หน่ วยที่ 1
เรื่อง ระบบส่ งกำลังรถยนต์
(Powertrain System)

หน่ วยที่ 1
ระบบส่ งกำลังรถยนต์ (Powertrain System)
ระบบส่ งกำลังในรถยนต์ คือกำรส่ งกำลังที่เกิดขึ้นจำกเครื่ องยนต์ไปขับเคลื่อนล้อรถยนต์ให้สำมำรถ
เคลื่ อนที่ไปได้ ในกำรส่ งถ่ำยกำลังนี้ จะประกอบด้วยเครื่ องยนต์ คลัตช์ เกี ยร์ เพลำกลำง เฟื องท้ำย และ
เพลำขับล้อ ดังนั้นนักเรี ยนจะต้องศึกษำให้เข้ำใจถึ งหลักกำรในกำรส่ งกำลังรถยนต์ เพื่อจะได้นำควำมรู ้ ไป
ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
1.1 ส่ วนประกอบของรถยนต์
ส่ วนประกอบของรถยนต์สำมำรถแบ่งได้ 4 ส่ วน คือ
1.1.1 เครื่ องยนต์ ทำหน้ำที่ เป็ นแหล่งกำเนิดพลังงำน
1.1.2 ระบบส่ งกำลัง ทำหน้ำที่ ถ่ำยทอดกำลังจำกเครื่ องยนต์ไปยังล้อรถยนต์
1.1.3 โครงรถ ทำหน้ำที่ รองรับเครื่ องยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ ำหนัก ระบบ
พวงมำลัย และตัวถัง
1.1.4 ตัวถังรถยนต์ ประกอบด้วยโครงสร้ำงภำยใน รวมถึงที่นงั่ ระบบปรับอำกำศ ระบบไฟแสง
สว่ำง ระบบควำมปลอดภัย และอื่น ๆ
กำรออกแบบระบบส่ งกำลังในรถยนต์มีจุดประสงค์พ้นื ฐำนอยูห่ ลำยประกำรดังนี้
 กำรถ่ำยทอดกำลังจำกเครื่ องยนต์ไปยังล้อ
 ตัดและต่อกำลังจำกเครื่ องยนต์ที่ส่งไปยังล้อ
 เปลี่ยนแปลงอัตรำควำมเร็ วตำมสภำพกำรใช้งำน
 เปลี่ยนทิศทำงกำรขับเคลื่อนให้เคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำและถอยหลัง

1.2 ส่ วนประกอบและหน้ ำที่ของระบบส่ งกำลัง
ระบบส่ งกำลัง ประกอบด้วย คลัตช์ กระปุกเกียร์ เพลำกลำง เฟื องท้ำย เพลำท้ำย
ตุก๊ ตำเพลำกลำง

เครื่ องยนต์

เพลำท้ำย
เพลำกลำง

กระปุกเกียร์

ข้อต่ออ่อน

คลัตช์

ข้อต่อเลื่อน

เฟื องท้ำย

ภำพที่ 1.1 แสดงส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์

1.2.1 คลัตช์ (Clutch)
คลัตช์ ทำหน้ำที่ตดั และต่อกำลังระหว่ำงเครื่ องยนต์กบั กระปุกเกียร์ โดยอำศัยควำม
ฝื ดของแผ่นคลัตช์และล้อช่วยแรงในกำรขับเคลื่อนรถยนต์
กระปุกเกียร์
ลูกปื นกดคลัตช์

ล้อช่วยแรง

แผ่นคลัตช์

ฝำครอบแผ่น ขำกดคลัตช์
คลัตช์
ภำพที่ 1.2 แสดงลักษณะของชุดคลัตช์

1.2.2 กระปุกเกียร์ (Transmission)
กระปุกเกียร์ ทำหน้ำที่เปลี่ยนอัตรำทดเพื่อเพิม่ หรื อลดแรงบิดให้เหมำะสมกับภำระ
งำน โดยรับกำลังจำกเครื่ องยนต์ผำ่ นแผ่นคลัตช์ส่งมำยังชุดเฟื องในกระปุกเกียร์ และส่ งต่อไปยังล้อ

ภำพที่ 1.3 แสดงลักษณะของกระปุกเกียร์

1.2.3 เพลำกลำง (Propeller Shaft)
เพลำกลำง ทำหน้ำที่ส่งกำลังจำกกระปุกเกียร์ ไปยังเฟื องท้ำยในระบบขับเคลื่อน
ล้อหลัง ประกอบด้วย ข้อต่อเลื่อน (Slip joint) ข้อต่ออ่อน (Universal joint) เพลำกลำง (Propeller Shaft)
ข้อต่ออ่อน
เพลำกลำง
ข้อต่อเลื่อน

ภำพที่ 1.4 แสดงลักษณะของเพลำกลำง

1.2.4 เฟื องท้ำย (Differential)
เฟื องท้ำย ทำหน้ำ ที่รับกำลังจำกเพลำกลำงและส่ งกำลังต่อไปยังล้อ ในขณะรถวิง่
ทำงตรงเฟื องท้ำยจะทำให้ลอ้ ทั้งสองข้ำงถูกขับให้หมุนด้วยควำมเร็ วเท่ำกัน แต่เมื่อรถเลี้ยวโค้ง เฟื องท้ำย
จะทำให้ลอ้ ด้ำนนอกหมุนเร็ วกว่ำล้อด้ำนใน
ทำให้ลอ้ ด้ำนนอกหมุนเร็ วกว่ำล้อด้ำนใน
เรื อนเฟื องทด
เฟื องข้ำง

เฟื องบำยศรี

รู ปที่ 1.5 แสดงลักษณะของเฟื องท้ำย
แผ่นชิม

แหวนรอง

หน้ำแปลน

เฟื องเดือยหมู
ลูกปื นเฟื องเดือย
ซีลเฟื่ อง หมู
ภำพที่ 1.5 แสดงลักษณะของเฟื องท้ำย

1.2.5 เพลำท้ำย (Rear Axles)
เพลำท้ำย ทำหน้ำที่ รับน้ ำหนักในส่ วนท้ำยของรถยนต์ เพลำท้ำยถูกออกแบบมำใช้งำนกับ
รถยนต์ชนิ ดต่ำงๆ ไม่เหมือนกัน ที่ใช้งำนปั จจุบนั แบ่งออกได้ 3 ชนิด คือเพลำท้ำยแบบลอย เพลำท้ำยแบบกึ่ง
ลอย เพลำท้ำยแบบลอย ¾
เสื้ อเพลำท้ำย
เพลำท้ำย

แหวนกั้นลูกปื น
ปะเก็น
ลูกปื น

ซีล

ภำพที่ 1.6 แสดงลักษณะของเพลำท้ำย

1.2.5.1 เพลำท้ำยแบบลอย (Full-Floating Axel)
เพลำท้ำยแบบลอยมีลูกปื นติดตั้งอยูบ่ นเสื้ อเพลำท้ำย (Axel Housing) โดย
เสื้ อเพลำท้ำยจะรับน้ ำหนักทั้งหมดของรถยนต์ เพลำท้ำยแบบนี้นิยมใช้กบั รถบรรทุกขนำดใหญ่
ลูกปื นล้อ
ด้ำนนอก

เสื้ อเฟื องท้ำย

ดรัมเบรก
เสื้ อเพลำท้ำย

เพลำท้ำย

ดุมล้อ

ลูกปื นล้อด้ำนใน
ภำพที่ 1.7 แสดงลักษณะของเพลำท้ำยแบบลอย

1.2.5.2 เพลำท้ำยแบบกึ่งลอย (Sami-Floating Axel)
เพลำท้ำยแบบกึ่งลอยมีลูกปื นติดตั้งอยูท่ ี่เสื้ อเพลำท้ำย เพลำท้ำยแบบนี้มี
เสื้ อเพลำท้ำยและเพลำขับ (Axel Shaft) จะเฉลี่ยกันรับน้ ำหนักของรถยนต์ นิยมใช้กบั รถเก๋ งและรถบรรทุก
ขนำดเล็ก
เสื้ อเฟื องท้ำย

ลูกปื นล้อ
เสื้ อเพลำท้ำย

ล้อ

เพลำขับ
ดรัมเบรก
ภำพที่ 1.8 แสดงลักษณะของเพลำท้ำยแบบกึ่งลอย

1.2.5.3 เพลำท้ำยแบบลอย ¾ (Three-Quarter Floating Axel)
เพลำท้ำยแบบนี้จะใช้กบั รถกระบะและรถบรรทุกขนำดกลำง กำรรับ
น้ ำหนักเพลำขับจะรับน้ ำหนัก ¼ ส่ วนเสื้ อเพลำท้ำยจะรับน้ ำหนัก ¾
ลูกปื นล้อ
ด้ำนนอก

เสื้ อเฟื องท้ำย
เสื้ อเฟื องท้ำย

ดรัมเบรก

เสื้ อเพลำท้ำย

ดุมล้อ

เพลำท้ำย
ลูกปื นล้อด้ำนใน
ภำพที่ 1.9 แสดงลักษณะของเพลำท้ำยแบบลอย ¾

1.3 ชนิดของกำรส่ งกำลัง
กำรออกแบบกำรส่ งกำลังขึ้นอยูก่ บั สิ่ งต่อไปนี้
1.3.1 กำรวำงตำแหน่งเครื่ องยนต์ (Engine Position) กำรวำงตำแหน่งเครื่ องยนต์ จะมีวิธีกำร
วำงได้ 2 แบบ คือ
1. กำรวำงตำแหน่งเครื่ องยนต์ในแนวตำมยำว (Longitudinal Engine) ลักษณะ
กำรวำงจะวำงขนำนกับโครงรถยนต์
2. กำรวำงตำแหน่งเครื่ องยนต์ในแนวขวำง (Transverse Engine) ลักษณะกำร
วำงจะวำงตั้งฉำกกับโครงรถยนต์
3.2 กำรติดตั้งเครื่ องยนต์ (Engine Location)
เครื่ องยนต์ติดตั้งอยูด่ ำ้ นหน้ำ ด้ำนหลัง หรื อตรงกลำงของรถยนต์ มีดงั นี้

(ก) เครื่ องยนต์อยูด่ ำ้ นหน้ำขับเคลื่อนล้อหลัง

(ข) เครื่ องยนต์อยูด่ ำ้ นกลำงขับเคลื่อนล้อหลัง

(ค) เครื่ องยนต์อยูด่ ำ้ นหน้ำขับเคลื่อนล้อหน้ำ
หมำยเหตุ :

A : เครื่ องยนต์

(ง) เครื่ องยนต์อยูด่ ำ้ นหลังขับเคลื่อนล้อหลัง

B : เพลำส่ งกำลัง

C : เกียร์

D : เฟื องท้ำย

ภำพที่ 1.10 แสดงลักษณะของกำรติดตั้งเครื่ องยนต์

1.4 ระบบกำรขับเคลือ่ น
กำรส่ งกำลังจำกเครื่ องยนต์ไปยังล้อรถยนต์ แบ่งระบบขับเคลื่อนได้ 3 ชนิด คือ
4.1 ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง (Rear Wheel Drive , RWD)
ระบบขับเคลื่อนล้อหลังเครื่ องยนต์จะส่ งกำลังผ่ำนเกียร์ ไปยังล้อขับเคลื่อน ระบบนี้แบ่งได้อีก
3 แบบ คือ
1) เครื่ องยนต์ติดตั้งด้ำนหน้ำขับเคลื่อนล้อหลัง (Front Wheel Drive) ดังรู ปที่ 1.11
2) เครื่ องยนต์ติดตั้งตรงกลำงขับเคลื่อนล้อหลัง (Middel Engine Rear Wheel Drive)
ดังรู ปที่ 1.12
ด้ำนหน้ำ
เฟื องบังคับเลี้ยว

เครื่ องยนต์

กระปุกเกียร์
เฟื องท้ำย

ภำพที่ 1.11 แสดงลักษณะของเครื่ องยนต์ติดตั้งด้ำนหน้ำขับเคลื่อนล้อหลัง

ด้ำนหน้ำ
เฟื องบังคับเลี้ยว

ชุดส่งกำลัง

เครื่ องยนต์

ภำพที่ 1.12 แสดงลักษณะของเครื่ องยนต์ติดตั้งตรงกลำงขับเคลื่อนล้อหลัง

3) เครื่ องยนต์ติดตั้งด้ำนหลังขับเคลื่อนล้อหลัง (Rear Engine Rear Wheel Drive)
ดังรู ปที่ 1.13
ด้ำนหน้ำ

เฟื องบังคับเลี้ยว

เครื่ องยนต์

ชุดส่งกำลัง

ภำพที่ 1.13 แสดงลักษณะของเครื่ องยนต์ติดตั้งด้ำนหลังขับเคลื่อนล้อหลัง

4.2 ระบบขับเคลื่อนล้อหน้ำ (Front Wheel Drive , FWD)
ระบบส่ งกำลังแบบขับเคลื่ อนล้อหน้ำ เครื่ องยนต์จะติดตั้งอยู่ดำ้ นหน้ำของรถยนต์ ระบบนี้
สำมำรถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ เครื่ องยนต์วำงขวำงโครงรถ (Transverse) และเครื่ องยนต์วำงตำมยำวขนำน
กับโครงรถ (Longitudinal) ระบบส่ งกำลังแบบนี้จะนิยมใช้กนั มำกในรถยนต์ขนำดเล็ก ขนำดกลำง
ชุดส่งกำลัง

เครื่ องยนต์

ภำพที่ 1.14 แสดงลักษณะของเครื่ องยนต์วำงขวำงตำมยำว โครงรถแบบขับเคลื่อนล้อหน้ำ
เครื่ องยนต์

เฟื องท้ำย
ชุดส่งกำลัง

ภำพที่ 1.15 แสดงลักษณะของเครื่ องยนต์วำง ขนำนกับโครงรถแบบขับเคลื่อนล้อหน้ำ

4.3 ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (Four Wheel Drive , 4 WD)
ระบบกำรส่ ง ก ำลัง แบบขับ เคลื่ อ น 4 ล้อ จะมี ก ำรส่ ง ก ำลัง ทั้ง ล้อหน้ำ และล้อ หลัง ระบบนี้
สำมำรถแบ่ งออกได้ 2 แบบ คื อ ระบบขับเคลื่ อนแบบบำงเวลำ และระบบขับเคลื่ อนตลอดเวลำ ระบบ
ขับเคลื่อนแบบนี้จะนิยมใช้กบั รถยนต์ตรวจกำรณ์ และรถยนต์ที่ใช้ในพื้นที่ทุรกันดำร

เฟื องท้ำยอยูด่ ำ้ นหน้ำ

เครื่ องยนต์

กระปุกเกียร์
เฟื องท้ำยอยูด่ ำ้ นหลัง

ภำพที่ 1.16 ลักษณะกำรขับเคลื่อน 4 ล้อบำงเวลำ

ชุดเพลำขับด้ำนหน้ำ

ชุดเกียร์ธรรมดำ 5 ควำมเร็ ว

เครื่ องยนต์

เฟื องท้ำยกลำง
เพลำขับ

ชุดเพลำขับด้ำนหลัง

ภำพที่ 1.17 ลักษณะกำรขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลำ

แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 1
เรื่อง ระบบส่ งกำลังรถยนต์
คำสั่ง : จงตอบคำถำมดังต่อไปนี้
1. จำกรู ปให้นกั เรี ยนเขียนชื่ อส่ วนประกอบของระบบส่ งกำลังแบบระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
ตำมหมำยเลขที่กำหนด ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
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2. จงบอกส่ วนประกอบของระบบส่ งกำลังรถยนต์
คำสัง่ : ให้นำตัวอักษรด้ำนขวำมือมำเติมให้สัมพันธ์กนั
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1. เครื่ องยนต์
2. คลัตช์
3. กระปุกเกียร์
4. เพลำกลำง
5. เพลำท้ำย
6. เฟื องท้ำย
7. ลูกปื นรองรับเพลำกลำง
8. เพลำขับ
9. ข้อต่อเลื่อน
10. ข้อต่ออ่อนแบบกำกบำท

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Slip joint
Rear axle
Propeller shaft
Engine
Clutch
Center support bearing
Transmission
Drive shaft
Differential
Universal joint

3. จงบอกหน้ำที่ของส่ วนประกอบในระบบส่ งกำลัง
1. ระบบส่ งกำลัง ทำหน้ำที่............................................................................................................
2. คลัตช์ ทำหน้ำที่.......................................................................................................................
3. กระปุกเกียร์ ทำหน้ำที...............................................................................................................
4. เพลำกลำง ทำหน้ำที่.................................................................................................................
5. เฟื องท้ำย ทำหน้ำที่....................................................................................................................
6. เพลำท้ำยทำหน้ำที่.....................................................................................................................
4. กำรออกแบบกำรส่ งกำลังขึ้นอยูก่ บั สิ่ งใด
1......................................................................................................................................................
2…………………………………………………………………………………………………..
5. ระบบขับเคลื่อนสำมำรถแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ
1......................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….

6. จงทำเครื่ องหมำยถูก  หน้ำข้อควำมที่ถูกต้องและเครื่ องหมำยผิด  หน้ำข้อควำมที่ผดิ

………1. รถยนต์ที่มีกำรขับเคลื่อนแบบ FR ไม่จำเป็ นต้องมีเพลำกลำง
……….2. ในยุคปั จจุบนั นิยมออกแบบรถยนต์นงั่ เป็ นลักษณะกำรขับเคลื่อนแบบ FR
……….3. ข้อดีของกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำ คือ ไม่มีเพลำท้ำยจึงทำให้น้ ำหนักเบำและประหยัด
เชื้อเพลิง
……….4. ในถิ่นทุรกันดำรควรใช้รถยนต์ที่มีกำรขับเคลื่อนแบบ 4 WD
……….5. เมื่อรถเลี้ยวโค้งเฟื องท้ำยจะทำให้ลอ้ ด้ำนนอกหมุนช้ำกว่ำล้อด้ำนใน
……….6. รถยนต์ที่มีกำรขับเคลื่อนแบบ FR ล้อหน้ำทำหน้ำที่ขบั เคลื่อนและล้อหลังทำหน้ำที่
บังคับเลี้ยว
……….7. คุณสมบัติของรถยนต์ที่มีกำรขับเคลื่อนล้อหลังคือสำมำรถระบำยควำมร้อนได้ดี และ
สำมำรถกระจำยน้ ำหนักบรรทุกลงที่ตำแหน่งล้อหลัง
……….8. เพลำท้ำยทำหน้ำที่รองรับน้ ำหนักและเป็ นที่ติดตั้งส่ วนประกอบต่ำง ๆ ของรถยนต์ เช่น
เฟื องท้ำย แหนบ และเพลำข้ำง เป็ นต้น
……….9. ข้อต่อเลื่อน ทำหน้ำที่ เปลี่ยนอัตรำทดควำมเร็ วของรถยนต์
……….10. ข้อต่ออ่อนแบบกำกบำท ทำหน้ำที่ปรับกำรเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของเพลำกลำง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แบบประเมินผลหลังเรียน
หน่ วยที่ 1 ระบบส่ งกำลังรถยนต์
คำสั่ ง : จงทำเครื่ องหมำยกำกบำท (x) ลงในคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดไม่ ใช่ ส่วนประกอบของระบบส่ งกำลังรถยนต์
ก. เพลำข้อเหวีย่ ง
ข. เพลำท้ำย
ค. ข้อต่อเลื่อน
ง. เพลำกลำง
2. ข้อใดหมำยถึงระบบส่ งกำลังรถยนต์
ก. กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำทดของเฟื องเกียร์
ข. รับกำลังงำนจำกกำรจุดระเบิดภำยในห้องเผำไหม้
ค. กำรส่ งกำลังงำนจำกก้ำนกระทุง้ ไปยังกระเดื่องกดลิ้น
ง. กำรถ่ำยทอดกำลังงำนจำกเครื่ องยนต์ไปขับล้อรถยนต์
3. ข้อใดคือส่ วนประกอบของระบบส่ งกำลังของรถยนต์
ก. เครื่ องยนต์ กระปุกเกียร์ ข้อต่อ เพลำขับล้อ เฟื องท้ำย เพลำกลำง
ข. เครื่ องยนต์ คลัตช์ กระปุกเกียร์ ข้อต่อ เพลำกลำง เฟื องท้ำย เพลำขับล้อ
ค. เครื่ องยนต์ กระปุกเกียร์ ข้อต่อ เพลำกลำง เฟื องท้ำย เพลำขับล้อ
ง. เครื่ องยนต์ กระปุกเกียร์ ข้อต่ออ่อน ข้อต่อ คลัตช์ เฟื องท้ำย เพลำขับล้อ
4. ข้อใดคือส่ วนประกอบที่ทำหน้ำที่ปรับเปลี่ยนกำลังงำนที่รับมำจำกเครื่ องยนต์
ก. คลัตช์
ข. เพลำกลำง
ค. กระปุกเกียร์
ง. เฟื องท้ำย
5. กำรวำงเครื่ องยนต์และกำรขับเคลื่อนแบบใดกระจำยน้ ำหนักดีที่สุด
ก. เครื่ องยนต์อยูห่ ลังขับเคลื่อนล้อหลัง
ข. เครื่ องยนต์อยูก่ ลำงขับเคลื่อนล้อหลัง
ค. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำขับเคลื่อนล้อหลัง
ง. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำขับเคลื่อนล้อหน้ำ

6. รถยนต์ที่ไม่ใช้เพลำกลำงเป็ นกำรขับเคลื่อนแบบใด
ก. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำขับเคลื่อนล้อหน้ำ
ข. เครื่ องยนต์อยูก่ ลำงขับเคลื่อนล้อหลัง
ค. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำขับเคลื่อนล้อหลัง
ง. เครื่ องยนต์อยูห่ ลังขับเคลื่อนล้อหลัง
7. ข้อใดไม่ ใช่ ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
ก. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำขับเคลื่อนล้อหน้ำ
ข. เครื่ องยนต์อยูก่ ลำงขับเคลื่อนล้อหลัง
ค. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำขับเคลื่อนล้อหลัง
ง. เครื่ องยนต์อยูห่ ลังขับเคลื่อนล้อหลัง
8. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำและล้อหลังเป็ นล้อตำมเป็ นกำรขับเคลื่อนแบบใด
ก. เครื่ องยนต์อยูห่ ลังขับเคลื่อนล้อหลัง
ข. เครื่ องยนต์อยูก่ ลำงขับเคลื่อนล้อหลัง
ค. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำขับเคลื่อนล้อหลัง
ง. เครื่ องยนต์อยูห่ น้ำขับเคลื่อนล้อหน้ำ
9. ข้อใดเป็ นข้อเสี ยของระบบขับเคลื่อนล้อหน้ำ
ก. น้ ำหนักรถเบำและประหยัดน้ ำมันเชื้ อเพลิง
ข. เพิ่มสมรรถนะในกำรขับขี่ขณะเลี้ยวโค้ง
ค. มีพ้นื ที่หอ้ งโดยสำรเพิม่ ขึ้น
ง. ขับขี่สบำยกว่ำรถขับเคลื่อนล้อหลัง
10. ข้อใดเป็ นข้อดีของระบบขับเคลื่อนล้อหลัง
ก. กำรบำรุ งรักษำสะดวก เพรำะเฟื องท้ำยและกระปุกเกียร์ แยกกัน
ข. กำรบำรุ งรักษำสะดวก เพรำะเฟื องท้ำยและกระปุกเกียร์ แยกกัน
ค. น้ ำหนักรถเบำและประหยัดน้ ำมันเชื้ อเพลิง
ง. ควบคุมทิศทำงกำรเลี้ยวโค้งได้แม่นยำ
ง. มีพ้นื ที่หอ้ งโดยสำรเพิ่มขึ้น
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