
 

 
 

หน่วยที่ 3 
เร่ือง กระปุกเกยีร์ขบัเคลือ่นล้อหลงั 

(Gearbox Rear wheel drive) 
 
 
 

 
 

 



หน่วยที ่3 
เร่ือง กระปุกเกยีร์ขบัเคลือ่นล้อหลงั 

(Gearbox Rear wheel drive) 

 
เคร่ืองยนตโ์ดยทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเคร่ืองยนตดี์เซล แรงบิดของเคร่ืองยนต์

ท่ีออกมาข้ึนอยูก่บัความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์เม่ือเคร่ืองยนตมี์ความเร็วรอบสูง แรงบิดของเคร่ืองยนตก์็จะ
เพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย ผลท่ีตามมาก็คือ ท าให้เกิดการกระชาก ขาดความนุ่มนวล ช้ินส่วนเกิดการช ารุด
เสียหาย ดงันั้นจึงตอ้งมีการน าเอากระปุกเกียร์เขา้มาใชต่้อร่วมกบัเคร่ืองยนต ์ 
 กระปุกเกียร์รถขบัเคล่ือนลอ้หลงั  ท าหนา้ท่ี  เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเปล่ียนอตัราทดเพื่อส่งก าลงัให้
รถยนตส์ามารถขบัเคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้หรือถอยหลงัได้ กระปุกเกียร์รถขบัเคล่ือนลอ้หลงั ประกอบ ดว้ย 
ส่วนท่ีส าคญัดงัน้ีคือ เพลาคลตัช์หรือเพลารับก าลงั เพลาส่งก าลงั เพลารอง ชุดปรับความเร็วหรือชุดซิงโคร
เมช และขบวนเฟืองต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1  แสดงลกัษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของกระปุกเกียร์รถขบัเคล่ือนลอ้หลงั 
 
 
 
 
 
 



3.1   ส่วนประกอบของกระปุกเกยีร์รถขับล้อหลงั    มีดงัน้ี 
3.1.1  เพลา (Shaft)  เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของกระปุกเกียร์  แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงลกัษณะเพลาต่างๆ ของกระปุกเกียร์ 
 

1.1.1.1 เพลาคลตัช์ (Clutch  Shaft)  ท าหนา้ท่ี เป็นเพลาท่ีรับก าลงังานจาก 
เคร่ืองยนต ์และส่งก าลงัขบัไปใหก้บัเฟืองของเพลาคลตัช์ 

1.1.1.2 เพลารอง (Counter  Shaft)  เป็นเพลาท่ีมีเฟืองเกียร์ติดอยูใ่นเพลาเดียวกนั 
ท าหนา้ท่ีรับก าลงัขบัจากเฟืองรับก าลงัส่งผา่นไปยงัเฟืองเกียร์ต่าง ๆ บนเพลาส่งก าลงั 

1.1.1.3 เพลาส่งก าลงัหรือเพลาหลกั (Main Gear) เฟืองบนเพลาส่งก าลงัท าหนา้ท่ี  
รับก าลงัจากเฟืองบนเพลารอง ส่งต่อก าลงัไปยงัเพลากลาง เฟืองทา้ย เพลาทา้ยหรือเพลาขบัและลอ้ 
 

   3.1.2   เฟือง (Gear)  ในกระปุกเกียร์รถยนตท์ัว่ไปจะท าหนา้ท่ีส่งก าลงัและเพิ่มหรือลดอตัราทดของ
เกียร์ไดต้ามความตอ้งการของ การเปล่ียนแปลงความเร็วของรถยนต์ โดยสามารถแบ่งตามลกัษณะของฟัน 
เฟืองดงัน้ีคือ 

3.1.2.1 เฟืองฟันตรง  ลกัษณะของฟันเฟืองตรง พบเห็นในงานส่งก าลงัขบัทัว่ ๆ ไป   
เฟืองฟันตรงจะติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งเกียร์ถอยหลงั ซ่ึงมีความเร็วรอบต ่า  ในขณะเขา้เกียร์ฟันเฟืองจะขบกนั
ท าใหเ้กิดเสียงดงั จุดสัมผสัมีมากสึกหรอเร็ว 

 
 

 
 
 

 
        ภาพท่ี 3.3 แสดงลกัษณะเฟืองฟันตรง                                      ภาพท่ี 3.4 แสดงลกัษณะเฟืองฟันเฉียง 

เพลาคลตัช ์

เพลาส่งก าลงั 

เพลารอง 



3.1.2.2 เฟืองฟันเฉียง ฟันของเฟืองมีลกัษณะเฉียงติดตั้งบนเพลาคลตัช์ เพลาส่งก าลงั 
และเพลารอง โดยเฟืองฟันเฉียงจะขบกนัตลอดเวลา  การสึกหรอมีนอ้ย เหมาะส าหรับเกียร์รถยนตใ์น
ปัจจุบนั 
 

  3.1.3  ลูกปืน (Bearing) ท าหนา้ท่ีเป็นตวัรองรับแรงการเสียดสีของเพลา แบ่งออกไดด้งัน้ี 
 3.1.3.1  ลูกปืนรองรับเฟือง  ส่วนมากมีลกัษณะเป็นลูกปืนเขม็ทรงกระบอก ติดตั้งอยู ่

บนเพลาคลตัช์และเฟืองเกียร์โดยมีเฟืองเกียร์สวมทบั  ใชส้ าหรับรองรับเฟืองเกียร์และเพลาส่งก าลงั  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  3.5  แสดงลกัษณะลูกปืนเขม็ 

 

3.1.3.2 ลูกปืนรองรับเพลา   มีลกัษณะเป็นลูกปืนเมด็กลม  ติดตั้งอยูร่อบนอกของเพลา 
ส่งก าลงัและเพลารอง  โดยมีเส้ือเกียร์สวมทบั ใชส้ าหรับรองรับเพลารับก าลงั หรือเพลาคลตัช์  เพลาส่งก าลงั 
หรือเพลาเมน  และเพลารองกบัเส้ือเกียร์ มีความเท่ียงตรง แขง็แรง ลดการสึกหรอและลดเสียงดงั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  3.6  แสดงลกัษณะลูกปืนส าหรับเพลา 
 

  3.1.4  เส้ือเกยีร์  (Transmission Case or Housing)  ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนท่ียดึกบัช้ินส่วนต่างๆ ท าดว้ย
อลูมิเนียม หรือเหล็กหล่อ เส้ือเกียร์แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ   
  3.1.4.1  ส่วนหนา้ เรียกวา่ เส้ือคลตัช์ หรือเรียกวา่หวัหมูคลตัช์ (Clutch Housing)  ยดึติดกบั
เส้ือสูบของเคร่ืองยนต ์  



  3.1.4.2  ส่วนกลาง เรียกวา่เส้ือเกียร์ ใชส้ าหรับยึดช้ินส่วนต่าง ๆ  ของฟันเฟือง และใชเ้ป็นท่ี
บรรจุน ้ามนัเกียร์  
   3.1.4.3  ส่วนหลงัเรียกวา่เส้ือทา้ยเกียร์  (Extension Housing) เพื่อใชร้องรับเพลาส่งก าลงั ดา้น
ทา้ยเกียร์จะมีซีลเพื่อกนัน ้ามนัร่ัว และติดตั้งคนัเกียร์ 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี  3.7  แสดงเส้ือเกียร์รถขบัลอ้หลงั 
 

3.2  หน้าที่ของกระปุกเกยีร์รถขับเคลือ่นล้อหลงั มีดังนี ้
3.2.1  การเพิ่มแรงบิด (Torque)  เม่ือเร่ิมออกรถ  
3.2.2  การเปล่ียนอตัราทด  เม่ือเปล่ียนต าแหน่งเกียร์  อตัราทดจะเปล่ียนตามต าแหน่งเกียร์  ส่งผลให้

ความเร็วของรถเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
3.2.3  เปล่ียนต าแหน่งเกียร์  เช่น  เกียร์ถอยหลงั (Reverse Gear), เกียร์เดินหนา้ (Forward Gear) และ

เกียร์วา่ง (Neutral Gear) 
3.2.4  การตดัก าลงัรถยนต ์ใหเ้ป็นเป็นต าแหน่งเกียร์วา่ง   

 3.2.5  การเบรกด้วยเคร่ือง (Engine Brake) สามารถใช้เกียร์ต ่า เพื่อลดอตัราเร็วของรถยนต์ได้โดย 
เฉพาะในการขบัข่ีรถยนตล์งทางลาดชนัมาก ๆ 
  
3.3  ชนิดของกระปุกเกียร์ สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 
 3.3.1  กระปุกเกียร์ แบบเล่ือนขบกนั (Sliding  Mesh)   
       ลกัษณะของกระปุกเกียร์ชนิดน้ีเม่ือตอ้งการเขา้เกียร์ จะตอ้งเล่ือนเฟืองบนเพลาส่งก าลงัเขา้มา
ขบกบัเฟืองบนเพลารองขณะเขา้เกียร์ ความเร็วรอบของเพลาส่งก าลงัและเพลารองจะหมุนดว้ยความเร็วท่ีไม่
เท่ากนั ส่งผลให้เกิดการปะทะกนัระหว่างการเล่ือนเขา้ขบจนเกิดเสียงดงัเขา้เกียร์ยาก ส่วนใหญ่มีใช้ใน
รถบรรทุกและรถแทรกเตอร์ ไม่นิยมใช้กบัรถนัง่ ยกเวน้เกียร์ถอยหลงัในรถยนต์นัง่ซ่ึงยงัคงใช้เกียร์แบบ
เล่ือนขบกนัอยู ่

 

 

 

เส้ือเกียร์ 

เส้ือคลตัช ์

เส้ือทา้ยเกียร์ 



  
 
 
   

      
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  3.8  แสดงกระปุกเกียร์แบบเล่ือนขบกนั 
 

3.3.2   กระปุกเกียร์แบบซิงโครเมช (Synchromesh  Gear)   
          ในกระปุกเกียร์ซิงโครเมช แต่ละชุดเกียร์จะมืชุดกลไกปรับความเร็ว (Synchroniser)  ท า

หนา้ท่ีปรับความเร็วเฟืองบนเพลาส่งก าลงัให้มีความเร็วลดลงเท่ากบัความเร็วของปลอกเล่ือน เพื่อสามารถ
เขา้เกียร์ไดง่้าย นุ่มนวลและไม่เสียงดงั เกียร์ซิงโครเมชมีส่วนประกอบท่ีส าคญัและหลกัการท างานคลา้ยกบั
เกียร์แบบเล่ือนขบกนั เกียร์แบบน้ีเฟืองบนเพลาส่งก าลงักบัเฟืองบนเพลารองแต่ละคู่จะขบกนัอยูต่ลอดเวลา 
ยกเวน้ในเกียร์ถอยหลงั  
 
 
    
 
   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.9 แสดงกระปุกเกียร์แบบซิงโครเมชแบบ 5 ความเร็ว 
 

เกียร์รับก าลงั 

เพลารับก าลงั เพลาส่งก าลงั 

เฟืองเกียร์ถอยหลงั
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ps]y’ 

เพลารอง 
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เฟืองเกียร์ 2 
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เฟืองขบั 
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เฟืองเกียร์ 4 
ชุดกลไกปรับความเร็ว 

เฟืองเกียร์ 3 
เฟืองเกียร์ 2 เฟืองเกียร์ 1 

เฟืองเกียร์ 5 

เพลารับก าลงั 

เพลารอง 
เฟืองเกียร์ถอย ชุดกลไกปรับความเร็ว 

เพลาส่งก าลงั 



ชุดกลไกปรับความเร็วหรือซิงโครไนเซอร์ มีอยู่หลายแบบ ในแต่ละแบบจะมีลกัษณะแตกต่างกนั
ออกไป แต่ยงัคงมีหลกัการท างานท่ีเหมือนกนั ดงัน้ีคือ 

3.3.2.1 ซิงโครเมชแบบมีตวัหนอน ชุดซิงโครเมชแบบน้ี ประกอบดว้ยเฟือง 
ทองเหลือง เป็นหลกัในการท างาน  ดุมคลตัช์ และปลอกเล่ือนอยู่กบัท่ี  ล่ิมเล่ือนฝังอยู่ในดุมปลอกเล่ือน  
สปริงล่ิมเล่ือนมีลกัษณะเป็นคร่ึงวงกลม  อดัล่ิมเล่ือนติดกบัตวัปลอกเล่ือน โดยท่ีเฟืองทองเหลืองลอยตวั อยู่
ขา้งดุมคลตัช์ปลอกเล่ือนและหมุนไปพร้อม ดุมปลอกเล่ือน 
 

ส่วนประกอบของซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง มีดงัน้ี 
1.  ดุมคลตัช์  (Clutch  Hub)  ดุมคลตัช์จะประกอบเขา้กบัเพลาโดยร่องสปายน์ และมีปลอกเล่ือน

สวมกบัซ่ีฟันของสปายน์รอบนอกของดุมคลตัช์ และเคล่ือนท่ีไปมาไดต้ามทิศทางของแนวแกนเพลา ซ่ึงมี
ร่องส าหรับล่ิมเล่ือน 3 ร่อง โดยมีระยะห่างเท่ากนั 
 2.  ล่ิมเล่ือนหรือตวัหนอน (Insert)  จะสอดอยูใ่นร่องดา้นนอกของดุมคลตัช์  มีสปริงดนัล่ิมเล่ือนให้
สัมผสักบั ปลอกเล่ือนตามล่ิมเล่ือน  มีหนา้ท่ี ดนัตา้นกบัเฟืองทองเหลืองให้สัมผสักบักรวยเฟืองเกียร์เม่ือเขา้
เกียร์ 
 3.  เฟืองทองเหลือง  หรือแหวนซิงโครไนเซอร์  (Synchroniser  Ring)  เป็นเฟืองรูปกรวยส่วนกนั
กรวยเฟืองเกียร์ภายในท าเป็นเกลียวละเอียดเพื่อให้เกิดความฝืด เฟืองทองเหลืองจะประกอบอยูร่ะหวา่งดุม
คลตัช์และส่วนท่ีเป็นกรวยของเฟืองเกียร์แต่ละเฟืองจะถูกดนัให้ติดกบัส่วนท่ีเป็นกรวยดา้นในของเฟือง
ทองเหลือง ก็จะเป็นรูปกรวยรับกบักรวยของ เฟืองเกียร์และมีร่องเล็กยาวตลอดตามแนวรอบวง เพื่อการจบั
ยดึท่ีดีดา้นนอกของเฟืองทองเหลือง จะมีร่อง 3 ร่อง เพื่อเอาไวรั้บกบัตวัหนอน 
 4.  ปลอกเล่ือน (Coupling  Sleeve)  เป็นตวัเล่ือนเกียร์ไดรั้บแรงผลกัดนัจากคนัเกียร์โดยปลอกเล่ือน
พาล่ิมเล่ือนเคล่ือนท่ีไปได้ดันเฟืองทองเหลืองให้กรวยเฟืองทองเหลืองสัมผสักรวยเฟืองเกียร์  สมดุล
ความเร็วรอบเฟืองทองเหลืองใหเ้ท่ากบัความเร็วรอบเฟืองเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.10  แสดงส่วนประกอบชุดซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง 

สปริงตวัหนอน 
ปลอกดุม เฟืองเกียร์ 

เฟืองทองเหลือง 

ตวัหนอน 

ร่อง 
กรวย 

ดุมคลตัช ์



 

หน้าทีก่ารท างานชุดซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลอืง 
 (1)  ต าแหน่งเกียร์วา่ง  เฟืองเกียร์แต่ละเฟืองจะขบอยูก่บัเฟืองขบัของแต่ละเกียร์และจะหมุนได้
อิสระบนเพลาดุมคลตัช์จะสวมอยูก่บัปลอกดุมดว้ยร่องสไปลน์ สภาพน้ีเฟืองทองเหลืองจะหมุนฟรี 
 (2)  ขั้นตอนท่ี  1 – เร่ิมเปล่ียนเกียร์ (เร่ิมท าการปรับความเร็วของเฟือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.11  แสดงการท างานชุดซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง 

 
ขณะท่ีคนัเกียร์ กา้มปูเกียร์ซ่ึงสวมอยูบ่นร่อง ของปลอกดุมจะดนัปลอกดุมไปทางดา้นปลายลูกศร 

เน่ืองจากปลอกดุมและตวัหนอนจะมีส่วนท่ีขบกนัโดยผ่านทางส่วนนูนท่ีก่ึงกลางตวัหนอน ดังนั้นการ
เคล่ือนท่ีของปลอกดุมจึงส่งถ่ายไปสู่ตวัหนอนดว้ย ในขณะท่ีหมุนอยูน่ั้น ก็จะไปดนัเฟืองทองเหลือง ใหแ้นบ
กบัส่วนกรวยของเฟืองเกียร์เพื่อเร่ิมท าการปรับ ความเร็ว  ความเร็วท่ีแตกต่างกนัของปลอกดุมและเฟืองเกียร์
และความฝืด ระหวา่งเฟืองทองเหลืองและส่วนกรวยของเฟืองเกียร์ ท าให้เฟืองทองเหลืองซ่ึงเคล่ือนเขา้หา
เฟืองเกียร์เป็นเหตุใหเ้ฟืองเกียร์หมุนไปในทิศทางเดียวกนั   

ระยะท่ีปลอกดุมเคล่ือนท่ีไดน้ี้ จะมีค่าเท่ากบัค่าความแตกต่างระหวา่งความกวา้งของร่องปลอกดุม
และความสูงของส่วนนูนของตวัหนอน 

เม่ือมองภาพดา้นบน จะเห็นวา่สไปลน์ดา้นในของปลอกดุมและสไปลน์ของเฟืองทองเหลืองในแต่
ละฟันยงัไม่ขบกนั 

(3)  ขั้นตอนท่ี  2  เม่ือเขา้เกียร์มากข้ึน (ปรับความเร็วต่อเน่ือง) เม่ือคนัเกียร์ถูกดนัต่อไปแรงดนัซ่ึงดนั
ปลอกดุมจะมากกวา่แรงดนัของสปริงตวัหนอน ท าใหป้ลอกดุมหลุดข้ึนมาเลยอยูบ่นส่วนยอดของตวัหนอน 

ปลอกดุม 
เฟืองทองเหลือง 

เฟืองเกียร์ 

ตวัหนอน 

สไปลน์ 
สไปลน์ปลอกดุม 

เฟืองเกียร์ 

สไปลน์ปลอกดุม 

เฟืองทองเหลือง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.12  แสดงการท างานชุดซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง 

 
อยา่งไรก็ดีสไปลน์ของปลอกดุมละเฟืองทองเหลืองก็ยงัเยื้องกนัอยู ่ดงันั้นแรงท่ีดนัปลอกดุมกา้มปู

เกียร์จึงไปดนัเฟืองทองเหลืองให้แนบกบัส่วนกรวยของเฟืองเกียร์มากยิ่งข้ึนโดยส่งถ่ายผา่นเฟืองทองเหลือง
และปลอกดุม 

ดงันั้น ความเร็วของเฟืองเกียร์จึงถูกปรับใหเ้ท่ากนักบัความเร็วของปลอกดุม 
ข้อมูลอ้างอิง  ร่องเล็ก ๆ ตามแนวเส้นรอบวงซ่ึงอยูด่า้นในของเฟืองทองเหลือง ซ่ึงเป็นดา้นท่ีสัมผสั

กบัส่วนกรวยของเฟืองเกียร์จะมีหน้าท่ีขจดัฟิล์มน ้ ามนั ซ่ึงจบัอยู่บนผิวหน้าสัมผสั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางดา้นความฝืดและน ามาซ่ึงการปรับความเร็วท่ีดีข้ึน 

(4)  ขั้นตอนท่ี  3  เม่ือเขา้เกียร์จนสุด (ปรับความเร็วไดส้มบูรณ์แบบ) เม่ือความเร็วรอบของปลอกดุม
และเฟืองเกียร์เท่ากนัเฟืองทองเหลืองก็สามารถเคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระไปมาตามทิศทางการหมุน ดงันั้น 
สไปลน์ดา้นในของปลอกดุมจึงเคล่ือนเขา้ขบกนัสไปลน์ของเฟืองทองเหลืองไดเ้ตม็ท่ีดงัแสดงในภาพ 

ข้อมูลอ้างอิง  ถา้หากการปรับความเร็วไม่ดีพอก็จะท าให้ความเร็วเท่ากนัไดย้ากเฟืองขบกนัจึงเกิด
เสียงดงัหรืออาจจะเขา้เกียร์ไม่ไดห้รือติดขดั 

ข้อมูลอ้างอิง  กลไกซิงโครเมชในชุดเกียร์ C50 ส าหรับรถยนตข์บัเคล่ือนลอ้หนา้ (FF) จะออกแบบ
มาใหมี้การท างานเหมือนกบัชุดส่งก าลงั W55 ส าหรับรถยนตข์บัเคล่ือนลอ้หลงั (FR) 
 
 
 

เฟืองทองเหลือง
ตวัหนอน เฟืองเกียร์ 

ปลอกดุม          
หลืองตวั
หนอน 

ปลอกดุม          
หลืองตวั
หนอน 

เฟืองทองเหลือง
ตวัหนอน 

เฟืองเกียร์ 

ตวัหนอน 

ตวัหนอน ส่วนกรวย 

สปริงตวัหนอน 
สปายน์  

สไปลน์ของเฟืองทองเหลือง 

การเคล่ือนเขา้ขบกนัเป็นไปไดย้าก 

ภาพด้านบน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.13  แสดงชุดเกียร์ซิงโครเมช E50 

 

 3.3.2.2   ซิงโครเมทแบบไม่มีตวัหนอน โครงสร้าง  ซิงโครเมชแบบไม่มีตวัหนอนจะใช้
กบัเกียร์ท่ี 5 ของชุดเกียร์ E50 ส่วนเกียร์อ่ืน ๆ จะใชก้ลไกซิงโครเมชแบบมีตวัหนอน (ซ่ึงเป็นแบบเดียวกบัท่ี
ใชใ้นชุดเกียร์ C50) ส่วนประกอบของซิงโครเมชแบบไม่มีตวัหนอน มีดงัน้ี 

1. ปลอกดุม  จะมีร่องอยูด่า้นในของปลอกดุม  3  ร่อง และจะถูกดนัดว้ยสปริงวง 
แหวนในระหวา่งท าการปรับความเร็ว 

2. ดุมคลตัช์ จะมีสันยืน่อยู ่3 สัน รอบ ๆ ดุมคลตัช์ เพื่อยดึเฟืองทองเหลือง และสปริง 
รูปวงแหวนใหเ้ขา้ดว้ยกนั 

3. สปริงรูปวงแหวน  สปริงวงแหวนจะมีเข้ียวยืน่อยู ่4 เข้ียว เข้ียวหน่ึงจะเป็นตวัยดึ 
สปริงเขา้กบัดุมคลตัช์ ส่วน 3 เข้ียวท่ีเหลือจะน าไปยดึกบัเฟืองทองเหลืองและสปริงตวัหนอน 

4. เฟืองทองเหลือง มีรอยบากและร่องอยู ่ 3 ต าแหน่งบนเฟืองทองเหลือง ตามแนว 
เส้นรอบวงเพื่อใชย้ดึกบัเข้ียวของสปริงรูปวงแหวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.14  แสดงส่วนประกอบของชุดซิงโครเมชเกียร์ 5 

ซิงโครเมชเกียร์ 3 และ4 ซิงโครเมชเกียร์ 1 และ2 

เพลาคลตัช ์

ซิงโครเมชเกียร์ 5 
เฟืองรอง 

เพลาก าลงั 

ปลอกดุม 
ดุมคลตัช ์

แหวนสปริง 

เฟืองทองเหลือง 
เฟืองเกียร์ 



ข้อมูลอ้างองิ   
กลไกซิงโครเมช แบบ Triple-Cone และ Double-Cone 

ปัจจุบนัน้ีไดน้ าเอากลไกซิงโครเมชแบบ Triple-Cone และ Double-Cone มาใชใ้นรถยนตโ์ดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เกียร์ 2 และเกียร์ 3 ซ่ึงท าใหค้วามสามารถในการเขา้เกียร์ท าไดง่้ายและน่ิมนวลข้ึน 
กลไกซิงโครเมช แบบ Triple-Cone 
  กลไกซิงโครเมชแบบ Triple-cone จะประกอบดว้ย แหวนทองเหลืองตวันอก, ตวักลาง, ตวัใน และ
กรวยเฟืองเกียร์ รวมทั้งเฟืองดุม, แหวนสปริงและปลอกเล่ือนสวมอยูบ่นเฟืองดุม, เม่ือเกิดการหมุนจะท าให้
กลไกชุดน้ี หมุนไปพร้อมกบัเพลาส่งก าลงั แหวนทองเหลืองตวักลางะสวมเขา้กบัร่องบากของกรวยเฟือง
เกียร์ และจะหมุนไปพร้อมกบัเฟืองเกียร์ในต าแหน่งเขา้เกียร์ แหวนสปริงดนัแหวนทองเหลืองขา้งนอก โดย
ผ่านสันยื่นภายในของปลอกเล่ือนด้วยเหตุน้ีท าให้เกิดความฝืดระหว่างแหวนทองเหลืองทั้ ง 3 ตัวซ่ึง
ประกอบดว้ย ความฝืดระหวา่งแหวนทองเหลืองตวัในและความฝืดระหว่างแหวนทองเหลืองตวันอกและ
แหวนทองเหลืองตวักลาง ความฝืดระหวา่งแหวนทองเหลืองตวักลาง และแหวนทองเหลืองตวัในและความ
ฝืดระหว่างแหวนทองเหลืองตวัในและกรวยเฟืองเกียร์ ดงันั้นท าให้คามเร็วการหมุนของเฟืองเกียร์และ
ปลอกเล่ือนเท่ากนั และการเขา้ขบกนัของกรวยเฟืองเกียร์และปลอกเล่ือนท าไดง่้ายและน่ิมนวล 
 
กลไกซิงโครเมทแบบ Double-Cone 
 -  กลไกซิงโครเมชแบบ Double-Cone มีโครงสร้างและการท างานขั้นพื้นฐานเหมือนกบักลไกซิง
โครเมชแบบ Tritple-Cone เพียงแต่วา่ไม่เกิดความฝืดระหวา่งแหวนทองเหลืองตวัในและกรวยเฟืองเกียร์ 
 

3.4    หลกัการท างานของเกยีร์แบบซิงโครเมช 
เกียร์แบบธรรมดาอาจจะติดตั้งตามขวาง (ด้านซ้ายไปด้านขวา) หรือตามแนวยาว (ด้านหน้าไป

ดา้นหลงั)  ส าหรับการติดตั้งเกียร์ตามขวางจะมีใช้กบัรถยนต์ขบัเคล่ือนลอ้หน้า มีเคร่ืองยนตด์า้นหน้า (FF) 
ในขณะท่ีเกิดตั้งเกียร์ตามแนวยาวจะติดตั้งในรถยนตข์บัเคล่ือนลอ้หลงัเคร่ืองยนต ์(FR) แนวของการส่งก าลงั
จะแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัประเภทของการส่งก าลงัแบบตามขวางหรือตามแนวยาวซ่ึงมีรายละเอียดตามรูป
ดา้นล่างเป็นประเภทของการติดตั้งเพลา ตามแนวขวางเป็นการติดตั้งเพลาตามแนวยาวของการส่งก าลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การท างานของกระปุกเกยีร์รถขับเคลือ่นล้อหลงั แบบ ซิงโครเมช 5 ความเร็ว 
1.  ต าแหน่งเกยีร์ว่าง  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.15  แสดงต าแหน่งเกียร์วา่ง 
 

2.  ต าแหน่งเกยีร์ 1  
 

 
 

 

 

                                   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3.16  แสดงต าแหน่งเกียร์ 1 
 
 
 

เพลารับก าลงัหรือเพลาคลตัช์ เฟืองขบัหลกั หรือเฟืองเกียร์ 4 เฟืองรองหลกั 

เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร์ 4 
เพลาคลตัช ์

เฟืองรอง 

เพลาส่งก าลงั 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 1 

เพลาคลตัช ์ เพลาส่งก าลงั 

เฟืองเกียร์ 1 
เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 4) 

 

เฟืองรอง 

เพลาคลตัช ์ เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 4)     เฟืองรอง  เฟืองเกียร์ 1 

ปลอกดุมคลตัช์และดุมตวัท่ี 1 เพลาส่งก าลงั 



3.  ต าแหน่งเกยีร์ 2  
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.17  แสดงต าแหน่งเกียร์ 2 

4.  ต าแหน่งเกยีร์ 3  
 
 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.18  แสดงต าแหน่งเกียร์ 3 
 

เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร์ 4 
เพลาคลตัช ์

เพลาคลตัช ์ เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 4) เฟืองรอง เฟืองเกียร์ 3 

ปลอกดุมคลตัช์และดุมตวัท่ี 2 เพลาส่งก าลงั 

เฟืองเกียร์ 3 
 เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์4 ) 

เพลาคลตัช ์ เพลาส่งก าลงั 

เฟืองรอง 

   ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 2 
 

เพลาคลตัช ์ เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 4) เฟืองรอง 

ปลอกดุมคลตัช์และดุมตวัท่ี 1 เพลาส่งก าลงั 

เฟืองเกียร์ 2 

เฟืองรอง 

เพลาคลตัช ์

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 1 
 

เฟืองเกียร์ 2 เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 4) 
 

เพลาส่งก าลงั 
 



5. ต าแหน่งเกียร์  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.19  แสดงต าแหน่งเกียร์ 4 
6.  ต าแหน่งเกยีร์  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพรูปท่ี 3.20  แสดงต าแหน่งเกียร์ 5 
 
 
 
 
 

เพลาคลตัช์  ปลอกดุมคลตัช์และดุมตวัท่ี 2 เฟืองเกียร์ 4 เพลาส่งก าลงั 

เฟืองเกียร์ 4 ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 2 

เพลาคลตัช ์ เพลาส่งก าลงั 

เพลาคลตัช์  เฟืองรอง เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 4) 

เพลาส่งก าลงั 

ปลอกดุมคลตัช์และดุมตวัท่ี 3 

เฟืองตามเกียร์ 
5 

เฟืองขบัเกียร์ 5 

เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร์ 4 

ปลอกดุมคลตัชแ์ละดุมตวัท่ี 3 

เพลาคลตัช ์

เฟืองเกียร์ 5 

เพลาส่งก าลงั 

เฟืองรองเกียร์ 5 
เฟืองรอง 



7.   ต าแหน่งเกยีร์ถอยหลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 3.21  แสดงต าแหน่งเกียร์ถอยหลงั 
 
3.5   กลไกควบคุมคันเกยีร์  (Gear  Shifting)   มีหนา้ท่ีควบคุมต าแหน่งเกียร์ต่างๆ  บริษทัผูผ้ลิตจะออกแบบ
ต าแหน่งกระปุกเกียร์ใหมี้ระยะห่างท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งผูข้บัข่ี  แบ่งไดด้งัน้ีคือ  

1.  คนัเกียร์กระปุก  (Floor  Shift)  เป็นเกียร์ท่ีมีคนัเกียร์ต่อกบักระปุกเกียร์ เพื่อใชส้ าหรับเลือก
ต าแหน่งเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.22  แสดงคนัเกียร์กระปุก 
 

 

เพลาคลตัช ์
เฟืองขบัหลกัเฟืองเกียร์ 4 

เฟืองรอง 

เพลาส่งก าลงั 
เฟืองเกียร์ถอย 

เฟืองกลบัทิศทาง                                                  
ทิศทาง 

เฟืองรอง 

เพลาคลตัช์  เฟืองรอง (เฟืองขบัเกียร์ถอย) เฟืองขบัหลกั (เฟืองเกียร์ 4) 

เพลาส่งก าลงั เฟืองกลบั                                  
ทิศทาง 

เฟืองตามเกียร์ถอย 

Reverse gear 

แกนกา้มปู 
กา้มปู 

กา้มปู 

สปริงดนัคนัเกียร์ 
ฝาครอบ 

ขาคนัเกียร์ 
จุดหมนุ 

ลูกปืนลอ๊ก 
 

คนัเกียร์ 



2.  คนัเกียร์พวงมาลยั (Column Shift)   ใชส้ าหรับเลือกต าแหน่งเกียร์ มีลกัษณะเป็น 
กา้นต่อหลายกา้นต่อกนัเป็นระยะ  ติดตั้งระหวา่งพวงมาลยักบักระปุกเกียร์ ปัจจุบนัไม่นิยมใช ้

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี  2.23  แสดงคนัเกียร์พวงมาลยั 
 
3.  คนัเกียร์แบบสาย  ยดึติดกบัชุดกลไกควบคุมคนัเกียร์ โดยติดตั้งบนพื้นรถใกลต้ าแหน่ง 

ผูข้บัข่ี  มีลกัษณะเป็นสายเคเบิล จ านวน  2 สาย ปลายดา้นหน่ึงยดึติดกบัชุดควบคุมคนัเกียร์ ปลายอีกดา้นหน่ึง
ยดึติดกบักระปุกเกียร์   

 
 
 
 
   
 
 

 
 

    
ภาพท่ี 2.24  แสดงคนัเกียร์แบบสาย 

 
 
 
 
 
 

 

พวงมาลยั 

คนัเกียร์ 
เพลาควบคุม 

กา้นต่อ แกนควบคุม 

แกนเปล่ียนเกียร์ 

สายเคเบิลเปล่ียนเกียร์ 

คนัเกียร์ 

กระปุกเกียร์ 



หลกัการท างานของกลไกป้องกนัเกยีร์ 
1. กลไกป้องกนัเกียร์หลุด  เฟืองเกียร์ต่าง ๆ  เม่ือใชง้านไปนาน ๆ ยอ่มมีการช ารุดสึกหรอ   

ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกียร์หลุดได ้ ดงันั้น  จึงไดมี้การบากท่ีฟันเฟืองบนปลอกเล่ือนและเฟืองเกียร์เป็นรูป
หางเหยีย่วในช่วงบริเวณท่ีฟันเฟืองขบกนั  เม่ือเกียร์หมุนเฟืองท่ีบากไวจ้ะขบกนัอยา่งแนบสนิท  จึงท าให้
เกียร์หลุดยากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.25  แสดงกลไกป้องกนัเกียร์หลุด 

 
2.  การป้องกนัการเขา้เกียร์เลย  บนเฟืองเกียร์จะมีอุปกรณ์ป้องกนัการเขา้เกียร์เลยอยู่ตวัเพื่อเป็นตวั

ท าใหก้ารเขา้ขบกนัของปลอกเล่ือนกบัเฟืองเกียร์เป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  กลไกจะมีเฉพาะในเกียร์บาง
รุ่นเท่านั้น   

หมายเหตุ ท่ีปลอกเล่ือนจะท าเป็นช่องเวา้เขา้หาตวัเองเพื่อรับกบัตวัซิงโครไนเซอริง อาศยัแรง
ขยายตวัของซิงโครไนเซอร์เป็นตวัป้องกนัไม่ใหป้ลอกเล่ือมหลุดออกมา   

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.26  แสดงการป้องกนัเขา้เกียร์เลย 

 

3.   กลไกป้องกนัเกียร์หลุด ประกอบดว้ยแกนกา้มปู 3 แกน หรืออาจมากกว่านั้น ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการ
ออกแบบของบริษทัผูผ้ลิต  แกนกา้มปูจะมีร่องบากส าหรับใส่ลูกปืนอินเตอร์ล็อก  โดยมีสปริงกดทบัลูกปืน
ใหแ้นบสนิทกบัร่องบากเพื่อป้องกนัเกียร์หลุด  

ฟันเฟืองเกียร์ 

ฟันเฟืองปลอกเล่ือนเกียร์                   ร่องบาก 

แหวนซิงโครไนเซอร์ 

ปลอกเล่ือน 

อุปกรณ์ป้องกนั 

การเขา้เกียร์เลย 

ช่องเวา้ 

(กลไกป้องกนัเกียร์หลุด) 

เกียร์ 



 ข้อสังเกต  ถา้ใชส้ปริงลูกปืนท่ีแขง็เกินไป อาจใชแ้รงมากในการเปล่ียนเกียร์ แต่สามารถ 
ป้องกนัเกียร์หลุดไดดี้ แต่ถา้ใชส้ปริงท่ีอ่อนการเปล่ียนเกียร์จะง่าย แต่ท าใหเ้กียร์หลุดง่ายเช่นเดียวกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.27  แสดงกลไกลอ็กเขา้เกียร์ 

 

 กลไกล็อกเขา้เกียร์  จากรูปในจ านวนกา้มปู  3  เพลาของเกียร์แต่ละลูก  เพลาตวัท่ี 2 จะมีร่องบากท่ี
เพลาอยู ่ 2  ต าแหน่ง  และท่ีเพลาตวัท่ี  1  ตวัท่ี  3  จะมีร่องบากเพียงร่องเดียว  สลกัอินเตอร์ล็อกกนัเกียร์จะใส่
อยูร่ะหวา่งเพลาทั้ง  3  น้ี  โดยอยูใ่นต าแหน่งร่องบากท่ีอยูบ่นเพลา  สลกัอินเตอร์ล็อกจะท าหนา้ท่ีป้องกนัการ
เขา้เกียร์ซอ้น  ซ่ึงหมายความวา่  เม่ือเขา้เกียร์ใดเกียร์หน่ึงแลว้จะไม่สามารถเขา้เกียร์อ่ืน ๆ ไดอี้ก  ในเกียร์แต่
ละแบบจะมีสลกัอินเตอร์ล็อกไม่เท่ากนั  บางแบบจะมี  2  ตวั  3  ตวั หรือ  4  ตวั  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริษทัผูผ้ลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.28  แสดงการท างานของสลกัอินเตอร์ลอ็ก 

 
 

สลกัอินเตอร์ลอ็ก 

เพลากา้มปูตวัท่ี 1 

เพลากา้มปูตวัท่ี 2 

เพลากา้มปูตวัท่ี 3 

เพลาตวัท่ี 3 

เพลาตวัท่ี 2 

เพลาตวัท่ี 1 เพลาตวัท่ี 1 

เพลาตวัท่ี 2 

เพลาตวัท่ี 3 

เพลาตวัท่ี 3 

เพลาตวัท่ี 2 

เพลาตวัท่ี 1 



 ตามรูปเป็นการท างานของสลกัอินเตอร์ล็อกในต าแหน่งเกียร์ต่าง ๆ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
 จากภาพท่ี (1)  เม่ือเพลาตวัท่ี 3 เคล่ือนท่ีไปตามทิศทางของลูกศร สลกัอินเตอร์ล็อกท่ีอยู่ระหว่าง
เพลาตวัท่ี 2 กบั 3 จะถูกเพลาตวัท่ี 3 ผลกัให้เขา้ไปในร่องเพลาตวัท่ี  2  ท าให้เพลาตวัท่ี  2  ถูกกนัไม่ให้
เคล่ือนท่ี  เม่ือเพลาเคล่ือนท่ีไม่ไดก้็ไม่สามารถเขา้เกียร์ได ้ ซ่ึงเป็นการป้องกนัไม่ให้เขา้เกียร์ซ้อนกนั  ส่วน
ภาพท่ี (2) และ (3)  มีลกัษณะการท างานเหมือนกนัภาพท่ี  (1)  เพียงแต่เปล่ียนเพลาท่ีจะเคล่ือนท่ีเท่านั้น 
 
3.6  สาเหตุข้อขัดข้องและการแก้ไขของกระปุกเกยีร์ 

สาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขของกระปุกเกียร์มีดงัต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1.2  สาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขกระปุกเกียร์ขบัเคล่ือนลอ้หลงั 

ปัญหาข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข 
1.  เกียร์มีเสียงดงัจาก 
    การเลือกต าแหน่ง 
     เกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  เล่ือนต าแหน่ง 
     เขา้เกียร์ยาก 
 
 

1. ชุดซิงโครไนเซอร์ช ารุด 
2. ปรับตั้งระยะฟรีคลตัช์ไม่ถูกตอ้ง 
3. ผูข้บัข่ีเหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์ 
    ไม่สุด   
4. น ้ามนัเกียร์ไม่ไดม้าตรฐาน 
    ตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนด 
5. น ้ามนัเกียร์ต ่ากวา่ระดบัปกติ 
6. ระบบไฮดรอลิกส์ของคลตัช์ 
    ช ารุดเฉพาะคลตัช์แบบไฮดรอลิกส์ 
7. ลูกปืนปลายเพลาคลตัช์ช ารุด 
  8. ฟันของเฟืองเกียร์แตกหกัหรือบ่ิน 
9. ตลบัลูกปืนเพลารับก าลงัและ 
    เพลาส่งก าลงัช ารุด 
1. เหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์ไม่สุด 
    หรือคลตัช์ไม่จาก 
2. ปรับตั้งระยะฟรีคลตัช์ไม่ถูก 
    ตอ้ง  หรือระยะฟรีมากเกินไป 
3. ชุดซิงโครไนเซอร์ช ารุดปลอกดุม  
    คลตัช์ติดขดั 
4. ฟันของเฟืองเกียร์ถอยหลงัสึกหรอ 
5. สปริงป้องกนัเกียร์หลุดแข็ง 
    เกินไป 

1. ซ่อมหรือเปล่ียนชุดซิงโครไนเซอร์ 
2. ปรับตั้งระยะฟรีคลตัช์ใหถู้กตอ้ง 
3. เหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์จนสุด 
    ใหค้ลตัช์จาก 
4. เปล่ียนน ้ามนัเกียร์ตามมาตรฐาน 
    ท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนด 
5. เติมน ้ามนัเกียร์ถึงระดบัท่ีก าหนด 
6. ซ่อมระบบไฮดรอลิกส์ของคลตัช์ 
 
7. เปล่ียนลูกปืนปลายเพลาคลตัช์ 
8. เปล่ียนเฟืองเกียร์ 
9. เปล่ียนตลบัลูกปืน 
 
1. เหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์ใหสุ้ด 
 
2. ปรับตั้งระยะฟรีคลตัช์ใหถู้กตอ้ง 
 
3. เปล่ียนชุดซิงโครไนเซอร์ หรือ  
    ซ่อมปลอกดุมคลตัช์ 
4. เปล่ียนเฟืองเกียร์ถอยหลงั 
5. เปล่ียนสปริงป้องกนัเกียร์หลุด 
 



ปัญหาข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข 
 
 
 
 
3. ปลดเกียร์ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เกียร์หลุด 
 
 
 
 
 
5. น ้ามนัเกียร์ร่ัว 

6. ใชน้ ้ามนัเกียร์ไม่ตรงตาม 
    มาตรฐานท่ีก าหนด 
7. น ้ามนัเกียร์ต ่ากวา่ระดบัปกติ 
 
1. เหยยีบแป้นคลตัช์ไม่สุดหรือ 
    คลตัช์ไม่จาก 
2. กา้นต่อขาดการหล่อล่ืน 
3. สปริงป้องกนัเกียร์หลุดแข็งเกินไป 
4. ชุดซิงโครไนเซอร์ช ารุด  ปลอกดุม 
    คลตัช์ติดขดั 
5. น ้ามนัเกียร์ไม่ตรงตาตามท่ี 
    บริษทัผูผ้ลิตก าหนด 
6. น ้ามนัเกียร์ต ่ากวา่ระดบัปกติ 
1. สปริงป้องกนัเกียร์หลุดอ่อนมาก 
2. ปรับตั้งกา้นต่อไม่ถูกตอ้ง 
3. ตลบัลูกปืนช ารุด 
4. ชุดซิงโครไนเซอร์ช ารุด 
5. ลูกปืนหรือ บูช๊ปลายเพลาคลตัช์  
    ช ารุด 
1. ระดบัน ้ามนัเกียร์สูงเกินท่ีก าหนด 
2. ซีลน ้ามนัเกียร์ช ารุด 
3. ปลัก๊ถ่ายน ้ามนัเกียร์หลวม 
4. เส้ือเกียร์แตก 
5. ปะเก็นเส้ือเกียร์หรือปะเก็นเหลว 
    ช ารุด 
6. โบลตย์ดึเส้ือเกียร์หลวม 
 

6. เปล่ียนน ้ามนัเกียร์ตามมาตรฐานท่ี 
   ก าหนด 
7. เติมน ้ามนัเกียร์จนถึงระดบัท่ี 
    ก าหนด 
1. เหยยีบแป้นเหยยีบคลตัช์ใหสุ้ด 
 
2. ใชน้ ้ามนัหล่อล่ือกา้นต่อ 
3. เปล่ียนสปริงป้องกนัเกียร์หลุด 
4. เปล่ียนชุดซิงโครไนเซอร์หรือ  
    ซ่อมช้ินส่วน 
5. เปล่ียนน ้ามนัเกียร์ตามมาตรฐานท่ี 
    บริษทัผูผ้ลิตก าหนด 
6. เติมน ้ามนัเกียร์จนถึงระดบัท่ีก าหนด 
1. เปล่ียนสปริงป้องกนัเกียร์หลุด 
2. ปรับตั้งกา้นต่อใหถู้กตอ้ง 
3. เปล่ียนตลบัลูกปืน 
4. ซ่อม หรือ เปล่ียนชุดซิงโครไนเซอร์ 
5. เปล่ียนลูกปืนหรือบูช๊ปลายเพลา 
    คลตัช ์
1. ถ่ายน ้ามนัเกียร์จนถึงระดบัท่ีก าหนด 
2. เปล่ียนซีลน ้ามนัเกียร์ 
3. ขนัปลัก๊ถ่ายน ้ามนัเกียร์ให้แน่น 
4. เปล่ียนเส้ือเกียร์ 
5. เปล่ียนปะเก็นเส้ือเกียร์ 
 
6. ขนัโบลตย์ดึเส้ือเกียร์ให้แน่น 
 

 
 
 
 



3.6  การบ ารุงรักษากระปุกเกียร์ขับเคลือ่นล้อหลงั 
น า้มันเกยีร์ 
 ระบบส่งก าลงัตอ้งรับการตรวจ เติมและเปล่ียนน ้ามนัใหม่ตามระยะเวลาหรือระยะทางท่ีไดแ้นะน า
ไวใ้นคู่มือของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ 
 ตรวจเช็คระดบัน ้ ามนัเกียร์ท่ีอุณหภูมิการท างานปกติ และรถยนต์ตอ้งจอดบนพื้นได้ระดบั ถอด
โบลตเ์ติมน ้ ามนัออก ระดบัน ้ ามนัเกียร์จะตอ้งอยูเ่สมอขอบล่างขอบรูเติมน ้ามนั ใหส้อดน้ิวมือเขา้ไปในรูเติม
น ้ามนัเกียร์อยา่งชา้ ๆ จนกระทั้งน ้ามนัเกียร์เร่ิมไหลออกจากรูเติม ใส่โบลตเ์ติมน ้ามนัเขา้ท่ีและขนัใหแ้น่น 
 หมายเหตุ  ควรเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเกียร์ทุกๆ 12 เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตร  
 
การตรวจระดับน า้มันเกียร์ 
 การถอดโบลต์ตวัเติมน ้ ามนัเกียร์ ให้สอดน้ิวเขา้ไปในรูเติมน ้ ามนัเกียร์ ระดบัน ้ ามนัควรอยูท่ี่ต  ่ากว่า
ช่องเติมเดิมประมาณ 5 มม. ถา้ระดบัน ้ามนัอยูใ่นระดบัปกติใหปิ้ดโบลตต์วัเติมและขนัแน่น 

1. ก่อนตรวจเช็ค ตอ้งแน่ใจวา่รถจอดอยูใ่นแนวระดบัและไม่เอียง 
2. หลงัจากปิดโบลตต์วัเติม และขนัแน่นแลว้ตรวจดูดว้ยสายตาวา่มีรอยร่ัวซึมหรือไม่ 

 
การตรวจระดับน า้มันเกียร์ขับเคลือ่นส่ีล้อ 
 ถา้ระดบัน ้ามนัเกียร์ต ่าไปใหเ้ติมน ้ามนัเกียร์ API GL-4 S หรือ GL-5 จนน ้ามนัลน้ออกจากช่องเติม
เล็กนอ้ย และขนัโบลตก์ลบัอยา่งเดิมใหแ้น่น 
 ค่าความหนืดของน ้ามนัเกียร์ท่ีใช ้
 SAE 90 หรือ SAE 75W-90 การเติมน ้ามนัเกียร์โดยใชเ้คร่ืองเติม ใหใ้ส่หวัเติมท่ีช่องเดิม ใหใ้ส่
น ้ามนัเกียร์จนเร่ืมไหลออกมาและขนัโบลตก์ลบัอยา่งเดิมใหแ้น่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัด หน่วยที่ 3  
เร่ือง กระปุกเกยีร์ขบัเคลือ่นล้อหลงั 

 
1.  จากภาพจงเขียนช่ือส่วนประกอบของกระปุกเกียร์รถเคล่ือนขบัลอ้หลงั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข 1   ......................................................................  
หมายเลข 2   ......................................................................     
หมายเลข 3   ......................................................................   

หมายเลข 4   ......................................................................  
              หมายเลข 5   .....................................................................    

หมายเลข 6   ..................................................................... 
หมายเลข 7   ..................................................................... 
หมายเลข 8    ...................................................................... 
หมายเลข 9   ...................................................................... 

หมายเลข 10  ..................................................................... 
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2.  จงบอกหนา้ท่ีส่วนประกอบของกระปุกเกียร์รถเคล่ือนขบัลอ้หลงั  
1.  เพลารับก าลงัหรือเพลาคลตัช์  ท าหนา้ท่ี............................................................................ 
2.  เพลารอง ท าหนา้ท่ี............................................................................................................ 
3.  เพลาส่งก าลงัหรือเพลาเมน  ท าหนา้ท่ี .............................................................................. 
4.  เฟือง  ติดตั้งในกระปุกเกียร์ ท าหนา้ท่ี............................................................................... 
5.  ลูกปืน  ท าหนา้ท่ี............................................................................................................... 
6.  กลไกควบคุมคนัเกียร์  ท าหนา้ท่ี ...................................................................................... 
7.  เส้ือเกียร์  มีหนา้ท่ี ............................................................................................................. 
8.  เส้ือเกียร์ แบ่งเป็น  3   ส่วน    

ส่วนหนา้เรียกวา่ ...................................................................................................... 
      ส่วนกลางเรียกวา่...................................................................................................... 
       ส่วนหลงัเรียกวา่....................................................................................................... 

9.  กระปุกเกียร์รถขบัลอ้หลงัท าหนา้ท่ี.................................................................................. 
 

3.  จงเขียนช่ือส่วนประกอบของซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1……………………………………… 4…………………………………….. 
2……………………………………… 5…………………………………….. 
3……………………………………… 6…………………………………….. 
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4.    จงเติมขอ้ความเก่ียวกบัหลกัการท างานของกระปุกเกียร์ชนิดต่าง ๆ  
1.  หลกัการท างานของกระปุกเกียร์ธรรมดาแบบเฟืองเล่ือน                 

 เม่ือตอ้งการเขา้เกียร์ จะตอ้งเล่ือน …………………... เขา้มาขบกบั ……………….. ขณะเขา้เกียร์ 
………………. ของเพลาส่งก าลงัและเพลารองจะ …………………. ท่ีไม่เท่ากนั ส่งผลใหเ้กิดการปะทะกนั
ระหวา่ง …………………… จนเกิด……………….. เขา้เกียร์ยาก  

2.  หลกัการท างานของกระปุกเกียร์ซิงโครเมชแบบเฟืองทองเหลือง 
เม่ือเขา้ต าแหน่งเกียร์  .............................. จะเคล่ือนท่ีไปดา้นขวาหรือดา้นซ้าย  ส่งผลให้ล่ิมเล่ือน

หรือ.......................... เคล่ือนท่ีตามและไปดนั ................................... ไปดา้นขวาหรือดา้นซ้าย   โดยให้
สัมผสักบั...................... ของเฟืองเกียร์บนเพลา......................ส่งผลใหค้วามเร็ว 
ของ ...................... เท่ากบัความเร็วของ ......................  บน ........................ และหมุนไปพร้อม ๆ  
กบั .....................   ท  าใหฟั้นของ........................... ขบกบั  .......................... ส่งผลใหเ้กิดการ 
    ส่งก าลงัไปยงัเพลาส่งก าลงัและ........................ 
 
5.  จงเติมขอ้ความลงในผงัภูมิการท างานของกระปุกเกียร์รถขบัเคล่ือนลอ้หลงั 5 ความเร็ว 
      แบบซิงโครเมช   
                 
1.  ต าแหน่งเกียร์วา่ง 

 

 
 

2.  ต าแหน่งเกียร์ 1  
 
 

 

 
 
3.  ต าแหน่งเกียร์ 2  
 
 
       
 
 
 
 
 

เพลารับก าลงัหรือ………. …….… หรือเฟืองเกียร์ 4 ………... 

เพลารับก าลงั 
 

เฟืองขบัหลกัหรือ………. เฟืองรองหลกั ……… 

ปลอกดุมคลตช์และ……... …………

. 

เพลารับก าลงั ………..หรือเฟืองเกียร์ 4 ……….. เฟืองรอง…... 

………….และดุมตวัท่ี 1 เพลาส่งก าลงั เฟืองเกียร์ 2 
22/ 



4.  ต าแหน่งเกียร์ 3 
 
 
 
 
 

5. ต าแหน่งเกียร์ 4  
 
 
 
 
 
 

6.  ต าแหน่งเกียร์ 5  
 
 
 
 
 

7.  ต าแหน่งเกียร์ถอยหลงั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……….. ………………….. เฟืองรองหลกั …………. 

ปลอกดุมคลตัช์และดุมตวัท่ี 1 ………… ….…… 

………… เฟืองขบัหลกั หรือเฟืองเกียร์ 4 

เพลาส่งก าลงั 

…………………… 

เพลารับก าลงั เฟืองขบัหลกัหรือเฟืองเกียร์ 4 เฟืองรองหลกั ………… 

………… เฟืองรองเกียร์ 5 …………. เพลาส่งก าลงั 

เพลารับก าลงั เฟืองขบัหลกัหรือ…….. ………………. 

…………. เฟืองเกียร์……. เพลาส่งก าลงั เฟืองรองเกียร์ถอยหลงั 



 
6.   จงบอกสาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขของกระปุกเกียร์ขบัเคล่ือนลอ้หลงัลงในตารางต่อไปน้ี 
                    

ปัญหาของเกียร์ สาเหตุ วธีิการแก้ไข 
1.  มีเสียงดงัในขณะ 
   เล่ือนต าแหน่งเกียร์ 
 
 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

2.  เขา้เกียร์ยาก …………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 

 



7. ใหน้กัเรียนบอกวธีิการบ ารุงรักษากระปุกเกียร์ขบัลอ้เคล่ือนหลงัดงัต่อไปน้ี 
1.  การตรวจน ้ามนัเกียร์…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………. 
 2.  การตรวจระดบัน ้ามนัเกียร์………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………. 

3. การตรวจระดบัน ้ามนัเกียร์ขบัเคล่ือนส่ีลอ้……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
  
   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลหลงัเรียน 
หน่วยที ่3 กระปุกเกยีร์ขบัเคลือ่นล้อหลงั 

 

ค าส่ัง   จงท าเคร่ืองหมายกากบาท (x)  หนา้ค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  
1.  ขอ้ใดเป็นส่วนประกอบของกระปุกเกียร์รถขบัเคล่ือนลอ้หลงั 
      ก. เพลาคลตัช์ เพลารอง เพลาส่งก าลงั เฟืองทา้ย เส้ือเกียร์ 
     ข. เพลาคลตัช์ เพลาส่งก าลงั เฟืองขบั เฟืองทา้ย เส้ือเกียร์ 
     ค. เพลาคลตัช์ เพลารอง เพลาส่งก าลงั เฟืองเกียร์ เส้ือเกียร์ 
     ง. เพลาคลตัช์ เพลาส่งก าลงั เฟืองเดือยหมู เฟืองบายศรี เส้ือเกียร์ 
2. ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกระปุกเกียร์รถขบัเคล่ือนลอ้หลงั 
     ก. เพลาคลตัช์ เพลารอง   
     ข. ลูกปืนรองรับเพลา เส้ือเกียร์ 
     ค. เฟืองฟันตรง เฟืองฟันเฉียง 
     ง. เฟืองดอกจอก เฟืองทา้ย 
3.  ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของกระปุกเกียร์รถขบัเคล่ือนลอ้หลงั  
     ก. เพิ่มแรงบิดและส่งก าลงัไปยงัเคร่ืองยนต ์
     ข. ปรับความเร็วของลอ้ใหมี้ความสมดุลขณะเล้ียว 
     ค. รับก าลงัจากเพลาคลตัช์และส่งก าลงัไปท่ีเฟืองเกียร์ 
     ง. ควบคุมต าแหน่งเกียร์และปรับระยะเชิงมุมของรถยนตใ์หส้ัมพนัธ์กบัพื้นถนน 
4.  เม่ือตอ้งการเขา้เกียร์จะตอ้งเล่ือนเฟืองบนเพลาก าลงัเขา้มาขบกบัเฟืองบนเพลารองเป็น 
กระปุกเกียร์ชนิดใด 
     ก. ระปุกเกียร์แบบเล่ือนขบกนั 
     ข. กระปุกเกียร์แบบอตัโนมติั 
     ค. กระปุกเกียร์แบบซิงโครเมช 
     ง. กระปุกเกียร์เล่ือนเฟืองขบกนัขบกนัตลอดเวลา 
5.  ท าไมกระปุกเกียร์ธรรมดาแบบซิงโครเมชตอ้งมีเฟืองทองเหลืองเป็นส่วนประกอบ 
     ก. เพื่อใหเ้ฟืองเกียร์บนเพลาส่งก าลงัมีความเร็วคงท่ีปลอกดุมคลตัช์ 
     ข. เพื่อใหเ้ฟืองเกียร์บนเพลาส่งก าลงัมีความเร็วมากกวา่ปลอกดุมคลตัช์ 
     ค. เพื่อใหเ้ฟืองเกียร์บนเพลาส่งก าลงัมีความเร็วเท่ากบัปลอกดุมคลตัช์ 
     ง. เพื่อใหเ้ฟืองเกียร์บนเพลาส่งก าลงัมีความเร็วนอ้ยกวา่ปลอกดุมคลตัช์ 
 
 



6.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่กลไกในการเขา้เกียร์ 
     ก. เฟืองบายศรี 
     ข. เฟืองฟันเฉียง 
     ค. ลูกปืนเขม็ 
     ง. เฟืองซิงโครเมช 
7.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการเขา้เกียร์ยาก      
     ก. เส้ือเกียร์แตก                          
     ข. ซีลน ้ามนัเกียร์ช ารุด                                   
     ค. สปริงป้องกนัเกียร์หลุดอ่อนมาก               
     ง. ช ารุดชุดซิงโครไนเซอร์ 
8.  ขอ้ใดเป็นการแกไ้ขของการเขา้เกียร์ยาก 
     ก. เส้ือเกียร์แตก                          
     ข. ชุดซิงโครไนเซอร์ช ารุด               
    ค  ซีลน ้ามนัเกียร์ช ารุด                      
     ง. สปริงป้องกนัเกียร์หลุดอ่อนมาก     
9.  ขอ้ใดเป็นการตรวจวดัระดบัน ้ามนัเกียร์ 
     ก. เหล็กวดัตรวจ 
     ข. รูตรวจและเติม 
     ค. โบลตถ่์ายน ้ามนัเกียร์ 
     ง. ช่องกระจกส าหรับตรวจ 
10. ขอ้ใดคือค่าความหนืดมาตรฐานของน ้ามนัเกียร์ 
     ก.  SAE  90            
     ข.  SAE  40            
     ค.  SAE -40            
     ง.  SAE  75W 90            
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