
 
 
 

หน่วยที่ 6 
เร่ือง เฟืองท้าย (Differential) 

 

 

 
 

 

 



หน่วยที ่6 
เฟืองท้าย (Differential) 

 

 

 รถยนตข์บัเคล่ือนลอ้หลงัจะใชเ้ฟืองทา้ยเพื่อส่งก าลงัจากเพลากลางและเปล่ียนทิศทางการหมุนของ
ไปยงัเพลาทา้ย เฟืองทา้ยจะถูกติดตั้งอยูท่ี่ดา้นหลงัของรถยนตแ์ละจะประกอบเป็นชุดเดียวกนัอยูใ่นเส้ือเฟือง
ทา้ย ในส่วนของเส้ือเฟืองทา้ยจะใช้ส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบรองรับน ้ าหนกัและลอ้หลงั ในหน่วยน้ีจะ
กล่าวถึงส่วนประกอบ หนา้ท่ี ชนิดของเฟือง หลกัการท างาน สาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเฟืองทา้ย และ
การบ ารุงรักษาเฟืองทา้ย         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทัด่ด้ด้เดเ 

 
 
 

 
รูปท่ี 6.1 แสดงส่วนประกอบของเฟืองทา้ย 
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6.1   ส่วนประกอบของเฟืองท้าย  
รถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนล้อหลงั จะติดตั้งเฟืองทา้ยและเพลาท้ายซ่ึงจะประกอบเป็นชุดเดียวกันอยู่ท่ี

ดา้นหลงัของรถยนต ์ประกอบไปดว้ย เฟืองทา้ย (Differential) เส้ือเพลาทา้ย (Axle Housing) 
เพลาขบัลอ้หรือเพลาทา้ย (Rear Axle Shaft Or Axle Shaft) ลูกปืนและลอ้ 

เฟืองทา้ย (Differential)  เป็นอุปกรณ์ส าคญัส าหรับรถยนต ์เพื่อปรับความเร็วระหวา่งลอ้ดา้นซ้ายและ
ลอ้ดา้นขวาท่ีแตกต่างกนัให้มีความสมดุลขณะเล้ียวโคง้  เฟืองทา้ยถูกออกแบบให้ติดตั้งในต าแหน่งก่ึงกลาง
ของเส้ือเพลาทา้ย  โดยมีแหนบหรือคอล์ยสปริงและโช๊คอพัเป็นตวัยึด  เฟืองทา้ยประกอบดว้ย  เฟืองเดือยหมู   
เฟืองบายศรี   เฟืองขา้ง   เส้ือเฟืองดอกจอก   เพลาเฟืองดอกจอก ตลบัลูกปืน  และปลอกยน่   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.2 แสดงส่วนประกอบของเฟืองทา้ย 

 
ปกติเฟืองทา้ยจะติดตั้งอยู่ตรงกลางและภายในของเส้ือเพลาทา้ย โดยมีหน้าแปลนยึด     เฟืองทา้ย

เป็นอุปกรณ์ส าคญัส าหรับรถยนต์ เพื่อปรับความเร็วระหวา่งลอ้ดา้นซ้ายและลอ้ดา้นขวาท่ีแตกต่างกนัให้มี

ความสมดุลขณะเล้ียวโคง้  เฟืองทา้ยปัจจุบนันิยมใชก้นัอยู ่ 2 แบบคือ เฟืองทา้ยแบบธรรมดา และเฟืองทา้ย

แบบจ ากดัการล่ืน   

 

1. เฟืองท้ายแบบธรรมดา (Conventional) 
จะมีส่วนประกอบหลกั ๆ ดงัน้ี 
 เฟืองขบัหรือเฟืองเดือยหมู (Drive Pinion Gear) ท าหนา้ท่ีรับแรงบิดมาจาก     

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



เพลากลางและส่งต่อให้กบัเฟืองบายศรีหรือเฟืองวงแหวน เฟืองเดือยหมูจะถูกติดตั้งอยูภ่ายในห้องเฟืองทา้ย 
ถูกออกแบบโดยให้ปลายดา้นหน่ึงเซาะเป็นร่อง เพื่อสวมเขา้กบัหนา้แปลนเฟืองทา้ย  ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึง
มีลกัษณะเป็นเฟืองเฉียงโคง้  
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6.3  แสดงลกัษณะเฟืองเดือยหมู 
 

 บายศรีหรือเฟืองวงแหวน (Ring Gear) ท าหนา้ท่ีส่งแรงบิดจากเฟืองเดือยหมูไปยงั 
ชุดเรือนเฟืองดอกจอกหรือเรือนเฟืองทด (Differential Case) เป็นเฟืองท่ีออกแบบให้มีลกัษณะเป็น วงแหวน 
เพื่อสวมกบัเส้ือเฟืองดอกจอก เฟืองบายศรีมีจ านวนฟันเฟืองมากกวา่เฟืองเดือยหมู ดงันั้นจึงหมุนชา้กวา่เฟือง
เดือยหมู ส่งผลใหล้ดอตัราทดของกระปุกเกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.4  แสดงลกัษณะเฟืองบายศรีหรือเฟืองบายศรี 
 

 เฟืองเพลาทา้ยหรือเฟืองเพลาขา้ง (Rear Axle Gear)  ท าหนา้ท่ีปรับความเร็วของ 
ลอ้รถยนตใ์นขณะท่ีรถยนตเ์คล่ือนท่ีในทางตรงหรือขณะเล้ียวโคง้จะมีเฟืองดอกจอกเล็ก 2 ตวัและเฟืองเพลา
ขา้ง 2 ตวั โดยเฟืองทั้งหมดจะติดตั้งอยูภ่ายในเรือนเฟืองทดและขบกนัอยูต่ลอดเวลา ส าหรับเฟืองเพลาทา้ย
ตรงกลางของเฟืองจะเจาะรูท าเป็นร่องฟันเฟือง (Spline) เพื่อสวมเขา้กบัเพลาทา้ย (Rear Axle Shaft) 



 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.5 แสดงลกัษณะของเฟืองทา้ยและเฟืองดอกจอก 

 

 เฟืองทดหรือเฟืองดอกจอกเล็ก (differential pinion gear) เป็นเฟืองท่ีมีความส าคญั  
ท าให้การหมุนของลอ้ทั้งสองดา้นมีความเร็วรอบต่างกนั ตามปกติจะมี 2 หรือ 4 ตวัยึดให้หมุนไดอ้ยูใ่นเพลา
เฟืองทด (differential pinion shaft) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.6  แสดงภาพเฟืองดอกจอกเล็กและเฟืองดอกจอกใหญ่ 

 
 เฟืองดอกจอกใหญ่ (side gear) เป็นเฟืองท่ีขบอยูก่บัเฟืองทดหรือเฟืองดอกจอก 

เล็ก เม่ือเวลาท่ีเส้ือดอกจอกหมุนไป เฟืองดอกจอกเล็กซ่ึงขบอยู่กบัเฟืองดอกจอกใหญ่ก็จะไปท าให้ เฟือง
ดอกจอกใหญ่หมุนไปดว้ยความเร็วเท่า ๆ กบัเส้ือดอกจอก 

 เพลาทา้ย (Rear Axle Shaft) เป็นตวัถ่ายทอด การหมุนจากเฟืองดอกจอกใหญ่ไป 
ท าให้ลอ้แต่ละดา้นหมุน เฟืองดอกจอกใหญ่ทั้งสองหมุนไปดว้ยความเร็วเท่า ๆ กนั ลอ้ทั้งสองดา้นก็จะหมุน
ไปดว้ยความเร็วเท่า ๆ กนั แต่ถา้เม่ือใดก็ตามท่ีเฟืองดอกจอกใหญ่ทั้งสองหมุนไปดว้ยความเร็วไมเท่ากนั ลอ้
ทั้งสองดา้นก็จะหมุนไปดว้ยความเร็วไม่เท่ากนัดว้ย ซ่ึงส าคญัมากในขณะเล้ียว 



 
 

 
  

รูปท่ี 6.7  แสดงภาพเพลาทา้ย 
 

2. เฟืองท้ายแบบจ ากดัการลืน่ (Limited slip)  

เฟืองทา้ยแบบน้ีจะใชว้ธีิเพิ่มคลตัช์ เขา้ไปในเฟืองทา้ย ไวส้ าหรับล็อคเพลาทั้ง 2 ขา้ง  
เพื่อให้เพลาทั้ง 2 ขา้ง หมุนไปดว้ยความเร็วเท่ากนั เช่น กรณีรถตกหล่ม หรือตกโคลนท่ีมีความล่ืน หากเป็น
ระบบเฟืองทา้ยแบบธรรมดา ลอ้ขา้งท่ีตกหล่มจะหมุนฟรี ท าใหล้อ้ขา้งท่ีเหลือ ไม่มีแรงฉุดเพียงพอท่ีจะพยุง
รถข้ึนมาได ้แต่ถา้เป็นระบบเฟืองทา้ยแบบ หมุนฟรีจ ากดั คลตัช์ท่ีอยูใ่นเฟืองทา้ย จะล็อคลอ้ขา้งท่ีอยูใ่นหล่ม 
ไม่ให้หมุนฟรี จึงท าให้เกิดแรงขบัเคล่ือนกบัลอ้ขา้งท่ีเหลือ ในการฉุดรถท่ีตกหล่มให้ข้ึนมาไดใ้นปัจจุบนั  
เฟืองทา้ยแบบน้ีไดน้ ามาใชก้บัรถบรรทุกขนาดเล็ก 
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รูปท่ี 6.8 แสดงแบบจ ากดัการล่ืน 
6.2   หน้าทีข่องเฟืองท้าย 
 เฟืองทา้ยเป็นตวัประกอบท่ีส าคญัและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส่งก าลงัของการขบัเคล่ือนรถยนต์ไป
ขบัเคล่ือนลอ้หลงัแลว้นั้น หนา้ท่ีของชุดเฟืองทา้ยท่ีส าคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 

1) ยดึลอ้ทั้งสองขา้งใหต้รงและส่งแรงบิดจากเพลากลางไปยงัเพลาทา้ยและลอ้หลงั 
2) แบ่งแรงบิดระหวา่งลอ้ทั้งสองขา้ง 
3) ขบัเคล่ือนลอ้หลงัใหมี้ความเร็วท่ีแตกต่างกนัในขณะรถเล้ียว  
4) เพิ่มแรงบิดใหเ้ท่ากนั 
5) รองรับน ้าหนกัโครงรถและเพลาทา้ย 
6) ไวส้ าหรับติดตั้งระบบรองรับน ้าหนกั เบรกและลอ้ 

 
6.3   ชนิดของเฟืองเดือยหมูและเฟืองบายศรี 
 ในการออกแบบชุดเฟืองทา้ยจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพของวสัดุของเฟืองทา้ยให้เหมาะสมกบัการใช้
งาน ส าหรับเฟืองทา้ยท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัมีอยู ่3 ชนิดคือ 

1.  แบบเฟืองฟันตรง (Spur bevel gear)  ฟันของเฟืองเดือยหมูและเฟืองบายศรี มีลกัษณะตรง  โดย
เฟืองเดือยหมูติดตั้งอยู่ในแนวก่ึงกลางของเฟืองบายศรี  หน้าสัมผสัของฟันเฟืองทั้งสองจะขบกนัทีละคู่  
ฟันเฟืองแบบน้ีสึกหรอง่าย  และมีเสียงดงั จึงไม่นิยมใชใ้นปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.9 แสดงลกัษณะเฟืองแบบฟันตรง 
 
 

เฟืองเดือยหม ู

เฟืองบายศรี 



 
2.    เฟืองแบบฟันโคง้ (Spiral Bevel Gear)  

เฟืองแบบน้ีเหมาะส าหรับใชง้านหนกั เฟืองเดือยหมูจะติดตั้งอยูใ่นแนวก่ึงกลางของ 
เฟืองบายศรี ท าใหฟั้นเฟืองสามารถรับแรงไดม้ากข้ึน มีการสึกหรอนอ้ย แต่จะมีเสียงดงัมากกวา่แบบฟันโคง้
และเฉียง 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.10 แสดงลกัษณะเฟืองแบบฟันโคง้ 

 
 

3.    เฟืองแบบฟันโคง้และเฉียง (Hypoid Bevel Gear) 
เฟืองแบบน้ีนิยมใชก้บัรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดเบาเล็ก เฟืองเดือยหมูจะติด 

ตั้งอยูต่  ่ากวา่แนวศูนยก์ลางของเฟืองบายศรีซ่ึงมีขอ้ดีก็คือความสูงของรถยนตจ์ะลดลงต ่าได ้เฟืองแบบน้ีขณะ
ท างานจะมีเสียงดงันอ้ย ฟันเฟืองจะสัมผสักนัหลายฟันรับแรงขบัไดดี้ แต่ในขณะท างานจะเกิดแรงกดดนัสูง
ระหว่างฟันเฟืองท าให้น ้ ามนัหล่อล่ืนซ่ึงอยู่ระหว่างฟันเฟืองขบกันจะถูกฟันเฟืองปาดออก ดังนั้นควร
เลือกใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนชนิดพิเศษส าหรับเฟืองทา้ยแบบน้ีเท่านั้น 
 

       
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.11 แสดงลกัษณะเฟืองแบบฟันโคง้และเฉียง 
 

เฟืองเดือยหม ู

เฟืองบายศรี 

เฟืองบายศรี 

เฟืองเดือยหม ู



 

6.4   หลกัการท างานของเฟืองท้าย 

เพลาของเฟืองขบัหรือเฟืองเดือยหมู (pinion shaft) ซ่ึงท่ีปลายเป็นเฟืองเดือยหมู(pinion-gear) จะยึด
ติดอยู่กบัเพลากลาง (driveshaft) เม่ือเพลากลางหมุนไป เพลาเฟืองขบัก็จะหมุนไปดว้ย เฟืองขบัหรือเฟือง
เดือยหมูจะไปขบัให้เฟืองบายศรี (ring gear) หมุนไปดว้ย แต่การถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองเดือยหมูมายงั
เฟืองบายศรีจะอยูใ่นลกัษณะของระนาบของการหมุนของเฟืองขบัและเฟืองบายศรีตั้งฉากกนั เฟืองบายศรีน้ี
จะยึดติดแน่นกบัเส้ือดอกจอก (differential  case) เม่ือเฟืองบายศรีหมุนไป เส้ือดอกจอกก็จะหมุนไปพร้อม ๆ 
กบัเฟืองบายศรีดว้ยความเร็วรอบเท่า ๆ กนั ภายในเส้ือดอกจอก จะมีแกนดอกจอกยดึติดอยูใ่นลกัษณะขวาง
กบัเส้ือดอกจอก เฟืองดอกจอกเล็กจะยึดอยู่ในแกนดอกจอกและสามารถหมุนไดค้ล่อง เม่ือเส้ือดอกจอก
หมุนไป แกนดอกจอกก็ จะหมุนไปด้วย ในระนาบตามความยาวของมนั แต่เฟืองดอกจอกเล็กอาจหมุน
หรือไม่หมุนก็ได ้
 

การท างานของเฟืองท้ายเมื่อรถยนต์เคลือ่นทีไ่ปทางตรง 

เม่ือเวลาขบัรถไปทางตรง เฟืองเดือยหมูจะไปขบัให้เฟืองบายศรีหมุนไป และท าให้เส้ือดอกจอก
และช้ินส่วนท่ียดึติดกบัเส้ือดอกจอกก็จะหมุนตามลกัษณะดงักล่าวขา้งบน แต่ในกรณีน้ีเฟืองดอกจอกเล็กจะ
ไม่หมุนเน่ืองจากลอ้รถทั้งสองด้าน จะตอ้งหมุนไปด้วยอตัราความเร็วเท่า ๆ กนั จึงเกิดแรงตา้นการหมุน
เท่ากนั เฟืองดอกจอกเล็กจะตอ้งรับแรงจากเฟืองดอกจอกใหญ่ทั้งสองเท่ากนั จึงไม่เกิดการหมุน เม่ือเฟือง
ดอกจอกเล็กไม่หมุน จึงท าให้เฟืองดอกจอกใหญ่ และเพลาขา้งหมุนไปดว้ยความเร็วเท่า ๆ กนัทั้งสองดา้น 
เม่ือเวลาเราเล้ียวรถ ลอ้รถทางดา้นในจะเกิดแรงตา้นทานการหมุนมากกว่าลอ้รถทางดา้นนอก ดงันั้นแรงท่ี
กระท า กบัเฟืองดอกจอกเล็กเน่ืองจากเฟืองดอกจอกใหญ่จะไม่อยูใ่นสมดุลย ์ท าใหเ้ฟืองดอกจอกเล็กเกิดการ
หมุนไป ผลจากการท่ีเฟืองดอกจอกเล็กหมุนไปจะท าให้เฟืองดอกจอกใหญ่ทั้งสองหมุนด้วยความเร็วไม่
เท่ากนั กล่าวคือ เฟืองดอกจอกใหญ่ท่ีต่อไปยงัลอ้ทางดา้นนอกจะหมุนเร็วกว่าเฟืองหัวเพลา ท่ีต่อไปยงัลอ้
ทางด้านในล้อทางด้านนอกก็จะหมุนไปด้วยอตัราความเร็วรอบมากกว่าล้อทางด้านในด้วย ดังนั้นล้อ
ทางดา้นนอก จึงเคล่ือนท่ีไปไดเ้ป็นระยะทางมากกวา่ลอ้ทางดา้นใน 

 

 
 
 
 
 
 

 



รูปท่ี 6.12 แสดงการท างานของเฟืองทา้ยขณะวิง่ทางตรง 
 

การท างานของเฟืองท้ายเมื่อรถยนต์เลีย้ว 

เม่ือรถยนตเ์ล้ียวลอ้ดา้นในจะเคล่ือนท่ีเป็นระยะทางสั้นกวา่ลอ้ดา้นนอก ลอ้ท่ีอยูด่า้นใน 
ของวงเล้ียวจะหมุนช้ากว่าล้อด้านนอก ดังรูปท่ี 6.13  ในต าแหน่งน้ีเฟืองดอกจอกและแกนเพลาเฟือง
ดอกจอกจะหมุนไปพร้อมกบัตวัเรือนเฟืองทด ในขณะเดียวกนัเฟืองเฟืองดอกจอกก็จะหมุนรอบแกนเพลา 
(หมุนรอบตวัเอง) และขบัเฟืองเพลาทา้ยของลอ้ท่ีอยูด่า้นนอกวงเล้ียวหรือเฟืองเพลาทา้ยของลอ้ท่ีมีความฝืด
น้อยให้หมุนด้วยอตัราเร็วสูงกว่าเฟืองเพลาทา้ยของล้อท่ีอยู่ด้านใน ล้อดา้นในหมุนช้ากว่าล้อด้านนอกก็
เน่ืองมาจากมีความฝืดท่ีลอ้มากกวา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.13 แสดงการท างานเฟืองทา้ยในขณะเล้ียว 
 

การท างานขณะล้อติดหล่ม หรือล้อหมุนฟรี 

 การท่ีลอ้ดา้นใดดา้นหน่ึงติดหล่มหรือหมุนฟรี ลอ้ดา้นนั้นจะมีแรงตา้นทานหรือความฝืด 
(Friction) นอ้ยกวา่ลอ้อีกดา้นหน่ึง  เป็นผลใหเ้ฟืองดอกจอกทั้ง 2 ตวั หมุนรอบตวัเอง และหมุนไป 
พร้อมกบัเส้ือเฟืองดอกจอก  เพื่อแบ่งก าลงัไปขบัเฟืองขา้งหรือเฟืองขบัลอ้ดา้นท่ีติดหล่มหรือลอ้ท่ีหมุนฟรี
ใหเ้ร็วกวา่เฟืองขา้งหรือเฟืองขบัลอ้อีกดา้นหน่ึง 
 

 
 
 
 
 

 



รูปท่ี 6.14 แสดงขณะลอ้ติดหล่ม หรือลอ้หมุนฟรี 
 

6.5  สาเหตุข้อขัดข้องและการแก้ไขเฟืองท้าย 
สาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเฟืองทา้ยมีดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1.5  สาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเฟืองทา้ย 
ปัญหาข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข 
1. มีเสียงดงัผดิปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เฟืองทา้ยมีความร้อนสูง 
 
 
 
 
3. น ้ามนัเฟืองทา้ยร่ัวซึม 

1. น ้ามนัเฟืองทา้ยต ่ากวา่ระดบัปกติ 
2. น ้ามนัเฟืองทา้ยผดิมาตรฐาน 
3. ลูกปืนเฟืองเดือยหมูสึกหรอ หรือ 
    ช ารุด 
4. ลูกปืนเฟืองบายศรีสึกหรอ หรือ 
    ช ารุด 
5. ร่องเฟืองขา้งสึกหรอ 
6. นอตยดึหนา้แปลนเฟืองทา้ยหลวม 
7. แผน่กนัรุนชุดเฟืองดอกจอก 
    สึกหรอ 
8. เฟืองเดือยหมู หรือเฟืองบายศรี 
    แตกหกั 
9. ระยะฟรีโหลดไม่ไดต้ามท่ีบริษทั 
    ก าหนด 
1. น ้ามนัเฟืองทา้ยต ่ากวา่ระดบัปกติ 
2. น ้ามนัเฟืองทา้ยมีความหนืดมาก 
    กวา่ระดบัมาตรฐาน 
3. ระยะฟรีโหลดและระยะห่าง 
    (Backlash) ต  ่ากวา่มาตรฐาน 
1. ระดบัน ้ามนัเฟืองทา้ยมาก 
2. ท่อระบายอากาศอุดตนัจากส่ิง 
    สกปรก 
3. ท่อระบายอากาศช ารุด 
4. ปะเก็นหนา้แปลนเฟืองทา้ยกบั 
    เส้ือเพลาทา้ยช ารุด 
5. นอตยดึหนา้แปลนเฟืองทา้ยกบั 

1. เติมน ้ามนัเฟืองทา้ยใหไ้ดร้ะดบั 
2. เปล่ียนน ้ามนัเฟืองทา้ย 
3. เปล่ียนลูกปืนเฟืองเดือยหมู 
 
4. เปล่ียนลูกปืนเฟืองบายศรี 
 
5. เปล่ียนเฟืองขา้ง 
6. ขนันอตยดึหนา้แปลนเฟืองทา้ย 
7. เปล่ียนแผน่กนัรุน 
 
8. ซ่อม หรือเปล่ียนเฟืองเดือยหมู 
    หรือเฟืองบายศรี 
9. ปรับระยะฟรีโหลดรวมตาม 
    มาตรฐานท่ีก าหนด 
1. เติมน ้ามนัเฟืองทา้ยใหไ้ดร้ะดบั 
2. เปล่ียนน ้ามนัเฟืองทา้ย 
 
3. ปรับระยะฟรีโหลดและระยะ 
    ห่าง (Backlash) ตามมาตรฐาน 
1. ถ่ายออกใหไ้ดร้ะดบัปกติ 
2. ท าความสะอาดท่อระบาย 
    อากาศ 
3. เปล่ียนท่อระบายอากาศ 
4. เปล่ียนปะเก็น 
 
5. ขนันอตยดึหนา้แปลนใหแ้น่น 



    เส้ือเพลาทา้ยหลวม 

6.6   การบ ารุงรักษาเฟืองท้าย 
 การบ ารุงรักษาเฟืองทา้ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเฟืองทา้ย ถา้น ้ามนัเฟืองทา้ยมีคุณสมบติัใน
การหล่อล่ืนลดลงจะท าใหช้ิ้นส่วนต่าง ๆ ช ารุดเสียหายไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน ดงันั้นควรมีการตรวจสอบสภาพ
น ้ามนัหล่อล่ืน และช้ินส่วนอ่ืน ๆ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ี 

1. การตรวจระดบัน ้ามนัเฟืองทา้ย ใหค้ลายสกรุเติมน ้ามนัออกแลว้ใชน้ิ้วตรวจระดบัน ้ามนั 
ต ่ากวา่ขอบของช่องเติมไดไ้ม่เกิน 5 มม. และตรวจดูดว้ยสายตาดว้ยวา่มีรอยร่ัวซึมหรือไม่ ควรตรวจและ
เปล่ียนถ่ายน ้ามนัเฟืองทา้ยทุก 20,000 กม. หรือทุก 12 เดือน 

2.  การหล่อล่ืนเฟืองทา้ย  ให้ใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนซ่ึงมีค่าความหนืด SAE 90  หรือน ้ามนัท่ีมี 
ความหนืดตามท่ีบริษทัก าหนด    
   

        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัด หน่วยที่  6  
เร่ือง เฟืองท้าย 

 

ตอนที ่1  จงเขียนช่ือส่วนประกอบของเฟืองทา้ยตามหมายเลขท่ีก าหนด  (7 คะแนน) 
1. เขียนช่ือส่วนประกอบของเฟืองทา้ย 
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             หมายเลข 1…………………………….. 
 หมายเลข 2……………………………. 
 หมายเลข 3……………………….…… 
 หมายเลข 4……………………….…… 
 หมายเลข 5……………………….…… 
 หมายเลข 6…………………..……….. 
             หมายเลข 7………………..…………... 

             หมายเลข 8…………………………… 
             หมายเลข 9…………………………… 
             หมายเลข 10…………………..……… 

หมายเลข 11………………..…………             
หมายเลข 12………………..………… 

             หมายเลข 13…………………..……… 
             หมายเลข 14…………..……………… 

 
 
ตอนที ่2   จงเติมขอ้ความลงในช่องวา่งต่อไปน้ี (20 คะแนน)   
1. เฟืองขบัหรือเฟืองเดือยหมู (Drive Pinion Gear) ท าหนา้ท่ี ……………… และ…………………      
    หรือ …………….. เฟืองเดือยหมูจะถูกติดตั้งอยูภ่ายในหอ้งเฟืองทา้ย ถูกออกแบบโดยใหป้ลาย   
    ดา้น ……………………………… เพื่อสวมเขา้กบัหนา้แปลนเฟืองทา้ย  ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึง 
    มี …................... 
2. บายศรีหรือเฟืองวงแหวน (Ring Gear) ท าหนา้ท่ี …………………………ไปยงั…..………….. 
    หรือ ……………………. เป็นเฟืองท่ีออกแบบใหมี้ลกัษณะเป็น ………… เพื่อ ……………… 
    เฟืองบายศรีมีจ านวนฟันเฟือง ……………….. ดงันั้นจึงหมุน ………………….. ส่งผลใหล้ด  
    อตัราทดของกระปุกเกียร์ 
3.  เฟืองเพลาทา้ยหรือเฟืองเพลาขา้ง (Rear Axle Gear)  ท า ………….………………….ในขณะท่ี 

รถยนตเ์คล่ือนท่ี    ใน ……….หรือ ………… จะมีเฟืองดอกจอกเล็ก ……… และเฟืองเพลาขา้ง 
………. โดยเฟืองทั้งหมดจะติดตั้งอยู ่………………….. และ ………………… ส าหรับเฟืองเพลาทา้ย
ตรงกลางของเฟืองจะเจาะรูท าเป็น ……………………… เพื่อสวมเขา้กบั …………. 

4.  ……………………………….. (differential pinion gear) เป็นเฟืองท่ีมีความส าคญัท าให้  
………………………… ความเร็วรอบต่างกนั  

5.  เฟืองดอกจอกใหญ่ (side gear) เป็นเฟือ ง……………………………………….. เม่ือเวลาท่ีเส้ือ 

 

10 11 12 

14 



     ดอกจอกหมุนไป ………………..……………. ซ่ึงขบอยูก่บั …………………… ก็จะไปท าให ้ 
     เฟืองดอกจอกใหญ่ ……..…………………. กบัเส้ือดอกจอก 
6.  เฟืองบายศรีมีจ านวนฟัน ....................  เฟืองเดือยหมู  ดงันั้นจึงหมุน .................... เฟืองเดือยหมู 
     ซ่ึงส่งผลให ้............. อตัราทดของกระปุกเกียร์  แต่ ............ แรงบิดให้เพลาขา้งไปขบัลอ้รถยนต ์
     ใหเ้คล่ือนท่ี 
7.  ชุดเฟืองดอกจอก  ท าหนา้ท่ี ..................... ของลอ้รถยนตใ์นขณะเคล่ือนท่ีทางตรงหรือเล้ียวโคง้ 
8.  ชุดเฟืองดอกจอก  ประกอบดว้ย ....................... หรือเฟืองเพลาขบัลอ้  ......................... หรือเฟือง 
     แบ่งก าลงั  ……………… และตลบัลูกปืน 
9.  เฟืองขา้งติดตั้งอยูใ่น ....................  มีลกัษณะเป็นรูป .................  ตรงกลาง .................  เพื่อสวม  
     เขา้กบัร่องของ ..................  โดยมีแผน่กนัรุน  ประกบกบั .................... และ ........................... 
10.  เฟืองขา้งหรือเพลาขบัลอ้ท าหนา้ท่ีขบั ....................... และลอ้รถยนตใ์หห้มุน 
11.   เฟืองดอกจอกหรือเฟืองแบ่งก าลงัมีลกัษณะเป็นเฟืองรูป ...........................   สวมอยูท่ี่ปลายของ  
        ............................... ทั้งสองดา้น  ติดตั้งอยูภ่ายใน ........................ มีแผน่กนัรุนประกบระหวา่ง  
        .........................................  กบั ...................................   
12.  การท างานของเฟืองดอกจอก จะหมุน...................... และหมุนไปพร้อมกบั ............................. 
       เพื่อแบ่งก าลงัการขบัไปยงั .......................... ดา้นซา้ยและดา้นขวา  ในขณะ............................. 
13.  เฟืองแบบฟันตรง ……………… และ ………………. มีลกัษณะ …………..…….  โดยเฟือง   
       …………………. ติดตั้งอยูใ่นแนวก่ึงกลางของ ……….……….  ฟันเฟืองแบบน้ี …….……..    
       และมีเสียงดงั …………….………………. 
14.  …………….. เฟืองแบบน้ีเหมาะส าหรับ …………….. เฟืองเดือยหมู …………..…………… 
      …………. ของเฟืองบายศรีมี …………………. แต่ จะมีเสียงดงั มากกวา่……….……………. 
15.  เฟืองแบบฟันโคง้และเฉียงเฟืองแบบน้ีนิยมใช ้……………..………. และ ……………………  
16. ฟันของเฟืองไฮปอยดเ์ป็นลกัษณะเฟือง.............................หนา้สัมผสัของฟันเฟืองทั้งสองจะขบ 
      ........................  ท  าใหก้ารถ่ายทอดแรงบิดเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและไม่มีเสียงดงั   
17.  เฟืองไฮปอยดมี์การออกแบบใหเ้ฟืองเดือยหมู........................แนวก่ึงกลางของเฟืองบายศรีหรือ 
      เฟืองวงแหวน  ท าให้เพลากลางมีระดบัต ่าลง ส่งผลใหพ้ื้นรถต ่าลงดว้ย ซ่ึงช่วยใหร้ถยนตมี์การ 
      .......................ดีข้ึน  
18.  เฟืองไฮปอยดต์อ้งใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนชนิดพิเศษเพราะ...................................ขณะฟันเฟืองขบกนั 
19.  ฟันของเฟืองบายศรี และฟันของเฟืองเดือยหมูแบบเฟืองเฮลิคอล  มีลกัษณะเป็นฟัน………….. 
        .................... ในขณะหมุนเฟืองทั้งสองจะขบกนั.................................. 
20.  อตัราทดของเฟืองทา้ยเป็นอตัราส่วนระหวา่งความเร็วของ..............................  กบัความเร็วของ 
        ....................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที ่3    จงเขียนเคร่ืองหมายถูก () หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้งและเคร่ืองหมายผดิ ()  หนา้ขอ้ความ 
    ท่ีไม่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  (10 คะแนน) 

 

……….. 1.  เฟืองขบัหรือเฟืองเดือยหมูท าหนา้ท่ีรับแรงบิดมาจากกระปุกเกียร์และส่งก าลงัไปยงัเพลาขบัลอ้
หลงั 

……….. 2.  บายศรีหรือเฟืองวงแหวน  ท าหน้า ท่ีส่งแรงบิดจากเฟืองเดือยหมูไปย ังชุดเรือนเฟือง                 
ดอกจอกหรือเรือนเฟืองทด 

……….. 3.  เฟืองเพลาทา้ยหรือเฟืองเพลาขา้ง (Rear Axle Gear)  ท าหน้าท่ีปรับความเร็วของลอ้รถยนต์ใน
ขณะท่ีรถยนตเ์คล่ือนท่ีในทางตรงหรือขณะเล้ียวโคง้จะมีเฟืองดอกจอกเล็ก 2 ตวัและเฟืองเพลา
ขา้ง 2 ตวั 

……….. 4. ขณะขบัรถยนต์ทางตรงลอ้ด้านซ้ายและดา้นขวา จะมีแรงตา้นทานหรือความฝืดของการหมุน
ต่างกนั    ท าใหเ้ฟืองขา้งทั้ง 2 ดา้น หมุนตามดว้ยอตัราความเร็วท่ีต่างกนั 

……….. 5.  ในขณะเล้ียวโคง้  ลอ้ดา้นในจะมีแรงตา้นทาน หรือความฝืดน้อยกว่าเฟืองขา้งท าให้เฟืองขา้ง
ดา้นในหมุนชา้กวา่เฟืองขา้งดา้นนอก  



……….. 6.  ขณะเล้ียวรถ  เฟืองขบัลอ้ดา้นในหมุนชา้กวา่เฟืองขบัลอ้ดา้นนอก  ส่งผลใหเ้ฟืองดอกจอกทั้ง 2 
ตวั หมุนรอบตวัเอง และหมุนไปพร้อมกบัเส้ือเฟืองดอกจอก เพื่อแบ่งก าลงัไปขบัเฟืองขบัลอ้
ดา้นนอกใหห้มุนเร็วกวา่เฟืองขบัลอ้ดา้นใน  

……….. 7.  ล้อด้านท่ีติดหล่มจะมีแรงต้านทานหรือความฝืดน้อยกว่าล้ออีกด้านหน่ึงส่งผลให้เฟือง             
ดอกจอกทั้ง 2 ตวั หมุนรอบตวัเอง และหมุนไปพร้อมกบัเส้ือเฟืองดอกจอกเพื่อแบ่งก าลงัไปขบั
เฟืองขา้งดา้นท่ีลอ้ติดหล่มใหห้มุนเร็วกวา่เฟืองขา้งอีกดา้นหน่ึง                

……….. 8.  ใชน้ ้ามนัเกียร์ซ่ึงมีค่าความหนืด SAE  81  หล่อล่ืนเฟืองทา้ย 
……….. 9.  การตรวจระดับน ้ ามันเฟืองท้ายควรตรวจและเปล่ียนถ่ายน ้ ามันเฟืองท้ายทุก 20,000 กม.                     

หรือทุก 12 เดือน 
……….. 10.  การหล่อล่ืนเฟืองทา้ยใหใ้ชน้ ้ามนัหล่อล่ืนซ่ึงมีค่าความหนืดเบอร์ SAE 120   
  
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่ 4   จงเติมขอ้ความเก่ียวกบัสาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเฟืองทา้ยลงในตารางต่อไปน้ี  

    (10 คะแนน) 
 

ปัญหาข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข 
1.  มีเสียงดงัผดิปกติ ……………………………………. ……………………………………. 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 ……………………………………. ……………………………………. 
2.  เฟืองทา้ยมีความ ……………………………………. ……………………………………. 
ร้อนสูง ……………………………………. ……………………………………. 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 ……………………………………. ……………………………………. 



3.  น ้ามนัเฟืองทา้ย ……………………………………. ……………………………………. 
ร่ัวซึม ……………………………………. ……………………………………. 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 ……………………………………. ……………………………………. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

แบบประเมินผลหลงัเรียน 
หน่วยที ่6 เฟืองท้าย 

 
ค าส่ัง : จงท าเคร่ืองหมายกากบาท  (x)  ลงในค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. อุปกรณ์ใดท าหนา้ท่ีรับก าลงังานจากเพลากลาง 
     ก. เส้ือเฟืองดอกจอก 
     ข. ชุดเฟืองดอกจอก 
     ค. เฟืองบายศรีหรือเฟืองวงแหวน 
     ง. เฟืองเดือยหมูหรือเฟืองขบั 
2. เฟืองทา้ยท าหนา้ท่ีอยา่งไร 
     ก. รองรับน ้าหนกัของรถยนต ์
     ข. ขบัเคล่ือนลอ้หลงัใหมี้ความเร็วท่ีแตกต่างกนัในขณะรถเล้ียว  
     ค. ขบัเคล่ือนลอ้หลงัทั้งสองขา้ง 



     ง. ถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองดอกจอกใหญ่ท าใหล้อ้แต่ละดา้นหมุน 
3. เฟืองทา้ยท่ีนิยมใชก้นัในปัจจุบนัมีอยูก่ี่ชนิดคือ 
     ก. 1 ชนิด 
    ข. 2 ชนิด 
     ค. 3 ชนิด 
     ง. 4 ชนิด 
4. เฟืองแบบใดนิยมใชก้บัรถโดยสารและรถบรรทุกขนาดเบาเล็ก 
     ก. แบบเฟืองฟัน 
     ข. เฟืองแบบฟันโคง้ 
     ค. เฟืองแบบฟันตรงและเฉียง 
     ง. เฟืองแบบฟันโคง้และเฉียง 
5. ในขณะเล้ียวรถยนตล์อ้ดา้นนอกจะหมุนดว้ยอตัราเร็วกวา่ลอ้ดา้นในเน่ืองจาก 
     ก. เฟืองลอ้ดา้นในอยูก่บัท่ี 
     ข. ลอ้ทั้งสองขา้งมีความฝืดท่ีลอ้เท่ากนั 
     ค. ลอ้ดา้นนอกมีความฝืดนอ้ยกวา่ลอ้ดา้นใน 
     ง. ลอ้ดา้นในมีความฝืดนอ้ยกวา่ลอ้ดา้นนอก 
 
 
6. ขณะท่ีรถเล้ียวเฟืองดอกจอกจะท างานอยา่งไร 
     ก. หมุนไปเป็นชุดเดียวกนักบัเรือนเฟืองทด 
     ข. หมุนรอบตวัเองและขบัเฟืองเพลาขา้ง 
     ค. หมุนอยูก่บัท่ี 
     ง. หมุนรอบตวัเองและขบัเฟืองเพลาขา้งใหห้มุนดว้ยอตัราเร็วท่ีเท่ากนั 
7. ขอ้ใดเป็นสาเหตุท่ีท าให้น ้ ามนัเฟืองทา้ยร่ัวซึม 
     ก. ท่อระบายอากาศอุดตนัจากส่ิงสกปรก 
     ข. น ้ามนัเฟืองทา้ยต ่ากวา่ระดบัปกติ 
     ค. ระยะฟรีโหลดต ่ากวา่มาตรฐาน 
     ง. เฟืองเดือยหมูหรือเฟืองบายศรีแตกหกั 
8. ท  าไมตอ้งมีการปรับตั้งระยะห่างเฟืองทา้ยรถยนต ์
     ก. เพื่อเปล่ียนทิศทางการหมุนของเฟืองเดือยหมู 
     ข. เพื่อป้องกนัการสึกหรอของฟันเฟืองเดือยหมูและเฟืองบายศรี 
     ค. เพื่อเพิ่มความเร็วในการหมุนของเฟืองเดือยหมู 



     ง. เพื่อลดความเร็วในการหมุนของเฟืองเดือยหมู 
9. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแรกในการถอดเฟืองทา้ยรถยนต ์
     ก. ถอดเฟืองบายศรี 
     ข. ถ่ายน ้ามนัเฟืองทา้ย 
     ค. ถอดเพลาขา้ง 
     ง. ถอดเพลากลาง 
10. ขอ้ใดเป็นการบ ารุงรักษาเฟืองทา้ย 
     ก. ใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนซ่ึงมีค่าความหนืด SAE 45 
     ข. ใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนซ่ึงมีค่าความหนืด SAE 90 
     ค. ใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนซ่ึงมีค่าความหนืด SAE 75 
     ง. ใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนซ่ึงมีค่าความหนืด SAE 120 
 


