
การบ ารุงรักษาระบบส่งก าลังรถยนต์



การบ ารุงรักษาระบบส่งก าลังรถยนต์  มีความส าคัญอย่างไร

          ในระบบส่งก าลังรถยนต์ มีส่วนประกอบอยู่หลายช้ินส่วนทีม่ีการเสียดสีกัน  
ในขณะท างาน  จึงท าให้ช้ินส่วนเหล่านั้นเกิดการสึกหรอจึงควรที่จะมีการบ ารุงรักษา
ระบบส่งก าลังรถยนต์ให้ดีตามคูม่ือ  เพื่อที่จะไม่ได้เกิดปัญหาในเวลาใช้งาน  การ
บ ารุงรักษาระบบส่งก าลังรถยนต์จึงมีความส าคัญ
1.  เพื่อท าให้รถยนต์มีสมรรถนะที่ส าบูรณ์และปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
2.  เพื่อลดการสึกหรอของชิ้นส่วน  และป้องกันการช ารุดของระบบส่งก าลังรถยนต์
3.  ผู้ขับขีค่วรปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือการบ ารุงรักษารถยนต์
4.  เพื่อบริการตรวจสอบชิ้นส่วนที่เสียหายหรือช้ินส่วนที่ช ารุดใช้งานไม่ได้
5.  เพื่อท าการตรวจซ่อมช้ินส่วนของระบบส่งก าลังรถยนต์ที่เกิดการช ารุดไม่สามารถใช้
     งานได้
6.  เพื่อค้นหาจุดบกพร่องที่อาจจะท าให้เกิดการช ารุดเสียหายมากขึ้น
7.  เพื่อเป็นการดูแลรักษาส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบส่งก าลังรถยนต์ให้สามารถใช้
     งานได้นาน



การบ ารุงรักษาและการตรวจสอบคลัตช์รถยนต์

1.  ตรวจดูระดับน้ ามันคลัตช์  ที่กระปุกเติมน้ ามันคลัตช์ว่าอยู่ระดับ Max  หรือไม่
2.  ถ้าหากน้ ามันคลัตช์ในกระปุกเติมน้ ามันคลตัช์ลดต่ าลงมากกว่าระดับ Min แสดงว่า  

ในระบบคลัตช์มีจุดที่น้ ามันรั่วออกได้ควรตรวจเช็คที่แมป่ั๊มคลัตช์ตัวบนและปั๊มคลัตช์
ตัวล่างว่ามีรอยรั่วหรือไม่

3.   ควรเปลี่ยนน้ ามันคลัตช์ตามระยะการใช้งานในคู่มือของรถยนต์ที่บริษทัผู้ผลิตก าหนด
ไว้

4.  น้ ามันคลัตช์จะมคีุณสมบัติในการรักษาอุปกรณ์ภายในระบบคลัตช์ เช่น  ลูกยางคลัตช์ 
รวมทั้งยังป้องกันการกัดกร่อนของตัวลูกสูบและกระบอกแม่ปั๊มคลตัช์  ไม่ให้เกิด
สนิมและเสื่อมสภาพในเวลาอันรวดเร็วเกินไป

5.  ควรตรวจดูระยะฟรีขาคลัตช์  ให้ได้ค่าที่ก าหนดในคู่มือของบรษิัทผู้ผลิตรถยนต์
6.  ในขณะที่ท่านขับขี่รถยนต์ไปบนพื้นผิวถนน  เมื่อท่านเหยียบคลัตช์แล้วแต่ไม่สามารถ

เข้าเกียร์ได้หรือเข้าเกียร์ยาก  แสดงว่าน้ ามันคลัตช์รั่วหรือแผ่นคลัตช์หมดสภาพ



การวินิจฉัยข้อขัดขอ้งของคลัตชร์ถยนต์

ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไขข้อขัดข้อง

1. เข้าเกียร์ยาก
    หรือเข้าเกียร์
    ไม่ได้

1.1  มีอากาศในระบบคลัตช์
1.2  น้ ามันคลัตช์หมด
1.3  ผ้าคลัตช์หมด
1.4  ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตช์ห่าง 
       เกินไป
1.5  แผ่นคลัตชแ์ตกร้าว
1.6  แผ่นกดคลัตชช์ ารุด
1.7  ร่องคุมคลัตชช์ ารุด
1.8  แม่ปั๊มคลัตช์ช ารุด

1.1 ไล่ลมในระบบคลัตช์
1.2  เติมให้ได้ระดับหรือไล่ลมใน  
       ระบบคลัตช์ใหม่
1.3  เปลี่ยนแผ่นคลัตช์ใหม่
1.4  ปรับต้ังระยะฟรีขาคลัตช์ใหม่
1.5  เปลี่ยนแผ่นคลัตช์ใหม่
1.6  เปลี่ยนแผ่นกดคลัตช์ใหม่
1.7  เปลี่ยนแผ่นคลัตช์ใหม่
1.8  ตรวจซ่อมแม่ปั๊มคลัตช์

2.  คลัตช์มีเสียงดงั 2.1  ชิ้นส่วนภายในชุดคลัตช์หลวม
2.2  ลูกปนืกดคลัตช์ช ารุด

2.1  ตรวจซ่อมชุดคลัตช์
2.2  เปลี่ยนลูกปืนกดคลัตช์ใหม่



3.  คลัตชล์ื่น 3.1  ผ้าคลัตช์เปื้อนน้ ามัน
3.2  แผ่นกดคลัตชช์ ารุด
3.3  ก้ามปูคลัตชช์ ารุด
3.4  ระยะฟรีแป้นเหยียบคลัตชไ์ม่ 
       ตรงตามค่าที่ก าหนด

3.1  ถอดแผ่นคลัตช์มาล้างท าความ 
       สะอาด
3.2  เปลี่ยนแผ่นกดคลัตช์ใหม่
3.3  ตรวจซ่อมก้ามปูคลัตช์
3.4  ปรับต้ังระยะฟรีใหม่

4. คลัตช์สั่นหรือ
    กระพือ

4.1  หวีคลัตชค์ดงอ
4.2  แผ่นกดคลัตชช์ ารุด
4.3  ผ้าคลัตช์เปื้อนน้ ามัน
4.4  ยางแท่นเครื่องหลวม

4.1  ดัดหวีคลัตช์ใหม่
4.2  เปลี่ยนแผ่นกดคลัตช์ใหม่
4.3  ล้างท าความสะอาดผ้าคลัตช์ใหม่
4.4  ตรวจซ่อมยางแท่นเครื่องตามความ
      จ าเป็น



การปรับต้ังความสูงขาคลัตช์  และระยะฟรี
การตรวจสอบ ความสูง ระยะฟรีขาคลัตช์รวม (A + B)

ระยะฟรี - ระยะฟรีก้านดัน A ระยะฟรีก้ามปูB
การปรับ โบลต์ยัน การดัน สกรูก้ามปู

แบบปรับตั้งเอง การปรับต้ังความสูงของขาคลัตช์  
จะต้องคลายน๊อตล๊อคก่อน  แล้วจึง
ท าการหมุนก้านดันท่ีแม่ป๊ัมคลัตช์  
เพื่อท าให้ระยะฟรีตรงตามค่าท่ี
ก าหนดเมื่อปรับต้ังค่าเสร็จแล้วก็
ขันน๊อตล๊อคให้แน่น  เพื่อให้โบลท์
อยู่กับท่ี
ข้อเสนอแนะ
*  เมื่อท าการปรับต้ังค่าความสูงของ
ขาคลัตช์เสร็จแล้วควรขันโบลท์ให้
แน่นเพื่อป้องกันการหมุนตัว
* เมื่อท าการปรับต้ังความสูงขา
คลัตช์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ควรกด
แป้นเหยียบคลัตช์หลาย ๆ คร้ังเพื่อ
ตรวจดูว่าความสูงของขาคลัตช์ได้
ค่าตรงตามที่ก าหนด

การปรับต้ังระยะฟรีก้านดัน  
จะต้องคลายน๊อตล๊อคก่อน  
แล้วจึงท าการหมุนก้านดันท่ีแม่
ป้ัมคลัตช์  เพื่อท าให้ระยะฟรี
ตราตามค่าท่ีก าหนด  เมื่อ
ปรับต้ังเสร็จแล้ว  ขันน๊อตล๊อค
ให้แน่น เพื่อยึดก้านดันไว้
ข้อเสนอแนะ
* เมื่อท าการกดแป้นเหยียบ
คลัตช์อย่างช้า ๆ  เพื่อตรวจสอบ
ระยะฟรีขาคลัตช์  ถ้ากดลงแล้ว
รู้สึกแข็งมาก จะท าให้การ
ตรวจสอบยากขึ้น
*  การปรับต้ังระยะฟรีขาคลัตช์  
จะต้องปรับต้ังหลังจากการ
ปรับต้ังความสูงขาคลัตช์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

การปรับต้ังระยะฟรีก้ามปู  ควร
ปลดสปริงดึงกลับ แล้วคลาย 
น๊อตล็อคต่อจากนั้นก็หมุนก้าน
ดันจนกระท่ังระยะฟรีก้ามปูได้
ตราตามท่ีก าหนด

ข้อเสนอแนะ
*  เมื่อท าการปรับต้ังระยะฟรี
ก้ามปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ควรกด
ท่ีแป้นเหยียบคลัตช์หลาย ๆ  คร้ัง
เพื่อตรวจดูว่าระยะฟรีขาคลัตช์
ได้ค่าตรงตามท่ีก าหนดหรือไม่



*  เมื่อท าการปรับต้ังความสูงขา
คลัตช์ ควรท าการปรับต้ังระยะฟรี
ด้วย

*  หลังจากที่ปรับต้ังระยะฟรี
แล้วควรกดแป้น   เหยียบคลัตช์
หลาย ๆ คร้ังเพื่อตรวจดูว่า
ระยะฟรีก้านดันตรงตามค่าท่ี
ก าหนดหรือไม่

แบบสาย การปรับต้ังความสูงขาคลัตช์
สามารถปรับต้ังได้เหมือนกันกับ
คลัตช์แบบใช้น้ ามันหรือแบบไฮ
ดรอลิกส์

การปรับต้ังระยะฟรีก้ามปูกด
คลัตช์โดยการดึงเอา โอ-ริง  
ออกแล้วดึงหรือดันสาย
ลวดสลิงจนกระท่ังระยะฟรี
ถูกต้อง แล้วเสียบ โอ-ริงเข้าท่ี
เดิม



การวินิจฉัยข้อขัดขอ้งของกระปกุเกียร์ธรรมดา

ข้อขัดข้อง สาเหตุท่ีเป็นไปได้ การแก้ไขข้อขัดขอ้ง
1. เข้าเกียรย์าก
    หรือเข้าเกียร์  
    ไม่ได้

1.1  ชุดเฟืองเกียร์ช ารุด
1.2  คันเข้าเกียร์สึกหรอ
1.3  กลไกเข้าเกียร์ช ารุด

1.1  ตรวจสอบชุดเฟืองเกียร์
1.2  เปลี่ยนคันเกียร์ใหม่
1.3  ตรวจซ่อมกลไกเข้าเกียร์

2. น้ ามันเกียร์รั่ว 2.1  ซีลน้ ามันหรือโอริงบวมหรือ 
       ฉีกขาด
2.2  ปะเก็นขาด

2.1  เปลี่ยนซีลน้ ามันหรอืโอริง
       ใหม่
2.2  เปลี่ยนปะเก็นใหม่

3. เกียร์หลุด 3.1  ชุดเกียร์ช ารุด 3.1  ตรวจซ่อมชุดเกียร์ใหม่
4. เกียรเ์สียงดัง
    ผิดปกติ

4.1  น้ ามันเกียร์ลดต่ าลงมาก
4.2  ใช้น้ ามันเกียร์ไม่ได้มาตรฐาน
4.3  ชุดกลไกเข้าเกียร์ช ารุด
4.4  ชุดเฟืองเกียร์สึกหรอ

4.1 เติมน้ ามันเกียร์ให้ได้ตามระดบั
      ที่ก าหนด
4.2 ใชน้้ ามันเกียร์ตามที่บริษัทผู้  
       ผลิตรถยนต์ก าหนดในคู่มือ
4.3  ตรวจซ่อมชุดเฟืองเกียร์



การบริการกระปุกเกียร์ธรรมดา

      การตรวจเช็คระดับน้ ามันเกียร์
ตรวจดูการรั่วซึมของส่วนต่าง ๆ  และตรวจเช็คระดบั  น้ ามันเกียร์  โดยการ

ถอดปลั๊กเติม  ถ้าหากน้ ามันเกียร์มีความสกปรกจะต้องท าการเปลี่ยนน้ ามันเกียร์
ใหม่
*  ตรวจเช็คระดับน้ ามันเกียร์ที่ช่องเติมในระดบัล่างของช่องเติม
*   ตรวจเช็คระดับน้ ามันเกียร์ว่ามีความสกปรกหรือไม่

การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์
*  ถอดปลั๊กเติมและปลั๊กถ่ายน้ ามันเกียร์ออก
*  ปล่อยน ามันเกียร์ให้ไหลออกมาจนหมด
*  ขันปลั๊กถ่ายน้ ามันเกียร์ใหแ้น่นตามค่าที่ก าหนด
*  เติมน้ ามันเกียร์  ให้ได้ระดับล่างของช่องเติมหรือเติมจนกว่าน้ ามนัเกียร์จะไหล    

          ออกมา
*  ขันปลั๊กเติมน้ ามันเกียร์ให้แน่นตามค่าที่ก าหนด



การหาสาเหตุและแก้ไขข้องขัดข้องของกระปุกเกียร์อัตโนมัติ

ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ไขข้อขัดข้อง
1. ต าแหน่งเกียร์ไม่
ถูกต้อง

1.1  คันเข้าเกียร์ช ารุด
1.2  ปรับต้ังสายคันเกียร์ไม่ถูกต้อง
1.3  ชุดกลไกส่งก าลังช ารุด

1.1  ตรวจซ่อมคันเข้าเกียร์
1.2  ปรับต้ังสายคันเข้าเกียร์ใหม่
1.3  ตรวจซ่อมชุดกลไกส่งก าลัง

2.  น้ ามันเกียร์ลดลงต่ า
กว่าระดับท่ีก าหนด

2.1  ซีลบวมหรือฉีกขาด
2.2  กระปุกเกียร์แตกร้าว

2.1  เปลี่ยนซีลใหม่
2.2  ตรวจซ่อมกระปุกเกียร์

3.  น้ ามันเกียร์เปลี่ยนสี
หรือมีกลิ่นไหม้

3.1  มีสิ่งสกปรกปนเข้าไปในกระปุกเกียร์
3.2  ชุดกลไกส่งก าลังช ารุด
3.3  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ช ารุด
3.4  น้ ามันเกียร์เสื่อมสภาพการใช้งาน

3.1  เปลี่ยนน้ ามันเกียร์ใหม่
3.2  ตรวจซ่อมชุดกลไกส่งก าลัง
3.3  ตรวจซ่อมทอร์กคอนเวอร์เตอร์
3.4  เปลี่ยนน้ ามันเกียร์ใหม่

4. รถยนต์ไม่สามารถ
เคลื่อนท่ีได้ในทุก
ต าแหน่งเกียร์

4.1  น้ ามันเกียร์ลดต่ ากว่าระดับท่ีก าหนด
4.2  ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ช ารุด
4.3  ตะแกรงกรองทางเข้าน้ ามันอุดตัน
4.4  กระเดื่องล๊อกเกียร์จอดช ารุด
4.5  ปรับต้ังสายคันเกียร์ไม่ถูกต้อง

4.1  เติมน้ ามันเกียร์ให้ได้ระดับตามท่ีก าหนดใน
คู่มือ
4.2  ตรวจซ่อมทอร์กคอนเวอร์เตอร์
4.3  ล้างท าความสะอาดตะแกรงกรอง
4.4  ตรวจซ่อมกระเดื่องล๊อกเกียร์
4.5  ปรับต้ังสายคันเกียร์ใหม่


