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บทคัดย่อ 
 

บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ จ  ากดั เป็นบริษทัท่ีมีทั้งโชวรู์มและศูนยบ์ริการของรถยนต์
ฮอนดา้ ซ่ึงมีหนา้ท่ีขายรถยนตแ์ละบริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนตใ์หก้บัลูกคา้ท่ีสนใจ ซ่ึงลูกคา้ท่ีใช้
รถยนตฮ์อนดา้ รุ่นเอชอาร์-ว ีและ รุ่นซีอาร์-ว ีนั้นไดมี้การพบวา่ เวลาเล้ียวรถยนตซ์า้ยสุดและขวา
สุด มีเสียงดงัและขบัข่ีมีเสียงดงั แต่อยา่งไรก็ตามภายในองคก์ร การตรวจสอบอาการท่ีลูกคา้แจง้
ซ่อมนั้น มีวธีิการและขั้นตอนการตรวจสอบค่อนขา้งนานและเป็นวธีิการตรวจสอบแบบเดิม ๆ ท า
ใหก้ารท าตรวจสอบ เสียเวลาตอ้งน ารถลูกคา้วิง่ทดสอบดา้นนอกมีวตัถุประสงค ์เพื่อให้ความรู้แก่
ช่างเทคนิคในการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์เสียง และ ขั้นตอนการติดตั้งการใชง้านการตรวจสอบโชค้
อพัของรถรุ่นซีอาร์-ว ีและปีกนกของรถรุ่นเอชอาร์-ว ีท่ีมีการประกนัคุณภาพในรถยนตฮ์อนดา้ 3 ปี 
100,000 กิโลเมตร สามารถเปล่ียนช้ินส่วนท่ีเกิดปัญหาได ้ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานน้ี
ข้ึนมาเพื่อเป็นการลดระยะเวลาการตรวจสอบ และ ขั้นตอนการงานใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์สียง 
เพื่อใหอ้ านวยความสะดวกใหก้บัช่างเทคนิคในการตรวจสอบ และ ยงัรวบรวมเก็บขอ้มูล การ
วเิคราะห์รถทั้ง 2 รุ่น เพื่อให้เป็นแนวทางในการใชง้านและเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
โดยสามารถ ลดระยะเวลา การตรวจสอบ ไดถึ้ง 30 นาทีหรือคิดเป็น 54.55% (อา้งอิงจากช่างผูมี้
ความช านาญงานประมาณ 10 ปี) ผูจ้ดัท ามุ่งหวงัวา่โครงงานน้ีจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ใหก้บัพนกังานหรือลูกคา้ท่ีสนใจในรถยนตฮ์อนดา้ 
ค ำส ำคัญ  :  ฮอนดา้ เคร่ืองมือวเิคราะห์เสียง โชค้อพัและปีกนก  
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Abstract  

 

Sathorn Honda Cars Company Limited is a company that has both a showroom and service 
center for Honda cars. They are responsible for selling cars and car maintenance services for 
customers. Customers using Honda HR-V models and CR-V models found that when turning the 
car to the far left and for right side, there was a loud noise, however, examination of the symptoms 
that the customer reported took a long time for the inspection methods and procedures, and was the 
same as conventional methods. The authors purposed to educate the technicians in the use of sound 
analysis tools, and the steps to install, use, and check the Shock Absorber and Control Arm with 
quality assurance in Honda cars for 3years/100,000 kilometers. The authors created this project to 
shorten the inspection time and the process of using the sound analyzer, to facilitate the inspection 
technicians, collect data, and analyze both car models. To guide the use and sound analysis tools 
correctly, the inspection time can be shortened up to 30 minutes or 54.55% (based on 10 years of 
skilled technicians). The author hopes that this project will be useful and a guide for employees or 
customers interested in Honda vehicles. 
Keywords: Honda, Sound Analysis tool, Shock Absorber and Control Arm 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

รถยนตส่์วนใหญ่มีการผลิตและการแข่งขนักนัมากมายหลายยีห่้อแต่ละค่ายก็มีจะมีการผลิต
รุ่นใหม่หรือปรับเปล่ียนรูปโฉมออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ มีการพฒันา
เทคโนโลยใีหม่ๆ อุปกรณ์ช้ินส่วน ระบบกลไกลการท างานท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นรถยนตม์ากข้ึนจาก
แต่ก่อนมาก รถยนต์เป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์เราในการเดินทางไป
สถานท่ี การขบัรถไปท างาน ขบัรถไปเท่ียว หรือ ขนส่ิงของ  

ในปัจจุบนัเทคโนโลยใีหม่ๆ และ อุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีน าเขา้มาใชใ้นรถยนตน์ั้น บางช้ินส่วน
อาจมีปัญหาในรถยนต์โชค้อพัและปีกนกท่ีมีอาการเสียงดงัเวลาเล้ียวรถ เช่น รถยนตฮ์อนดา้รุ่นเอช
อาร์-วี และ ฮอนด้ารุ่นซีอาร์-วี ท่ีมีปัญหาอาการเสียงดงัเวลาเล้ียวและวิ่งข้ึนลงลูกระนาดซ่ึงทาง
ฮอนด้ามีการรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ช้ินส่วนน้ีให้กับลูกค้าถ้าพบปัญหา ในระยะเวลา 3 ปี 
100,000 กิโล สามารถท าการน ารรถยนตเ์ขา้มาตรวจเช็คไดท่ีูู้นยบ์ริการทัว่ประเทู 

ส าหรับการตรวจเช็คหรือท าการรับประกนัคุณภาพอุปกรณ์ช้ินส่วนโช็คอพัและปีกนก นั้น 
ทางฮอนดา้ไดมี้การน าเคร่ืองมือวเิคราะห์ปัญหาของระบบน้ีมาใชใ้นรถยนตรุ่์นเอชอาร์-ว ีและ ซี
อาร์-วดีงันั้นทางผูป้ฏิบติังานสหกิจูึกษาจึงเห็นถึงปัญหาและความส าคญัท่ีจะจดัท ารายงานน้ีข้ึน 
เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบการใชง้านคู่มือเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงโชค้อพัและปีกนกอยา่ง
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
1.2 วตัถุประสงค์โครงงำน 
 1.2.1 ูึกษาการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์และไม่ใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ 
 1.2.2 ลดเวลาในการวเิคราะห์ปัญหาระบบโชค้อพัและปีกนกอยา่งถูกวธีิตามมาตรฐาน 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

ูึกษาโชค้อพัและปีกนกรถยนตฮ์อนดา้ รุ่น ซีอาร์-ว ีและ เอชอาร์-ว ี
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 เพื่อลดเวลาในการวเิคราะห์ปัญหาไดเ้ร็วข้ึน 
 1.4.2 เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบโชค้อพัและปีกนกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละหลกัการทีเ่กีย่วข้อง 

            

 ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทนน้ีจะมีการกล่าวถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน
ฉบบัน้ีเพื่อให้ตรงตามจุดประสงคท่ี์คาดวา่จะไดรั้บในส่วนของบทน้ีจะกล่าวถึง 
 2.1 ระบบรองรับน ้าหนกั 
 2.2 โชค้อพั 
 2.3 ปีกนก 
 2.4 เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียง รุ่น Noise Catcher ก าลงัรถยนต ์

2.5 ระบบกนัสั่นสะเทือน  
2.1 ระบบรองรับน ้าหนัก (Suspension System) 

     ระบบรองน ้าหนกั หมายถึง ระบบการใชส้ปริง โชค้อพั และแกนต่อต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นตวั
รองรับหรือคัน่กลางระหวา่งโครงรถ (Frame) ตวัถงั (Body) เคร่ืองยนตแ์ละระบบขบัเคล่ือน ก่อนท่ี 
จะส่งผา่นไปยงัลอ้รถและท าหนา้ท่ีลดแรกกระแทก เม่ือถนนขรุขระระบบรองรับน ้าหนกัมีหลาย
แบบแต่ละแบบท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัของอุปกรณ์ตลอดจนน ้าหนกับรรทุกซ่ึงจะอยูด่า้นบนสปริง
เรียกวา่ น ้าหนกัเหนือ สปริง (Spring Weight) ส่วนน ้าหนกัใตส้ปริง (Unspring Weight) เป็น
น ้าหนกัท่ีสปริงไม่ ไดร้องรับน ้าหนกัส่วนน้ี ไดแ้ก่ ลอ้และยาง (Wheel and Tire) หา้มลอ้ และชุด
เพลาทา้ย (Rear Axle) เป็นตน้ 

หน้าที่ของระบบรองรับน ้าหนัก 

ระบบรองรับน ้าหนกัมีหนา้ท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ 

1. รองรับน ้าหนกัเหนือสปริงและน ้าหนกับรรทุกโดยท่ีสปริงจะท าหนา้ท่ีลดการ
สั่นสะเทือนอนัเน่ือง จากความไม่ราบเรียบของพื้นผวิถนน (Road Shock) 

2. ช่วยใหก้ารบงัคบัรถมีประสิทธิภาพ การท่ีรถไม่สั่นสะเทือนก็จะท าใหส่ิ้งของท่ีบรรทุก
ไม่เสียหาย 

3. ลดความเคน้ท่ีเกิดข้ึนกบัช้ินส่วนรถยนตอ์นัเน่ืองมาจากการกระแทกจากพื้นผวิถนน 

4. รักษาสมดุลตวัถงัรถใหว้ิง่ไปบนถนนในทุกสภาพไม่วา่รถจะวิง่บนถนนขรุขระมากนอ้ย
เพียงใด 

5. ลดอาการโคลง (Rolling) และการโยนตวัของตวัถงั (Pitching) ท่ีเกิดข้ึนให้นอ้ยท่ีสุด 
 หลกัการของระบบรองรับน ้าหนักรถยนต์มีดังนี้ คือ 

1. ลดอาการโคลงและการโยนตวัของตวัถงัรถ โดยการใชแ้ละตดตั้งขนาดของสปริงอยา่ง
เหมาะสม 
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2. ใชเ้คร่ืองผอ่นการสะเทือนร่วมกบัสปริง 
3. ลดน ้าหนกัใตส้ปริงให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเพื่อไม่่ใหส่้งแรงกระแทกไปยงัตวัถงั และคนท่ีนัง่

ในรถ 
สาเหตุทีต่ัวถังส่ันสะเทือน 

การท่ีตวัถงัรถเกิดการสั่นสะเทือนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากน ้ าหนกับรรทุกสภาพของพื้นผิว
ถนน น ้าหนกัท่ีถูกรองรับ และน ้าหนกัท่ีไม่ถูกรองรับตวัถงัรถยนตจ์ะถูกรองรับดว้ยสปริงน ้าหนกั
ของตวัถงั และส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีถูกรองรับดว้ยสปริงนั้นเรียกวา่น ้าหนกัเหนือสปริงหรือสปริง
เวตส่วนท่ีไม่ไดถู้กรองรับดว้ย สปริงเช่นลอ้เพลา และส่วนอ่ืนๆ เรียกวา่น ้าหนกัใตส้ปริงหรืออนั
สปริงเวตโดยทัว่ไปน ้าหนกัเหนือสปริงจะมี มากกวา่น ้าหนกัใตส้ปริง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความน่ิมนวล
ในการขบัข่ี และมีเสถียรภาพท่ีดีกวา่อาการสั่นสะเทือน และการโคลงของตวัถงัรถจ าแนกออกได้
ดงัน้ี 

1.อาการส่ันสะเทือน (Spring Weight) ทีเ่กดิจากน ้าหนักเหนือสปริง จะท าใหเ้กิดอาการดงัน้ี 

1.1 การโคลงตวั (Rolling) เป็นอาการท่ีเกิดจากการยดื และยบุตวัของสปริงทั้งสองดา้นไม่
เท่ากนั คือ ดา้นหน่ึงยดื และอีกดา้นยบุ 

1.2 การเตน้ (Bouncing)เป็นอาการเคล่ือนตวัของตวัถงัรถการเตน้ของตวัถงัรถเกิดจากการท
รถวิง่ดว้ยความเร็วสูงบนถนนท่ีคล่ืน 

1.3 การส่าย (Yawing)เป็นอาการเคล่ือนตวัของตวัถงัรถในลกัษณะข้ึนลงไปทางดา้นซา้ย
และขวา มกัจะเกิดข้ึนหร้อมกบัการกระดอนของตวัถงัรถ 

1.4 การกระดอน (Upspring)เป็นอาการสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะข้ึนลงดา้นหนา้ 
และดา้นหลงัของตวัถงัรถ 

 

รูปท่ี 2.1 อาการสั่นสะเทือน 
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2.อาการส่ันสะเทือนที่เกดิจากน ้าหนักใต้สปริง (Unspring Weight) จะท าใหเ้กิดอาการดงัน้ี 
2.1 การมว้นตวัของแหนบ (WindUp) เป็นอาการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากแหนบของระบบ          

รองรับท่ีพยายามจะมว้นตวัเองไปรอบๆ เพลา ในขณะขบัเคล่ือน 

2.2 การกระดอน (Traming) เป็นอาการสั่นสะเทือนของลอ้รถทั้งดา้นซา้ย และดา้นขวา
อาการกระดอนของลอ้มกัจะเกิดข้ึนไดง่้ายกบัรถยนตท่ี์ใชร้ะบบรองรับคานแขง็ 

2.3 การกระโดด (Hopping) เป็นอาการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากลอ้รถเตน้ข้ึนลงซ่ึงมกัจะ
เกิดข้ึนเม่ือรถวิง่บนถนนท่ีพื้นผวิถนนเป็นลูกคล่ืน และขบัข่ีผา่นดว้ยความเร็วสูง 

รูปท่ี 2.2 อาการสั่นสะเทือน 

คุณสมบัติของสปริง 

โครงรถท าหนา้ท่ีรองรับน ้าหนกัของเคร่ืองยนตต์วัถงัชุดส่งก าลงัและน ้าหนกับรรทุกส่วน
สปริงจะท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัต่างๆเหล่าน้ีอีกต่อหน่ึงสปริงจะยบุหรือยดืตวัเม่ือลอ้วิง่ผา่นพื้นผวิถนน
ขรุขระการท่ีลอ้เคล่ือท่ีข้ึนลงไดเ้กือบอิสระจากโคตรงรถท าใหส้ามารถรับหรือลดแรงดนัของลอ้ได้
เป็นอยา่งดี 

สปริงทีน่ ามา ใช้ในระบบรองรับน ้าหนักจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

1.การยืดหยุ่น (Elasticity) 

วสัดุท่ีท าจากยางเม่ือมีแรงมากระท าเกิดความเคน้ข้ึนท าให้รูปร่างยางเปล่ียนแปลงไปแต่
เม่ือเอาแรงท่ีมากระท านั้นออกไป ความเคน้ก็จะหมดไป ท าใหย้างคืนสภาพดงัเดิม เรียกคุณสมบติัน้ี
วา่ การยดืหยุน่ 
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รูปท่ี 2.3 การยดืหยุน่(Elasticity) 
2. อตัราสปริง (Spring Rate) 

คือ ค่าตวัเลขน ้าหนกัรองรับท่ีกดบนสปริง และท าใหส้ปริงยบุตวั 1 น้ิวอตัราสปริงมีหน่วย 

เป็นปอนด/์น้ิว หรือ กิโลกรัม/เซนติเมตร อตัราสปริงท่ีใชก้บัรถยนตจ์ะมีค่าเกือบคงท่ีตลอดช่วงการ
ท างาน 

3. การเต้นของสปริง (Spring Throb) 

ขณะท่ีรถวิง่ลอ้รถปะทะหรือชนกบัส่ิงกีดขวางข้ึนสปริงของรถจะถูกอดัตวัอยา่งรวดเร็ว
และพยายามท่ีจะกลบัคืนสู่สภาพปกติเป็นเหตุให้ตวัถงัรถถูกดนัใหย้กตวัลอยข้ึนขณะท่ีสปริงถูกอดั
ตวัจะดูดซบัพลงังานเอาไว ้และเม่ือคายพลงังานท่ีสะสมออกไปจึงท าใหเ้กิดการกระเดง้ข้ึน และจาก
การเคล่ือนตวัของรถจึงท าให้ สปริงยดืตวั เราจะเรียกวา่ การเตน้ของสปริง และจะเกิดข้ึนซ ้ ากนั
หลายๆ คร้ัง แต่อาการเตน้คร้ังต่อๆ มาจะเกิดแรงนอ้ยกวา่คร้ังแรกๆ จะกระทัง่หยดุเตน้ในท่ีสุด 
สปริงจึงมีความส าคญัต่อระบบรองรับของรถ 

ชนิดของสปริง 

  สปริงท่ีใชส้ าหรับรองรับน ้าหนกัรถยนตโ์ดยทัว่ไปจะเป็นแบบแหนบ (Leaf Spring) สปริง 
ขด (Coil Spring) สปริงลม (Air Spring) สปริงยาง (Rubber Spring) สปริงไฮโดรพลาสติก
(Hydrolastic Spring) หรือไฮโดรนิวแมติก (Hydro-Pneumatic) ซ่ึงแต่ละแบบคุณสมบติัความ
เหมาะสมกบัการใชง้านแตกต่างกนั สปริงท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

1.แหนบ (Leaf Spring) 

แหนบจะรับน ้าหนกั และแรงสั่นสะเทือนโดยแผน่แหนบจะโคง้หรืองอตวั (Bending) 
แหนบมี 2 แบบ คือ 
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1.1 แหนบหลายแผน่ (Multileaf Spring) เป็นแหนบท่ีท าดว้ยเหล็กกลา้ส าหรับสปริงแหนบ
จะมีลกัษณะเป็นแผน่วางซอ้นกนัเป็นตบัโดยมีความยาวของแต่ละแผน่ไม่เท่ากนั แผน่บนสุดจะยาว
ท่ีสุด ตรงปลายมีส่วนท่ีโคง้งอ เรียกวา่ แหนบหู 

1.2 แหนบแผน่เดียว (Single-Leaf Spring) เรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่แหนบแผน่เรียวโดยตรง   
กลางของแผน่แหนบจะหนาและค่อยๆเรียวไปยงัปลายแหนบทั้งสองขา้งแหนบชนิดน้ีจะใชก้บัลอ้
หลงัรถยนตก์ารติดตั้งเขา้กบัโครงรถจะมีลกัณษะเหมือนแหนบแบบหลายแผน่ 

2. สปริงขด (Coil Springs) 

สปริงขดจะรับน ้าหนกัโดยการหดหรือยบุตวั (Compressing) ของสปริงขดนิยมใชก้บั
รถยนตท์ัว่ไป โดยเฉพาะรถท่ีใชร้ะบบการรองรับแบบอิสระสปริงขดท าจากแท่งเหล็กกลา้ผสมการ
ขดเป็นสปริงจะตอ้งน าแท่งเหล็กกลา้น้ีไปเผาไฟจนกระทัง่มีอุณหภูมิสูงตามท่ีก าหนดแลว้ขดให้
เป็นรูปร่างตามขนาดท่ีตอ้งการ น าไปท าตามกรรมวธีิทางความร้อนหรือการชุบเพื่อให้สปริงมีความ
ยดืหยุน่สูงอตัรารับน ้าหนกัของสปริงขด ข้ึนอยูก่บัเส้นผา่ศูนยก์ลางและความยาวของแท่งเหล็กกลา้
ท่ีใชท้  าสปริงถา้แท่งเหล็กกลา้ยาวและเส้นผา่ศูนยก์ลางเล็กความยดืหยุน่จะยิง่มากข้ึนความยาวของ
สปริงขดมีความยนืหยุน่ไดม้ากกวา่สปริงขดเป็นช้ินเดียวจึงไม่มีความฝืดเหมือนกบัแหนบซ่ึงเกิดข้ึน
ไดร้ะหวา่งแผน่แหนบซ่ึงท าหนา้ท่ีรับแรงต่างๆ และยดืใหเ้พลาไดศู้นยต์ลอดเวลา    

การติดตั้งสปริงขดท าไดง่้ายแขนรองรับอยา่งเช่นปีกนกจะมีฐานนัง่ของสปริงท าเป็นรูปร่าง
ท่ีพอเหมาะกบัปลายทั้งสองของสปริงขดจะมีถว้ยสวมอยูเ่พื่อความสะดวกในการติดตั้งระบบการ
รองรับน ้าหนกัแบบอิสระ ถว้ยทางดา้นบนมกัจะประกอบอยูภ่ายในโครงรถ และถว้ยทางดา้นล่างยดึ
ติดแน่นกบัแขนรอง 

3. แหนบบิดหรือทอร์ชันบาร์ (Torsion Bar)   
บางคร้ังอาจเรียกวา่สปริงแบบเหล็กบิดจะรับแรงสั่นสะเทือนโดยการบิดตวัของเพลา

แหนบบิด หรือแหนบทอร์ชนับาร์ท าดว้ยเหล็กกลา้ สปริงรถยนตบ์างแบบไดน้ าเอาทอร์ชนับาร์มาใช้
แทนแหนบ หรือสปริงขดในการท างานของทอร์ชนับาร์จะอาศยัการบิดตวั และการคืนตวักลบัเม่ือ
ลอ้รถเคล่ือนท่ีข้ึน หรือลงจะท าใหท้อร์ชนับาร์บิดตวัไปจากต าแหน่งเดิมการติดตั้งทอร์ชนับาร์
ส่วนมากจะใชก้บัลอ้หนา้จะมีบางบริษทัท่ีใชท้อร์ชนับาร์ทั้งลอ้หนา้หรือลอ้หลงั เช่น รถโฟลค์สวา
เกนโดยมีทอร์ชนับาร์ขา้งละท่อนติดตั้งตามยาวของโครงรถ และท่ีปลายดา้นหนา้จะยดึติดกบัปีกนก
ล่างท่ีจุดหนุนดา้นในส่วนปลายดา้นหลงัจะยดึกบัหลกัท่ีปรับแต่งได ้รองรับ (Brackets) เช่ือมติดกบั
ดา้นหลงัโครงรถรองรับอีกท่ีหน่ึงการปรับความตึงของทอร์ชนับาร์จะใชส้ลกั ปรับแต่งทางปลาย
ดา้นหลงั ทอร์ชนับาร์มีทั้งลกัษณะแบน และกลมโดยปลายทั้งสองดา้นจะเซาะร่องไว ้และสามารถ
ติดตั้งตามยาวหรือตามขวางกบัตวัรถได ้
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4. สปริงลม (Air Spring)           
เป็นสปริงท่ีใชก้ารอดัตวัของลม (Compression of Air) ในถุงลม (Air Bags) ซ่ึงจะติดตั้ง

แทนท่ีแหนบ หรือสปริงทั้ง 4 ลอ้สปริงลมถูกน ามาใชเ้ป็นระบบรองรับในรถยนตเ์น่ืองจากสปริงลม
เป็นสปริงท่ีท างานอยา่งต่อเน่ืองเม่ือลม้ปะทะส่ิงกีดขวาง หรือหลุมบ่อบนถนนอากาศจะถูกอดัตวั
และลดการสะเทือนจึงท าให้เกิดความน่ิมนวลระบบรองรับค่าคงท่ีของสปริงจะเพิ่มข้ึนตามน ้าหนกั
บรรทุกไม่วา่น ้าหนกัจะเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม เป็นผลท าใหก้ารขบัข่ีเป็นไปดว้ย
ความน่ิมนวล และยงัรักษาระดบัความสูงของรถใหค้งท่ี ดว้ยเหตุน้ีสปริงลมจึงจะเป็นตอ้งมีเคร่ืองอดั
อากาศ หรือป๊ัมลมท าหนา้ท่ีป้อนอากาศเขา้ระบบซ่ึงมีความยุง่ยากมกัใชก้บัรถบรรทุก และรถ
โดยสารในปัจจุบนัไดมี้การน าใชก้บัรถยนตน์ัง่บางแบบการเอาระบบรองรับดว้ยอากาศ และควบคุม
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้เพื่อเพิ่มความน่ิมนวลในการขบัข่ี และการทรงตวัท่ีดีในทุกสภาวะของการ
ขบัข่ี 

5. ไฮโดรนิวแมติกสปริง (Hydro-Pneumatic Spring) 

สปริงแบบน้ีเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งระบบไฮดรอลิกกบัก๊าซไนโตรเจนก๊า
ไนโตรเจนจะท าหนา้ท่ีแทนสปริงหรือแหนบนระบบรองรับส่วนท่ีเป็นตุม้สปริงจะมีลกัษณะเป็น
โลหะรูปทรงกลม และขนัเกลียวติดกบักระบอกสูบไฮดรอลิก ภายในลูกตุม้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คัน่ดว้ยแผน่ไดอะแฟรมดา้นบนบรรจุก๊าซไนโตรเจนซ่ึงมีแรงดนัสูง ดา้นล่างเป็นน ้ามนัจากระบบไฮ
ดรอลิกมีแรงดนัท่ีต่างกนัประมาณ 100 และ 200 บาร์ตามล าดบัเม่ือลดัเคล่ือนท่ีป่านวิง่กีดขวาง
น ้ามนัจะดนัแผน่ไดอะแฟรมยดืตวัการยดื และอดัตวัของแผน่ไดอะแฟรมน้ีจะดูดซบั
แรงสั่นสะเทือนท าใหก้ารขบัข่ีน่ิมนวล 

ไฮโดรนิวแมติกเป็นระบบกนัสะเทือนทีม่ีข้อดีดังนี้ 

1. ท าใหก้ารขบัข่ีมีความน่ิมนวลสูง เสริมน ้าหนกับรรทุกไดม้าก 

2. การยดืเกาะถนนดี ท าใหมี้ความปลอดภยัในการขบัข่ี 

3. รับระดบัความสูง-ต ่าของรถอตัโนมติั ท าใหก้ารทรงตวัของรถดีทุกสภาพพื้นผวิถนน 

4. ระดบัของไฟหนา้ไม่เปล่ียนแปลงมากนกัในการขบัข่ีเวลากลางคืน 

5. ถา้ยางลอ้ใดเกิดปัญหา ยงัสามารถขบัข่ีต่อไปได ้หรือท าการถอดเปล่ียนลอ้ไดง่้าย 
การรองรับน ้าหนักล้อหลงั 

การรองรับน ้าหลกัท่ีลอ้หลงัท่ีใชก้บัรถยนตส่์วนใหญ่จะถูกออกแบบใหส้ามารถรับน ้าหนกั
ของผูโ้ดยสารสัมภาระ และน ้ าหนกับรรทุกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุท่ีส าคญัอนัน ามาซ่ึง
ปัญหา คือ ถา้ใชส้ปริงรับน ้าหนกัท่ีแขง็จะรับโหลดบรรทุกไดม้ากแต่ความแขง็แรงท่ีมากเกินไปท า
ใหร้ถขาดความน่ิมนวล ถา้รถนั้นใชส้ปริงท่ีอ่อนเกินไป ท าใหเ้กิดภาระท่ีตจะไดรั้บโหลดบรรทุกท่ี
ท าใหโ้ชก้อพัตอ้งท างานหนกั โดยไม่มีผลกระทบกบัการบงัคบัเล้ียวของลอ้หนาั ซ่ึงก็มีอยูห่ลาย
แบบดว้ยกนั 



8 
 

 

1. แบบแหนบคู่ขนาน (Parallel Leaf Spring Type)       
เป็นระบบรองรับน ้าหนกัแบบคานแขง็นิยมใชก้บัระบบรองรับน ้าหนกัหลงัของรถบรรทุก

สปริงแบบแหนบคู่ขนานน้ีจะรองรับชุดเพลาหลงัทั้งหมด รวมถึงชุดเฟืองทา้ย เพลาขา้งดุมลอ้รวม
ไวใ้นหน่วยเดียวกนั ชุดเพลาน้ีจะต่อกบัเพลากลาง และยดึติดกบัโครงรถ โดยจะส่งผา่นอาการ
เคล่ือนท่ีข้ึนลงน ้าหนกับรรทุก และแรงขบัจะถูกส่งผา่นแหนบสปริง 

รูปท่ี 2.4 แบบแหนบคู่ขนาน 

2. แบบ 4 แขนต่อ (4 Link Type) 

ระบบรองรับน ้าหนกัแบบ 4 แขนต่อ เป็นระบบรองรับน ้าหนกัแบบคานแขง็ ระบบรองรับ
น ้าหนกัหลงัแบบน้ี แขนต่อประกอบดว้ยแขนควบคุมตวัล่างและตวับน 2 ชุด แขนควบคุมตวับน 
และล่าง ท าหนา้ท่ีตา้นแรงกระท าท่ีเกิดจากการขบัเคล่ือนของรถ และการเบรก ปลายแขนควบคุมแต่
ละขา้งจะยดึติดกบัตวัถงัรถ และเส้ือเพลาทา้ยดว้ยบุชยาง แขนควบคุมขวางท าหนา้ท่ีรับแรง และดูด
ซบัอาการสั่นสะเทือนในแนวขวาง 
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รูปท่ี 2.5 แบบ 4 แขนต่อ 
3. แบบสตรัตปีกนกคู่ (Double Wishbone with Strut) 

ระบบรองรับน ้าหนกัหลงัน ามาใชก้บัรถยนตท่ี์ใชเ้คร่ืองยนตไ์วด้า้นหนา้ และขบัเคล่ือนลอ้
หนา้ โดยปีกนกคู่ล่างจะท าหนา้ท่ีรองรับลอ้รถเอาไว ้ซ่ึงจะติดตั้งในทิศทางใกลก้บัเส้นตั้งฉากกบั
เส้นผา่ศูนยก์ลาง ตามความยาวของตวัรถ กา้นยนัหรือเหล็กหนวดกุง้จะถูกติดตั้งในทิศทางท่ีขนาน
กบัเส้นผา่ศูนยก์ลางของตวัถงัรถ 

 

รูปท่ี 2.6 แบบสตรัตปีกนกคู่ 
4. แบบแขนลากพร้อมคานบิด (Trailing Arm Type with Twist Beam) 

เป็นระบบรองรับน ้าหนกัแบบคานแขง็อีกแบบหน่ึง ประกอบดว้ยแขนล่างสองชุดท่ีดา้น
ปลายทั้งสองเช่ือมติดกบัคานเพลา โดยท่ีปลายของเหล็กกนัโคลงท่ีสวมอยูภ่ายในเรือนเพลาต่างท่ี
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เช่ือมติดอยูก่บัคานเพลา เม่ือรถมีแรงมากระท าต่อยางรถ แรงก็จะถูกก าจดัไปโดยการกระจายแรงไป
ตามทิศทางของส่วนต่างๆ ถา้แรงกระท าในทิศทางแนวตั้งแรงก็จะถูกส่งผา่นไปตามคอยลส์ปริง 
โชก้อพั และยางกนักระแทก 

 

รูปท่ี 2.7 แบบแขนลากพร้อมคานบิด  

5. แบบกึง่แขนลาก (Semi-Trailing Arm Type) 

ระบบรองรับน ้าหนกัแบบน้ี เป็นระบบรองรับน ้าหนกัอิสระท่ีถูกออกแบบใหมี้การ
เปล่ียนแปลงของศูนยล์อ้ได ้อนัเป็นผลมาจากการเตน้ข้ึนลงของลอ้ ระบบแบบน้ีรวมเอาขอ้ดีของ
ระบบรองรับน ้าหนกัแบบแขนลาก และแบบสปริงแอกเซิลเขา้ดว้ยกนั 

รูปท่ี 2.8 แบบก่ึงแขนลาก 

การรองรับน ้าหนักทีล้่อหน้า 

การรองรับน ้าหนกัท่ีลอ้หนา้ (Front Suspension) จะยุง่ยากกวา่ลอ้หลงั ลอ้หนา้ไม่เพียงแต่
จะเตน้ข้ึนลง เพื่อลงการสั่นสะเทือนเท่าการรองรับน ้าหนกัลอ้หนา้ยงัตอ้งออกแบบใหบิ้ดเล้ียวไปม
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ไดเ้ม่ือหมุนพวงมาลยับงัคบัการเล้ียวของรถ ระบบรองรับจะตอ้งป้องกนัแรงท่ีมากระท ากบัตวัถงัรถ
พร้อมกบัลอ้ไม่ใหเ้บ่ียงเบนหรือเคล่ือนไปดา้นหนา้ซ่ึงจะท าใหอ้งศาของมุมลอ้เปล่ียนแปลงดงันั้น 
ระบบรองรับน ้าหนกัของรถยนตส่์วนใหญ่จึงนิยมเป็นอิสระยกเวน้รถบรรทุกและรถโดยสารท่ีใช้
แบบคานแขง็ การรองรับน ้าหนกัอิสระท่ีลอ้หนา้นิยมน ามาใชก้บัรถยนตน์ัง่และรถบรรทุกขนาดเล็ก
มีอยู ่5 แบบ คือ 

 1. แบบแม็กเฟอร์สันสตรัต (MacPherson Strut Type) 

             เป็นระบบรองรับแบบอิสระท่ีไดรั้บการปรับปรุงแบบมาจากปีกนกคู่ โครงสร้างของระบบ
มีช้ินส่วนจ านวนท่ีลดนอ้ยลง ลดน ้าหนกัท่ีไม่ถูกรองรับดว้ยสปริง และเพิ่มพื้นท่ีภายในหอ้ง
เคร่ืองยนตจึ์งมีผล กระทบต่อมุมของศูนยล์อ้หนา้บา้ง เน่ืองจากค่าเผือ่ความผดิพลาดท่ีตั้งจึงไม่
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตั้งลอ้หนา้ ยกเวน้มุมโท รถยนตท่ี์ใชร้องรับน ้าหนกัหนา้แบบน้ีมีส่วนประกอบ
ท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.1 ปีกนกตวัล่าง (Lower Arm) 
1.2 เหล็กกา้นยนัหรือเหล็กหนวดกุง้ (Strut Rod) 
1.3 เหล็กกนัโคลง (Stabiliser) 
1.4 คอยลส์ปริง (Coil Spring) 

2. แบบแม็กเฟอร์สันสตรัตที่มีปีกนกล่างรูปตัวแอล (L-Type Lower Arm MacPherson Strut) 

            ระบบรองรับแบบแม็กเฟอร์สันสตรัตแบบน้ี ปีกนกล่างมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปตวัแอล โดยจะ
ยดึติดอยูก่บัตวัถงัพร้อมบุชยางสองจุด และยดึติดกบัแกนบงัคบัเล้ียวดว้ยลูกหมาก ท าใหส้ามารถ
ตา้นทานไดท้ั้งตามทิศทางแนวยาวกบัตวัถงั และแรงดา้นขา้ง 
3. แบบปีกนกคู่ (Double Wishbone Type 

เป็นระบบรองรับน ้าหนกัแบบอิสระ การสะเทือนท่ีลอ้หน่ึงไดรั้บจะไม่ส่งผลไปยงัอีกลอ้
หน่ึงโดยตรง ระบบรองรับแบบน้ีประกอบดว้ยปีกนกตวับน และปีกนกตวัล่าง มีลกัษณะรูปร่าง
คลา้ยตวัว ีมีสปริงเป็นตวัรองรับน ้าหนกั และมีโชค้อพัประกอบอยูด่ว้ย มีสมรรถนะในการเกาะ
ถนนท่ีดี รถยนตใ์นปัจจุบนัจึงนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป 

4. แบบปีกนกคู่ท างานร่วมกับทอร์ชันบาร์ (Double Wishbone with Torsion Bar) 

            เป็นระบบรองรับน ้าหนกัแบบอิสระท่ีน าเอาทอร์ชนับาร์มาใชแ้ทนคอยลส์ปริง ท าหนา้ท่ีบิด
ตวัเหมือนสปริงตลอดระยะเวลาการท างาน ทอร์ชนับาร์จะติดตั้งอยูก่บัปีกนกตวับน ส่วนปีกนกตวั
ล่างเป็นรูปตวัวจีะยดึติดกบัคานรองรับดว้ยบุชยาง และดา้นหลงัจะติดตุง้อยูภ่ายในแขนรับซ่ึงจะติด
ตั้งอยูก่บัคานขวางดว้ยโบลต ์ปรับตั้งระดบัความสูงของทอร์ชนับาร์ซ่ึงแต่ละอนัตอ้งมีเคร่ืองหมาย
ก ากบัเอาไวเ้พื่อป้องกนัการผิดพลาดในการประกอบ 
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5. แบบแหนบคู่ขนาน (Parallel Leaf Spring Type) 

             เป็นระบบรองรับน ้าหนกัแบบคานแขง็ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะระบบรองรับ 

น ้าหนกัหนา้ของรถโดยสาร รถบรรทุก โครงสร้างของระบบรองรับเป็นแบบง่ายๆ แขง็แรง สะดวก
ต่อการบ ารุงรักษา สปริงท าหนา้ท่ีเป็นกา้นต่อยดึต าแหน่งของเพลา จึงไม่จ  าเป็นตอ้งต่อแยกจาก
โครงสร้างของระบบ 

 แกนลอ้บงัคบัเล้ียวของระบบรองรับแบบคานแขง็ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ 

1. แบบเอลเลียต (Elliott) 
2. แบบรีเวิร์สเอลเลียต (Reverse Elliott) 
3. แบบลามวน (Lemoine) 

การถอดและประกอบระบบรองรับน ้าหนักแบบต่างๆ 

1. การถอดประกอบระบบรองรับน ้าหนักแบบปีกนกคู่ 

 

รูปท่ี 2.9 การถอดและประกอบระบบรองรับน ้าหนกัแบบต่างๆ 
การตรวจลูกหมากปีกนก 

1. ใชแ้ม่แรงยกดา้นหนา้ของรถใหพ้น้จากพื้น และโยกปีกนกตวัล่างข้ึนลง 
2. ตรวจสภาพความหลวมลูกหมากปีกนกตวัล่าง 
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3. ตรวจสอบสภาพความหลวมลูกหมากปีกนกตวับนดว้ยการงดัลอ้ใหข้ยบัข้ึนลง 

4. ตรวจสอบความหนืดของของลูกหมากโดยใชป้ระแจวดัแรงบิดค่าความหนืดในขณะเร่ิม
หมุนและหมุนอยา่งต่อเน่ืองค่าแรงบิดมาตรฐานจะอยูท่ี่ประมาณ 20-40 กิโลกรัม/เซนติเมตร 

 

รูปท่ี 2.10 การตรวจลูกหมากปีกนก 

การถอดลูกหมากปีกนก 

เม่ือตรวจสอบสภาพการใชง้านของลูกหมากปีกนกเสร็จแลว้วดัระยะค่าความหลวมถา้
มากกวา่ค่าเกินก าหนดไวใ้ห้เปล่ียนใหม่ 

1. ถอดลูกหมากปีกนกตวับน และปีกนกตวัล่างออกจากแกนบงัคบัเล้ียว 
2. ใชป้ระแจคลายโบลตเ์พื่อถอดปีกนกตวัล่าง 

3. คลายโบลตย์ดืลูกหมากกบัปีกนกตวับน 

การประกอบลูกหมากปีกนก  
ภายหลงัจากการถอดลูกกหมากชุดเดิมออกแลว้ถา้จ าเป็นก็ตอ้งเปล่ียนลูกหมากตวัใหม่มี 

ล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1. ประกิบลูกหมากปีกนกตวับนใหย้ดึกบัปีกนกตวับนก่อน 

2. ประกอบลูกหมากปีกนกตวัล่างใหย้ดึติดกบัปีกนกตวัล่าง 
3. ประกอบแกนบงัคบัเล้ียวเขา้ดว้ยกนั และขนันอตยดึติดลูกหมาก โดยวดัใหไ้ดค้่าตามท่ี

ก าหนด 
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การถอดทอร์ชันบาร์  
มีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

1. ใชแ้ม่แรงยกรถใหล้อ้พน้พื้น และใชข้าตั้งรองรับโครงรถไวด้ว้ย 

2. จดัท าเคร่ืองหมายไวเ้กลียวโบลต ์ปรับตั้งความสูงรถกบัปลอกยดึเกลียว 

3. เม่ือจดัทอร์ชนับาร์แลว้เพื่อความสะดวกใหท้ าเคร่ืองหมายไวท่ี้ทอร์ชนับาร์กบัแขนรับ           
แรงบิด 

4. ตรวจสอบสภาพการช ารุด ความหลวมของทอร์ชนับาร์ และปลอกแขนยดึ 

5. ปรับแต่งทอร์ชนับาร์ใหค้งสภาพกบัการใชง้าน 

การประกอบทอร์ชันบาร์ 
ปฏิบติัตามล าดบัยอ้นกลบัขั้นตอนการถอดดว้ยความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัความผิดพลาด

มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. การประกอบแขนรองรับแรงบิดของทอร์ชนับาร์ 

2. จดัเคร่ืองหมายท่ีท าไวใ้หต้รงกนัระหวา่งทอร์ชนับาร์และปลอกแขนรับแรงบิดการ
ประกอบใหดู้เคร่ืองหมายท่ีปลายของทอร์ชนับาร์ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา 

3. ประกอบแขนยดึปลายทอร์ชนับาร์ ประกอบโบลตป์รับตั้งความสูง และขนัเขา้จน
เคร่ืองหมายท่ีท าไวต้รงกนั 

4. ตรวจระยะความสูงทั้งดา้นซา้ย และดา้นขวาของตวัถงัวา่มีระดบัความสูงเท่าท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ 
การถอดปีกนกตัวล่างและโช้คอพั 

  ภายหลงัจากท่ีไดท้  าการถอดทอร์ชนับาร์ออกแลว้การถอดปีกนกตวัล่างและโชค้อพัมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ถอดลูกหมากคนัส่งออกดว้ยการถอดป้ินและนอตก่อน 

2. ถอดนอตยดึโชค้อพั และถอดเหล็กกนัโคลงออกจากปีกนกตวัล่าง 
3. คลายนอตยดึเหล็กหนวดกุง้ และถอดเหล็กหนวดกุง้ออกจากปีกนกตวัล่าง 
4. คลายโบลตย์ดึลูกหมาก และถอดลูกหมากปีกนกตวัล่างออกจากแกนบงัคบัเล้ียว 

5. คลายนอตเพลาปีกนกตวัล่าง และถอดปีกนกตวัล่างออกเพื่อท าการเปล่ียน 
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รูปท่ี 2.11 การถอดปีกนกตวัล่างและโชก้อพั 

การประกอบปีกนกตัวล่างและโช้คอพั  
ใหป้ฏิบติัยอ้นกลบั มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ยดึแขนรับแรงบิดเขา้กบัปีกนกตวัล่างไวช้ัว่คราว 

2. สอดเพลาเพื่อปรับปีกนกตวัล่างเขา้ไปในต าแหน่งเดิม 

3. ประกอบลูกหมากเขา้กบัปีกนกตวัล่างประกอบเหล็กหนวดกุง้และเหล็กกนัโคลงเขา้กบั
ปีกนกตวัล่าง 

4. ยดึโชค้อพัเขา้กบัปีกนกตวัล่าง และเบา้ติดตั้งโชค้อพัดา้นบน 

5. ประกอบลูกหมากเขา้กบัแกนบงัคบัเล้ียว และขนันอตใหแ้น่น 

6. ประกอบทอร์ชนับาร์และปลดขาตั้งออก แลว้ขยม่รถข้ึน-ลงเพื่อให้ระบบรองรับเขา้ท่ี
แลว้ขนัน็อตอีกคร้ัง 
การถอดปีกนกตัวบน 

ถอดแยกออกไดเ้ม่ือตอ้งการท่ีจะเปล่ียนบุชยางของปีกนก มีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ใชแ้ม่แรงรองรับปีกนกตวัล่าง และคลายโบลตย์ดึลูกหมากปีกนก 
2. ถอดปีกนกออกคลายโบลตย์ดึแกนปีกนก และปลดแผน่จีมปรับตั้งมุมแคมเบอร์ถอด 



16 
 

 

ปีกนกตวับนออกบนัทึกจ านวนของแผน่จีมในแต่ละต าแหน่งเพื่อความสะดวกในการ
ประกอบกลบัคืน 
การเปลีย่นบุชยางปีกนกตัวบน  

ภายหลงัจากถอดปีกนกตวัตวับนแลว้ คลายโบลตย์ดึบุช และแหวนรองโดยใชเ้คร่ืองมือดูด
บุชตวัเก่าออก ใชเ้คร่ืองมืออดับุชตวัใหม่เขา้ และประกอบแหวนรองขนัโบลตด์ว้ยมืออยา่ใหแ้น่น
มากนกั ขนัอีกคร้ังเม่ือประกอบปีกนกเขา้ท่ีแลว้ 

การประกอบปีกนกตัวบน 

ภายหลงัจากการถอดเปล่ียนช้ินส่วนต่างๆ และขั้นตอนการประกอบมีดงัน้ี 

1. ประกอบปีกนกตวับนพร้อมกบัจีมตั้งมุมแคมเบอร์ มุมคาาสเตอร์โดยจะตอ้งประกอบ
แผน่จีมใหไ้ดจ้  านวนเท่าเดิม 

2. ประกอบลูกหมากปีกนกเขา้กบัปีกนกต าแหน่งเดิม ขนัโบลตปี์กนกตวับน 

3. ประกอบลอ้รถ และปลดขาตั้งออก แลว้จึงท าการขยม่ตวัถงัรถข้ึน-ลงเพื่อให้ระบบ
รองรับเขา้ท่ี ขนัโบลตย์ดึเพลาปีกนกซ ้ าอีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 2.12 การประกอบปีกนกตวับน 

การถอดเหลก็หนวดกุ้ง  
มีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

1. ใหท้  าเคร่ืองหมายไวร้ะหวา่งเหล็กหนวดกุง้และน็อตก่อนท่ีจะคลายนอตล็อก 

2. คลายนอตตวัหนา้และโบลตย์ดึเหล็กหนวดกุง้ท่ีติดกบัปีกนกตวัล่างออก 

การประกอบเหลก็หนวดกุ้ง  
ปฏิบติัตามล าดบัขั้นตอนยอ้นกลบั คือ 

 1. ประกอบนอตตวัหนา้โดยจดัเคร่ืองหมายท่ีท าไวบ้นเหล็กหนวดกุง้ใหต้รงกนั 
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2. ประกอบเหล็กหนวดกุง้เขา้กบัปีกนกตวัล่าง ขนันอตตวัหนา้ใหแ้น่น และปลดขาตั้งออก
ขยม่ตวัรถข้ึน-ลงเพื่อใหเ้ขา้ท่ี 

การถอดและประกอบเหลก็กันโคลง  
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ถอดนอต และยางยดึเหล็กกนัโคลงทั้งสองดา้นออกจากปีกนกตวัล่าง 
2. ถอดบุช และแผน่ยดึเหล็กกนัโคลงออกเพื่อตรวจสภาพการคดงอ แตกร้าว และช ารุดของ

เหล็กกนั โคลงแลว้ท าการเปล่ียนใหห้ากช ารุด 

3. ประกอบเหล็กกนัโคลงใหเ้ขา้ท่ี และติดตั้งบุชเหล็กกนัโคลงทั้งสองดา้นเขา้กบัโครงรถ 
ประกอบแผน่ยดึเหล็กกนัโคลงใหชิ้ดกบัตะเขบ็หนา้ 
2. การถอดและการประกอบระบบรองรับน ้าหนักหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตนรัต 

การถอดโช้กอพัหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัต  
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ใชแ้ม่แรงยกรถใหพ้น้จากพื้น และใชข้าตั้งรองรับตวัถงัรถ 

2. ถอดท่อยางเบรกออกจากคาลิเปอร์เบรกดว้ยการคลายโบลตข์อ้ต่อ  
3. ถอดแผน่ล็อกท่อยางเบรก และดึงท่อยางเบรกออกจากขายดื คลายนอตยดึโชก้อพั 3 ตวั

ดา้นบนออก 

4. ใชป้ากกาจบังานยดึโชต้อพั และใชเ้คร่ืองมือบีบคอยล์สปริง 

5. ถอดเบา้โชค้อพับ่ารองสปริง ยางกนัฝุ่ นสปริงยางกนักระแทกและยางรองออก 
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                      รูปท่ี 2.13 การถอดโชค้อพัหนา้ 
การประกอบโช้คอพัหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัต  
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ใชเ้คร่ืองมือบีบคอยลส์ปริง และประกอบเขา้กบัโชค้อพัพร้อมกบัยางกนักระแทก และ
ยางรองรับสปริงตวัล่าง 

2. ประกอบยางรองสปริงตวับน และยางกนัฝุ่ น โดยจดัให้เคร่ืองหมาย “OUT” ของบ่ารอง
สปริงไปทางดา้นนอกของตวัถงัรถ 

3. ประกอบนอตยดึเบา้โชค้อพั และขนันอตท่ียดึเบา้โชค้อพัทั้ง 3 ตวัติดกบัตวัถงัรถใหแ้น่น 

4. ประกอบท่อยางเบรกดว้ยแผน่ล็อกยดึกบัขายดึ ต่อท่อยางเบรกเขา้กบัคาลิเปอร์เบรกดว้ย
โบลตข์อ้ต่อ และเปล่ียนปะเก็นตวัใหม่ขณะประกอบ 

3. การถอดประกอบระบบรองรับน ้าหนักหลงัแบบแม็กเฟอร์สันสตรัต 

การถอดประกอบระบบรองรับน ้าหนักหลงัแบบแม็กเฟอร์สันสตรัต  

จะมีขั้นตอนในการปฏิบติัได ้เช่นเดียวกนักบัระบบรับน ้าหนกัหนา้แบบแมก็เฟอร์สันสตรัต 
มีขอ้แตกต่างกนัคือก่อนท่ีจะท าการถอดแยกช้ินส่วนประกอบออกนั้น ควรจะตอ้งท าเคร่ืองหมายลง
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บนลูกเบ้ียว และตั้งมุมลอ้หลงักบัตวัถงัรถเสียก่อนเพื่อความถูกตอ้งในการประกอบกลบัคืนใหไ้ด้
ศูนย ์

4. การถอดและประกอบระบบรองรับน ้าหนักหลงัแบบแหนบคู่ขนาน 

รูปท่ี 2.14 การถอดและประกอบระบบรองรับน ้าหนกัหลงัแบบแหนบคู่ขนาน 
การถอดแหนบและโช้คอพั 

มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ใชแ้ม่แรงยกรถข้ึน และใชข้าตั้งรองรับโครงรถ และลดแม่แรงให้เส้ือเพลาต ่าลง
จนกระทัง่แหนบอยูใ่นต าแหน่งอิสระ 

2. คลายนอตถอดโชค้อพัออก คลายนอตยดึโบลตต์วัยู และถอดเบา้รองแหนบ 

3. คลายนอตยดึสลกัหูแหนบ และสลกัโตงเตงออก 
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รูปท่ี 2.15 การถอดแหนบและโชค้อพั 

การเปลีย่นแหนบ  

               เม่ือถอดแหนบออกตรวจสภาพบุช และการอ่อนลา้ของแหนบถา้ช ารุดเสียหายใหท้ าการ
เปล่ียนมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ใชเ้คร่ืองอดัไฮดรอลิกเปล่ียนบุชหูแหนบออก 

2. ใชส้กดัดอกงดัปลอกรัดแหนบออก ยดึแหนบดว้ยปากกาจบังาน และถอดโบลทย์ดึ
แหนบออก 

3. ถา้จะตอ้งเปล่ียนปลอกรัดแหนบก็ใหใ้ชส้วา่นเจาะหวัหมุดย  ้า และตอกออก (เม่ือ
ประกอบหมุดย  ้า ตวัใหม่ใหอ้ดัหวัหมุดดว้ยไฮดรอลิก) 

4. จดัรูของแหนบแต่ละแผน่ใหต้รงกนั และยดึดว้ยปากกาจบังาน และบีบใหแ้น่นร้อย
โบลตย์ดึแหนบท่ีต าแหน่งก่ึงกลาง 

5. จดัต าแหน่งปลอกรัดแหนบ และใชค้อ้นตอกพบัรัดแหนบใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
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รูปท่ี 2.16 การเปล่ียนแหนบ 
การประกอบแหนบ  
               หลงัจากตรวจสอบสภาพการบริการ และการเปล่ียนบุช และแหนบท่ีชพรุดการประกอบ
แหนบมีขั้นตอนยอ้นกลบัดงัน้ี 

1. ท าไดโ้ดยสวมปลายดา้นหนา้ของแหนบเขา้กบัหูยดึแหนบดา้นหนา้ และประกอบสลกั
ยดึหูแหนบโดยการขนันอตยึดหูแหนบ 

2. สวมปลายดา้นหลงัของแหนบพร้อมโตงเตงเขา้กบัเบา้รองแหนบ และขนันอตยดึ 

3. ประกอบโบลตต์วัยสูวมเขา้กบัเส้ือเพลายดึเขา้กบัเบา้รองแหนบ และขนันอตยดึแหนบ
เขา้กบัเส้ือเพลา 

4. ประกอบโชค้อพัเขา้กบัโครงรถ และเบา้รองรับแหนบดว้ยโบลท ์

5. ปลดขาตั้งลง และทดลองขยม่รถข้ึน-ลงใหร้ะบบรองรับเขา้ท่ี แลว้กวดขนันอตทุกจุดซ ้ า
อีกคร้ัง 
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2.2 โช้คอพั 

รูปท่ี 2.17 โชค้อพั 

โช้คอพั (Shock Absorber)  
เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิคส าคญัท่ีช่วยในการรองรับแรงกระแทก ลดแรงสั่นสะเทือนของรถ 

และยงัท าหนา้ท่ีหน่วงการเคล่ือนท่ีข้ึนลงของตวัถงัรถยนต ์เพื่อใหล้อ้รถสัมผสักบัผวิถนน
ตลอดเวลาขณะรถวิง่โดยการควบคุมการยบุ และการสั่นของสปริง หรือแหนบ โดยการเปล่ียนการ
สั่นสะเทือน จากพลงังานกลเป็นพลงังานความร้อน 
หน้าที่ของโช้คอพั 

ดูดซบัการสั่นของสปริง ท าใหก้ารเดง้ ข้ึน-ลง หรือการเตน้ของตวัรถยนต ์ลดนอ้ยลงท าให้
การสั่น หรือการเตน้ของน ้าหนกัท่ีสปริงไม่ไดร้องรับ เช่น ลอ้ เพลาลอ้ ตวัหา้มลอ้ ฯลฯ ลดนอ้ยลง 
ประโยชน์ของโช้คอพั 

1. ความสะดวกสบายของผูข้บัข่ี ท าใหเ้กิดความน่ิมนวลขณะขบัข่ี 

2. ความปลอดภยัของผูข้บัข่ี รถทรงตวัดี ลดการโคลงเคลงของตวัรถ 
3. ความประหยดั ลดการสึกหรอของยาง ระบบรองรับ และระบบบงัคบัเล้ียว 

ประเภทของโช้คอพั 

แบ่งตามส่ือการท างานได ้2 ระบบคือ 
1. โชค้อพัน ้ามนั ใชน้ ้ามนัไฮดรอลิคเป็นตวัท างานใหเ้กิดความหนืดเพียงอยา่งเดียว ในขณะ

ท่ีท างานน ้ามนัไฮดรอลิคจะไหลผา่นวาลว์ภายในลูกสูบจึงท าใหเ้กิดฟองอากาศข้ึนภายในน ้ามนัไฮ
ดรอลิค ฟองอากาศของน ้ามนัจะท าใหโ้ชค้อพัท างานไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะกบัรถท่ีตอ้งใช้
ความเร็วสูง เพราะถา้ฟองอากาศแตกจะท าใหโ้ชค้อพัเกิดการขาดช่วงการท างานในช่วงสั้นๆ 

2. โชค้อพัแก็ส อาศยัการท างานร่วมกนัระหวา่งแก๊สไนโตรเจน และน ้ามนัไฮดรอลิค เม่ือ
โชค้อพัไดรั้บแรงสะเทือนจากพื้นถนน ลูกสูบของโชค้อพัจะเล่ือนตวัลงมาดา้นล่างของกระบอก
ลูกสูบ ท าใหน้ ้ามนัไฮดรอลิคท่ีบรรจุในกระบอกสูบ ไหลผา่นวาลว์ข้ึนไปห้องน ้ามนัดา้นบน และ

http://chaismith.com/?p=294
http://chaismith.com/?p=294
http://chaismith.com/wp-content/uploads/2015/04/shock-absorber_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E.jpg
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น ้ามนัอีกส่วนไหลผา่นวาลว์ดา้นล่างเขา้ไปในห้องน ้ามนัส ารองขณะเดียวกนัน ้ามนัในหอ้งน ้ามนั
ส ารองจะท าการอดัแก๊สไนโตรเจนให้เกิดแรงดนั เม่ือแก๊สมีแรงดนัก็จะดนัน ้ามนัไฮโดรลิคท่ีอยูใ่น
หอ้งน ้ามนัส ารอง กลบัเขา้สู่กระบอกสูบดงัเดิมโดยในขณะเดียวกนั แรงดนัท่ีเกิดข้ึนก็จะท าให้
ฟองอากาศแตกตวั 

รูปท่ี 2.18 ลองกดรถยนตด์า้นหนา้แลว้ปล่อย 
อาการที่แสดงว่าควรเปลี่ยนโช้คอพั 

ลองกดรถยนตด์า้นหนา้แลว้ปล่อยถา้รถยนตมี์อาการเดง้ข้ึนลงหลายๆคร้ังแสดงวา่โชค้อพั
เส่ือมสภาพแลว้โชค้อพัท่ีดีเม่ือออกแรงกดจะยบุตวัและคืนตวัเป็นระดบัปกติทนัทีโดยไม่มีการเดง้
ข้ึนลงหลายคร้ัง 

1. สังเกตรอยร่ัวของน ้ามนัโดยตรวจเช็คบริเวณซีลโชค้อพัถา้มีคราบน ้ามนัเปรอะเป้ือน
บริเวณแกนโชค้อพัแสดงวา่มีการร่ัวซึมเกิดข้ึน 

2. ตวัโชค้อพัเกิดรอยบุบ มีการบิดเบ้ียวของกระบอกโชค้หรือแกนโชค้มีอาการคดงอ 
3. บริเวณหนา้ยางของรถยนตสึ์กไม่สม ่าเสมอเป็นบั้ง ทั้งท่ีตั้งศูนยล์อ้ถูกตอ้งแลว้ 
4. หลงัจากใชง้านเม่ือจอดรถใหใ้ชมื้อสอดเขา้ไปสัมผสักบักระบอกโชค้อพัทนัที ถา้

กระบอกโชค้ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยู ่แต่ถา้สัมผสัแลว้กระบอกโชค้อพัมีอพัมีความร้อน แสดงวา่
โชค้อพัอุณหภูมิปกติแสดงวา่โชค้อพัไม่มีการท างาน 

5. ขณะเร่ิมออกตวัโดยใชค้วามเร็วปกติ ถา้หนา้รถเชิดข้ึน และขณะเบรกท่ีความเร็วต ่าหนา้
รถท่ิมลงแสดงวา่โชค้อพัเร่ิมเส่ือมสภาพแลว้ 

6. มีอาการกระเดง้กระดอนข้ึนลง เม่ือรถวิง่ผา่นเนินเล็กๆ หรือคอสะพาน ขณะขบัข่ีนั้นมี
ความรู้สึกวา่รถยนตส์ั่นไม่น่ิมนวล 

7. เม่ือรถวิง่ความเร็วสูง (80กม./ชม.) เม่ือถูกลมปะทะดา้นขา้ง รถจะเสียการทรงตวัไปจาก
ทิศเดิมมากผดิปกติ 

http://chaismith.com/wp-content/uploads/2015/04/Check-Shock-Absorbers-Step.jpg
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รูปท่ี 2.19 สาเหตุท่ีท าใหโ้ชค้อพัเสีย 
สาเหตุที่ท าให้โช้คอพัเสีย 

1. การกระแทกอยา่งรุนแรง เน่ืองจากเม่ือโชค้อพัมีการแตกหรือร่ัวซึม โชค้อพัจะไม่
สามารถหน่วงการยดืหรือยบุตวัของสปริงไดเ้ม่ือลอ้บดทบับน กอ้นกรวดหรือตกหลุมสปริงจะมี
การยบุ-ยดืตวั อยา่งเตม็ท่ีจนสุดระยะยบุ เป็นผลใหเ้กิดการกระแทกของช้ินส่วน 

2. ควบคุมรถยาก เพราะโชค้อพัไม่สามารถควบคุมสปริงได ้ท าใหช่้วงล่างรถยนตเ์ตน้จน
ลอยจากพื้นถนน ถา้เกิดในขณะท่ีขบัรถเขา้โคง้ แมว้า่โชค้อพัจะเสียเพียงขา้งเดียว ผลท่ีเกิดข้ึนก็จะ
ท าใหส้มดุลการทรงตวัของรถทั้งคนัเสียไป เป็นเหตุใหก้ารใชร้ถไม่ปลอดภยั 

3. ยางสึกผดิปกติ เป็นอาการหน่ึงท่ีบ่งบอกไดว้า่เกิดการผิดปกติท่ีโชค้อพัไดเ้ช่นกนั โดย
การสึกจากโชค้อพัช ารุดยางจะมีลกัษณะเป็นหลุม ๆ สึกเป็นช่วงๆ 

4. สปริงทรุด การขืนใชโ้ชค้อพัท่ีช ารุดจะท าใหช่้วงล่างทั้งระบบเกิดการสึกหรอตามกนัไป 
โดยเฉพาะสปริง เน่ืองจากโชค้อพัไม่สามารถควบคุม ป้องกนัการเคล่ือนท่ีท่ีผดิปกติของสปริงได ้

ส่ิงทีค่วรค านึงถึงในการเลือกซ้ือโช้คอพั 

1. นอกจากยีห่อ้ราคาประเภทของโชค้อพัแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึง “ช่วงชกั” หรือระยะการยดื-
ยบุของตวัโชค้อพั ส่ิงต่อมาท่ีตอ้งค านึงถึง คือลกัษณะของ “หูโชค้” เพราะอาจมีเหมือนกนัท่ีซ้ือ
มาแลว้ใส่ไม่ไดเ้พราะหูโชค้อพัคนละแบบกนัโดยหูโชค้อพัท่ีมีใชก้นัอยูจ่ะมี 5 แบบ วธีิการท่ีดีท่ีสุด
คือการถอดเอาของเดิมไปเทียบ เพราะส่วนใหญ่แลว้หูโชค้อพัดา้นบนกบัดา้นล่างจะไม่เหมือนกนั 

2. โดยเฉพาะในช่วงล่างดา้นหนา้ของรถกระบะคือ “ความโตของกระบอกโชค้อพัเพราะรถ
กระบะส่วนใหญ่ใชช่้วงล่างแบบปีกนกคู่ โชค้อพัมกัจะเสียบอยูร่ะหวา่งกลางปีกนกบน ถา้เลือกโชค้
อพัท่ีกระบอกใหญ่เกินพอดี เวลาท่ีปีกนกเคล่ือนท่ีโชค้อพัจะเสียดสีหรือกระทบกระแทกกบัปีกนก 
เป็นเหตุให้โชค้อพัท างานไม่สมบูรณ์และช ารุดก่อนเวลาอนัควร 

http://chaismith.com/wp-content/uploads/2015/04/shock-absorber_%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E-2.jpg
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2.3 ปีกนก 

รูปท่ี 2.20 ปีกนก 

ปีกนก (Wishbone suspension) 
การออกแบบแตกต่างกนัไปเช่นปีกนกบนและปีกนกล่างยาวไม่เท่ากนัแต่ขนานกนัปีกนก

บน และปีกนกล่างยาวไม่เท่ากนัและไม่ขนานกนัระบบรองรับน ้าหนกัประเภทน้ีไดรั้บความนิยม
ค่อนขา้งแพร่หลาย ปัจจุบนัสามารถออกแบบให้แขง็แรงมากพอและใชอ้ะลูมิเนียมท่ีมีน ้าหนกัเบา
แทนโครงสร้างเดิมท่ีเป็นเหล็ก นอกจากในรถยนตน์ัง่แลว้รถ Off-road หลายรุ่นก็ใชร้ะบบกนั
สะเทือนรูปแบบน้ีดว้ย 

1. ปีกนกเป็นระบบกนัสะเทือนแยกอิสระ นุ่มนวล ควบคุมรถไดแ้ม่นย  า แต่เน่ืองจากมี
ส่วนประกอบจุกจิกค่อนขา้งเยอะโอกาสเสียหายเม่ือใชใ้นงานท่ีตอ้งลุยจะเสียเปรียบหรือตอ้งตรวจ
เช็ก เปล่ียน บ่อยคร้ังกวา่ระบบคานแขง็การออกแบบแตกต่างกนัไป เช่น ปีกนกบนและปีกนกล่าง
ยาวไม่เท่ากนัแต่ขนานกนั ปีกนกบนและปีกนกล่างยาวไม่เท่ากนัและไม่ขนานกนั 

2. ระบบรองรับน ้าหนกัประเภทน้ีไดรั้บความนิยมค่อนขา้งแพร่หลาย ปัจจุบนัสามารถ
ออกแบบใหแ้ขง็แรงมากพอ และใชอ้ะลูมิเนียมน ้าหนกัเบาแทนโครงสร้างเดิมเป็นเหล็ก จึงไม่
แปลก นอกจากในรถยนตน์ัง่แลว้ รถออฟโรดหลายรุ่นก็ใชร้ะบบกนัสะเทือนรูปแบบน้ีดว้ย ตรวจ
เช็กซ่อมเปล่ียนราคาค่อนขา้งสูงพอสมควร เป็นหลกัหม่ืน 

3. หากบูชปีกนกหรือปลอกหุ้มปีกนกช ารุดเสียหายจะมีเสียงดงักุกๆกกัๆหากอาการหนกั 
บางคร้ังเวลาขบัจะมีอาการแฉลบตามลอนถนนหรือรอยต่อถนน 

4. ส าหรับลูกหมากปีกนกหรือ บอลล ์จอยต ์(ball joint) เป็นอะไหล่ตวัหน่ึงในระบบช่วง
ล่างในส่วนของระบบรองรับน ้าหนกัของรถยนตท่ี์ขาดไม่ได ้ท าหนา้ท่ีเป็นขอ้ต่อใหก้ารเคล่ือนไหว
ของช้ินส่วนมัน่คง ในหลายทิศทาง คลา้ยกบัขอ้ต่อกระดูกหวัไหล่ขอ้ศอก สะโพกเข่าของคนท่ีมี
กระดูกกลมหมุนโยกไดใ้นเบา้ 

5. เม่ือกล่าวถึงระบบรองรับน ้าหนกัช่วงล่างรถยนตจ์ะแบ่งเป็น 2 แบบคือ ระบบแมค็เฟอร์
สันสตรัทจะมีเฉพาะปีกนกล่างเท่านั้น ส่วนมากมีใชใ้นรถเก๋ง โดยจะใชลู้กหมากปีกนกขา้งละ 1 ตวั 
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ระบบปีกนก 2 ชั้น หรือปีกนกคู่ มีใชใ้นรถกระบะและรถเก๋งทัว่ไปหลายๆรุ่นเช่น ซีวคิ แอคคอร์ด 
อลัติม่า รถท่ีใชร้ะบบปีกนก 2 ชั้นส่วนมากจะใชลู้กหมากปีกนกทั้งหมด 4 ตวั แบ่งเป็นลูกหมากปีก
นกล่างขา้งละ 1 ตวัและลูกหมากปีกนกบนขา้งละ 1 ตวั 
2.4 เคร่ืองมือวเิคราะห์เสียง ( Noise Catcher) 

ขนาดตวั : 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 / 8เม่ือ 
จ ากดั เสียง, มีงานท่ีจะแยกแยะเสียงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเซนเซอร์ผลิตภณัฑน้ี์สวติช์เสียงท่ีถูกสร้างข้ึน
จากเซ็นเซอร์แต่ละโดยการกดปุ่มคร้ังเดียว.ง่ายต่อการตดัสินแหล่งท่ีมาของเสียงรบกวนขวา·ซา้ย 
10( LEDs) แต่ละ (2 สี)ปิดฟังกช์ัน่อตัโนมติัส าหรับการลืมท่ีจะลืมเซนเซอร์แบบแม่เหล็กมนั
สามารถใชใ้นสถานท่ีท่ีแม่เหล็กและเซนเซอร์คลิปไม่สามารถใชแ้ละจุดท่ีแคบคุณสามารถร่างกาย
แซนวชิโดยตรงกบัแม่เหล็กและคลิปเสน (circlip) ถา้มนัไม่พอดีคุณสามารถใชแ้ม่เหล็กและแนบ
ไปกบัร่างกาย                    

รูปท่ี 2.21 เคร่ืองมือวเิคราะห์เสียง 
2.5 ระบบกนัสะเทือน Suspension system  
                ยงัมีคนจ านวนไม่นอ้ยท่ีเขา้ใจวา่ระบบกนัสะเทือนรถยนต ์มีหนา้ท่ีแค่ลดแรงสะเทือนท่ี
เขา้มาในหอ้งโดยสาร เพื่อให้คนนัง่สบายข้ึนในการเดินทาง แต่ประโยชน์ท่ีส าคญัของระบบกนั
สะเทือนอีกอยา่งท่ีควรรู้คือ การท าใหร้ถวิง่ไดอ้ยา่งปลอดภยั เช่นการควบคุมรถใหว้ิง่อยูใ่นเส้นทาง 
ตา้นแรงสะเทือนขณะเขา้โคง้หรือเส้นทางขรุขระ เพื่อใหร้ถทรงตวัได ้ไม่เสียการควบคุม และ
ป้องกนัส่วนช้ินส่วนภายในรถท่ีส าคญัๆ จากกระสั่นสะเทือน 
ระบบกนัสะเทือนท่ีใชใ้นลอ้หนา้และลอ้หลงัก็เป็นคนละประเภทกนั แถมยงัแบ่งเป็นประเภทยอ่ยๆ 
ไดอี้กมากมาย ซ่ึงจะอธิบายไดด้งัน้ี 
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ระบบแม็คเฟอร์สันสตรัท 

   ระบบกนัสะเทือนแบบแมค็เฟอร์สันสตรัทน้ีมกัจะใชก้บัลอ้หนา้ของรถไดห้ลายรุ่น 
ลกัษณะเป็นโช๊คอพัยาว มีแกนเพลาลอ้ติดอยูก่บัปลายล่างของโชค้อพั และมีเอเฟรมยดึส่วนล่างของ
โชค้อพัน้ีกบัแชสซีส์ของรถชุดกนัสะเทือนน้ี ผูข้บัรถเองสามารถตรวจสอบดว้ยตวัเองได ้ซ่ึงจุดแรก
ท่ีควรตรวจคือกระพุง้ลอ้ภายในหอ้งเคร่ือง ตรงส่วนท่ีปลายบนโชค้ยดึอยู ่โดยจุดน้ีเป็นจุดท่ีรับแรง
สะเทือนอยา่งมาก และปลายบนส่วนท่ียดึโชค้จะมีชุดกนัสะเทือนแมค็เฟอร์สันสตรัทจะยดึอยูก่บั
ตวัถงัท่ีจุดน้ีดว้ยน็อตสามหรือส่ีตวัโดยตรวจสอบน๊อตท่ียดึรวมถึงรอยร้าวของโลหะในบริเวณน้ี 
ล้อหน้า แบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ คือ 

1. ตรวจน ้ามนัท่ีร่ัวซึมจากกระบอกโช๊คอพัถา้มีน ้ามนัร่ัวซึมควรเปล่ียนหรือน าโชค้อพัไป
ซ่อม 

2. กรณีท่ีไม่พบรอยน ้ามนัสามารถลองกดตวัถงัรถใชน้ ้าหนกัตวัขยม่ลงไปแรงๆรถควรเดง้
กลบัในคร้ังเดียว ถา้เดง้มากกวา่นั้นหรือกดแลว้ไม่มีการซบัน ้าหนกัเลยโช๊คอพัขา้งนั้นๆอาจเร่ิมมี
ปัญหา 

3. โชค้อพัระบบแมค็เฟอร์สันสตรัท มีราคาค่อนขา้งสูง โดยมากมกันิยมซ่อมมากกวา่
เปล่ียน แต่กรณีท่ีความเสียหายเกิดข้ึนท่ีแกนเพลาลอ้ ส่วนท่ีเป็นช้ินส่วนของโชค้อพั จ  าเป็นตอ้ง
เปล่ียนโชค้อพัทั้งตวั 
ระบบปีกนกคู่ 
  ระบบกนัสะเทือนแบบปีกนกคู่ (Double wishbone) จะมีเหล็กรูปคลา้ยปีกนก 2 ช้ิน ยดึ
ซอ้นกนัระหวา่งคอยลส์ปริง และโชค้อพั และปลายของเหล็กปีกนกทั้ง 2 ช้ินก็ยกึกบัแชสซีส์ของรถ 
กาตรวจสอบก็คลา้ยกบัประเภทอ่ืนคือ 
ระบบแหนบขวาง 

 โดยมากจะพบในรถรุ่นเก่า ระบบน้ีใชต้บัแหนบวางขวางขนานกบัดา้นหนา้ของรถปลาย
แต่ละขา้งของแหนบจบัอยูก่บัแกนใตปี้กนกเด่ียวตวัล่างหรือเอเฟรมบนปีนกจะเป็นท่ีตั้งของโชค้อพั
แบบเทเลสโคปิดส่วนล่างโชค้อพัส่วนบนยดึติดกบัดา้นบนของกระพุง้ลอ้ภายในบงัโคลนหนา้ใน
ระบบน้ีการตรวจสอบก็ท าเช่นระบบอ่ืนหากแต่วา่เม่ือเป็นรถรุ่นเก่าจึงมกัจะตอ้งอดัจารบีตามขอ้ต่อ
ต่างๆตามระยะเวลา 
ล้อหลงัมีหลายประเภทซ่ึงในทีนี่จ้ะกล่าว ได้ 7 แบบคือ 
ฮอทช์คิสส์ ไดรฟ์ หรือ ระบบแหนบ 
                ในรถเก๋งสมยัน้ีไม่ใชร้ะบบน้ีกนัแลว้ ซ่ึงระบบแหนบยงัมีใชก้บัรถท่ีจ าเป็นตอ้งบรรทุก
ของท่ีมีน ้าหนกัมาก มีการยบุตวัของรถสูง เช่นรถบรรทุก รถกระบะ ส่วนการตรวจสอบ ดูแลรักษา 
มีดงัน้ี 
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1. ตรวจสอบความแน่นของน็อตรัดหูยดึแหนบน็อตและยางหูแหนบทั้งสองปลายลูกยางรับ
แรงกระแทกท่ียดึกบัตวัถงัหรือเส้ือเพลาซ่ึงจะตอ้งยดึไวอ้ยา่งมัน่คงปลายของแหนบ 

2. แหนบจุดท่ีต่อกบัแชสซีส์ของรถยนตอ์าจมีหรือไม่มีเหล็กปะกบัเป็นหูแหนบแต่จะตอ้ง
มีบูช๊ยางอยูภ่ายในวงกลมปลายแหนบเพื่อกนัการเสียดสีของแหนบกบัน็อตยดึและตรวจบูชยางวา่
อยูใ่นสภาพเรียบร้อยหรือไม่ กรณีท่ีมีเสียงออดแอดดงั สามารถใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนพน่ไปท่ีแหนบเพื่อ
ลดเสียงและการเสียดสีได ้

3. “สะดือแหนบ” คือน๊อตยาวท่ียดึกลางแหนบทุกตวัเขา้ดว้ยกนั หากหลวมหรือขาด รถจะ
วิง่เซ หรือเอียงไปขา้งหน่ึงโดยปกติแลว้ ใชป้ระแจบล็อกสอดขา้งใตแ้ผงยดึแหนบกบัเพลาเขา้ไปขนั
ใหแ้น่นได ้

4. โช๊คอพัของระบบน้ีก็เหมือนระบบอ่ืนท่ีตอ้งคอยดูแลให้ก็เหมือนระบบอ่ืนท่ีตอ้งคอย
ดูแลใหย้างหูโช๊คอพัอยูใ่นสภาพดีและตวัโช๊คอพัไม่มีรอยร่ัวซึมในรถยนตเ์ก๋งส่วนมากจะตอ้งถอด
เบาะหลงัออกจึงจะเห็นฝาท่ีท าดว้ยยาง หรือโลหะเปิดได ้ซ่ึงเม่ือเปิดฝาน้ี ก็จะตรวจสภาพหูยดึโชค้
อพัดา้นบน และยางโชค้อพัไดย้างโชค้อพัน้ีจะมีประกอบกนัอยู ่2 อนั หรือเป็นแบบกลมใชน็้อตร้อย
ก็ได ้ในบางคร้ัง ยางหูโชค้อพัขาดหลุดโชค้อพัหลวม ท างานรับแรงไดไ้ม่เตม็ท่ี เจา้ของรถอาจ
เปล่ียนเองไดง่้ายๆ โดยการถอดน็อตออก ใส่ลูกยางตามแบบเดิมเขา้ไป โดยการกดโชค้อพัลงก่อน 
เม่ือใส่ลูกยางตวัล่างแลว้จึงดึงโชค้อพั ใหแ้กนโผล่พน้รูรับ แลว้วางยางตวับนประกอบใส่แหวน
ขนัน็อตพอใหย้างยบุตวัเล็กนอ้ย ใชร้ถไปสักสามส่ีวนั เปิดออกมา ขนักวดน็อตอีกคร้ังก็ได ้
ส าหรับโชค้อพัชนิดใชย้างแบบสอดรูบนหรือล่างก็เปล่ียนไดง่้าย โดยท่ีแทบไม่ตอ้งยกรถข้ึนโดยแม่
แรง เพราะส่วนหลงัรถมกัจะสูงพอท่ีจะนอนท าได ้ขั้นแรกก็ถอดน็อต ดึงตวัโชค้อพัหลบทางไปเพื่อ
ใส่ยางเสียก่อนจะใส่กลบัเท่านั้น เพราะโชค้อพัจะเอียงตวัไดพ้อ ถึงแมจ้ะถูกยดึปลายใดปลายหน่ึง
ไว ้ลูกยางโชค้อพัมีขายทัว่ไป ราคาอนัละ 4-5 บาท ส าหรับแบบประกอบและประมาณ 7-10 บาท 
ส าหรับแบบใส่หูโชค้อพั 
เทรลลิง่อาร์ม 
 ระบบเทรลล่ิงอาร์ม เป็นแบบท่ีใชก้นัมากในระบบน้ีจะมีแขนยืน่ออกมาจากแชสซีส์ จบัเขา้
กบัเส้ือเพลาหรือดุมลอ้ ในกรณีของระบบกนัสะเทือนอิสระของแต่ละลอ้ม่ีสปริงขดรับน ้าหนกั ซ่ึง
อาจจะวางอยูบ่นแขนหรือบนแป้นท่ีตวัเพลาลอ้ เช่นเดียวกบัโชค้อพั การดูแลรักษาและตรวจสอบ
ระบบน้ี ก็คือตรวจการหล่อล่ืนของจุดท่ีอดัจารบีตามก าหนดเวลา 
ระบบปีกนกคู่ 
 ระบบกนัสะเทือน แบบปีกนกคู่อาจถูกน ามาใชก้บัลอ้หลงั โดยมีความแตกต่างกบัการใช้
กบัลอ้หนา้ในบางส่วน เช่น ส่วนกวา้งของปีกนกอยูใ่กลก้บัลอ้มากกวา่ และอาจมี ไทรอด (Tie rod) 
เพื่อช่วยรับการโยนตวัของรถขณะออกรถเร่งความเร็วหรือหยดุรถ 
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ระบบกนัสะเทือนของโฟล์คสวาเก้น 
อนัท่ีจริงแลว้ระบบกนัสะเทือนของโฟลค์สวาเกน้ก็เหมือนกบัรถอ่ืนเสียแต่ในรถโฟลค์ บีท

เต้ิล และไมโครบสันั้น บางคนหาแหนบ หรือสปริงรับน ้าหนกัไม่พบทั้งๆท่ีเม่ือลองกดขยม่รถก็
ทราบวา่มีสปริงอยูข่า้งใตแ้น่นอนแต่มองไม่เห็นระบบของโฟลค์บีทเติ้ลเป็นแบบแหนบขวางซ่อน
อยูใ่นท่อกลมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณสองน้ิวกวา่เล็กนอ้ยซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นคานของช่วงหนา้
และหลงัในขณะเดียวกนัเลยแหนบท่ีซ่อนอยูภ่ายในเป็นแผน่เหล็กแบน กวา้งประมาณหน่ึงน้ิว ซอ้น
กนัสามแผน่ยาวตลอดท่อ โผล่ปลายออกมาประมาณขา้งละหน่ึงน้ิว และมีแขนจบัจากปลายน้ีลงไป
ต่อกบัชุดลอ้ กลางท่อดงักล่าวจะมีน็อตขนัทะลุลงไปจบัแผน่แหนบดงักล่าวเอาไวไ้ม่ใหเ้ขยื้อนได ้
ในจงัหวะท่ีลอ้เคล่ือนท่ีเอง แผน่แหนบจะบิดตวัฝืนไวเ้หมือนสปริง และมีโช๊คอพัช่วยซบัแรงอยู ่
ระบบทโีฟล์คใช้นี ้เหมือนกบัระบบทอร์ช่ันบาร์ 

 โฟลค์ใชแ้หนบสองชุดกบัช่วงหนา้ และชุดหน่ึงกบัช่วงหลงั ซ่ึงใหญ่กวา่ช่วงหนา้ การดูแล
รักษาระบบกนัสะเทือนของโฟลค์ ไดแ้ก่การตรวจความร่ัวซึมของน ้ามนัโช๊คอพั และอดัจารบีเขา้ใน
ท่อแหนบกบัช่วงหมุนต่างๆ ของระบบและในทุกคร้ังท่ีน ารถเดินทางผา่นเส้นทางทุรกนัดาร หรือ
ทุกหกเดือน ควรเปิดช่องในท่ีเก็บยางอะไหล่ ตรวจสอบความแน่นของน็อตยดึช่วงหนา้ระหวา่ง
ตวัถงักบัท่อแหนบอนัเป็นคานรถดว้ย บางคร้ังน็อตหลวมหรือหลุดหนา้รถจะทรุดต ่าลง อนัเป็น
อาการเดียวกนักบัแหนบลา้ชุดแหนบดงักล่าวราคาตบัละประมาณหน่ึงพนับาท ถา้เปล่ียนตบัหนา้ 
ควรเปล่ียนทั้งสองตบัในเวลาเดียวกนั 
ไฮโดรแกส็ 
 ระบบน้ีจะไม่มีโช๊คอพัหรือสปริงเหมือนระบบอ่ืนๆ แต่จะใชแ้ก็สและน ้ามนัท่ีบรรจุในชุด
ลูกสูบท างานในการลดแรงกระเทือน โดยลูกสูบจะมีแขนยดึไวก้บัแต่ละลอ้ และมีท่อเช่ือมน ้ามนั
ระหวา่งลอ้หนา้กบัลอ้หลงัแต่ละขา้ง ในการเคล่ือนท่ีของรถ เม่ือลอ้หนา้มีการสะเทือน แขนท่ียดึจะ
ดนัลูกสูบข้ึน และส่งน ้ามนัไหลไปยงัลอ้หลงัใหย้กตวัสูงข้ึนตามลอ้หนา้ ลดการโยกตวัของรถ ส่วน
การดูแลรักษา เน่ืองจากระบบน้ีไม่มีโช๊คอพั สปริงหรือปีกนก แค่คอยตรวจการร่ัวซึมของน ้ามนั
เป็นประจ าเท่านั้น 
ระบบกนัสะเทือนของซีตรอง 
 รถซีตรองไฮโดร-นิวแมติก กบัระบบกนัสะเทือนมาหลายปีแลว้ในระบบน้ี เม่ือแขนต่อลอ้
กบัชุดกนัสะเทือนเคล่ือนตวัเปล่ียนระดบัข้ึนน ้ามนัจะถูกดนัตา้นกยัแก็สในหมอ้รูปกรวย ซ่ึงบรรจุ
น ้ามนัและแก็สไว ้แยกกนัโดยแผน่ไดอะแฟรมยาง ในขณะท่ีลอ้ตกต ่าลง แก็สจะช่วยดนัสู้กบัน ้ามนั
อนัเป็นการกบัการท างาน 
ระบบของซีตรอง บงัคบัใหสู้งไดส้ามระดบั ไดโ้ดยกา้นบงัคบั ป๊ัมดูดจ่ายน ้ามนัจากหอ้งเก็บในหอ้ง
ขบัข่ีและมีชุดกรวยกนัสะเทือนน้ี กบัแต่ละลอ้ไม่เช่ือมโยงกนั 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

รายละเอียดของงานท่ีปฏิบติั จะกล่าวถึง ช่ือ-ท่ีตั้ง ของสถานประกอบการ ลกัษณะโดยรวมของ
สถานประกอบการ รูปแบบการบริหารองคก์ร ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน ขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานโครงการสหกิจ 
 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

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

 รายละเอียดบริษทั : จ าหน่ายรถยนต ์และซ่อมบ ารุง 
 โทรศพัท ์  : 02-637-9080 
 

 
รูปท่ี 3.1 ท่ีตั้ง บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะของสถานทีป่ฏิบัติงาน 

 กวา่ 20 ปีท่ีศูนยบ์ริการ สาธรฮอนดา้คาร์ส์ ไดเ้ปิดใหบ้ริการ โดยเร่ิมจากโชวรู์มและ
ศูนยบ์ริการรถยนตม์าตรฐาน สาขาแรกคือ บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส จ ากดั ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีกวา่ 4 ไร่ 
ในพื้นท่ี ธุรกิจส าคญัของประเทศ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศกัด์ิ ช่องทางออกท่ี 1 
ประมาณ 100 เมตร หรือเขา้ออกไดท้ั้งถนนสุรศกัด์ิและถนนสาทร ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัด าเนิน
กิจการนั้นไดรั้บความไวว้างใจและการตอบรับอยา่งดีจากลูกคา้จึงไดข้ยายโชวรู์ม และศูนยบ์ริการ
รถยนตต่์อไป 
 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

                            ตารางท่ี 3.1 แสดงการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 
 

ผูจ้ดัการศูนยบ์ริการ 

กอบชยั ดอกไม ้

 

รองผูจ้ดัการศูนยบ์ริการ 

สันติ ปินตาพวง 

 

ครูฝึกอบรมศูนยบ์ริการ 

ณรงคช์ยั ในเรือน 

หวัหนา้ช่าง 

ศรศกัด์ิ แสงไพโรจน์ 

ช่างเทคนิค 

    เอกพนัธ์      ยคุลวฒันานนท ์

    ศุภชยั          เงินเรียง  
    ภารดร        นิตุธร                    
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ : ฝ่ายบริการ  
 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ  : ช่างซ่อมบ ารุง 
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นาย สรศกัด์ิ  แสงไพโรจน์ 
 ต าแหน่ง   : หวัหนา้ช่าง (Chief Mechanic) 
 แผนก    : ช่างซ่อมบ ารุง (Maintenance Technician) 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังาน  : วนัท่ี 14 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 
 ส้ินสุดการปฏิบติังาน : วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 หัวหน้าช่างหมอบหมายงาน 

 หัวหน้าจะหมอบหมายงานในแต่ละวนัให้โดยจะดูความเหมาะสมของงาน ระยะเวลาใน
การท างานหรืองานปัญหาต่าง ๆ ใหท้นัก าหนดการท่ีไดรั้บ 
 3.7.2 ศึกษารายละเอยีดของงาน 

 พอไดห้มอบหมายงานใหดู้ละรายละเอียดใบงานท่ีไดรั้บหมอบหมายมาวา่มีการท า
อะไรบา้งและไปน ารถกบัใบงานเขา้มาท าการซ่อมบ ารุง 
 3.7.3 ท าตามใบงานทีไ่ด้รับหมอบหมายให้ครบทุกรายงาน 

รูปท่ี 3.2 ใบงานท่ีไดรั้บหมอบหมาย 
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รูปท่ี 3.3 ใบงานท่ีไดรั้บหมอบหมาย 

3.7.3.1 วธีิการตรวจเช็คโช้คอพั  
 ขั้นตอนที ่1  

 น าเคร่ืองตรวจวเิคราะห์เสียงมาติดตั้งท่ีตวัโชคอพัขา้งโดยใชส้ายสีแดงติดในส่วนของ
บริเวณหวัโชค้อพัขา้งซา้ย 

 

รูปท่ี 3.4 การติดตั้งเคร่ืองวเิคราะห์เสียงผดิปกติส่วนโชค้อพัขา้งซา้ย 
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              ขั้นตอนที ่2 
 น าเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์เสียงมาติดตั้งท่ีตวัโชคอพัขา้งขวาโดยใชส้ายสีด าติดในส่วนของ
บริเวณหวัโชค้อพั 

รูปท่ี 3.5 การติดตั้งเคร่ืองวเิคราะห์เสียงผดิปกติส่วนโชค้อพัขา้งขวา 
              ขั้นตอนที ่3  
 น าตวัเคร่ืองวเิคราะห์เสียงมาแลว้เสียบสายสีแดงท่ีติดตั้งกบัหวัโชค้อพัขา้งซา้ยเขา้ท่ีรูสีแดง
กบัตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผดิปกติและก็น าสายสีด าท่ีติดตั้งกบัโชค้อพัขา้งขาวมาเสียบกบัรูสีด า 
 

 
รูปท่ี 3.6 การติดตั้งสายเขา้กบัตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผดิปกติ 
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              ขั้นตอนที ่4 

 หลงัการนั้นท างานเปิดเคร่ืองวเิคราะห์เสียง ท่ีปุ่ม Power และก็ท างานปรับตั้งค่าตามท่ีเรา
ตอ้งการจะใหข้า้งไหนดงัมากดงันอ้ยท่ีปุ่มหมุนปรับความดงัท่ีปุ่ม L และ R  
 

 
รูปท่ี 3.7 เปิดเคร่ืองวิเคราะห์และปรับตั้งค่า 

 ขั้นตอนที ่5  
 ท าการตรวจสอบหมุนพวงมาลยัไปทางซา้ยสุดและขวาสุดดูตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผดิปกติ 
วา่จุดไข่ปลาข้ึนหรือไม่ ถา้ไฟสีน ้าเงินข้ึนแสดงวา่โชค้อพัไม่มีเสียงดงั 
 

 
รูปท่ี 3.8 ท าการตรวจสอบการหมุนพวงมาลยั ไม่พบเสียงดงั 
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              ขั้นตอนที ่6 
ถา้ท าการตรวจสอบการหมุนพวงมาลยัซ้ายสุดและขวาสุดมีไฟสีแดงข้ึนท่ีไข่ปลา แสดงวา่

โชค้อพัมีปัญหาให้ท าการบนัทึกวีดีโอและถ่ายรูปไว ้เพื่อส่งให้ฝ่ายประกนัคุณภาพท าเร่ืองส่งไปท่ี
ส านกังานฮอนดา้สาขาใหญ่หรือท าเร่ืองแจง้ลูกคา้ถา้ไม่อยูใ่นระยะรับประกนัคุณภาพ 

รูปท่ี 3.9 ท าการตรวจสอบการหมุนพวงมาลยั พบวา่มีเสียงดงั 
3.7.3.2 วธีิการตรวจเช็คปีกนก 

             ขั้นตอนที ่1  

             น าเคร่ืองตรวจวเิคราะห์เสียงมาติดตั้งท่ีตวัปีกนกโดยใชส้ายสีแดงติดในส่วนของบริเวณ 
ปีกนกซา้ย 

 
รูปท่ี 3.10 การติดตั้งเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผดิปกติส่วนปีกนกขา้งซา้ย 
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              ขั้นตอนที ่2 
 น าเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์เสียงมาติดตั้งท่ีตวัปีกนกขา้งขวาโดยใชส้ายสีด าติดในส่วนของ
บริเวณตวัปีกนก 

รูปท่ี 3.11 การติดตั้งเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผดิปกติส่วนปีกนกขา้งขวา 
              ขั้นตอนที ่3  
 น าตวัเคร่ืองวเิคราะห์เสียงมาแลว้เสียบสายสีแดงท่ีติดตั้งกบัปีกนกขา้งซา้ยเขา้ท่ีรูสีแดงกบั
ตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผดิปกติและก็น าสายสีด าท่ีติดตั้งกบัปีกนกขา้งขาวมาเสียบกบัรูสีด า 
 

 
รูปท่ี 3.12 การติดตั้งสายเขา้กบัตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผดิปกติ 
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 ขั้นตอนที ่4 

 หลงัการนั้นท างานเปิดเคร่ืองวเิคราะห์เสียง ท่ีปุ่ม Power และก็ท างานปรับตั้งค่าตามท่ีเรา
ตอ้งการจะใหข้า้งไหนดงัมากดงันอ้ยท่ีปุ่มหมุนปรับความดงัท่ีปุ่ม L และ R  
 

 
รูปท่ี 3.13 เปิดเคร่ืองวิเคราะห์และปรับตั้งค่า 

 ขั้นตอนที ่5  
 ท าการตรวจสอบโดยการวิง่ทดสอบดูตวัเคร่ืองวิเคราะห์เสียงผดิปกติ วา่จุดไข่ปลาข้ึน
หรือไม่ ถา้ไฟสีน ้าเงินข้ึนแสดงวา่ปีกนกไม่มีเสียงดงั 
 

 
รูปท่ี 3.14 ท าการตรวจสอบการวิง่ทดสอบไม่พบเสียงดงั 
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 ขั้นตอนที ่6 

ถา้ท าการตรวจสอบโดยการวิ่งทดสอบมีไฟสีแดงข้ึนท่ีไข่ปลาแสดงวา่ปีกนกมีปัญหาให้ท า
การบนัทึกวีดีโอและถ่ายรูปไว ้เพื่อส่งให้ฝ่ายประกนัคุณภาพท าเร่ืองส่งไปท่ีส านกังานฮอนดา้สาขา
ใหญ่หรือท าเร่ืองแจง้ลูกคา้ถา้ไม่อยูใ่นระยะรับประกนัคุณภาพ 

รูปท่ี 3.15 ท าการตรวจสอบโดยการวิง่ทดสอบพบวา่มีเสียงดงั 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้  าโครงการ 
 1. เคร่ืองตรวจวเิคราะห์เสียงผดิปกติ (Noise Catcher) 
 2.โทรศพัทมื์อถือ (iPhone) 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

   
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษทั สาธรฮอนดา้คาร์ส์ 
จ  ากดั ในแผนกช่างเทคนิคโดยการท างานของช่างแต่ละคนแต่ละวนัจะแตกต่างกนัออกไปตามการ
ใหง้านของหวัหนา้งานท่ีไดห้มอบหมาย ทางผูจ้ดัท าไดมี้การทราบขอ้มูลจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
วา่รถยนตฮ์อนดา้เอชอาร์-วีและรถยนต์ฮอนดา้ซีอาวี ทั้ง 2 รุ่นน้ีไดมี้การเกิดเสียงดงัจากการใช้งาน
ขบัข่ีเป็นจ านวนมากในแต่ละเดือนจะมีลูกคา้เขา้มาท าการให้เช็คเสียงดงัท่ีช่วงล่างเสียงดงัสาเหตุเกิด
จากโชค้อพัและปีกนกและยงัมีการทราบวา่การตรวจเช็คของช่างเทคนิคล่าชา้ในตรวจสอบและใช้
เวลาค่อยขา้งนานในการแกปั้ญหาทางผูจ้ดัท า จึงไดจ้ดัท าการใช้คู่มือเคร่ืองวิเคราะห์เสียงของโช้ค
อพัและปีกนก ซ่ึงเป็นคู่มือวธีิการใชง้านอยา่งถูกตอ้งและลดเวลาในการตรวจสอบ 
4.1 การทดสอบโช้คอพัรถยนต์ฮอนด้ารุ่นซีอาร์-ว ี

4.1.1 การทดสอบโช้คอพัรถยนต์ฮอนด้าซีอาร์-วคีันที ่1 

การทดสอบโชค้อพัรถยนต์ฮอนดา้ซีอาร์-วีโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคนัท่ี 1 ดว้ยการ
หมุนพวงมาลยัไปซา้ยสุดและขวาสุด ผลการทดสอบไม่พบเสียงผดิปกติ  

 

รูปท่ี  4.1 การทดสอบโชค้อพัดว้ยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงคนัท่ี 1 ไม่พบเสียงผดิปกติ 

4.1.2 การทดสอบโช้คอพัรถยนต์ฮอนด้าซีอาร์-วคีันที ่2 

การทดสอบโชค้อพัรถยนตฮ์อนดา้ซีอาร์-วโีดยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงรถคนัท่ี 2 ดว้ยการ
หมุนพวงมาลยัไปซา้ยสุดและขวาสุด ผลการทดสอบพบเสียงผดิปกติระดบัท่ีปานกลาง  
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รูปท่ี  4.2 การทดสอบโชค้อพัดว้ยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงคนัท่ี 2 พบเสียงผดิปกติระดบัปานกลาง 

4.1.3 การทดสอบโช้คอพัรถยนต์ฮอนด้าซีอาร์-วคีันที ่3 

การทดสอบโชค้อพัรถยนตฮ์อนดา้ซีอาร์-วโีดยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงรถคนัท่ี 3 ดว้ยการ
หมุนพวงมาลยัไปซา้ยสุดและขวาสุด ผลการทดสอบพบเสียงผดิปกติระดบัท่ีดงั 

 

รูปท่ี  4.3 การทดสอบโชค้อพัดว้ยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงคนัท่ี 3 พบเสียงผดิปกติระดบัท่ีดงั 
4.2 การทดสอบปีกนกรถยนต์ฮอนด้ารุ่นเอชอาร์-ว ี

              4.2.1 การทดสอบปีกนกรถยนต์ฮอนด้าเอชอาร์-วคีันที ่1 

การทดสอบปีกนกรถยนตฮ์อนดา้เอชอาร์-วีโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคนัท่ี 1 ดว้ยการ
วิง่ทดสอบกบัลูกระนาด ผลการทดสอบพบเสียงผดิปกติระดบัท่ีดงัปานกลาง 
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รูปท่ี  4.4 การทดสอบปีกนกดว้ยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงคนัท่ี 1 พบเสียงผดิปกติระดบัดงัปานกลาง 
              4.2.2 การทดสอบปีกนกรถยนต์ฮอนด้าเอชอาร์-วคีันที ่2 

การทดสอบปีกนกรถยนตฮ์อนดา้เอชอาร์-วีโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงรถคนัท่ี 2 ดว้ย ผล
การวิง่ทดสอบกบัลูกระนาด ทดสอบไม่พบเสียงผดิปกติ  

 
รูปท่ี  4.5 การทดสอบปีกนกดว้ยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงคนัท่ี 2 ไม่พบเสียงผดิปกติ 

              4.2.3 การทดสอบปีกนกรถยนต์ฮอนด้าเอชอาร์-วคีันที ่3 

การทดสอบปีนกรถยนตฮ์อนดา้เอชอาร์-วีโดยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงรถคนัท่ี 3 ดว้ยการวิง่
ทดสอบกบัลูกระนาดผลการทดสอบพบเสียงผดิปกติระดบัท่ีดงัมาก 



43 
 

 

 

รูปท่ี  4.6 การทดสอบปีกนกดว้ยเคร่ืองมือวเิคราะห์เสียงคนัท่ี 3 พบวา่มีเสียงดงัมาก 
ตารางท่ี 4.1.1 การทดสอบแบบไม่ใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ 
ล าดบั ขั้นตอนการทดสอบ เวลา(นาที) คน 
1 น ารถวิง่ทดสอบ 30 2 
2 ทดสอบการหกัเล้ียว - - 
3 วเิคราะห์การทดสอบ 3 - 
4 ผลการทดสอบพบเสียงดงัจากปีกนกและโชค้อพั - - 
5 อดัวดีีโอการทดสอบ 2 - 
6 ส่งคลิปวดีีโอใหฝ่้ายประกนัคุณภาพ 5 - 
7 ฝ่ายประกนัคุณภาพส่งใหส้ านกังานใหญ่ 5 1 
8 รอผลการอนุมติั 5 - 
 รวม 55 3 

จากตารางท่ี 4.1.1 การทดสอบแบบไม่ใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ พบวา่ขั้นตอนท่ี 1 นั้นท าให้
เสียเวลาค่อนขา้งนานในการท่ีน ารถยนตไ์ปวิง่ทดสอบและยงัตอ้งใชค้นทดสอบถึง 2 คน ช่างกบั
หวัหนา้ช่าง 
ตารางท่ี 4.1.2 การทดสอบแบบใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ 
ล าดบั ขั้นตอนการทดสอบ เวลา(นาที) คน 
1 ติดตั้งเคร่ืองวเิคราะห์กบัตวัโชค้อพัและปีกนก 3 1 
2 ติดตั้งสายสีแดงเขา้กบัปีกนกและโชค้อพั 2 - 
3 ติดตั้งสายสีด าเขา้กบัปีกนกและโชค้อพั 2 - 
4 ทดสอบการหกัเล้ียวพร้อมอดัวดีีโอ 3 - 
5 ส่งคลิปวดีีโอใหฝ่้ายประกนัคุณภาพ 5 - 
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6 ฝ่ายประกนัคุณภาพส่งใหส้ านกังานใหญ่ 5 1 
7 รอผลการอนุมติั 5 - 
 รวม 25 2 

จากตารางท่ี 4.1.2 การทดสอบแบบใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์  พบว่าสามารถลดระยะเวลาใน
การตรวจสอบไดเ้ท่ากบั 30 นาที หรือคิดเป็น 54.55% เพราะวา่ไม่ตอ้งเสียเวลาในการน ารถยนตไ์ป
วิง่ทดสอบซ่ึงจะใชเ้วลาค่อนขา้งนานพอสมควรและยงัลดช่างในการทดสอบโดยไม่ตอ้งให้หวัหนา้
ช่างไปทดสอบ 
4.1.3 ตารางการแสดงผลของการตรวจสอบโดยใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ 

รุ่น ฮอนดา้ CRV ฮอนดา้ HRV 

คนัท่ี 1 ไม่พบเสียงผดิปกติ พบเสียงผดิปกติ 
คนัท่ี 2 พบเสียงผดิปกติ ไม่พบเสียงผดิปกติ 
คนัท่ี 3 พบเสียงผดิปกติ พบเสียงผดิปกติ 

จากตารางท่ี 4.1.3 การทดสอบของรถยนตท์ั้ง 2 รุ่น พบรถยนตท่ี์เจอเสียงดงัเวลาเล้ียวซ้าย
สุดและซา้ยขวาสุด พบวา่รถยนต ์ฮอนดา้เอชอาร์-วีพบอาการเสียงดงั 2 คนั ส่วนรถยนตฮ์อนดา้ซีอา
วีพบอาการเสียงดงั 2 คนั เช่นกนั และก็ไม่พบอาการเสียงดงั อย่างละ 1 คนั แต่ละคนัท่ีไดท้  าการ
ทดสอบ พบไดว้า่รถทุกคนัท่ีท าการทดสอบนั้น เสียงของแต่ละคนัจะดงัไม่เท่ากนัแตกต่างกนั บาง
คนัก็ดงัเล็กนอ้ยบางคนัก็ค่อยขา้งดงั 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

 5.1.1 สรุปผลของโครงงาน 

 การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงโช้คอพัและปีกนก ส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการท่ีจะศึกษา
ขอ้มูลการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์เสียงโช้คอพัและปีกนก ท่ีได้ท าการ รวบรวมขอ้มูลในการศึกษา 
ขั้นตอนการติดตั้งเคร่ืองมือ และวิธีการใช้งาน เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถ น าไปใช้ศึกษาดว้ยตนเองเป็น
ความรู้ท่ีมีต่อการท างานของตวัเองและคนอ่ืน และยงัเป็นประโยชน์ให้ช่างเทคนิครุ่นน้องให้ได้
เขา้ใจในใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์เสียงไดง่้ายโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเรียกหวัหนา้ช่างมาสอน และยงั
สามารถลดขั้นตอนการตรวจสอบระยะเวลาในการท างานไดดี้มากข้ึน 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 5.1.2.1 ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูลของโชค้อพัและปีกนก 
 5.1.2.2 การศึกษาขั้นตอนการท างาน การติดตั้ง วธีิการใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์เสียงของ

รถยนตฮ์อนดา้รุ่นใหม่ๆ  
 5.1.2.3 ผูจ้ดัท าโครงงาน ยงัไม่ความช านาญและความรู้เก่ียวกบัโช้คอพัและปีกนก 

ไม่มากพอ 
5.1.3 ข้อเสนอแนะระหว่างการปฏิบัติงาน 

 5.1.3.1 ควรศึกษาขอ้มูลต่างๆขั้นตอนการท างานวธีิการใชง้านใหเ้ป็นตามล าดบั 
 5.1.3.2 ควรมีการจดัการวางแผนการท างานก่อนปฏิบติังานและระยะเวลาในปฏิบติั

ท าการงาน 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  5. 2.1 ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  ในการจดัท าสหกิจศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัท าไดมี้ความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนในการท างาน
และได้มีประสบการณ์ในการศึกษาข้อมูลการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างาน ท าให้รู้จกัการ
วเิคราะห์และยงัสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

  ในการศึกษาขอ้มูลการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์เสียงนั้น ตอ้งรู้จกัการท างานของโชค้อพั
และปีกนกช้ินส่วนต่างๆหลกัการท างานการติดตั้งอยา่งถูกวธีิและใหไ้ดป้ระสิทธิภาพใหไ้ดม้าก
ท่ีสุดและควรท าตามขั้นตอนต่างๆเป็นตน้  
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