
 

 

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

คู่มือการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์แร็คพวงมาลัยไฟฟ้า รุ่น Noise Catcher 

 

A Study of  Manual Electric Steering Rack Diagnostic Tool Model 

Noise Catcher 

 

โดย 

นาย วุฒิไกร  ไล้  6121100013 

 

 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 



 

 



ก 

จดหมายน าส่งรายงาน 

 

วนัที่  29 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

เร่ือง ขอส่งรายงานการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา   
เรียน อาจารยท์ี่ปรึกษาสหกิจศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต ( วิศวกรรมเคร่ืองกล )   
 อาจารย ์ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชยั 

 

ตามที่ผูจ้ดัท า  นาย  วุฒิไกร  ไล ้ นักศึกษาภาควิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม ไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานในโครงการสหกิจศึกษาระหว่างวนัที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ 2562 ถึง 
วนัที่ 14มีนาคม 2563 ในต าแหน่ง นกัศึกษาฝึกงานช่างซ่อมบ ารุง ณ บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ จ ากดั 

โดยไดรั้บมอบหมายงานจากพนกังงานที่ปรึกษาให้ศึกษากระบวนการของพวงมาลัยไฟฟ้า
และได้รับหมอบหมายให้จัดท าคู่มือการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์แร็คพวงมาลัยไฟฟ้า รุ่น Noise 

Catcher  
บดัน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดส้ิ้นสุดแลว้ขา้พเจา้จึงขอส่งรายงานดงักล่าวมาพร้อมกนั

น้ี จ านวน 1 เล่มเพื่อขอรับค าปรึกษาต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื  
นาย วุฒิไกร  ไล ้

นกัศึกษาสหกิจศึกษา  
ภาควิชาอุตสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต ( วิศวกรรมเคร่ืองกล ) 

                                                                                    
 



ข 

กิตติกรรมประกาศ 

(Acknowledgement) 
 

การที่ผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบตัิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ จ ากดั 

ตั้งแต่ วนัที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ 2563 ส่งผลท าให้ นาย วุฒิไกร ไล้ 
นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล ไดรั้บความรู้อีกทั้งประสบการณ์ท างานต่าง ๆ  ที่มี
ค่ามากมายส าหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนับสนุน
จากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. นาย วิบุลย ์          บุญค ่า     ต าแหน่ง ผูจ้ดัการศูนยบ์ริการ 

2. นาย สันติ            ป่ินตาพวง  ต าแหน่ง ครูฝึกอบรมศูนยบ์ริการ 

3. นาย สรศกัด์ิ        แสงไพโรจน์  ต าแหน่ง หัวหนา้ช่าง 

4. ดร. ชาญชยั         วิรุณฤทธิชยั  อาจารยท์ี่ปรึกษาสหกิจ 

 

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านที่ไดใ้ห้ค าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

 นาย วุฒิไกร ไล ้ขอขอบพระคุณผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
และเป็นที่ปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลให้ความเขา้ใจกบั
ชีวิตของการท างานจริงซ่ึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที่น่ีดว้ย 

 

 

ผูจ้ดัท า 

นาย วุฒิไกร  ไล ้ 
   29 กนัยายน 2563 

 



ค 

ช่ือโครงงาน  :  คู่มือการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์แร็คพวงมาลยัไฟฟ้า  
   รุ่น Noise Catcher 

ช่ือนักศึกษา    :  นาย วุฒิไกร  ไล ้ 
อาจารย์ทีป่รึกษา   :  ดร.ชาญชยั วิรุณฤทธิชัย 

ระดับการศึกษา   :  ปริญญาตรี 

ภาควิชา    :  วิศวกรรมเคร่ืองกล 

คณะ    :  วิศวกรรมศาสตร์ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา :  3/2562 

 

บทคัดย่อ 

 

บริษทั สาธรฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด เป็นบริษทัที่มีทั้งโชว์รูทและศูนย์บริการของรถยนต์
ฮอนดา้ ซ่ึงมีหน้าที่ขายรถยนต์และบริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ให้กบัลูกคา้ที่สนใจ ซ่ึงลูกคา้ที่ใช้
รถยนตฮ์อนดา้ รุ่น Civic Fc และ รุ่น CRV G5 นั้น ไดม้ีการพบว่า เวลาเลี้ยวรถยนต์ซ้ายสุดและขวา
สุด มีเสียงดงั แต่อยา่งไรก็ตามภายในองคก์ร การตรวจสอบอาการที่ลูกคา้แจง้ซ่อมนั้น มีวิธีการและ
ขั้นตอนการตรวจสอบค่อยขา้งนานและเป็นวิธีการตรวจสอบแบบเดิม ๆ ท าให้การท าตรวจสอบ 
เสียเวลาตอ้งน ารถลูกคา้ว่ิงทดสอบดา้นนอกนกัศึกษามีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ความรู้แก่ช่างเทคนิคใน
การใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์เสียง และ ขั้นตอนการติดตั้งการใชง้านการตรวจสอบ แร็คพวงมาลยัไฟฟ้า 
ที่มีการประกันคุณภาพในรถยนต์ฮอนด้า  3 ปี 100 ,000 กิโลเมตร สามารถเปลี่ยนช้ินส่วนที่เกิด
ปัญหาได ้ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานน้ีขึ้นมาเพ่ือเป็นการลดระยะเวลาการตรวจสอบ และ 
ขั้นตอนการงานใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียง เพื่อให้อ านวยความสะดวกให้กับช่างเทคนิคในการ
ตรวจสอบ และ ยงัรวบรวมเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์รถทั้ง 2 รุ่น เพ่ือให้เป็นแนวทางในการใช้งาน
และเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยสามารถ ลดระยะเวลา การตรวจสอบ ไดถ้ึง 30 นาที
หรือคิดเป็น 54.55% (อา้งอิงจากช่างผูม้ีความช านาญงานประมาณ 10 ปี) ผูจ้ดัท ามุ่งหวงัว่าโครงงาน
น้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กบัพนกังานหรือลูกคา้ที่สนใจในรถยนตฮ์อนดา้ 

ค ำส ำคัญ  :  ฮอนดา้, พวงมาลยัเพาเวอร์, เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียง, แร็คพวงมาลยัไฟฟ้า  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

รถยนตส่์วนใหญ่มีการผลิตและการแข่งขนักนัมากมายหลายย่ีห้อแต่ละค่ายก็มีจะมีการผลิต
รุ่นใหม่หรือปรับเปลี่ยนรูปโฉมออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ มีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์ช้ินส่วน ระบบกลไกลการท างานที่ทนัสมยัเขา้มาใชใ้นรถยนตม์ากขึ้นจาก
แต่ก่อนมาก รถยนต์เป็นปัจจัยส าคัญอย่างย่ิงในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์เราในการเดินทางไป
สถานที่ การขบัรถไปท างาน ขบัรถไปเที่ยว หรือ ขนส่ิงของ  

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีใหม่ๆ และ อุปกรณ์ช้ินส่วนที่น าเขา้มาใช้ในรถยนตน์ั้น บางช้ินส่วน
อาจมีปัญหาในรถยนต์ เช่น แร็คพวงมาลยัไฟฟ้าที่มีอาการเสียงดงัเวลาเลี้ยวรถ เช่น รถยนต์ฮอน
ดา้รุ่นซีวิค และ ฮอนดา้รุ่นซีอาวี ที่มีปัญหาอาการเสียงดงัเวลาเลี้ยวซ่ึงทางฮอนดา้มีการรับประกนั
คุณภาพอุปกรณ์ช้ินส่วนน้ีให้กบัลูกคา้ถา้พบปัญหา ในระยะเวลา 3 ปี 100,000 กิโล สามารถท าการ
น ารรถยนตเ์ขา้มาตรวจเช็คไดท้ี่ศูนยบ์ริการทัว่ประเทศ 

ส าหรับการตรวจเช็คหรือท าการรับประกนัคุณภาพอุปกรณ์ช้ินส่วนแร็คพวงมาลยัไฟฟ้านั้น 
ทางฮอนดา้ไดม้ีการน าเคร่ืองมือวิเคราะห์ปัญหาของระบบน้ีมาใช้ในรถยนต์รุ่น ซีวิค และ ซีอาวี 
ดงันั้นทางผูป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาจึงเห็นถึงปัญหาและความส าคญัที่จะจดัท ารายงานน้ีขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางการตรวจสอบ การใช้งานคู่มือเคร่ืองมือวิเคราะห์แร็คพวงมาลัยไฟฟ้า อย่างถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน 

1.2 วัตถุประสงค์โครงงำน 

 1.2.1 ศึกษาการเคร่ืองมือวิเคราะห์และไม่ใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์  
 1.2.2 ลดเวลาในการวิเคราะห์ระบบปัญหาระบบแร็คพวงมาลยัไฟฟ้า รุ่น Noise Catcher ได้
อยา่งถูกวิธีตามมาตรฐาน 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

ศึกษาระบบปัญหาพวงมาลยัไฟฟ้ารถยนตฮ์อนดา้ รุ่น Civic FC และ CRV G5 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 เพ่ือลดเวลาในการวิเคราะห์ปัญหาไดเ้ร็วขึ้น 

 1.4.2 เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบระบบพวงมาลยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 



 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง 

 

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งในบทนน้ีจะมีการกล่าวถึงเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกบัโครงงาน
ฉบบัน้ีเพ่ือให้ตรงตามจุดประสงคท์ี่คาดว่าจะไดรั้บ ในส่วนของบทน้ีจะกล่าวถึง 

 2.1 ระบบบงัคบัเลี้ยว 

 2.2 แร็คพวงมาลยัไฟฟ้า 

 2.3 เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียง รุ่น Noise Catcher 

 2.4 ระบบส่งก าลงัรถยนต ์

2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

2.1 ระบบบังคับเลีย้ว (steering system)  

เป็นอปุกรณ์ที่ใชค้วบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถยนต ์ผูข้บัขี่สามารถควบคุมทิศทางของ
ลอ้หนา้รถไดด้ว้ยการบงัคบัพวงมาลยั (steering wheel) การบงัคบัเลี้ยวจะตอ้งประกอบดว้ยเง่ือนไข
ดงัน้ีแรงบงัคบัเลี้ยวที่เหมาะสมแรงบงัคบัพวงมาลยัตอ้งควบคุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอในขณะที่ขบัรถ
ไนในทางตรงและตอ้งแรงพอที่จะบงัคบัเลี้ยวไดข้ณะที่รถเลี้ยวโคง้ 

ความสามารถในการบงัคบัเลี้ยวเมื่อเลี้ ยวรถเสร็จแลว้ ระบบบงัคบัเลี้ ยวจ าเป็นตอ้งส่งแรงไปบงัคบั
ให้พวงมาลยัหมุนกลบัคืนสู่ต าแหน่งตรง เมื่อปล่อยพวงมาลยั 

เมื่อรถเกิดชนกนัระบบพวงมาลยัควรมีโครงสร้างแกนพวงมาลยันิรภยั ช่วยลดการกระแทกรุนแรง 

ลดการบาดเจ็บให้มากที่จดเท่าที่จะมากได ้

หน้าที่ระบบบังคับเลีย้วและแกนพวงมาลัย 

หน้าที่ของระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์หน้าที่ส าคัญของระบบบังคับเลี้ ยว พร้อมด้วยระบบ
รองรับก็คือ ช่วยให้การขับขี่เกิดความสะดวกสบายในทุกสภาวะ จากย่านความเร็วต ่าไปถึงผ่าน
ความเร็วสูง ระบบส่งก าลงัจะส่งก าลงัจากเคร่ีองยนต์ไปขบัลอ้ เพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปขา้งหนา้ 
ระบบบงัคบัเลี้ยวจะบงัคบัทิศทางการเคลื่อนที่ของรถตามความตอ้งการ และระบบเบรกจะช่วยท า
ให้เกิดความมัน่ใจในเสถียรภาพการทรงตวั การชะลอความเร็วและการหยดุรถ ความส าคญัของ
ระบบบงัคบัเลี้ยวน้ีดงัน้ี 

ความคล่องตวัสูงเมื่อรถยนตม์ีการหันเลี้ยวในที่แคบ ๆ หรือถนนที่คดเคี้ยว ระบบบงัคบัเลึ้ยวตอ้ง
สามารถควบคุมทิศทางการเคลีอ่นที่ของลอ้หนา้ไดอ้ยา่งง่ายและคลอ่งตวั 

ความเหมาะสมของการบังคับเลีย้ว 

เพือ่ให้เกิดความเหมาะสมในการบงัคบัเลี้ยว ขณะรถจอดอยูก่บัที่ ตอ้งออกเเรงหรือก าลงัใน
การบงัคบัเลี้ยวมาก และลดลงเมื่อความเร็วรถยนต์เพ่ิมขึ้น ดงันั้น เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ใน
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การบงัคบัเลี้ยว การบงัคบัเลี้ ยวควรจดัท าให้สะดวก คือ เบาแรงเมื่อรถยนต์มีความเร็วต ่าและหนัก
แรงเมื่อรถยนตม์ีความเร็วสูง 

 
รูปที่ 2.1 ความเหมาะสมของการบงัคบัเลี้ยว 

การคืนตัวหลังจากหันเลีย้ว 

ขณะรถยนต์ก าลงัเลี้ยว ผูข้ับขี่จะต้องถือพวงมาลยัไวอ้ย่างมัน่คง หลังจากการเลี้ ยวอย่าง
สมบูรณ์แลว้ พวงมาลยัตอ้งมีแรงหมุนคืนตวักลบัมาสู่แนวตรงไปขา้งหน้าของลอ้ทั้งคู่ ตอ้งเกิดขึ้น
อย่างคล่องตวัเสมอ เมื่อผูข้บัขี่ผ่อนแรงคลายพวงมาลยั หลงัการหันเลึ้ยวบงัคบัทิศทางการเคลื่อนที่
ของรถยนต ์

 

 
รูปที่ 2.2 การคืนตวัหลงัจากหันเลี้ยว 

 

พวงมาลยั ชุดสวิตซ์ไฟ 

เฟืองบงัคบัเลี้ยว ขอ้ต่อบงัคบัเลี้ยว 
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แกนพวงมาลัยธรรมดา(steering column) 

กลไกบงัคบัเลี้ยวพวงมาลัยประกอบด้วยแกนพวงมาลัย ส่งแรงหมุนจากพวงมาลัยไปยงั
เฟืองกระปุกพวงมาลัย ด้านปลายบนสุดของเเกนเป็นเรียว และมีร่องฟันเฟือง ส าหรับสวมรู
พวงมาลยัไม่ให้หมุนฟรี แกนพวงมาลยัประกอบดว้ยกลไกหลายแรงกระแทก เพื่อไม่ให้ไปกระทบ
กับผูข้ับขี่ในขณะขบัขี่ส่วนล่างสุดของแกนพวงมาลยัต่ออยู่กบักระปุกพวงมาลยัดว้ยข้อต่อแบบ
กากบาทเพ่ือลดอาการส่ันสะเทือนจากสภาพถนนที่ส่งผ่านกระปุกพวงมาลยัมายงัพวงมาลยัให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จะเป็นได ้ขอ้ต่อกากบาทยงัท าไงหมุนส่งก าลงับงัคับเลี้ยวเป็นมุม เพื่อออกแบบ ติดตั้ง
พวงมาลยัให้เหมาะสมกบัการควบคมุพวงมาลยั 

 
รูปที่ 2.3 แกนพวงมาลยัแบบธรรมดา 

แกนพวงมาลัยปรับระดับได้  

นอกจากน้ี กลไกดูดกลืนแรงกระแทก ที่แกนพวงมาลยัของรถยนต์บางรุ่น อาจจะมีระบบ
ควบคุมพวงมาลยัอื่น ๆ อีก เช่น กลไกการล็อกพวงมาลยั ซ่ึงจะท าให้ผูข้บัขี่ปรับระดบัความสูงต ่า
ของพวงมาลัยได้ หรือกลไกปรับตั้ งพวงมาลัย ซ่ึงจะท าให้ผู ้ขับขี่ปรับระดับความสูงต ่ าของ
พวงมาลยัได ้หรือกลไกปรับอาการยืดหยุ่นระยะฟรีตามแนวเเกนพวงมาลยั ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความ
เหมาะสมในสภาพการจบัพวงมาลยั 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
รูปที่ 2.4 แกนพวงมาลยัปรับระดบัได ้

กลไกการปรับเอนพวงมาลัย 

เมื่อดนัแขนปรับระดบัไปดา้นบน (ในทิศทางของลูกศร) ท าให้สลกัซ่ึงประกอบอยูก่บัเฟือง
เลื่อนเคลื่อนทีไ่ปในร่องแขนปรับระดบั เฟืองเลื่อนแยกตวัออกมาจากเฟืองบงัคบั และปลดไม่ให้
ฟันเฟืองทั้งคู่ขบกนั สปริงอดักบัจุดรองรับของสปริงเอง ท าให้หักมุมของแกนพวงมาลยัได ้เมือ่
ปรับต าแหน่งพวงมาลยัอยูต่  าแหน่งที่ตอ้งการ ในขณะแขนปรับระดบัถกูดนัไปทางดา้นบน หลงัจาก
นั้นปล่อยแขนปรับระดบัเฟืองเลื่อนจะถกูดนัดว้ยตวัยนั ฟันของเฟืองบงัคบัทั้งคู่ขบกนัอีกคร้ัง ซ่ึง
เป็นการล็อก 

พวงมาลยั 

 

 
รูปที่ 2.5 กลไกการปรับเอนพวงมาลยั 

 

 

เฟืองบงัคบั 

เฟืองเลื่อน 

ขายึด สปริงดึง 

สลกั 

ตวัยนัเฟืองเลื่อน 

แขนปรับระดบั 
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กลไกปรับความสูงพวงมาลยั 

การปรับต าแหน่งของพวงมาลยัสูงขึ้น หรือต ่าลง ตามความเหมาะสมของผูข้บัขี่ มีกลไก
ปรับความสูงเฉพาะเพลาเลื่อนและปลอกเพลาเลื่อนต่ออยู่ดว้ยกัน เลื่อนขึ้นลงไดภ้ายในเส้ือแกน
พวงมาลยัท่อนบน เพลาเลื่อนมีพวงมาลยัสวมติดอยู่ดว้ย มีร่องฟันเฟืองสวมอยู่กบัแกนพวงมาลัย
ท่อนบน และส่งก าลงัจากการหมุนพวงมาลยัไปยงัแกนพวงมาลยัท่อนบนไดป้ลอกเพลาเลื่อนจะ
เคลื่อนตวัไปพร้อม กบัเพลาเลื่อน สามารถเลื่อนไปทางดา้นบนและดา้นล่างได ้แต่ไม่สามารถหมุน
ได ้เพราะสลกัยนัของปลอกเพลาเลื่อนสวมอยูใ่น ร่องของเส้ือแกนพวงมาลยัท่อนบน  

 
รูปที่ 2.6 กลไกปรับความสูงพวงมาลยั 

 

กลไกก้านต่อบังคับเลีย้ว 

กลไกบงัคบัเลี้ยวจะถ่ายทอดก าลงัการบงัคบัเลี้ยว จากพวงมาลยัไปยงัลอ้หนา้ทั้งคู่ขณะขบัขี่
รถยนตม์ีการเคลื่อนตวั การออกแบบของกา้นต่อมีหลายแบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขบัขี่มาก
ที่สุด มีดงัต่อไปน้ี 

แกนพวงมาลยัท่อนบน 

ปลอกเพลาเลือ่น 

เพลาเลื่อน 

คนัล็อก สกรูยนั 

สลกัยนั 

ปลอกแกนตวันอก 
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รูปที่ 2.7 กลไกการต่อบงัคบัเลี้ยว 

ก้านต่อบังคับเลีย้วส าหรับการรองรับแบบอิสระ 

เมื่อลอ้หนา้ซ้ายและขวามีการเคลื่อนตวัขึ้นลงเป็นอิสระต่อกนั ระยะห่างระหว่างแขนบงัคบั
เลี้ ยวจะเปลี่ยนไป ถ้าคันส่งต่ออยุ่กับล้อทั้งคู่ ผลที่เกิดขึ้นจะท าให้มุมโทอินผิดไปในขณะที่ล้อ
เคลื่อนขึ้นและลง กา้นต่อพวงมาลยัส าหรับระบบรองรับลอ้หนา้อิสระ ตอ้งใช้คนัส่ง 2ช้ินและทั้ง 2

ช้ินจะต่ออยูก่บัคนัชกั 

 

 
รูปที่ 2.8 กา้นต่อบงัคบัเลี้ยวส าหรับการรองรับแบบอิสระ 

 

 

 

 

 

ปลายคนัส่ง กระปุกพวงมาลยั 

กา้นต่อเฟืองสะพาน 

แขนบงัคบัเลี้ยว 

แขนบงัคบัเลี้ยว 

กระปุกพวงมาลยั 

ขาไก ่

แขนประคอง 

ลูกหมากคนัส่ง 

แกนหมุนเลี้ยว 

คนัส่ง 

คนัชกั คนัส่ง 

ลูกหมากคนัส่ง 
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ก้านต่อบังคับเลีย้วส าหรับการรองรับแบบคานแข็ง 

การเคลื่อนตวัขึ้นลงของยางรถยนตไ์ม่ท าให้ระยะห่างระหว่างลอ้ซ้ายและลอ้ขวาเปลี่ยนไป 

จึงใช้คนัส่งตวัเดียวไดก้ระปุกพวงมาลยัยึดติดอยู่กบัโครงรถกา้นดึงซ่ึงต่ออยู่กบักระปุกพวงมาลัย
และแขนบงัคบัเลี้ยว จะมีลูกหมากคนัส่งแต่ละปลายยอมให้มีการเคลื่อนตวัขึ้นลงพร้อมกนั 

 

 
รูปที่ 2.9 กา้นต่อบงัคบัเลี้ยวส าหรับการรองรับแบบคานแข็ง 

ขาไก่พวงมาลัย (pitman Arm) 

ขาไก่พวงมาลยัหรือเรียกส้ัน ๆ ว่า ขาไก่ส่งถ่ายการเคลื่อนที่ของกระปกุพวงมาลยัไปยงัคนั
ชกั ที่ปลาดา้นใหญ่ของขาไก่พวงมาลยัเป็นรูเรียว ผิวรูเป็นร่องฟันเฟืองละเอียด เพื่อสวมกบัเพลา
ขวางของกระปุกพวงมาลยัและยึดแน่นดว้ยน็อต ปลายขาไก่พวงมาลยัดา้นเล็กต่ออยูก่บัคนัชกั 

 

 
รูปที่ 2.10 ขาไก่พวงมาลยั 

 

 

 

 

กระปุกพวงมาลยั แขนบงัคบัเลี้ยว 

คนัส่ง 

ลูกหมากคนัส่ง 

กา้นดึง 

ขาไก่พวงมาลยั 

ขาไก่พวงมาลยั 

น็อต 
ป้ิน 

คนัชกั 
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คันชักและคันส่ง 

คนัชกั (Drag Link) เป็นกา้นต่อที่ต่อระหว่างขาไก่พวงมาลยัและคนัส่งซ้ายและขวาส่งแรง
การเคลื่อนที่จากขาไกไปยงัคนัส่งทั้งคู่ 

คนัส่ง (Tie Rod) เป็นกา้นต่อส่งแรงจากคนัชกัไปยงัแขนบงัคบัเลี้ยวทีล่อ้รถทั้ง 2 ขา้ง ตรง
กลางคนัส่งเป็นปลอกคนัส่งส าหรับปรับระยะศูนยล์อ้ (โทอิน) 

 
รูปที่ 2.11 คนัชกัและคนัส่ง 

ลูกหมากคันส่ง (Ball Joint) 

ลูกหมากคนัส่งยึดติดอยู่ปลายคนัส่งเพ่ือต่อกบัคนัชักและแขนบงัคบัเลี้ ยว เกลียวหมากคนั
ส่งมีแบบเกลียวซ้ายและเกลียวขวาเพื่อให้หันเขา้ปลอกคนัส่งพอดี ลูกหมากคนัส่งที่ใชใ้นรถยนต์นั่ง 

ใช้ชนิดที่ไม่ตอ้งมีการหล่อลื่นวสัดุที่ท าเบา้ลูกหมากคนัส่งเป็นวสัดุทนต่อการสึกหรอ การป้องกนั
ฝุ่นของยางกนัฝุ่นจะตอ้งดีและจาระบีที่ใช้เป็นแบบถาวร มีสปริงยนัส าหรับชดเชยการสึกหรอของ
ชุดลูกหมาก เบา้ลกูหมากและความฝืดขั้นตน้ 

 

รูปที่ 2.12 ลูกหมากคนัส่ง 

แขนประคอง 

คนัส่ง 

คนัชกั 

ขาไก่พวงมาลยั 

ปลอกคนัส่ง 

แกนลูกหมาก 

ยางกนัฝุ่ น 

สปริง 
เบา้ลูกหมาก 

เกลียวลูกหมาก 
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ปลอกคันส่ง (Adjush1ng Tube) 

ปลอกคนัส่งเป็นท่อกลมมีเกลียวภายในหัวทา้ย ดา้นหน่ึงเป็นเกลียวซ้าย อีกดา้นหน่ึงเป็น
เกลียวขวา ตรงปลายปลอกคนัส่งผ่าตามยาวเพ้ือให้หมุนเกลียวปรับง่าย เมื่อปรับแลว้รัดแน่นด้วย
ปลอกรัดปลอกคนัส่งของกระปุกพวงมาลยัแบบเฟืองสะพานต่อเขา้ปลายเฟืองสะพาน ส าหรับปรับ
ระยะตั้งศูนยล์อ้ แต่ปลอกคนัส่งของกระปุกพวงมาลยัแบบลูกปืนหมุนวน มีลูกหมากคนัส่งอยู่หัว
ทา้ย 

 
รูปที่ 2.13 ปลอกคนัส่ง 

แขนบังคับเลีย้ว (steering Arms) 

แขนบงัคบัเลี้ยวส่งถ่ายก าลงัการเคลื่อนตวัของฉันส่งหรือกา้นดึง ไปยงัลอ้หนา้โดยผ่าน
แกนหมุนเลี้ยวหรือคิงพิน ส าหรับการรองรับแบบคานแข็ง 

 
รูปที่ 2.14 แขนบงัคบัเลี้ยว 

 

ปลอกคนัส่ง ปลายเฟืองสะพาน 

ลูกหมากคนัส่ง 
ปลอกคนัส่ง 

กา้นลูกหมากคนัส่ง 

คนัส่ง 

แขนบงัคบัเลี้ยว 
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แกนหมุนเลีย้ว (steering Knuckles) 

แกนหมุนเลี้ยวเป็นตวัส่งถ่ายก าลงัจากแขนบงัคบัเลี้ยวให้หมุนเพลาของลอ้หน้าไปซ้าย – 

ขวา ลักษณะของแกนหมุนเลี้ ยวมีหลายรูปแบบ แกนหมุนเลี้ ยวการรองรับแบบคานแข็งเรียกว่า 

คิงพิน แกนหมุนเลี้ยวเพลารถขบั 4 ลอ้ เรียกว่า หัวกะโหลกหมุน 

 
รูปที่ 2.15 แกนหมุนเลี้ยว 

กระปุกพวงมาลัย (steering Gear Box)  

ไม่เพียงแต่ท าหน้าที่บงัคบัทิศทางการเลี้ยวที่ลอ้หน้าเท่านั้น กระจกพวงมาลยัยงัท าหน้าที่
ทดรอบของเฟือง เพ่ือทดแรงการหมุนพวงมาลยั โดยเพ่ิมแรงบิดส่งออกให้มากขึ้น อตัราทดที่ลดลง
น้ีเรียกว่า อตัราทดพวงมาลยั อตัราทดที่มากขึ้นจะช่วยลดแรงในการหมุนพวงมาลยั แต่จ าเป็นใน
การหมุนพวงมาลยัมากรอบขึ้น เมื่อใช้รถยนต์ในทางโคง้กระปุกพวงมาลยัแบ่งออกไดห้ลายแบบ 
แต่แบบที่นิยมกนัแพร่หลายในรถนั่งเป็นแบบลูกปืนหมุนวนและแบบเฟืองสะพาน ต่างมีหน้าที่
ดงัต่อไปน้ีเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จากการหมุนพวงมาลยัรอบตัว เป็นการเคลื่อนที่โยกคันชัก
หรือบงัคบัลอ้หน้ารถผ่อนแรงการหมุนพวงมาลัยในกระปุกพวงมาลัยด้วยอตัราทด  15:1 ถึง 25:1 

ส าหรับรถนั่ง และ 25:1 ถึง 40:1 ส าหรับรถบรรทุกกบัรถโดยสารลดแรงกระทบกลบัขณะลอ้หนา้
กระทบส่ิงกีดขวางจนลอ้บิดไปมาในถนนขรุขระไม่ให้ถึงพวงมาลยั ไม่ให้เป็นอนัตรายต่อมือที่ถือ
พวงมาลยั 

กระปุกพวงมาลัยเปลี่ยนทิศทางหมุน 

 เปลี่ยนทิศทางหมุนพวงมาลยัที่ออกแรงหมุนรอบตวั เป็นหมุนโยกไปโยงมา หรือแกว่งไป
ทางซ้ายและขวา เพ่ือส่งแรงไปบงัคบัลอ้รถทั้ง 2 ขา้ง เลี้ ยวไปพร้อมกนั โดยอาศยัขอ้ต่อบงัคบัเลี้ยว
ต่าง ๆ เป็นตัวส่งถ่ายก าลังทิศทางการหมุนพวงมาลยั และทิศทางการหมุนของล้อทั้ง 2 ข้างต้อง
เป็นไปในทางเดียวกนั คือ เมื่อหมุนพวงมาลยัวนซ้าย ลอ้ตอ้งเลี้ยวซ้ายไปดว้ย 

ลูกหมากปีกนก 

ลูกหมากปีกนก 

แกนหมุนเลี้ยว 



12 

 

 
รูปที่ 2.16 กระปุกพวงมาลยัเปลี่ยนทิศทางหมุน 

กระปุกพวงมาลัยเป็นเคร่ืองผ่อนแรง 

 เมื่อหมุนพวงมาลัย 2-3 รอบ เพลาขวาง หรือขาไก่พวงมาลัยจะหมุนไปประมาณ 60-70 

องศา และทดก าลงัเกือบ 20 เท่า เพ่ือให้ออกก าลงัหมุนพวงมาลยัไม่หนกั โดยเฉพาะอย่างย่ิง ขณะที่
รถจอดอยู่กบัที่ อตัราทดเฟืองพวงมาลยัหาไดโ้ดยการเอาจ านวนองศาหมุนของพวงมาลยัหารดว้ย
องศาการเคลื่อนที่ของแขนบงัคบัเลี้ยวที่ลอ้รถ คือ         

 
รูปที่ 2.17 กระปุกพวงมาลยัเป็นเคร่ืองผ่อนแรง 
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ลดการส่ันสะเทือนของพวงมาลัย 

เมื่อขบัรถผ่านถนนที่ขรุขระ ลอ้หนา้บิดตวัไปมา ขณะที่ลอ้หนา้บิดตวัไปมาอยา่งรวดเร็วจะ
ส่งแรงไปยงัคนัส่งและคนัชกั ผ่านกระปุกพวงมาลยัไปยงัมือที่ถือพวงมาลยั ถา้พวงมาลยัไม่ทดรอบ
ไว ้การส่ันสะเทือนจะส่งไปถึงมือผูข้ับขี่รถ การทดรอบย่ิงมากจะท าให้กระปุกพวงมาลัยลดการ
สะเทือนย่ิงดี แต่ถา้ทดรอบมากเกินไปจะบงัคบัรถไดไ้ม่ดี เพราะจะตอ้งหมุนพวงมาลยั มากรอบจึง
จะท าให้รถเลี้ยวไดเ้ท่าเดิม การเลี้ยวชา้ลงเป็นอนัตรายในขณะที่เลี้ยวดว้ยความเร็วสูง 

ส่วนประกอบ 

ปลายทั้ง 2 ขา้งของเพลาตวัหนอนรองรับไวด้ว้ยตลบัลูกป็นตวัเฟืองตามสวมอยูก่บัเพลาตัว
หนอน และเคลื่อนที่อยูบ่นเพลาตวัหนอน ภายในเกลียวตวัหนอนมีเม็ดลูกปืนจ านวนมากหมุน หรีอ
เคลื่อนที่อย่างต่อเน่ืองแบบหมุนวนอยู่ภายในร่องเฉียงบนเพลาตวัหนอนเพลาขวางประกอบอยู่ใน
เส้ือกระปุกพวงมาลยัหมุนวนพร้อมลูกปืนเข็ม เฟืองเพลาขวางขบอยู่กบัฟันของเฟืองตาม เมื่อเพลา
ตวัหนอนหมุน ตวัเฟืองตามจะเคลื่อนที่ไปตามตัวหนอนการเคลื่อนที่น้ี ท าให้เพลาขวางหมุนพา
ขาไก่พวงมาลยัโยกไปมาได ้

ค่าความตึง (preload) 

พวงมาลยัชนิดลูกปืนหมุนวนมีความตา้นทานการเคลื่อนที่น้อย ความฝืดระหว่างเพลาตวั
หนอน และเพลาขวางมีน้อยมาก เน่ือจากลูกปืนกลม โครงสร้างกระปุกพวงมาลยัแบบลูกปืนหมุน
วนให้ค่าความตึงการหมุนเพลาขวางกบัเฟืองตามประมาณ 5 องศา ไปทางซ้ายและขวาของมุมการ
หมุนเพลาขวางจากจุดทางตรง จุดประสงค์ของการมีค่าความตึง เพี่อให้พวงมาลยัหนักในต าแหน่ง
ทางตรงช่วยการขบัขี่ที่มัน่คงและเพ่ิมเสถียรภาพการบงัคบัเลี้ยว โดยจ ากดัช่องว่างระหว่างฟันเฟือง
เพลาขวางและฟันเฟืองตามค่าความต้านทานการหมุนรวมและระยะฟรีของฟันเฟืองกระปุก
พวงมาลยัตรวจสอบไดใ้นต าแหน่งทางตรง การปรับตั้งนอกจุดทางตรง ค่าความตา้นทานการหมุนที่
ไดจ้ะเป็นผลให้การบงัคบัเลี้ยวหนกั การสึกหรอของช้ินส่วนบงัคบัเลี้ยวจะเกิดขึ้นมาก 

อัตราทดเฟืองที่เปลี่ยนค่าได้  
การออกแบบกระปุกพวงมาลยัให้ออกแรงบงัคบัเลี้ยวเบาขึ้น ส าหรับช่วงขบัขี่ทางตรงและ

ขับขี่ช้าๆหรือใกล้จอด โดยเพ่ิมอัตราทดเฟืองกระปุกแบบธรรมดา แต่ส าหรับ เฟืองกระปุก
พวงมาลัยเพาเวอร์ คงใช้อัตราทดเฟืองตามคงที่  เฟืองตาม กระปุกพวงมาลัยแบบอตัราทดเฟือง 
เปลี่ยนแปลงค่า ออกแบบให้ระยะห่างของฟันเฟืองเพลาขวางเล็กลงแล้วโตขึ้นที่ตรงกลาง อีก
ประการหน่ึงระยะห่างของขนาดฟันเฟืองตามโตขึ้นแลว้เล็กลงตรงกลางดงันั้นขณะหมนุพวงมาลัย
ไปทางซ้ายเฟืองเพลาขวาง หรือขวาอตัราทดเฟืองจะมากขึ้น เป็นเหตุให้แรงหมุนพวงมาลยัเพ่ิมขึ้น 
เพื่อให้อตัราทด 
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รูปที่ 2.18 อตัราทดเฟืองที่เปลี่ยนค่าได ้

กระปุกพวงมาลัยเเพาเวอร์แบบลูกปืนหมุนวน 

 กระปุกพวงมาลยัเพาเวอร์แบบลูกปืนหมุนวน มีลิ้นควบคุมและลูกสูบก าลงัประกอบอยู่ใน
เส้ือกระปุกพวงมาลยั การขบัเคลื่อนเป็นแบบลูกเป็นหมุนวนระบบพวงมาลยัเพาเวอร์แบบลูกปืน
หมุนวน มีส่วนประกอบหลกัคือ ป๊ัมน ้ ามนัเพาเวอร์ท าหนา้ที่สร้างความดนัน ้ามนั ชุดตวัหนอน ซ่ึง
ประกอบดว้ยลิ้นควบคุม ลูกสูบก าลงั เฟืองเพลาขวางบงัคบัเลึ้ยว ท่อส่งถ่ายน ้ามนัและท่ออ่อน 

 
รูปที่ 2.19 กระปุกพวงมาลยัเเพาเวอร์แบบลูกปืนหมุนวน 

กระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองสะพาน (Rack and pinlon Type) 

เหมาะส าหรับรถนั่งขนาดเล็กและขนาดกลาง มีขนาดเล็ก กลไกต่อน้อย จึงมีความไวต่อ
การใชง้านชุดเฟืองสะพานอยูต่รงกลางเป็นตวักลางของการหมุนเลี้ยวดว้ยคนัส่ง 3 ท่อน เฟืองขบัติด
แน่นกบัแกนพวงมาลัยขบกบัเฟืองสะพานโดยตรง เมื่อหมุนพวงมาลยั เฟืองขบัจะหมุนขับเฟือง
สะพานไปทางดา้นซ้ายหรือดา้นขวา การป้องกนัระยะคลอนฟันเฟืองระหว่างเฟืองขับและเฟือง
สะพานไม่ไห้เกิดขึ้น โดยใช้เฟืองขบัเรียวเล็กน้อย สกรูปรับพวงมาลยัอยู่ตรงหัวเฟืองขบัแนวศูนย์

คว
าม

ฝืด
 

มุมบงัคบัเลี้ยว 

ต าแหน่งทางตรง 

กระปุกน ้ามนั 

เพาเวอร์ 

ลิ้นน ้ามนั 

เพาเวอร์ 

ป๊ัมน ้ามนัเพาเวอร์ 
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แกนพวงมาลัย หรือเป็นสปริงยนัหัวเฟืองขับเข้าหาเฟืองสะพานที่เป็นรูปลิ่มเรียวเช่นกัน ระยะ
คลอนฟันเฟืองจึงไม่เกิดขึ้นหากเฟืองเกิดการสึกหรือจะปรับแต่งใชง้านต่อไปไม่ได ้ตอ้งเปลี่ยนใหม่
ทั้งชุด 

 
รูปที่ 2.20 กระปุกพวงมาลยัแบบเฟืองสะพาน  

กระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองสะพานธรรมดา 

กระปุกพวงมาลยัแบบน้ี เฟืองขบัพวงมาลยัอยูต่รงปลายล่างสุดของแกนพวงมาลยัออกแบบ
ให้ขบอยูก่บัเฟืองสะพาน เมื่อหมุนพวงมาลยั เฟืองขบัจะหมุนตามแกนพวงมาลยั เพื่อบงัคบัให้เฟือง
สะพานเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวา การเคลื่อนที่ของเฟืองสะพาน ส่งแรงไปยงัแขนคนัส่ง ซ่ึงต่อยู่
กบัลูกหมากปลายเฟืองสะพานและลูกหมากคนัส่ง 

 
รูปที่ 2.21 กระปกุพวงมาลยัแบบเฟืองสะพานธรรมดา 

 

วงจรน ้ามันกระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์(Power steering) 

เหล็กรัด 

ตวัปรับ
เฟืองขบั 

ขอ้ต่อ 

เหล็กรัด 

ปลอกคนัส่ง 

ลูกหมากคนัส่ง 

เหล็กรัด รูยึดสกรูติดตั้งเส้ือเฟืองสะพาน 

ยางกนัฝุ่ น 

เฟืองสะพาน เฟืองขบั 

กระปุกพวงมาลยั 

แกนหมุนเลี้ยว 

ยางรถ 

กระปุกน ้ามนัเพาเวอร์ 
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รูปที่ 2.22 วงจรน ้ามนักระปุกพวงมาลยัเพาเวอร์ 

วงจรน ้ามันความดนัสูง  
 น ้ามนักระปกุพวงมาลยัเพาเวอร์เป็นน ้ามนัชนิดเดียวกบัน ้ามนัเกียร์อตัโนมติั ส่งความดนั
บงัคบัเลี้ยวดว้ยป๊ัมน ้ามนัเพาเวอร์ไปยงักระบอกน ้ามนัดว้ยความดนัสูง 

 
รูปที่ 2.23 วงจรน ้ามนัความดนัสูง 

 

ต าแหน่งยังไม่หมุนเลีย้ว 

ลิ้นควบคมุเปิดให้น ้ามนัไหลผ่านทกุทิศทางป้ัมน ้ามนัดูดอดัน ้ามนัให้ไหลผ่านวงจรอยา่งไม่
มีความดนัสูงลูกสูบไม่เคลือ่นที ่

ท่อระบายความร้อนน ้ามนัเพาเวอร์พวงมาลยั 

หมุนเลี้ยวซ้าย ป๊ัมน ้ามนัเพาเวอร์ 

กระบอกน ้ามนั ลิ้นควบคุม 

ชุดลิ้นควบคุม 

ท่อน ้ามนั 
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รูปที่ 2.24 ต าแหน่งยงัไม่หมุนเลี้ยว 

ต าแหน่งหมุนเลีย้ว 

ลิ้นควบคุมบงัคบัให้น ้ามนัไหลเขา้กระบอกน ้ามนัทางขวา แต่เปิดให้น ้ ามนัไหลออกจกระ
บอกน ้ ามันทางซ้ายกลับเข้าป๊ัมน ้ ามนัน ้ ามนัความดันสูง ดันลูกสูบเคลื่อนที่ไปทางซ้าย เป็นการ
บงัคบัรถเลี้ยวขวา 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 2.25 ต าแหน่งหมุนเลี้ยว 
 

 

 

 

 

 

ป๊ัมน ้ามนั 

ลิ้นควบคุม 

น ้ามนัไหลกลบั 

กระบอกน ้ามนั ลูกสูบ 
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งานตรวจซ่อมกระปุกพวงมาลัยแบบเฟืองบรรทดัธรรมดา 
 

รูปที่ 2.26 ช้ินส่วนกระปุกพวงมาลยัแบบเฟืองบรรทดัธรรมดา 

ขั้นตอนการถอดประกอบช้ินส่วน 

ยึดเส้ือเฟืองสะพานเขา้กบัปากกายึดเหล็กยึดเส้ือเฟืองสะพานเขา้กบัปากกาให้แน่นยึดเส้ือ
เฟืองสะพานเขา้กบัเหล็กยึดเส้ือเฟืองสะพานให้แน่น 

 
รูปที่ 2.27 ยึดเส้ือเฟืองสะพานเขา้กบัปากกา 

 

 

700 กก.-ซม. 
น็อตล็อก 

ปลอกเกลียวปรับลูกปืนเฟืองขบั 

แหวนรอง 

เส้ือเฟืองสะพาน 
850 กก.-ซม. 

1,150 กก.-ซม. 
น็อตล็อก 

เพลาเฟืองขบั 

เหล็กรัด 

ขอ้ต่อคนัส่ง 

เฟืองสะพาน 
บุ๊ช 

เหล็กรัด 

570 กก.-ซม.
ลูกหมากคนัส่ง 

แหวนรอง 

ลูกหมากคนัส่ง 

เหล็กรัด ยางกนัฝุ่นเฟืองสะพาน 

สปริง 

ฝาครอบสปริงตวับงัคบั
เฟืองสะพาน 

ซีลน ้ามนั 

ตลบัลูกปืนตวับน 

ตลบัลูกปืนตวัล่าง 

ตวับงัคบัเฟืองสะพาน 

เหล็กยึดเส้ือเฟืองสะพาน 
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ถอดลกูหมากปลายคันส่ง 

คลายน็อตลอ็กและท าเคร่ืองหมายบนปลายคนัส่ง และบนปลายลูกหมากคนัส่งถอด
ลูกหมากคนัส่งและนอ็ตล็อกออก 

 
รูปที่ 2.28 ถอดลกูหมากปลายคนัส่ง 

ถอดยางกันฝุ่ นเฟืองสะพาน 

ถอดเหล็กรัดออกถอดยางกนัฝุ่ นเฟืองสะพานออกท าเคร่ืองหมายตวัซ้ายและขวาที่ยางกนั
ฝุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.29 ถอดยางกนัฝุ่นเฟืองสะพาน 

ถอดคันส่งออกจากปลายเฟืองสะพานและแหวนล็อก 

ตอกรอยพบัแหวนล็อกออก 

ข้อควรระวัง 

หลีกเลี่ยงการกระแทกใด ๆ ที่เฟืองสะพาน 

เคร่ืองหมาย 
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รูปที่ 2.30 ถอดคนัส่งออกจากปลายเฟืองสะพานและแหวนล็อก 

ใชป้ระแจถอดคนัส่ง ถอดคนัส่งที่ปลายเฟืองสะพานออกท าเคร่ืองหมายซ้ายและขวาที่ปลายเฟือง
สะพานถอดแหวนลอ็กออก 

 
รูปที่ 2.31 ใชป้ระแจถอดคนัส่ง 

ถอดน็อตล๊อกฝาครอบสปริงตัวบังคับเฟืองสะะพาน 

คลายน็อตลอ็กฝาครอบสปริงตวับงัคบัเฟืองสะพานดว้ยประแจพิเศษถอดน็อตล็อกฝา
ครอบสปริงตวับงัคบัเฟืองสะพานออก  

ถอดประแจคนัส่ง 
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รูปที่ 2.32 ถอดน็อตล๊อกฝาครอบสปริงตวับงัคบัเฟืองสะะพาน 

ถอดฝาครอบสปริงตัวเฟืองสะพาน 

ถอดฝาครอบสปริงตวับงัคบัเฟืองสะพานออกดว้ยลูกบ๊อกหกเหลี่ยมนอก 

 
รูปที่ 2.33 ถอดฝาครอบสปริงตวัเฟืองสะพาน 

ถอดน็อตล็อกปลอกเกลยีวปรับ 

ใชป้ระแจน็อตล็อกคลายน็อตล็อกปลอกเกลียวปรับลูกปืนเฟืองขบัออกถอดน็อตล็อกออก 

ถอดประแจน็อตลอ็ก 

ลูกบ๊อกหกเหลี่ยมนอก 
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รูปที่ 2.34 ถอดน็อตล็อกปลอกเกลียวปรับ 

ถอดสปริงและตัวบังคับเฟืองสะพาน 

 ถอดสปริงขด 

ถอดตวับงัคบัเฟืองสะพาน 

 
รูปที่ 2.35 ถอดสปริงและตวับงัคบัเฟืองสะพาน 

ถอดปลอกเกลียวปรับลูกปืนเฟืองขับ 

ใชป้ระแจปลอกเกลียวปรับลูกปืนถอดปลอกเกลยีวปรับลูกปืนเฟืองขบัออก 

ตวับงัคบัเฟืองสะพาน 

สปริงขด 

ประแจปลอกเกลียวปรับลูกปืน 
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รูปที่ 2.36 ถอดปลอกเกลียวปรับลูกปืนเฟืองขบั 

ถอดเฟืองขับพร้อมทั้งตลับลูกปืนตัวบน 

ดึงเฟืองสะพานจากดา้นเส้ือเพลาขบัจนสุด และจดัรอยบากของเฟืองสะพานให้ตรงกบั
เฟืองขบัถอดเฟืองขบัออกมาพร้อมกบัตลบัลูกปืนตวับน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.37 ถอดเฟืองขบัพร้อมทั้งตลบัลูกปืนตวับน 

ถอดเฟืองสะพาน 

ถอดเฟืองสะพานออกจากดา้นเส้ือเพลาขบั โดยไม่ตอ้งหมนุ 

ข้อควรจ า 

ถา้ดึงเฟืองสะพานออกทางดา้นทอ่เฟืองสะพาน อาจท าให้บุช๊ช ารุดเสียหายไดจ้ากฟันเฟือง
สะพาน 

ประแจปลอกน็อตล็อก 
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รูปที่ 2.38 ถอดเฟืองสะพาน 

 

การตรวจเฟืองสะพาน 

ตรวจความคดงอ การสึกหรอ หรือ การช ารุดเสียหายของผิวดา้นหลงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.39 การตรวจสอบเฟืองสะพาน 
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การประกอบชุดช้ินส่วนกระปุกพวงมาลัย 

 
รูปที่ 2.40 การประกอบชุดช้ินส่วนกระปุกพวงมาลยั 

ขั้นตอนการประกอบชุดส้ินส่วนกระประปกุพวงมาลัย 

ประกอบเฟืองสะพานเขา้กบัเส้ือเฟืองสะพาน 

หันฟันเฟืองสะพานไปทางดา้นเฟืองขบั สอดเฟืองสะพานเขา้ไปในเส้ือเฟืองสะพาน 

จดัร่องฟันของเฟืองสะพานให้เฟืองขบัสามารถประกอบเขา้ที่ได ้

 
รูปที่ 2.41 ประกอบเฟืองสะพานเขา้กบัเส้ือเฟืองสะพาน 
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ประกอบเฟืองขับเข้ากับเส้ือเฟืองขับ 

เฟืองขบัตอ้งสวมเขา้กบัตลบัลกูปืนตวัล่างพอดี 

 
รูปที่ 2.42 ประกอบเฟืองขบัเขา้กบัเส้ือเฟืองขบั 

ประกอบปลอกเกลยีวปรับลกูปืนเฟืองขับ 

ทาน ้ายากนัร่ัวที่ปลอกเกลียวปรับ 2-3 เกลียว 

ใชป้ระแจปลอกเกลียวปรับขนัปลอกเกลียว ปรับลกูปืนเฟืองขบัเขา้ที ่

 
รูปที่ 2.43 ประกอบปลอกเกลียวปรับลกูปืนเฟืองขบั 

ปรับความตึงเฟืองขับ 

จดัส่วนบางของเฟืองสะพานให้ตรงกบัเฟืองขบัใชป้ระแจปลอกเกลียวปรับและลกูบ๊อก
หมุนเฟืองขบัดนัปลอกเกลียวปรับลูกปืนเฟืองขบัเขา้ จนกระทัง่ค่าความตึงเร่ิมหมุน (preload) ของ
เฟืองเป็น3.7 กก.-ซม.ใชป้ระเเจปลอกเกลียวปรับและลูกบอ๊กหมนุเฟืองขบัออกจนกระทัง่ค่าความ
ตึง (ขณะหมุน) 2.3-3.3 กก.-ซม. 

เฟืองขบั 

เฟือง
สะพาน 

ส่วนที่ตดัออก 

ประแจปลอกเกลียวปรับ 
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รูปที่ 2.44 ปรับความตึงเฟืองขบั 

ประกอบน็อตลอ็กปลอกเกลยีวปรับลูกปืนเฟืองขับ 

ทาน ้ายากนัรัวที่น็อตลอ็ก 2-3 เกลียวขนัน็อตลอ็กเขา้   ค่าแรงขนั : 83 กก.-ซม.ตรวจค่า
ความตึงอีกคร้ัง ถา้ไม่ถกูตอ้งปรับไหม่ ค่าความตงึ (ขณะหมุน) 15-2.5 กก.-ซม. 

 
รูปที่ 2.45 ประกอบน็อตล็อกปลอกเกลียวปรับลูกปืนเฟืองขบั 

ประกอบฝาครอบสปริงตัวบังคับเฟืองสะพาน 

ทาน ้ายากนัร่ัวที่ฝาครอบ 2 หรือ 3 เกลียวใชลู้กบ๊อกหกเหลี่ยมนอก ขนัฝาครอบสปริงตวั
บงัคบัเฟืองสะพานเขา้ชัว่คราว 

ประแจปลอกเกลียวปรับ 

และลูกบอ๊กหมุนเฟืองขบั 

ประแจปลอกเกลียวปรับ 

และลูกบอ๊กหมุนเฟืองขบั 
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รูปที่ 2.46 ประกอบฝาครอบสปริงตวับงัคบัเฟืองสะพาน 

ปรับความตึงรวม  
ใชลู้กบ๊อกหกเหลี่ยมนอก ขนัฝาครอบสปริงตวับงัคบัเฟืองสะพานค่าแรงขนั : 250 กก.-ซม.

หมุนเฟืองขบัไปมาซ้ายขวา 1-2 คร้ังนบัจ านวนรอบทั้งหมดที่เฟืองขบัสามารถหมุนได ้แลว้หมุน
เฟืองขบัยอ้นกลบัคร่ึงหน่ึงของจ านวนนั้นใชลู้กบ๊อกหกเหลี่ยมนอกคลายฝาครอบสปริงตวับงัคบั
เฟืองสะพานออกทลีะนอ้ย เพ่ือวดัและปรับค่าความตึงในขณะนั้นคา่ความตึง (ขณะหมุน) : 5-13

กก.-ซม. 

หมายเหตุ 

เมี่อท าการวดัค่าความตึง ให้วดัค่าภายในช่วงการหมุนหน่ึงรอบ จากจุดกลางไปทางดา้น
ซ้ายหรือขวาก็ได ้

 
รูปที่ 2.47 ปรับความตึงรวม 

ประกอบน็อตลอ็กฝาครอบสปริงตัวบังคับเฟืองสะพาน 

ทาน ้ายากนัร่ัวที่เกลียวน็อตล็อก 2 หรือ 3 เกลียวใชเ้คร่ืองมือพิเศษขนัน็อตล็อก  ค่าแรงขนั : 

700กก.-ซม. (51 ฟุต-ปอนด)์ตรวจค่าความตึงรวมอีกคร้ัง  ค่าความตึง (ขณะหมุน) : 5-13 กก.-ซม. 

ลูกบ๊อกหกเหลี่ยมนอก 

ลูกบ๊อกหกเหลี่ยมนอก 
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รูปที่ 2.48 ประกอบน็อตล็อกฝาครอบสปริงตวับงัคบัเฟืองสะพาน 

ประกอบคันส่งปลายเฟืองสะพานและแหวนลอ็ก 

ประกอบแหวนล็อก 

หมายเหตุ 

จดัเดือยของแหวนล็อกให้ตรงกบัร่องเฟืองสะพานใชเ้คร่ืองมือพิเศษประกอบและขนัปลาย
เฟืองสะพาน คา่แรงขนั : 850 กก.-ซม. (61 ฟุต-ปอนด)์ 

 
รูปที่ 2.49 ประกอบคนัส่งปลายเฟืองสะพานและแหวนล็อก 

 

 

 

 

 

 

ระยะวดั
ค่าแรงขนั 

ลูกบ๊อกหกเหลี่ยมนอก 

ประแจน็อตล็อก 
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ตอกพับแหวนล็อก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.50 ตอกพบัแหวนล็อก 

ประกอบยางกันฝุ่ นเฟืองสะพาน 

ประกอบยางกนัฝุ่นเฟืองสะพาน 

ข้อควรจ า 

- ระมดัระวงัให้ยางกนัฝุ่ นคงตวัเป็นเส้นตรง อยา่ให้ยางกนัฝุ่ นบิดหรือช ารุดเสียหาย 

ประกอบเหล็กรัดยางกนัฝุ่ น 

ข้อสังเกต 

ให้ดา้นขอจบัเหล็กรัดหันออกดา้นนอก เพื่อหลีกเลี่ยงการท าไห้ยางกนัฝุ่ นช ารุดเสียหาย 

 
 รูปที่ 2.51 ประกอบยางกนัฝุ่นเฟืองสะพาน 
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ประกอบลกูหมากคันส่ง 

ขนัน็อตลอ็กและลกูหมากเขา้กบัคนัส่งจนกระทัง่เคร่ืองหมายที่ท าไวต้รงกนัหลงัจากปรับ
โทอินแลว้ ขนัน็อตลอ็กให้แน่น  ค่าแรงขนั 570 กก.-ซม. (41 ฟุต-ปอนต)์ 

 
รูปที่ 2.52 ประกอบลกูหมากคนัส่ง 

 

 

2.2 แร็คพวงมาลัยไฟฟ้า 

 ระบบพวงมาลยัไฟฟ้าช่วยลดแรงที่ใช้ในการหมุนพวงมาลยั และรถยนต์เกือบทั้งหมดใน
ปัจจุบนัใชร้ะบบน้ี ระบบพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้า หรือ EPS ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือช่วยในการบงัคบั
รถเลี้ ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงเมื่อเทียบกับระบบไฮดรอลิกแบบเดิม อุปกรณ์
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) หลกัจะรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ อาทิเช่น เซ็นเซอร์ตรวจจบั
ความเร็วและแรงบิด เพื่อควบคุมการท างานของมอเตอร์ให้มีผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ และให้
แน่ใจว่ามีการจดัการที่ดีที่สุดและมัน่คงภายใตทุ้กสภาพการขบัขี่การท างานของพวงมาลยัรถยนต์
เป็นฟังก์ชัน่ที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของรถโดยตรง ระบบพวงมาลยัไฟฟ้า หรือ EPS จึงตอ้ง
มีความน่าเช่ือถือและแม่นย าต่อเน่ือง เพราะมีบทบาทส าคัญในการรองรับระบบการขับขี่ และ
จ าเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการส าหรับการล้มเหลว เพื่อสามารถแก้ไขการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นส่วนประกอบระบบพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้าแบบรวม
ระบบควบคุมและมอเตอร์เขา้ดว้ยกนัดว้ยการปรับใช้แนวคิดการออกแบบโดยให้ตวัควบคุมและ
มอเตอร์ขบัเคลื่อน สามารถท างานร่วมกนัและช่วยในการบงัคบัเลี้ยวต่อไปไดถ้า้เกิดความผิดปกติ
ในส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ โครงสร้างที่ท างานร่วมกนัของระบบควบคุมและมอเตอร์ขบัเคลื่อน
ท าให้ระบบควบคุมน้ีมีขนาดเล็กลง 30% และมีน ้ าหนักเบากว่า 20% โดยมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภยัและความน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น 

เคร่ืองหมาย 
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รูปที่ 2.53 ระบบพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้าแบบรวมระบบควบคุมและมอเตอร์ 

ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้า 

อุปกรณ์บังคับเลี้ ยวพร้อม EUR ระบบการจัดการ EUR ประกอบด้วย เซ็นเซอร์อินพุต 
หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ตวักระตุน้ เซ็นเซอร์อินพุต: เซ็นเซอร์มุมพวงมาลยั เซ็นเซอร์แรงบิด
พวงมาลยั นอกเหนือจากองค์ประกอบเหล่าน้ีแลว้ระบบควบคุม EUR ใช้ขอ้มูลที่มาจากชุดควบคุม 
ABS (เซ็นเซอร์ความเร็วล้อ) และจากชุดควบคุมเคร่ืองยนต์ ( เซ็นเซอร์ความเร็วเคร่ืองยนต์) 
คอมพิวเตอร์ประมวลผลสัญญาณเซ็นเซอร์ตามที่ไดรั้บค าส่ังให้เร่ิมท างาน ตวักระตุน้ในบทบาทที่
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าของเคร่ืองขยายเสียง หลักการท างานของพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า หลักการ
ท างานของพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้ามีดงัน้ี เมื่อผูข้บัขี่หมุนพวงมาลยัเพลาบิดเกลียวจะบิด ขอ้มูลน้ีถกู
ส่งไปยงัชุดควบคุมโดยเซ็นเซอร์แรงบิด คอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการอ่านของ
เซ็นเซอร์อื่น ๆ และค านวณแรงที่ตอ้งใช้เพ่ือช่วยให้ผูข้บัขี่หมุนวงลอ้ มอเตอร์ไฟฟ้าจะไดรั้บค าส่ัง
และท างานบนเพลาของคอพวงมาลยัหรือบนแร็คพวงมาลยั 
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รูปที่ 2.54 ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์พวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้า 

ระบบพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้าดั้งเดิมเป็นแบบไฮดรอลิก ระบบพวงมาลยัไฟฟ้าท าให้ผูข้บั
รถยนต์สามารถหมุนพวงมาลยัรถยนต์โดยใช้แรงนอ้ยลง มอเตอร์พวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้าจะเสริม
แรงบิดที่ผูข้บัส่งไปยงัพวงมาลัย wheel. ระบบพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้าจะใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
ของระบบเมื่อมีการหมุนพวงมาลยัเท่านั้น เป็นการลดการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง และยงัสามารถควบคุม
การท างานของพวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้าไดอ้ย่างแม่นย ามากกว่าระบบพวงมาลยัแบบดั้งเดิมที่เป็น
แบบไฮดรอลิก 

 
รูปที่ 2.55 มอเตอร์พวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้า 
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เซ็นเซอร์ตรวจจบัแรงบิดของพวงมาลยั 

หลกัการท างานของเซ็นเซอร์แรงนั้นขึ้นอยู่กบัการออกแบบของเพลาพวงมาลยั มนัอยู่ที่
ความจริงที่ว่าเพลาพวงมาลยัแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนใหญ่มกัจะเรียกว่าอินพุตเพลาและเอาต์พุต 
เพลาถูกเช่ือมต่อกนัโดยใช้แรงบิดดงัที่แสดงในรูป แรงบิดคืออะไร พูดอย่างคร่าวๆน่ีคือแท่งเหล็ก
ของเหล็กสปริง มนัช่วยให้บิดเล็กนอ้ยเก่ียวกบัแกนตั้ง และหลงัจากนั้นก็กลบัสู่ต าแหน่งเดิม ดงันั้น
เพลาอินพุทและเอาท์พุทของบูสเตอร์ไฟฟ้าจึงเช่ือมต่อกนัดว้ยแรงบิด ความพยายามใด ๆ ในการ
หมุนเพลาที่สัมพนัธ์กนั มุมสูงสุดของการกระจดัคือหลายองศาในทั้งสองทิศทาง หากเกินขีด จ ากดั 
น้ีจะมีการแต่งงานกนัอยา่งแข็งระหว่างสองส่วนของเพลา โดยวิธีการน้ีตอ้งขอบคุณแรงบิดซ่ึงจะบิด
เล็กนอ้ยเมื่อหมุนจะมีความพยายามบางอยา่งบนพวงมาลยัซ่ึงจะช่วยให้ผูข้บัขี่รู้สึกดีขึ้นบนทอ้งถนน 
เป็นมุมของการกระจดัระหว่างอินพุตและเอาต์พุตเพลาที่เซ็นเซอร์แรงวดั มุมขนาดใหญ่บ่งบอกถึง
การบิดที่รุนแรงของแรงบิดนั่นคือแรงที่ใช้กับพวงมาลัย ขอ้มูลน้ีจะถูกส่งไปยงัชุดควบคุมของบู
สเตอร์ไฟฟ้าซ่ึงส่งแรงดนัไฟฟ้าที่มีขนาดและขั้วที่เหมาะสมไปยงัขดลวดมอเตอร์ นอกจากน้ีขอ้มูล
จากเซ็นเซอร์ความเร็วจะถูกส่งไปยงัชุดควบคุมของบูสเตอร์ไฟฟ้า ดว้ยเหตุน้ีการท างานจะถูกปรับ
ตามความเร็วรถ รถเคลื่อนที่เร็วขึ้นแรงบิดน้อยลงบนเพลามอเตอร์ และดว้ยความเร็วมากกว่า 75 
กม. / ชม. ยโูรจะถูกปิดอยา่งสมบูรณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถ เซ็นเซอร์อีกตวัที่ส่งผล
ต่อการท างานของ EUR ก็คือเซ็นเซอร์ต าแหน่งเพลาขอ้เหว่ียง ตอ้งขอบคุณเขาพวงมาลยัพาวเวอร์
ไฟฟ้าท างานไดเ้ฉพาะเมื่อเคร่ืองยนต์ท างานและไม่เพียง แต่หลงัจากเปิดสวิตช์ไฟ น่ีเป็นส่ิงส าคญั
เน่ืองจากการบริโภค EUR ปัจจุบนัไม่น้อยกว่า 50 แอมป์ จ าเป็นตอ้งมีพวงมาลยัพาวเวอร์เพื่อให้ผู ้
ขบัขี่สามารถหมุนพวงมาลยัไดง่้ายขึ้นในขณะขบัรถ พวงมาลยัเพาเวอร์ไฟฟ้าชดเชยความพยายาม
สร้างช่วงเวลาเพ่ิมเติมที่ท าให้สามารถหมุนพวงมาลยัได ้แมจ้ะมีความจริงที่ว่าในรถยนตส่์วนใหญ่
ในปัจจุบันมีตัวเพ่ิมก าลังไฮดรอลิก แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ย่ิงเดินไกลเท่าไหร่คุณก็ย่ิงพบ
พวงมาลยัพาวเวอร์ไฟฟ้าบนรถมากขึ้นเท่านั้น 
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รูปที่ 2.56 เซ็นเซอร์ตรวจจบัแรงบิดของพวงมาลยั 

2.3 เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียง ( Noise Catcher) 

ขนาดตัว : ความยาว 100 มม. / ความกวา้ง 160 มม. / 50mm ความหนาแหล่งจ่ายไฟ : 
แบตเตอร่ี AA / 8pcs. ใชเ้ซนเซอร์แบบแม่เหล็ก (L / R) จ านวน : 1 ชุดแม่เหล็กและ ClipSensor (L / 

R) จ านวน : 1 ชุดขยาย Cord3m (L / R) จ านวน : 1 ชุดหูฟัง 1pc. กรณี 1pc. แบตเตอร่ี AA / 8เมื่อ 
จ ากดั เสียง, มีงานที่จะแยกแยะเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละเซนเซอร์ผลิตภณัฑน้ี์สวิตช์เสียงที่ถูกสร้างขึ้น
จากเซ็นเซอร์แต่ละโดยการกดปุ่ มคร้ังเดียว.ง่ายต่อการตดัสินแหล่งที่มาของเสียงรบกวนขวา·ซ้าย 
10( LEDs) แต่ละ (2 สี)ปิดฟังก์ชั่นอัตโนมัติส าหรับการลืมที่จะลืมเซนเซอร์แบบแม่เหล็กมัน
สามารถใช้ในสถานที่ที่แม่เหล็กและเซนเซอร์คลิปไม่สามารถใช้และจุดที่แคบคุณสามารถร่างกาย
แซนวิชโดยตรงกบัแม่เหล็กและคลิปเสน (circlip) ถา้มนัไม่พอดีคุณสามารถใชแ้ม่เหล็กและแนบไป
กบัร่างกาย  

 
รูปที่ 2.57 เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียง 
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2.4 ระบบส่งก าลังในรถยนต์  
คือการส่งกาลงัที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองยนตไ์ปขบัเคลือ่นลอ้รถยนตใ์ห้สามารถเคลื่อนที่ไปได ้

ในการส่งถ่ายกาลงัน้ี จะประกอบดว้ยเคร่ืองยนต ์คลตัช์ เกียร์ เพลากลาง เฟืองทา้ย และเพลาขบัลอ้ 
ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งศึกษาให้เขา้ใจถึงหลกัการในการส่งกาลงัรถยนต ์เพ่ือจะไดน้าความรู้ไป
ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ส่วนประกอบของรถยนต์  

ส่วนประกอบของรถยนตส์ามารถแบ่งได ้4 ส่วน คือ  
1.เคร่ืองยนต ์ทาหนา้ที่ เป็นแหล่งกาเนิดพลงังาน  
2.ระบบส่งกาลงั ทาหนา้ที่ ถ่ายทอดกาลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้รถยนต ์ 
3.โครงรถ ทาหนา้ที่ รองรับเคร่ืองยนต ์ระบบบงัคบัเลี้ยว ระบบรองรับนา้หนกั ระบบ พวงมาลยั 
และตวัถงั  
4. ตวัถงัรถยนต ์ประกอบดว้ยโครงสร้างภายใน รวมถึงที่นัง่ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟแสงสว่าง 
ระบบความปลอดภยั และอื่น ๆ  

การออกแบบระบบส่งกาลงัในรถยนตม์ีจุดประสงคพ้ื์นฐานอยูห่ลายประการดงัน้ี  
   - การถ่ายทอดกาลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้  

  - ตดัและต่อกาลงัจากเคร่ืองยนตท์ี่ส่งไปยงัลอ้  

  - เปลี่ยนแปลงอตัราความเร็วตามสภาพการใชง้าน  

  - เปลี่ยนทิศทางการขบัเคลื่อนให้เคลื่อนที่ไปขา้งหนา้และถอยหลงั  
ส่วนประกอบและหน ้าที่ของระบบส่งก าลัง  

ระบบส่งกาลงั ประกอบดว้ย คลตัช์ กระปุกเกียร์ เพลากลาง เฟืองทา้ย เพลาทา้ย  

 
รูปที่ 2.58 ส่วนประกอบของระบบส่งก าลงัรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์ 

กระปุกเกียร์ 

ตุ๊กตาเพลากลาง 

เพลากลาง 

เพลาทา้ย 

คลตัช์ ขอ้ต่อเลื่อน 

ขอ้ต่ออ่อน 

เฟืองทา้ย 
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คลตัช์   
คลตัช์ ทาหนา้ที่ตดัและต่อกาลงัระหว่างเคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์ โดยอาศยัความ ฝืดของ

แผ่นคลตัช์และลอ้ช่วยแรงในการขบัเคลื่อนรถยนต์ 

 
รูปที่ 2.59 แสดงลกัษณะของชุดคลตัช์ 

 

กระปุกเกียร์   
กระปุกเกียร์ ทาหนา้ที่เปลี่ยนอตัราทดเพ่ือเพ่ิมหรือลดแรงบิดให้เหมาะสมกบัภาระ งานโดย

รับกาลงัจากเคร่ืองยนตผ่์านแผ่นคลตัช์ส่งมายงัชุดเฟืองในกระปุกเกียร์และส่งต่อไปยงัลอ้ 

 
รูปที่ 2.60 แสดงลกัษณะของกระปุกเกียร์ 

 

 

 

กระปุกเกียร์ 
ลูกปืนกดคลตัช์ 

ลอ้ช่วยแรง แผ่นคลตัช์ 

ฝาครอบแผ่น 

ขากดคลตัช์ 
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เพลากลาง  
เพลากลาง ทาหนา้ที่ส่งกาลงัจากกระปุกเกียร์ไปยงัเฟืองทา้ยในระบบขบัเคลื่อน ลอ้หลงั 

ประกอบดว้ย ขอ้ต่อเลื่อน ขอ้ต่ออ่อน เพลากลาง  

 

รูปที่ 2.61 แสดงลกัษณะของเพลากลาง 

 

เฟืองทา้ย  
เฟืองทา้ย ทาหนา้ ที่รับกาลงัจากเพลากลางและส่งกาลงัต่อไปยงัลอ้ ในขณะรถว่ิง ทางตรง

เฟืองทา้ยจะทาให้ลอ้ทั้งสองขา้งถูกขบัให้หมุนดว้ยความเร็วเท่ากนั แต่เมื่อรถเลี้ยวโคง้ เฟืองทา้ย จะ
ทาให้ลอ้ดา้นนอกหมุนเร็วกว่าลอ้ดา้นใน ทาให้ลอ้ดา้นนอกหมุนเร็วกว่าลอ้ดา้นใน 

 

รูปที่ 2.62 แสดงลกัษณะของเฟืองทา้ย 

 

เพลากลาง 

ขอ้ต่ออ่อน 

ขอ้ต่อเลื่อน 

เรือนเฟืองทด 

เฟืองบายศรี 

แผ่นซิม 

เฟืองขา้ง 

แหวนรอง 

หนา้แปลน 
ซีลเฟ่ือง 

ลูกปืนเฟืองเดือย 

เฟืองเดือยหมู 

ซีลเฟ่ือง 
ลูกปืนเฟืองเดือย 

เฟืองเดือยหมู 
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เพลาทา้ย  
เพลาทา้ย ทาหนา้ที่ รับนา้หนกัในส่วนทา้ยของรถยนต ์เพลาทา้ยถูกออกแบบมาใชง้านกบั

รถยนตช์นิดต่าง ๆ ไม่เหมือนกนั ที่ใชง้านปัจจุบนัแบ่งออกได ้3 ชนิด คือเพลาทา้ยแบบลอย เพลา
ทา้ยแบบก่ึงลอย เพลาทา้ยแบบลอย ¾ 

  
รูปที่ 2.63 แสดงลกัษณะของเพลาทา้ย 

เพลาทา้ยแบบลอย  
เพลาทา้ยแบบลอยมีลูกปืนติดตั้งอยูบ่นเส้ือเพลาทา้ยโดยเส้ือเพลาทา้ยจะรับนา้หนกัทั้งหมด

ของรถยนต ์เพลาทา้ยแบบน้ีนิยมใชก้บัรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

 
รูปที่ 2.64 แสดงลกัษณะของเพลาทา้ยแบบลอย 

 

 

เพลาทา้ยแบบก่ึง  

เพลาทา้ย 

ลูกปืน 

แหวนกั้นลูกปืน 

ปะเก็น 

เส้ือเพลาทา้ย 

ซีล 

ลูกปืนลอ้
ดา้นนอก 

ดรัมเบรก 

เส้ือเพลาทา้ย 

เส้ือเฟืองทา้ย 

เพลาทา้ย 

ลูกปืนลอ้ดา้นใน 
ดุมลอ้ 
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เพลาทา้ยแบบก่ึงลอยมีลูกปืนติดตั้งอยูท่ี่เส้ือเพลาทา้ย เพลาทา้ยแบบน้ีมีเส้ือเพลาทา้ยและ
เพลาขบัจะเฉลี่ยกนัรับนา้หนกัของรถยนต ์นิยมใชก้บัรถเก๋งและรถบรรทุกขนาดเล็ก 

 
รูปที่ 2.65 แสดงลกัษณะของเพลาทา้ยแบบก่ึงลอย 

เพลาทา้ยแบบลอย ¾  

เพลาทา้ยแบบน้ีจะใชก้บัรถกระบะและรถบรรทุกขนาดกลาง การรับ น ้าหนกัเพลาขบัจะรับ 

นา้หนกั ¼ ส่วนเส้ือเพลาทา้ยจะรับนา้หนกั ¾ 

 
 

รูปที่ 2.66 แสดงลกัษณะของเพลาทา้ยแบบลอย ¾ 

 

 

ชนิดของการส่งก าลัง  

ลูกปืนลอ้ 

เส้ือเพลาทา้ย 

เส้ือเฟืองทา้ย 

เพลาขบั 

ดรัมเบรก 

ลอ้ 

ลูกปืนลอ้
ดา้นนอก 

ดรัมเบรก 

เส้ือเพลาทา้ย 

เส้ือเฟืองทา้ย 

เพลาทา้ย 

ลูกปืนลอ้ดา้นใน 
ดุมลอ้ 
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การออกแบบการส่งกาลงัขึ้นอยูก่บัส่ิงต่อไปน้ี การวางต าแหน่งเคร่ืองยนต ์การวางต าแหน่ง
เคร่ืองยนต ์จะมีวิธีการ วางได ้2 แบบ คือ  
1. การวางต าแหน่งเคร่ืองยนตใ์นแนวตามยาว ลกัษณะ การวางจะวางขนานกบัโครงรถยนต ์ 
2. การวางต าแหน่งเคร่ืองยนตใ์นแนวขวางลกัษณะการ วางจะวางตั้งฉากกบัโครงรถยนต ์ 
ระบบก ารขับเคลื่อน  

การส่งกาลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้รถยนต ์แบ่งระบบขบัเคลื่อนได ้3 ชนิด คือ  
ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง  

เคร่ืองยนตจ์ะส่งกาลงัผ่านเกียร์ไปยงัลอ้ขบัเคลื่อน ระบบน้ีแบ่งไดอ้ีก 3 แบบ คือ  
1. เคร่ืองยนตติ์ดตั้งดา้นหนา้ขบัเคลื่อนลอ้หลงั  
2. เคร่ืองยนตติ์ดตั้งตรงกลางขบัเคลื่อนลอ้หลงั  
3. เคร่ืองยนตติ์ดตั้งดา้นหลงัขบัเคลื่อนลอ้หลงั  
 

 
รูปที่ 2.67 แแสดงลกัษณะของเคร่ืองยนตติ์ดตั้งดา้นหนา้ขบัเคลื่อนลอ้หลงั 

ดา้นหนา้ 

เฟืองบงัคบัเลี้ยว เคร่ืองยนต์ 

กระปุกเกียร์ 

เฟืองทา้ย 
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รูปที่ 2.68 แสดงลกัษณะของเคร่ืองยนตติ์ดตั้งตรงกลางขบัเคลื่อนลอ้หลงั 

 

รูปที่ 2.69 แสดงลกัษณะของเคร่ืองยนตติ์ดตั้งดา้นหลงัขบัเคลื่อนลอ้หลงั 

ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า  
ระบบส่งกาลงัแบบขบัเคลื่อนลอ้หนา้ เคร่ืองยนต์จะติดตั้งอยู่ดา้นหน้าของรถยนต์ ระบบน้ี

สามารถแบ่งออกได ้2 แบบ คือ เคร่ืองยนต์วางขวางโครงรถ และเคร่ืองยนต์วางตามยาวขนานกบั
โครงรถ ระบบส่งกาลงัแบบน้ีจะนิยมใชก้นัมากในรถยนตข์นาดเล็ก ขนาดกลาง  

 

ดา้นหนา้ 

เฟืองบงัคบัเลี้ยว 

เคร่ืองยนต์ ชุดส่งก าลงั 

ดา้นหนา้ 

เฟืองบงัคบัเลี้ยว 

เคร่ืองยนต์ ชุดส่งก าลงั 
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รูปที่ 2.70 แสดงลกัษณะของเคร่ืองยนตว์างขวางตามยาว โครงรถแบบขบัเคลื่อนลอ้หนา้ 

 

รูปที่ 2.71 แสดงลกัษณะของเคร่ืองยนตว์าง ขนานกบัโครงรถแบบขบัเคลื่อนลอ้หนา้ 

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ   
ระบบการส่งกาลงัแบบขบัเคลื่อน 4 ลอ้ จะมีการส่งกาลงัทั้งลอ้หน้าและลอ้หลงั ระบบน้ี

สามารถแบ่งออกได ้2 แบบ คือ ระบบขับเคลื่อนแบบบางเวลา และระบบขับเคลื่อนตลอดเวลา 
ระบบขบัเคลื่อนแบบน้ีจะนิยมใชก้บัรถยนตต์รวจการณ์ และรถยนตท์ี่ใชใ้นพ้ืนที่ทุรกนัดาร 

ชุดส่งก าลงั เคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองยนต์ 

ชุดส่งก าลงั 

เฟืองทา้ย 
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รูปที่ 2.72 ลกัษณะการขบัเคลื่อน 4 ลอ้บางเวลา 

 
รูปที่ 2.73 ลกัษณะการขบัเคลื่อน 4 ลอ้ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองยนต์ เฟืองทา้ยอยูด่า้นหนา้ 

กระปุกเกียร์ 

เฟืองทา้ยอยูด่า้นหลงั 

เคร่ืองยนต์ ชุดเพลาขบัดา้นหนา้ 

เฟืองทา้ยกลาง 

เพลาขบั 

ชุดเกียร์ธรรมดา 5 ความเร็ว 

ชุดเพลาขบัดา้นหลงั 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 การควบคุมบงัคบัเลี้ยวเลียนแบบมนุษยด์ว้ยเครือข่ายประสาทเทียมและวิชวลเซอร์โว 

งานวิจัยวิทยานิพนธ์น้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างระบบควบคุมบังคบัเลี้ ยวต้นแบบ
ส าหรับใช้งานจริงในยานพาหนะเพ่ือหาค่าความเหมาะสมในการควบคุมบังคับเลี้ ยวทั้งแบบใช้
อุปกรณ์บงัคบัเลี้ยว (ไม่ใช้พวงมาลยั) และแบบอตัโนมติัโดยใช้ขอ้มูลการคาบคุมบงัคบัเลี้ ยวจาก
มนุษยเ์ป็นตน้แบบขอ้มูลดงักล่าวไดจ้ากการก าหนดให้มนุษยเ์ป็นผูข้บัโดยใชพ้วงมาลยับนถนนจริง
แล้วให้ระบบท าการเรียนรู้และจดจ าลักษณะรูปแบบพฤติกรรมการควบคุมบังคับเลี้ ยวนั้นด้วย
เทคนิควิธีเครือข่ายประสาทเทียม (ANN) และสามารถรับรู้และจ าแนกลกัษณะรูปแบบพฤติกรรม
การควบคุมบังคับเลี้ ยวใหม่ที่ระบบยงัไม่เคยเรียนรู้และจดจ ามาก่อนได้ทันทีโดยใช้เทคนิควิธี
ทฤษฎีเรโซแนนซ์แบบปรับตวัได ้(ART) ดา้ยขอ้มูลที่จ าเป็นในการฝึกสอนซ่ึง ไดแ้ก่ ค่ามุมเลี้ยวลอ้
หน้าและความเร็วของยานพาหนะระบบการควบคุมบงัคบัเลี้ ยวแบบอตัโนมัติที่ไดน้ี้ไดถู้กน าไป
ประยุกต์ใช้ขอ้มูลภาพร่วมในการควบคุมบังคบัเลี้ ยวอย่างอัตโนมติัดว้ยผลที่ได้จากงานวิจัยน้ีคือ
ระบบการควบคุมบังคบัเลี้ยวตน้แบบส าหรับใช้งานจริงที่มีความเหมาะสมส าหรับการเลี้ยวตาม
สถานการณ์เสมือนการควบคุมบังคับเลี้ ยวจากมนุษย์ด้ายพวงมาลัยจริงพร้อมทั้งสามารถเลือก
รูปแบบลกัษณะพฤติกรรมการควบคุมการบงัคบัเดียวไดต้ามการฝึกสอนระบบของคนขบั 

ที่มา : การควบคุมบังคับเลี้ ยวเลียนแบบมนุษย์ด้วยเครือข่ายประสาทเทียมและวิชวลเซอร์โว 

สาขาวิชาศวกรรมไฟฟ้า มหาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

http://www.sut.ac.th 

2.5.2 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบบังคับเลี้ ยวส าหรับรถยนต์ Mech-UBU formula 

student 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและสร้างระบบบงัคบัเลี้ยวของรถ Formula student 

Car โดยระบบบงัคบัเลี้ยวค านวณตามทฤษฎีอคัเคอร์มานตซ่ึ์งระบบบงัคบัเลี้ยวเป็นระบบที่ส าคญัใน
การบงัคบัรถไปยงัทิศทางที่ตอ้งการในการวิเคราะห์ออกแบบและสร้างระบบบงัคบัเลี้ยวจะตอ้งให้มี
ความเหมาะสมกบัตวัรถซ่ึงจะท าให้รถมีการเลี้ยวที่คล่องตวัในทุกสภาวะการขบัขี่โดยเง่ือนไขการ
ออกแบบจะก าหนดให้การหมุนพวงมาลยั 180 องศารถยนต์สามารถเลี้ยวไดรั้ศมี 4 เมตรเพ่ือการ
ควบคุมรถที่รวดเร็วและพวงมาลยัไม่หนกัขณะเลี้ยวโดยพวงมาลยัจะตอ้งมีมุมฟรีไม่เกิน 7 องศาเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการสายของลอ้หน้าซ่ึงอาจท าให้เกิดอุบตัิเหตุขณะขบัขี่ไดจ้ากผลการศึกษาและออกแบบ
ตามทฤษฎีอัคเคอร์มานด์ที่ออบแบบสร้างนั้นจากนั้นน ารถยนต์ไปทดสอบจริงในสนามพบว่า
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พวงมาลยัสามารถเลี้ยวไดใ้นรัศมี 4 เมตรโดยการหมุนพวงมาลยั 180 องศาตามการออกแบบไวแ้ละ
พวงมาลยัเขาขณะรถอยูน่ิ่งหรือที่ความเร็วต ่าพวงมาลยัสามารถควบคุมทิศทางการเลี้ยวไดดี้ 

ที่มา : การออกแบบและวิเคราะห์ระบบบงัคบัเลี้ยวส าหรับรถยนต ์Mech-UBU formula student วิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

https://www.ubu.ac.th/ 

 

2.5.3 การทดสอบมุมเลี้ยวของรถยนต ์

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษามุมเลี้ยวของรถยนต ์(รถยนต ์4 ลอ้ขนาดเล็ก) เมื่อ
เทียบกับ มุมเลี้ ยวของรถยนต์ในแบบอัคเคอร์มานด์และแบบขนาน โดยการน ารถต่างรุ่น ต่าง
บริษทัผูผ้ลิต จ านวน 6คนั ขึ้นทดสอบ บนแท่นวดัมุมเลี้ยว โดยมีการก าหนดมุมเลี้ยวดา้นในที่ 5, 

10,15, 20, 25 องศา และท าการวดัค่ามุมเลี้ยวของลอ้ดา้นนอก และน าไปเปรียบเทียบกบัค่ามุมเลี้ยว
ที่ค  านวณตามระบบอคัเคอร์มานด์ ผลการศึกษาพบว่า รถยนต์ทดสอบจ านวน  6 คนั มีมุมเลี้ยวของ
ลอ้ดา้นนอกมากกว่ามุมเลี้ยวระบบอคัเคอร์มานด์และเป็นค่ากลางที่อยู่ระหว่าง ระบบบงัคบัเลี้ ยว 

แบบอคัเคอร์มานด ์กบั ระบบบงัคบัเลี้ยวแบบขนาน 

ที่มา : การทดสอบมุมเลี้ ยวของรถยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสยาม 

https://siam.edu/ 

2.5.4 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้แนวคิดการผลิตแบบโตโยตา้ โรงงาน
กรณีศึกษา สายการผลิตแกนพวงมาลยัรถยนต ์

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและประยกุตห์ลกัการทางวิศวกรรมอุตสาหการดว้ย
แนวคิดการผลิตการแบบโตโยตา้ เพื่อประสิทธิภาพให้กบัสายการประกอบแกนพวงมาลยัรถยนต ์
ของโรงงานกรณีศึกษา ที่ประสบปัญหาประสิทธิภาพการผลิตต ่ากว่าเป้าหมายที่บริษทัก าหนด 
เน่ืองจากเกิดความสูญเปล่าขึ้นในกระบวนการผลิต 

ผลที่ไดจ้ากการวิจยั พบว่าภายหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนผลติแลว้ท าให้
สายการประกอบแกนพวงมาลยัรถยนต ์มีความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวของพนงังานลดลงจาก 
4.94% เหลือ 0% คิดเป็นเปอร์เซ็นตท์ี่ลดลง 100% มีความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิตที่ขาด
ประสิทธิผลลดลงจาก 5.41% เหลือ 2.09% คิดเป็นเปอร์เซ็นตท์ี่ลดลง 6.1.63% มีความสูญเสียเน่ือง
จาการรอคอยการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการผลิตต่างรุ่นลดลงจาก 2.75% เหลือ 0.47% คิดเป็น

https://siam.edu/
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เปอร์เซ็นตท์ี่ลดลง 82.25% มีประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 86.95% เป็น 97.48% คิดเป็น
เปอร์เซ็นตท์ี่เพ่ิมขึ้น 12.11% และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 1,1006 ช้ินต่อวนั เป็น 1,240 ช้ินต่อวนั คิด
เป็นเปอร์เซ็นตท์ี่เพ่ิมขึ้น 12.11% คิดเป็นรายวรับ 455,600 บาทต่อวนั หรือเทียบเท่า 118,456,000 
บาทต่อปี จากการวิจยัปรับปรุงประสิทธิภพการผลิตน้ีส่งผลให้โรงงานการณีศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ในการปรับปรุงการผลิตตามที่คาดหวงัไว ้

ที่มา : การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้แนวคิดการผลิตแบบโตโยตา้ โรงงานกรณีศึกษา 
สายการผลิตแกนพวงมาลยัรถยนต ์สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยับูรพา 

https://www.buu.ac.th/ 

 2.5.5 การออกแบบระบบกนัสะเทือนและระบบบงัคบัเลี้ยวส าหรับรถแข่งขนาดเล็ก 

 การออแบบระบบช่วงล่างจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายๆอยา่ง เช่น การส่ันสะเทือนของ
ตวัรถ การรับน ้าหนกั การเคลื่อนที่ของช้ินต่อโยงต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงในการค านวณนั้นมีความ
ซบัซ้อนมาก เราจึงน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น โปรแกรมอดมัส์ 
(ADAMS) ใชใ้นการวิเคราะห์ทางดา้นจลนศาสตร์ พลศาสตร์ และ โปรแกรมอะบาคสั (ABAQUS) 

ใชใ้นการค านวณความแข็งแรงของโครงสร้าง เพื่อให้ผลการออกแบบมีความถูกตอ้ง และสามารถ
ทดสอบไดโ้ดยไม่ตอ้งสร้างแบบจ าลอง ช่วยให้ประหยดัค่าใช้จ่าย และมีความถูกตอ้งมากขึ้น 

ที่มา : การออกแบบระบบกนัสะเทือนและระบบบงัคบัเลี้ยวส าหรับรถแข่งขนาดเล็ก ภาควิชา 
วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเหลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

https://www1.reg.kmitl.ac.th/ 

 

 

 

 

https://www.buu.ac.th/


 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

รายละเอียดของงานที่ปฏิบตัิ จะกล่าวถึง ช่ือ-ที่ตั้ง ของสถานประกอบการ ลักษณะโดยรวมของ
สถานประกอบการ รูปแบบการบริหารองคก์ร ต าแหน่งงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย ระยะเวลาที่
ปฏิบตัิงาน ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใชใ้นการปฏิบติังานโครงการสหกิจ 

 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 ส านกังานใหญ่ : บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ จ ากดั 101 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร 1500 

 รายละเอียดบริษทั : จ าหน่ายรถยนต ์และซ่อมบ ารุง 

 โทรศพัท ์  : 02-637-9080 

 

รูปที่ 3.1 ที่ตั้ง บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ จ ากดั 
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3.2 ลักษณะของสถานที่ปฏิบัติงาน 

 กว่า 20 ปีที่ศูนยบ์ริการ สาธรฮอนดา้คาร์ส์ ไดเ้ปิดให้บริการ โดยเร่ิมจากโชวรู์มและศูนยบ์ริการ
รถยนตม์าตรฐาน สาขาแรกคือ บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส จ ากดั ตั้งอยูบ่นเน้ือที่กว่า 4 ไร่ ในพ้ืนที่ 
ธุรกิจส าคญัของประเทศ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศกัด์ิ ช่องทางออกที่ 1 ประมาณ 100 

เมตร หรือเขา้ออกไดท้ั้งถนนสุรศกัด์ิและถนนสาทร ตลอดระยะเวลาที่บริษทัด าเนินกิจการนั้น
ไดรั้บความไวว้างใจและการตอบรับอยา่งดีจากลกูคา้จึงไดข้ยายโชวรู์มและศูนยบ์ริการรถยนตร์
ต่อไป 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.1 แสดงการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

 

 

ผูจ้ดัการศูนยบ์ริการ 

วิบุลย ์บุญอ ่า 

 

รองผูจ้ดัการศูนยบ์ริการ 

กอบชยั ดอกไม ้

ครูฝึกอบรมศูนยบ์ริการ 

สันติ ปินตาพวง 

หัวหนา้ช่าง 

ศรศกัด์ิ แสงไพโรจน์ 

ช่างเทคนิค 

วุฒิไกล ไล ้
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่งงานที่นกัศึกษารับผิดชอบ : ฝ่ายบริการ  

 ลกัษณะงานที่นกัศึกษารับผิดชอบ  : ช่างซ่อมบ ารุง 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

 ช่ือพนกังานที่ปรึกษา : นาย สรศกัด์ิ  แสงไพโรจน์ 
 ต าแหน่ง   : หัวหนา้ช่าง (Chief mechanic) 

 แผนก    : ช่างซ่อมบ ารุง (Maintenance Technician) 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 เร่ิมปฏิบติังาน  : วนัที่ 14 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

 ส้ินสุดการปฏิบติังาน : วนัที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 3.7.1 หัวหน้าช่างหมอบหมายงาน 

 หัวหน้าจะหมอบหมายงานในแต่ละวนัให้โดยจะดูความเหมาะสมของงาน ระยะเวลาใน
การท างานหรืองานปัญหาต่าง ๆ ให้ทนัก าหนดการที่ไดรั้บ 

 3.7.2 ศึกษารายละเอียดของงาน 

 พอไดห้มอบหมายงานให้ดูละรายละเอียดใบงานที่ไดรั้บหมอบหมายมาว่ามกีารท า
อะไรบา้งและไปน ารถกบัใบงานเขา้มาท าการซ่อมบ ารุง 

 3.7.3 ท าตามใบงานที่ได้รับหมอบหมายให้ครบทุกรายงาน 

 

รูปที่ 3.2 ใบงานที่ไดรั้บหมอบหมาย 
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3.7.3.1 วิธีการตรวจเช็คแร็คพวงมาลัย  

 ขั้นตอนที่ 1  
 น าเคร่ืองตรวจวิเคราะห์เสียง มาติดตั้งที่ตวัแร็คพวงมาลยัโดยใชส้ายสีแดงติดในส่วนของ
บริเวณตวัแร็คพวงมาลยั 

รูปที่ 3.3 การติดตั้งเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผิดปกติส่วนแร็คพวงมาลยั 

 ขั้นตอนที่ 2 

 น าเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์เสียง มาติดตั้งที่ใตค้อพวงมาลยัโดยใชส้ายสีด าติดในส่วนแกน
พวงมาลยั 

 

 

รูปที่ 3.4 การติดตั้งเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผิดปกติส่วนแกนพวงมาลยั 
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 ขั้นตอนที่ 3  
 น าตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียง แลว้เสียบสายสีแดงที่ติดตั้งกบัตวัแร็คพวงมาลยัเขา้ที่รูสีแดงกบั
ตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผิดปกติและก็น าสายสีด าที่ติดตั้งกบัแกนพวงมาลยัมาเสียบกบัรูสีด า 

 

 

รูปที่ 3.5 การติดตั้งสายเขา้กบัตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผิดปกติ 

 ขั้นตอนที่ 4 

 หลงัการนั้นท างานเปิดเคร่ืองวิเคราะห์เสียง ที่ปุ่ ม Power และก็ท างานปรับตั้งค่าตามที่เรา
ตอ้งการจะให้ขา้งไหนดงัมากดงันอ้ยที่ปุ่ มหมุนปรับความดงัที่ปุ่ ม L และ R  

 

 

รูปที่ 3.6 เปิดเคร่ืองวิเคราะห์และปรับตั้งค่า 
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 ขั้นตอนที่ 5  
 ท าการตรวจสอบหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายสุดและขวาสุดและดูตัวเคร่ืองวิเคราะห์เสียง
ผิดปกติ ว่ามีเสียงดงัหรือจุดไข่ปลาขึ้นหรือไม่ ถา้ไฟสีน ้าเงินขึ้นแสดงว่าแร็คพวงมาลยัไม่มีเสียงดงั 

 

 

รูปที่ 3.7 ท าการตรวจสอบการหมุนพวงมาลยั ไมพ่บเสียงดงั 

 ขั้นตอนที่ 6 

ถา้ท าการตรวจสอบการหมุนพวงมาลยัซ้ายสุดและขวาสุดมีไฟสีแดงขึ้นที่ไข่ปลา แสดงว่า
แร็คพวงมาลยัมีปัญหาให้ท าการบนัทึกวีดีโอและถ่ายรูปไว ้ เพื่อส่งให้ฝ่ายประกนัคุณภาพท าเร่ือง
ส่งไปที่ส านกังานฮอนดา้สาขาใหญ่หรือท าเร่ืองแจง้ลูกคา้ถา้ไม่อยูใ่นระยะรับประกนัคุณภาพ 

รูปที่ 3.8 ท าการตรวจสอบการหมุนพวงมาลยั พบว่ามีเสียงดงั 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใชท้ าโครงการ 

1. เคร่ืองตรวจวิเคราะห์เสียงผิดปกติ (Noise Catcher) 

2.โทรศพัทม์ือถือ (One Plus) 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

  จากการที่ผูจ้ดัท า ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ 
จ ากดั ในแผนกช่างเทคนิค โดยการท างานของช่างแต่ละคนแต่ละวนัจะแตกต่างกนัออกไปตามการ
ให้งานของหัวหนา้งานที่ไดห้มอบหมาย ทางผูจ้ดัท าไดม้ีการทราบขอ้มูลจากลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้ริการ
ว่ารถยนต์ฮอนดา้ซีวิคและรถยนต์ฮอนดา้ซีอาวี ตวัใหม่ทั้ง 2 รุ่นน้ีไดม้ีการเกิดเสียงดงัจากการหมุน
พวงมาลัยซ้ายสุดและขวาสุดเป็นจ านวนมากในแต่ละเดือนจะมีลูกคา้เข้ามาท าการให้เช็คอาการ
หมุนพวงมาลยัซ้ายสุดและขวาสุดมีเสียงดงัสาเหตุเกิดจากแร็คพวงมาลยัไฟฟ้า และยงัมีการทราบว่า
การตรวจเช็คของช่างเทคนิคล่าชา้ในตรวจสอบและใชเ้วลาค่อยขา้งนานในการแกปั้ญหาทางผูจ้ัดท า 
จึงไดจ้ดัท าการใชคู้่มือเคร่ืองวิเคราะห์เสียงของแร็คพวงมาลยัไฟฟ้า ซ่ึงเป็นคู่มือวิธีการใช้งานอย่าง
ถูกตอ้งและลดเวลาในการตรวจสอบ 

4.1 การทดสอบรถยนต์ฮอนด้า 

4.1.1 การทดสอบรถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันที่ 1 

การทดสอบรถยนต์ฮอนด้าซีวิคโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคันที่ 1 ด้วยการหมุน
พวงมาลยัไปซ้ายสุดและขวาสุด ผลการทดสอบไม่พบเสียงผิดปกติ  

 

รูปที่  4.1 การทดสอบเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงคนัที่ 1 ไม่พบเสียงผิดปกติ 
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การทดสอบรถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันที่ 2 

การทดสอบรถยนตฮ์อนดา้ซีวิคโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคนัที่ 2 ดว้ยการหมุน
พวงมาลยัไปซ้ายสุดและขวาสุด ผลการทดสอบพบเสียงผิดปกติระดบัที่ปานกลาง  

 

รูปที่  4.2 การทดสอบเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงคนัที่ 2 พบเสียงผิดปกติระดบัปานกลาง 
การทดสอบรถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันที่ 3 

การทดสอบรถยนตฮ์อนดา้ซีวิคโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคนัที่ 3 ดว้ยการหมุน
พวงมาลยัไปซ้ายสุดและขวาสุด ผลการทดสอบพบเสียงผิดปกติระดบัที่ดงั 

 

รูปที่  4.3 การทดสอบเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงคนัที่ 3 พบเสียงผิดปกติระดบัที่ดงั 
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4.1.2 การทดสอบรถยนต์ฮอนด้าซีอาวีคันที่ 1 

การทดสอบรถยนตฮ์อนดา้ซีอาวีโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคนัที่ 1 ดว้ยการหมุน
พวงมาลยัไปซ้ายสุดและขวาสุด ผลการทดสอบพบเสียงผิดปกติระดบัที่ดงัป่านกลาง 

 

รูปที่  4.4 การทดสอบเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงคนัที่ 1 พบเสียงผิดปกติระดบัที่ดงั 

การทดสอบรถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันที่ 2 

การทดสอบรถยนต์ฮอนด้าซีอาวีโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคันที่ 2 ด้วยการหมุน
พวงมาลยัไปซ้ายสุดและขวาสุด ผลการทดสอบไม่พบเสียงผิดปกติ  

 

รูปที่  4.5 การทดสอบเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงคนัที่ 2 ไม่พบเสียงผิดปกติ 
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การทดสอบรถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันที่ 3 

การทดสอบรถยนตฮ์อนดา้ซีวิคโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคนัที่ 3 ดว้ยการหมุน
พวงมาลยัไปซ้ายสุดและขวาสุด ผลการทดสอบพบเสียงผิดปกติระดบัที่ดงัมาก 

 

รูปที่  4.6 การทดสอบเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงคนัที่ 3 พบว่ามีเสียงดงัมาก 

ตารางที่ 4.1.1 การทดสอบแบบไม่ใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ 

ล าดบั ขั้นตอนการทดสอบ เวลา(นาที) คน 

1 น ารถว่ิงทดสอบ 30 2 

2 ทดสอบการหักเลี้ยว 5 - 
3 วิเคราะห์การทดสอบ 3 - 
4 ผลการทดสอบพบเสียงดงัจากแร็คพวงมาลยั - - 
5 อดัวีดีโอการทดสอบ 2 - 
6 ส่งคลิปวีดีโอให้ฝ่ายประกนัคุณภาพ 5 - 
7 ฝ่ายประกนัคุณภาพส่งให้ส านกังานใหญ่ 5 1 

8 รอผลการอนุมตั ิ 5 - 

 รวม 55 3 

จากตารางที่ 4.1.1 การทดสอบแบบไม่ใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ พบว่าขั้นตอนที่ 1 นั้นท าให้
เสียเวลาค่อนขา้งนานในการที่น ารถยนต์ไปว่ิงทดสอบและยงัตอ้งใช้คนทดสอบถึง 2 คน ช่างกบั
หัวหนา้ช่าง 
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ตารางที่ 4.1.2 การทดสอบแบบใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ 

ล าดบั ขั้นตอนการทดสอบ เวลา(นาที) คน 

1 ติดตั้งเคร่ืองวิเคราะห์กบัตวัรถ 3 1 

2 ติดตั้งสายสีแดงเขา้กบัตวัแร็คพวงมาลยั 2 - 
3 ติดตั้งสายสีด าเขา้กบัตวัแกนพวงมาลยั 2 - 
4 ทดสอบการหักเลี้ยวพร้อมอดัวีดีโอ 3 - 
5 ส่งคลิปวีดีโอให้ฝ่ายประกนัคุณภาพ 5 - 
6 ฝ่ายประกนัคุณภาพส่งให้ส านกังานใหญ่ 5 1 

7 รอผลการอนุมตั ิ 5 - 
 รวม 25 2 

จากตารางที่ 4.1.2 การทดสอบแบบใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ พบว่าสามารถลดระยะเวลาใน
การตรวจสอบไดเ้ท่ากบั 30 นาที หรือคิดเป็น 54.55% เพราะว่าไม่ตอ้งเสียเวลาในการน ารถยนต์ไป
ว่ิงทดสอบซ่ึงจะใช้เวลาค่อนขา้งนานพอสมควรและยงัลดช่างในการทดสอบโดยไม่ตอ้งให้หัวหน้า
ช่างไปทดสอบ 

4.1.3 ตารางการแสดงผลของการตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ 

รุ่น ฮอนดา้ CIVIC FC ฮอนดา้ CRV G5  
คนัที่ 1 ไม่พบเสียงผิดปกติ พบเสียงผิดปกติ 
คนัที่ 2 พบเสียงผิดปกติ ไม่พบเสียงผิดปกติ 
คนัที่ 3 พบเสียงผิดปกติ ไม่พบเสียงผิดปกติ 

จากตารางที่ 4.1.3 การทดสอบของรถยนต์ทั้ง 2 รุ่น พบรถยนต์ที่เจอเสียงดงัเวลาเลี้ยวซ้าย
สุดและซ้ายขวาสุด พบว่ารถยนต ์ฮอนดา้ซีวิคพบอาการเสียงดงั 2 คนั ส่วนรถยนตฮ์อนดา้ซีอาวีพบ
อาการเสียงดงั 2 คนั เช่นกนั และก็ไม่พบอาการเสียงดงั อยา่งละ 1 คนั แต่ละคนัที่ไดท้ าการทดสอบ 
พบไดว่้ารถทุกคนัที่ท าการทดสอบนั้น เสียงของแต่ละคนัจะดงัไม่เท่ากนัแตกต่างกนั บางคนัก็ดงั
เล็กนอ้ยบางคนัก็ค่อยขา้งดงั 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

 5.1.1 สรุปผลของโครงงาน 

 คู่มือการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงแร็คพวงมาลยัไฟฟ้า ส าหรับผูท้ี่มีความต้องการที่จะ
ศึกษาข้อมูลการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงแร็คพวงมาลัยไฟฟ้า ที่ได้ท าการ รวบรวมข้อมูลใน
การศึกษา ขั้นตอนการติดตั้งเคร่ืองมือ และวิธีการใช้งาน เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถ น าไปใช้ศึกษาด้วย
ตนเองเป็นความรู้ที่มีต่อการท างานของตัวเองและคนอื่น และยงัเป็นประโยชน์ให้ช่างเทคนิครุ่น
น้องให้ไดเ้ขา้ใจในใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงไดง้่ายโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเรียกหัวหนา้ช่างมา
สอน และยงัสามารถลดขั้นตอนการตรวจสอบระยะเวลาในการท างานไดดี้มากขึ้น 

 5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 

 5.1.2.1 ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลของแร็คพวงมาลยัไฟฟ้า  
 5.1.2.2 การศึกษาขั้นตอนการท างาน การติดตั้ง วิธีการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์เสียงของ

รถยนตฮ์อนดา้ รุ่นใหม่ๆ  
 5.1.2.3 ผูจ้ดัท าโครงงาน ยงัไม่ความช านาญและความรู้เก่ียวกบัระบบแร็คพวงมาลัย

ไฟฟ้ามากพอ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะระหว่างการปฏิบัติงาน 

 5.1.3.1 ควรศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ขั้นตอนการท างาน วิธีการใชง้านให้เป็นตามล าดบั 

 5.1.3.2 ควรมีการจดัการวางแผนการท างานก่อนปฏิบติังานและระยะเวลาในปฏิบติั
ท าการงาน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  5. 2.1 ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  ในการจดัท าสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ผูจ้ดัท าไดม้ีความรู้ความเขา้ใจมากขึ้นในการท างาน
และได้มีประสบการณ์ในการศึกษาข้อมูล การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน ท าให้รู้จักการ
วิเคราะห์และยงัสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

  ในการศึกษาข้อมูลการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงนั้น ต้องรู้จักการท างานของแร็
คพวงมาลยัไฟฟ้า ช้ินส่วนต่าง ๆ หลกัการท างาน การติดตั้งอย่างถูกวิธีและให้ไดป้ระสิทธิภาพให้
ไดม้ากที่สุด และควรท าตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นตน้  
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