
หน่วยที่ 2 
เร่ือง ระบบคลตัช์ (Clutch System) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที ่2 
ระบบคลตัช์ (Clutch System) 

 
ระบบคลตัช์  เป็นอุปกรณ์ท่ีท ำหน้ำท่ีตดัหรือต่อก ำลงัท่ีส่งมำจำกเคร่ืองยนต์เพื่อประโยชน์ในกำร

เปล่ียนเกียร์โดยอำศยัควำมฝืดระหว่ำงแผ่นคลตัช์กบัแผน่กดคลตัช์ และลอ้ช่วยแรง          (Fly wheel) ดงันั้น 
คลตัช์จึงสำมำรถถ่ำยทอดก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนตไ์ปขบัลอ้รถยนต ์เพื่อกำรออกตวัของรถยนตส์ะดวกและน่ิม
นวล ดงันั้นนกัเรียนจะตอ้งศึกษำใหเ้ขำ้ใจถึงหลกักำรระบบคลตัช์ เพื่อจะไดน้ ำควำมรู้ไปปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
 

2.1  ส่วนประกอบคลตัช์ 
รถยนต์ท่ีใช้กระปุกเกียร์แบบธรรมดำ คลัตช์คือกลไกท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรต่อและตดัก ำลังจำก

เคร่ืองยนต์ไปยงักระปุกเกียร์ คลตัช์จะติดตั้งอยู่ระหว่ำงเคร่ืองยนต์กบักระปุกเกียร์ ชุดคลตัช์จะยึดติดกบัล้อ
ช่วยแรงดว้ยโบลตท่ี์ดำ้นหลงัของเคร่ืองยนตก์็คือเพลำขอ้เหวีย่ง อุปกรณ์ในชุดคลตัช์มีส่วนประกอบท่ีส ำคญั ๆ 
ดงัน้ีคือ 

  2.1.1 ลอ้ช่วยแรง (Flywheel) 
  2.1.2  แผน่คลตัช์ (Clutch Disc) 
  2.1.3  แผน่กดคลตัช์ (ClutchPressure Plate) 
  2.1.4  ลูกปืนกดคลตัช์ (ClutchRelease Bearing) 
  2.1.5  กำ้มปูกดคลตัช์(ClutchRelease Fork) 
  2.1.6  และเพลำคลตัช์ (Clutch Shaft Bearing) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

ภำพท่ี 2.1 แสดงส่วนประกอบของชุดคลตัช ์

แผน่คลตัช ์

ลอ้ช่วยแรง 

คลิปลอ็กลูกปืนกดคลตัช ์

ลูกปืนกดคลตัช ์

กำ้มปูกดคลตัช ์

แผน่กดคลตัช ์

ยำงกนัฝุ่ นกำ้มปูกดคลตัช ์

เพลำคลตัช ์
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2.1.1  ล้อช่วยแรง (Flywheel) 
 ลอ้ช่วยแรง ติดตั้งอยู่กบัเพลำขอ้เหวี่ยง (Crank Shaft) มีฟันเฟือง ( Ring Gear)  ติดอยู่กบัขอบด้ำน
นอกของลอ้ช่วยแรงลอ้ช่วยแรงผลิตจำกเหล็กหล่อผสมแกรไฟต ์ หนำ้สัมผสัดำ้นนอก  
มีลกัษณะเรียบติดแนบสนิทกบัแผน่คลตัช์ ลอ้ช่วยแรงท ำหนำ้ท่ี เป็นตวัสะสมพลงังำน เพื่อช่วยลด 
อำกำรสั่นของเคร่ืองยนต ์   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2.2 แสดงลกัษณะลอ้ช่วยแรง 

 

2.1.2  แผ่นคลตัช์  (Clutch  Disc) 
แผ่นคลัตช์ท ำหน้ำท่ี ถ่ำยทอดแรงบิดให้เป็นไปอย่ำงรำบเรียบ โดยไม่มีอำกำรกระตุก และต้อง

ถ่ำยทอดก ำลงัอยำ่งต่อเน่ืองโดยไม่เกิดกำรล่ืนไถล 
แผน่คลตัช์ มีลกัษณะเป็นแผน่กลม ๆ ท ำจำกเหล็กกลำ้เป็นแผน่บำง ๆ มีแผน่ควำมฝืดท่ีท ำมำจำกวสัดุ

ท่ีเป็นแร่ใยหิน (Asbestos) ผสมผงโลหะ เช่นผงทองแดง ทองเหลือง เพื่อช่วยในกำรจบัตวักนัท่ีหน้ำสัมผสั 
เพิ่มควำมทนทำน ทนต่อควำมร้อนและแรงเสียดทำนสูง โดยจะถูกยึดติดอยูก่บัผิวของแผน่คลตัช์ทั้งสองดำ้น
ดุมของแผน่คลตัช์จะถูกท ำให้เป็นร่องไวส้วมกบัเพลำรับก ำลงัจำกเคร่ืองยนตท่ี์มีลกัษณะเช่นเดียวกนั เพื่อให้
แผ่นคลตัช์นั้นสำมำรถเล่ือนไปมำบนเพลำได ้เม่ือคลตัช์ท ำงำน แผ่นคลตัช์จะถูกบีบให้อดัอยู่กบัลอ้ช่วยแรง
ดว้ยแรงกดของชุดแผน่กดคลตัช์ใหห้มุนไปกบัเพลำรับก ำลงัของกระปุกเกียร์ดว้ยควำมเร็วท่ีเท่ำกบัเคร่ืองยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลอ้ช่วยแรง 

http://www.zorly.com/images_corvette/2008/09/26/ZR1 transmission twin-disc clutch system.jpg


 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 2.3 แสดงลกัษณะแผน่คลตัช ์
 

2.1.3  แผ่นกดคลตัช์ (Pressure Plate) 
แผน่กดคลตัช์ จะท ำหนำ้ท่ี ยดึและติดตั้งชุดอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของคลตัช์ โดยจะยดึกดแผน่คลตัช์ใหแ้นบ

สนิทกบัลอ้ช่วยแรงโดยมีสปริงกดอยูท่ี่ดำ้นหลงัของแผน่กดคลตัช์ หนำ้สัมผสัของแผน่กดคลตัช์จะตอ้งเรียบ
สม ่ำเสมอกนั ถำ้แผน่กดมีแรงกดไม่สม ่ำเสมอก็จะท ำให้แรงกดท่ี        แผน่คลตัช์เอียงและเกิดกำรเสียดสี  เกิด
ควำมร้อน  และเกิดกำรสึกหรอ  และท ำใหค้ลตัช์ล่ืนได ้ ชุดกดแผน่คลตัช์ท่ีใชอ้ยูก่บัรถยนตท์ัว่ ๆ ไปปัจจุบนัมี
อยู ่ 2  แบบ  คือ 

1. แผ่นกดคลตัช์แบบขดลวดสปริง  (Coil  Spring  Clutch)  
จะมีอยู ่ 3 ขำ  ท่ีเรียกวำ่น้ิวคลตัช์  ขำคลตัช์  หรือ “ตีนผ”ี แต่ละขำอยูใ่นรูปส่ีเหล่ียมของ 

ฝำครอบคลตัช์  และยึดอยูก่บัสลกัเกลียวปรับของขำคลตัช์ แผน่กดคลตัช์แบบน้ีถูกอดัแน่นกบัลอ้ช่วยแรงได้
ดว้ยแรงกดของขดลวดสปริงจ ำนวนตั้งแต่  6 – 12  ตวั  ท่ีติดตั้งโดยรอบในแนวตั้งฉำกกบัแผน่กดคลตัช์  เม่ือ
แผน่คลตัช์ถูกแผน่กดคลตัช์อดัแน่นกบัลอ้ช่วยแรง  แผน่คลตัช์จึงหมุนไปพร้อมกบั   เพลำขอ้เหวีย่ง  และท ำให้
เพลำคลตัช์ซ่ึงสวมอยูก่บัแผน่คลตัช์หมุนตำมไปดว้ย  เม่ือกดคลตัช์  ขำคลตัช์ถูกกดลงเป็นกำรตดักำรส่งก ำลงั  
ลูกปืนคลตัช์เล่ือนเขำ้หำปลำยดำ้นใน และปลำยดำ้นนอกของ  3  ขำ  กระดกยกแผน่กดคลตัช์ใหอ้อกจำกแผน่
คลตัช์  ท ำใหแ้ผน่คลตัช์เป็นอิสระ จึงเป็นกำรตดักำรส่งก ำลงัจำกเคร่ืองยนต ์
 
 
 
 
 
 

สปริงแผน่คลตัช ์
โครงแผน่คลตัช ์

หมุดย  ้ำ 

ผำ้คลตัช ์

ดุมแผน่คลตัช ์



 

 
  
  
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภำพท่ี 2.4  แสดงลกัษณะแผน่กดคลตัชแ์บบขดลวดสปริง 
 

2. แผ่นกดคลตัช์แบบไดอะแฟรม(Diaphram  Spring  Clutch) 
                     หรือแบบหวี  แผ่นกดคลัตช์แบบน้ีใช้แผ่นไดอะแฟรมสปริงท่ีท ำจำกโลหะเหล็กกล้ำท่ีผ่ำน
กรรมวิธีกำรผลิต โดยกำรอดัข้ึนรูป และชุบแขง็ดว้ยควำมร้อน กดแผน่กดคลตัช์ใหอ้ดัแน่นกบัลอ้ช่วยแรง และ
เม่ือปลำยหวีคลตัช์ถูกกดแผ่นไดอะแฟรมถูกดนัเขำ้ด้ำนใน ตำ้นกบัแหวนท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นจุดหมุน ขอบดำ้น
นอกของขอบไดอะแฟรมจะดึงให้แผ่นกดคลตัช์แยกออกจำกแผ่นคลตัช์  และแผ่นคลตัช์ก็จะหมุนไดอ้ย่ำง
อิสระขอ้ดีของคลตัช์แบบแผน่ไดอะแฟรมคือ 
          1.  แรงกดท่ีเกิดข้ึนไดเ้ท่ำ ๆ กนัทุกจุด 
          2.  มีควำมสมดุลดีกวำ่แบบขดลวดสปริง เน่ืองจำกเป็นวงกลมแผน่เดียว 

   3.  ออกแรงกดนอ้ยกวำ่แบบขดลวดสปริง แรงกดเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยเม่ือแผน่คลตัช์สึก 
           4.  แรงกดไม่เปล่ียนแปลงขณะควำมเร็วสูง  

ฝำครอบคลตัช ์
ยดึ น้ิวคลตัช ์

ยดึ 

โบลท์ปรับตั้ง 
น้ิวคลตัช ์

สปริงขด 

แผน่กดคลตัช ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2.5  แสดงลกัษณะแผน่กดคลตัชแ์บบสปริงไดอะแฟรม 

 

2.1.4  ลูกปืนกดคลตัช์ (Release Bearing) 
ลูกปืนกดคลตัช์ท ำหนำ้ท่ี กดหวคีลตัช์ใหเ้คล่ือนท่ีไปในแนวทิศทำงเดียวกบัลอ้ช่วยแรงเพื่อ 

ดึงแผ่นกดคลตัช์ให้เคล่ือนท่ีถอยออกมำ  ลูกปืนคลตัช์น้ีจะติดอยู่กบัตวัก้ำมปูคลตัช์ ส่วนตวัรองรับจะเป็น
แผน่วงแหวนหนำติดอยู่กบัตวัคลตัช์หรือหวีคลตัช์  ซ่ึงมีขนำดเท่ำๆกนักบัตวัลูกปืนกดคลตัช์และจะหมุนไป
พร้อมๆ กนักบัแผน่กดคลตัช์ ลูกปืนกดคลตัช์จะท ำเป็นชุดส ำเร็จอดัจำระบีซีลปิดอยำ่งดีเพื่อป้องกนักำรช ำรุด
ไม่ใหเ้สียหำยไดง่้ำยจึงไม่จ  ำเป็นตอ้งมีกำรหล่อล่ืน 
 
 
 
 

ฝำครอบคลตัช ์

แผน่สปริงยดึ 

ฝำครอบคลตัช ์

ไดอะแฟรมสปริง 

ฝำครอบคลตัช ์

แผน่กดคลตัช ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2.6  แสดงลกัษณะลูกปืนกดคลตัช ์

 

2.1.5  ก้ามปูกดคลตัช์ (Release fork) 
 กำ้มปูกดคลตัช์จะยื่นออกมำทำงดำ้นขำ้งของตวัเรือนคลตัช์ (Clutch housing) ในกำรติดตั้งจะมีสปริง

ส ำหรับดันซีลกันฝุ่ นท่ีปิดรูตวัเรือนคลัตช์น้ี เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่ นละอองเข้ำไปภำยใน จะมีสตดัหัวกลม 
(Clutch ball stud) ท่ีอยู่ดำ้นขำ้งในตวัเรือนคลตัช์ท ำหน้ำท่ีเป็นจุดหมุนให้กำ้มปู     กดคลตัช์ในขณะท่ีปลำย
ดำ้นนอกของกำ้มปูกดคลตัช์ จะเคล่ือนท่ีไปมำของโดยกำรท ำงำนของ คลตัช์ท ำให้ลูกปืนกดคลตัช์ (Throwout 

bearing) ประกอบอยูท่ี่ปลำยของกำ้มปูกดคลตัช์เคล่ือนท่ีไปมำดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 2.7 แสดงลกัษณะกำ้มปูกดคลตัช ์

 
 
 

ลูกปืนกดคลตัช ์

กำ้มปูกดคลตัช ์



 
2.1.6  เพลาคลตัช์หรือเพลารับก าลงั (Clutch Shafter Input Shaft ) 
 เพลำคลตัช์มีลกัษณะดงัน้ี ดำ้นหวัของเพลำคลตัช์มีฟันหนำ้เฟือง  (Dog Teeth)  ส ำหรับต่อกบัปลอก
ดุมคลตัช์ หรือปลอกเล่ือนของต ำแหน่งเกียร์4 และบนเพลำคลตัช์ยงัมีเฟืองฟันเฉียงขบกบัเฟืองฟันเฉียงตวัแรก
บนเพลำรอง ส่วนดำ้นปลำยของเพลำคลตัช์สวมอยูก่บัลูกปืนปลำยเพลำคลตัช์ซ่ึงอยูใ่นเบำ้ของเพลำขอ้เหวี่ยง
เพลำคลตัช์ท ำหน้ำท่ีรับก ำลงัจำกเคร่ืองยนตส่์งไปยงักระปุกเกียร์ บนเพลำคลตัช์ มีแผน่คลตัช์เคล่ือนท่ีไปมำ 
ตำมควำมยำวของร่อง (Spline) เม่ือแผน่คลตัช์หมุนจะท ำใหเ้พลำคลตัช์หมุนตำมไปดว้ย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.8 แสดงลกัษณะเพลำคลตัชห์รือเพลำรับก ำลงั 
 

2.2  หน้าที่ของคลตัช์ 
คลตัช์รถยนตเ์ป็นอุปกรณ์ท่ีท ำหนำ้ท่ี ต่อและตดัก ำลงัจำกเคร่ืองยนตไ์ปยงักระปุกเกียร์เพื่อประโยชน์

ในกำรเปล่ียนเกียร์โดยอำศยัควำมฝืดระหวำ่งแผ่นคลตัช์กบัแผน่กดคลตัช์ และลอ้ช่วยแรง (Fly wheel) ดงันั้น
คลตัช์จึงสำมำรถถ่ำยทอดก ำลงังำนเพียงเล็กน้อยจำกเคร่ืองยนต์ ไปขบัลอ้รถยนต ์เพื่อท่ีจะท ำให้กำรออกตวั
ของรถยนตส์ะดวกและน่ิมนวล 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.9  แสดงประกอบหนำ้ท่ีของคลตัช์ 

 
 

เคร่ืองยนต ์

คลตัช ์

กระปุกเกียร์ 

ขอ้ต่ออ่อน 

เพลำกลำง 
เฟืองทำ้ย 

กรวยคลตัช ์ เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์4) 
 

ฟันเฟือง เพลำคลตัช ์
สไปลน์เพลำคลตัช ์

http://www.learnsquare.net/contents/carscare/equipment/eq012.html


 
2.3  หลกัการท างานของคลตัช์ 

เม่ือไม่เหยยีบคลตัช์ ลอ้ช่วยแรง (Fly wheel) จะประกบติดกบัแผน่คลตัช์ (Clutch disc)  
และแผ่นคลัตช์ก็จะถูกประกบด้วยแผ่นกดคลัตช์ (Clutch Pressure Plate ) อีกชั้ นหน่ึงโดยแผ่น กคลัตช์ 
(Pressure plate) จะประกอบเป็นชุดเดียวกับฝำครอบคลัตช์ (Clutch cover) และสปริงไดอะแฟรม (Spring 
diaphragm)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะตดัก ำลงั    ขณะต่อก ำลงั 
 

ภำพท่ี 2.10  แสดงกำรท ำงำนของระบบคลตัช ์
 

เม่ือผูข้บัข่ีออกแรงเหยียบแป้นเหยียบคลตัช์ท่ีอยูใ่นรถยนตแ์รงเหยียบน้ี จะถูกถ่ำยทอดออกไปสู่กำ้มปู
กดคลตัช์ ซ่ึงมีแกนยื่นออกมำนอกห้องคลัตช์ เม่ือกำ้มปูกดคลตัช์ไดรั้บแรงมำ ก็จะส่งแรงเขำ้ไปกดลูกปืนกด
คลตัช์ท่ีติดตั้งอยูบ่นแกนเพลำคลตัช์ และอยูติ่ดกบับริเวณ ศูนยก์ลำงของแผ่นสปริงไดอะแฟรม ท ำให้บริเวณ
จุดศูนยก์ลำงของแผน่สปริงไดอะแฟรม ยบุลงไปในขณะท่ีบริเวณศูนยก์ลำงของ แผน่สปริงไดอะแฟรมยุบลง
ไปจะท ำให้ขอบแผน่สปริงไดอะแฟรมกระดกข้ึน ซ่ึงปลำยขอบแผน่สปริงไดอะแฟรมน้ีจะยึดติดกบัดำ้นหลงั
ของแผ่นกดคลตัช์ กำรกระดกข้ึนของ ปลำยขอบแผ่นสปริงไดอะแฟรมเสมือนหน่ึงไปดึงแผ่นกดคลตัช์ ให้
ถอยหลงัออกมำ เม่ือเป็นเช่นน้ีแรงกดท่ีกระท ำต่อ      แผน่คลตัช์ ก็จะลดนอ้ยลง ยิ่งถำ้ผูข้บัข่ีเหยียบแป้นคลตัช์ 
ให้สุดระยะแป้นเหยียบคลัตช์ ก็จะยิ่งท ำให้ แผ่นคลตัช์เป็นอิสระมำกข้ึน จุดน้ีเองท่ีจะเป็นประโยชน์ตอน
เปล่ียนเกียร์ เม่ือเปล่ียนเกียร์เรียบร้อย     ผูข้บัข่ีก็คืนเทำ้ออกมำจำกแป้นเหยยีบคลตัช์ สปริงไดอะแฟรมก็จะดนั
ลูกปืนกดคลตัช์ บนเพลำคลตัช์ กลบัคืนสู่ท่ีเดิม พร้อมทั้งแผน่กดคลตัช์ก็จะกลบัคืนไปกดคลตัช์ดงัเดิม 

2.4  ชนิดของคลตัช์ 
คลัตช์รถยนต์ในปัจจุบนัท่ีนิยมใช้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือคลัตช์แบบแห้ง (Dry Clutch ) และคลัตช์

อตัโนมติั (Automatic  Clutch) 
 

ลอ้ช่วยแรง แผน่คลตัช ์
แผน่กดคลตัช ์

ลอ้ช่วยแรง แผน่คลตัช ์
แผน่กดคลตัช ์



 
1. คลตัช์แบบแหง้ (Dry Clutch) มีลกัษณะเป็นจำนกลมท ำดว้ยโลหะเหล็กกลำ้เป็นแผน่ 

บำง ๆ ตรงกลำงของแผน่คลตัช์จะเซำะเป็นร่องสไปลน์ (Spline hub) ใชส้วมกบัเพลำคลตัช์ สำมำรถเคล่ือนท่ีไป
มำ บนเพลำรับก ำลงัได ้ส่วนของผำ้คลตัช์ทั้ง 2 ดำ้นเป็นแผน่ควำมฝืดและทนควำมร้อนท ำมำจำกสำรสังเครำะห์
ประเภท แอสเบสทอส ผสมโลหะใยหิน สปริงของแผน่คลตัช์จะท ำหนำ้ท่ียึดโครงคลตัช์ในขณะท่ีแผน่คลตัช์มี
แรงบิดและส่งก ำลงังำนปัจจุบนันิยมใชใ้นรถยนตน์ัง่และรถบรรทุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.11  แสดงลกัษณะของแผน่คลตัชแ์บบแหง้ (Dry Clutch) 
 

2. คลตัช์อตัโนมติั (Automatic  Clutch) มีช่ือเรียกอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ 
(Torque Convertor) เป็นคลตัช์ของเหลวท่ีบรรจุน ้ ำมนั ไฮดรอลิกอยูภ่ำยในป้ัมอิมเพลเลอร์และเทอร์ไบน์รัน
เนอร์โดยอำศยัควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนตเ์ป็นหลกั แรงเหวี่ยงของน ้ ำมนัไฮดรอลิกส์ท่ีอยูใ่นป้ัมอิมเพลเลอร์ 
เหวี่ยงไปกระทบกบัครีบของเทอร์ไบน์รันเนอร์ท ำให้เทอร์ไบน์รันเนอร์หมุนไปในทิศทำงเดียวกบัเพลำขอ้
เหวี่ยงขบัชุดเกียร์ใหส้ำมำรถหมุนต่อไป ในขณะรถยนตมี์ควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนตต์ ่ำหรือเดินเบำน ้ำมนัไฮ
ดรอลิกส์ สำมำรถส่งก ำลงัไดเ้พียงบำงส่วนแต่เม่ือเพิ่มควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต์มำกข้ึนป้ัมอิมเพลเลอร์ก็จะ
เหวี่ยงน ้ ำมนัไฮดรอลิกส์แรงข้ึนท ำให้กำรส่งก ำลังจำกเคร่ืองยนต์ไปยงัชุดเกียร์เพิ่มข้ึน ส่งผลให้รถยนต์
สำมำรถเคล่ือนท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ     
 
 
 
 
 
 
 

แผน่คลตัชแ์บบแหง้ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2.12  แสดงลกัษณะคลตัชอ์ตัโนมติั (Automatic  Clutchor Torque Convertor) 
 

2.5  กลไกควบคุมการท างานของระบบคลตัช์ 
คลตัช์รถยนตเ์ป็นอุปกรณ์ส ำคญัท่ีท ำหนำ้ท่ีตดัหรือต่อก ำลงัท่ีส่งมำจำกเคร่ืองยนตไ์ปยงั 

กระปุกเกียร์  วธีิกำรควบคุมกำรท ำงำนของคลตัชแ์บ่งได ้2 ลกัษณะคือ 
1. กำรควบคุมคลตัช์แบบกลไกซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ แบบกำ้นต่อ และแบบใชส้ำย 

กำรท ำงำนแบบกำ้นต่อ ประกอบดว้ย แป้นเหยียบคลตัช์ กำ้นต่อ โดยกำ้นต่อช่วงท่ี  1  ส่งแรงผำ่นไปยงักำ้นต่อ
ช่วงท่ี 2 และกำ้นต่อช่วงท่ี 2 ส่งแรงผำ่นไปยงักำ้นต่อช่วงท่ี 3 และจะท ำงำนแบบน้ีต่อไปเร่ือย ๆ ตำมจ ำนวน
ช่วงต่อท่ี บริษทัผูผ้ลิตออกแบบ ต่อจำกนั้นกำ้นต่อช่วงสุดทำ้ยจะไปกดกำ้มปูกดคลตัช์ ลูกปืนกดคลตัช์ และชุด
กดแผ่นคลัตช์ ท ำให้แผ่นคลตัช์เป็นอิสระ ซ่ึงเป็นกำรตดัก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนต์ท่ีส่งไปยงักระปุกเกียร์ 

คลตัช์อตัโนมติั 



 

กำ้มปูกดคลตัช์
ชกดคลตัช ์

ปัจจุบนัไม่นิยมใช ้กำรควบคุมคลตัช์ดว้ยกลไกแบบกำ้นต่อ เพรำะกำ้นต่อแต่ละช้ินสึกหรอเร็วกว่ำปกติ และ
ตอ้งมีกำรปรับตั้งระยะกำรควบคุมบ่อยคร้ัง ไม่เช่นนั้นจะท ำใหก้ระปุกเกียร์มีเสียงดงัและเขำ้เกียร์ยำก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2.13 แสดงส่วนประกอบคลตัชแ์บบกลไกหรือกำ้นต่อ 

 
 กำรควบคุมคลตัช์ท่ีใช้สำยหรือเรียกว่ำ คลตัช์แบบสำย เป็นกำรควบคุมกำรท ำงำนของคลตัช์ โดยใช้
อุปกรณ์สำยคลตัช์ เป็นตวัต่อวงจรควบคุมกำรท ำงำนของคลตัช์ ระหว่ำงคนัเหยียบคลตัช์  กบัตวัคลตัช์ ท่ีฝำ
ครอบคลตัช์ลกัษณะ ของสำยคลตัช์ประกอบ ดว้ยชุดสำยคลตัช์ลวดสลิงมีตวัหุม้ต่อระหวำ่งคนัเหยยีบคลตัช์ กบั
กำ้มปูคลตัช์ท่ีเส้ือคลตัช์  เม่ือกดคนัเหยียบคลตัช์ จะเป็นตวัดึงกำ้มปูคลตัช์ไปกดลูกปืนคลตัช์ให้แผน่กดคลตัช์
ออกจำกแผน่คลตัช์ ท ำใหแ้ผน่คลตัช์ลอยตวัเป็นอิสระ  เม่ือปล่อยคลตัช์สปริงท่ีต่ออยูก่บักำ้มปูคลตัช์ ก็จะดึงให้
กำ้มปูคลตัช์กลบัเขำ้ท่ีเดิม  แผน่คลตัช์ก็จะเขำ้สัมผสักบัผิวหนำ้แปลนของลอ้ช่วยแรงซ่ึงคลตัช์จะต่อวงจรกำร
ส่งก ำลงัของเคร่ืองยนตก์บัเกียร์ปัจจุบนัไม่นิยม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลอ้ช่วยแรง 

แผน่คลตัช ์
ชุดกดแผน่คลตัช ์

ลูกปืนกดคลตัช ์

กำ้มปูกดคลตัช ์

สำยคลตัช ์

นอตปรับตั้งระยะฟรีคลตัช ์

แป้นเหยยีบคลตัช ์

คนัเหยยีบคลตัช ์

สปริง 

ลูกปืนกดคลตัช ์

ชุดกดแผน่คลตัช ์ แผน่คลตัช ์
ลอ้ช่วยแรง 

กำ้นต่อ 

แป้นเหยยีบคลตัช ์

คนัเหยยีบคลตัช ์

สปริงดึงกลบั 

นอตปรับตั้งระยะฟรีคลตัช ์

จุดหมุนกลไกกำ้นต่อ 



 

 
ภำพท่ี 2.14 แสดงส่วนประกอบคลตัชแ์บบสำย 

 2.   กำรควบคุมคลตัช์แบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic  Clutch) เป็นกำรควบคุมกำรท ำงำนของ 
คลตัช์โดยใช้ระบบไฮดรอลิกเช่ือมต่อกำรท ำงำนระหว่ำงแม่ป๊ัมคลตัช์เพิ่มแรงดนัน ้ ำไฮดรอลิกส์ ส่งผ่ำนทำง
ท่อโดยได้แรงกดจำกแป้นคลตัซ์กดผ่ำนแม่ป๊ัมคลตัซ์ส่งแรงดนัน ้ ำมนัวิ่งไปถึงลูกป๊ัมคลตัซ์ไปดนัให้กำ้มปู
คลตัช์กดคลตัซ์ท ำงำนเป็นกำรตดัและต่อก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนต์ส่งไปยงักระปุกเกียร์ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใช้
โดยกนัทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภำพท่ี 2.15  แสดงส่วนประกอบคลตัชแ์บบไฮดรอลิก 

 
กำรควบคุมคลตัช์แบบไฮดรอลิกส์ มีส่วนประกอบมีดงัน้ี 

1.  แม่ป้ัมคลตัช์ตวับน (ClutchMaster Cylinder) มีหน้ำท่ีสร้ำงแรงดนัไฮดรอลิกส์ เม่ือได้รับแรงกด
จำกคลตัชชุ์ดลูกยำงแม่ป๊ัมคลตัช์จะเคล่ือนตวัผลกัดนัน ้ำมนัคลตัช์ใหเ้กิดแรงดนัส่งไปยงัท่อน ้ำมนัคลตัช์   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สปริงดงึกลบั ลอ้ช่วยแรง 
แผน่คลตัช ์แผน่กดคลตัช ์

ลูกปืนกดคลตัช ์

กระปุกน ้ ำมนัคลตัช ์

ป้ัมคลตัชต์วับน 

หวัไล่ลม 

ป๊ัมคลตัชต์วัล่ำง 

ท่อน ้ ำมนั 

กำ้นดนั 

นอตปรับตั้งระยะฟรีคลตัช ์

คนัเหยยีบคลตัช ์

กำ้มปู 

กดคลตัช ์แป้นเหยยีบคลตัช ์

แม่ป๊ัมคลตัช์ตวับน 



 
ภำพท่ี 2.16 แสดงแม่ป๊ัมคลตัชต์วับน 

 2.   ป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำง (Operating Cylinder) จะติดตั้งอยู่ท่ีเส้ือเคร่ืองยนต์ใกลก้บัชุดคลตัช์มีหน้ำท่ีรับ
แรงดนัไฮดรอลิกส์ จำกป๊ัมคลตัช์ตวับนเม่ือเหยียบคลตัช์แรงดนัไฮดรอลิกส์ท่ีส่งมำจะดนัลูกยำงท ำให้ลูกสูบ
ไปดนักำ้นดนัเคล่ือนท่ีไปดนัขำกดคลตัช์และลูกปืนกดคลตัช์ท ำใหค้ลตัช์ตดัและต่อก ำลงั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2.17 แสดงส่วนประกอบป๊ัมคลตัชต์วัล่ำง 
 

การท างานของแม่ป๊ัมคลตัช์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2.18  แสดงแม่ป๊ัมคลตัชต์วับนและป๊ัมคลตัชต์วัล่ำง 

 

ช่องน ้ ำมนัถูกเปิด 

สปริงดนักลบั
111 

หอ้ง A 

หอ้ง B 

ลูกสูบ 

ช่องทำงน ้ ำมนั 

ป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2.19  แสดงกำรท ำงำนของแม่ป๊ัมคลตัชต์วับนขณะเหยยีบคลตัชแ์ละปล่อยคลตัช ์

 
ขณะเหยยีบคลตัช์ 

 ลูกสูบแม่ป๊ัมคลตัช์จะเคล่ือนตวัไปดำ้นซ้ำย เม่ือเหยียบคลตัช์ดนัให้น ้ ำมนัคลตัช์ในแม่ป๊ัมคลตัช์ไหล
ผำ่นล้ินทำงเขำ้ไปยงัถว้ยน ้ำมนัคลตัช์ และอีกส่วนหน่ึงจะไหลไปยงั ป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำงซ่ึงจะมีขั้นตอนดงัน้ี เม่ือ
ลูกสูบเคล่ือนตวัไปทำงดำ้นซำ้ยไดร้ะยะพอประมำณจะท ำใหบ้่ำร่องสปริงดนัลูกสูบกลบั (ซ่ึงจะบงัคบักำ้นล้ิน
ทำงเขำ้) เคล่ือนท่ีท ำให้กำ้นล้ินทำงเขำ้เคล่ือนตวัไปทำงดำ้นซ้ำยโดยแรงดนัของสปริงรูปกรวย ซ่ึงท ำให้ล้ิน
ทำงเขำ้ ซ่ึงอยูป่ลำย ของกำ้นล้ินทำงเขำ้ปิดทำงน ้ ำมนัท่ีจะเขำ้สู่ถว้ยน ้ ำมนัคลตัช์ ท ำให้ห้อง A และห้อง B แยก
จำกกนัโดยเด็จขำดเป็นเหตุให้แรงดนัภำยในห้อง A เพิ่มข้ึน แรงดนัจึงส่งผำ่นสำยยำงและท่อน ้ ำมนัคลตัช์ไป
ยงัลูกสูบท่ีป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำง 

ขณะปล่อยคลตัช์ 
 เม่ือปล่อยคลตัช์ ลูกสูบแม่ป๊ัมคลตัช์จะเคล่ือนท่ีกลบัด้ำนขวำโดย แรงดนัของสปริงดนักลบัท ำให้
แรงดนัน ้ำมนัคลตัช์ลดลง เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีกลบัสุดสู่ต ำแหน่งเดิม กำ้นล้ินก็จะถูกดึงกลบัมำทำง ดำ้นขวำโดย
บ่ำร่องสปริงดนักลบั (สปริงรูปกรวย มีแรงน้อยกว่ำสปริงดนักลบั) ท ำให้ล้ินทำงเขำ้เปิดช่องทำงน ้ ำมนัและ
ช่องทำงห้อง A กบั B จะต่อถึงกนั ถว้ยรองน ้ำมนัคลตัช์จะเป็นตวัรองรับกำรเปล่ียนแปลงปริมำณน ้ ำมนัคลตัช์
ในแต่ละช้ิน ส่วนของระบบคลตัช์ และระดบัน ้ำมนัภำยในถว้ยจะเพิ่มข้ึน 
 
 

หอ้ง B 

หอ้ง A ช่องน ้ ำมนัถูกปิด 

ไปยงัแม่ป๊ัมคลตัชต์วัล่ำง 
กำ้นดนั 

ลูกสูบ 
แป้นเหยยีบคลตัชถ์ูกกด 

บ่ำรองสปริงดนักลบั กำ้นล้ินทำงเขำ้ 
สปริงรูปกรวย 
ล้ินทำงเขำ้ 



 
 
2.6  สาเหตุข้อขัดข้อง และการแก้ไขระบบคลตัช์ 
      สำเหตุขอ้ขดัขอ้งของคลตัช์รถยนต ์มีดงัต่อไปน้ี 
ตำรำงท่ี 1.1 สำเหตุขอ้ขดัขอ้งและกำรแกไ้ขระบบคลตัช์ 

ปัญหาข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข 
1.  คลตัช์ล่ืน (Slipping) 
 
 
 
 
 
 
2.  คลตัช์กระแทก หรือกระตุก 
     (Grabbing) 
 
 
 
 
3.  คลตัช์มีเสียงดงั (Noises)  
 
 
 
 
 
4.  คลตัช์สั่น (Clutch Pedal 
Pulsation) 
 
 
 

1.  ปรับตั้งระยะฟรีและควำมสูง 
แป้นเหยยีบคลตัช์ไม่ถูกตอ้ง 
2.  สปริงขด หรือไดอะแฟรม 
สปริง ช ำรุด 
3.  แผน่คลตัช์สึกหรอ 
4.  ผำ้คลตัช์เป้ือนน ้ำมนั หรือ 
จำรบี 
1.  กำ้นดนัคลตัช์ติดขดั 
 
2.  ดุมคลตัช์ติดขดัอยูบ่นร่อง 
เพลำคลตัช์ 
3.  สปริงแผน่คลตัช์หรือแผน่ 
คลตัช์แตกหกั 
1.  ลูกปืนกดคลตัช์ช ำรุด 
2.  ร่องดุมแผน่คลตัช์สึกหรอ 
3.  ตีนผคีลตัช์หรือไดอะแฟรม 
สปริงไม่ไดร้ะดบัหรือช ำรุด 
4.  สปริงแผน่คลตัช์หรือแผน่ 
คลตัช์แตกหกั 
1.  แผน่คลตัช์บิดเบ้ียว 
2.  ชุดกดแผน่คลตัช์บิดเบ้ียว 
3.  หนำ้สัมผสัของลอ้ช่วยแรง 
บิดเบ้ียว 
4.  สปริงขดหรือไดอะแฟรม 
สปริงบิดเบ้ียว 

1.  ปรับตั้งระยะฟรีและควำมสูง 
 
2.  เปล่ียนสปริงขด หรือ 
ชุดกดแผน่คลตัช์ 
3.  เปล่ียนแผน่คลตัช์ 
4.  ท ำควำมสะอำด หรือเปล่ียน 
แผน่คลตัช์ 
1.  ท ำใหฟ้รีหรือปรับตั้งกำ้น 
ดนัคลตัช์ 
2.  หล่อล่ืนหรือเปล่ียนแผน่ 
คลตัช ์
3.  เปล่ียนแผน่คลตัช์ 
 
1.  เปล่ียนลูกปืนกดคลตัช์ 
2.  เปล่ียนแผน่คลตัช์ 
3.  ปรับแต่ง หรือเปล่ียนชุดกด
แผน่คลตัช์ 
4.  เปล่ียนแผน่คลตัช์ 
 
1.  เปล่ียนแผน่คลตัช์ 
2.  เปล่ียนชุดกดแผน่คลตัช์ 
3.  ซ่อมหรือเปล่ียนลอ้ช่วยแรง 
 
4.  ปรับตั้งหรือเปล่ียนสปริงขด 
หรือไดอะแฟรมสปริง 



 
 

ปัญหาข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข 
5.  คลตัช์จำกไม่สุดเม่ือเหยยีบ 
แป้นเหยยีบคลตัช์ 
 
 
 
 
6.  คลตัช์มีเสียงดงัขณะยงัไม่ได ้
เหยยีบคลตัช์     
 
 
 
 
7.  คลตัช์แบบใชข้องเหลว 
(Hydraulic Clutch) ขดัขอ้ง 
 

1.  ลูกปืนปลำยเพลำคลตัช์ 
ลูกปืนเพลำคลตัช์ หลวม 
2.  ร่องดุมแผน่คลตัช์และร่อง 
เพลำคลตัช์สึกหรอ 
3.  สปริงแผน่คลตัช์หรือยำง 
คล๊อบป้ิงช ำรุด 
1.  ลูกปืนปลำยเพลำคลตัช์ 
ลูกปืนเพลำคลตัช์ หลวม 
2.  ร่องดุมแผน่คลตัช์และร่อง 
เพลำคลตัช์สึกหรอ 
3.  สปริงแผน่คลตัช์หรือยำง 
คล๊อบป้ิงช ำรุด 
1.  ระดบัของน ้ำมนัคลตัช์ต ่ำกวำ่
ระดบัท่ีก ำหนด 
2.  ป้ัมคลตัช์ตวับนร่ัวซึม 
 
3.  ขอ้ต่อน ้ำมนัร่ัวซึม 
4.  กระบอกคลตัช์ตวัล่ำงร่ัวซึม 
 

1.  เปล่ียนลูกปืนปลำยเพลำ
คลตัช์   หรือลูกปืนเพลำคลตัช์  
2.  เปล่ียนแผน่คลตัช์หรือเพลำ 
คลตัช ์
3.  เปล่ียนแผน่คลตัช์ 
 
1.  เปล่ียนลูกปืนปลำยเพลำ
คลตัช์   หรือลูกปืนเพลำคลตัช์  
2.  เปล่ียนแผน่คลตัช์หรือเพลำ 
คลตัช ์
3.  เปล่ียนแผน่คลตัช์ 
 
1.  เติมน ้ำมนัคลตัช์และตรวจ 
รอยร่ัวซึม 
2.  เปล่ียนชุดซ่อมป้ัมคลตัช์ตวั
บน หรือเปล่ียนป้ัมคลตัช์ตวับน 
3.  ขนัขอ้ต่อน ้ำมนัใหแ้น่น       
4. เปล่ียนชุดซ่อมกระบอกคลตัช์
ตวัล่ำง หรือเปล่ียนกระบอก
คลตัช์ตวัล่ำง 

 

 
ขั้นตอนการทดสอบปัญหาข้อขัดข้องของคลตัช์ 
การทดสอบคลตัช์ลืน่ 
 1.  ดึงเบรกมือใหสุ้ดแลว้ติดเคร่ืองยนต์ 
 2.  เหยยีบคลตัช์ใหสุ้ด  แลว้เขำ้เกียร์ในต ำแหน่งเกียร์ 4 หรือ 5 
 3.  ค่อย ๆ  เหยยีบคนัเร่งเพิ่มข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และปล่อยแป้นเหยยีบคลตัช์ชำ้ๆ 
 หมายเหตุ   ถำ้เคร่ืองยนตไ์ม่ดบัแสดงวำ่คลตัช์ล่ืน ถำ้เคร่ืองยนตด์บัแสดงวำ่สภำพแผน่ 
คลตัช์ปกติ 
 



 
 
การทดสอบปัญหาคลตัช์ส่ัน  มีดงัน้ี  

 1.  ดึงเบรกมือใหสุ้ด แลว้ติดเคร่ืองยนต์ 
2.  เขำ้เกียร์ใน ต ำแหน่งเกียร์ 1 

 3.  ค่อย ๆ ปล่อยแป้นเหยยีบคลตัช์ชำ้ๆ  
 หมายเหตุ   หำกพบวำ่คลตัช์สั่น ใหต้รวจหนำ้สัมผสัของลอ้ช่วยแรง ชุดกดแผน่คลตัช์ 
หรือแผน่คลตัช์  
การทดสอบคลตัช์ไม่จาก 
 1.  ดึงเบรกมือใหสุ้ดแลว้ติดเคร่ืองยนต์ 
 2.  ปล่อยคลตัช์ในต ำแหน่งเกียร์วำ่ง 
 3.  เล่ือนคนัเกียร์อยำ่งชำ้ๆ ไปท่ีต ำแหน่งถอยหลงั โดยไม่ตอ้งเหยยีบคลตัช์รอจนกระทัง่เกียร์เกิดเสียง
ดงั 
 4.  เม่ือเกียร์เกิดเสียงดงั ให้เหยยีบคลตัช์ชำ้ๆ แลว้เขำ้เกียร์ 
 หมายเหตุ ถำ้หำกเหยยีบคลตัช์จนสุดเกียร์ยงัมีเสียงดงั  แสดงวำ่คลตัช์ไม่จำก ถำ้หำก 
เขำ้เกียร์ไดเ้งียบในขณะเหยยีบคลตัช์ และเปล่ียนเกียร์ไดน่ิ้มนวล แสดงวำ่ปัญหำไม่ไดเ้กิดจำกคลตัช์ไม่จำก 
 
การทดสอบปัญหาคลตัช์มีเสียงดัง  มีดงัน้ี 
 1.   เหยยีบคลตัช์และติดเคร่ืองยนต์ 
 2.   ปล่อยคลตัช์ในขณะท่ีอยูใ่นต ำแหน่งเกียร์วำ่ง 
 3.   เหยยีบคลตัช์จนสุดอีก 1 คร้ัง 
             หำกพบวำ่คลตัช์มีเสียงดงัจำกลูกปืนคลตัช์ ชุดกดแผน่คลตัช์หรือแผน่คลตัช์ช ำรุด ใหเ้ปล่ียน 
แผน่คลตัช์ 
 ข้อควรจ า  ใหเ้หยยีบและปล่อยคลตัช์เร็วและชำ้สลบักนั  เพื่อตรวจเสียงดงัจำกคลตัช์  
 
คุณสมบัติของน า้มันคลตัช์น ้ ำมนัคลตัช์ท่ีใชก้บัรถยนตเ์ป็นชนิดเดียวกนั กบัน ้ำมนัเบรก เช่น DOT 3 และ DOT 4
โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. มีจุดเดือดสูง  ในขณะท่ีน ้ำมนัคลตัช์มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนน ้ำมนัจะไม่เกิดกำรขยำยตวั 
2. เกิดกำรระเหยตวันอ้ยท่ีสุดเม่ือมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน หรือ ลดลง 
3. ไม่ท ำปฏิกิริยำกบัอุปกรณ์ในระบบคลตัช์ เช่น กระบอกคลตัช์ ลูกยำงคลตัช์ ลูกสูบคลตัช์ 
4. น ้ำมนัคลตัช์ท่ีไดม้ำตรฐำนกำรรับรอง จะตอ้งมีสัญลกัษณ์  DOT  ก ำกบั 

 



 
 
2.7  การบ ารุงรักษาระบบคลัตช์ 

2.7.1  การตรวจความสูงแป้นเหยียบคลตัช์ 
   ควำมสูงแป้นเหยยีบคลตัช์ (Pedal Height) คือระยะระหวำ่งแป้นเหยยีบคลตัช์ต ำแหน่ง 

ปล่อยคลตัช์จนสุดถึงพื้นรถในแนวตั้งฉำกกบัแป้นเหยียบคลตัช์กำรปรับตั้งควำมสูงแป้นเหยียบคลตัช์ตอ้งอยู่
ในต ำแหน่งสกรูยนัคนัเหยยีบคลตัช์ 

   เม่ือแผน่คลตัช์สึก ระยะฟรีแป้นคลตัช์จะลดลงถำ้แผน่คลตัช์สึกมำกข้ึนจนไม่มี ระยะ 
ฟรีแป้นคลตัช์  จะท ำให้คลตัช์ล่ืนดงันั้น จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งปรับควำมยำวของกำ้นดนัป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำงและรักษำ
ระยะฟรีแป้นคลตัช์ให้คงท่ีในรถรุ่นปัจจุบนัมีกำรใช้ป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำงท่ีสำมำรถปรับระยะไดด้ว้ยตวัเองดงันั้น 
ระยะฟรีแป้นคลตัช์จึงไม่เปล่ียนแปลงควำมสูงแป้นคลตัช์ ถูกปรับไดท่ี้สกรูปรับตั้งแป้นคลตัช์และระยะฟรีแป้น
คลตัชถู์กปรับไดท่ี้ควำมยำวของกำ้นดนัป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 2.20  แสดงภำพระยะคนัเหยยีบคลตัช ์
 

ระยะฟรีแป้นเหยียบคลตัช์  คือระยะระหวำ่งกำ้นดนัลูกสูบถึงลูกสูบป้ัมคลตัช์ตวับนซ่ึงเป็นระยะกำร
เคล่ือนท่ีของแป้นเหยียบคลตัช์ ในต ำแหน่งปล่อยคลตัช์จนสุดถึงลูกสูบป้ัมคลตัช์ตวับนและระยะห่ำงระหวำ่ง

น็อตปรับตั้งระยะฟรีแป้นเหยยีบคลตัช ์

สกรูตั้งระยะฟรีแป้นเหยยีบคลตัช ์

ระยะฟรีแป้นเหยยีบคลตัช ์

ควำมสูงแป้นเหยยีบคลตัช ์

กำ้นดนัลูกสูบ 

พ้ืนรถ 

1.5-5 มม. 

145-155 มม. 



ลูกปืนกดคลตัช์กบัปลำยหวคีลตัช์ หรือตีนผคีลตัช์ ถำ้ไม่มีระยะฟรีระหวำ่งลูกปืนคลตัช์กบัปลำยหวคีลตัช์หรือ
ตีนผคีลตัช์จะท ำใหลู้กปืนกดคลตัช์และปลำยหวคีลตัช์ หรือตีนผคีลตัช์  สึกหรอ และช ำรุดได ้
 -  ถำ้ไม่มีระยะฟรีหรือคลตัช์ยนั  หมำยถึงในขณะนั้นมีแรงกดท่ีลูกปืนกดคลตัช์ และหวีคลตัช์  หรือ
ตีนผีคลตัช์ท ำให้แผน่กดคลตัช์กระดกออกจำกแผน่คลตัช์เล็กนอ้ย ซ่ึงสำมำรถส่งก ำลงัไปยงัเกียร์ได ้แต่ไม่มี
ประสิทธิภำพ  ซ่ึงเป็นสำเหตุใหค้ลตัช์ล่ืน 
 -  ถำ้มีระยะฟรีมำกเกินไป คลตัช์จำกไม่สุดกล่ำวคือแผน่คลตัช์ยงัคงสัมผสักบัหนำ้สัมผสัของลอ้ช่วย
แรง  และยงัมีกำรส่งก ำลงัจำกเคร่ืองยนต์ไปยงัเกียร์ซ่ึงส่งผลให้ในขณะเปล่ียนต ำแหน่งเกียร์จะเขำ้เกียร์ยำก
และมีเสียงดงั 
 -  กำรปรับตั้งควำมสูงแป้นเหยียบคลตัช์ปกติประมำณ 145 – 155 มิลลิเมตร ปรับดว้ยสกรู ปรับล๊อก
ใหแ้น่นดว้ยนอตล๊อก 
 -  ปรับระยะฟรีกำ้นดนัลูกสูบแม่ป๊ัมคลตัช์ ปกติประมำณ 1.0 – 1.5 มิลลิเมตร 
 -  ก ำหนดระยะฟรีแป้นเหยียบคลตัช์ให้มีระยะประมำณ 5 – 15 มิลลิเมตร โดยกำรหมุนกำ้นดนัและล๊
อกดว้ยนอต 
 -  ปรับระยะคลตัช์ให้อยูห่่ำงพื้นประมำณ 8 – 10 มิลลิเมตร เม่ือเหยยีบคลตัช์จนสุดแป้นเหยียบคลตัช์
ตอ้งไม่สัมผสักบัพื้นรถ 

 
2.7.2  การไล่ลมในระบบคลตัช์ 

           กำรไล่ลมคลตัช์ ทุกคร้ังท่ีถอดช้ินส่วนในระบบออก จะมีฟองอำกำศเขำ้ไปในระบบ  
ซ่ึงจะท ำให้แรงดนัน ้ ำมนัลดลง เพรำะอำกำศจะเป็นตวัหยุน่ท ำให้แรงดนัตอ้งดนัผำ่นอำกำศ กำรไล่ลมปกติจะ
ใชค้น 2 คนคือคนเหยยีบคนัคลตัช์คนหน่ึง และคนคลำยสกรูไล่ลมท่ีกระบอกหรือป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำงอีกคนหน่ึง
โดยปฏิบติัดงัน้ี 

        ท  ำควำมสะอำดหัวไล่ลม ใช้ท่อยำงหรือพลำสติกสวมหัวไล่ลมไวใ้ห้แน่น ปลำยท่ออีกดำ้น
หน่ึงอยูใ่นขวดแกว้ใสส ำหรับรับน ้ ำมนัท่ีไหลออกออกมำ ดงัรูปแสดงวิธีไล่ลมคลตัช์ เติมน ้ ำมนัคลตัช์ให้เต็ม 
ขนัสกรูไล่ลมท่ีกระบอกหรือป๊ัมคลตัช์ ตวัล่ำงใหแ้น่น ใหค้นท่ีอยูบ่นรถป๊ัมคนัคลตัช์ถ่ี ๆ หลำย ๆ คร้ัง (ในกำร
ป๊ัมคนัคลตัช์จะตอ้งเหยียบให้สุดและผอ่นให้สุดระยะ) แลว้เหยียบคนัคลตัช์ไว ้(ขณะน้ีคนัคลตัช์จะอยูสู่งจำก
พื้นรถ) คนท่ีอยูข่ำ้งล่ำงคลำยสกรูไล่ลมใหน้ ้ ำมนัและฟองอำกำศไหลออก (คนขำ้งบนยงัคงเหยียบคนัคลตัช์อยู่
แต่คนัคลตัช์จะจมลงมำถึงพื้น) แลว้ขนั  สกรูไล่ลมให้แน่น แลว้บอกให้คนขำ้งบนป๊ัมคนัคลตัช์อีกหลำย  ๆ 
คร้ังเช่นเดียวกบัเท่ียวแรก เม่ือคนขำ้งบนเหยียบคนัคลตัช์ไวค้นท่ีอยูข่ำ้งล่ำงคลำยสกรูไล่ลม ท ำดงักล่ำวเช่นน้ี
ซ ้ ำ ๆ หลำย ๆ คร้ังจนกระทัง่ฟองอำกำศหมดไป ในกำรไล่ลมน้ีจะตอ้งคอยตรวจระดบัน ้ำมนัให้หอ้งเก็บน ้ำมนั
ของ  แม่ป๊ัมคลตัช์บ่อย ๆ ถำ้พร่องตอ้งเติมใหเ้ต็ม เพรำะถำ้น ้ ำมนัแห้งอำกำศจะเขำ้ไปในระบบตอ้งเสียเวลำไล่
ลมอีก เม่ือฟองอำกำศหมดคนัคลตัช์จะแข็งข้ึน (เหยียบแลว้ไม่มีอำกำรหยุ่น) และเม่ือเหยียบคนัคลตัช์ กำ้นปู



คลตัช์จะเคล่ือนท่ีได้ปกติ หลังจำกไล่ลมแล้วจะตอ้งตรวจปรับระยะฟรีลูกปืนคลัตช์แล้วจึงทดลองขบัรถ
ตรวจสอบระยะควำมสูงต ่ำของระยะผอ่นคลตัช์จนแน่ใจวำ่ทุกอยำ่งถูกตอ้ง 
 

แบบฝึกหัด หน่วยที่ 2 

เร่ือง ระบบคลตัช์ 
 

ค ำสั่ง  :   จงตอบค ำถำมดงัต่อไปน้ี 
1.    จงบอกช่ือส่วนประกอบของระบบคลตัช์ตำมหมำยเลขใหถู้กตอ้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 1)……………………………………………    
 2)…………………………………………… 
      3)……………………………………………  
 4)…………………………………………… 
       5)…………………………………………… 
 6)…………………………………………… 
 
2.   จงเขียนช่ือส่วนประกอบของคลตัช์รถยนตต่์อไปน้ีเป็นภำษำไทย  
 1.   Flywheel………………………………………………………………………………. 
 2.   Clutch disc……………………………………………………………………………. 
 3.   Clutch  cover and pressure plate……………………………………………………… 
 4.   Clutch-release-bearing……………………………………………………………….. 
 5.   Clutch-release fork…………………………………………………………………… 

1 
2 

3 

4 

5 

6 



 6.   Clutch shaft  or Input shaft…………………………………………………………… 

 
 
3.  จงบอกหนำ้ท่ีของส่วนประกอบของคลตัช์ดงัต่อไปน้ี 
 1.  แผน่คลตัช์  
      ท ำหนำ้ท่ี……………………………………………………………………………….... 

2. ลอ้ช่วยแรง  
ท ำหนำ้………………………………………………………………………………....... 

 3.  แผน่กดคลตัช์  
      ท ำหนำ้ท่ี………………………………………………………………………………....... 
 4.  ลูกปืนกดคลตัช์   
      ท ำหนำ้ท่ี………………………………………………………………………………....... 
 5.  กำ้มปูกดคลตัช์  
      ท ำหนำ้ท่ี………………………………………………………………………………..... 
 6.  เพลำคลตัช์หรือเพลำรับก ำลงั 

    ท ำหนำ้ท่ี………………………………………………………………………………....... 
 
4.  จำกรูป จงอธิบำยหลกักำรท ำงำนของคลตัช์รถยนตแ์ละใส่ช่ือส่วนประกอบลงในช่องวำ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ขณะ.........................                                                     ขณะ......................... 

……..……………………………………………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………………….….………
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

   

 

 

 



5.  ปัจจุบนัคลตัช์ท่ีใชใ้นรถยนตส์ำมำรถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1…………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………… 
6.  วธีิกำรควบคุมกำรท ำงำนของคลตัชแ์บ่งได ้2 ลกัษณะคือ 
 1…………………………………………………………………………………………… 
 2…………………………………………………………………………………………… 
 
7.  จงอธิบำยกำรควบคุมกำรท ำงำนของคลตัช์แบบไฮดรอลิกส์ 
     ในขณะเหยยีบคลตัช์ 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….............. 
 

     ในขณะปล่อยคลตัช ์
 ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 
 
 
 



 
 
 
8.  จงบอกสำเหตุขอ้ขดัขอ้งและกำรแกไ้ขของระบบคลตัช์ลงในตำรำงต่อไปน้ี  
 

ปัญหำขอ้ขดัขอ้ง สำเหตุ กำรแกไ้ข 
1.  คลตัช์ล่ืน (Slipping) 1……………………………… 

2……………………………… 
3……………………………… 
4……………………………… 

1……………………………… 
2……………………………… 
3……………………………… 
4……………………………… 

2.  คลตัช์มีเสียงดงั (Noises) 1……………………………… 
2……………………………… 
3……………………………… 
4……………………………… 

1……………………………… 
2……………………………… 
3……………………………… 
4……………………………… 

3.  คลตัช์จำกไม่สุดเม่ือเหยยีบ 
แป้นเหยยีบคลตัช์ 

1……………………………… 
2……………………………… 
3……………………………… 
4……………………………… 

1……………………………… 
2……………………………… 
3……………………………… 
4……………………………… 

 

 
9.  จงเรียงล ำดบัขั้นตอนกำรท ำงำนของคลตัช์ในหวัขอ้ดำ้นล่ำง 
 ขั้นตอนการไล่ลมวงจรน า้มันคลตัช์ 
     ..........   ตรวจเช็คระดบัน ้ำมนัคลตัช์และเติมใหไ้ดร้ะดบัท่ีก ำหนด 
     ..........   ใหค้นท่ี 2 คลำยหวัไล่ลมคลตัช์ในขณะท่ีคนท่ี 1 ยงัคงเหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์ไว ้
     ..........   ใชท้่อยำงดำ้นหน่ึงสวมเขำ้กบัหวัไล่ลม อีกดำ้นหน่ึงจุ่มในภำชนะท่ีใส่น ้ำมนัคลตัช์ 
     ..........   ใหค้นท่ี 1 ปล่อยแป้นเหยยีบคลตัช์  จึงยอ้นกลบัมำท ำตำมขั้นตอนท่ี 1-4 ซ ้ ำ จนฟอง 
                  อำกำศในวงจรน ้ำมนัคลตัช์หมด 
     ..........   ใหค้นท่ี  1  ย  ้ำคลตัช์หลำย ๆ  คร้ัง  และเหยยีบคำ้งไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

10.  จงท ำเคร่ืองหมำยถูก () หนำ้ขอ้ควำมท่ีถูกตอ้งและเคร่ืองหมำยผดิ ()  หนำ้ขอ้ควำม 
       ท่ีไม่ถูกตอ้ง  
 
…….. 
 
…….. 
 
 
……... 
……... 
 
……... 
 
……... 
……... 
 

1.  น ้ำมนัคลตัช์ท่ีใชก้บัรถยนตไ์ม่ควรเป็นชนิดเดียวกบัน ้ำมนัเบรกน ้ำมนัคลตัช์ท่ีใชก้บั  
     รถยนตค์วรเป็นชนิดเดียวกบัน ้ำมนัเบรก 
2.  ในขณะอยูใ่นท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิสูง น ้ำมนัคลตัช์ท่ีดีจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนและจะเกิดกำร 
     ระเหย อยำ่งรวดเร็วในขณะอยูใ่นท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิสูง น ้ำมนัคลตัช์ท่ีดีจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
     แต่ไม่ระเหย 
3.  น ้ำมนัคลตัช์ท่ีไดม้ำตรฐำนกำรรับรองจะตอ้งมีสัญลกัษณ์  DOT  ก ำกบั 
4.  น ้ำมนัคลตัช์ท่ีดีควรท ำปฏิกิริยำกบัอุปกรณ์ในระบบคลตัช์เช่น ลูกยำงคลตัช์   เป็นตน้ 
     น ้ำมนัคลตัช์ท่ีดีไม่ควรท ำปฏิกิริยำกบัอุปกรณ์ในระบบคลตัช์เช่นลูกยำงคลตัช์ เป็นตน้ 
5.  เม่ือพบวำ่คลตัช์จำกไม่สุดเม่ือเหยยีบแป้นคลตัช์  แสดงวำ่กำรปรับตั้งระยะฟรีและควำม 
     สูงแป้นเหยยีบคลตัช์ไม่ถูกตอ้ง 
6.  คลตัช์มีเสียงดงัเพรำะสปริงแผน่คลตัช์หรือยำงคล๊อบป้ิงช ำรุด 
7.  หำกพบขอ้ต่อน ้ำมนัร่ัวซึม ขนัใหแ้น่นหรือใหเ้ปล่ียนลูกปืนใหม่หำกพบขอ้ต่อน ้ำมนั 
     ร่ัวซึมขนัใหแ้น่นหรือให้เปล่ียนขอ้ต่อ 

 
 
 
 

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



 
 

แบบประเมินผลหลงัเรียน 
หน่วยที ่ 2   ระบบคลตัช์ 

 
ค าส่ัง : จงท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท  (x)  ลงในค ำตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. ขอ้ใดเป็นกำรเรียงล ำดบัส่วนประกอบของระบบคลตัช์ในรถยนต ์
     ก. ลอ้ช่วยแรง แผน่คลตัช์   ชุดกดแผน่คลตัช์ ป๊ัมคลตัช์ตวับนลอ้ 
     ข. ลอ้ช่วยแรง ลูกปืนกดคลตัช์ แผน่คลตัช์   ชุดกดแผน่คลตัช์ 
     ค. ช่วยแรง แผน่คลตัช์ ลูกปืนกดคลตัช์ ชุดกดแผน่คลตัช์ 
     ง. ลอ้ช่วยแรง แผน่คลตัช์   ชุดกดแผน่คลตัช์ ป๊ัมคลตัช์ตวัล่ำง 
2. แผน่คลตัช์ติดตั้งอยูต่  ำแหน่งใด 
     ก. ลอ้ช่วยแรงกบัแผน่กดคลตัช์     
     ข. ลอ้ช่วยแรงกบักระปุกเกียร์ 
     ค. ชุดกดแผน่คลตัช์กบักระปุกเกียร์ 
     ง. ชุดกดแผน่คลตัช์กบัหวคีลตัช์ 
3. ขอ้ใดเป็นหนำ้ท่ีของระบบคลตัช์รถยนต ์   
      ก. ส่งก ำลงัหรือแรงบิดจำกเคร่ืองยนตไ์ปยงักระปุกเกียร์ 
      ข. ส่งถ่ำยแรงบิดจำกเฟืองทำ้ยไปขบัเคล่ือนลอ้หนำ้ใหเ้คล่ือนท่ี 
      ค. ตดัและต่อก ำลงัระหวำ่งเคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์ 
      ง. รับก ำลงัจำกเฟืองทำ้ยและส่งก ำลงัไปขบัเพลำขำ้ง 
4. เม่ือแผน่คลตัช์ถูกกดทนัทีทนัใดในขณะท ำงำนช้ินส่วนใดรับแรงกระแทกท่ีเกิดข้ึน 
     ก. ผำ้คลตัช ์
     ข. หวคีลตัช์ชุด 
     ค. ดุมคลตัช์ 
     ง. กดแผน่คลตัช์ 
5. อุปกรณ์ในขอ้ใดท่ีท ำหนำ้ท่ีตดัและต่อก ำลงังำนระหวำ่งเคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์ 
    ก. เฟืองทำ้ย 
     ข. คลตัช ์
     ค. เพลำกลำง 
     ง. กระปุกเกียร์ 



 
 
6. คลตัช์อตัโนมติัมีช่ือเรียกอีกอยำ่งหน่ึงวำ่ 
     ก. คลตัช์แหง้ 
     ข. ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 
    ค. คลตัช์น ้ำมนั 
     ง. คลตัช์เปียก 
7. อุปกรณ์ในขอ้ใดท่ีท ำหนำ้ท่ีตดัและต่อก ำลงังำนระหวำ่งเคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์ 
     ก. คลตัช์ 
     ข. กระปุกเกียร์ 
     ค. เพลำกลำง 
     ง. เฟืองทำ้ย 
8. ถำ้แผน่คลตัช์สึกหรอจะส่งผลอยำ่งไร    
      ก. คลตัช์มีเสียงดงั           
      ข. คลตัช์กระตุก                      
      ค. คลตัช์สั่น              
     ง. คลตัช์ล่ืน 
9. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกของกำรถอดชุดกดแผน่คลตัช์   
     ก. ถอดยำงกนัฝุ่ น                         
     ข. ถอดโบลตย์ดึชุดกดแผน่คลตัช์  
    ค. ถอดลูกปืนกดคลตัช์ และกำ้มปูกดคลตัช์   
     ง. ท ำเคร่ืองหมำยบนชุดกดแผน่คลตัช์และลอ้ช่วยแรง 
10. ท  ำไมจึงตอ้งไล่ลมระบบคลตัช์  
     ก. มีอำกำศอยูใ่นน ้ำมนัคลตัช์ท ำใหค้ลตัช์ยนั คลตัช์ล่ืน  
     ข. มีน ้ำมนัอยูใ่นน ้ำมนัคลตัช์ท ำใหมี้อำกำรหยุน่ตวัในขณะเหยยีบคลตัช์ 
     ค. มีน ้ำอยูใ่นน ้ำมนัคลตัช์ท ำใหค้ลตัช์ไม่จำก เปล่ียนเกียร์ยำก มีเสียงดงั 
     ง. มีอำกำศอยูใ่นน ้ำมนัคลตัช์ท ำใหค้ลตัช์ไม่จำกเปล่ียนต ำแหน่งเกียร์ยำกและมีเสียงดงั 
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