
 
 
 

หน่วยที่ 4 
เกียร์อัตโนมัติ 

 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายคุณลักษณะของเกียร์อัตโนมัต ิ
2. อธิบายการท างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ได ้
3. อธิบายการท างานของคลัตช์ทางเดียวของสเตเตอร์ได ้
4. อธิบายการท างานของกลไกล็อกคลัตช์ได ้
5. อธิบายส่วนประกอบของกลไกควบคุมเกียร์อัตโนมัติได ้
6. อธิบายคุณสมบัติของน้ ามันเกียร์อัตโนมัติได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 
 ในการส่งก าลังของรถยนต์  ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาประกอบด้วยคลัตช์  กระปุกเกียร์  เพลากลาง  เฟือง
ท้าย  และเพลาข้าง  ส่วนเกียร์อัตโนมัติ  ประกอบด้วย  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์แทนชุดคลัตช์  ส่วนประกอบอ่ืน
เหมือนกัน 
 

4.1  คุณลักษณะของเกียร์อัตโนมัติ 
4.1.1 หน้าที่ของเกียร์อัตโนมัต ิ

เกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission) มีหน้าที่ส่งถ่ายก าลังให้รถมีการขับเคล่ือนทั้งเดินหน้า
และถอยหลังและสามารถตัดก าลังงานได้  เกียร์อัตโนมัติสามารถเพิ่มหรือลดทอร์กได้โดยขับไม่ต้องเปล่ียน
คันบังคับต าแหน่งเกียร์  เมื่อรถลงทางชัน  เกียร์ต่ าจะช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายขึ้น  เนื่องจากเคล่ือน
รถยนต์จะช่วย  ต้านการเคล่ือนที่ของรถยนต์ซ่ึงเป็นการผ่อนคลายของระบบเบรก 

4.1.2 ข้อดีข้อเสียของเกียร์อัตโนมัต ิ
ข้อดีของเกียร์อัตโนมัต ิ
1) ผู้ขับขี่ต้องคอยเปล่ียนเกียร์และเหยียบคลัตช์  เพราะเปล่ียนเกียร์ได้เอง  ตามความเร็วของ

รถยนต ์
2) ควบคุมรถง่าย  ในขณะขับขี่รถในสภาพการจราจรคับคั่งและคับขัน 
 
ข้อเสียของเกียร์อัตโนมัต ิ
1) ส้ินเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงมากกว่าเกียร์ธรรมดาเล็กน้อย 
2) ราคารถเกียร์อัตโนมัติแพงกว่าเกียร์ธรรมดา 

4.1.3 ส่วนประกอบหลังของเกียร์อัตโนมัติ  ดูรูปท่ี  4.1  ประกอบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  4.1  แสดงส่วนประกอบหลักของเกียร์อัตโนมัต ิ



1) ทอร์กคอนเวอร์เตอร ์
2) ชุดเฟืองแพลนเนตตารี ่
3) ชุดควบคุมการท างาน 
4) ระบบน้ ามันเกียร ์
5) ชุดควบคุมกลไกควบคุมเกียร ์
6) ชุดเฟืองท้ายและเพลาขับล้อ 

 

4.2 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
4.2.1 คุณลักษณะของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ติดตั้งอยู่ที่เพลารับก าลังของเกียร์และยึดอยู่ด้านหลังของเพลาข้อเหวี่ยงด้วย
สกรูผ่านทางแผ่นขับทอร์กคอนเวอร์เตอร ์

ทอร์กคอนเวอร์เตอร์เติมด้วยน้ ามันเกียร์อัตโนมัติและเพิ่มแรงบิดโดยรถยนต์  และถ่ายทอด
แรงบิดที่เพิ่มขึ้นไปยังเกียร ์

ในรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ท าหน้าที่เหมือนล้อช่วยแรง  ใช้แผ่นขับบาง ๆ 
รอบแผ่นขับเป็นเฟืองวงแหวนใช้ส าหรับสตาร์ทเครื่องยนต์  ขณะที่แผ่นขับหมุน  น้ าหนักของแผ่นขับจะ
กระจายไปท าให้เกิดการสมดุล 

4.2.2 หน้าที่ของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
1) เพิ่มแรงบิดจากเครื่องยนต ์
2) ขับป๊ัมน้ ามันของระบบไฮดรอลิกเกียร ์
3) สลายแรงบิดจากการส่ันจากเครื่องยนต ์
4) เป็นล้อช่วยแรงช่วยให้การหมุนของเครื่องยนต์ราบเรียบ 
5) เป็นคลัตช์อัตโนมัติตัดและต่อก าลังของเครื่องยนต์กับเกียร์ 

4.2.3 ส่วนประกอบของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ (ดูรูปท่ี 4.2 ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.2  แสดงส่วนประกอบของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 
ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ประกอบด้วยอิมเพลเลอร์  เทอร์ไบน์  สเตเตอร์และคลัตช์ทางเดียว 

1) ปั๊มอิมเพลเลอร์ (Pump Impeller) ประกอบด้วยเส้ือทอร์กคอนเวอร์เตอร์และครีบป๊ัมรูปโค้ง 
งอหลายแผ่น  ขอบในของครีบป๊ัมเป็นวงแหวนน า  ช่วยให้น้ ามันไหลได้คล่องตัว 

2) เทอร์ไบน์ (Turbine) คือ กังหันตามมีครีบหลายครีบติดอยู่ภายในเช่นเดียวกันกับป๊ัมอิมเพล 
เลอร์แต่ทิศทางความโค้งของครีบกลับกัน เทอร์ไบน์สวมแน่นอยู่กับเพลารับส่งก าลังของเกียร์เม่ือใช้รถใน
ย่านเกียร์ “D” “2” “L” หรือ “R”  เทอร์ไบน์ไม่หมุน  เมื่อรถหยุดในย่านของเกียร์ “D” “2” “L” หรือ “R”  
และเมื่ออยู่ในย่านเกียร์  “P”  หรือ  “N”  เทอร์ไบน์จะหมุนอิสระไปกับป๊ัมอิมเพลเลอร์ 

3) สเตเตอร์ (Stator) จะติดตั้งอยู่บนเพลาสเตเตอร์  ซ่ึงยึดติดอยู่กับเส้ือเกียร์ผ่านคลัตช์ทางเดียว   
ใบพัดของสเตเตอร์จะรับน้ ามันที่มาจากเทอร์ไบน์และเปล่ียนทิศทางให้ไปกระทบกับด้านหลัง  ครีบของ
ปั๊มอิมเพลเลอร์  เพื่อเพิ่มก าลังให้กับป๊ัมอิมเพลเลอร์  คลัตช์ทางเดียวจะยอมให้สเตเตอร์หมุนในทิศทาง
เดียวกันกับเพลาข้อเหวี่ยงเท่านั้น 

4) คลัตช์ทางเดียว  เมื่อรางตัวนอกพยายามหมุนในทิศทางตามลูกศรมันจะดันให้ส่วนบนของ 
เดือยคลัตช์เคล่ือนที่ไป  รางตัวนอกจึงหมุนไปได ้
 



4.2.4 การส่งถ่ายก าลังของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
ถ้าใช้พัดลมสองตัวหันหน้าเข้าหากันเสียบปล๊ักให้พัดลมตัวหนึ่งหมุน  พัดลมอีกตัวหนึ่งจะหมุน

ตามในทิศทางเดียวกัน  การหมุนตามของพัดลมเกิดจากการส่งถ่ายก าลังระหว่างพัดลมท้ังสองตัวโดยอากาศ
เป็นตัวกลางในการส่งถ่ายก าลัง 

การท างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะใช้ป๊ัมอิมเพลเลอร์แทนพัดลมตัวที่หนึ่งและใช้เทอร์ไบน์
แทนพัดลมตัวที่สอง  โดยใช้น้ ามันเกียร์อัตโนมัติเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายก าลังงาน 

เมื่อปั๊มอิมเพลเลอร์หมุนน้ ามันในปั๊มอิมเพลเลอร์ก็จะหมุนไปพร้อมกับป๊ัมในทิศทางเดียวกัน 
เมื่อปั๊มอิมเพลเลอร์หมุนเร็วขึ้น  จะท าให้น้ ามันเริ่มไหลออกจากศูนย์กลางของป๊ัมไปตามครีบ

ออกไปกระทบกับครีบของเทอรืไบน์  ท าให้เทอร์ไบน์หมุนไปในทิศทางเดียวกับป๊ัมอิมเพลเลอร ์
หลังจากที่น้ ามันไปกระทบกับครีบของเทอร์ไบน์น้ ามันจะไหลย้อนกลับไปที่ป๊ัมอิมเพลเลอร์

อย่างต่อเนื่อง 
4.2.5 หลักการเพิ่มแรงบิดของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 

ถ้าน าท่ออากาศมาต่อระหว่างพัดลม B (ตัวตาม) และพัดลม A (ตัวขับ)  จะท าให้อากาศที่ออกจาก
พัดลม A มีความดันมากขึ้นเพราะพลังงานยังคงเหลืออยู่ในอากาศ  หลังจากที่ผ่านพัดลม B  ซ่ึงช่วยให้ใบพัด
ของพัดลม A หมุนเร็วขึ้น 

การเพิ่มแรงบิดในทอร์กคอนเวอร์เตอร์  มีผลมาจากการไหลกลับของน้ ามันที่มากระท ากับป๊ัมอิม
เพลเลอร์  โดยใช้สเตเตอร์เป็นตัวเปล่ียนแปลงทิศทางของน้ ามัน  น้ ามันที่ไหลกลับจะเพ่ิมแรงบิดให้กับ
ปั๊มอิมเพลเลอร์  โดยแรงบิดที่ส่งมาจากเทอร์ไบน์  ดังแสดงในรูปท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.3  แสดงทิศทางการไหลของน้้ามันในการเพิ่มแรงบิดของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
 

4.2.6 การท างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ (Operation) การท างานของทอร์คคอนเวอร์เตอร์  เมื่อคัน
เกียร์อยู่ที่ต าแหน่ง  “D” “2” “L” หรือ “R” 



1) ขณะรถจอดติดเคร่ืองเดินเบาอยู่กับที่ (ดูรูปท่ี 4.4 ประกอบ) 
 อัตราส่วนความเร็วของเทอร์ไบน์ที่ไปยังป๊ัมอิมเพลเลอร์จะเป็นศูนย์ในขณะที่อัตราส่วน

แรงบิดจะเกิดขึ้นสูงสุด  เทอร์ไบน์จึงพร้อมท่ีจะหมุนด้วยแรงบิดที่สูงมากกว่าแรงบิดจากเครื่องยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.4  แสดงการท้างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ขณะรถจอดติดเคร่ืองเดินเบาอยู่กับที่ 
 

2) ขณะรถเคลื่อนที่ออกจากจุดจอด 
 เมื่อปล่อยเบรกเทอร์ไบน์จะหมุนและส่งก าลังไปยังเพลารับก าลังของเกียร์  เมื่อเหยียบ

คันเร่ง  จะท าให้เทอร์ไบน์หมุนด้วยแรงบิดที่มากกว่าแรงบิดที่เกิดจากเครื่องยนต์ท าให้รถยนต์จะเริ่ม
เคล่ือนที่ออกไปได้ 

3) ขณะรถเคลื่อนที่ที่ความเร็วต่ า (ดูรูปท่ี 4.5 ประกอบ) 
 ขณะที่ความเร็วรถยนต์เพิ่มขึ้นความเร็วรอบของเทอร์ไบน์จะขึ้นถึงใกล้เคียงกับป๊ัมอิมเพล

เลอร์อย่างรวดเร็วขึ้น  อัตราส่วนแรงบิดจะประมาณ  1.0  เมื่ออัตราส่วนความเร็วของเทอร์ไบน์กับป๊ัมอิมเพล
เลอร์ถึงจุดคลัตช์  สเตเตอร์จะเริ่มหมุนและการเพิ่มแรงบิดจะลดลงความเร็วรถยนต์จะเพิ่มขึ้นเกือบเป็น
เส้นตรงที่เป็นสัดส่วนกับความเร็วรอบเครื่องยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.5  แสดงการท้างานของทอร์กคอนเวอร์เตอร์ ขณะรถเคลื่อนที่ที่ความเร็วต่้า 



4) ขณะรถความเร็วปานกลางและความเร็วสูง 
       ทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะมีหน้าที่เป็นฟลูอิดคัปปล้ิงเท่านั้น  นั่นคือความเร็วรอบการหมุนของ

เทอร์ไบน์เกือบจะเท่ากับความเร็วรอบของป๊ัมอิมเพลเลอร์ 
 

4.3  การท างานของคลัตช์ทางเดียวของสเตเตอร์ 
4.3.1  เมื่อมีการไหลหมุนวนของน้ ามันมาก (ดูรูปท่ี  4.6  ประกอบ) 

 ทิศทางของน้ ามันที่ไหลออกจากเทอร์ไบน์ไปยังสเตเตอร์ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความเร็ว
รอบการหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์  และเทอร์ไบน์เม่ือความเร็วรอบมีความแตกต่างกันมาก  ความเร็วในการ
หมุนวนของน้ ามันที่ผ่านปั๊มอิมเพลเลอร์และเทอร์ไบน์จะสูง  น้ ามันที่ไหลจากเทอร์ไบน์ไปยังสเตเตอร์จะมี
ทิศทางท่ีสวนทางกับการหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์  โดยน้ ามันจะปะทะกับผิวด้านหน้าของใบพัดสเตเตอร์  
ท าให้สเตเตอร์หมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการหมุนของป๊ัมอิมเพลเลอร์  สเตเตอร์จะถูกล็อกโดย
คลัตช์ทางเดียว  ไม่ให้มีการหมุน  แต่ใบพัดจะท าให้ทิศทางของน้ ามันที่ไหลเปล่ียนแปลง  ท าให้เพิ่มแรง
หมุนให้กับป๊ัมอิมเพลเลอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.6  แสดงทิศทางของน้้ามันที่ไหลออกจากเทอร์ไบน์ไปยังสเตเตอร์ 
 

4.3.2 เมื่อมีการไหลหมุนวนของน้ ามันน้อย (ดูรูปท่ี  4.7  ประกอบ) 
ขณะที่ความเร็วรอบของเทอร์ไบน์ใกล้เคียงกับป๊ัมอิมเพลเลอร์  ความเร็วของน้ ามันที่ออกจาก

เทอร์ไบน์จะมากขึ้น  ในทางกลับกันความเร็วของน้ ามันที่ผ่านปั๊มอิมเพลเลอร์  และเทอร์ไบน์จะลดลง  ทิศ
ทางการไหลของน้ ามันที่ออกจากเทอร์ไบน์ไปยังสเตเตอร์จะมีทิศทางเหมือนกับทิศทางการหมุนของป๊ัมอิม
เพลเลอร์ 



ดังนั้นน้ ามันจะปะทะกับด้านหลังของใบพัดสเตเตอร์  คลัตช์ทางเดียวจะยอมให้สเตเตอร์หมุนใน
ทิศทางเดียวกันกับป๊ัมอิมเพลเลอร์  เมื่อความเร็วรอบของเทอร์ไบน์ใกล้เคียงกับความเร็วรอบของป๊ัมอิมเพล
เลอร์  เราเรียกว่าจุดคลัตช์หรือจุดคัปปล้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4.7  แสดงทิศทางการไหลของน้้ามันที่ออกจากเทอร์ไบน์ไปยังสเตเตอร์ 
ที่มีทิศทางเดียวกันกับทิศทางการหมุนของปั๊มอิมเพลเลอร์ 

 

4.4 กลไกล็อกคลัตช์ (Lock-Up Clutch Mechanism) 
ทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะส่งก าลังจากเครืองยนต์ไปยังเกียร์ในอัตราส่วนเกือบ 1:1 ความแตกต่างใน

การหมุนจะมีอย่างน้อยที่สุดประมาณ 4-5%  ก าลังจากเครื่องยนต์ที่ผ่านทอร์กคอนเวอร์เตอร์จะได้ไม่ถึง 
100%  เนื่องจากเกิดการสูญเสียพลังงาน  ดังนั้น  จึงมีการออกแบบให้มีกลไกของล็อกคลัตช์  เมื่อความเร็ว
รถประมาณ  60 กม./ชม. หรือสูงกว่า จึงสามารถส่งก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังชุดส่งก าลังได้เกือบ 100% 

4.4.1 ส่วนประกอบของล็อกคลัตช ์
ล็อกคลัตช์ติดตั้งอยู่บนดุมเทอร์ไบน์ที่ด้านหน้าแดมเปอร์สปริง (Damper Spring) เป็นตัวยืดหยุ่น  

แรงบิดที่เกิดจากการจับของคลัตช์เพื่อป้องกันการกระตุก (Shock) 
แผ่นความฝืด (Frition Material) ยึดติดอยู่กับฝาด้านหน้าของทอร์กคอนเวอร์เตอร์  เพื่อป้องกันไม่

มีการเกิดการล่ืนไถลเมื่อล็อกอัพคลัตช์ท างาน 
4.4.2 การท างานของล็อกคลัตช ์

การจับและการปล่อยของล็อกคลัตช์  ก าหนดโดยการเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ ามัน  ไฮด
รอลิกภายในทอร์กคอนเวอร์เตอร ์

1) ต าแหน่งล็อกคลัตช์ไม่ท างาน (Disenging) (ดูรูปท่ี 4.8 ประกอบ) 



ขณะขับขี่รถความเร็วต่ า  น้ ามันเกียร์ (ความดันทอร์กคอนเวอร์เตอร์) จะไหลไปท่ีด้านหน้า
ของล็อกคลัตช์  ท าให้ความดันของน้ ามันเกียร์ที่ด้านหน้า  และหลังของล็อกคลัตช์เท่ากัน  ล็อกคลัตช์จึงไม่
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่  4.8  แสดงการท้างานของล็อกคลัตช์ในต้าแหน่งล็อกคลัตช์ไม่ท้างาน 
2) ต าแหน่งล็อกอัพคลัตช์ท างาน (Engaging) (ดูรูปท่ี  4.9  ประกอบ) 

เมื่อขับขี่รถที่ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง  น้ ามันเกียร์จะไหลไปท่ีด้านหลังของล็อก
คลัตช์  ลูกสูบล็อกคลัตช์จะถูกอัดกับเรือนของทอร์กคอนเวอร์เตอร์  ล็อกคลัตช์และฝาครอบจะหมุนไป
ด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  4.9  แสดงการท้างานของล็อกคลัตช์ในต้าแหน่งล็อกคลัตช์ท้างาน 



4.5 ส่วนประกอบของกลไกควบคุมเกียร์อัตโนมัติ Manual Linkage) 
4.5.1 คันเกียร์ (Sift Selector Lever) 

คันเกียร์มีหน้าที่เปล่ียนต าแหน่งเกียร์  เช่น  ขับขี่ปกติใช้เกียร์  “D”  ขับขึ้นที่ชันใช้เกียร์ “2”  ถ้า
ต้องการแรงมากใช้เกียร์  “L” 
ข้อควรระวัง 

1)   อย่าเล่ือนคันเกียร์ไปท่ี  “R” (ถอยหลัง)  เมื่อรถยังไม่จอดนิ่งหรือยังเดินหน้าอยู่เพราะอาจท าให้
เกียร์เสียหายได ้

2)  อย่าเล่ือนคันเกียร์ไปท่ี  “P” (จอด)  ขณะที่รถยังไม่จอดนิ่งเพราะอาจท าให้เกียร์เสียหายได ้
3)  อย่างเหยียบคันเร่ง  ขณะที่ยังเหยียบเบรกอยู่ด้วยต าแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลัง จะเป็นการ

เพิ่มภาระกับเกียร์และอาจท าให้เกียร์เสียหายได ้
4)  การจอดรถไว้ชั่วคราวขณะเครื่องยนต์ท างานอยู่  ให้เล่ือนคันเกียร์ไป  “P” หรือ “N” และดึงเบรก

มือไว้เพื่อป้องกันการเคล่ือนตัวของรถ 
4.5.2 แป้นคันเร่ง (Accelerator Pedal) 

การเหยียบคันเร่งจะสัมพันธ์กันระหว่างระยะเหยียบแป้นเร่งกับต าแหน่งล้ินเร่งเปิดและหน่วย
ควบคุมน้ ามันเกียร์  ที่กระปุกเกียร์  สายคันเร่งจึงต่อจากกลไกแป้นคันเร่งไปล้ินเร่ง  และกระปุกเกียร์ด้วย 

เกียร์อัตโนมัติเปล่ียนต าแหน่งเกียร์ขึ้นลงตามโหลดของเครื่องยนต์  ความเร็วรถยนต์ระยะการกด
คันเร่งและมุมเปิดล้ินเร่ง 
 

4.6 คุณสมบัติของน้ ามันเกียร์อัตโนมัติ (Automatic Transmission Fluid-ATF) 
น้ ามันเกียร์อัตโนมัติผลิตมาจากน้ ามันปิโตเลียมเกรดสูงพิเศษผสมกับตัวเติมพิเศษหลายอย่างใช้หล่อล่ืน

เกียร์อัตโนมัติ  เรียกว่า  น้ ามันเกียร์อัตโนมัต ิ
หน้าที่ของน้ ามันเกียร์อัตโนมัต ิ
1) ถ่ายทอดแรงบิดจากทอร์กคอนเวอร์เตอร์ไปยังเกียร ์
2) ควบคุมระบบ (ไฮดรอลิก) การท างานของคลัตช์และเบรกในส่วนของชุดเกียร ์
3) หล่อล่ืนชุดเฟืองพิเนี่ยนและชิ้นส่วนเคล่ือนที่อ่ืน ๆ 
4) ระบายความร้อนชิ้นส่วนที่เคล่ือนที ่

 
การระบายความร้อนน้ ามันเกียร์อัตโนมัต ิ
การส่งถ่ายก าลังผ่านน้ ามันเกียร์ในทอร์กคอนเวอร์เตอร์  การใช้น้ ามันเกียร์ควบคุมการท างานและการ

หล่อล่ืน  ย่อมเกิดความร้อนกับน้ ามันเพื่อรักษาคุณสมบัติและอายุการใช้งานของซีลและน้ ามันเกียร์  ต้อง
ถ่ายเทความร้อนส่วนเกินด้วยแผงระบายความร้อน  แล้วหมุนเวียนกลับสู่ทอร์กคอนเวอร์เตอร ์



 การตรวจน้ ามันเกียร์อัตโนมัติ ( Automatic Transaxle Fluid –ATF) 
 ตรวจคุณภาพน้ ามันเกียร์ 

1) ตรวจการเส่ือมคุณภาพด้วยการหยดด ู
2) ตรวจการเส่ือมคุณภาพด้วยการดมกล่ินที่ผิดปกติและส่ิงเจือปนในน้ ามัน  ถ้าน้ ามันขุ่นและเงา  

แสดงว่าแผ่นคลัตช์หรือแผ่นเบรกไหม ้
ตรวจระดับน้ ามันเกียร์ 
1) ดึงเบรกมือเข้าต าแหน่ง P  ใช้ท่ีหนุนล้อหนุนทั้ง 4 ล้อ 
2) ติดเครื่องยนต์จนอุณหภูมิน้ ามันเกียร์ถึงอุณหภูมิ 60-70 องศา 
3) ขณะเครื่องยนต์เดินเบาให้เปล่ียนเกียร์จากต าแหน่ง P  ไปยังต าแหน่งต่าง ๆ 
4) ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาสักครู ่
5) เล่ือนคันเกียร์ไปยังต าแหน่ง P 
6) ดึงก้านระดับน้ ามันเกียร์ขึ้น  ระดับน้ ามันเกียร์จะต้องอยู่ระหว่างขีด F  และขีด  L 
การตรวจการรั่วซึมของน้ ามันเกียร์  สามารถตรวจได้ตามจุดต่าง ๆ ดังนี ้
1) ปะเก็น  โอริง  และปล๊ัก 
2) ท่อน้ ามันและข้อต่อ 
3) แผงระบายความร้อน 
 

 
 


