัช์ จำนกดคลตัช์และแผน่ขบัเขำ้ไว้

ดว้ยกนั 
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  6 .ชุดกดคลตัช์ (Engaging unit)  

   ชุดกกคลตัช์จะส่งถ่ำยแรงจำกแอค็ทูเตอร์กำ้มปูแบบไฟฟ้ำ-กลไก ไปยงัสปริงกด

คลตัช์โดยมีลูกปืนกดคลตัช์ 2 ชุดท ำงำนอยูบ่นปลอกน ำ นอกจำกน้ีมนัยงัสำมำรถเคล่ือนท่ีไดอ้ยำ่ง

อิสระต่อกนั และมีปลอกเล่ือน ติดตั้งอยูเ่พื่อใหส้ำมำรถควบคุมกำรต่อก ำลงัของแต่ละตวั 

   ตวัชดเชย จะถูกใชเ้พื่อชดเชยหำกมีกำรเยื้องศูนยข์องกำ้มปูของชุดแอค็ทูเอเตอร์กำ้

ปูแบบไฟฟ้ำ-กลไก 

   ลูกปืนกดคลตัช์ 2 ตวั แต่ละตวัจะถูกติดตั้งไวก้บัจำนกดคลตัช์ ซ่ึงลูกปืนกดคลตัช์

จะส่งถ่ำยแรงไปตำมแนวแกนเพื่อควบคุมกำรท ำงำนของคลตัช์ 

  7. แอค็ทูเอเตอร์แบบไฟฟ้ำ-กลไก  

   แอ็คทูเอเตอร์กำ้มปูแปบบไฟฟ้ำ-กลไก จะควบคุมกำรท ำงำนของสปริงกดคลตัช์

ผำ่นลูกปืนคลตัช์ โดยแรงท่ีตอ้งกำรท ำให้คลตัช์จบั(ต่อก ำลงั) จะเกิดมำกข้ึนโดยสปริงกดผำ่นกลไก

ของแอค็ทูเอเตอร์กำ้มปู แรงน้ีจะกระท ำท่ีปลำยดำ้นนอกของกดคลตัช์ 

   มอเตอร์ DC แบบไม่มีแปรงถ่ำน จะถูกติดตั้งโดยตรงเขำ้กบัเส้ือเกียร์บริเวณห้อง

คลตัช์ มอเตอร์ไฟฟ้ำจะขบัฟันเฟืองหมุน แกนท่ีเป็นเกีลยวของบอสสกรู (ball  screw) จำกกำรหมุน

ของแกนท่ีเป็นเกลียว หมุนบอลนัตท ำให้โรเลอร์(Roller) เคล่ือนท่ีไปตำมแนวแกน ระหว่ำงกำร

เคล่ือนท่ีจองโรเลอร์ไปตำมแนวแกน จุดรองรับของแขนกำ้มปูจะเปล่ียนไป ส่งใหก้ำ้มปูท ำงำน 

   เม่ือมอเตอร์ไฟฟ้ำถูกตดักระแสไฟฟ้ำ คลตัช์จะอยู่ในต ำแหน่งเปิด (ตดัก ำลงั) เม่ือ

ตอ้งกำรใหค้ลตัช์อยูใ่นต ำแหน่งปิด (ต่อก ำลงั) มอเตอร์ไฟฟ้ำตอ้งถูกกระตุน้จำก TCM ส่งผลให ้(ball 

screw) หมุนโรเลอร์(roller) ให้เคล่ือนท่ีลงด้ำนล่ำงผ่ำนบอลนัต จำกกำรเคล่ือนท่ีของโรเลอร์ จุด

รองรับของกำ้มปูจะเปล่ียนต ำแหน่ง ส่งผลใหก้ำ้มปูท ำงำนโดยกำรเปล่ียนต ำแหน่งจำกกำรหมุนน้ีจะ

ส่งผลให้เกิดแรงกดท่ีแขนกำ้มปูและลูกปืนกดคลตัช์ดว้ยแรงท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้กำ้มปูกดคลตัช์และ

ลูกปืนกดคลตัช์เคล่ือนท่ี ลูกปืนกดคลตัช์จะกดสปริงกดคลตัช์และไปดนัแผน่คลตัช์ให้เคล่ือนท่ีไป

ในต ำแหน่งปิด (ต่อก ำลงั หรือ คลตัช์จบั) 

   เม่ือ TCM ตดักระแสไฟฟ้ำท่ีจ่ำยคำ้งไว ้สปริงกดคลตัช์จะดนักลบัท ำให้คลตัช์อยู่

ในต ำแหน่งเปิด (ตดัก ำลงั) เม่ือสปริงกดคลตัช์ถอยกลบั ลูกปืนกดคลตัช์จะถอยกลบัดว้ย และท ำให้

โรเลอร์กลบัมำยงัต ำแหน่งเร่ิมตน้กำรท ำงำนของมนั 
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   8. โหมดควำมร้อน (Hot mode) 

    โหมดร้อน (Hot mode) จะถูกใชเ้พื่อป้องกน้คลตัช์เสียหำย เน่ืองจำกอุณหภูมิสูง

เกินไป ดงันั้นคลตัช์จะต่อก ำลงัเร็วข้ึนและแรงบิดของเคร่ืองยนตจ์ะลดลง 

 ตวัแปรหล่ำน้ีจะถูกใชใ้นกำรค ำนวณ 

1. แรงบิดของเคร่ืองยนต ์

2. สัญญำณควำมเร็วในกำรหมุนจำก ISS1,ISS2,OSS และควำมเร็ว

เคร่ืองยนต ์

3. กำรค ำนวณแรงบิดของคลตัช์ 

 หำกค ำนวณไดว้ำ่อุณหภูมิคลตัช์สูง ซ่ึงอำจส่งผลใหผ้ำ้คลตัช์เสียหำยเน่ืองจำก

ควำมร้อน จะมีขอ้ควำมมเตือนหนำ้จอบนแผงหนำ้ปัด ดงัน้ี 

1. เกียร์ร้อน (Transmission hot) -จอดรถยนตห์รือหยดุเร่งเคร่ือง(stop the 

vehicle or accelerate) 

2. เกียร์ร้อน (Transmission hot) -รอ   

3. เกียร์ร้อน (Transmission hot) รออีก 10 นำที 

 เม่ือคลตัช์เยน็ลง ขอ้ควำม เกียร์พร้อมท ำงำน (Transmission ready for operation) 

จะปรำกฏข้ึนบนหนำ้จอแสดงขอ้มูลของแผงหนำ้ปัด       

2.4.3.2 ข้อดีระบบเกยีร์เพำเวอร์ชิฟ 

ติดตั้งในรถยนตข์บัลอ้หนำ้ 

1.เส้ือเกียร์อะลูมิเนียม 2 ส่วน 

2.มี 6 เกียร์เกินหนำ้ และ 1 เกียร์ถอยหลงั 

3.คลตัช์คู่ พร้อมกำรปรับกำรสึกหรออตัโนมติั 

4.เพลำอินพุท 2 เพลำ 

5.เพลำเอำทพ์ุท 2 เพลำ ขบกบัเฟืองทำ้ย เพื่อท ำใหเ้กิดอตัรำทดเฟืองทำ้ย 

6.ใชร้ะบบควบคุมกำรท ำงำนของคลตัช์ และกำรเปล่ียนเกียร์ แบบไฟฟ้ำกลไก 

7.เหมำะส ำหรับใชใ้นรถยนตไ์ดห้ลำยรุ่น 

8.รับปะกนั 3ปี หรือ 100,000 กิโล อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงถึงก่อน 
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2.5 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.5.1 กำรสร้ำงชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์รถยนต ์[9] 

 กำรวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำงและหำคุณภำพชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์ 

รถยนต ์ในดำ้นกำรออกแบบชุดสำธิต ดำ้นคุณลกัษณะของชุดสำธิต ดำ้นกำรใชชุ้ดสำธิตเป็นส่ือกำร

จดักำรเรียนรู้ดำ้นควำมคิดเห็นของผูเ้รียนหลงัจำกผูส้อนใชชุ้ดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์รถยนต์

เป็นส่ือในกำรเรียนกำรสอน 

ผูว้ิจยัท ำกำรประเมินคุณภำพของชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์รถยนต์จำกผูป้ระเมิน

จ ำนวน5 คนและผูเ้รียน จ ำนวน 5 คน ผลกำรประเมินคุณภำพโดยผูป้ระเมินจ ำนวน 5 คน พบวำ่ใน

ภำพรวมชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์รถยนตมี์คุณภำพอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจำรณำในรำยขอ้พบวำ่

ส่วนใหญ่มีคุณภำพในระดบัดี โดยขอ้ท่ีประเมินคุณภำพในระดบัดีมำกคือผูเ้รียนเห็นกำรท ำงำนจริง

ของกระปุกเกียร์รถยนต์ไดอ้ย่ำงชดัเจนดึงดูดควำมสนใจของผูเ้รียน ท ำให้ผูเ้รียนเกิดควำมรู้ไดง่้ำย 

ผูส้อนใช้เป็นชุดสำธิตในกำรจดักำรเรียนรู้แทนระบบจริงของรถยนต์ ชุดสำธิตมีควำมแข็งแรง 

ทนทำนมีหัวข้อท่ีประเมินคุณภำพอยู่ในระดบัดีคือ สำมำรถน ำไปใช้ฝึกทกัษะให้กับนักเรียนได ้

รูปทรงและลกัษณะโครงสร้ำงของชุดสำธิตมีควำมเหมำะสม สะดวกในกำรเคล่ือนยำ้ยวสัดุท่ีใช้

จดัท ำชุดสำธิต หำซ้ือไดง่้ำย ประหยดั เหมำะสม ผูส้อนมีควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้ชุดสำธิต

เป็นส่ือในกำรสอน ซ่ึงจำกผลกำรประเมินแสดงให้เห็นวำ่ชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์รถยนต์มี

คุณภำพในระดบัดี ในดำ้นกำรออกแบบชุดสำธิต ดำ้นคุณลกัษณะของชุดสำธิต ดำ้นกำรใชชุ้ดสำธิต

เป็นส่ือกำรจดักำรเรียนรู้ 

 ผลกำรประเมินคุณภำพโดยผูเ้รียนจ ำนวน 15 คน พบวำ่ในภำพรวมชุดสำธิตกำรท ำงำน 

กระปุกเกียร์รถยนตมี์คุณภำพอยูใ่นระดบัดี ในดำ้นคุณลกัษณะของชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์

รถยนตพ์บวำ่ผูเ้รียนไดเ้ห็นเคร่ืองยนตท์ ำงำนร่วมกบักระปุกเกียร์ไดอ้ยำ่งชดัเจนประเมินคุณภำพใน

ระดับดีมำกและผู ้เรียนได้เห็นกระบวนกำรส่งก ำลังจำกเคร่ืองยนต์ไปยงักระปุกเกียร์และกำร

น ำไปใชง้ำนในต ำแหน่งเกียร์ต่ำงๆ ประเมินคุณภำพอยูใ่นระดบัดี คุณภำพของชุดสำธิตกำรท ำงำน

กระปุกเกียร์รถยนต ์ผูเ้รียนมีควำมคิดเห็นหลงัจำกผูส้อนใชชุ้ดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์รถยนต์

เป็นส่ือในกำรเรียนกำรสอนพบวำ่ผูเ้รียนมีควำมเขำ้ใจในระบบของเคร่ืองยนตท์ ำงำนร่วมกบักระปุก

เกียร์ประเมินคุณภำพในระดบัดีมำก และผูเ้รียนรู้จกัช่ือช้ินส่วนหนำ้ท่ีกำรท ำงำนของช้ินส่วนภำยใน

กระปุกเกียร์ประเมินคุณภำพในระดบัดีคุณภำพของชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์รถยนต ์ผูเ้รียนมี

ควำมคิดเห็นในกำรน ำชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุก 
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เกียร์รถยนตใ์ชเ้ป็นส่ือในกำรเรียนกำรสอน พบวำ่ชุดสำธิตมีควำมน่ำสนใจและง่ำยต่อกำรเรียนรู้ ชุด

สำธิตสำมำรถแสดงกระบวนกำรเป็นขั้นตอนท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพช่วยให้

ผูเ้รียนมีควำมรู้น ำไปใช้ในภำคปฏิบติังำนไดป้ระเมินคุณภำพในระดบัดีมำก และชุดสำธิตช่วยให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตรงตำมวตัถุประสงคข์องบทเรียนประเมินคุณภำพในระดบัดี 

ท่ีมำ :  กำรสร้ำงชุดสำธิตกำรท ำงำนกระปุกเกียร์รถยนต์  วำรสำรมหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำช

นครินทร์ 

 https://www.tci-thaijo.org 

 

 2.5.2 กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพเคร่ืองยกชุดเกียร์รถยนต[์8] 

 เน่ืองจำกกำรยกชุดเกียร์รถยนตเ์พื่อเปล่ียนหรือซ่อมบ ำรุง มีควำมยุง่อยำกและมีอนัตรำยต่อ

ผูป้ฏิบติังำนและกำรยกชุดเกียร์รถยนตใ์ชเ้วลำในกำรถอดนำนและไม่มีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน

อำจท ำช้ินส่วนต่ำงๆของชุดเกียร์รถยนต์ส่วนท่ีอยู่ใกล้เคียงเสียหำยได้และอำจท ำให้ผูป้ฏิบติังำน

ได้รับบำดเจ็บได้ แต่ถ้ำมีอุปกรณ์ยกชุดเกียร์รถยนต์ตวัน้ี จะท ำให้กำรท ำงำนเป็นเร่ืองง่ำยมีควำม

ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังำนและช้ินงำนดว้ย สร้ำงควำมมัน่ใจในกำรท ำงำน ท ำให้ช่ำงหรือผูป้ฏิบติังำน

ท ำใหท้  ำงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็วและปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังำน และต่อช้ินงำนยิง่ข้ึนและยงัสร้ำงมำตรฐำน

ในกำรท ำงำนให้มีหลกักำรท่ีปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังำนและต่อช้ินงำนสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ลูกคำ้

ท่ีมำใชบ้ริกำรท ำให้ท ำโด่งดงัถำ้มีเคร่ืองมือช่วยในกำรยกชุดเกียร์รถยนตจ์ะท ำใหมี้ควำมสำมำรถใน

กำรยกชุดเกียร์รถยนต์มีควำมง่ำยและรวดเร็วในกำรท ำงำน ดังนั้ นจึงได้มีกำรประดิษฐ์คิดค้น

เคร่ืองมือยกชุดเกียร์รถยนตข้ึ์นมำเพื่อให้สำมำรถยกชุดเกียร์รถยนตไ์ดด้ว้ยควำมรวดเร็วและมีควำม

ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังำนและช้ินงำนดว้ยในกำรสร้ำงอุปกรณ์ช้ินน้ีข้ึนมำมีแนวคิดมำจำกกำรท ำงำน

ของช่ำงท่ียกชุดเกียร์รถยนต ์ดว้ยควำมยุง่ยำกจึงประดิษฐเ์คร่ืองมือท่ีใชทุ้่นแรงและไม่เสียเวลำในกำ

รท ำงำนของช่ำงท ำให้กำรท ำงำนมีควำมรวดเร็วยิ่งข้ึนและท่ีส ำคญัท ำให้มีควำมปลอดภยัในกำร

ปฏิบติังำน 

ท่ีมำ : กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพเคร่ืองยกชุดเกียร์รถยนต ์แผนกวชิำช่ำงยนต ์วทิยำลยัเทคนิคเลย 

สถำบนักำรอำชีวศึกษำภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

www.ivene1.ac.th 

 

 

https://www.tci-thaijo.org/
http://www.ivene1.ac.th/
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 2.5.3 กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน[7] 

 กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน นอกจำกจะเป็นผลงำนท่ีแสดงควำมเป็นช ำนำญกำรเช่ียวชำญ 

แลว้ ยงัแสดงให้เห็นว่ำเป็นผูส้ั่งสมควำมเช่ียวชำญในอำชีพ พฒันำศกัยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ

ของตนในกำรปฏิบติัรำชกำร ด้วยกำรศึกษำค้นควำ้หำควำมรู้ พฒันำตนอย่ำงต่อเน่ือง และรู้จกั

ปรับปรุง ประยุกต์ใชค้วำมรู้เชิงวิชำกำรและเทคโนโลยีต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบเขำ้กบักำรปฏิบติังำน

ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิผูจ้ดัท ำหวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่ คู่มือกำรจดัท ำคู่มือปฏิบติังำนฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์

แก่เจำ้หนำ้ท่ี และบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำคู่มือท่ีเก่ียวกบังำนของ

ตนเอง ท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลอยำ่งแทจ้ริง 

ท่ีมำ : กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน ส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี 

www.ubu.ac.th 

 2.5.4 เกียร์ออโตย้คุใหม่ (CVT - Dual Clutch) ดีจริงหรือ[6] 

 ในโลกของยำนยนต์สมัยใหม่นอกจำกควำมสวยงำมและประโยชน์ใช้สอยแล้ว

ประสิทธิภำพและสมรรถนะจะตอ้งไดรั้บกำรเอำใจใส่ควบคู่ไปกบัคุณภำพของไอเสียท่ีเคร่ืองยนต์

ปล่อยออกมำ ดูเหมือนวำ่ปัญหำน้ีอำจแกไ้ขไดไ้ม่ยำก แต่เม่ือพิจำรณำแลว้มกัจะพบวำ่ ยงัมีปัญหำให้

ตอ้งตำมแก้อีกมำกมำยในช้ินส่วนของยำนยนต์แทบทุกช้ิน เช่น ระบบส่งก ำลงั อำกำศพลศำสตร์

น ้ ำหนัก เคร่ืองยนต์น ้ ำมันเช้ือเพลิง แรงเสียดทำนและแม้กระทั่งพฤติกรรมกำรขับข่ี ดังนั้ น ใน

บทควำมน้ีจะกล่ำวถึงกำรแกไ้ขปัญหำจุดใหญ่จุดหน่ึงคือ ระบบส่งก ำลงั โดยเฉพำะเกียร์ออโตเมติก

รุ่นใหม่ท่ีก ำลงัเขำ้มำมีบทบำทในประเทศไทยคือ เกียร์ออโตเมติกแบบ Continuously Variable 

Transmission (CVT) และแบบDual Clutch 

ท่ีมำ : เกียร์ออโตย้คุใหม่ (CVT - Dual Clutch) ดีจริงหรือ นนทวจัน ์เจนภมูิศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

www.bu.ac.th › knowledgecenter 

 2.5.5 กำรศึกษำกระบวนกำรท ำงำนและแนวทำงกำรพฒันำงำนบริกำรศูนยบ์ริกำรซ่อม

บ ำรุงรักษำรถยนต[์5] 

 กำรศึกษำน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำกระบวนกำรท ำงำนและเวลำท่ีใช้ในกำรให้บริกำร

ลูกคำ้ของศูนยบ์ริกำรรถยนตต์ั้งแต่ลูกคำ้ท ำกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้หรือบริกำรจนกระทัง่ทุกกระบวน

เสร็จส้ินและท ำกำรช ำระเงิน เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้วำงกลยุทธ์หรือแผนกำรด ำ เนินงำน โดย

ท ำกำรศึกษำและเก็บข้อมูลเฉพำะกระบวนกำรบริกำรท่ี เป็นสินค้ำหลัก ได้แก่ ยำงรถยนต์

น ้ ำมนัเคร่ือง แบตเตอร่ี เบรก และโช๊คอพั ทั้งน้ียงัศึกษำอตัรำกำรเขำ้มำของลูกคำ้ในแต่ละช่วงเวลำ

http://www.ubu.ac.th/
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ทั้งวนัธรรมดำและวนัหยุดวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณโดยกำรรวบรวมและ

วเิครำะห์ขอ้มูลจำกกำรเก็บขอ้มูลจริงจำกกำรปฏิบติังำนเป็นเวลำ 3 เดือนและกำรวจิยัเชิงคุณภำพโดย

กำรสัมภำษณ์หวัหนำ้งำนท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

กำรศึกษำเวลำท่ีให้บริกำรของแต่ละประเภทสินคำ้พบว่ำ สินคำ้ยำงรถยนต์ใช้เวลำในกำร

เปล่ียนยำงเฉล่ีย 53 นำทีสินคำ้แบตเตอร่ีใชเ้วลำเฉล่ีย 15 นำที สินคำ้เบรกใชเ้ฉล่ีย 45 นำที สินคำ้โชค้

อพัใช้เวลำเฉล่ีย 65 นำที และสินคำ้น ้ ำมนัใช้เวลำเฉล่ีย 49 นำที และกำรเก็บขอ้มูลอตัรำกำรเขำ้มำ

ของลูกคำ้พบวำ่สูงสุดในช่วงเวลำ 10.00 – 12.59 และ 14.00 - 15.59 ส ำหรับวนัธรรมดำดว้ยจ ำนวน

ลูกคำ้เฉล่ีย 3.3 คน/ชัว่โมง จ ำนวนลูกคำ้เฉล่ียต่อวนัธรรมดำคือ 32.7 คน/วนั และ อตัรำกำรเขำ้มำ

ของลูกคำ้สูงสุดในช่วงเวลำ 11.00 – 13.59 ส ำหรับวนัหยุด ดว้ยจ ำนวนลูกคำ้เฉล่ีย 4.1 คน/ชัว่โมง 

จ ำนวนลูกคำ้เฉล่ียต่อวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์คือ 39.7 คน/วนั กำรศึกษำเวลำท่ีใชใ้นกำรให้บริกำรแต่ละ

กระบวนกำรและอตัรำกำรเข้ำมำของลูกค้ำท ำให้ผูป้ฏิบติังำนรับรู้ถึงระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนท่ี

เกิดข้ึนจริง ซ่ึงสำมำรถน ำไปพฒันำและปรับปรุงเพื่อประกอบกำรตดัสินใจวำงกลยุทธ์ ทั้ งน้ีได้

ยกตวัอยำ่งกลยทุธ์ท่ีองคก์รน ำไปประยกุตใ์ชจ้ริงเพื่อเป็นแนวทำงกำรพฒันำงำนบริกำรศูนยบ์ริกำร 

ท่ีมำ : กำรศึกษำกระบวนกำรท ำงำนและแนวทำงกำรพฒันำงำนบริกำรศูนยบ์ริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ

รถยนตส์ำขำวชิำวศิวกรรมธุรกิจ บณัฑิตวทิยำลยั มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

https://engineer.utcc.ac.th 
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บทที3่ 
รำยละเอยีดกำรปฏบิัติงำน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถำนประกอบกำร 
บริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่ ป่ินเกลำ้)  800/1 ถนนบรมรำช

ชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 10170 
รำยละเอียดบริษทั : โชวรู์มและศูนยบ์ริกำรรถยนตฟ์อร์ด 
โทรศพัท ์  : 02-886-4466-77 
 

 
 

 รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่ ป่ินเกลำ้)   
 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 ตรำบริษทั 
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3.2 ลกัษณะกำรประกอบกำร ผลติภัณฑ์กำรให้บริกำรหลกัขององค์กร 
 บริษทั วี.พี.ออโต ้เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั เป็นหน่ึงในกลุ่มบริษทั ไทยรุ่งกรุ๊ป ก่อตั้งข้ึนเม่ือ 
พ.ศ.2535 กระทัง่ในปี 2541 ไดรั้บ กำรแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและศูนยบ์ริกำรซ่อมรถยนต์
ฟอร์ด ต่อมำในปี 2549 ไดผ้ำ่นกำรรับรองมำตรฐำนสำกล Blue Oval Certification จำก บริษทั ฟอร์ด 
เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
3.3 รูปแบบกำรจัดองค์กรกำรและกำรบริหำรงำนขององค์กร 

บริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั  
 

ผูจ้ดักำรศูนยบ์ริกำร 
นำยศรำวฒิุ ดวงสีดำ 

 
 
 

ผูช่้วยผูจ้ดักำรศูนยบ์ริกำร 
นำยนนัทฤทธ์ิ บุญใส 

 
 
 

ผูจ้ดักำรส่วนซ่อม 
นำยฉลอง หลีสมจิต 

 
 
 

ช่ำงเทคนิค 
นำยณฐัวฒิุ ภคปัญจพร 

 
 

ตำรำงท่ี  3.1 ต ำแหน่งงำนในบริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
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3.4 ต ำแหน่งและลกัษณะงำนทีนั่กศึกษำได้รับมอบหมำย 
ต ำแหน่งงำนท่ีนักศึกษำรับผิดชอบ ช่ำงเทคนิค (Technician) หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเร่ิม

ตั้งแต่ ซ่อมบ ำรุงแกไ้ขร้ะบบเกียร์เพำเวอร์ซิฟของรถยนตฟ์อร์ด ใหไ้ดต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
3.5 ช่ือและต ำแหน่งงำนของพนักงำนทีป่รึกษำ 
 ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ : นำยศิวพล สุทธินนัท ์
 ต ำแหน่ง   : หวัหนำ้ช่ำง 
3.6 ระยะเวลำทีป่ฏิบัติงำน 
 เร่ิมปฏิบติังำน  : 1 สิงหำคม 2561 
 ส้ินสุดกำรปฏิบติังำน : 1 ธนัวำคม 2561 
3.7 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
 3.7.1 ศึกษำขอ้มูลทฤษฎีระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด รุ่น เฟียสตำ้  อีโคสปอร์ต เรนเจอร์ เอ
เวอร์เรส 
 3.7.2 ศึกษำปัญหำ วธีิกำรแกปั้ญหำต่ำงๆของระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด รุ่น เฟียสตำ้ 
 อีโคสปอร์ต เรนเจอร์ เอเวอร์เรส 
  3.7.3 ส ำรวจสถำนท่ีจริง 

 3.7.4  น ำขอ้มูลท่ีไดม้ำเรียบเรียงเพื่อจดัท ำคู่มือ  
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3.8 ข้ันตอนกำรท ำคู่มือซ่อมบ ำรุง 

  

ขั้นตอนกำรท ำคู่มือซ่อมบ ำรุง 

 

                                                     

                     ศึกษำข้อมูลรถยนต์ฟอร์ด      

  

 

  

ศึกษำระบบเกยีร์ธรรมดำ ,อัตโนมัติ, เพำเวอร์ซิฟ                  ศึกษำข้อมูลจำกช่ำงผู้ช ำนำญกำร 

 

                 จัดท ำคู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบเกยีร์ของรถยนต์ฟอร์ด 

   

 

        คู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบเกยีร์ของรถยนต์ฟอร์ด 

 

           ตำรำงท่ี  3.2 ขั้นตอนกำรท ำคู่มือซ่อมบ ำรุง 
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3.8.1 ศึกษำขอ้มูลรถยนตฟ์อร์ด     

 3.8.1.1. ฟอร์ด เฟียสตำ 

ฟอร์ด เฟียสตำ เป็นรถยนตน์ัง่ขนำดเล็กมำก (Subcompact Car) ท่ีผลิตและจ ำหน่ำยโดย 

ฟอร์ดมอเตอร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และส่งขำยไปตำมท่ีต่ำงๆ โดยมีตลำดรองรับอยูท่ ัว่โลก ตั้งแต่ญ่ีปุ่น

ไปจนถึงอเมริกำ 

เดิมทีนั้ น ชำวยุโรปนิยมชมชอบในรถนำดใหญ่ หรูหรำ รำคำแพง แต่ในช่วงต้น คริสต์

ทศวรรษ 1970 ชำวยุโรป เร่ิมหันมำสนใจรถขนำดเล็กกนัมำกข้ึน โดยในช่วงนั้น หลำยค่ำยท่ีมีกำร

ออกแบบรถขนำดกะทดัรัดไวแ้ลว้ ก็สำมำรถหยิบยกมำประชำสัมพนัธ์ไดท้นัที แต่ส ำหรับฟอร์ด รถ

ท่ีเล็กท่ีสุดในขณะนั้น คือ ฟอร์ด เอสคอร์ต (องักฤษ: Ford Escort) ซ่ึงมีภำพลกัษณ์ท่ียงัไม่เขำ้กับ

ค่ำนิยมในรถขนำดเล็กสักเท่ำใดนัก ประกอบกบัใน พ.ศ. 2516 เกิดวิกฤติรำคำน ้ ำมนัแพงข้ึนรอบ

หน่ึง (รำคำพุ่งจำก 3 จนถึง 13 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อบำร์เรล แพงข้ึน 4 เท่ำในคร่ึงปี) ยิ่งกระตุน้ให้ผูค้น

หนัมำซ้ือรถขนำดเล็กกนัมำกข้ึน ฟอร์ดจึงตอ้งรีบพฒันำรถรุ่นใหม่ข้ึนมำเพื่อชูเป็นจุดขำย 

ทีมพฒันำของฟอร์ดไดล้งพื้นท่ีส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในยุโรปและอเมริกำ ถึง

ควำมชอบเร่ืองรถ เพื่อเป็นตวัช่วยในกำรพฒันำรถตน้แบบ จนเม่ือรถตน้แบบส ำเร็จ ก็ถึงขั้นตอนกำร

เลือกช่ือท่ีเหมำะสมท่ีจะตั้งช่ือเป็นช่ือรถ ซ่ึงช่วงแรก ทีมนกัพฒันำและพนกังำนฟอร์ดส่วนใหญ่ได้

ลงคะแนนเลือกให้รถตน้แบบรุ่นใหม่มีช่ือวำ่ ฟอร์ด บรำโว (องักฤษ: Ford Bravo) แต่ เฮนรี ฟอร์ดท่ี 

2 (องักฤษ: Henry Ford II) ประธำนบริษทั ฟอร์ดมอเตอร์ ในขณะนั้น ไดต้ดัสินใจให้รถรุ่นใหม่มีช่ือ

วำ่ ฟอร์ด เฟียสตำ ตำมควำมช่ืนชอบส่วนตวัของเขำ 

ฟอร์ด เฟียสตำ เร่ิมสำยกำรผลิตอยำ่งเป็นทำงกำรในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2519 โดยเร่ิมขำย

ในประเทศฝร่ังเศส และเยอรมนี แลว้จึงขยำยตลำดไปเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั 

 

รูปท่ี 3.1 ฟอร์ด เฟียสตำ 
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ฟอร์ด เฟียสตำ มีววิฒันำกำรตำมช่วงเวลำแบ่งได ้6 รุ่น ดงัน้ี 

1.ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นที ่1 (พ.ศ. 2519 - 2526) 

ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นแรก มีควำมแตกต่ำงจำกรถ Subcompact รุ่นอ่ืนๆ ในยุคนั้น ตรงท่ีกำร

ออกแบบนั้นไดน้ ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมือนจริงมำช่วยในกำรออกแบบ รวมทั้งมีนวตักรรมท่ี

ทนัสมยัและภำยในหรูหรำกว่ำรถ Subcompact รุ่นอ่ืนๆ (สมยันั้น อุปกรณ์เสริมควำมหรูหรำมกั

ติดตั้งในรถขนำดใหญ่ รำคำแพง เกรดสูงๆ ไม่ใช่รถ Subcompact) เช่น กระจกนิรภยั, เข็มขดันิรภยั

ดึงกลบัอตัโนมติัแบบปรับระดบัสูง-ต ่ำได้ และอุปกรณ์ไล่ฝ้ำท่ีกระจกหลัง, มูนรูฟ (หน้ำต่ำงบน

หลงัคำ เปิดดูดำวได)้ ฯลฯ ซ่ึงส่วนมำกในยุคนั้นอุปกรณ์ประเภทน้ีจะมีในรถขนำดกลำงข้ึนไป ซ่ึง

ควำมทนัสมยัดงักล่ำวไดก้ลำยเป็นเอกลกัษณ์ของเฟียสตำเร่ือยมำถึงปัจจุบนั 

นอกจำกน้ีกำรออกแบบโดยใช้โปรแกรมช่วย ท ำให้สำมำรถออกแบบรถได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ มีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเสียดทำนเพียง 0.42 (ต ่ำมำกเม่ือเทียบกบัรถรุ่นอ่ืนๆ ในยุค

เดียวกนั) ท ำให้รถลู่ลม ไม่ตำ้นลม เคร่ืองยนตจึ์งท ำงำนเบำลง ส่งผลให้เคร่ืองยนต์ใช้น ้ ำมนัน้อยลง 

และยงัช่วยให้อตัรำเร่งดีข้ึนดว้ย โดยเคร่ืองยนตรุ่์นมำตรฐำน(ลูกสูบเล็กท่ีสุด) เป็นเคร่ืองยนต ์4 สูบ 

ขนำด 957 ซีซี ให้ก ำลงั 40 แรงมำ้ มีอตัรำกำรใช้น ้ ำมนัอยู่ท่ี 17.8 กิโลเมตร/ลิตร (ประหยดัมำก แม้

เม่ือเทียบกบัรถสมยัใหม่) ส่วนเคร่ืองยนตท่ี์ให้แรงมำกกวำ่ ก็จะนิยมรุ่น 1298 ซีซี ใหก้ ำลงั 66 แรงมำ้ 

มีอตัรำกำรใชน้ ้ำมนัอยูท่ี่ 16.1 กิโลเมตร/ลิตร 

ใน พ.ศ. 2522 เป็นเวลำเพียง 3 ปี ฟอร์ด เฟียสตำ สำมำรถท ำยอดขำยสะสมไดค้รบ 1 ลำ้น

คนั และครบอีก 1ลำ้น รวมเป็น 2 ลำ้นคนัในปี 2524 เป็นยอดขำยท่ีเร็วมำก 

2.ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นที ่2 (พ.ศ. 2526 - 2532) 

เฟียสตำรุ่นท่ี 2 มีจุดเด่นคือเคร่ืองยนต(์เฉพำะเคร่ือง 1298 ซีซี) สำมำรถรองรับน ้ำมนัเบนซิน

ไร้สำรตะกั่ว และมีระบบเกียร์อตัโนมติัแบบอตัรำทดแปรผนัต่อเน่ือง หรือ CVT (รถญ่ีปุ่นอ่ืนๆ 

เปล่ียนมำใช้เกียร์ CVT เม่ือประมำณ พ.ศ. 2543 เป็นตน้มำ) ส่วนภำพรวมอ่ืนๆ คือ เคร่ืองยนต์เป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึน แต่ใหก้ ำลงันอ้ยลงเล็กนอ้ย 

แต่ท่ีแปลกประหลำดและเรียกควำมสนใจของเฟียสตำท่ีเป็นท่ีกล่ำวถึงกนัมำก คือ หนำ้ปัทม์

รถ ท่ีมีรูปร่ำงประหลำด ปกติ หน้ำปัทม์รถแบบทัว่ไป เข็มวดัทุกเข็มจะอยู่รวมกนัในเบ้ำใหญ่เบ้ำ

เดียว แต่เฟียสตำรุ่นท่ี 2 ในต่ำงประเทศ เกจว์ดัแต่ละเกจจะอยูใ่นเบำ้เล็กๆ เกจล์ะเบำ้ ไม่ไดอ้ยูร่วมกนั 

3.ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นที ่3 (พ.ศ. 2532 - 2540) 
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เฟียสตำรุ่นท่ี 3 มีกำรผลิตรถแฮทช์แบคแบบ 5 ประตูเป็นคร้ังแรก (ก่อนหน้ำน้ีมกัจะมีแต่

แบบ 3 ประตู) เปิดตวัในเดือนกุมภำพนัธ์ 2532 ก่อนกำรเปิดตวั 2 เดือน ตน้แบบรถเฟียสตำรุ่นท่ี 3 

จ  ำนวน 250 คนั ไดถู้กส่งมอบไปให้กลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ของบริษทั เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรทดสอบรถ

บนกำรใช้งำนจริง โดยเฟียสตำใหม่ มีระบบควบคุมกำรหยุด (องักฤษ: Stop Control System-SCS) 

และระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (องักฤษ: Anti-lock Breaking System-ABS) ท ำให้มีควำมน่ำเช่ือถือ

ในกำรใชง้ำน 

ภำยในปีแรกหลงักำรเปิดตวั ฟอร์ดสำมำรถขำยเฟียสตำใหม่ไดถึ้ง 500,000 คนั และในปีท่ี

สองมียอดขำยสูงเป็นประวติักำรณ์ถึง 649,781 คัน และนอกจำกน้ี ยงัมีกำรเสริมระบบควำม

ปลอดภยั เช่น เปล่ียนวสัดุท่ีบุพวงมำลยัให้สำมำรถดูดซับแรงกระแทกไดดี้ข้ึน เพื่อลดกำรบำดเจ็บ

จำกกำรท่ีศีรษะกระแทกพวงมำลยัหำกรถชน , ติดตั้งถุงลมนิรภยัเป็นอุปกรณ์มำตรฐำน, ตวัถังท่ี

แข็งแรงข้ึนเพื่อป้องกนักำรกระแทกจำกดำ้นขำ้ง, เข็มขดันิรภยัท่ีมีระบบดึงกลบัและปรับควำมตึง

อตัโนมติั, เบำะคู่หน้ำแบบป้องกนักำรล่ืนไถล, ปุ่มฉุกเฉิน กดเพื่อตดักำรจ่ำยเช้ือเพลิงออกจำกถงั

ในทนัทีในกรณีเกิดอุบติัเหตุท่ีอำจมีเช้ือเพลิงร่ัวไหล ดงันั้น ถึงแมเ้ฟียสตำอำจมีควำมปลอดภยัต ่ำกวำ่

รถรุ่นอ่ืนๆ เป็นบำงรุ่น ก็เป็นธรรมดำของรถขนำดเล็กท่ีมีควำมสำมำรถในกำรปกป้องผูโ้ดยสำรต ่ำ

กวำ่รถใหญ่โดยธรรมชำติอยูแ่ลว้ แต่ถำ้เทียบกบัรถขนำดเดียวกนัแลว้ ถือวำ่ "ปลอดภยัไร้เทียมทำน" 

นอกจำกน้ี เฟียสตำรุ่น 3 ยงัสำมำรถกวำดรำงวลัจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ไดม้ำกมำย เช่น รำงวลั

รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 1989 จำกนิตยสำร What Car?, รำงวลัรถขนำดกะทดัรัดยอดเยี่ยมจำกกำร

โหวตของผูว้่ำนนิตยสำร Auto, Motor und Sport, รำงวลัรถซิต้ีคำร์ยอดเยี่ยมจำกนิตยสำร Neue 

Revue, รำงวลัรถยนต์ยอดเยี่ยมอันดับ 3 ของยุโรปประจ ำปี 1990 (อังกฤษ: European Car of the 

Year) 

4.ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นที ่4 (พ.ศ. 2538 - 2545) 

เฟียสตำรุ่นท่ี 4 ไดรั้บกำรออกแบบใหม่ให้มีควำมโคง้มนรอบข้ึน เหล่ียมมุมต่ำงๆ ถูกแทนท่ี

ดว้ยลำยเส้นโคง้ ท ำให้ลู่ลมไดดี้ข้ึน ช่องระบำยอำกำศดำ้นล่ำงถูกเปล่ียนใหม่, มีแผงไฟขนำดใหญ่

ข้ึน, ระบบกันสะเทือนด้ำนหน้ำออกแบบใหม่โดยใช้เหล็กเสริมกันโครง, และด้ำนหลังมีกำร

ออกแบบคำนบิดใหม่และติดตั้งระบบควบคุมกำรยดึเกำะ Traction Control เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน

กำรทรงตวั, มีกำรติดตั้งระบบเบรกแบบ ABS 4 Channel, เคร่ืองยนตใ์หม่ ประหยดัน ้ ำมนัและปล่อย

ไอเสียในระดบัต ่ำ จนไดร้ำงวลั รถยนตสี์เขียว 
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ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นท่ี 4 เป็นรถท่ีมียอดขำยสูงท่ีสุดในสหรำชอำณำจกัร 3 ปีซ้อน และมี

ภำพรวมเป็นรถยนตน์ัง่ขนำดเล็กท่ีขำยดีท่ีสุดในยโุรป 

5. ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นที ่5(พ.ศ. 2545 - 2551) 

เฟียสตำรุ่นท่ี 5 ออกแบบให้ทันสมยัข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดด และมีกำรติดตั้ งถุงลมนิรภัย

ดำ้นขำ้ง 

ในภำพรวมแลว้ เฟียสตำเร่ิมเส่ือมควำมนิยมลงในแถบยุโรป โดยกลำยเป็นรถท่ีมียอดขำย

อนัดบั 3 รองจำก โอเปิล คอร์ซำ (องักฤษ: Opel Corsa) และ เปอโยต ์206 (องักฤษ: Peugeot 206) แต่

ยงัไดรั้บควำมนิยมอยำ่งสูงสุดในประเทศ บรำซิล 

6.ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นท่ี 6.รุ่นท่ี 6 (พ.ศ. 2551 - 2562) 

ฟอร์ด เฟียสตำ รุ่นท่ี 6 เปิดตวัในงำนแฟรงคเ์ฟิร์ตมอเตอร์โชว ์2008 และเร่ิมขำยตลำดไปทัว่

โลก รวมถึงประเทศไทย ท่ีฟอร์ดประเทศไทย ไดน้ ำเฟียสตำเขำ้มำผลิตและจ ำหน่ำย โดยในรุ่นน้ี 

เฟียสตำมีตวัถงัแบบรถซีดำน เป็นคร้ังแรก (ซีดำนคือรถทัว่ๆไปท่ีมีกระโปรงหลงัและกระโปรง

หนำ้) ซ่ึงฟอร์ดจะขำยเฟียสตำทั้งแบบซีดำนและแฮทช์แบค และจำกกำรทดสอบควำมปลอดภยัของ

เฟียสตำใหม่ ก็พบวำ่ เฟียสตำใหม่ ปลอดภยัในระดบัแถวหนำ้ของรถเล็ก และยงัไดน้ ำรุ่นพิเศษ ท่ีให้

ถุงลมนิรภยั 6 ลูกและ 7 ลูก (รถ segment น้ีปกติจะมีถุงลมให้ 1-2 จุดเท่ำนั้น)ระบบ ESP มำจ ำหน่ำย

ในไทยอีกดว้ย เคร่ืองยนตมี์ให้เลือกคือ 1.25, 1.4, 1.6, 1.4 ดีเซล, 1.6 ดีเซล ในประเทศไทยมีให้เลือก

เฉพำะ 1.4 และ 1.6 เบนซิน ภำยหลงัมีกำรเพิ่ม 1.5 เบนซิน ตวัถงัมีให้เลือกคือ 3, 5, 4 และ 2 ประตู 

van เกียร์มีใหเ้ลือกคือ อตัโนมติั 4 สปีด, ธรรมดำ 5 สปีด, และ 6 สปีด dual clutch PowerShift 

ต่อมำในปี 2014 ไดท้  ำกำรปรับ minor change ในประเทศไทย โดยมีรุ่นเคร่ืองยนต ์1.0 ลิตร 

EcoBoost มำใหเ้ลือกอีกดว้ย แต่ไม่ใช่อีโคคำร์ เน่ืองจำกฟอร์ดไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรอีโคคำร์ 

ปี 2016 ได้ยกเลิกรุ่นเคร่ืองยนต์ 1.0 EcoBoost และรุ่น 4 ประตู โดยเหลือแค่รุ่น 5 ประตู

เพียงอย่ำงเดียวทั้ ง 2 รุ่นเช่น Trend และ Sport โดยเคร่ืองยนต์ขนำด 1.5 ลิตร มีกำรเพิ่มพลังงำน

ทำงเลือกให้รองรับน ้ ำมนั E85 กลำงปี 2018 ไดยุ้ติกำรท ำตลำดแลว้ในประเทศไทย เน่ืองจำกปัญหำ

เร่ืองระบบเกียร์ 

3.8.1.2. ฟอร์ด โฟกสั 
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 ฟอร์ด โฟกสั เป็นรถยนต์นัง่ขนำดเล็ก (เซ็กเมนต-์ซีในยุโรป) ผลิตโดยบริษทัฟอร์

ดมอเตอร์ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2541 ออกแบบภำยใต้แผนฟอร์ดปี 2000 ของอเล็กซ์ ทรอทแมนซ่ึงมี

เป้ำหมำยเป็นรถท่ีมีควำมเหมือนกนัในทุกตลำดทัว่โลก โดยโฟกสัได้ออกแบบทั้งหมดโดยทีม

เยอรมนีและทีมอังกฤษของฟอร์ด ยุโรป  โฟกัสได้จ  ำหน่ำยในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2541 ท ำ

กำรตลำดต่อจำกฟอร์ด เอสคอร์ทและฟอร์ด เลเซอร์ในเอเชียและโอเชียเนีย 

 

รูปท่ี 3.2 ฟอร์ด โฟกสั 

 

3.8.1.3 ฟอร์ด เรนเจอร์ 

 ฟอร์ด เรนเจอร์เป็นรถกระบะขนำดกลำงผลิตโดยบริษทัฟอร์ดมอเตอร์ ออกแบบ

รูปลกัษณ์และทำงวศิวกรรมโดยฟอร์ดออสเตรเลีย[2] เรนเจอร์ T6 มำแทนท่ีกระบะฟอร์ดสองรุ่นคือ

ฟอร์ด เรนเจอร์ส ำหรับตลำดอเมริกำกลำง[3] และฟอร์ด เรนเจอร์ก็ใชช่ื้อมำสดำ้ บีที-50 ขำยใน

อเมริกำกลำง ยโุรปและเขตเอเชียแปซิฟิก 

 

เปิดเผยคร้ังแรกท่ีงำนแสดงรถยนตน์ำนำชำติออสเตรเลียท่ีซิดนียใ์นเดือนตุลำคม พ.ศ. 2553 

ต่อมำก็ได้ผลิตในฤดูร้อนของปี 2554 ผลิตคร้ังแรกท่ีโรงงำนออโตอ้ลัลำยแอนซ์ ท่ีจงัหวดัระยอง 

ต่อมำก็ผลิตท่ีอำร์เจนตินำ ไนจีเรียและแอฟริกำใต ] มำสด้ำได้ท ำกำรตลำดฟอร์ด เรนเจอร์โดย

เปล่ียนยี่ห้อเป็นรุ่นท่ีสองของมำสด้ำ บีที-50 เรนเจอร์ก็ยงัมีรุ่นอเนกประสงค์สมรรถนะสูงในช่ือ

ฟอร์ด เอเวอร์เรสต/์เอนดีเวอร์ 
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เคร่ืองยนต ์

 2.3 ลิตร เอคโค่บูสต ์ส่ีสูบ (I4) (เบนซิน) 

 2.5 ลิตร ดูรำเทค 25 I4 (เบนซิน) 

 2.0 ลิตร เอคโค่บลู I4 (ดีเซล) 

 2.2 ลิตร ดูรำทอร์ค I4 (ดีเซล) 

 3.2 ลิตร ดูรำทอร์ค I5 (ดีเซล) 

ระบบเกียร์  

 เกียร์ธรรมดำหำ้จงัหวะ 

 เกียร์ธรรมดำหกจงัหวะ 

 เกียร์อตัโนมติั6 จงัหวะ (Ford 6R80) 

 เกียร์อตัโนมติั10 จงัหวะ (Ford 10R80) 

 

รูปท่ี 3.3 ฟอร์ด เรนเจอร์ 

3.8.1.4 ฟอร์ด เอเวอร์เรส 

 ฟอร์ดเอเวอร์เรสย ังเป็นท่ีรู้จกัในฐำนะฟอร์ดมุมำนะในตลำดอินเดียเป็นขนำด

กลำงสำธำรณูปโภคกีฬำรถ (SUV) ท่ีผลิตโดยบริษทั Ford Motorตั้งแต่ปี 2003 กวำ่สำมชัว่อำยคุน เอ

เวอร์เรสเป็นหำ้ประตู SUV ตวัแปรของฟอร์ดเรนเจอร์ส่ีประตูรถกระบะ 

 รุ่นแรก (2003-2006) : ข้ึนอยูก่บั 1998-2006 ฟอร์ดเรนเจอร์ซ่ึงบุคลำกรทำงกลบัจำก 1998-

2006 มำสดำ้ B-Series 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sport_utility_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Ranger
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_B-Series
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 รุ่นทีส่อง (2549-2558) : จำกปี 2549-2554ฟอร์ดเรนเจอร์ซ่ึงมำจำกปี 2549-2554 มำสดำ้ BT-

50รุ่นน้ีไดรั้บกำรปรับโฉมคร้ังแรกในปี 2552 และกำรปรับโฉมคร้ังท่ีสองในปี 2556 

 รุ่นทีส่ำม (2015– ปัจจุบัน) : ยดึตำมFord Ranger (T6)และไดรั้บกำรออกแบบในออสเตรเลีย 

แต่สร้ำงข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2015 [1]รุ่นน้ีได้รับกำรปรับโฉมใหม่ในปีพ. ศ. 2561 

ใกลเ้คียงกบั Ranger 

Ford เปิดตวั MY19 Ford Everest ในเดือนพฤษภำคม 2561 กำรเปล่ียนแปลงประกอบด้วย

กำรออกแบบด้ำนหน้ำและเคร่ืองยนต์ 2.0 ลิตร Bi-Turbo I4 ใหม่คู่กบัเกียร์อตัโนมติั 10 สปีด กำร

เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ รวมถึงกำรเบรกฉุกเฉินแบบอตัโนมติั , ประตูยกก ำลงัแบบเปิดใชง้ำนมำตรฐำน

ส ำหรับรุ่น Trend และ Titanium, ล้อใหม่, Sync 3 ตอนน้ีเป็นมำตรฐำนส ำหรับรุ่น Ambiente กำร

เปล่ียนแปลงภำยในรวมถึงวสัดุสัมผสัท่ีอ่อนนุ่มมำกข้ึนโทนสีเขม้ 'ด ำ' 

 

 

รูปท่ี 3.4 ฟอร์ด เอเวอร์เรส 

 

3.8.2 ศึกษำระบบเกียร์ธรรมดำ ,อตัโนมติั, เพำเวอร์ซิฟ 

 3.8.2.1 เกียร์ธรรมดำ (Manual Transmission) 

ส ำหรับระบบเกียร์ธรรมดำในปัจจุบนั ในเมืองไทยรถส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใชเ้กียร์ธรรมดำ

กนัแลว้ เน่ืองจำกแนวโนม้ควำมนิยมในปัจจุบนัท่ีเนน้ไปท่ีกำรขบัข่ีในเมืองมำกข้ึน ไม่ค่อยเหมำะกบั

กำรขบัข่ีรถเกียร์ธรรมดำเท่ำไหร่นัก รถท่ีมีรุ่นเกียร์ธรรมดำขำย ก็มกัจะเป็นรถรุ่นถูกสุด หรือรถ

กระบะ ไม่ก็รถสปอร์ตสมรรถนะสูง ระบบเกียร์ก็มีใชท้ั้ง 5 และ 6 จงัหวะ ตำมกำรออกแบบและกำร

ใช้งำนท่ีเหมำะสมกบัรถรุ่นนั้นๆ แต่เกียร์ธรรมดำก็มีกำรพฒันำกำรมำอย่ำงต่อเน่ืองเช่นกนั เพื่อ

https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_BT-50
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_BT-50
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Ranger_(T6)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Everest#cite_note-1
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ตอบสนองควำมตอ้งกำรของคนใชร้ถท่ีชอบขบัรถท่ีแรงและเร็ว แต่ก็ยงัตอ้งกำรควำมสะดวกสบำย

ในกำรใช้งำน แม้ว่ำเกียร์ธรรมดำ ตอบสนองผูใ้ช้ในเร่ืองของพละก ำลังได้ดีกว่ำเกียร์ออโต้ แต่

ขอ้ดอ้ยของเกียร์ธรรมดำคือ กำรเสียเวลำในกำรเปล่ียนเกียร์จำกเกียร์หน่ึงไปยงัอีกเกียร์หน่ึง ตอ้งใช้

เวลำในกำรผ่อนคนัเร่ง เหยียบคลตัช์ โยกคนัเกียร์ ปล่อยคลตัช์ และกดคนัเร่ง ท่ีหลำยคนหำกไม่

คุน้เคยกบัเกียร์ธรรมดำแลว้ จะขบัไดล้ ำบำก และเคร่ืองดบับ่อยเวลำเขำ้เกียร์หน่ึง หรือเวลำเหยียบ

คลตัช์ไม่สุด 

 3.8.2.2 เกียร์อตัโนมติั (Automatic Transmission) 

เกียร์อตัโนมติัในยคุแรกๆ ท่ีใชร้ะบบกลไกลว้นๆ ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เขำ้มำช่วยควบคุม

ในกำรท ำงำนของเกียร์แบบในปัจจุบนั ตั้งแต่ยุคเกียร์ 2 จงัหวะ 3 จงัหวะ และ 4 จงัหวะในช่วงแรก

นั้นหลำยๆ คนมกัจะแหยง เน่ืองจำกระบบเกียร์ออโตรุ่้นแรกๆ นั้น เม่ือใช้งำนไปซกัระยะหน่ึง จะมี

ปัญหำมำก และเสียค่ำบ ำรุงรักษำมำก มำจนถึงยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยลี ้ำหนำ้ พฒันำไปมำก ระบบอิ

เลกทรอนิคส์เขำ้มำมีส่วนร่วม ท ำให้ปัจจุบนัเกียร์อตัโนมติันั้นมีมำกถึง 8 สปีด กำรเปล่ียนเกียร์ก็มี

ควำมแม่นย  ำมำกข้ึน เพรำะระบบคอมพิวเตอร์จะวิเครำะห์ค ำนวณ และสำมำรถรับรู้ไดถึ้งสภำพกำร

ขับข่ีของคนขับ ย่ำนควำมเร็ว และรอบเคร่ือง ท ำให้กำรขับข่ีรถเกียร์อัตโนมัติในรถบำงรุ่น 

ควำมรู้สึก "แทบ" ไม่ต่ำงจำกเกียร์ธรรมดำเลยทีเดียว เพียงแต่ไม่มี "คลตัช์" เท่ำนั้นเอง 

3.8.2.3ระบบเกียร์เพำเวอร์ชิฟ   

นวตักรรมเกียร์อตัโนมติั เพำเวอร์ชิฟท ์6 สปีด แบบดูอลัคลตัช์ (คลตัคู่) ให้กำรตอบสนองดี

เยีย่มโดยท่ีคลตัช์แบบเปียกทั้ง 2 ชุดท ำงำนประสำนกนัโดยชุดแรกท ำงำนคู่กบัเกียร์ 1, 3 , 5 และเกียร์

ถอยหลงัส่วนชุดท่ีสองท ำงำนคู่กบัเกียร์2 4 และ 6  

เม่ือต้องกำรเปล่ียนเกียร์ระบบสมองกลจะเข้ำเกียร์ถัดไปไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีรถก ำลัง

เคล่ือนท่ีซ่ึงคลตัช์ทั้งสองชุดจะสลบักนัท ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองท ำให้ไม่สูญเสียแรงบิดจำกเคร่ืองยนต์

ในช่วงเปล่ียนเกียร์เหมือนเกียร์อตัโนมติัทัว่ไปท่ีใชท้อร์คคอนเวอร์ทเตอร์ 
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3.8.1.3 ศึกษำขอ้มูลจำกช่ำงผูช้  ำนำญกำร 

เกียร์ รำคำ 

เกียร์ธรรมดำ 114,850 

เกียร์ออโต ้ 162,120 

เกียร์เพำเวอร์ชิฟ 99515 

ตำรำงท่ี 3.3 รำคำเกียร์แต่ละรุ่น 

(สำมำรถลดกำรวเิครำะห์งำนของช่ำงได ้50% อำ้งอิงจำกช่ำงผูช้  ำนำญงำนประมำณ 10 ปี) 

3.8.1.4   จดัท ำคู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด 

 ผูจ้  ำท ำได้รวบรวมข้อมูลท่ีได้ศึกษำและค้นหำมำเรียบเรียงและได้จดัท ำเป็น   คู่มือกำร

บ ำรุงรักษำระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด 
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บทที ่4 
ผลกำรปฏบิัติงำนตำมโครงงำน 

 
จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำ ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรฝึกสหกิจศึกษำ ณ บริษทั วี.พี.ออโต ้เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่ ป่ินเกลำ้)  ในแผนก ช่ำงเทคนิค โดยกำรปฏิบติังำนในแต่ละวนั ท ำให้
ผูจ้ดัท ำ ไดท้รำบวำ่ มีขอ้มูลและเอกสำร บำงส่วนท่ีให้ขอ้มูลแก่ช่ำงเทคนิคยงัไม่ครบถว้นและยงัไม่
เพียงพอต่อกำรท ำ ควำมเขำ้ใจกบัระบบเกียร์ทั้ง3 ระบบของรถยนต์ฟอร์ด  อีกทั้งเอกสำรบำงส่วน
ไม่ไดถู้กเรียบเรียงให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ ซ่ึงท ำให้เอกสำร กระจดักระจำยไปอยู่คนละท่ีและ
ยำกแก่กำรคน้หำเอกสำร ซ่ึงอำจจะมีผลท ำให้กำรซ่อมบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ เป็นไปดว้ยควำมล่ำชำ้
และอำจจะได้รับขอ้มูลของระบบเกียร์ทั้ ง3 ระบบ ไม่ครบถ้วนซ่ึงจะท ำ ให้เกิดกำรเขำ้ใจผิดทำง
ขอ้มูลได ้ดงัน้ี ทำงผูจ้ดัท ำ จึงไดจ้ดัคู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด ซ่ึงเป็นคู่มือท่ีจะ
รวบรวมขอ้มูลกำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ ธรรมดำ เกียร์ออโต ้เกียร์เพำเวอร์ซิฟ ให้เป็นระเบียบ เป็น
หมวดหมู่และเขำ้ใจ  

 

4.1 ระบบเกยีร์ธรรมดำ 

 4.1.1 กำรวเิครำะห์ปัญหำเกียร์ธรรมดำ   

1. เกียร์มีกล่ินเหมน็ไหม ้เกิดจำกกำรท่ีเกียร์มีกำรท ำงำนท่ีหนกัเกินไป จน 

ช้ินส่วนบำงช้ินเสียหำยและไหม ้

2. เกียร์ล่ืน พบไดใ้นรถท่ีใชร้ะบบเกียร์ธรรมดำ เป็นอำกำรท่ีอำจจะเก่ียว 

เน่ืองมำจำกคลทัช์เหลือน้อย จนท ำให้กำรเปล่ียนจำกเกียร์ว่ำงไปเกียร์อ่ืน แต่สักพกัเกียร์จะไหล

กลบัมำยงัเกียร์ว่ำงเอง และยงัส่งผลไปสู่กำรส่งก ำลงัท่ีบำงทีเรำเหยียบคนัเร่งอย่ำงแรงแล้ว แต่รถ

กลับวิ่งช้ำกว่ำปกติน ้ ำมันเกียร์มีกำรร่ัวซึม มีโอกำสท่ีจะเจอได้ทั้ งเกียร์ธรรมดำ และออโต้ ควร

ตรวจเช็คดูใหดี้เพรำะถำ้เกิดเหตุกำรณ์น้ีจะท ำใหเ้กียร์มีควำมร้อนสูง และส่งผลใหเ้กียร์พงัได ้

3. เกียร์มีเสียงดงัแปลกๆ อำจจะเกิดมำจำกกำรช ำรุดของเฟืองเกียร์ ลูกปืน 

4. เกียร์ไม่ตอบสนอง หลกัๆเลยจะพบเจอในระบบเกียร์ออโต ้อำกำรก็คือ กำร 

ตอบสนองท่ีชำ้ผดิปกติ เช่นเขำ้เกียร์แลว้รถไม่ขยบั หรืออำจจะขยบัชำ้กวำ่เดิม 

5. คลทัซ์ติด ใครท่ีมีรถเก่ำๆ หรือรถท่ีมีกำรใชง้ำนมำนำนพึงระวงัขอ้น้ีไวเ้ลย  

อำกำรก็คือ ไม่สำมำรถท่ีจะเขำ้เกียร์อ่ืนๆได ้เน่ืองมำจำก กำรท่ีคลทัช์ไม่สำมำรถแยกจำกลอ้ช่วยแรง

ท่ีติดกบัเคร่ืองยนตไ์ด ้
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  อำกำร :  คนัเขำ้เกียร์หลำมคอน 

  ปัญหำ :  เขำ้เกียร์ยำก 

  สำเหตุ :  เกิดจำกบูชคนัเกียร์แตก เน่ืองจำกยำงกนัฝุ่ นเขำ้เกียร์ฉีกขำด 

  กำรแก้ไขปัญหำช่ำงเทคนิค:  เปล่ียนบูชคนัเกียร์ 

กำรแก้ไขปัญหำจำกผู้ใช้ :  เหยยีบคลทัซ์ใหสุ้ดอยำ่ใส่เกียร์แรงเกินไป 

4.1.2 กำรบ ำรุงรักษำเกียร์ธรรมดำ 

1. ออกตวักระชำก 

กำรออกตวักระชำก เป็นกำรท ำให้ระบบฟันเฟืองภำยในเกียร์ ไดรั้บควำมเสียหำย อีกทั้งยงัเป็นกำร

ท ำใหผ้ำ้คลทัช์ หมดไวอีกดว้ย หำกใครท่ีมีพฤติกรรมกำรขบัรถแบบน้ีอยู ่ควรปรับเปล่ียนโดยด่วน 

กำรใชเ้กียร์ถอยใหถู้กวธีิ คือตอ้งหยดุรถใหน่ิ้งสนิทเพื่อใหเ้ฟ่ืองท่ีก ำลงัหมุนเดินหนำ้หยดุน่ิง เม่ือเรำ

เขำ้เกียร์ถอย เฟืองท่ีท ำหนำ้ท่ีเปล่ียนทิศทำงกำรหมุน จะท ำงำนโดยกำรหมุนส่งก ำลงัไฟยงักลุ่มเฟือง 

ส่งผลใหเ้ฟืองหมุนถอยหลงั แต่ถำ้เรำจอดไม่น่ิงสนิท แลว้รีบเปล่ียนเป็นเกียร์ถอย อำจส่งผลใหชุ้ด

เฟือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้ำงภำยในระบบเกียร์ธรรมดำ 
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ตำรำงท่ี 4.1 โครงสร้ำงภำยในระบบเกียร์ธรรมดำ 

 

4.2 ระบบเกยีร์ออโต้ 

4.2.1 กำรวเิครำะห์ปัญหำเกียร์ออโต ้

1.  เคร่ืองเยน็เขำ้เกียร์ แลว้เกิดอำกำรกระตุกแรงไม่น่ิมนวล เขำ้เกียร์ยำก โดย 

ส่วนใหญ่มกัจะเกิดกบัเกียร์ถอยหลงัก่อนเกียร์เดินหนำ้แต่เม่ือเคร่ืองร้อนอำกำรดงักล่ำวจะดีข้ึน 

2. กระตุก-สั่น-อืด ขณะเปล่ียนเกียร์ระหวำ่งท่ีรถวิง่อยู ่แบบขบัๆอยูร่ถมนั 

กระตุกๆอนัน้ีตอ้งคอยสังเกตอำกำรดีๆ อำจจะเร่ิมแบบกระตุกเล็ก เด๋ียวเป็นเด๋ียวหำย 

3. อำกำรคลตัช์ล่ืน ระหวำ่งเปล่ียนเกียร์ รอบเคร่ืองข้ึน แต่รถไม่ไป หรือไปชำ้ 

กวำ่ท่ีควรจะเป็น อำกำรคลตัชล่ื์นอำจเกิดจำกผำ้คลตัช์ใกลห้มด หรือใชน้ ้ ำมนัคลตัช์ผดิประเภท หรือ

เกิดจำกกำรไปลุยน ้ำท่วมสูงมำ ก็จะท ำใหค้ลตัช์ล่ืน เร่งไม่ไป แต่รอบเคร่ืองยนตข้ึ์นตำมปกติ 

4. เขำ้เกียร์ แลว้รถไม่เคล่ือนตวั ทั้งเดินหนำ้และถอยหลงั ตอ้งเร่งเคร่ืองช่วยถึง 

เกียร์ถึงจะเขำ้ โดยมกัจะมีอำกำรเกียร์ไม่เปล่ียน และไฟ D กระพริบ ร่วมดว้ย 

5. อำกำรเกียร์วดื หมำยถึงระหวำ่งวิง่ใชง้ำนปกติ เกียร์จะวดืเหมือนไม่ไดเ้ขำ้เกียร์ 

Item no Part name Part numbe QTY. 

1 หวัคนัเขำ้เกียร์ UH7146030 1 
2 น็อตยดึ 997960612 1 
3 ยำงกนัฝุ่ น M5AA17477 1 

4 ประเก็น 030317474 1 

5 แหวนรองบน M5AA17363A 1 

6 แหวนรองล่ำง M50217482 1 

7 แผน่ฉนวน 55A117501 1 
8 คนัเกียร์ M5AD17510 1 

9 เบำ้คนัเกียร์ M50417470C 1 

10 แผน่กนัควำมร้อน UH7064481 1 

11 น็อตยดึ 997960612 1 

บูชคนัเกียร์ 
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 ในรถบำงรุ่นเม่ือจอดทิ้งไวใ้หเ้ยน็ยงัสำมำรถวิ่งได ้แต่ก็จะเกิดอำกำรดงักล่ำวซ ้ ำอีกเช่นกนั ขอ้น้ีควร

ระวงัเป็นอยำ่งยิง่ เพรำะอำจท ำใหเ้กิดอนัตรำยไดง่้ำยท่ีสุด 

  อำกำร : เขำ้เกียร์ D รถไม่เคล่ือน 

  ปัญหำ : รถไม่เคล่ือนท่ี 

สำเหตุ : จำกกำรตรวจเช็คพบว่ำ  บูชคันเกียร์มีกำรเส่ือมสภำพ ท ำให้เข้ำเกียร์     

ไม่ได ้

  กำรแก้ไขปัญหำของช่ำงเทคนิค : เปล่ียนบูชสำยคนัเขำ้เกียร์ก่อนเปล่ียนควรเข้ำ

เกียร์ในต ำแหน่ง P ก่อน 

  กำรแก้ไขปัญหำจำกผู้ใช้ :  สำมำรถใชล้วดรัดเพื่อน ำเขำ้ศูนยบ์ริกำร 

4.2.2 กำรบ ำรุงรักษำเกียร์ออโต ้

1. เปล่ียนน ้ำมนัเกียร์ตำมกำรใชง้ำน 

  กำรเปล่ียนน ้ ำมนัเกียร์ตำมกำรใชง้ำน คือหน่ึงวิธีช่วยถนอมเกียร์ออโตใ้ห้อยูก่บัเรำ

ไปนำนๆ โดยปกติรอบกำรเปล่ียนน ้ำมนัเกียร์จะอยูท่ี่ 20,000-30,000 กิโลเมตร แต่ส ำหรับคนท่ีใชร้ถ

บ่อยขบัรถในพื้นท่ีท่ีรถติดบ่อยๆอย่ำงในกรุงเทพ หรือตอ้งขบัรถข้ึนเขำลงห้วยท่ีตอ้งเปล่ียนเกียร์

บ่อยๆ อำจเปล่ียนน ้ ำมนัเกียร์ท่ี 10,000 กิโลเมตรก็ได ้ข้ึนอยู่กบักำรใช้งำนเป็นหลกั บำงคนสงสัย

แล้วถ้ำไม่ค่อยได้ใช้รถควรเปล่ียนตอนไหน อย่ำงน้อย 1 ปีควรเปล่ียนคร้ังหน่ึง ถึงไม่ได้ใช้แต่

น ้ ำมนัเคร่ืองมนัก็สำมำรถเส่ือมสภำพไดเ้หมือนกนั ถ้ำอยำกให้เกียร์อยู่กบัเรำไปนำนๆ อยำ่ละเลย

เร่ืองน ้ำมนัเกียร์เป็นอนัขำด 

2. เปล่ียนเกียร์บ่อยไป พงัไวแน่นอน 

   ส่ิงแรกท่ีตอ้งท ำถำ้อยำกถนอมเกียร์ออโตใ้ห้อยูก่บัเรำไปนำนๆคือ อยำ่พยำยำมยำม

เชนเกียร์หรือเปล่ียนเกียร์บ่อย บำงคนชอบควำมเร้ำใจเปล่ียนเกียร์เองเป็นว่ำเล่นเหมือนขบัรถเกียร์

แมนนวลอยู่ หรือบำงคนขบัมำเร็วไม่ชอบเหยีบเบรคแต่ใช้กำรเชนเกียร์ต ่ำเพื่อชะลอควำมเร็วแทน 

ซ่ึงเป็นกำรกระท ำท่ีท ำร้ำยเกียร์ระบบออโตอ้ยำ่งแรง ดงันั้นถำ้ใครไม่อยำกใหเ้กียร์ไปไว พยำยำมอยำ่

เปล่ียนเกียร์ในระหวำ่งกำรขบับ่อย ใชเ้กียร์ D ให้ระบบสมองกลมนัช่วยเปล่ียนเกียร์ให ้นอกจำกช่วย

ถนอมเกียร์แลว้ ยงัช่วยประหยดัน ้ำมนัอีกดว้ย 

3. รถติดบ่อยเขำ้เกียร์ N บำ้งก็ได ้

  หลำยคนมีควำมเช่ือวำ่เวลำรถติดไฟแดง หรือติดหนกัๆอยำ่งในกรุงเทพ ถำ้ไม่

อยำกใหเ้กียร์พงัเร็วไม่ควรเขำ้เกียร์ N บ่อยๆ ใหค้ำ้งเกียร์ D ไวแ้ลว้เหยบีเบรคเอำ ช่วยยดือำยกุำรใช้

งำนเกียร์ออโตไ้ดดี้ ซ่ึงไม่เป็นควำมจริงเสมอไป กำรเขำ้เกียร์ในต ำแหน่ง N ไป D D ไป N นั้น เป็น
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กำรเขำ้เกียร์แบบปกติซ่ึงมีผลต่อกำรสึกหรอนอ้ยมำกเม่ือเทียบกบั กบัเชนเกียร์ในควำมเร็วสูง หรือ

กำรลำกเกียร์ใหร้อบสูงๆ หรือแมก้ระทัง่กำรไม่เปล่ียนน ้ ำมนัเกียร์ตำมอำยกุำรใชง้ำน ซ่ึงกำรกระท ำ

เหล่ำน้ีส่งผลใหเ้กียร์พงัไวมำกกวำ่กำรเขำ้เกียร์ N-D บ่อยๆซะอีก แต่ก็ไม่ไดบ้อกวำ่เวลำหยดุรถให้

เขำ้เกียร์ N ทุกคร้ัง มนับ่อยไป ดูจำกสถำนกำรณ์เป็นหลกั ถำ้ดูแลว้วำ่รถติดไม่นำนคำเกียร์ D แลว้ เห

ยบีเบรคไว ้ เวลำออกตวัจะไดไ้ม่ตอ้งเชนเกียร์ใหเ้สียเวลำ แต่ถำ้ติดไฟแดงหรือดูแลว้คงติดอีกนำน 

เขำ้เกียร์ N แลว้ดึงเบรคมือกนัรถไหลอีกแรงดีกวำ่ นอกจำกช่วยผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้แลว้ ยงั

ปลอดภยัในกำรขบัข่ีอีกดว้ย 

4. อยำ่เปล่ียนเกียร์เร็วเกินไป 

  คนขบัรถบำงคนใจร้อน ชอบเปล่ียนเกียร์ในขณะท่ีรถยงัไม่หยุดสนิท โดยเฉพำะ

กำรเปล่ียนจำกเกียร์ D ไป R รถยงัไม่หยุดรีบเปล่ียนเกียร์ถอยซะแลว้ ซ่ึงแน่นอนครับพฤติกรรมอยำ่ง

น้ีท ำให้เกียร์พงัไงอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย ถำ้ไม่อยำกเสียตงัคซ้ื์อเกียร์ลูกใหม่เร็ว อยำ่เปล่ียนเกียร์เกียร์เร็ว

เกินไป ใหร้ถหยดุสนิทแลว้ค่อยเปล่ียนก็ได ้มนัจะไดอ้ยูก่บัเรำไปนำนๆ 

5. ขบัเกียร์ออโตไ้ม่ตอ้งลำกเกียร์ก็ได ้

   คนไทยส่วนใหญ่ขบัรถเร็ว ยิ่งเด๋ียวน้ีรถรุ่นใหม่ๆให้ฟังก์ชัน Paddle Shift มำให้

เปล่ียนเกียร์เองไดเ้หมือนกำรขบัรถเกียร์แมนนวล ท ำให้กำรเปล่ียนเกียร์ข้ึนอยู่กบัปลำยน้ิวของเรำ 

ซ่ึงบำงคนชอบลำกเกียร์ให้รอบข้ึนไปสูงๆก่อนแล้วค่อยเปล่ียน เป็นควำมสะใจเล็กๆท่ีอำจ

สนุกสนำนเร้ำใจในช่วงสั้ นๆ แต่ผลท่ีตำมมำคือ คลตัช์ของเกียร์มนัจะไปไว ท ำให้เรำตอ้งเปล่ียน

เกียร์ก่อนเวลำอนัควรได ้ดงันั้นถำ้ไม่อยำกใหเ้กียร์ออโตพ้งัไว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 โครงสร้ำงภำยในระบบเกียร์ออโต ้
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ตำรำงท่ี 4.2 โครงสร้ำงภำยในระบบเกียร์ออโต ้

 

4.3 ระบบเกยีร์เพำเวอร์ชิฟ   

   นวตักรรมเกียร์อตัโนมติั เพำวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด แบบดูอลัคลตัช์ (คลตัคู่) ให้กำร

ตอบสนองดีเยีย่มโดยท่ีคลตัช์แบบเปียกทั้ง 2 ชุดท ำงำนประสำนกนัโดยชุดแรกท ำงำนคู่กบัเกียร์ 1, 3 

, 5 และเกียร์ถอยหลงัส่วนชุดท่ีสองท ำงำนคู่กบัเกียร์2 4 และ 6  

   เม่ือตอ้งกำรเปล่ียนเกียร์ระบบสมองกลจะเขำ้เกียร์ถดัไปไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีรถ

ก ำลังเคล่ือนท่ีซ่ึงคลัตช์ทั้ งสองชุดจะสลับกันท ำงำนอย่ำงต่อเน่ืองท ำให้ไม่สูญเสียแรงบิดจำก

เคร่ืองยนตใ์นช่วงเปล่ียนเกียร์เหมือนเกียร์อตัโนมติัทัว่ไปท่ีใชท้อร์คคอนเวอร์ทเตอร์ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 โครงสร้ำงภำยในระบบเกียร์เพำเวอร์ซิฟ 

Item no Part name Part numbe QTY. 

1 กรอบครอบเกียร์ 5M5P7J306BD 1 

2 ชุดคนัเกียร์ทั้งชุด 7M5P7C453FC 1 

3 น๊อตยดึ W711470537 1 

4 สำยคนัเกียร์ทั้งชุด 8A617E395A 1 

5 ขำยดึคนัเกียร์ M5AA17363A 1 

6 แหวนรองล่ำง 8A617E365A 1 
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ตำรำงท่ี 4.3 โครงสร้ำงภำยในระบบเกียร์เพำเวอร์ซิฟ 

 

4.3.1 กำรวเิครำะห์ปัญหำเกียร์เพำเวอร์ซิฟ 

    อำกำร: กระตุก-สั่น-อืด ขณะเปล่ียนเกียร์ระหวำ่งท่ีรถวิง่อยู ่ แบบขบัๆอยู่

รถมนักระตุกๆอนัน้ีตอ้งคอยสังเกตอำกำรดีๆ  

   สำเหตุ: เกิดจำกชุดคลทัซ์ดำ้นในเกียร์ เส่ือมสภำพก่อนก ำหนด 

   กำรแก้ไขปัญหำช่ำงเทคนิค :เปล่ียนชุดคลทัซ์และท ำควำมสะอำดช้ินส่วน

ภำยใน 

   กำรแก้ไขปัญหำจำกผู้ใช้:กำรออกตวัค่อยๆเติมคนัเร่งโดยไม่ออกตวั

กระชำกตั้งแต่ควำมเร็ว 0-60 กม. 

Item no Part name Part numbe QTY. 

1 ชุดคลทัซ์ FA677B546A 1 

2 กำ้มปู (A) CA6775155 1 

3 แผน่กนัควำมร้อน AE877A434B 1 

4 ปลัก๊เส้ือเกียร์ F1FZ7H183A 1 

5 กระบอกสูบคลทัซ์ AE877A564C 1 

6 ลูกปืนคลทัซ์ AE877A604A 1 

7 โซลินอยคลทัซ์(B) 456P7412AB 1 

8 กำ้มปู(B) CA677515 1 
9 เส้ือเกียร์ AE877505A 1 

10 โซลินอยคลทัซ์(A) AE877A604A 1 
11 แผน่กนัควำมร้อน AE877A434B 1 
12 แผน่รอง BV6PA372A 1 



62 
 

 

 

รูปท่ี 4.4 กำรถอดประกอบเกียร์เพำเวอร์ซิฟ 1 

 

 
รูปท่ี 4.5 กำรถอดประกอบเกียร์เพำเวอร์ซิฟ 2 
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บทที ่5 

สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 
  
5.1 สรุปผลกำรทดลอง 

5.1.1 สรุปผลโครงงำน 
คู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์รถยนตฟ์อร์ด ส ำหรับผูท่ี้มีควำมตอ้งกำรศึกษำขอ้มูล ควำมรู้

เก่ียวกบัระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด ท่ีท ำ กำรรวบรวมขอ้มูลไวใ้ชใ้นกำรศึกษำ เพื่อให้ผูใ้ชส้ำมำรถ
น ำ ไปศึกษำดว้ยตนเองเป็นควำมรู้ท่ีมีต่อในกำรท ำงำนทำงดำ้นน้ีเพื่อประโยชน์ส ำหรับผูต้อ้งกำร
ท ำงำน หรือสนใจรถยนตฟ์อร์ด เป็นตน้ เพื่อให้เขำ้ใจกำรท ำงำนเก่ียวกบักำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์
รถยนต ์เช่น ควำมรู้เก่ียวกบักำรบ ำรุงรักษำหรือดูแลระบบเกียร์ เป็นตน้ เพื่อเป็นประโยชน์และคู่มือ
ในกำรศึกษำในกำรท ำงำนของช่ำงเทคนิคให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกข้ึนและลดเวลำในกำรท ำงำนได้
ดีข้ึน สำมำรถลดกำรวเิครำะห์งำนของช่ำงได ้50% อำ้งอิงจำกช่ำงผูช้  ำนำญงำนประมำณ 10 ปี 
 5.1.2 ข้อจ ำกดัหรือปัญหำของโครงงำน 

 5.1.2.1 เป็นกำรศึกษำเพื่อลดปัญหำของกำรท ำงำน จึงจ ำเป็นตอ้งหำสำเหตุของปัญหำ
ใหถู้กตอ้ง 

 5.1.2.2 ในกำรศึกษำช้ินงำนจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใชช้ิ้นส่วนของระบบเกียร์ทั้ง3ระบบ เกียร์
ธรรมดำ เกียร์ออโต ้และเกียร์เพำเวอร์ซิฟ ของรถยนตใ์นกำรศึกษำหำขอ้มูล จึงใชเ้วลำค่อนขำ้งนำน
ในกำรหำขอ้มูล 

 5.1.2.3 ผูจ้ดัสร้ำงโครงกำร ยงัไม่มีควำมช ำนำญและควำมรู้เก่ียวกับระบบเกียร์ใน
รถยนต ์ฟอร์ด  

5.1.3 ข้อเสนอแนะระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 

 5.1.3.1 ควรศึกษำหำขอ้มูลต่ำงๆ และเขำ้ใจในขั้นตอนกำรท ำงำน 
 5.1.3.2 ควรมีกำรวำงแผนก่อนกำรปฏิบติังำนและวำงแผนระยะเวลำในกำรปฏิบติังำน 

5.2 สรุปผลกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 

5.2.1 ข้อดีในกำรปฏิบัติงำนสหกจิศึกษำ 

 5.2.1.1 ในกำรจดัท ำสหกิจคร้ังน้ี ท ำให้ผูจ้ดัท ำได้มีกำรแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติมเพื่อท่ี
น ำเอำขอ้มูลมำประกอบในกำรศึกษำและยงัไดป้ระสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท ำให้รู้จกัวเิครำะห์ปัญหำ
จำกกำรท ำงำนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และยงัสำมำรถแกไ้ขปัญหำดว้ยตวัเองได ้
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 เคร่ืองถอดประกอบชุดคลัตซ์ โดยกำรท ำวิศวกรรมยอ้นรอย เคร่ืองมือถอด

ประกอบชุดคลตัซ์ของระบบเกียร์เพำเวอร์ซิฟโดยใชห้ลกักำรวศิวกรรมยอ้นรอย 
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https://engineer.utcc.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
http://www.ivene1.ac.th/
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https://www.tci-thaijo.org(วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 1 พฤศจิกำยน 2562 

ฟอร์ด | รถยนตฟ์อร์ดทุกรุ่น - Ford 

https://www.ford.co.th (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 1 พฤศจิกำยน 2562) 

 

กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน (Work Manual Development) 
www.mua.go.th  (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 1 พฤศจิกำยน 2562) 

 
กำรเขียนคู่มือปฏิบติังำน 
https://pd.msu.ac.th (วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 1 พฤศจิกำยน 2562) 
 
องคค์วำมรู้ เร่ือง กำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบตั - KM Corner 
kmcorner.lib.cmu.ac.th(วนัท่ีคน้ขอ้มูล: 1 พฤศจิกำยน 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ford.co.th/
https://pd.msu.ac.th/
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ประวตัิผู้จัดท ำ 
 

  
 
รหสันกัศึกษำ   5911100018 
ช่ือ-นำมสกุล  นำย ณฐัวฒิุ  ภคปัญจพร 
อีเมล ์   boomsiam.u@gmail.com  
เบอร์โทรศพัท ์   0925455952 
คณะ   วศิวกรรมศำสตร์ 
สำขำ    เคร่ืองกลต่อเน่ือง 2 ปี 
ท่ีอยู ่ 85/247 ต ำบลบำงใหญ่ อ ำเภอบำงใหญ่ นนทบุรี  11140 
ผลงำน กำรศึกษำ ระบบเกียร์ แมนนวล,เกียร์ออโต,้เกียร์พำเวอร์ชิฟ ของรถยนต ์

ฟอร์ด บริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่ ป่ินเกลำ้) 
 

 
 
 
 

 



บทที ่2 
ทฤษฏแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทน้ีจะมีการกล่าวถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานฉบบั

น้ีเพื่อให้ตรงตามจุดประสงคท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ ในส่วนของบทน้ีจะกล่าวถึง 
2.1 หลกัการท างานระบบส่งก าลงั 
2.2 ระบบควบคุมเกียร์รถยนต ์
2.3 หลกัการท างานของคลตัช์ 
2.4  ระบบเกียร์ 
 2.4.1 ระบบเกียร์ธรรมดา 
 2.4.2 ระบบเกียร์ออโต ้
 2.4.3 ระบบเกียร์เพาเวอร์ซิฟ 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1. ระบบส่งก าลงั 
คือ อตัราส่วนของผลคูณท่ีมีความแรงของเฟือง เฟืองจะมีการสับเปล่ียนเฟือง โดยการ

เปล่ียนเกียร์ต ่าและสูง ส่วนเกียร์ต ่าจะมีจะเป็นเฟืองใหญ่และหมุนเร็วกว่า จะท าให้มีอตัตราเร่ง
มากกว่า แต่ความเร็วจะน้อยกว่า จนต้องเปล่ียนไปเกียร์ระดับกลาง ซ่ึงมีเฟืองระดับกลาง แต่
ความเร็วมากข้ึนส่วนไปเกียร์ระดบัสูง เป็นเฟืองขนาดเล็กแต่จะหมุนช้ากวา่เฟืองใหญ่แต่เฟืองเล็ก
หรือเกียร์สูงจะให้ความเร็วท่ีสูดแต่อตัตราเร่งจะน้อยกว่าแต่เกียร์สูงจะตอ้งใช้พลงังานสูงจากการ
หมุนอยา่งมาก จนตอ้งมีการเปล่ียนเกียร์เพื่อควบคุมความเร็วของรถได ้ระบบส่งก าลงัจะมีอตัราทด
ของการส่งก าลงัมีความจ าเป็นต่อการออกแบบให้ช้ินงานเคล่ือนท่ีไดต้ามความตอ้งการ เกียร์มีสอง
ประเภท คือ เกียร์อตัโนมติั และเกียร์ธรรมดา 

เกียร์มือ หรือ เกียร์ธรรมดา (Manual transmission หรือ Manual Gear) เป็นเกียร์ ท่ีตอ้งเขา้
เกียร์โดยเปล่ียนเกียร์โดยตวัผูใ้ชเ้อง โดยจะเปล่ียนเกียร์และจะตอ้งเหยียบคลชัแลว้เปล่ียนเกียร์ตาม 
เกียร์จะมีเกียร์วา่ง เกียร์ถอยหลงั และ เกียร์เดินหนา้ จะมีเกียร์ต ่า และ สูง จนถึง เกียร์ 1 ถึง เกียร์ 5 

เกียร์ออโต ้หรือ เกียร์อตัโนมติั (Automatic transmission หรือ Automatic Gear) เป็นเกียร์ท่ี
ไม่มีคลชัให้เหยียบ เป็นเกียร์ท่ีสามารถเปล่ียนเองไดอ้ตัโนมติั ตามความเร็วของรถ เกียร์จะมีเกียร์
วา่ง เกียร์ถอยหลงั และ เกียร์เดินหนา้ โดย เกียร์เดินหนา้จะเปล่ียนเกียร์ไดต้ั้งแต่รอบของเคร่ืองยนต ์
จะมีตั้งแต่เปล่ียนเกียร์ถดัไป โดยจะเลือกเขา้เกียร์แบบเปล่ียนเกียร์เองได้อตัโนมติัในรอบต ่า และ 
เกียร์เปล่ียนเองไดอ้ตัโนมติัในรอบสูง 
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เกียร์ เพาเวอร์ชิฟเป็นเกียร์อตัโนมติั 6 สปีดแบบคลทัช์คู่ ซ่ึงสามารถเลือกการเปล่ียนเกียร์
ธรรมดาได้ การใช้คลทัช์คู่จะท าให้สามารถเขา้เกียร์ 2เกียร์ได้ในเวลาเดียวกนั ดงันั้นจึงท าให้การ
เปล่ียนเกียร์เป็นอย่างต่อเน่ือง ไม่มีการขาดช่วงในการส่งก าลงั ทั้งการเลือกเปล่ียนเกียร์และการ
ควบคุมการท างานของคลทัช์จะควบคุมแบบไฟฟ้ากลไก โดยใช้TCM ข้ึนอยูก่บัการตอ้งการเปล่ียน
เกียร์ 
2.2 ระบบควบคุมเกยีร์รถยนต์ 

ระบบควบคุมเกียร์รถยนต์ รวมถึงคลัทช์และเกียร์ จะส่งพลังงานในการขบัเคล่ือนของ
เคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้ 

ระบบควบคุมเกียร์รถยนต์ต้องมีประสิทธิภาพสูง เพื่ อส ร้างความปลอดภัย และ
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานดว้ยการส่งผา่นของพลงังานในการเคล่ือนท่ีโดยข้ึนอยูก่บัสภาพในการ
ขบัข่ี เด็นโซ่เป็นผูน้ าในการผลิตช้ินส่วนส าหรับระบบควบคุมเกียร์รถยนตท์ั้งแบบธรรมดาและแบบ
อตัโนมติั 

2.2.1 โซลีนอยดเ์กียร์อตัโนมติั (AT) (PWM Solenoid) 
 

 
รูปภาพ ท่ี 2.1 โซลีนอยดเ์กียร์อตัโนมติั 

 การเลือกและการใชง้านเกียร์ต่างๆ ในระบบเกียร์อตัโนมติั (AT) ถูกควบคุมดว้ยระบบไฮ
ดรอลิก ข้ึนอยูก่บัความเร็วของเคร่ืองยนตแ์ละอตัราการเหยยีบคนัเร่ง โซลีนอยดเ์กียร์อตัโนมติั จะ
เปิดปิดและควบคุมการไหลเวยีนของน ้ามนัเกียร์อตัโนมติัเพื่อควบคุมการเลือกและการใชง้านเกียร์
ต่างๆ ดว้ยระบบไฮดรอลิก 
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2.2.2 วาลว์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั (AT) 

 
รูปภาพ ท่ี 2.2 วาลว์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั1 (AT) 

การเลือกและการใช้งานเกียร์ต่างๆ ในระบบเกียร์อตัโนมติั (AT) ถูกควบคุมดว้ยระบบไฮ

ดรอลิก ข้ึนอยูก่บัความเร็วของเคร่ืองยนต์และอตัราการเหยียบคนัเร่ง วาล์วควบคุมเกียร์อตัโนมติั 

เป็นส่วนประกอบของระบบเกียร์อตัโนมติั มีช่องเพื่อการไหลของน ้ ามนัเกียร์อตัโนมติั และโซลี

นอยดน์อยดเ์กียร์อตัโนมติัส าหรับเปิดปิดและควบคุมการไหลเวยีนของน ้ามนัเกียร์ 

2.2.3 อุปกรณ์เพื่อการขบัเคล่ือนแบบ Shift-by-Wire 
 

 
รูปภาพ ท่ี 2.3 วาลว์ควบคุมเกียร์อตัโนมติั2 (AT) 

 
ระบบเกียร์อตัโนมติั (AT) แบบ Shift-by-Wire จะประมวลผลการเปล่ียนเกียร์อตัโนมติัของ

ผูข้บัในโหมด P-R-N-D ดว้ยระบบไฟฟ้า ซ่ึงช่วยให้ควบคุมระบบเกียร์ได้ง่ายข้ึนและสามารถลด
ขนาดของคนัเกียร์ให้เล็กลง อุปกรณ์เพื่อการขบัเคล่ือนอตัโนมัติแบบ Shift-by-Wire จะเปล่ียน
โหมดการท างานของระบบเกียร์อตัโนมติั ใหส้อดคลอ้งกบัสัญญาณไฟฟ้าจากคนัเกียร์ 
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2.3 หลกัการท างานของคลตัช์ 
 หน้าท่ีของคลทัช์คือปลดก าลงัจากเคร่ืองยนต์ไปยงัล้อขบัเคล่ือน เม่ือท าการเปล่ียนเกียร์
หรือตอนสตาร์ทเคร่ืองท าให้สามารถเปล่ียนเกียร์หรือเขา้เกียร์ไดอ้ย่างน่ิมนวล และในตอนสตาร์ท
เคร่ืองท าใหเ้คร่ืองยนตส์ามารถเพิ่มความเร็วจนพอเพียงต่อการออกรถ 

เม่ือเหยียบคลัทช์ จะมีส่วน 3 ส่วนแยกจากกันคือ ล้อช่วยแรง แผ่นคลัทช์ และแผ่นกด
ประกบตวัลอ้ช่วยแรงนั้นติดอยู่กบัเพลาขอ้เหวี่ยงและหมุนไปด้วยกนั แผ่นคลทัช์มีเพลาชุดเกียร์
เสียบอยู ่เล่ือนไปมาได ้แต่เวลาหมุนจะหมุนไปดว้ยกนั แผน่กดประกบเป็นตวักดแผน่คลทัช์ให้ติด
อยูก่บัลอ้ช่วยแรง เม่ือคลายแรงกดออกโดยการเหยยีบคลทัช์เพลาขอ้เหวี่ยงและเพลาชุดเกียร์จะหมุน
เป็นอิสระไม่ข้ึนแก่กนั และเม่ือปล่อยคลทัช์มนัก็จะหมุนไปดว้ยกนั 

แผน่คลทัช์เป็นจานโลหะมีรูตรงกลาง ท าเป็นฟันเฟืองส าหรับเสียบเพลาชุดเกียร์ หนา้ทั้ง 2 
ขา้ง มีแผ่นเสียดทาน(ผา้คลทัช์) เม่ือแผ่นกดประกบแผ่นคลทัช์น้ีติดกบัลอ้ช่วยแรงจะตอ้งมีแรงกด
มากพอท่ีจะไม่ใหเ้กิดการไถล เม่ือเคร่ืองยนตมี์แรงบิดสูงสุด 

คลทัช์ท่ีใช้กนัอยู่มี 3 ชนิดคือ ชนิดสปริง ชนิดจานสปริง และชนิดแรงเหวี่ยง ทั้งหมดน้ี
ต่างกนัตรงวธีิท าใหเ้กิดแรงกดแผน่คลทัช์ 
 2.3.1 คลทัช์ชนิดลวดสปริง 

คลทัช์ชนิดน้ีท าให้เกิดแรงกดบนแผ่นกดประกบ  โดยการใช้ขดสปริงหลายตวัใส่ไวใ้น
ระหวา่งแผน่กดประกบและฝาครอบซ่ึงขดัติดกบัลอ้ช่วยแรง ขดสปริงจะยนัฝาครอบและกดแผน่กด
ประกบเขา้หาลอ้ช่วยแรง ประกบเอาแผน่คลทัช์ไวร้ะหวา่งกลาง ทั้งแผน่กดประกบและแผน่คลทัช์
ไม่ไดติ้ดตายอยูก่บัลอ้ช่วยแรงแต่เคล่ือนเขา้หรือออกได ้  

 

 
รูปท่ี 2.4 คลทัช์ชนิดลวดสปริง 
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แผ่นกดประกบนั้นติดอยู่กบัฝาครอบ  ซ่ึงขนัติดไวก้บัลอ้ช่วยแรง ทั้งสามส่วนน้ีหมุนไป
ดว้ยกนัตลอดเวลา ในขณะท่ีเหยียบคลทัช์ จะมีกลไกจากคนัเหยียบคลทัช์ไปยงัตุ๊กตาโยกให้กดลง
ไปบนแหวนรับแรง แหวนรับแรงจะกดไปบนคานงดัแผน่กดประกบ งดัเอาแผน่กดประกบให้แยก
ออกมาจากลอ้ช่วยแรง แผ่นคลทัช์จึงไม่ถูกกด ไม่สามารถถ่ายทอดแรงจากล้อช่วยแรงไปยงัห้อง
เกียร์ได ้เม่ือเราปล่อยคลทัช์ ขดสปริงจะกดแผ่นกดประกบให้เขา้กดแผ่นคลทัช์ติดแน่นกบัลอ้ช่วย
แรง แรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนจะท าให้แผ่นคลัทช์หมุนตามล้อช่วยแรงและแผ่นกดประกบพาเอา
แกนเพลาเกียร์ ซ่ึงสอดขดัไวใ้นรูกลางแผน่คลทัช์หมุนไปดว้ยส่งผา่นแรงจากลอ้ช่วยแรง ไปยงัห้อง
เกียร์ได ้

 
2.3.2 คลทัช์ชนิดจานสปริง 
คลทัช์ชนิดน้ีมีหลกัการท างานเหมือนกบัแบบขดสปริง แต่เปล่ียนสปริงแรงกดจากแบบขด

เป็นแบบจาน ไม่มีคานงดัแทน (ดูรูปท่ี 4) ช้ินส่วนประกอบก็แตกต่างกนัเล็กนอ้ย คลทัช์ชนิดน้ีดีกวา่
ชนิดขดสปริงตรงท่ีว่า การเหยียบคลัทช์ใช้แรงน้อยกว่าแบบขดสปริง  แรงกดได้จากการท่ีงาน
สปริงพยายามท่ีจะคงรูปเป็นรูปกรวยเกิดแรงกดตรงขอบจานดา้นนอก ซ่ึงต่อไวก้บัแผน่กดประกบ 

 

 
รูปท่ี 2.5 คลทัช์ชนิดจานสปริง 

เม่ือเหยยีบคลทัช์ กลไกจะดนัใหแ้บร่ิงกดไปบนจานสปริงท าใหจ้านสปริงงอตวัดนัเอาแผน่
ประกบใหแ้ยกตวัออกจากลอ้ช่วยแรง การส่งผา่นแรงจากลอ้ช่วยแรงไปยงัหอ้งเกียร์ก็ถูกตดัออก 

2.3.3 คลทัช์ชนิดแรงเหวีย่ง 
คลัทช์แบบน้ีคล้ายกับขดสปริง แต่แรงกดได้จากก้อนน ้ าหนักท่ีติดกับคานงัดแผ่นกด

ประกบ เม่ือส่วนต่างๆ ของคลัทช์หมุนไปกบัเคร่ืองยนต์ ก้อนน ้ าหนักก็จะหมุนตามไปเกิดแรง
เหวี่ยงท าให้มนัหนีจากศูนยก์ลางออกไปถึงคานงดั ให้กดแผน่กดประกบติดกบัแผน่คลทัช์และลอ้
ช่วยแรงยิ่งหมุนเร็วข้ึน แรงกดน้ีจะมากยิ่งข้ึนตามส่วน  คลัทช์ชนิดแรงเหวี่ยงน้ีสามารถใช้
แทนคลทัช์ชนิดสปริง หรือใชป้ระกอบกบัคลทัช์ชนิดสปริงได ้
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รูปท่ี 2.6 คลทัช์ชนิดแรงเหวี่ยง 

 
2.4 ระบบเกยีร์ 
2.4.1. เกยีร์ธรรมดา (Manual Transmission) 

ส าหรับระบบเกียร์ธรรมดาในปัจจุบัน ในเมืองไทยรถส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช้เกียร์
ธรรมดากนัแลว้ เน่ืองจากแนวโนม้ความนิยมในปัจจุบนัท่ีเนน้ไปท่ีการขบัข่ีในเมืองมากข้ึน ไม่ค่อย
เหมาะกบัการขบัข่ีรถเกียร์ธรรมดาเท่าไหร่นกั รถท่ีมีรุ่นเกียร์ธรรมดาขาย ก็มกัจะเป็นรถรุ่นถูกสุด 
หรือรถกระบะ ไม่ก็รถสปอร์ตสมรรถนะสูง ระบบเกียร์ก็มีใชท้ั้ง 5 และ 6 จงัหวะ ตามการออกแบบ
และการใชง้านท่ีเหมาะสมกบัรถรุ่นนั้นๆ แต่เกียร์ธรรมดาก็มีการพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนใช้รถท่ีชอบขับรถท่ีแรงและเร็ว แต่ก็ยงัต้องการความ
สะดวกสบายในการใช้งาน แมว้า่เกียร์ธรรมดา ตอบสนองผูใ้ชใ้นเร่ืองของพละก าลงัไดดี้กวา่เกียร์
ออโต ้แต่ขอ้ดอ้ยของเกียร์ธรรมดาคือ การเสียเวลาในการเปล่ียนเกียร์จากเกียร์หน่ึงไปยงัอีกเกียร์
หน่ึง ตอ้งใชเ้วลาในการผ่อนคนัเร่ง เหยียบคลตัช์ โยกคนัเกียร์ ปล่อยคลตัช์ และกดคนัเร่ง ท่ีหลาย
คนหากไม่คุน้เคยกบัเกียร์ธรรมดาแลว้ จะขบัไดล้ าบาก และเคร่ืองดบับ่อยเวลาเขา้เกียร์หน่ึง หรือ
เวลาเหยยีบคลตัช์ไม่สุด 

โครงสร้างส่วนประกอบของกระปุกเกยีร์ในระบบส่งก าลงัของรถยนต์ประกอบด้วยส่วน

หลกัๆ ทีส่ าคัญดังนี้ 

เพลา (Shaft)  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของกระปุกเกียร์  แบ่งออกไดด้งัน้ี 

      1.ชุดเพลาคลตัช์ (Clutch  Shaft)  เป็นเพลาท่ีรับก าลงังานจากเคร่ืองยนต์ส่งก าลงัขบัไป
ใหก้บั เฟืองของเพลาคลตัช์ส่งก าลงัต่อไปยงัเฟืองของเพลารอง 
      2 .ชุดเพลารอง (Counter  Shaft)  เป็นเพลาท่ีมีเฟืองเกียร์ติดอยูใ่นเพลาเดียวกนัท าหนา้ท่ี
ช่วยชุดเฟืองเพลาหลกัถ่ายทอดอตัราทดในแต่ละความเร็วตามขนาดของเฟืองเกียร์ต่างๆ เพลารองยงั
มีเพลาเกียร์ถอยหลงัมาต่ออยูก่บัเฟืองถอยหลงั 
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      3. ชุดเพลาก าลังหรือเพลาหลัก (Main Gear) เป็นเพลาท่ีท าหน้าท่ี 2 อย่าง คือ ปรับ 
เปล่ียนอตัราทด และส่งก าลงัขบัออกไปยงัลอ้ โดยผ่านเพลากลาง (อยูน่อกชุดเฟืองส่งก าลงั) และ
เฟืองทา้ย 
      4 .ชุดเฟืองถอยหลัง (Reverse Gear) มีเพียงหน้าท่ีเดียวคือ กลบัทิศทางการหมุนท่ีชุด
เฟืองหลกั ส่งมาใหห้มุนยอ้นทาง เพื่อใชส้ าหรับการถอยหลงั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.7 ต าแหน่งของเพลาต่าง ๆ 
 

 เฟือง  ในกระปุกเกียร์รถยนตท์ัว่ไปจะท าหนา้ท่ีส่งก าลงัและเพิ่มหรือลดอตัราทดของเกียร์
ไดต้ามความตอ้งการของการเปล่ียนแปลงความเร็วของรถยนต ์ ลกัษณะของฟังเฟืองในชุดเกียร์แบ่ง
ออกได ้ 3  ชนิด  คือ 

1. เฟืองฟันตรง  ลกัษณะของฟันเฟืองตรงพบเห็นในงานส่งก าลงัขบัทัว่ ๆ ไป  ใช้กบังาน
หนกั  ตวัฟันเฟืองสัมผสัอยูต่ลอดเวลา  ผิวสัมผสัของร่องฟันเฟืองจบัไดเ้ต็มฟันของเฟืองรับแรงขบั
ได้สูง  เม่ือความเร่งสูงจะเกิดการกระแทกเต็มหน้าฟันจึงท าให้มีเสียงดงั  เหมาะท่ีจะใช้งานท่ีให้
ฟันเฟืองยดืติดไม่นิยมใชใ้นระบบเกียร์รถยนต ์

 
 
 
 
 

  
รูปท่ี 2.8 ฟันเฟืองแบบตรง                                     รูปท่ี 2.9 ฟันเฟืองแบบเฉียง 

 

ซิงโครเมทเกียร ์ ซิงโครเมทเกียร ์

เพลาคลตัช ์

ซิงโครเมทเกียร ์
เฟือง

เพลา
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2.เฟืองฟันเฉียง  เป็นเฟืองท่ีไดด้ดัแปลงมาจากฟันเฟืองตรงให้มีรูปร่างตวัฟันของเฟืองให้
เอียงหรือเฉียง  ใช้งานความเร็วสูงได้ดี  ฟันต่อฟันของเฟืองสัมผสักนัได้ดีตลอดแนว  การเล่ือน
เฟืองเขา้และออกง่ายไม่มีเสียงดงั  นิยมใชก้บัเกียร์รถยนตใ์นปัจจุบนั 

3.ชุดเฟืองบริวาร  เป็นชุดเฟืองท่ีประกอบเฟืองฟันนอกและเฟืองฟันใน  ใช้ในห้องเกียร์
อตัโนมติั  ชุดเฟืองบริวารมีขนาดกะทดัรัด  มีอตัราการทดหลายค่า  รวมทั้งเกียร์ถอยหลงัการท างาน
ของเฟืองเงียบ  

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  
  การเพิม่อตัราเร็วรอบ                                                                     การหมุนกลบัทิศทาง 

รูปท่ี 2.10 ชุดเฟืองบริวาร 
 

 2.4.1.2 หน้าที่ของเกียร์ 
  เม่ือเร่ิมออกรถ  การขบัข้ึนเนินหรือบรรทุกส่ิงของหนัก  รถยนต์ตอ้งการแรงขบั
มาก  เม่ือรถยนตว์ิง่ดว้ยความเร็วบนพื้นราบ  ความตอ้งการให้ลอ้หมุนดว้ยความเร็วสูงจึงมีมากกวา่
แรงขบัส่วนแรงขบั คือ 
   แรงท่ีถ่ายทอดจากเคร่ืองยนตม์ายงัลอ้  แรงขบัสามารถเพิ่มข้ึนไดโ้ดยการเพิ่มแรง
แรงบิดดงันั้นจึงตอ้งมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแรงบิดให้กบัรถยนต์ให้สามารถท างานไดต้ามความ
ตอ้งการ  ซ่ึงจะติดตั้งอยู่ระหว่างเคร่ืองยนต์กบัเพลาขบัของรถยนต์  นอกจากนั้นยงัสามารถหมุน
กลบัทิศทางไดเ้ม่ือตอ้งการขบัเคล่ือนรถใหถ้อยหลงั  อุปกรณ์ดงักล่าวไดแ้ก่  กระปุกเกียร์ 

 
 
 
 

เฟืองพระ

อาทิตย ์

เฟืองพระ

อาทิตย์

เฟืองฟันใน 
เฟืองฟันใน 

เฟืองพระ

อาทิตย ์
แขนเฟือง

บรวิาร
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รูปที ่2.11 แสดงทิศทางการขบัของเฟือง 
 

 หน้าทีข่องเกยีร์ สรุปได้ดังนี ้
 1. การเพิ่มแรงบิดเม่ือเร่ิมออกรถ รถยนต์ตอ้งการแรงบิดอยา่งมากเพื่อให้รถยนต์เคล่ือนท่ี  
โดยใช้อตัราทดของเกียร์ต ่าเพื่อเพิ่มแรงบิดให้กบัเพลากลางซ่ึงจะท าให้รถมีก าลงัในการขบัเคล่ือน
ในระยะเร่ิมตน้ 
 2. การเปล่ียนอตัราทด  เคร่ืองยนต์ไม่สามารถส่งแรงขบัให้กบัรถยนต์ไดโ้ดยตรง  การส่ง
ก าลงัใหก้บัรถยนตส์ามารถใหร้ถยนตเ์คล่ือนท่ีไดจึ้งตอ้งมีการเปล่ียนอตัราทดของเฟือง  ซ่ึงเป็นการ
น าเฟืองมาทดก าลงั  ท าใหมี้ก าลงัและเพิ่มแรงบิดใหก้บัเพลา  ท าใหร้ถยนตว์ิง่เร็วข้ึน 
 การเปล่ียนอตัราอตัราทดจึงเป็นการเพิ่มแรงบิดให้กบัรถยนต์  เกียร์จะท าการเปล่ียนอตัรา
ทดจากเกียร์ต ่าไปเป็นเกียร์สูงเป็นการเปล่ียนแปลงการส่งก าลงัจากเฟืองทดมากมาเป็นเฟืองทดนอ้ย
ซ่ึงจะท าใหร้ถวิง่เร็วข้ึน  เคร่ืองยนตจ์ะท างานลดแรงบิดนอ้ยลงจึงช่วยใหป้ระหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 3. การขบัเคล่ือนถอยหลงัเคร่ืองยนต์ไม่สามารถหมุนกลบัทางได ้ เกียร์จะเป็นตวัปรับทิศ
ทางการหมุนของเพลา  จึงท าใหร้ถยนตเ์คล่ือนท่ีถอยหลงัไดโ้ดยการเขา้เกียร์ถอยหลงั 
 4. การตดัก าลงัรถยนต์ เม่ือเหยียบคลตัช์ให้คลตัช์จาก  โดยเล่ือนคนัเกียร์ให้อยู่ท่ีเกียร์ว่าง
การส่งก าลงัจากให้เฟืองเพลาคลตัช์ไปยงัเฟืองเพลารองด าเนินไปตามปกติ  แต่เฟืองเพลารองจะไม่
ส่งก าลงัให้เฟืองเพลาก าลงั  จึงไม่เกิดการขบัเคล่ือน  จุดน้ีจะเป็นต าแหน่งเกียร์วา่ง  หรือเป็นการตดั
ก าลงัระยนต ์
 5.  การเบรกดว้ยเคร่ือง (Engine Brake) สามารถใช้เกียร์ต ่า เพื่อลดอตัราเร็วของรถยนต์ได้
โดย เฉพาะในการขบัข่ีรถยนตล์งทางลาดชนัมาก ๆ 
 
2.4.1.3 หลกัการท างานระบบเกยีร์ธรรมดา (MT) 

หลกัการท างานของเกียร์ธรรมดา (MT) นั้นเร่ิมท่ีเหยียบแป้นคลตัช์เพื่อตดัก าลงัขบัจาก
เคร่ืองยนต ์ดงันั้นในห้องชุดเฟือง จึงไม่มีแรงมากระท าท่ีเฟืองทุกชุด เป็นจงัหวะท่ีเราโยกคนับงัคบั
ไปท่ีต าแหน่ง เกียร์ (1) ในชุดเฟืองเพลาหลกันั้นเป็นเฟืองท่ีมีอตัราทดสูงสุด (มีจ  านวนฟันมากท่ีสุด
เพื่อให้ไดแ้รงขบั หรือ แรงบิดมากๆ ส าหรับการเคล่ือนท่ีในคร้ังแรก) จะขบกบัเฟืองเพลาของระบบ 

เฟืองตวั

ใหญ่ เฟืองตวัเลก็ 
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คลตัช์จากนั้นแรงขบัน้ีก็จะส่งผา่นไปยงัชุดเฟืองเพลารอง และวนข้ึนไปยงัชุดเฟืองเพลาหลกัอีกคร้ัง
ท่ีดา้นทา้ย เม่ือปล่อยคลตัช์ใหจ้บักบัลอ้ช่วยแรงของเคร่ืองยนต ์เพลาต่างๆ ก็จะเร่ิมหมุน และแรงบิด
ท่ีเกิดข้ึนก็จะถูกส่งถ่ายไปตามล าดบั  

ต่อมาเม่ือรถเร่ิมแล่นไดค้วามเร็วพอสมควร ซ่ึงรอบเคร่ืองยนต์จะสูงเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ จน
ไม่อาจเพิ่มความเร็วไปไดม้ากกว่าน้ี จ  าเป็นท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนอตัราทดในชุดเฟืองส่งก าลงั เพื่อ
เพิ่มความเร็วให้รถเรา จึงเหยียบคลตัช์ อีกคร้ังเพื่อตดัก าลงัของเคร่ืองยนต์ แต่ในคร้ังน้ีจะมีผลต่าง
จากคร้ังแรกเพราะเฟืองต่างๆ ในหอ้งเฟืองยงัคงหมุนต่อไปเร่ือยๆ ตามแรงเฉ่ือยท่ีไดรั้บจากลอ้ แทน
จากเคร่ืองยนตด์งันั้น ในชุดเฟืองเพลาหลกัจึงมีอุปกรณ์อีกช้ินหน่ึงท่ีช่วยใหร้ะบบสามารถปรับ 

เปล่ียนเฟืองได้ในขณะท่ีมนัหมุน อุปกรณ์นั้นก็คือ ชุดเฟืองความฝืด หรือ Synchromesh 
Gears ชุดเฟืองความฝืดน้ีสร้างจากทองเหลือง  (วสัดุเดียวกบัท่ีใชใ้นผา้คลตัช์บางชนิด)  ซ่ึงมนัจะอยู่
ระหว่างกลางของเฟืองเพลาหลัก 2 เฟือง เม่ือเราโยกคนับงัคบัไปท่ีต าแหน่งเกียร์ (2) เฟืองของ
ต าแหน่งเกียร์ (1) จะถูกปลดออก จากนั้นกลไกน้ีก็จะไปเล่ือนเฟืองของเกียร์ (2) ท่ีอยูด่า้นหลงัใหเ้ขา้
มาขบกบัเฟืองตวัต่อไป ซ่ึงตอ้งอาศยัแหวนความฝืดน้ีค่อยๆ ปรับความเร็วให้เท่าๆ กนัทั้ง 2 เฟือง
ก่อน เฟืองเกียร์ (2) จึงจะเขา้ไปขบกบัชุดเฟืองเพื่อรับก าลงัจากชุดเฟืองเพลารองไดอี้กคร้ังจากนั้น
การส่งถ่ายแรงขบัจะมีลกัษณะเดียวกบัคร้ังแรกทุกประการ  

ชุดเฟืองความฝืดน้ีจะมีอยู่ท่ีชุดเฟืองเกียร์ (2) (3) (4) และ (5) เท่านั้น ส่วนเกียร์ (1) และ 
เกียร์ถอยหลงั ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ฟืองความฝืดใหก้ารท างาน เพราะเฟืองต่างๆ ในหอ้งชุดเฟืองจะหยุด
น่ิงในขณะใชง้าน เกียร์ (1) หรือเกียร์ถอยหลงั  

ฉะนั้นแลว้ก็เป็นขอ้ควรจ าประการหน่ึงวา่ หากจะใชเ้กียร์ (1) หรือ เกียร์ถอยหลงั ตอ้งใหร้ถ
หยุดสนิทเสียก่อนจึงจะโยกคนับงัคบัไปท่ีเกียร์ (1) หรือ เกียร์ถอยหลงัได ้ซ่ึงหากเราจะสังเกตแลว้ 
มกัพบวา่เวลาท่ีรถไม่หยดุน่ิงจะโยกคนับงัคบัค่อนขา้งล าบากท่ีต าแหน่งเกียร์ (1) หรือ เกียร์ถอยหลงั 

การส่งก าลงัเกยีร์แบบธรรมดา 
เกียร์แบบธรรมดาอาจจะติดตั้งตามขวาง (ดา้นซ้ายไปดา้นขวา) หรือตามแนวยาว (ดา้นหนา้

ไปด้านหลัง)  ส าหรับการติดตั้งเกียร์ตามขวางจะมีใช้กับรถยนต์ขบัเคล่ือนล้อหน้า มีเคร่ืองยนต์
ดา้นหน้า (FF) ในขณะท่ีเกิดตั้งเกียร์ตามแนวยาวจะติดตั้งในรถยนต์ขบัเคล่ือนลอ้หลงัเคร่ืองยนต ์
(FR) แนวของการส่งก าลงัจะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของการส่งก าลงัแบบตามขวางหรือตาม
แนวยาวซ่ึงมีรายละเอียดตามรูปด้านล่างเป็นประเภทของการติดตั้งเพลา ตามแนวขวางเป็นการ
ติดตั้งเพลาตามแนวยาวของการส่งก าลงั 

การส่งก าลงัเกียร์แบบธรรมดา อาจจะติดตั้งตามขวาง (ดา้นซ้ายไปดา้นขวา) ขบัเคล่ือนลอ้
หนา้ มีเคร่ืองยนตด์า้นหนา้ (FF) ดงัน้ี 
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1. ต าแหน่งเกียร์วา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี2.12 ต าแหน่งเกียร์วา่ง 

 
 

2. ต าแหน่งเกียร์ 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.13 ต าแหน่งเกียร์ 1 

เพลาคลตัช ์(เฟืองขบัส าหรบัเกียร ์1 และ 

2) 

เกียร ์1 และ เกียร ์2 

เพลารบัก าลงั 
เฟืองขบัเกียร ์1 

เฟืองขบัเกียร ์2 

เกียร ์1 

เกียร ์2 

เพลาคลตัช ์(เฟืองขบัส าหรบัเกียร ์ เฟืองเกียร ์ ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวัที่  

 
เพลาสง่ก าลงั (เฟืองเดือย

 

เฟือง ชดุเฟือง

เพลาคลตัช ์

เฟืองขบั 

เพลาสง่ก าลงั 

เฟืองขบัเกียร ์1 

ชดุเฟืองทา้ย 

เฟืองบายศร ี

เฟืองเกียร ์1 

ปลอกและดมุคลตัชต์วัที่ 1 
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1. ต าแหน่งเกียร์  2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 ต าแหน่งเกียร์  2 
 

2. ต าแหน่งเกียร์  3 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.15 ต าแหน่งเกียร์  3 
 

เพลาคลตัช ์(เฟืองขบัส าหรบั เฟืองตาม ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวั

เพลาสง่ก าลงั (เฟืองเดือย เฟือง ชดุเฟือง

เฟืองบายศร ี

เพลาสง่ก าลงั 

ชดุเฟืองทา้ย 

เฟืองขบั 

เพลาคลตัช ์

เฟืองเกียร ์2 

ปลอกและดมุคลตัชต์วัที่ 

1

เฟืองขบัเกียร ์2 

เพลา เฟืองขบัปลอกดุมคลตัช์และ

เพลาส่งก าลงั (เฟือง เฟือง ชุดเฟือง

เฟืองตาม
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5.  ต าแหน่งเกยีร์  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.16 ต าแหน่งเกียร์  4 
 

6.  ต าแหน่งเกียร์ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.17 ต าแหน่งเกียร์ 5 

เฟืองบายศร ี
ชดุเฟืองทา้ย 

เฟืองขบั 

เพลาสง่ก าลงั 

เฟืองเกียร ์5 

เฟืองขบัเกียร ์5 
ปลอกดมุคลตัช ์

และดมุตวัที่ 3 

เพลาคลตัช ์

เพลา

คลตัช ์ 

เฟืองขบัเกียร ์

4  

ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวั

ที่  2 
เพลาสง่ก าลงั (เฟืองเดือย

หม)ู 

เฟือง

บายศร ี

ชดุเฟือง

ทา้ย

เฟืองตามเกียร ์

4  

เพลา

คลตัช ์ 

เฟืองขบัเกียร ์

5  

ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวั

เพลาสง่ก าลงั (เฟืองเดือย

หม)ู 

เฟือง

บายศร ี

ชดุเฟือง

ทา้ย

เฟืองตามเกียร ์

5  

เพลาคลตัช ์

เพลาสง่ก าลงั 

เฟืองขบัเกียร ์4 
ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวั

เฟืองขบั 

เฟืองเกียร ์4 

เฟืองบายศร ี
ชดุเฟืองทา้ย 
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7.  ต าแหน่งเกียร์ถอยหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.18 ต าแหน่งเกียร์ถอยหลงั 
 

การส่งก าลงัตามแนวยาว (ดา้นหนา้ไปดา้นหลงั) 
1.ต าแหน่งเกียร์ว่าง 

 
 
 
 
 
 
 

1. ต าแหน่งเกียร์  1 
 
 

รูปท่ี 2.19  ต าแหน่งเกียร์วา่ง 6 
 
 

 

เพลาสง่ก าลงั 

เฟืองขบั 

เพลาคลตัช ์

เฟืองขบัส าหรบัเปลีย่นทิศทาง 

ปลอกดมุ (เฟือง) และดมุตวัที่ 

เฟืองเกียรถ์อย (เปลีย่น

เพลาคลตัช ์(ส  าหรบัเฟือง 

เปลีย่นทิศทาง) 

ปลอกดมุตวัที่ 1 

ชดุเฟืองทา้ย 

เฟืองบายศร ี

เพลาคลตัช ์(เฟืองขบัเกียรถ์อย) เฟืองเกียรถ์อย  ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวั

เพลาสง่ก าลงั (เฟืองเดือย เฟือง ชดุเฟือง

เพลาคลตัช ์ เฟืองรอง เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร ์4) 

เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร ์4 

เพลาคลตัช ์

เฟืองเพลารอง 

เพลาสง่ก าลงั 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.20 ต าแหน่งเกียร์วา่ง 7 
 

2. ต าแหน่งเกียร์  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ต าแหน่งเกียร์  3 
 
 

รูปท่ี 2.21 ต าแหน่งเกียร์  8 

เพลาคลตัช ์ เฟืองรอง เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร ์ เฟืองเกียร ์

ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวั เพลาสง่

เพลาคลตัช ์ เฟืองรอง เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร ์ เฟืองเกียร ์

ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวัที่ เพลาสง่

เพลาคลตัช ์

เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร ์

4 

เฟืองเพลารอง 

เพลาสง่ก าลงั 

เฟืองเกียร ์1 

ปลอกดมุคลตัช ์

และดมุตวัที่ 1 

เฟืองเพลารอง 

เพลาคลตัช ์

เฟืองขบัหลกัเฟือง

เกียร ์4

ปลอกดมุ

คลตัช ์

และดมุตวัที่ 1 

เฟืองเกียร ์2 

เพลาสง่ก าลงั 
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3. ต าแหน่งเกียร์  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.22 ต าแหน่งเกียร์  9 
 

4. ต าแหน่งเกียร์  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.23 ต าแหน่งเกียร์  10 
 

 

เพลาคลตัช ์ เฟืองรอง เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร ์ เฟืองเกียร ์

ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวัที่ เพลาสง่ก า

เพลา ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวัเฟืองเกียร ์ เพลาสง่

 

เฟืองเกียร ์3 ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวัที่ 

1 เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร ์

4 เพลาคลตัช ์
เพลาสง่ก าลงั 

เฟืองเพลารอง 

เพลาคลตัช ์

เฟืองเกียร ์4 

ปลอกดมุคลตัชแ์ละดมุตวัที่ 2 เพลาสง่

ก าลงั 
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3. ต าแหน่งเกียร์ถอยหลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.24  ต าแหน่งเกียร์ถอยหลงั 
 

 2.4.1.4 ข้อดีระบบเกยีร์ธรรมดา  

 1. ประหยดัค่าใช้จ่ายกว่าในทุกๆด้าน ตั้ งแต่ เร่ิมซ้ือรถใหม่ป้ายแดง ราคาของรถเกียร์

ธรรมดาจะถูกกวา่ และเป็นตวัล่างๆท่ีไม่ใช่ตวั Top เสมอ  ในดา้นของค่าบ ารุงรักษา ค่าน ้ ามนัเกียร์

เวลาท าการเปล่ียนถ่าย ราคาน ้ ามันเกียร์ธรรมดาก็ถูกกว่า และใช้จ  านวนน้อยกว่า  สามารถ

เปล่ียนคลชัทต่์างๆไดง่้าย ไม่ตอ้งยกเปล่ียนทั้งลูก  หากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนเกียร์ทั้งลูกจริง เกียร์

ธรรมดาทั้งลูกก็มีราคาถูกกวา่ 

  2. ประหยดัน ้ ามนักวา่ เกียร์ธรรมดาส่วนใหญ่ให้อตัราการกินน ้ ามนัท่ีดีกวา่เกียร์ออโต ้(กิน

น ้ามนันอ้ยกวา่) เน่ืองจากโครงสร้างหลายๆดา้น เช่นอตัราทด โครงสร้างภายในตวัเกียร์ท่ีไม่มีระบบ

อะไรมากนกั ท าใหล้ดการเสียดสี ลดการเสียก าลงัต่างๆออกไปได ้น ้าหนกัรวมของตวัเกียร์ธรรมดา

ก็เบากวา่ 

  3. สมรรถนะความแรงและความสนุกในการขบัข่ีท่ีดีกว่า แทบไม่ตอ้งคิดอะไรมากเพราะ

รถแข่งส่วนใหญ่ในสนามเลือกใช้รถยนตท่ี์เป็นเกียร์ธรรมดาแทบทั้งนั้น ทั้งอตัราทดต่างๆท่ีดีกว่า 

เพลา เฟืองรอง(เฟืองขบัเกียร์เฟืองขบัหลกั (เฟือง

เพลาสง่

เฟืองกลบั

เฟืองตามเกียร ์

เพลาคลตัช ์
เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร ์

4

เฟืองเพลารอง 

เพลาสง่ก าลงั 
เฟืองเกียรถ์อย 

เฟืองกลบัทิศทาง 

เฟืองเพลารอง 

Reverse gear 
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การสามารถควบคุมรอบเคร่ืองยนต์ได้เอง การเชนเกียร์ได้เองโดยไม่ต้องรอรอบ เลือกความ

เหมาะสมในการเขา้เกียร์ไดทุ้กยา่นความเร็ว 

  4. ความทนทานท่ีมากกวา่ เกียร์ธรรมดาไม่มีระบบอะไรท่ีซบัซ้อนมากนกั การสึกหรอจึงมี

ไม่มา ท าให้อายุการใช้งานคงทนยาวนาน แค่เปล่ียนผา้คลตัช์ ลูกปืนคลัตช์ แผ่นกดคลตัช์ สปริง

คลตัช์ ตามอายกุารใชง้าน ก็สามารถใชง้านต่อไดแ้ลว้ 

  5. เพิ่มสมาธิในการขบั ลดอาการเหม่อ และการหลบัใน เพราะตอ้งใชส้มาธิในการเขา้เกียร์ 

เปล่ียนเกียร์ เหยยีบคลตัช์ กดคนัเร่ง เหยยีบเบรค จึงท าใหส้มองต่ืนตวัมากกวา่ขบัรถเกียร์ออโต ้

  6. สามารถใช้ระบบ Engine Brake เม่ือยามฉุกเฉิน  เช่น  กรณี เบรคแตก หรือเบรค

กระทันหันแล้วไม่อยู่ เราสามารถใช้การเชนเกียร์ลงต ่าเพื่อให้ก าลังของรอบเคร่ืองท่ีต ่าลง ลด

ความเร็วของรถยนตไ์ด ้แต่ตอ้งใชใ้หถู้กหลกัการ และไดรั้บการฝึกฝนมาบา้ง 

 7. รับประกนั 3ปี หรือ 100,000 กิโล อยา่งใดอยา่งหน่ึงถึงก่อน 

 

 
รูปท่ี 2.25 ช้ินส่วนเกียร์ธรรมดา 

2.4.1.5 ข้อเสียระบบเกยีร์ธรรมดา 

 1. เม่ือยขาซา้ย เพราะตอ้งคอยเหยยีบคลตัช์ ยิง่เวลาขบัในเมืองรถติดๆจะยิง่เม่ือย 

2. ฝึกยาก หดัยาก ประสาทสัมผสัตอ้งดี ตอ้งใชค้วามเคยชินกวา่จะเป็น 

3. รถดบัง่าย ถา้ปล่อยคลตัช์ไม่ดี ปล่อยไม่เป็น ไม่ถูกจงัหวะ 

  4. คา้งคอสะพานยาก ตอ้งใช้ฝีมือ และความเคยชินในการไม่ท าให้รถไหลไปชนคนัหลงั

เวลารถติดอยูท่ี่คอสะพาน 
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  5. ไม่เหมาะกบัคนท่ีชอบคุยโทรศพัท์มือถือโดยไม่ใช ้Hand Free เพราะตอ้งคอยใชอี้กมือ

เข้าเกียร์ อีกมือจบัพวงมาลัยรถยนต์ ท าให้ถือโทรศัพท์มือถือไม่ถนัด แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

กฎหมายมีขอ้หา้มไวอ้ยา่งชดัเจน ยงัไงก็ไม่สมควรคุยโทรศพัทข์ณะขบัรถ 

  6. ถา้ออกรถใหม่ป้ายแดง มกัจะไม่ค่อยไดต้วัท๊อป หรือตวัสูงสุดท่ีอ๊อฟชัน่ครบๆ เพราะรถ

เกียร์ธรรมดา จะถูกจดัให้เป็นรถในตวัต ่าสุดของแต่ละรุ่น แต่ละยีห่้อ ซ่ึงราคาถูกกวา่จึงตอ้งตดัอ๊อฟ

ชัน่เสริมบางอยา่งออกไป 

  7. ไม่เปลืองผา้เบรคเท่าเกียร์ออโต ้เพราะเม่ือเบรคหรือเหยียบคลตัช์ และเขา้เกียร์วา่ง รถก็

จะไม่ส่งก าลงัให้ลอ้หมุนตามเคร่ืองยนต์ เกียร์ธรรมดาเม่ือเหยียบคลตัช์ หรือเขา้เกียร์วา่ง ระบบส่ง

ก าลงัจะถูกตดัแยกออกจากลอ้ทนัที 

 
2.4.2. เกยีร์อตัโนมัติ (Automatic Transmission) 

เกียร์อัตโนมัติในยุคแรกๆ ท่ีใช้ระบบกลไกล้วนๆ ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ควบคุมในการท างานของเกียร์แบบในปัจจุบนั ตั้งแต่ยุคเกียร์ 2 จงัหวะ 3 จงัหวะ และ 4 จงัหวะใน
ช่วงแรกนั้นหลายๆ คนมกัจะแหยง เน่ืองจากระบบเกียร์ออโตรุ่้นแรกๆ นั้น เม่ือใช้งานไปซักระยะ
หน่ึง จะมีปัญหามาก และเสียค่าบ ารุงรักษามาก มาจนถึงยุคปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีล ้าหนา้ พฒันาไป
มาก ระบบอิเลกทรอนิคส์เขา้มามีส่วนร่วม ท าให้ปัจจุบนัเกียร์อตัโนมติันั้นมีมากถึง 8 สปีด การ
เปล่ียนเกียร์ก็มีความแม่นย  ามากข้ึน เพราะระบบคอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ค านวณ และสามารถรับรู้
ไดถึ้งสภาพการขบัข่ีของคนขบั ยา่นความเร็ว และรอบเคร่ือง ท าใหก้ารขบัข่ีรถเกียร์อตัโนมติัในรถ
บางรุ่น ความรู้สึก "แทบ" ไม่ต่างจากเกียร์ธรรมดาเลยทีเดียว เพียงแต่ไม่มี "คลตัช์" เท่านั้นเอง 

ต าแหน่งการท างานของเกียร์ ในการใช้งานรถยนต์เกียร์ออโตท้ัว่ไป มีลกัษณะการใช้งาน
พื้นฐานท่ีเหมือนกนัคือ 

1. ต าแหน่ง P, R, N, D, 3, 2, 1 หรือ L 
2. ต าแหน่ง P หมายถึง Parking ส าหรับจอดรถแลว้ไม่ตอ้งการให้รถขยบั ท าหน้าท่ี

คลา้ยเบรกมือ 
3. ต าแหน่ง R หมายถึง Reverse ต าแหน่งถอยหลงั 
4. ต าแหน่ง N หมายถึง Neutral ต าแหน่งเป็นเกียร์วา่ง และสามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์

ได ้
5. ต าแหน่ง D หมายถึง Drive ใชส้ าหรับขบัเคล่ือนบนพื้นท่ีราบ และพื้นท่ีซ่ึงมีความ

ลาดชนัไม่มาก ตั้งแต่เกียร์ 1-4 
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6. ต าแหน่ง 3 หรือ S เคร่ืองยนต์จะใช้เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 3 ส าหรับกรณีข้ึน-ลงเนินสูง
หรือทางคดเค้ียว 

7. ต าแหน่ง 2 หรือ L เคร่ืองยนต์จะใช้เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 2 หรือใช้เกียร์ 1 อย่างเดียว 
ส าหรับกรณีข้ึน-ลงเนิน หรือทางลาดชนั 

2.4.2.1 โครงสร้างภายในของเกยีร์อตัโนมัติ  
หน้าทีข่องเกยีร์อตัโนมัติ เกยีร์อตัโนมัติ (Automatic Transmission)  
มีหน้าท่ีส่งถ่ายก าลงัให้รถมีการขบัเคล่ือนทั้งเดินหน้า และถอยหลงัและสามารถตดัก าลงั

งานได ้ เกียร์อตัโนมติัสามารถเพิ่มหรือลดทอร์กไดโ้ดยขบัไม่ตอ้งเปล่ียน คนับงัคบัต าแหน่งเกียร์  
เม่ือรถลงทางชนั  เกียร์ต ่าจะช่วยให้การขบัข่ีสะดวกสบายข้ึน  เน่ืองจากเคล่ือน รถยนตจ์ะช่วย  ตา้น
การเคล่ือนท่ีของรถยนตซ่ึ์งเป็นการผอ่นคลายของระบบเบรก 

 
รูปท่ี 2.26 โครงสร้างภายในของเกียร์อตัโนมติั 

 
 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

1.คุณลกัษณะของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ติดตั้งอยู่ท่ีเพลารับก าลังของเกียร์และยึดอยู่ด้านหลังของเพลาข้อ
เหวีย่งดว้ยสกรูผา่นทางแผน่ขบัทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 เติมดว้ยน ้ ามนัเกียร์อตัโนมติัและเพิ่มแรงบิดโดยรถยนต ์และถ่ายทอดแรงบิดท่ีเพิ่มข้ึนไปยงั
เกียร์  ในรถยนตเ์กียร์อตัโนมติั ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ท าหนา้ท่ีเหมือนลอ้ช่วยแรง ใชแ้ผน่ขบับางๆ 
รอบแผน่ขบัเป็นเฟืองวงแหวนใชส้ าหรับสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ขณะท่ีแผน่ขบัหมุน น ้ าาหนกัของแผน่
ขบัจะกระจายไปท าใหเ้กิดการสมดุล 
 2.หน้าทีข่องทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

1) เพิ่มแรงบิดจากเคร่ืองยนต ์
2) ขบัป๊ัมน ้ามนัของระบบไฮดรอลิกเกียร์ 
3) สลายแรงบิดจากการสั่นจากเคร่ืองยนต ์

ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร ์

ชดุคลทัซ ์จากเครือ่งยนต ์

คนัเปลี่ยนเกียร ์
ชดุเฟืองพิเน่ียน 

ตอ่เพลากลาง 
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4) เป็นลอ้ช่วยแรงช่วยใหก้ารหมุนของเคร่ืองยนตร์าบเรียบ 
5) เป็นคลตัช์อตัโนมติัตดัและต่อก าลงัของเคร่ืองยนตก์บัเกียร์  

 3.ส่วนประกอบของทอร์กคอนเวอร์เตอร 
 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ประกอบดว้ยอิมเพลเลอร์ เทอร์ไบน์ สเตเตอร์และคลตัช์ทางเดียว 
   1) ป๊ัมอิมเพลเลอร์ (Pump Impeller) ประกอบด้วยเส้ือทอร์กคอนเวอร์เตอร์และ
ครีบป๊ัมรูปโคง้งอหลายแผน่ ขอบในของครีบป๊ัมเป็นวงแหวนน า ช่วยใหน้ ้ามนัไหลไดค้ล่องตวั 
   2) เทอร์ไบน์ (Turbine) คือ กงัหันตามมีครีบหลายครีบติดอยู่ภายในเช่นเดียวกนั
กบัป๊ัมอิมเพลเลอร์แต่ทิศทางความโคง้ของครีบกลบักนั เทอร์ไบน์สวมแน่นอยูก่บัเพลารับส่งก าลงั
ของเกียร์เม่ือใช้รถในย่านเกียร์ “D” “2” “L” หรือ “R” เทอร์ไบน์ไม่หมุน เม่ือรถหยุดในย่านของ
เกียร์ “D” “2” “L” หรือ “R”และเม่ืออยู่ในย่านเกียร์ “P” หรือ “N” เทอร์ไบน์จะหมุนอิสระไปกบั
ป๊ัมอิมเพลเลอร์ 
   3) สเตเตอร์ (Stator) จะติดตั้งอยู่บนเพลาสเตเตอร์ ซ่ึงยึดติดอยู่กับเส้ือเกียร์ผ่าน
คลตัช์ทางเดียวใบพดัของสเตเตอร์จะรับน ้ ามนัท่ีมาจากเทอร์ไบน์และเปล่ียนทิศทางให้ไปกระทบ
กบัดา้นหลงั ครีบของป๊ัมอิมเพลเลอร์ เพื่อเพิ่มก าลงัให้กบัป๊ัมอิมเพลเลอร์ คลตัช์ทางเดียวจะยอม
ใหส้เตเตอร์หมุนในทิศทางเดียวกนักบัเพลาขอ้เหวีย่งเท่านั้น 
   4) คลตัช์ทางเดียว เม่ือรางตวันอกพยายามหมุนในทิศทางตามลูกศรมนัจะดนัให้
ส่วนบนของเดือยคลตัช์เคล่ือนท่ีไป รางตวันอกจึงหมุนไปได ้

 
รูปท่ี 2.27  ส่วนประกอบของทอร์กคอนเวอร์เตอร 

 4.การส่งถ่ายก าลงัของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 ถา้ใชพ้ดัลมสองตวัหนัหนา้เขา้หากนัเสียบปลัก๊ให้พดัลมตวัหน่ึงหมุน พดัลมอีกตวัหน่ึงจะ
หมุน ตามในทิศทางเดียวกนั การหมุนตามของพดัลมเกิดจากการส่งถ่ายก าลงัระหวา่งพดัลมทั้งสอง
ตวัโดยอากาศเป็นตวักลางในการส่งถ่ายก าลงั 
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 การท างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะใชป๊ั้มอิมเพลเลอร์แทนพดัลมตวัท่ีหน่ึงและใชเ้ทอร์
ไบน์แทนพดัลมตวัท่ีสอง โดยใชน้ ้ามนัเกียร์อตัโนมติัเป็นตวักลางในการส่งถ่ายก าลงังานเม่ือป๊ัมอิม
เพลเลอร์หมุนน ้ามนัในป๊ัมอิมเพลเลอร์ก็จะหมุนไปพร้อมกบัป๊ัมในทิศทางเดียวกนั 
 เม่ือป๊ัมอิมเพลเลอร์หมุนเร็วข้ึน จะท าให้น ้ ามนัเร่ิมไหลออกจากศูนยก์ลางของป๊ัมไปตาม
ครีบออกไปกระทบกบัครีบของเทอรืไบน์ ท าให้เทอร์ไบน์หมุนไปในทิศทางเดียวกบัป๊ัมอิมเพล
เลอร์ 
 หลงัจากท่ีน ้ ามนัไปกระทบกบัครีบของเทอร์ไบน์น ้ ามนัจะไหลยอ้นกลบัไปท่ีป๊ัมอิมเพล
เลอร์อยา่งต่อเน่ือง 
 
 5 หลกัการเพิม่แรงบิดของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 ถา้น าท่ออากาศมาต่อระหว่างพดัลม B (ตวัตาม)และพดัลม A (ตวัขบั) จะท าให้อากาศท่ี
ออกจาก พดัลม A มีความดนัมากข้ึนเพราะพลงังานยงัคงเหลืออยูใ่นอากาศ หลงัจากท่ีผา่นพดัลม B 
ซ่ึงช่วยให้ใบพดั ของพดัลม A หมุนเร็วข้ึน การเพิ่มแรงบิดในทอร์กคอนเวอร์เตอร์ มีผลมาจากการ
ไหลกลบัของน ้ ามนัท่ีมากระท ากบัป๊ัมอิม เพลเลอร์ โดยใชส้เตเตอร์เป็นตวัเปล่ียนแปลงทิศทางของ
น ้ามนั น ้ามนัท่ีไหลกลบัจะเพิ่มแรงบิดใหก้บั ป๊ัมอิมเพลเลอร์ โดยแรงบิดท่ีส่งมาจากเทอร์ไบน์ 

 
รูปท่ี 2.28  หลกัการเพิ่มแรงบิดของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

 
 6 การท างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ (Operation) 
 การท างานของทอร์คคอนเวอร์เตอร์ เม่ือคนัเกียร์อยูท่ี่ต  าแหน่ง “D” “2” “L” หรือ “R 

1) ขณะรถจอดติดเคร่ืองเดินเบาอยูก่บัท่ี อตัราส่วนความเร็วของเทอร์ไบน์ท่ีไป 
ยงัป๊ัมอิมเพลเลอร์จะเป็นศูนยใ์นขณะท่ีอตัราส่วนแรงบิดจะเกิดข้ึนสูงสุด เทอร์ไบน์จึงพร้อมท่ีจะ
หมุนดว้ยแรงบิดท่ีสูงมากกวา่แรงบิดจากเคร่ืองยนต ์
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รูปท่ี 2.29 แสดงการท างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ขณะรถจอดติดเคร่ืองเดินเบาอยูก่บัท่ี 

   2) ขณะรถเคล่ือนท่ีออกจากจุดจอด เม่ือปล่อยเบรกเทอร์ไบน์จะหมุนและส่งก าลงั

ไปยงัเพลารับก าลงัของเกียร์ เม่ือเหยยีบ คนัเร่ง จะท าให้เทอร์ไบน์หมุนดว้ยแรงบิดท่ีมากกวา่แรงบิด

ท่ีเกิดจากเคร่ืองยนตท์ าใหร้ถยนตจ์ะเร่ิม เคล่ือนท่ีออกไปได ้

    3) ขณะรถเคล่ือนท่ีท่ีความเร็วต ่า ขณะท่ีความเร็วรถยนตเ์พิ่มข้ึนความเร็วรอบของ

เทอร์ไบน์จะข้ึนถึงใกลเ้คียงกบัป๊ัมอิมเพลเลอร์อยา่งรวดเร็วข้ึน อตัราส่วนแรงบิดจะประมาณ 1.0 

เม่ืออตัราส่วนความเร็วของเทอร์ไบน์กบัป๊ัมอิมเพลเลอร์ถึงจุดคลตัช์ สเตเตอร์จะเร่ิมหมุนและการ

เพิ่มแรงบิดจะลดลงความเร็วรถยนตจ์ะเพิ่มข้ึนเกือบเป็น เส้นตรงท่ีเป็นสัดส่วนกบัความเร็วรอบ

เคร่ืองยนต ์

 
รูปท่ี 2.30  แสดงการท างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ ขณะรถเคล่ือนท่ีท่ีความเร็วต ่า 

 

   4) ขณะรถความเร็วปานกลางและความเร็วสูง ทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะมีหนา้ท่ีเป็น

ฟลูอิดคปัปล้ิงเท่านั้น นัน่คือความเร็วรอบการหมุนของเทอร์ไบน์เกือบจะเท่ากบัความเร็วรอบของ

ป๊ัมอิมเพลเลอร์ 

 

ป๊ัมอินเพลเลอร ์
เทอรไ์บน ์

เสือ้เกียร ์ จากเครือ่งยนต ์
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 7.การท างานของคลตัช์ทางเดียวของสเตเตอร์ 

1. เม่ือมีการไหลหมุนวนของน ้ามนัมาก 

   ทิศทางของน ามนัท่ีไหลออกจากเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์ข้ึนอยูก่บัความแตกต่าง

ของความเร็ว รอบการหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์  และเทอร์ไบน์เม่ือความเร็วรอบมีความแตกต่างกนั

มาก  ความเร็วในการ หมุนวนของน ้ ามนัท่ีผ่านป๊ัมอิมเพลเลอร์และเทอร์ไบน์จะสูง  น ้ ามนัท่ีไหล

จากเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์จะมี ทิศทางท่ีสวนทางกบัการหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์  โดยน ้ ามนัจะ

ปะทะกบัผวิดา้นหนา้ของใบพดัสเตเตอร์  ท าให้สเตเตอร์ หมุนในทิศทางตรงกนัขา้มกบัทิศทางการ

หมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์  สเตเตอร์จะถูกล็อกโดย คลตัช์ทางเดียว  ไม่ให้มีการหมุน  แต่ใบพดัจะท า

ใหทิ้ศทางของน ้ามนัท่ีไหลเปล่ียนแปลง  ท าใหเ้พิ่มแรง หมุนใหก้บัป๊ัมอิมเพลเลอร์ 

 
รูปท่ี 2.31  แสดงทิศทางของน ้ามนัท่ีไหลออกจากเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์ 

2. เม่ือมีการไหลหมุนวนของน ้ามนันอ้ย 

  ขณะท่ีความเร็วรอบของเทอร์ไบน์ใกลเ้คียงกบัป๊ัมอิมเพลเลอร์  ความเร็วของน ้ า 

มนัท่ีออกจาก เทอร์ไบน์จะมากข้ึน  ในทางกลบักนัความเร็วของน ้ ามนัท่ีผ่านป๊ัมอิมเพลเลอร์  และ

เทอร์ไบน์จะลดลง  ทิศ ทางการไหลของน ้ ามันท่ีออกจากเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์จะมีทิศทาง

เหมือนกบัทิศทางการหมุนของป๊ัมอิม เพลเลอร์  

   ดงันั้นน ้ ามนัจะปะทะกบัดา้นหลงัของใบพดัสเตเตอร์  คลตัช์ทางเดียวจะยอมให้ส

เตเตอร์หมุนใน ทิศทางเดียวกนักบัป๊ัมอิมเพลเลอร์  เม่ือความเร็วรอบของเทอร์ไบน์ใกล้เคียงกบั

ความเร็วรอบของป๊ัมอิมเพล เลอร์  เราเรียกวา่จุดคลตัช์หรือจุดคปัปล้ิง 

 

 

 



28 
 

 
รูปท่ี 2.32 แสดงทิศทางการไหลของน ้ามนัท่ีออกจากเทอร์ไบน์ไปยงัสเตเตอร์ 

 ท่ีมีทิศทางเดียวกนักบัทิศทางการหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์ 

 8  กลไกลอ็กคลตัช์ (Lock-Up Clutch Mechanism) 

   ทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะส่งก าลงัจากเครืองยนตไ์ปยงัเกียร์ในอตัราส่วนเกือบ ความ

แตกต่างใน การหมุนจะมีอยา่งนอ้ยท่ีสุดประมาณ 4-5%  ก าลงัจากเคร่ืองยนตท่ี์ผา่นทอร์กคอนเวอร์

เตอร์จะได้ไม่ถึง 100%  เน่ืองจากเกิดการสูญเสียพลงังาน   ดังนั้น จึงมีการออกแบบ ให้มีกลไก

ของล็อกคลัตช์  เม่ือความเร็ว รถประมาณ  60 กม./ชม. หรือสูงกว่า จึงสามารถส่งก าลังจาก

เคร่ืองยนตไ์ปยงัชุดส่งก าลงัไดเ้กือบ 100% 

1. ส่วนประกอบของล็อกคลตัช์ 

    ล็อกคลตัช์ติดตั้งอยูบ่นดุมเทอร์ไบน์ท่ีดา้นหน้าแดมเปอร์สปริง (Damper Spring) 

เป็นตวัยืดหยุ่น  แรงบิดท่ีเกิดจากการจบัของคลตัช์เพื่อป้องกนัการกระตุก (Shock) แผ่นความฝืด 

(Frition Material) ยึดติดอยู่กบัฝาด้านหน้าของทอร์กคอนเวอร์เตอร์  เพื่อป้องกนัไม่ มีการเกิดการ

ล่ืนไถลเม่ือล็อกอพัคลตัช์ท างาน 

2. การท างานของล็อกคลตัช์ การจบัและการปล่อยของล็อกคลตัช์  ก าหนดโดยการ 

เปล่ียนทิศทางการไหลของน ้ามนั  ไฮดรอลิกภายในทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

2.1 ต าแหน่งล็อกคลตัช์ไม่ท างาน  

   ขณะขบัข่ีรถความเร็วต ่า  น ้ ามนัเกียร์ (ความดนัทอร์กคอนเวอร์เตอร์) จะไหลไปท่ี

ดา้นหนา้ ของล็อกคลตัช์  ท าให้ความดนัของน ้ ามนัเกียร์ท่ีดา้นหนา้  และหลงัของล็อกคลตัช์เท่ากนั  

ล็อกคลตัช์จึงไม่ ท างาน 
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รูปท่ี 2.33   แสดงการท างานของล็อกคลตัช์ในต ่าแหน่งล็อกคลตัช์ไม่ท างาน 

    

2.2 ต าแหน่งล็อกอพัคลตัช์ท างาน (Engaging)  

    เม่ือขบัข่ีรถท่ีความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง  น ้ ามนัเกียร์จะไหลไปท่ีดา้นหลงั

ของล็อก คลตัช์  ลูกสูบล็อกคลตัช์จะถูกอดักบัเรือนของทอร์กคอนเวอร์เตอร์  ล็อกคลตัช์และฝา

ครอบจะหมุนไป ดว้ยกนั  

 
รูปท่ี  2.34  แสดงการท างานของล็อกคลตัช์ในต ่าแหน่งล็อกคลตัช์ท างาน 

9  ส่วนประกอบของกลไกควบคุมเกยีร์อตัโนมัติ Manual Linkage)  

1. คนัเกียร์ (Sift Selector Lever) คนัเกียร์มีหนา้ท่ีเปล่ียนต าแหน่งเกียร์  เช่น  ขบั 

 ข่ีปกติใชเ้กียร์  “D”  ขบัข้ึนท่ีชนัใชเ้กียร์ “2”  ถา้ ตอ้งการแรงมากใชเ้กียร์  “L” ขอ้ควรระวงั  

ก. อย่าเล่ือนคันเกียร์ไปท่ี  “R” (ถอยหลัง)  เม่ือรถยงัไม่จอดน่ิงหรือยงั

เดินหนา้อยูเ่พราะอาจท าให ้เกียร์เสียหายได ้ 

ข.  อย่าเล่ือนคนัเกียร์ไปท่ี  “P” (จอด)  ขณะท่ีรถยงัไม่จอดน่ิงเพราะอาจท า

ใหเ้กียร์เสียหายได ้
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ค.  อย่างเหยียบคนัเร่ง  ขณะท่ียงัเหยียบเบรกอยู่ดว้ยต าแหน่งเกียร์เดินหน้า

หรือถอยหลงั จะเป็นการ เพิ่มภาระกบัเกียร์และอาจท าใหเ้กียร์เสียหายได ้ 

ง.  การจอดรถไวช้ั่วคราวขณะเคร่ืองยนต์ท างานอยู่  ให้เล่ือนคนัเกียร์ไป  

“P” หรือ “N” และดึงเบรก มือไวเ้พื่อป้องกนัการเคล่ือนตวัของรถ 

2. แป้นคนัเร่ง (Accelerator Pedal) การเหยยีบคนัเร่งจะสัมพนัธ์กนัระหวา่งระยะ 

เหยียบแป้นเร่งกบัต าแหน่งล้ินเร่งเปิดและหน่วย ควบคุมน ้ ามนัเกียร์  ท่ีกระปุกเกียร์  สายคนัเร่งจึง

ต่อจากกลไกแป้นคนัเร่งไปล้ินเร่ง  และกระปุกเกียร์ดว้ย เกียร์อตัโนมติัเปล่ียนต าแหน่งเกียร์ข้ึนลง  

 10  คุณสมบัติของน า้มันเกยีร์อตัโนมัติ (Automatic Transmission Fluid-ATF) 

 น ้ ามนัเกียร์อตัโนมติัผลิตมาจากน ้ ามนัปิโตเลียมเกรดสูงพิเศษผสมกบัตวัเติมพิเศษหลาย

อยา่งใชห้ล่อล่ืน เกียร์อตัโนมติั  เรียกวา่  น ้ามนัเกียร์อตัโนมติั หนา้ท่ีของน ้ามนัเกียร์อตัโนมติั 

   1) ถ่ายทอดแรงบิดจากทอร์กคอนเวอร์เตอร์ไปยงัเกียร์  

   2) ควบคุมระบบ (ไฮดรอลิก) การท างานของคลตัช์และเบรกในส่วนของชุดเกียร์ 

   3) หล่อล่ืนชุดเฟืองพิเน่ียนและช้ินส่วนเคล่ือนท่ีอ่ืน ๆ 

   4) ระบายความร้อนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 

 การระบายความร้อนน ้ ามนัเกียร์อตัโนมติั การส่งถ่ายก าลงัผ่านน ้ ามนัเกียร์ในทอร์กคอน

เวอร์เตอร์  การใช้น ้ ามนัเกียร์ควบคุมการท างานและการ หล่อล่ืน  ย่อมเกิดความร้อนกบัน ้ ามนัเพื่อ

รักษาคุณสมบติัและอายุการใชง้านของซีลและน ้ ามนัเกียร์  ตอ้ง ถ่ายเทความร้อนส่วนเกินดว้ยแผง

ระบายความร้อน  แลว้หมุนเวยีนกลบัสู่ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

 การตรวจน ้ามนัเกียร์อตัโนมติั ( Automatic Transaxle Fluid –ATF) 

 ตรวจคุณภาพน ้ามนัเกียร์ 

   1) ตรวจการเส่ือมคุณภาพดว้ยการหยดดู  

   2) ตรวจการเส่ือมคุณภาพด้วยการดมกล่ินท่ีผิดปกติและส่ิงเจือปนในน ้ ามนั  ถ้า

น ้ามนัขุ่นและเงา  แสดงวา่แผน่คลตัช์หรือแผน่เบรกไหม ้ 

 ตรวจระดบัน ้ามนัเกียร์  

   1) ดึงเบรกมือเขา้ต าแหน่ง P  ใชท่ี้หนุนลอ้หนุนทั้ง 4 ลอ้ 

   2) ติดเคร่ืองยนตจ์นอุณหภูมิน ้ามนัเกียร์ถึงอุณหภูมิ 60-70 องศา  

   3) ขณะเคร่ืองยนตเ์ดินเบาใหเ้ปล่ียนเกียร์จากต าแหน่ง P  ไปยงัต าแหน่งต่าง ๆ 

   4) ปล่อยใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินเบาสักครู่  



31 
 

   5) เล่ือนคนัเกียร์ไปยงัต าแหน่ง P  

   6) ดึงกา้นระดบัน ้ ามนัเกียร์ข้ึน  ระดบัน ้ ามนัเกียร์จะตอ้งอยู่ระหว่างขีด F  และขีด  

L การตรวจการร่ัวซึมของน ้ามนัเกียร์  สามารถตรวจไดต้ามจุดต่าง ๆ ดงัน้ี 

    1) ปะเก็น  โอริง  และปลัก๊  

    2) ท่อน ้ามนัและขอ้ต่อ 

    3) แผงระบายความร้อน 

2.4.2.2 ข้อดีระบบเกยีร์ออโต้ 

 1. ความสะดวกสบาย อย่างท่ีรู้กนัช่ือก็บอกว่าออโต ้มนัก็ตอ้งสบาย ง่าย ไม่ยุง่ยาก ระบบ

มนัก็จะท างานใหเ้อง เราก็ไม่ตอ้งเม่ือย เหยยีบคลตัช์ เขา้เกียร์ 

2. ความง่ายในการฝึกหดั ไม่ตอ้งพะวงเร่ืองเหยยีบคลตัช์ ปล่อยคลตัช์ 

3. ไม่ตอ้งกลวัดบัตอนออกตวั 

4. ไม่ตอ้งกลวัรถไหลเวลาคา้งท่ีคอสะพาน 

5. มืออีกขา้งไม่ตอ้งคอยจบัเกียร์ และไม่ตอ้งเปล่ียนเกียร์ตลอดเวลา สามารถเอาไป 

ใชท้  าอยา่งอ่ืนได ้ 

 6. รับประกนั 3ปี หรือ 100,000 กิโล อยา่งใดอยา่งหน่ึงถึงก่อน 

2.4.2.3ข้อเสียระบบเกยีร์ออโต้ 

1. แพงกวา่ในทุกๆอยา่งตั้งแต่ตวัราคารถท่ีซ้ือ ค่าดูแลรักษา ต่างๆ เม่ือเสียส่วนใหญ่ก็ตอ้ง

ยกเปล่ียนทั้งลูก ซ่ึงมีราคาสูง หากถอดมาซ่อม ถ้าช่างไม่ช านาญจริง มกัจะซ่อมไม่จบง่ายๆ เกิด

ปัญหาเกียร์กระตุก เกียร์กระชาก เกียร์เปล่ียนไม่ครบ 

  2. กินน ้ ามนัมากกว่า เพราะมีการเสียดสีเยอะ มีระบบต่างๆวุ่นวายกว่า น ้ าหนักตวัเกียร์ท่ี

มากกวา่ 

  3. สมรรถนะ อาจจะดอ้ยกวา่เกียร์ธรรมดาเล็กนอ้ย อาจมีอาการรอรอบ ยิ่งถา้เกียร์ออโตรุ่้น

เก่าๆท่ีไม่มีการพฒันาสูงๆให้มีความฉลาดมากนกั ก็จะท าให้การเร่งแซง หรือข้ึนเนิน ข้ึนเขาต่างๆ 

เกียร์ออโตป้รับใหเ้องไม่ถูกใจไม่ไดด้ัง่ใจผูข้บัข่ี 

  4. ความทนทานท่ีนอ้ยกวา่ ถา้ใชง้านหนกั ลากรอบสูงบ่อย ออกตวักระชากแรงๆบ่อย หรือ

โมดิฟายเคร่ืองยนตใ์หมี้ความแรงกวา่เดิม ก็จะท าใหเ้กียร์ออโตพ้งัง่าย 

  5. ท าให้หลบัในง่าย เหม่อลอย เกิดอุบติัเหตุไดง่้ายกวา่ หรือบางคร้ังอาจจะเผลอลืมเปล่ียน

เกียร์มาท่ีต าแหน่ง N หรือเกียร์วา่ง ขณะจอดติดไฟแดง หากลืม หรือเผลอปล่อยการเหยียบเบรคก็จะ



32 
 

ท าให้รถพุ่งไปชนคนัหน้าได ้หรือแมก้ระทัง่การสตาร์ทรถทิ้งไวแ้ลว้มีเด็กอยูใ่นรถยนต์ เด็กอาจจะ

เล่นเกียร์และเล่ือนไปท่ีต าแหน่ง D หรือ Drive รถก็จะวิง่ไปเองท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

  6. กินผา้เบรคมากกว่าเกียร์ธรรมดา เพราะส่วนใหญ่แล้ว ผูใ้ช้งานรถเกียร์ออโตช้อบเข้า

เกียร์ D คา้งไว ้และท าการเหยียบเบรคให้ไหลไปเร่ือยๆ ระบบส่งก าลงัก็ท  างานตลอดเวลาเพื่อใหร้ถ

เคล่ือนตวั ท าใหต้อ้งใชง้านระบบเบรกมากกวา่ปกติ 

 
รูปท่ี 2.35  ช้ินส่วนภายในเกียร์ออโต ้

2.4.3 ระบบเกยีร์เพาเวอร์ชิฟ   

   นวตักรรมเกียร์อตัโนมติั เพาเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด แบบดูอลัคลัตช์ (คลตัคู่) ให้การ

ตอบสนองดีเยี่ยมโดยท่ีคลตัช์แบบเปียกทั้ง 2 ชุดท างานประสานกนัโดยชุดแรกท างานคู่กบัเกียร์ 1, 

3 , 5 และเกียร์ถอยหลงัส่วนชุดท่ีสองท างานคู่กบัเกียร์2 4 และ 6  

   เม่ือตอ้งการเปล่ียนเกียร์ระบบสมองกลจะเขา้เกียร์ถดัไปไวล่้วงหน้าในขณะท่ีรถ

ก าลังเคล่ือนท่ีซ่ึงคลัตช์ทั้ งสองชุดจะสลับกันท างานอย่างต่อเน่ืองท าให้ไม่สูญเสียแรงบิดจาก

เคร่ืองยนตใ์นช่วงเปล่ียนเกียร์เหมือนเกียร์อตัโนมติัทัว่ไปท่ีใชท้อร์คคอนเวอร์ทเตอร์ 

2.4.3.1โครงสร้างภายในเกียร์เพาเวอร์ชิฟ 
เกียร์ DPS6 เป็นเกียร์อตัโนมติั 6 สปีดแบบคลตัช์คู่ ซ่ึงสามารถเลือกการเปล่ียนเกียร์เป็น

แบบเกียร์ธรรมดาได ้การใชค้ลตัช์คู่จะท าให้สามารถเขา้เกียร์2 เกียร์ไดใ้นเวลาเดียวกนั ดงันั้นจึงท า
ใหก้ารเปล่ียนเกียร์เป็นไปยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการขาดช่วงในการส่งก าลงั ทั้งการเลือกเปล่ียนเกียร์และ
การควบคุมการท างานของคลัตช์จะถูกควบคุมแบบไฟฟ้า -กลไก โดนใช้ TCM ข้ึนอยู่กับความ
ตอ้งการเปล่ียนเกียร์ 
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รูปท่ี 2.36 โครงสร้างภายในเกียร์เพาเวอร์ชิฟ 

 1.การออกแบบและลกัษณะเด่นของเกียร์ DPS6  

   1.ระบบควบคุมการท างานของคลตัช์และการเปล่ียนเกียร์เป็นแบบไฟฟ้า-กลไก 

   2.ระบบคลทัช์คู่ซ่ึงเป็นแบบคลตัช์แหง้ 

   3.TCM (โมดุลควบคุมเกียร์) จะถูกติดตั้งไวภ้ายนอกเกียร์ 

   เกียร์จะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับรถยนต์ขบัเคล่ือนลอ้หน้า เกียร์มีโครงสร้าง

เป็นแบบ 3เพลา ต าแหน่งเกียร์ท่ีเป็นเลขค่ีจะเช่ือมต่อกบัคลตัช์ 1 ส่วนต าแหน่งเกียร์ท่ีเป็นเลขคู่และ

เกียร์ถอยหลงัจะเช่ือมต่อกบัคลตัช์2 นอกจากน้ีระบบคลตัช์คู่แบบคลตัช์แห้งจะประกอบไปด้วย

แผน่คลตัช์เด่ียวจ านวน2 แผน่ติดตั้งอยู่ในลกัษณะขนานกนัซ่ึงคลตัช์ทั้งสองจะถูกใช้เพื่อท าให้เกิด

การส่งก าลงัเพื่อออกตวัจากจุดหยดุน่ิง และเพื่อการเปล่ียนเกียร์ 

   การเปล่ียนเกียร์จะท าไดโ้ดยอาศยัมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่มีแปรงถ่าย 2 ตวั ซ่ึงแต่ละ

ตวัจะควบคุมชุมดรัมเลือกเปล่ียนเกียร์ ดรัมเลือกเปล่ียนเกียร์ทั้ง2 ตวัจะมีลกัษณะเฉพาะและมีร่อง

เพื่อควบคุมการท างานของกา้มปูเปล่ียนเกียร์ 

   เหนือส่ิงอ่ืนใด เส้ือของชุคลตัช์คู่จะเป็นท่ีอยู่ของแผ่นขบั จากกดคลตัช์2ตวั และ

แผ่นคลตัช์ 2 แผ่น โดยแผ่นขบัจะถูกติดตั้งอยูบ่นเพลาอินพุท(เพลากลวง) ของเกียร์ แรงบิดจะถูก

ส่งผ่านคลตัช์แต่ละตวั ซ่ึงติดตั้งในลกัษณะขนานกนั มีรูปแบบเป็นเหมือนมีเกียร์ธรรมดา 2 ลูก 

คลทัช์ไดถู้กออกแบบให้เป็นแบบปกติเปิด (ตดัก าลงั) เพื่อป้องกนัความเสียหายแก่เกียร์ในกรณีท่ี

เกิดความบกพร่อง 
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  2 ลกัษณะเด่นของเกียร์นีคื้อ  

    1. ติดตั้งในรถยนตข์บัลอ้หนา้ 

   2. เส้ือเกียร์อะลูมิเนียม 2 ส่วน 

   3. มี 6 เกียร์เกินหนา้ และ 1 เกียร์ถอยหลงั 

   4. คลตัช์คู่ พร้อมการปรับการสึกหรออตัโนมติั 

   5. เพลาอินพุท 2 เพลา 

   7. เพลาเอาทพ์ุท 2 เพลา ขบกบัเฟืองทา้ย เพื่อท าให้เกิดอตัราทดเฟืองทา้ย 

   8.ใชร้ะบบควบคุมการท างานของคลตัช์ และการเปล่ียนเกียร์ แบบไฟฟ้า-กลไก 

   9. เหมาะส าหรับใชใ้นรถยนตไ์ดห้ลายรุ่น 

   การท างานของเกียร์จะไม่มีการขาดช่วงในการส่งก าลงั ซ่ึงเป็นขอ้ดีหลกัๆ ของ

เกียร์เพาเวอร์ชิฟ เม่ือเปรียบเทียบกบัเกียร์อตัโนมติัทัว่ๆ ไปแลว้ จะมีประสิทธิภาพสูงกวา่อยา่งเห็น

ไดช้ดั เกียร์รุ่นน้ีจะไดรั้บการออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย และเพื่อการใชง้าน 

   เม่ือเปรียบเทียบกบัเกียร์ธรรมดาทัว่ๆ ไป อตัราทดเกียร์จะไดจ้ากภายในเกียร์ซ่ึงได้

จากการขบเฟืองหน่ึงคู่ท่ีอยูบ่นเพลาอินพุทและเพลาเอาทพ์ุท ซ่ึงเพลาอินพุทจะแบ่งออกเป็น2ส่วน 

ประกอบไปดว้ยเพลากลางและเพลาตนั 

   คลตัช์แหง้ ซ่ึงถูกควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการท างานของกลไกใน

เกียร์น้ีไดถู้กจดัเรียงในลกัษณะท่ีขนานกนัเพื่อลดขนาดลง ส่งผลใหก้ารออกแบบมีขนาดกะทดัรัด 

กลไกควบคุมการเปล่ียนเกียร์ภายนอกถูกยกมาจากเกียร์อตัโนมติั 

  3. คันเลือกเกยีร์จะมีต าแหน่งดังนี้ 

   1. P(จอด) ต าแหน่งจอด 

   2. R(ถอยหลงั) เกียร์ถอยหลงั 

   3. N(วา่ง) เกียร์วา่ง 

   4. D(ขบัเคล่ือน) ขบัเคล่ือนเดินหนา้เปล่ียนเกียร์โดยอตัโนมติั 

   5.S(สปอรต)์ โหมดสปอร์ตและการเปล่ียนเกียร์แบบแมนนวล 

   ใชน้ ้ามนัเกียร์แบบสังเคราะห์ และมีรูเติมน ้ามนัเกียร์ซ่ึงจะใชส้ าหรับการ

ตรวจสอบระดบัน ้ามนัเกียร์เพิ่มใหไ้ดร้ะดบั โดยมีค่าความจุน ้ามนัเกียร์ทั้งหมดเป็น 1.8 ลิตร ในการ

บริการค่าความจุในการเติมน ้ ามนัเกียร์เป็น 1.5 ลิตร 
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  4 ระบบคลทัช์คู่  

   เกียร์ DPS6 จะใชร้ะบบคลตัช์คู่แบบคลตัช์แหง้ เพื่อส่งถ่ายแรงบิดไปยงัชุดเกียร์

ผา่นเพลาอินพุท 2 เพลา 

   ระบบคลตัช์คู่ประกอบดว้ย 

1. ชุดคลทัช์ 

2. ชุดควบคุมคลตัช์ 

3. กา้มปูแบบไฟฟ้า-กลไก จ านวน2ตวั ซ่ึงแต่ละตวัจะถูกควบคุมโดย

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่าน 

   ชุดคลตัช์จะเช่ือมต่ออยูก่บัเพลาอินพุทของเกียร์ 2 เพลา และชุดคลตัช์จะถูกติดตั้ง

เขา้กบัแผน่ขบัดว้ยนตัถา้ตอ้งการถอดเกียร์ออก จ าเป็นจะตอ้งถอดนตัเกล่าน้ีออกจากแผน่ขบั 

  5 ชุดคลตัช์คู่ (Double clutch unit) 

   ระบบคลัทช์จะเป็นแบบคลัตช์คู่แบบแห้งพร้อมระบบการปรับการสึกหรอ

อตัโนมติั ชุดคลทัช์จะถูกควบคุมอยา่งอิสระผ่านแอ็คทูเอเตอร์กา้มปูแบบไฟฟ้า-กลไก 2ชุด คลตัช์

จะถูกควบคุมผา่นชุดกดคลตัช์ ซ่ึงประกอบดว้ยลูกปืนกดคลทัช์ 2 ตวั และจานกดคลตัช์ 2 แผน่ 

   แรงบิดจะถูกส่งผ่านคลัตช์แต่ละตัว ซ่ึงจะจัดเรียงอยู่ในลักษณะขนานกัน

เปรียบเสมือนมีเกียร์ 2ตวั ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยัคลตัช์คู่จะถูกออกแบบให้เป็นแบบปกติ

เปิด คลตัช์ชนิดน้ีอาจถูกเรียกวา่ active clutch ซ่ึงคลตัช์น้ีจะมีแรงกดคลตัช์เป็นศูนย ์ถา้ไม่มีแรงเพียง

เล็กนอ้ยถูกจ่ายไปท่ีสปริงกดคลตัช์ 

   ชุดคลตัช์จะถูกติดตั้งพร้อมกบัระบบการปรับการสึกหรอโดยอตัโนมติัภายใน เพื่อ

รักษาระยะการท างานท่ีจ าเป็น ดงันั้นระยะห่างของแผน่คลตัช์จะถูกรักษาใหอ้ยูใ่นระยะท่ีจ ากดั เพื่อ

เป็นการดูดซบัแรงสั่นสะเทือน แดมเปอร์ลดแรงสั่นสะเทือนจึงถูกติดตั้งรวมอยูใ่นแผน่คลตัช์ 

   ขณะอยูใ่นสภาวะปกติ สปริงกดคลตัช์ทั้ง 2 ตวัจะท าใหค้ลตัช์อยูใ่นต าแหน่งเปิด 

(ตดัก าลงั) และเม่ือตอ้งการใหค้ลตัช์อยูใ่นต าแหน่งปิด(ต่อก าลงั) จะท าไดโ้ดยอาศยัลูกปืนกดคลตัช์

กระท ากบัสปริงกดคลตัช์ท่ีเก่ียวขอ้ง จากการกดสปริงกดคลทัช์ จานกดคลตัช์และแผน่ขบัเขา้ไว้

ดว้ยกนั 
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  6 .ชุดกดคลตัช์ (Engaging unit)  

   ชุดกกคลตัช์จะส่งถ่ายแรงจากแอค็ทูเตอร์กา้มปูแบบไฟฟ้า-กลไก ไปยงัสปริงกด

คลตัช์โดยมีลูกปืนกดคลตัช์ 2 ชุดท างานอยูบ่นปลอกน า นอกจากน้ีมนัยงัสามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่ง

อิสระต่อกนั และมีปลอกเล่ือน ติดตั้งอยูเ่พื่อใหส้ามารถควบคุมการต่อก าลงัของแต่ละตวั 

   ตวัชดเชย จะถูกใชเ้พื่อชดเชยหากมีการเยื้องศูนยข์องกา้มปูของชุดแอค็ทูเอเตอร์กา้

ปูแบบไฟฟ้า-กลไก 

   ลูกปืนกดคลตัช์ 2 ตวั แต่ละตวัจะถูกติดตั้งไวก้บัจานกดคลตัช์ ซ่ึงลูกปืนกดคลตัช์

จะส่งถ่ายแรงไปตามแนวแกนเพื่อควบคุมการท างานของคลตัช์ 

  7. แอค็ทูเอเตอร์แบบไฟฟ้า-กลไก  

   แอ็คทูเอเตอร์กา้มปูแปบบไฟฟ้า-กลไก จะควบคุมการท างานของสปริงกดคลตัช์

ผา่นลูกปืนคลตัช์ โดยแรงท่ีตอ้งการท าให้คลตัช์จบั(ต่อก าลงั) จะเกิดมากข้ึนโดยสปริงกดผา่นกลไก

ของแอค็ทูเอเตอร์กา้มปู แรงน้ีจะกระท าท่ีปลายดา้นนอกของกดคลตัช์ 

   มอเตอร์ DC แบบไม่มีแปรงถ่าน จะถูกติดตั้งโดยตรงเขา้กบัเส้ือเกียร์บริเวณห้อง

คลตัช์ มอเตอร์ไฟฟ้าจะขบัฟันเฟืองหมุน แกนท่ีเป็นเกีลยวของบอสสกรู (ball  screw) จากการหมุน

ของแกนท่ีเป็นเกลียว หมุนบอลนัตท าให้โรเลอร์(Roller) เคล่ือนท่ีไปตามแนวแกน ระหว่างการ

เคล่ือนท่ีจองโรเลอร์ไปตามแนวแกน จุดรองรับของแขนกา้มปูจะเปล่ียนไป ส่งใหก้า้มปูท างาน 

   เม่ือมอเตอร์ไฟฟ้าถูกตดักระแสไฟฟ้า คลตัช์จะอยูใ่นต าแหน่งเปิด (ตดัก าลงั) เม่ือ

ตอ้งการให้คลตัช์อยู่ในต าแหน่งปิด (ต่อก าลงั) มอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งถูกกระตุน้จาก TCM ส่งผลให ้

(ball screw) หมุนโรเลอร์(roller) ให้เคล่ือนท่ีลงดา้นล่างผ่านบอลนตั จากการเคล่ือนท่ีของโรเลอร์ 

จุดรองรับของกา้มปูจะเปล่ียนต าแหน่ง ส่งผลให้กา้มปูท างานโดยการเปล่ียนต าแหน่งจากการหมุน

น้ีจะส่งผลใหเ้กิดแรงกดท่ีแขนกา้มปูและลูกปืนกดคลตัช์ดว้ยแรงท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลใหก้า้มปูกดคลตัช์

และลูกปืนกดคลตัช์เคล่ือนท่ี ลูกปืนกดคลตัช์จะกดสปริงกดคลตัช์และไปดนัแผน่คลตัช์ใหเ้คล่ือนท่ี

ไปในต าแหน่งปิด (ต่อก าลงั หรือ คลตัช์จบั) 

   เม่ือ TCM ตดักระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายคา้งไว ้สปริงกดคลตัช์จะดนักลบัท าให้คลตัช์อยู่

ในต าแหน่งเปิด (ตดัก าลงั) เม่ือสปริงกดคลตัช์ถอยกลบั ลูกปืนกดคลตัช์จะถอยกลบัดว้ย และท าให้

โรเลอร์กลบัมายงัต าแหน่งเร่ิมตน้การท างานของมนั 
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   8. โหมดความร้อน (Hot mode) 

    โหมดร้อน (Hot mode) จะถูกใชเ้พื่อป้องกน้คลตัช์เสียหาย เน่ืองจากอุณหภูมิสูง

เกินไป ดงันั้นคลตัช์จะต่อก าลงัเร็วข้ึนและแรงบิดของเคร่ืองยนตจ์ะลดลง 

 ตวัแปรหล่าน้ีจะถูกใชใ้นการค านวณ 

1. แรงบิดของเคร่ืองยนต ์

2. สัญญาณความเร็วในการหมุนจาก ISS1,ISS2,OSS และความเร็ว

เคร่ืองยนต ์

3. การค านวณแรงบิดของคลตัช์ 

 หากค านวณไดว้า่อุณหภูมิคลตัช์สูง ซ่ึงอาจส่งผลใหผ้า้คลตัช์เสียหายเน่ืองจาก

ความร้อน จะมีขอ้ความมเตือนหนา้จอบนแผงหนา้ปัด ดงัน้ี 

1. เกียร์ร้อน (Transmission hot) -จอดรถยนตห์รือหยดุเร่งเคร่ือง(stop the 

vehicle or accelerate) 

2. เกียร์ร้อน (Transmission hot) -รอ   

3. เกียร์ร้อน (Transmission hot) รออีก 10 นาที 

 เม่ือคลตัช์เยน็ลง ขอ้ความ เกียร์พร้อมท างาน (Transmission ready for operation) 

จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลของแผงหนา้ปัด       

2.4.3.2 ข้อดีระบบเกยีร์เพาเวอร์ชิฟ 

ติดตั้งในรถยนตข์บัลอ้หนา้ 

1.เส้ือเกียร์อะลูมิเนียม 2 ส่วน 

2.มี 6 เกียร์เกินหนา้ และ 1 เกียร์ถอยหลงั 

3.คลตัช์คู่ พร้อมการปรับการสึกหรออตัโนมติั 

4.เพลาอินพุท 2 เพลา 

5.เพลาเอาทพ์ุท 2 เพลา ขบกบัเฟืองทา้ย เพื่อท าใหเ้กิดอตัราทดเฟืองทา้ย 

6.ใชร้ะบบควบคุมการท างานของคลตัช์ และการเปล่ียนเกียร์ แบบไฟฟ้ากลไก 

7.เหมาะส าหรับใชใ้นรถยนตไ์ดห้ลายรุ่น 

8.รับปะกนั 3ปี หรือ 100,000 กิโล อยา่งใดอยา่งหน่ึงถึงก่อน 
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2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.5.1 การสร้างชุดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์รถยนต ์[9] 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์ 

รถยนต ์ในดา้นการออกแบบชุดสาธิต ดา้นคุณลกัษณะของชุดสาธิต ดา้นการใชชุ้ดสาธิตเป็นส่ือการ

จดัการเรียนรู้ดา้นความคิดเห็นของผูเ้รียนหลงัจากผูส้อนใชชุ้ดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์รถยนต์

เป็นส่ือในการเรียนการสอน 

ผูว้ิจยัท าการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์รถยนต์จากผูป้ระเมิน

จ านวน5 คนและผูเ้รียน จ านวน 5 คน ผลการประเมินคุณภาพโดยผูป้ระเมินจ านวน 5 คน พบวา่ใน

ภาพรวมชุดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์รถยนต์มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี เม่ือพิจารณาในรายข้อ

พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดับดี โดยขอ้ท่ีประเมินคุณภาพในระดบัดีมากคือผูเ้รียนเห็นการ

ท างานจริงของกระปุกเกียร์รถยนต์ได้อย่างชัดเจนดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิด

ความรู้ไดง่้าย ผูส้อนใชเ้ป็นชุดสาธิตในการจดัการเรียนรู้แทนระบบจริงของรถยนต ์ชุดสาธิตมีความ

แข็งแรง ทนทานมีหัวข้อท่ีประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีคือ สามารถน าไปใช้ฝึกทักษะให้กับ

นกัเรียนได ้รูปทรงและลกัษณะโครงสร้างของชุดสาธิตมีความเหมาะสม สะดวกในการเคล่ือนยา้ย

วสัดุท่ีใชจ้ดัท าชุดสาธิต หาซ้ือไดง่้าย ประหยดั เหมาะสม ผูส้อนมีความสะดวกและง่ายต่อการใชชุ้ด

สาธิตเป็นส่ือในการสอน ซ่ึงจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าชุดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์

รถยนตมี์คุณภาพในระดบัดี ในดา้นการออกแบบชุดสาธิต ดา้นคุณลกัษณะของชุดสาธิต ดา้นการใช้

ชุดสาธิตเป็นส่ือการจดัการเรียนรู้ 

 ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้รียนจ านวน 15 คน พบวา่ในภาพรวมชุดสาธิตการท างาน 

กระปุกเกียร์รถยนตมี์คุณภาพอยูใ่นระดบัดี ในดา้นคุณลกัษณะของชุดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์

รถยนตพ์บวา่ผูเ้รียนไดเ้ห็นเคร่ืองยนตท์ างานร่วมกบักระปุกเกียร์ไดอ้ยา่งชดัเจนประเมินคุณภาพใน

ระดับดีมากและผูเ้รียนได้เห็นกระบวนการส่งก าลังจากเคร่ืองยนต์ไปยงักระปุกเกียร์และการ

น าไปใชง้านในต าแหน่งเกียร์ต่างๆ ประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบัดี คุณภาพของชุดสาธิตการท างาน

กระปุกเกียร์รถยนต ์ผูเ้รียนมีความคิดเห็นหลงัจากผูส้อนใชชุ้ดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์รถยนต์

เป็นส่ือในการเรียนการสอนพบว่าผูเ้รียนมีความเข้าใจในระบบของเคร่ืองยนต์ท างานร่วมกับ

กระปุกเกียร์ประเมินคุณภาพในระดับดีมาก และผูเ้รียนรู้จกัช่ือช้ินส่วนหน้าท่ีการท างานของ

ช้ินส่วนภายในกระปุกเกียร์ประเมินคุณภาพในระดบัดีคุณภาพของชุดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์

รถยนต ์ผูเ้รียนมีความคิดเห็นในการน าชุดสาธิตการท างานกระปุก 
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เกียร์รถยนต์ใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน พบว่าชุดสาธิตมีความน่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้ 

ชุดสาธิตสามารถแสดงกระบวนการเป็นขั้นตอนท าให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพช่วยให้

ผูเ้รียนมีความรู้น าไปใชใ้นภาคปฏิบติังานไดป้ระเมินคุณภาพในระดบัดีมาก และชุดสาธิตช่วยให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตรงตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนประเมินคุณภาพในระดบัดี 

ท่ีมา :  การสร้างชุดสาธิตการท างานกระปุกเกียร์รถยนต์  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ 

 https://www.tci-thaijo.org 

 2.5.2 การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองยกชุดเกียร์รถยนต[์8] 

 เน่ืองจากการยกชุดเกียร์รถยนตเ์พื่อเปล่ียนหรือซ่อมบ ารุง มีความยุง่อยากและมีอนัตรายต่อ

ผูป้ฏิบติังานและการยกชุดเกียร์รถยนต์ใช้เวลาในการถอดนานและไม่มีความปลอดภยัในการท า

งานอาจท าช้ินส่วนต่างๆของชุดเกียร์รถยนตส่์วนท่ีอยูใ่กลเ้คียงเสียหายไดแ้ละอาจท าให้ผูป้ฏิบติังาน

ได้รับบาดเจ็บได ้แต่ถา้มีอุปกรณ์ยกชุดเกียร์รถยนต์ตวัน้ี จะท าให้การท างานเป็นเร่ืองง่ายมีความ

ปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานและช้ินงานดว้ย สร้างความมัน่ใจในการท างาน ท าให้ช่างหรือผูป้ฏิบติังาน

ท าให้ท างานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อผู ้ปฏิบัติงาน และต่อช้ินงานยิ่งข้ึนและยงัสร้าง

มาตรฐานในการท างานให้มีหลกัการท่ีปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานและต่อช้ินงานสร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการท าให้ท าโด่งดงัถ้ามีเคร่ืองมือช่วยในการยกชุดเกียร์รถยนต์จะท าให้มี

ความสามารถในการยกชุดเกียร์รถยนต์มีความง่ายและรวดเร็วในการท างาน ดังนั้นจึงได้มีการ

ประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองมือยกชุดเกียร์รถยนต์ข้ึนมาเพื่อให้สามารถยกชุดเกียร์รถยนต์ได้ดว้ยความ

รวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อผูป้ฏิบัติงานและช้ินงานด้วยในการสร้างอุปกรณ์ช้ินน้ีข้ึนมามี

แนวคิดมาจากการท างานของช่างท่ียกชุดเกียร์รถยนต ์ดว้ยความยุง่ยากจึงประดิษฐเ์คร่ืองมือท่ีใชทุ้่น

แรงและไม่เสียเวลาในการท างานของช่างท าใหก้ารท างานมีความรวดเร็วยิง่ข้ึนและท่ีส าคญัท าให้มี

ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

ท่ีมา : การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองยกชุดเกียร์รถยนต ์แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลยัเทคนิค

เลย สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

www.ivene1.ac.th 

 

 

 

https://www.tci-thaijo.org/
http://www.ivene1.ac.th/
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 2.5.3 การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน[7] 

 การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน นอกจากจะเป็นผลงานท่ีแสดงความเป็นช านาญการเช่ียวชาญ 

แลว้ ยงัแสดงให้เห็นว่าเป็นผูส้ั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ พฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ

ของตนในการปฏิบติัราชการ ด้วยการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ พฒันาตนอย่างต่อเน่ือง และรู้จกั

ปรับปรุง ประยุกตใ์ชค้วามรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเขา้กบัการปฏิบติังาน

ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ คู่มือการจดัท าคู่มือปฏิบติังานฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์

แก่เจา้หน้าท่ี และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าคู่มือท่ีเก่ียวกบังาน

ของตนเอง ท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

ท่ีมา : การจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

www.ubu.ac.th 

 2.5.4 เกียร์ออโตย้คุใหม่ (CVT - Dual Clutch) ดีจริงหรือ[6] 

 ในโลกของยานยนต์สมัยใหม่นอกจากความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยแล้ว

ประสิทธิภาพและสมรรถนะจะตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ควบคู่ไปกบัคุณภาพของไอเสียท่ีเคร่ืองยนต์

ปล่อยออกมา ดูเหมือนว่าปัญหาน้ีอาจแกไ้ขไดไ้ม่ยาก แต่เม่ือพิจารณาแลว้มกัจะพบว่า ยงัมีปัญหา

ให้ตอ้งตามแกอี้กมากมายในช้ินส่วนของยานยนตแ์ทบทุกช้ิน เช่น ระบบส่งก าลงั อากาศพลศาสตร์

น ้ าหนัก เคร่ืองยนต์น ้ ามนัเช้ือเพลิง แรงเสียดทานและแม้กระทัง่พฤติกรรมการขบัข่ี ดังนั้น ใน

บทความน้ีจะกล่าวถึงการแกไ้ขปัญหาจุดใหญ่จุดหน่ึงคือ ระบบส่งก าลงั โดยเฉพาะเกียร์ออโตเมติก

รุ่นใหม่ท่ีก าลงัเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยคือ เกียร์ออโตเมติกแบบ Continuously Variable 

Transmission (CVT) และแบบDual Clutch 

ท่ีมา : เกียร์ออโตย้คุใหม่ (CVT - Dual Clutch) ดีจริงหรือ นนทวจัน ์เจนภมูิศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

www.bu.ac.th › knowledgecenter 

 2.5.5 การศึกษากระบวนการท างานและแนวทางการพฒันางานบริการศูนยบ์ริการซ่อม

บ ารุงรักษารถยนต[์5] 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท างานและเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ

ลูกคา้ของศูนยบ์ริการรถยนตต์ั้งแต่ลูกคา้ท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการจนกระทัง่ทุกกระบวน

เสร็จส้ินและท าการช าระเงิน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้วางกลยุทธ์หรือแผนการด าเนินงาน โดย

ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลเฉพาะกระบวนการบริการท่ีเป็นสินค้าหลัก ได้แก่ ยางรถยนต์

น ้ ามนัเคร่ือง แบตเตอร่ี เบรก และโช๊คอพั ทั้งน้ียงัศึกษาอตัราการเขา้มาของลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลา

http://www.ubu.ac.th/
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ทั้งวนัธรรมดาและวนัหยุดวิธีการด าเนินการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยการรวบรวมและ

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจริงจากการปฏิบติังานเป็นเวลา 3 เดือนและการวิจยัเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณ์หวัหนา้งานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

การศึกษาเวลาท่ีให้บริการของแต่ละประเภทสินคา้พบว่า สินคา้ยางรถยนตใ์ช้เวลาในการ

เปล่ียนยางเฉล่ีย 53 นาทีสินคา้แบตเตอร่ีใช้เวลาเฉล่ีย 15 นาที สินคา้เบรกใช้เฉล่ีย 45 นาที สินคา้

โชค้อพัใชเ้วลาเฉล่ีย 65 นาที และสินคา้น ้ ามนัใชเ้วลาเฉล่ีย 49 นาที และการเก็บขอ้มูลอตัราการเขา้

มาของลูกค้าพบว่าสูงสุดในช่วงเวลา 10.00 – 12.59 และ 14.00 - 15.59 ส าหรับวนัธรรมดาด้วย

จ านวนลูกคา้เฉล่ีย 3.3 คน/ชัว่โมง จ านวนลูกคา้เฉล่ียต่อวนัธรรมดาคือ 32.7 คน/วนั และ อตัราการ

เขา้มาของลูกคา้สูงสุดในช่วงเวลา 11.00 – 13.59 ส าหรับวนัหยุด ด้วยจ านวนลูกคา้เฉล่ีย 4.1 คน/

ชั่วโมง จ านวนลูกค้าเฉล่ียต่อวนัหยุดนักขัตฤกษ์ คือ 39.7 คน/วนั การศึกษาเวลาท่ีใช้ในการ

ให้บริการแต่ละกระบวนการและอตัราการเขา้มาของลูกคา้ท าให้ผูป้ฏิบติังานรับรู้ถึงระยะเวลาการ

ปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงเพื่อประกอบการตดัสินใจวางกลยุทธ์ 

ทั้งน้ีได้ยกตวัอย่างกลยุทธ์ท่ีองค์กรน าไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อเป็นแนวทางการพฒันางานบริการ

ศูนยบ์ริการ 

ท่ีมา : การศึกษากระบวนการท างานและแนวทางการพฒันางานบริการศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุงรักษา

รถยนตส์าขาวชิาวศิวกรรมธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

https://engineer.utcc.ac.th 

 

https://engineer.utcc.ac.th/


         

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
บริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่ ป่ินเกลำ้)  800/1 ถนนบรมรำช

ชนนี แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร 10170 
รำยละเอียดบริษทั : โชวรู์มและศูนยบ์ริกำรรถยนตฟ์อร์ด 
โทรศพัท ์  : 02-886-4466-77 
 

 
 

 รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่ ป่ินเกลำ้)   

 
 

รูปท่ี 3.2 ตรำบริษทั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั วี.พี.ออโต ้เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั เป็นหน่ึงในกลุ่มบริษทั ไทยรุ่งกรุ๊ป ก่อตั้งข้ึนเม่ือ 
พ.ศ.2535 กระทัง่ในปี 2541 ไดรั้บ กำรแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยและศูนยบ์ริกำรซ่อมรถยนต์
ฟอร์ด ต่อมำในปี 2549 ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกล Blue Oval Certification จำก บริษัท 
ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรการและการบริหารงานขององค์กร 

บริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั  
 

ผูจ้ดักำรศูนยบ์ริกำร 
นำยศรำวฒิุ ดวงสีดำ 

 
 
 

ผูช่้วยผูจ้ดักำรศูนยบ์ริกำร 
นำยนนัทฤทธ์ิ บุญใส 

 
 
 

ผูจ้ดักำรส่วนซ่อม 
นำยฉลอง หลีสมจิต 

 
 
 

ช่ำงเทคนิค 
นำยณฐัวฒิุ ภคปัญจพร 

 
 

ตำรำงท่ี  3.1 ต ำแหน่งงำนในบริษทั ว.ีพี.ออโต ้เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต ำแหน่งงำนท่ีนักศึกษำรับผิดชอบ ช่ำงเทคนิค (Technician) หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเร่ิม
ตั้งแต่ ซ่อมบ ำรุงแกไ้ขร้ะบบเกียร์เพำเวอร์ซิฟของรถยนตฟ์อร์ด ใหไ้ดต้ำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 ช่ือพนกังำนท่ีปรึกษำ : นำยศิวพล สุทธินนัท ์
 ต ำแหน่ง   : หวัหนำ้ช่ำง 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังำน  : 1 สิงหำคม 2561 
 ส้ินสุดกำรปฏิบติังำน : 1 ธนัวำคม 2561 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
 3.7.1 ศึกษำขอ้มูลทฤษฎีระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด รุ่น เฟียสตำ้  อีโคสปอร์ต เรนเจอร์ เอ
เวอร์เรส 
 3.7.2 ศึกษำปัญหำ วธีิกำรแกปั้ญหำต่ำงๆของระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด รุ่น เฟียสตำ้ 
 อีโคสปอร์ต เรนเจอร์ เอเวอร์เรส 
  3.7.3 ส ำรวจสถำนท่ีจริง 

 3.7.4  น ำขอ้มูลท่ีไดม้ำเรียบเรียงเพื่อจดัท ำคู่มือ  
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3.8 ข้ันตอนการท าคู่มือซ่อมบ ารุง 

  

ขั้นตอนการท าคู่มือซ่อมบ ารุง 

 

                                                     

                     ศึกษาข้อมูลรถยนต์ฟอร์ด      

  

 

  

ศึกษาระบบเกยีร์ธรรมดา ,อัตโนมัติ, เพาเวอร์ซิฟ                  ศึกษาข้อมูลจากช่างผู้ช านาญการ 

 

                 จัดท าคู่มือการบ ารุงรักษาระบบเกยีร์ของรถยนต์ฟอร์ด 

   

 

        คู่มือการบ ารุงรักษาระบบเกยีร์ของรถยนต์ฟอร์ด 

 

           ตำรำงท่ี  3.2 ขั้นตอนกำรท ำคู่มือซ่อมบ ำรุง 
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3.8.1 ศึกษำขอ้มูลรถยนตฟ์อร์ด     

 3.8.1.1. ฟอร์ด เฟียสตำ้ 

ฟอร์ด เฟียสตำ้ เป็นรถยนตน์ัง่ขนำดเล็กมำก (Subcompact Car) ท่ีผลิตและจ ำหน่ำยโดย 

ฟอร์ดมอเตอร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และส่งขำยไปตำมท่ีต่ำงๆ โดยมีตลำดรองรับอยูท่ ัว่โลก ตั้งแต่ญ่ีปุ่น

ไปจนถึงอเมริกำ 

เดิมทีนั้น ชำวยุโรปนิยมชมชอบในรถนำดใหญ่ หรูหรำ รำคำแพง แต่ในช่วงตน้ คริสต์

ทศวรรษ 1970 ชำวยุโรป เร่ิมหันมำสนใจรถขนำดเล็กกนัมำกข้ึน โดยในช่วงนั้น หลำยค่ำยท่ีมีกำร

ออกแบบรถขนำดกะทดัรัดไวแ้ลว้ ก็สำมำรถหยบิยกมำประชำสัมพนัธ์ไดท้นัที แต่ส ำหรับฟอร์ด รถ

ท่ีเล็กท่ีสุดในขณะนั้น คือ ฟอร์ด เอสคอร์ต (องักฤษ: Ford Escort) ซ่ึงมีภำพลกัษณ์ท่ียงัไม่เขำ้กบั

ค่ำนิยมในรถขนำดเล็กสักเท่ำใดนัก ประกอบกบัใน พ.ศ. 2516 เกิดวิกฤติรำคำน ้ ำมนัแพงข้ึนรอบ

หน่ึง (รำคำพุ่งจำก 3 จนถึง 13 ดอลลำร์สหรัฐ ต่อบำร์เรล แพงข้ึน 4 เท่ำในคร่ึงปี) ยิง่กระตุน้ใหผู้ค้น

หนัมำซ้ือรถขนำดเล็กกนัมำกข้ึน ฟอร์ดจึงตอ้งรีบพฒันำรถรุ่นใหม่ข้ึนมำเพื่อชูเป็นจุดขำย 

ทีมพฒันำของฟอร์ดไดล้งพื้นท่ีส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในยุโรปและอเมริกำ ถึง

ควำมชอบเร่ืองรถ เพื่อเป็นตวัช่วยในกำรพฒันำรถตน้แบบ จนเม่ือรถตน้แบบส ำเร็จ ก็ถึงขั้นตอน

กำรเลือกช่ือท่ีเหมำะสมท่ีจะตั้งช่ือเป็นช่ือรถ ซ่ึงช่วงแรก ทีมนกัพฒันำและพนกังำนฟอร์ดส่วนใหญ่

ได้ลงคะแนนเลือกให้รถต้นแบบรุ่นใหม่มีช่ือว่ำ ฟอร์ด บรำโว (องักฤษ: Ford Bravo) แต่ เฮนรี 

ฟอร์ดท่ี 2 (องักฤษ: Henry Ford II) ประธำนบริษทั ฟอร์ดมอเตอร์ ในขณะนั้น ไดต้ดัสินใจให้รถรุ่น

ใหม่มีช่ือวำ่ ฟอร์ด เฟียสตำ้ ตำมควำมช่ืนชอบส่วนตวัของเขำ 

ฟอร์ด เฟียสตำ้ เร่ิมสำยกำรผลิตอยำ่งเป็นทำงกำรในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2519 โดยเร่ิมขำย

ในประเทศฝร่ังเศส และเยอรมนี แลว้จึงขยำยตลำดไปเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั 

 

รูปท่ี 3.1 ฟอร์ด เฟียสตำ้ 
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ฟอร์ด เฟียสตำ้ มีววิฒันำกำรตำมช่วงเวลำแบ่งได ้6 รุ่น ดงัน้ี 

1.ฟอร์ด เฟียสต้า รุ่นที ่1 (พ.ศ. 2519 - 2526) 

ฟอร์ด เฟียสตำ้ รุ่นแรก มีควำมแตกต่ำงจำกรถ Subcompact รุ่นอ่ืนๆ ในยุคนั้น ตรงท่ีกำร

ออกแบบนั้นไดน้ ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมือนจริงมำช่วยในกำรออกแบบ รวมทั้งมีนวตักรรมท่ี

ทนัสมยัและภำยในหรูหรำกว่ำรถ Subcompact รุ่นอ่ืนๆ (สมยันั้น อุปกรณ์เสริมควำมหรูหรำมกั

ติดตั้งในรถขนำดใหญ่ รำคำแพง เกรดสูงๆ ไม่ใช่รถ Subcompact) เช่น กระจกนิรภยั, เข็มขดันิรภยั

ดึงกลบัอตัโนมติัแบบปรับระดบัสูง-ต ่ำได้ และอุปกรณ์ไล่ฝ้ำท่ีกระจกหลงั, มูนรูฟ (หน้ำต่ำงบน

หลงัคำ เปิดดูดำวได)้ ฯลฯ ซ่ึงส่วนมำกในยุคนั้นอุปกรณ์ประเภทน้ีจะมีในรถขนำดกลำงข้ึนไป ซ่ึง

ควำมทนัสมยัดงักล่ำวไดก้ลำยเป็นเอกลกัษณ์ของเฟียสตำ้เร่ือยมำถึงปัจจุบนั 

นอกจำกน้ีกำรออกแบบโดยใช้โปรแกรมช่วย ท ำให้สำมำรถออกแบบรถได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ มีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมเสียดทำนเพียง 0.42 (ต ่ำมำกเม่ือเทียบกบัรถรุ่นอ่ืนๆ ในยุค

เดียวกนั) ท ำให้รถลู่ลม ไม่ตำ้นลม เคร่ืองยนตจึ์งท ำงำนเบำลง ส่งผลให้เคร่ืองยนตใ์ชน้ ้ ำมนันอ้ยลง 

และยงัช่วยให้อตัรำเร่งดีข้ึนดว้ย โดยเคร่ืองยนตรุ่์นมำตรฐำน(ลูกสูบเล็กท่ีสุด) เป็นเคร่ืองยนต ์4 สูบ 

ขนำด 957 ซีซี ให้ก ำลงั 40 แรงมำ้ มีอตัรำกำรใชน้ ้ ำมนัอยูท่ี่ 17.8 กิโลเมตร/ลิตร (ประหยดัมำก แม้

เม่ือเทียบกับรถสมยัใหม่) ส่วนเคร่ืองยนต์ท่ีให้แรงมำกกว่ำ ก็จะนิยมรุ่น 1298 ซีซี ให้ก ำลัง 66 

แรงมำ้ มีอตัรำกำรใชน้ ้ำมนัอยูท่ี่ 16.1 กิโลเมตร/ลิตร 

ใน พ.ศ. 2522 เป็นเวลำเพียง 3 ปี ฟอร์ด เฟียสตำ้ สำมำรถท ำยอดขำยสะสมไดค้รบ 1 ลำ้น

คนั และครบอีก 1ลำ้น รวมเป็น 2 ลำ้นคนัในปี 2524 เป็นยอดขำยท่ีเร็วมำก 

2.ฟอร์ด เฟียสต้า รุ่นที ่2 (พ.ศ. 2526 - 2532) 

เฟียสต้ำรุ่นท่ี 2 มีจุดเด่นคือเคร่ืองยนต์(เฉพำะเคร่ือง 1298 ซีซี) สำมำรถรองรับน ้ ำมัน

เบนซินไร้สำรตะกัว่ และมีระบบเกียร์อตัโนมติัแบบอตัรำทดแปรผนัต่อเน่ือง หรือ CVT (รถญ่ีปุ่น

อ่ืนๆ เปล่ียนมำใชเ้กียร์ CVT เม่ือประมำณ พ.ศ. 2543 เป็นตน้มำ) ส่วนภำพรวมอ่ืนๆ คือ เคร่ืองยนต์

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมำกข้ึน แต่ใหก้ ำลงันอ้ยลงเล็กนอ้ย 

แต่ท่ีแปลกประหลำดและเรียกควำมสนใจของเฟียสต้ำท่ีเป็นท่ีกล่ำวถึงกันมำก คือ 

หน้ำปัทมร์ถ ท่ีมีรูปร่ำงประหลำด ปกติ หน้ำปัทมร์ถแบบทัว่ไป เข็มวดัทุกเข็มจะอยูร่วมกนัในเบำ้

ใหญ่เบำ้เดียว แต่เฟียสตำ้รุ่นท่ี 2 ในต่ำงประเทศ เกจว์ดัแต่ละเกจจะอยูใ่นเบำ้เล็กๆ เกจล์ะเบำ้ ไม่ได้

อยูร่วมกนั 
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3.ฟอร์ด เฟียสต้า รุ่นที ่3 (พ.ศ. 2532 - 2540) 

เฟียสตำ้รุ่นท่ี 3 มีกำรผลิตรถแฮทช์แบคแบบ 5 ประตูเป็นคร้ังแรก (ก่อนหน้ำน้ีมกัจะมีแต่

แบบ 3 ประตู) เปิดตวัในเดือนกุมภำพนัธ์ 2532 ก่อนกำรเปิดตวั 2 เดือน ตน้แบบรถเฟียสตำ้รุ่นท่ี 3 

จ  ำนวน 250 คนั ไดถู้กส่งมอบไปใหก้ลุ่มลูกคำ้รำยใหญ่ของบริษทั เพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรทดสอบรถ

บนกำรใชง้ำนจริง โดยเฟียสต้ำใหม่ มีระบบควบคุมกำรหยุด (องักฤษ: Stop Control System-SCS) 

และระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (องักฤษ: Anti-lock Breaking System-ABS) ท ำให้มีควำมน่ำเช่ือถือ

ในกำรใชง้ำน 

ภำยในปีแรกหลงักำรเปิดตวั ฟอร์ดสำมำรถขำยเฟียสต้ำใหม่ไดถึ้ง 500,000 คนั และในปีท่ี

สองมียอดขำยสูงเป็นประวติักำรณ์ถึง 649,781 คัน และนอกจำกน้ี ยงัมีกำรเสริมระบบควำม

ปลอดภยั เช่น เปล่ียนวสัดุท่ีบุพวงมำลยัให้สำมำรถดูดซับแรงกระแทกไดดี้ข้ึน เพื่อลดกำรบำดเจ็บ

จำกกำรท่ีศีรษะกระแทกพวงมำลยัหำกรถชน , ติดตั้งถุงลมนิรภยัเป็นอุปกรณ์มำตรฐำน, ตวัถงัท่ี

แข็งแรงข้ึนเพื่อป้องกนักำรกระแทกจำกดำ้นขำ้ง, เข็มขดันิรภยัท่ีมีระบบดึงกลบัและปรับควำมตึง

อตัโนมติั, เบำะคู่หน้ำแบบป้องกนักำรล่ืนไถล, ปุ่มฉุกเฉิน กดเพื่อตดักำรจ่ำยเช้ือเพลิงออกจำกถงั

ในทนัทีในกรณีเกิดอุบติัเหตุท่ีอำจมีเช้ือเพลิงร่ัวไหล ดงันั้น ถึงแมเ้ฟียสตำ้อำจมีควำมปลอดภยัต ่ำ

กวำ่รถรุ่นอ่ืนๆ เป็นบำงรุ่น ก็เป็นธรรมดำของรถขนำดเล็กท่ีมีควำมสำมำรถในกำรปกป้องผูโ้ดยสำร

ต ่ำกว่ำรถใหญ่โดยธรรมชำติอยูแ่ลว้ แต่ถำ้เทียบกบัรถขนำดเดียวกนัแลว้ ถือว่ำ "ปลอดภยัไร้เทียม

ทำน" 

นอกจำกน้ี เฟียสตำ้รุ่น 3 ยงัสำมำรถกวำดรำงวลัจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ไดม้ำกมำย เช่น รำงวลั

รถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 1989 จำกนิตยสำร What Car?, รำงวลัรถขนำดกะทดัรัดยอดเยี่ยมจำกกำร

โหวตของผูว้่ำนนิตยสำร Auto, Motor und Sport, รำงวลัรถซิต้ีคำร์ยอดเยี่ยมจำกนิตยสำร Neue 

Revue, รำงวลัรถยนต์ยอดเยี่ยมอนัดับ 3 ของยุโรปประจ ำปี 1990 (องักฤษ: European Car of the 

Year) 

4.ฟอร์ด เฟียสต้า รุ่นที ่4 (พ.ศ. 2538 - 2545) 

เฟียสต้ำรุ่นท่ี 4 ได้รับกำรออกแบบใหม่ให้มีควำมโค้งมนรอบข้ึน เหล่ียมมุมต่ำงๆ ถูก

แทนท่ีดว้ยลำยเส้นโคง้ ท ำใหลู่้ลมไดดี้ข้ึน ช่องระบำยอำกำศดำ้นล่ำงถูกเปล่ียนใหม่, มีแผงไฟขนำด

ใหญ่ข้ึน, ระบบกนัสะเทือนดำ้นหนำ้ออกแบบใหม่โดยใช้เหล็กเสริมกนัโครง, และดำ้นหลงัมีกำร

ออกแบบคำนบิดใหม่และติดตั้งระบบควบคุมกำรยึดเกำะ Traction Control เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
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ในกำรทรงตวั, มีกำรติดตั้งระบบเบรกแบบ ABS 4 Channel, เคร่ืองยนต์ใหม่ ประหยดัน ้ ำมนัและ

ปล่อยไอเสียในระดบัต ่ำ จนไดร้ำงวลั รถยนตสี์เขียว 

ฟอร์ด เฟียสต้ำ รุ่นท่ี 4 เป็นรถท่ีมียอดขำยสูงท่ีสุดในสหรำชอำณำจกัร 3 ปีซ้อน และมี

ภำพรวมเป็นรถยนตน์ัง่ขนำดเล็กท่ีขำยดีท่ีสุดในยโุรป 

5. ฟอร์ด เฟียสต้า รุ่นที ่5(พ.ศ. 2545 - 2551) 

เฟียสต้ำรุ่นท่ี 5 ออกแบบให้ทันสมยัข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดด และมีกำรติดตั้งถุงลมนิรภัย

ดำ้นขำ้ง 

ในภำพรวมแลว้ เฟียสต้ำเร่ิมเส่ือมควำมนิยมลงในแถบยุโรป โดยกลำยเป็นรถท่ีมียอดขำย

อนัดบั 3 รองจำก โอเปิล คอร์ซำ (องักฤษ: Opel Corsa) และ เปอโยต์ 206 (องักฤษ: Peugeot 206) 

แต่ยงัไดรั้บควำมนิยมอยำ่งสูงสุดในประเทศ บรำซิล 

6.ฟอร์ด เฟียสตำ้ รุ่นท่ี 6.รุ่นท่ี 6 (พ.ศ. 2551 - 2562) 

ฟอร์ด เฟียสตำ้ รุ่นท่ี 6 เปิดตวัในงำนแฟรงค์เฟิร์ตมอเตอร์โชว ์2008 และเร่ิมขำยตลำดไป

ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย ท่ีฟอร์ดประเทศไทย ไดน้ ำเฟียสตำ้เขำ้มำผลิตและจ ำหน่ำย โดยในรุ่นน้ี 

เฟียสตำ้มีตวัถงัแบบรถซีดำน เป็นคร้ังแรก (ซีดำนคือรถทัว่ๆไปท่ีมีกระโปรงหลงัและกระโปรง

หนำ้) ซ่ึงฟอร์ดจะขำยเฟียสตำ้ทั้งแบบซีดำนและแฮทช์แบค และจำกกำรทดสอบควำมปลอดภยัของ

เฟียสตำ้ใหม่ ก็พบวำ่ เฟียสตำ้ใหม่ ปลอดภยัในระดบัแถวหน้ำของรถเล็ก และยงัไดน้ ำรุ่นพิเศษ ท่ี

ให้ถุงลมนิรภยั 6 ลูกและ 7 ลูก (รถ segment น้ีปกติจะมีถุงลมให้ 1-2 จุดเท่ำนั้ น)ระบบ ESP มำ

จ ำหน่ำยในไทยอีกดว้ย เคร่ืองยนตมี์ให้เลือกคือ 1.25, 1.4, 1.6, 1.4 ดีเซล, 1.6 ดีเซล ในประเทศไทย

มีใหเ้ลือกเฉพำะ 1.4 และ 1.6 เบนซิน ภำยหลงัมีกำรเพิ่ม 1.5 เบนซิน ตวัถงัมีให้เลือกคือ 3, 5, 4 และ 

2 ประตู van เกียร์มีให้ เลือกคือ อัตโนมัติ  4 สปีด , ธรรมดำ 5 สปีด , และ 6 สปีด dual clutch 

PowerShift 

ต่อมำในปี 2014 ไดท้  ำกำรปรับ minor change ในประเทศไทย โดยมีรุ่นเคร่ืองยนต ์1.0 ลิตร 

EcoBoost มำใหเ้ลือกอีกดว้ย แต่ไม่ใช่อีโคคำร์ เน่ืองจำกฟอร์ดไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรอีโคคำร์ 

ปี 2016 ได้ยกเลิกรุ่นเคร่ืองยนต์ 1.0 EcoBoost และรุ่น 4 ประตู โดยเหลือแค่รุ่น 5 ประตู

เพียงอย่ำงเดียวทั้ง 2 รุ่นเช่น Trend และ Sport โดยเคร่ืองยนต์ขนำด 1.5 ลิตร มีกำรเพิ่มพลังงำน

ทำงเลือกให้รองรับน ้ ำมนั E85 กลำงปี 2018 ไดย้ติุกำรท ำตลำดแลว้ในประเทศไทย เน่ืองจำกปัญหำ

เร่ืองระบบเกียร์ 
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3.8.1.2. ฟอร์ด โฟกสั 

 ฟอร์ด โฟกสั เป็นรถยนตน์ัง่ขนำดเล็ก (เซ็กเมนต-์ซีในยุโรป) ผลิตโดยบริษทัฟอร์

ดมอเตอร์ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2541 ออกแบบภำยใต้แผนฟอร์ดปี 2000 ของอเล็กซ์ ทรอทแมนซ่ึงมี

เป้ำหมำยเป็นรถท่ีมีควำมเหมือนกันในทุกตลำดทัว่โลก โดยโฟกสัได้ออกแบบทั้งหมดโดยทีม

เยอรมนีและทีมอังกฤษของฟอร์ด ยุโรป  โฟกัสได้จ  ำหน่ำยในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2541 ท ำ

กำรตลำดต่อจำกฟอร์ด เอสคอร์ทและฟอร์ด เลเซอร์ในเอเชียและโอเชียเนีย 

 

 

รูปท่ี 3.2 ฟอร์ด โฟกสั 

 

3.8.1.3 ฟอร์ด เรนเจอร์ 

 ฟอร์ด เรนเจอร์เป็นรถกระบะขนำดกลำงผลิตโดยบริษทัฟอร์ดมอเตอร์ ออกแบบ

รูปลกัษณ์และทำงวศิวกรรมโดยฟอร์ดออสเตรเลีย[2] เรนเจอร์ T6 มำแทนท่ีกระบะฟอร์ดสองรุ่น

คือฟอร์ด เรนเจอร์ส ำหรับตลำดอเมริกำกลำง[3] และฟอร์ด เรนเจอร์ก็ใชช่ื้อมำสดำ้ บีที-50 ขำยใน

อเมริกำกลำง ยโุรปและเขตเอเชียแปซิฟิก 

 

เปิดเผยคร้ังแรกท่ีงำนแสดงรถยนต์นำนำชำติออสเตรเลียท่ีซิดนียใ์นเดือนตุลำคม พ.ศ. 

2553 ต่อมำก็ได้ผลิตในฤดูร้อนของปี 2554 ผลิตคร้ังแรกท่ีโรงงำนออโตอ้ลัลำยแอนซ์ ท่ีจงัหวดั

ระยอง ต่อมำก็ผลิตท่ีอำร์เจนตินำ ไนจีเรียและแอฟริกำใต ] มำสดำ้ไดท้  ำกำรตลำดฟอร์ด เรนเจอร์
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โดยเปล่ียนยีห่อ้เป็นรุ่นท่ีสองของมำสดำ้ บีที-50 เรนเจอร์ก็ยงัมีรุ่นอเนกประสงคส์มรรถนะสูงในช่ือ

ฟอร์ด เอเวอร์เรสต/์เอนดีเวอร์ 

เคร่ืองยนต ์

 2.3 ลิตร เอคโค่บูสต ์ส่ีสูบ (I4) (เบนซิน) 

 2.5 ลิตร ดูรำเทค 25 I4 (เบนซิน) 

 2.0 ลิตร เอคโค่บลู I4 (ดีเซล) 

 2.2 ลิตร ดูรำทอร์ค I4 (ดีเซล) 

 3.2 ลิตร ดูรำทอร์ค I5 (ดีเซล) 

ระบบเกียร์  

 เกียร์ธรรมดำหำ้จงัหวะ 

 เกียร์ธรรมดำหกจงัหวะ 

 เกียร์อตัโนมติั6 จงัหวะ (Ford 6R80) 

 เกียร์อตัโนมติั10 จงัหวะ (Ford 10R80) 

 

รูปท่ี 3.3 ฟอร์ด เรนเจอร์ 

3.8.1.4 ฟอร์ด เอเวอร์เรส 

 ฟอร์ดเอเวอร์เรสย ังเป็นท่ีรู้จกัในฐำนะฟอร์ดมุมานะในตลำดอินเดียเป็นขนำด

กลำงสำธำรณูปโภคกีฬำรถ (SUV) ท่ีผลิตโดยบริษัท Ford Motorตั้ งแต่ปี 2003 กว่ำสำมชั่วอำยุ

คน เอเวอร์เรสเป็นหำ้ประตู SUV ตวัแปรของฟอร์ดเรนเจอร์ส่ีประตูรถกระบะ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sport_utility_vehicle
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Ranger
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 รุ่นแรก (2003-2006) : ข้ึนอยูก่บั 1998-2006 ฟอร์ดเรนเจอร์ซ่ึงบุคลำกรทำงกลบัจำก 1998-

2006 มำสดำ้ B-Series 

 รุ่นที่สอง (2549-2558) : จำกปี 2549-2554ฟอร์ดเรนเจอร์ซ่ึงมำจำกปี 2549-2554 มำสด้ำ 

BT-50รุ่นน้ีไดรั้บกำรปรับโฉมคร้ังแรกในปี 2552 และกำรปรับโฉมคร้ังท่ีสองในปี 2556 

 รุ่นที่ ส าม  (2015– ปัจ จุบัน ) : ยึดตำมFord Ranger (T6)และได้ รับกำรออกแบบใน

ออสเตรเลีย แต่สร้ำงข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2015 [1]รุ่นน้ีไดรั้บกำรปรับโฉมใหม่ในปีพ. 

ศ. 2561 ใกลเ้คียงกบั Ranger 

Ford เปิดตวั MY19 Ford Everest ในเดือนพฤษภำคม 2561 กำรเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย

กำรออกแบบดำ้นหน้ำและเคร่ืองยนต์ 2.0 ลิตร Bi-Turbo I4 ใหม่คู่กบัเกียร์อตัโนมติั 10 สปีด กำร

เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ รวมถึงกำรเบรกฉุกเฉินแบบอตัโนมติั, ประตูยกก ำลงัแบบเปิดใช้งำนมำตรฐำน

ส ำหรับรุ่น Trend และ Titanium, ล้อใหม่, Sync 3 ตอนน้ีเป็นมำตรฐำนส ำหรับรุ่น Ambiente กำร

เปล่ียนแปลงภำยในรวมถึงวสัดุสัมผสัท่ีอ่อนนุ่มมำกข้ึนโทนสีเขม้ 'ด ำ' 

 

 

รูปท่ี 3.4 ฟอร์ด เอเวอร์เรส 

3.8.2 ศึกษำระบบเกียร์ธรรมดำ ,อตัโนมติั, เพำเวอร์ซิฟ 

 3.8.2.1 เกียร์ธรรมดำ (Manual Transmission) 

ส ำหรับระบบเกียร์ธรรมดำในปัจจุบัน ในเมืองไทยรถส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช้เกียร์

ธรรมดำกนัแลว้ เน่ืองจำกแนวโนม้ควำมนิยมในปัจจุบนัท่ีเนน้ไปท่ีกำรขบัข่ีในเมืองมำกข้ึน ไม่ค่อย

https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_B-Series
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_BT-50
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_BT-50
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Ranger_(T6)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Everest#cite_note-1
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เหมำะกบักำรขบัข่ีรถเกียร์ธรรมดำเท่ำไหร่นกั รถท่ีมีรุ่นเกียร์ธรรมดำขำย ก็มกัจะเป็นรถรุ่นถูกสุด 

หรือรถกระบะ ไม่ก็รถสปอร์ตสมรรถนะสูง ระบบเกียร์ก็มีใชท้ั้ง 5 และ 6 จงัหวะ ตำมกำรออกแบบ

และกำรใชง้ำนท่ีเหมำะสมกบัรถรุ่นนั้นๆ แต่เกียร์ธรรมดำก็มีกำรพฒันำกำรมำอยำ่งต่อเน่ืองเช่นกนั 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนใช้รถท่ีชอบขับรถท่ีแรงและเร็ว แต่ก็ยงัต้องกำรควำม

สะดวกสบำยในกำรใช้งำน แมว้ำ่เกียร์ธรรมดำ ตอบสนองผูใ้ชใ้นเร่ืองของพละก ำลงัไดดี้กวำ่เกียร์

ออโต ้แต่ขอ้ดอ้ยของเกียร์ธรรมดำคือ กำรเสียเวลำในกำรเปล่ียนเกียร์จำกเกียร์หน่ึงไปยงัอีกเกียร์

หน่ึง ตอ้งใชเ้วลำในกำรผ่อนคนัเร่ง เหยียบคลตัช์ โยกคนัเกียร์ ปล่อยคลตัช์ และกดคนัเร่ง ท่ีหลำย

คนหำกไม่คุน้เคยกบัเกียร์ธรรมดำแลว้ จะขบัไดล้ ำบำก และเคร่ืองดบับ่อยเวลำเขำ้เกียร์หน่ึง หรือ

เวลำเหยยีบคลตัช์ไม่สุด 

 3.8.2.2 เกียร์อตัโนมติั (Automatic Transmission) 

เกียร์อัตโนมัติในยุคแรกๆ ท่ีใช้ระบบกลไกล้วนๆ ไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วย

ควบคุมในกำรท ำงำนของเกียร์แบบในปัจจุบนั ตั้งแต่ยุคเกียร์ 2 จงัหวะ 3 จงัหวะ และ 4 จงัหวะใน

ช่วงแรกนั้นหลำยๆ คนมกัจะแหยง เน่ืองจำกระบบเกียร์ออโตรุ่้นแรกๆ นั้น เม่ือใช้งำนไปซักระยะ

หน่ึง จะมีปัญหำมำก และเสียค่ำบ ำรุงรักษำมำก มำจนถึงยุคปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยีล ้ำหนำ้ พฒันำไป

มำก ระบบอิเลกทรอนิคส์เขำ้มำมีส่วนร่วม ท ำให้ปัจจุบนัเกียร์อตัโนมติันั้นมีมำกถึง 8 สปีด กำร

เปล่ียนเกียร์ก็มีควำมแม่นย  ำมำกข้ึน เพรำะระบบคอมพิวเตอร์จะวิเครำะห์ค ำนวณ และสำมำรถรับรู้

ไดถึ้งสภำพกำรขบัข่ีของคนขบั ยำ่นควำมเร็ว และรอบเคร่ือง ท ำใหก้ำรขบัข่ีรถเกียร์อตัโนมติัในรถ

บำงรุ่น ควำมรู้สึก "แทบ" ไม่ต่ำงจำกเกียร์ธรรมดำเลยทีเดียว เพียงแต่ไม่มี "คลตัช์" เท่ำนั้นเอง 

3.8.2.3ระบบเกียร์เพำเวอร์ชิฟ   

นวตักรรมเกียร์อตัโนมติั เพำเวอร์ชิฟท ์6 สปีด แบบดูอลัคลตัช์ (คลตัคู่) ใหก้ำรตอบสนองดี

เยี่ยมโดยท่ีคลตัช์แบบเปียกทั้ง 2 ชุดท ำงำนประสำนกนัโดยชุดแรกท ำงำนคู่กบัเกียร์ 1, 3 , 5 และ

เกียร์ถอยหลงัส่วนชุดท่ีสองท ำงำนคู่กบัเกียร์2 4 และ 6  

เม่ือต้องกำรเปล่ียนเกียร์ระบบสมองกลจะเข้ำเกียร์ถัดไปไวล่้วงหน้ำในขณะท่ีรถก ำลัง

เคล่ือนท่ีซ่ึงคลตัช์ทั้งสองชุดจะสลบักนัท ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองท ำให้ไม่สูญเสียแรงบิดจำกเคร่ืองยนต์

ในช่วงเปล่ียนเกียร์เหมือนเกียร์อตัโนมติัทัว่ไปท่ีใชท้อร์คคอนเวอร์ทเตอร์ 
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3.8.1.3 ศึกษำขอ้มูลจำกช่ำงผูช้  ำนำญกำร 

เกียร์ รำคำ 

เกียร์ธรรมดำ 114,850 

เกียร์ออโต ้ 162,120 

เกียร์เพำเวอร์ชิฟ 99515 

ตำรำงท่ี 3.3 รำคำเกียร์แต่ละรุ่น 

(สำมำรถลดกำรวเิครำะห์งำนของช่ำงได ้50% อำ้งอิงจำกช่ำงผูช้  ำนำญงำนประมำณ 10 ปี) 

3.8.1.4   จดัท ำคู่มือกำรบ ำรุงรักษำระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด 

 ผูจ้  ำท ำได้รวบรวมข้อมูลท่ีได้ศึกษำและค้นหำมำเรียบเรียงและได้จดัท ำเป็น   คู่มือกำร

บ ำรุงรักษำระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด 

 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
จากการท่ีผูจ้ดัท า ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษทั วี.พี.ออโต ้เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั (ส านกังานใหญ่ ป่ินเกลา้)  ในแผนก ช่างเทคนิค โดยการปฏิบติังานในแต่ละวนั ท าให้
ผูจ้ดัท า ไดท้ราบวา่ มีขอ้มูลและเอกสาร บางส่วนท่ีให้ขอ้มูลแก่ช่างเทคนิคยงัไม่ครบถว้นและยงัไม่
เพียงพอต่อการท า ความเขา้ใจกบัระบบเกียร์ทั้ง3 ระบบของรถยนต์ฟอร์ด  อีกทั้งเอกสารบางส่วน
ไม่ไดถู้กเรียบเรียงให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ ซ่ึงท าให้เอกสาร กระจดักระจายไปอยูค่นละท่ีและ
ยากแก่การคน้หาเอกสาร ซ่ึงอาจจะมีผลท าให้การซ่อมบ ารุงรักษาระบบเกียร์ เป็นไปดว้ยความล่าชา้
และอาจจะได้รับขอ้มูลของระบบเกียร์ทั้ง3 ระบบ ไม่ครบถ้วนซ่ึงจะท า ให้เกิดการเขา้ใจผิดทาง
ขอ้มูลได ้ดงัน้ี ทางผูจ้ดัท า จึงไดจ้ดัคู่มือการบ ารุงรักษาระบบเกียร์ของรถยนต์ฟอร์ด ซ่ึงเป็นคู่มือท่ี
จะรวบรวมขอ้มูลการบ ารุงรักษาระบบเกียร์ ธรรมดา เกียร์ออโต ้เกียร์เพาเวอร์ซิฟ ให้เป็นระเบียบ 
เป็นหมวดหมู่และเขา้ใจ  

 

4.1 ระบบเกยีร์ธรรมดา 

 4.1.1 การวเิคราะห์ปัญหาเกียร์ธรรมดา   

1. เกียร์มีกล่ินเหมน็ไหม ้เกิดจากการท่ีเกียร์มีการท างานท่ีหนกัเกินไป จน 

ช้ินส่วนบางช้ินเสียหายและไหม ้

2. เกียร์ล่ืน พบไดใ้นรถท่ีใชร้ะบบเกียร์ธรรมดา เป็นอาการท่ีอาจจะเก่ียว 

เน่ืองมาจากคลทัช์เหลือน้อย จนท าให้การเปล่ียนจากเกียร์ว่างไปเกียร์อ่ืน แต่สักพกัเกียร์จะไหล

กลบัมายงัเกียร์ว่างเอง และยงัส่งผลไปสู่การส่งก าลงัท่ีบางทีเราเหยียบคนัเร่งอย่างแรงแลว้ แต่รถ

กลับวิ่งช้ากว่าปกติน ้ ามนัเกียร์มีการร่ัวซึม มีโอกาสท่ีจะเจอได้ทั้ งเกียร์ธรรมดา และออโต้ ควร

ตรวจเช็คดูใหดี้เพราะถา้เกิดเหตุการณ์น้ีจะท าใหเ้กียร์มีความร้อนสูง และส่งผลใหเ้กียร์พงัได ้

3. เกียร์มีเสียงดงัแปลกๆ อาจจะเกิดมาจากการช ารุดของเฟืองเกียร์ ลูกปืน 

4. เกียร์ไม่ตอบสนอง หลกัๆเลยจะพบเจอในระบบเกียร์ออโต ้อาการก็คือ การ 

ตอบสนองท่ีชา้ผดิปกติ เช่นเขา้เกียร์แลว้รถไม่ขยบั หรืออาจจะขยบัชา้กวา่เดิม 

5. คลทัซ์ติด ใครท่ีมีรถเก่าๆ หรือรถท่ีมีการใชง้านมานานพึงระวงัขอ้น้ีไวเ้ลย  

อาการก็คือ ไม่สามารถท่ีจะเขา้เกียร์อ่ืนๆได ้เน่ืองมาจาก การท่ีคลทัช์ไม่สามารถแยกจากลอ้ช่วยแรง

ท่ีติดกบัเคร่ืองยนตไ์ด ้
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  อาการ :  คนัเขา้เกียร์หลามคอน 

  ปัญหา :  เขา้เกียร์ยาก 

  สาเหตุ :  เกิดจากบูชคนัเกียร์แตก เน่ืองจากยางกนัฝุ่ นเขา้เกียร์ฉีกขาด 

  การแก้ไขปัญหาช่างเทคนิค:  เปล่ียนบูชคนัเกียร์ 

การแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้ :  เหยยีบคลทัซ์ใหสุ้ดอยา่ใส่เกียร์แรงเกินไป 

4.1.2 การบ ารุงรักษาเกียร์ธรรมดา 

1. ออกตวักระชาก 

การออกตวักระชาก เป็นการท าใหร้ะบบฟันเฟืองภายในเกียร์ ไดรั้บความเสียหาย อีกทั้งยงัเป็นการ

ท าใหผ้า้คลทัช์ หมดไวอีกดว้ย หากใครท่ีมีพฤติกรรมการขบัรถแบบน้ีอยู ่ควรปรับเปล่ียนโดยด่วน 

การใชเ้กียร์ถอยใหถู้กวธีิ คือตอ้งหยดุรถใหน่ิ้งสนิทเพื่อใหเ้ฟ่ืองท่ีก าลงัหมุนเดินหนา้หยดุน่ิง เม่ือเรา

เขา้เกียร์ถอย เฟืองท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนทิศทางการหมุน จะท างานโดยการหมุนส่งก าลงัไฟยงักลุ่มเฟือง 

ส่งผลใหเ้ฟืองหมุนถอยหลงั แต่ถา้เราจอดไม่น่ิงสนิท แลว้รีบเปล่ียนเป็นเกียร์ถอย อาจส่งผลใหชุ้ด

เฟือง  

 
รูปท่ี 4.1 โครงสร้างภายในระบบเกียร์ธรรมดา 
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ตารางท่ี 4.1 โครงสร้างภายในระบบเกียร์ธรรมดา 

 

4.2 ระบบเกยีร์ออโต้ 

4.2.1 การวเิคราะห์ปัญหาเกียร์ออโต ้

1.  เคร่ืองเยน็เขา้เกียร์ แลว้เกิดอาการกระตุกแรงไม่น่ิมนวล เขา้เกียร์ยาก โดย 

ส่วนใหญ่มกัจะเกิดกบัเกียร์ถอยหลงัก่อนเกียร์เดินหนา้แต่เม่ือเคร่ืองร้อนอาการดงักล่าวจะดีข้ึน 

2. กระตุก-สั่น-อืด ขณะเปล่ียนเกียร์ระหวา่งท่ีรถวิง่อยู ่แบบขบัๆอยูร่ถมนั 

กระตุกๆอนัน้ีตอ้งคอยสังเกตอาการดีๆ อาจจะเร่ิมแบบกระตุกเล็ก เด๋ียวเป็นเด๋ียวหาย 

3. อาการคลตัช์ล่ืน ระหวา่งเปล่ียนเกียร์ รอบเคร่ืองข้ึน แต่รถไม่ไป หรือไปชา้ 

กว่าท่ีควรจะเป็น อาการคลตัช์ล่ืนอาจเกิดจากผา้คลตัช์ใกล้หมด หรือใช้น ้ ามนัคลตัช์ผิดประเภท 

หรือเกิดจากการไปลุยน ้าท่วมสูงมา ก็จะท าใหค้ลตัช์ล่ืน เร่งไม่ไป แต่รอบเคร่ืองยนตข้ึ์นตามปกติ 

4. เขา้เกียร์ แลว้รถไม่เคล่ือนตวั ทั้งเดินหนา้และถอยหลงั ตอ้งเร่งเคร่ืองช่วยถึง 

เกียร์ถึงจะเขา้ โดยมกัจะมีอาการเกียร์ไม่เปล่ียน และไฟ D กระพริบ ร่วมดว้ย 

5. อาการเกียร์วดื หมายถึงระหวา่งวิง่ใชง้านปกติ เกียร์จะวดืเหมือนไม่ไดเ้ขา้เกียร์ 

Item no Part name Part numbe QTY. 

1 หวัคนัเขา้เกียร์ UH7146030 1 
2 น็อตยดึ 997960612 1 
3 ยางกนัฝุ่ น M5AA17477 1 

4 ประเก็น 030317474 1 

5 แหวนรองบน M5AA17363A 1 

6 แหวนรองล่าง M50217482 1 

7 แผน่ฉนวน 55A117501 1 
8 คนัเกียร์ M5AD17510 1 

9 เบา้คนัเกียร์ M50417470C 1 

10 แผน่กนัความร้อน UH7064481 1 

11 น็อตยดึ 997960612 1 

บชูคนัเกียร ์
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 ในรถบางรุ่นเม่ือจอดทิ้งไวใ้ห้เยน็ยงัสามารถวิง่ได ้แต่ก็จะเกิดอาการดงักล่าวซ ้ าอีกเช่นกนั ขอ้น้ีควร

ระวงัเป็นอยา่งยิง่ เพราะอาจท าใหเ้กิดอนัตรายไดง่้ายท่ีสุด 

  อาการ : เขา้เกียร์ D รถไม่เคล่ือน 

  ปัญหา : รถไม่เคล่ือนท่ี 

สาเหตุ : จากการตรวจเช็คพบว่า  บูชคันเกียร์มีการเส่ือมสภาพ ท าให้เข้าเกียร์     

ไม่ได ้

  การแก้ไขปัญหาของช่างเทคนิค : เปล่ียนบูชสายคนัเขา้เกียร์ก่อนเปล่ียนควรเขา้

เกียร์ในต าแหน่ง P ก่อน 

  การแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้ :  สามารถใชล้วดรัดเพื่อน าเขา้ศูนยบ์ริการ 

4.2.2 การบ ารุงรักษาเกียร์ออโต ้

1. เปล่ียนน ้ามนัเกียร์ตามการใชง้าน 

  การเปล่ียนน ้ ามนัเกียร์ตามการใชง้าน คือหน่ึงวธีิช่วยถนอมเกียร์ออโตใ้ห้อยูก่บัเรา

ไปนานๆ โดยปกติรอบการเปล่ียนน ้ ามนัเกียร์จะอยู่ท่ี 20,000-30,000 กิโลเมตร แต่ส าหรับคนท่ีใช้

รถบ่อยขบัรถในพื้นท่ีท่ีรถติดบ่อยๆอยา่งในกรุงเทพ หรือตอ้งขบัรถข้ึนเขาลงห้วยท่ีตอ้งเปล่ียนเกียร์

บ่อยๆ อาจเปล่ียนน ้ ามนัเกียร์ท่ี 10,000 กิโลเมตรก็ได ้ข้ึนอยู่กบัการใช้งานเป็นหลกั บางคนสงสัย

แล้วถ้าไม่ค่อยได้ใช้รถควรเปล่ียนตอนไหน อย่างน้อย 1 ปีควรเปล่ียนคร้ังหน่ึง ถึงไม่ได้ใช้แต่

น ้ ามนัเคร่ืองมนัก็สามารถเส่ือมสภาพไดเ้หมือนกนั ถา้อยากให้เกียร์อยู่กบัเราไปนานๆ อยา่ละเลย

เร่ืองน ้ามนัเกียร์เป็นอนัขาด 

2. เปล่ียนเกียร์บ่อยไป พงัไวแน่นอน 

   ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าถา้อยากถนอมเกียร์ออโตใ้หอ้ยูก่บัเราไปนานๆคือ อยา่พยายามยาม

เชนเกียร์หรือเปล่ียนเกียร์บ่อย บางคนชอบความเร้าใจเปล่ียนเกียร์เองเป็นวา่เล่นเหมือนขบัรถเกียร์

แมนนวลอยู ่หรือบางคนขบัมาเร็วไม่ชอบเหยีบเบรคแต่ใชก้ารเชนเกียร์ต ่าเพื่อชะลอความเร็วแทน 

ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีท าร้ายเกียร์ระบบออโตอ้ย่างแรง ดงันั้นถา้ใครไม่อยากให้เกียร์ไปไว พยายาม

อย่าเปล่ียนเกียร์ในระหว่างการขับบ่อย ใช้เกียร์ D ให้ระบบสมองกลมันช่วยเปล่ียนเกียร์ให ้

นอกจากช่วยถนอมเกียร์แลว้ ยงัช่วยประหยดัน ้ามนัอีกดว้ย 

3. รถติดบ่อยเขา้เกียร์ N บา้งก็ได ้

  หลายคนมีความเช่ือวา่เวลารถติดไฟแดง หรือติดหนกัๆอยา่งในกรุงเทพ ถา้ไม่

อยากใหเ้กียร์พงัเร็วไม่ควรเขา้เกียร์ N บ่อยๆ ใหค้า้งเกียร์ D ไวแ้ลว้เหยบีเบรคเอา ช่วยยดือายกุารใช้

งานเกียร์ออโตไ้ดดี้ ซ่ึงไม่เป็นความจริงเสมอไป การเขา้เกียร์ในต าแหน่ง N ไป D D ไป N นั้น เป็น
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การเขา้เกียร์แบบปกติซ่ึงมีผลต่อการสึกหรอนอ้ยมากเม่ือเทียบกบั กบัเชนเกียร์ในความเร็วสูง หรือ

การลากเกียร์ใหร้อบสูงๆ หรือแมก้ระทัง่การไม่เปล่ียนน ้ามนัเกียร์ตามอายกุารใชง้าน ซ่ึงการกระท า

เหล่าน้ีส่งผลใหเ้กียร์พงัไวมากกวา่การเขา้เกียร์ N-D บ่อยๆซะอีก แต่ก็ไม่ไดบ้อกวา่เวลาหยดุรถให้

เขา้เกียร์ N ทุกคร้ัง มนับ่อยไป ดูจากสถานการณ์เป็นหลกั ถา้ดูแลว้วา่รถติดไม่นานคาเกียร์ D แลว้ 

เหยบีเบรคไว ้เวลาออกตวัจะไดไ้ม่ตอ้งเชนเกียร์ให้เสียเวลา แต่ถา้ติดไฟแดงหรือดูแลว้คงติดอีกนาน 

เขา้เกียร์ N แลว้ดึงเบรคมือกนัรถไหลอีกแรงดีกวา่ นอกจากช่วยผอ่นคลายความเม่ือยลา้แลว้ ยงั

ปลอดภยัในการขบัข่ีอีกดว้ย 

4. อยา่เปล่ียนเกียร์เร็วเกินไป 

  คนขบัรถบางคนใจร้อน ชอบเปล่ียนเกียร์ในขณะท่ีรถยงัไม่หยุดสนิท โดยเฉพาะ

การเปล่ียนจากเกียร์ D ไป R รถยงัไม่หยุดรีบเปล่ียนเกียร์ถอยซะแล้ว ซ่ึงแน่นอนครับพฤติกรรม

อยา่งน้ีท าให้เกียร์พงัไงอย่างไม่ตอ้งสงสัย ถา้ไม่อยากเสียตงัค์ซ้ือเกียร์ลูกใหม่เร็ว อย่าเปล่ียนเกียร์

เกียร์เร็วเกินไป ใหร้ถหยดุสนิทแลว้ค่อยเปล่ียนก็ได ้มนัจะไดอ้ยูก่บัเราไปนานๆ 

5. ขบัเกียร์ออโตไ้ม่ตอ้งลากเกียร์ก็ได ้

   คนไทยส่วนใหญ่ขบัรถเร็ว ยิ่งเด๋ียวน้ีรถรุ่นใหม่ๆให้ฟังก์ชัน Paddle Shift มาให้

เปล่ียนเกียร์เองไดเ้หมือนการขบัรถเกียร์แมนนวล ท าให้การเปล่ียนเกียร์ข้ึนอยูก่บัปลายน้ิวของเรา 

ซ่ึงบางคนชอบลากเกียร์ให้รอบข้ึนไปสูงๆก่อนแล้วค่อยเปล่ียน เป็นความสะใจเล็กๆท่ีอาจ

สนุกสนานเร้าใจในช่วงสั้นๆ แต่ผลท่ีตามมาคือ คลตัช์ของเกียร์มนัจะไปไว ท าให้เราตอ้งเปล่ียน

เกียร์ก่อนเวลาอนัควรได ้ดงันั้นถา้ไม่อยากใหเ้กียร์ออโตพ้งัไว  

 
 

รูปท่ี 4.2 โครงสร้างภายในระบบเกียร์ออโต ้
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ตารางท่ี 4.2 โครงสร้างภายในระบบเกียร์ออโต ้

 

4.3 ระบบเกยีร์เพาเวอร์ชิฟ   

   นวตักรรมเกียร์อตัโนมติั เพาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด แบบดูอลัคลตัช์ (คลตัคู่) ให้การ

ตอบสนองดีเยี่ยมโดยท่ีคลตัช์แบบเปียกทั้ง 2 ชุดท างานประสานกนัโดยชุดแรกท างานคู่กบัเกียร์ 1, 

3 , 5 และเกียร์ถอยหลงัส่วนชุดท่ีสองท างานคู่กบัเกียร์2 4 และ 6  

   เม่ือตอ้งการเปล่ียนเกียร์ระบบสมองกลจะเขา้เกียร์ถดัไปไวล่้วงหน้าในขณะท่ีรถ

ก าลังเคล่ือนท่ีซ่ึงคลัตช์ทั้ งสองชุดจะสลับกันท างานอย่างต่อเน่ืองท าให้ไม่สูญเสียแรงบิดจาก

เคร่ืองยนตใ์นช่วงเปล่ียนเกียร์เหมือนเกียร์อตัโนมติัทัว่ไปท่ีใชท้อร์คคอนเวอร์ทเตอร์ 

 
รูปท่ี 4.3 โครงสร้างภายในระบบเกียร์เพาเวอร์ซิฟ 

 

 

Item no Part name Part numbe QTY. 

1 กรอบครอบเกียร์ 5M5P7J306BD 1 

2 ชุดคนัเกียร์ทั้งชุด 7M5P7C453FC 1 

3 น๊อตยดึ W711470537 1 

4 สายคนัเกียร์ทั้งชุด 8A617E395A 1 

5 ขายดึคนัเกียร์ M5AA17363A 1 

6 แหวนรองล่าง 8A617E365A 1 
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ตารางท่ี 4.3 โครงสร้างภายในระบบเกียร์เพาเวอร์ซิฟ 

 

4.3.1 การวเิคราะห์ปัญหาเกียร์เพาเวอร์ซิฟ 

    อาการ: กระตุก-สั่น-อืด ขณะเปล่ียนเกียร์ระหวา่งท่ีรถวิง่อยู ่ แบบขบัๆอยู่

รถมนักระตุกๆอนัน้ีตอ้งคอยสังเกตอาการดีๆ  

   สาเหตุ: เกิดจากชุดคลทัซ์ดา้นในเกียร์ เส่ือมสภาพก่อนก าหนด 

   การแก้ไขปัญหาช่างเทคนิค :เปล่ียนชุดคลทัซ์และท าความสะอาดช้ินส่วน

ภายใน 

   การแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้:การออกตวัค่อยๆเติมคนัเร่งโดยไม่ออกตวั

กระชากตั้งแต่ความเร็ว 0-60 กม. 

Item no Part name Part numbe QTY. 

1 ชุดคลทัซ์ FA677B546A 1 

2 กา้มปู (A) CA6775155 1 

3 แผน่กนัความร้อน AE877A434B 1 

4 ปลัก๊เส้ือเกียร์ F1FZ7H183A 1 

5 กระบอกสูบคลทัซ์ AE877A564C 1 

6 ลูกปืนคลทัซ ์ AE877A604A 1 

7 โซลินอยคลทัซ์(B) 456P7412AB 1 

8 กา้มปู(B) CA677515 1 
9 เส้ือเกียร์ AE877505A 1 

10 โซลินอยคลทัซ์(A) AE877A604A 1 
11 แผน่กนัความร้อน AE877A434B 1 
12 แผน่รอง BV6PA372A 1 
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รูปท่ี 4.4 การถอดประกอบเกียร์เพาเวอร์ซิฟ 1 

 

 
รูปท่ี 4.5 การถอดประกอบเกียร์เพาเวอร์ซิฟ 2 

 



บทที ่5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  
5.1 สรุปผลการทดลอง 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
คู่มือการบ ารุงรักษาระบบเกียร์รถยนตฟ์อร์ด ส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการศึกษาขอ้มูล ความรู้

เก่ียวกบัระบบเกียร์ของรถยนตฟ์อร์ด ท่ีท า การรวบรวมขอ้มูลไวใ้ชใ้นการศึกษา เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
น า ไปศึกษาด้วยตนเองเป็นความรู้ท่ีมีต่อในการท างานทางดา้นน้ีเพื่อประโยชน์ส าหรับผูต้อ้งการ
ท างาน หรือสนใจรถยนตฟ์อร์ด เป็นตน้ เพื่อให้เขา้ใจการท างานเก่ียวกบัการบ ารุงรักษาระบบเกียร์
รถยนต ์เช่น ความรู้เก่ียวกบัการบ ารุงรักษาหรือดูแลระบบเกียร์ เป็นตน้ เพื่อเป็นประโยชน์และคู่มือ
ในการศึกษาในการท างานของช่างเทคนิคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนและลดเวลาในการท างาน
ไดดี้ข้ึน สามารถลดการวเิคราะห์งานของช่างได ้50% อา้งอิงจากช่างผูช้  านาญงานประมาณ 10 ปี 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 5.1.2.1 เป็นการศึกษาเพื่อลดปัญหาของการท างาน จึงจ าเป็นตอ้งหาสาเหตุของปัญหา
ใหถู้กตอ้ง 

 5.1.2.2 ในการศึกษาช้ินงานจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชช้ิ้นส่วนของระบบเกียร์ทั้ง3ระบบ เกียร์
ธรรมดา เกียร์ออโต ้และเกียร์เพาเวอร์ซิฟ ของรถยนตใ์นการศึกษาหาขอ้มูล จึงใชเ้วลาค่อนขา้งนาน
ในการหาขอ้มูล 

 5.1.2.3 ผูจ้ดัสร้างโครงการ ยงัไม่มีความช านาญและความรู้เก่ียวกับระบบเกียร์ใน
รถยนต ์ฟอร์ด  

5.1.3 ข้อเสนอแนะระหว่างการปฏิบัติงาน 

 5.1.3.1 ควรศึกษาหาขอ้มูลต่างๆ และเขา้ใจในขั้นตอนการท างาน 
 5.1.3.2 ควรมีการวางแผนก่อนการปฏิบติังานและวางแผนระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1.1 ในการจดัท าสหกิจคร้ังน้ี ท าให้ผูจ้ดัท าไดมี้การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อท่ี
น าเอาข้อมูลมาประกอบในการศึกษาและยงัได้ประสบการณ์ในการท างานท าให้รู้จกัวิเคราะห์
ปัญหาจากการท างานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และยงัสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเองได ้
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 เคร่ืองถอดประกอบชุดคลัตซ์ โดยการท าวิศวกรรมยอ้นรอย เคร่ืองมือถอด

ประกอบชุดคลตัซ์ของระบบเกียร์เพาเวอร์ซิฟโดยใชห้ลกัการวศิวกรรมยอ้นรอย 
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