หน่วยที่ 1
กระบวนการส่งกาลัง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. หลักการส่งกาลังยานยนต์
1.1 บอกหน้าที่ระบบส่งกาลังได้
1.2 บอกชนิดของการส่งกาลังได้
2. การต้านทานการขับเคลื่อนรถยนต์
2.1 อธิบายความหมายของแรงต้านทานการหมุนของล้อได้
2.2 อธิบายความหมายของแรงต้านทานจากลมได้
2.3 อธิบายความหมายของแรงต้านทานการขึ้นเนินได้
2.4 อธิบายความหมายของแรงต้านทานการขับเคลื่อนรวมได้
3. อธิบายความหมายของการส่งกาลังแบบขับเคลื่อนล้อหลังได้
4. อธิบายความหมายของหลักการส่งกาลังแบบขับเคลื่อนล้อหน้าได้
5. อธิบายความหมายของการส่งกาลังแบบขับเคลื่อน 4 ล้อได้

บทนา
ในปัจจุบันกระบวนการส่งกาลังรถยนต์ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ แต่ก็ยังต้องมีอุปกรณ์หลักอยู่
เช่น ชุดคลัตช์ ชุดเกียร์ และเฟืองท้าย ซึ่งความจาเป็นในการส่งถ่ายกาลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ล้อรถยนต์โดย
ขึ้นอยู่กับตาแหน่งการวางของเครื่องยนต์ว่าอยู่ด้านหน้า ด้านหลังหรือตรงกลาง และตาแหน่งการขับเคลื่อน
ของรถยนต์ว่าอยู่ตาแหน่งใดก็ย่อมมีผลต่อสมรรถนะในการยึดเกาะถนน การออกตัว การเลี้ยวโค้ง และ
การปีนป่ายทางชันของรถยนต์ด้วยเช่นกัน

1.1 หน้าที่ระบบส่งกาลัง
1. เพิ่มแรงบิดเพื่อใช้สาหรับเริ่มออกรถโดยเกียร์ต่าสุดจะมีแรงบิดมากที่สุดแต่ได้ความเร็วต่าสุด
2. ลดแรงบิด เมื่อรถมีแรงเฉื่อยมากพอ โดยการลดอัตราทดของเกียร์ลง ทาได้ด้วยการเปลี่ยนเกียร์
ให้สูงขึ้นจาก 12345 เป็นต้น การเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วของรถจะ
ช่วยให้ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง
3. เปลี่ยนทิศทางการหมุนของล้อเพื่อใช้ในการถอยหลังโดยเลื่อนเกียร์ไปตาแหน่ง R
4. ตัดและต่อการส่งกาลังระหว่างเครื่องยนต์ ซึ่งในการตัดกาลังงานมีอยู่ 2 กรณีคือเหยียบคลัตช์
หรือตาแหน่งเกียร์ว่างส่วนในการต่อกาลังงานก็มีการปล่อยคลัตช์หรือเข้าเกียร์ตาแหน่งต่าง ๆ

1.2 ชนิดของการส่งกาลัง
ชนิดของการส่งกาลังที่มีใช้อยู่ในรถยนต์แบ่งออกเป็น 5 แบบ ได้แก่
1. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าแต่ขับเคลื่อนล้อหลัง (FR = Front Engine Rear Wheel Drive) ดังแสดงใน
รูปที่ 1.1 การขับเคลื่อนล้อหลังโดยที่เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าของรถ ซึ่งจะช่วยในการต้านแรง
กระแทกจากด้านหน้ารถแล้วทาให้การกระจายน้าหนักรถแต่ละล้อได้ใกล้เคียงกัน จึงเกาะถนน
ได้ดี

รูปที่ 1.1 แสดงตำแหน่งเครื่องยนต์อยู่ด้ำนหน้ำแต่ขับเคลื่อนล้อหลัง

2. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าขับล้อหน้า (FF = Front Engine Front Wheel Drive) ดังแสดงในรูปที่ 1.2
การขับเคลื่อนล้อหน้าโดยที่เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าทาให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากกว่า มีน้าหนัก
น้อยกว่า ทาให้ประหยัดน้ามัน การทรงตัวดี

รูปที่ 1.2 แสดงตำแหน่งเครื่องยนต์อยู่ด้ำนหน้ำขับล้อหน้ำ
3. เครื่องยนต์อยู่ด้านหลังขับเคลื่อนล้อหลัง (RR = Rear Engine Rear Wheel Drive) ดังแสดงในรูปที่
1.3 การขับเคลื่อนล้อหลังโดยเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังทาให้เพลาขับหลังต้องรับภาระมากกว่าเพลา
หน้า

รูปที่ 1.3 แสดงตำแหน่งเครื่องยนต์อยู่ด้ำนหลังขับเคลื่อนล้อหลัง
4. เครื่องยนต์อยู่ตรงกลางขับเคลื่อนล้อหลัง (MR = Mid Engine Rear Wheel Drive) ดังแสดงในรูป
ที่ 1.4 การขับเคลื่อนล้อหลังโดยเครื่องยนต์อยู่ตรงกลางทาให้น้าหนักอยู่ระหว่างล้อหน้าและ
หลัง จุดศูนย์ถ่วงอยู่ตรงกลางรถ การควบคุมบังคับรถ การเข้าโค้งจะแม่นยามาก แต่มีข้อเสียคือ
มีเนื้อที่ใช้ประโยชน์น้อย และเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์มีมาก

รูปที่ 1.4 แสดงตำแหน่งเครื่องยนต์อยู่ตรงกลำงขับเคลื่อนล้อหลัง

5. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าขับเคลื่อนทั้ง 4 ล้อ (4 WD = Four Wheel Drive) ดังแสดงในรูปที่ 1.5 การ
ขับเคลื่อนทั้ง 4 ล้อ จะมีแรงฉุดหรือการขับเคลื่อนจะมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการใช้งาน
บนถนนขรุขระ หล่มโคลนและถนนลื่น

รูปที่ 1.5 แสดงตำแหน่งเครื่องยนต์อยู่ด้ำนหน้ำขับเคลื่อนทั้ง 4 ล้อ

1.3 การส่งกาลังแบบขับเคลื่อนล้อหลัง
รถขับเคลื่อนล้อหลัง ใช้สาหรับรถนั่งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถบรรทุกและรถโดยสาร เพราะ
เป็นแบบที่คงทนแข็งแรง สามารถกระจายน้าหนักรถและน้าหนักบรรทุกไปแต่ละล้อได้เท่ากัน จึงทาให้
เกาะถนนได้ดี แต่ขณะเลี้ยวรถอย่างแรง โดยเฉพาะถนนลื่น หรือทางดินลูกรัง ล้อหลังมักลื่นไถลออกนอก
โค้ง หรือเรียกว่ารถท้ายปัด (Over Steer) ดังแสดงในรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6 แสดงอำกำรล้อหลังมักลื่นไถลออกนอกโค้ง

1.4 หลักการส่งกาลังแบบขับเคลื่อนล้อหน้า
ปัจจุบันรถขับล้อหน้า เป็นรถยนต์ที่ผลิตได้ในราคาไม่แพง ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ระบบขับเคลื่อน
แม่นยา กะทัดรัด ทาให้ประหยัดทั้งน้าหนักและเนื้อที่ในการติดตั้งอุปกรณ์

1.4.1 ข้อดีของระบบขับเคลื่อนล้อหน้า
1. มีความมั่นคงและแน่นอนในการควบคุมมากกว่าแบบขับล้อหลัง เนื่องจากมีแรงดึงรถ
ก่อนจุดศูนย์ถ่วงของรถทาให้รถเลี้ยวไปในทิศทางที่ต้องการได้ดีกว่า

2. แรงฉุดลากดีกว่ารถขับล้อหน้ามีน้าหนักกดที่ล้อหน้ามากกว่าล้อหลังดังแสดงในรูปที่ 1.7
จึงมีการลื่นไถลน้อยกว่าขับล้อหลัง ทาให้มีแรงฉุดลากดีกว่า โดยเฉพาะในทางโค้งหรือ
ทางเลี้ยวที่หักศอก

รูปที่ 1.7 แสดงน้ำหนักกดที่ล้อหน้ำมำกกว่ำล้อหลังของรถขับล้อหน้ำ
3. ขับขี่สบายกว่า ระบบขับล้อหน้าไม่ต้องมีชุดเพลาท้าย ทาให้น้าหนักลดลง แรงสะท้อน
จากการกระแทกน้อยลง ล้อหลังจึงทางานได้เป็นอิสระ โดยมีแขนโยกซึ่งทาหน้าที่ได้
นิ่มนวลด้วยสปริงขด
4. เพลาขับล้อ จะหมุนด้วยความเร็วที่ช้ากว่าเพลากลางในระบบข้อล้อหลัง เป็นการลด
ความสั่นเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง

1.4.2 ข้อเสียระบบขับเคลื่อนล้อหน้า
1. ล้อหน้าลื่นออกนอกโค้ง (Under Steer) ดังแสดงในรูปที่ 1.8 ในภาวะที่ขับรถความเร็ว
ปกติบนถนนแห้ง ระบบขับล้อหน้าจะไม่มีผลแตกต่างจากระบบขับล้อหลัง เมื่อขับด้วย
ความเร็วสูง น้าหนักรถจะกดลงบนล้อหน้ามาก ผลักจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่ในแนวตรง ทา
ให้เกิดมุมไถลบนล้อหน้ามากกว่าล้อหลัง ทาให้ล้อหน้าลื่นออกนอกโค้ง

รูปที่ 1.8 แสดงอำกำรล้อหน้ำลื่นออกนอกโค้ง
2. เพลาขับล้ออยู่ใต้รถด้านหน้า เสี่ยงต่อการกระแทกสิ่งกีดขวางจนเพลาขับล้อคดได้

1.5 การส่งกาลังแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
โครงสร้างของระบบส่งกาลังแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ดังแสดงในรูปที่ 1.9

รูปที่ 1.9 แสดงโครงสร้ำงของระบบส่งกำลังแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
กระปุกเกียร์แบบนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ กระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็วแบบปกติ (
Transmission)
และกระปุกเกียร์แบ่งกาลัง (Transfer Case) ใช้สาหรับขับ 4 ล้อบางเวลา กลไกกระปุกเกียร์แบบเครื่องวาง
ขวาง ดังแสดงในรูปที่ 1.10 จะรวมชุดเฟืองดอกจอกหน้า และชุดเฟืองดอกจอกกลางไว้ด้วยกัน เป็นแบบ
ขับบางเวลาและตลอดเวลา

รูปที่ 1.10 แสดงกลไกกระปุกเกียร์แบบเครื่องวำงขวำง

1.6 ข้อเปรียบเทียบแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ บางเวลาและตลอดเวลา
1) รถขับเคลื่อนล้อหลัง ขับ 4 ล้อบางเวลา ดังแสดงในรูปที่ 1.11

รูปที่ 1.11 แสดงลักษณะของรถขับเคลื่อนล้อหลังขับ 4 ล้อบำงเวลำ
การขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นการกระจายแรงบิด เครื่องยนต์ไปขับทั้งล้อหน้าล้อหลัง (4WD = 4
Wheel Drive) การขับเคลื่อน 4 ล้อบางเวลา มีกระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็วรถและกระปุกเกียร์แบ่งกาลัง
เพิ่มขึ้น เพื่อตัดต่อให้ขับเพียง 2 ล้อหรือขับ 4 ล้อ ตามความต้องการ
รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อบางเวลา ควบคุมให้ขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ 4 ล้อได้ด้วยสวิตช์ที่แผงหน้าปัด
รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อบางเวลารุ่นเก่า ใช้กลไกล็อกหัวเพลาหน้าแบบกลไก เมื่อจะใช้ขับ 4 ล้อต้องหยุดรถ
และใช้มือหมุนเข้าล็อก เมื่อเลิกใช้ก็ใช้มือปลดล็อกให้กลับคืนที่หยุด
2) รถขับเคลื่อนล้อหน้า ขับ 4 ล้อบางเวลา ดังแสดงในรูปที่ 1.12

รูปที่ 1.12 แสดงลักษณะของรถขับเคลื่อนล้อหน้ำ ขับ 4 ล้อบำงเวลำ

รถขับเคลื่อน 4 ล้อบางเวลาทั้งรถขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนล้อหลัง ใช้ชุดเฟืองดอกจอกหน้า
(Front Differential) และชุดเฟืองดอกจอกหลัง (Rear Differential) มีกระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็วและกระปุก
เกียร์แบ่งกาลัง ส่งกาลังจากด้านหน้าไปด้านหลังด้วยเพลากลาง
3) รถขับเคลื่อนล้อหน้า แบบขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา ดังแสดงในรูปที่ 1.13

รูปที่ 1.13 แสดงลักษณะรถขับเคลื่อนล้อหน้ำแบบขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลำ
รถขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบขับเคลื่อนตลอดเวลาเป็นเทคโนโลยีใหม่ยุคปี 2500 นอกจากใช้คลัตช์
และเกียร์ธรรมดาแล้ว ยังต้องสมดุลการส่งกาลังด้วยคัปปลิ้งน้ามัน (Viscous Coupling) 2 ตัว คือที่ชุดเฟือง
ดอกจอกหลัง เมื่อมีภาระมากทางล้อหน้าหรือล้อหลังอย่างทันทีทันใด คัปปลิ้งจะเป็นตัวสมดุลไปยังล้ออื่น
ให้ส่งถ่านกาลังได้อย่างนุ่มนวล ส่งกาลังระหว่างกระปุกเกียร์แบ่งกาลังกับเฟืองทาด้วยเพลากลางเช่นกัน

1.7 แรงต้านทานการขับเคลื่อน
1. การต้านทานการขับเคลื่อนรถยนต์เป็นแรงต้านที่เกิดจากตัวรถยนต์กับธรรมชาติโดยจาแนกแรง
ต้านทานการขับเคลื่อนรถยนต์ออก
2. แรงต้านทานการหมุนของล้อ ดังแสดงในรูปที่ 1.14 แรงต้านทานการหมุนของล้อมีทิศทางตรง
ข้ามกับแรงขับเคลื่อนที่ล้อ คือ จุดที่หน้ายางสัมผัสผิวถนน

รูปที่ 1.14 แสดงแรงต้ำนทำนกำรหมุนของล้อ

3. แรงต้านทานจากลม ดังแสดงในรูปที่ 1.15 ขณะขับขี่รถจะมีแรงลมคอยต้านทานไม่ให้รถ
เคลื่อนที่ความต้านทานจากลมยิ่งมาก กาลังเครื่องยนต์ก็จะสูญเสียไปมากเช่นกัน

รูปที่ 1.15 แสดงแรงต้ำนทำนจำกลม
4. แรงต้านทานการขึ้นเนิน การขับขี่รถขึ้นเนิน ดังแสดงในรูปที่ 1.16 จะมีแรงต้านทานการ
เคลื่อนที่ตามลักษณะของพื้นเอียง โดยจะแปรผันตามกับน้าหนักของรถ และความชันของพื้น

รูปที่ 1.16 แสดงแรงต้ำนทำนกำรขึ้นเนิน
5. แรงต้านทานการขับเคลื่อนรวม เครื่องยนต์จะต้องมีกาลังเหลือจากกการขับผ่านคลัตช์กระปุก
เกียร์ เพลากลาง เฟืองท้ายถึงล้อเพื่อเอาชนะแรงต้านทานการขับเคลื่อนของรถทั้งหมด

