
 
 
 

หน่วยที่ 7 
เพลาขบัล้อหน้า  (Front Drive  Shaft)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยที ่7 
เพลาขบัล้อหน้า  (Front Drive  Shaft) 

 
รถยนต์ระบบขับเคล่ือนล้อหน้า (Front Wheel Drive  :  FWD) ส่วนมากจะใช้ข้อต่อเพลาแบบ

ความเร็วคงท่ี (Constant Velocity Universal Joint) ท่ีแต่ละปลายของเพลาขบัในรถยนตข์บัเคล่ือน   ลอ้หน้า 
ปัจจุบนันิยมใชก้นัมากในรถยนตท์ัว่ไป ในหน่วยน้ีจะกล่าวถึงส่วนประกอบ หนา้ท่ี ชนิดของขอ้ต่อเพลาขบั
ลอ้หนา้ หลกัการท างานของเพลาขบัลอ้หนา้ สาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเพลาขบัลอ้หนา้ และงานบริการ
เพลาขบัลอ้หนา้  
 

7.1   ส่วนประกอบของเพลาขับล้อหน้ารถยนต์ 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7.1  แสดงส่วนประกอบของเพลาขบัลอ้หนา้ 

 

 

 

 

เพลาขบั (ขวา) 

เพลาขบั (ซา้ย) 

ลูกหมากคนัชกั 

เหลก็รัดยางกนัฝุ่ น 

ยางกนัฝุ่ น 
ยอยสามทาง 

แหวนลอ็ก 

เส้ือขอ้ต่อดา้นใน 

ขอ้ต่อดา้นนอกพร้อมเพลาขบั  

สลกัลอ็ก 

เหลก็รัดยางกนัฝุ่ น 

เหลก็รัดยางกนัสะเทือน 

แผน่กนัฝุ่ น ยางกนัฝุ่ น 
ยางกนัสะเทือน 

เหลก็รัดยางกนัฝุ่ น 
เหลก็รัดยางกนัฝุ่ น 

แหวนลอ็ก 

ดุมลอ้หนา้ 
นอตลอ็ก 



7.1.1   เพลาขับล้อหน้า 

    เพลาขบัลอ้หนา้จะประกอบดว้ยเพลาขบั 2 เพลาโดยเพลาทั้งสองจะมีความยาวไม่ 

เท่ากนั ทั้งน้ีเน่ืองจากต าแหน่งการวางของกระปุกเกียร์ ท่ีปลายดา้นนอกของเพลาขบัจะสวมอยูก่บัลูกปืนซ่ึง

จะสวมอยูใ่นดุมเส้ือดุมลอ้ และท่ีดุมลอ้จะใชส้ าหรับติดตั้งเบรกและช้ินส่วนระบบรองรับน ้าหนกั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.2  แสดงเพลาขบัลอ้หนา้ดา้นซา้ยและดา้นขวา 
  

 

 

เพลาขบัดา้นซา้ย 

เพลาขบัดา้นขวา 



7.1.2  อุปกรณ์ป้องกนัการสะเทอืน 

   เพลาขบัลอ้หนา้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการสั้นสะเทือน ไวต้รงก่ึงกลางของเพลาดา้นท่ี
ยาว อุปกรณ์ดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีรองรับการสั่นสะเทือนในแนวเพลาขบัและรักษาสมดุลในการหมุนของ
เพลาความสมดุลของเพลาขบัลอ้หนา้จะมีความส าคญันอ้ยมาก เพราะวา่ความเร็วในการหมุนของเพลาจะชา้
ในความเป็นจริงเพลาขบัลอ้หนา้จะหมุนเพียง 1/3 ของเพลาขบัลอ้หลงั (เพลาทา้ย) ทั้งน้ีเน่ืองจากการส่งก าลงั
จากกระปุกเกียร์โดยตรงไปยงัเพลาขบัไม่ตอ้งผา่นเฟืองทา้ยเหมือนกบัการขบัเคล่ือนลอ้หลงั การหมุนของ
เพลาดว้ยอตัราเร็วจะชา้กวา่ท าใหก้ารสั่นสะเทือนหมดไป ในบางคร้ังการสั่นสะเทือนจะมีผลจากการหมุน
ในอตัราเร็วท่ีสูงสุดดงัรูปท่ี 7.3 
 

 
 

ภาพท่ี 7.3  แสดงอุปกรณ์ป้องกนัการสะเทือน 
 

7.1.3  เข็มขัดรัดยางกนัฝุ่น 

           เขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น  ใชส้ าหรับรัดยางกนัฝุ่ นใหแ้น่น เพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกเขา้ภายใน    ขอ้
ต่ออ่อน หรือป้องกนัจารบีร่ัวซึมออกจากขอ้ต่ออ่อนดงัรูปท่ี 7.4 
                    ถา้ตอ้งการเปล่ียนยางกนัฝุ่ น จะตอ้งเปล่ียนทั้งยางกนัฝุ่ นและเขม็ขดัรัดใหม่ทั้งชุด ในแต่ละดา้น
ของยางกนัฝุ่ นจะตอ้งรัดเขม็ขดัเขา้กบัเพลาใหแ้น่น เขม็ขดัรัดอาจจะท ามาจากโลหะหรือพลาสติกดงัรูป 7.5   
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.4  แสดงเขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ นเขา้กบัเพลา 

อุปกรณ์ป้องกนัการสะเทือน ชุดเพลาขบัดา้นขวา 

ชุดเพลาขบัดา้นซา้ย 

ขอ้ต่อเพลา 
เขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น 

ยางกนัฝุ่ น 

เขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น 

เพลาขบั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.5  แสดงต าแหน่งของยางกนัฝุ่ นและเขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น 
 

7.1.4  ยางหุ้มเพลาหรือยางกันฝุ่น 

         ยางหุม้เพลาหรือยางกนัฝุ่ นจะติดตั้งและหุม้ขอ้ต่อเพลาแต่ละตวัไว ้ท าหนา้ท่ีป้องกนั 

ฝุ่ นและส่ิงสกปรกต่าง ๆ เขา้ภายในขอ้ต่อรวมทั้งป้องกนัจาระบีหล่อล่ืนร่ัวซึมออกจากขอ้ต่อ และป้องกนั
ความช้ืนเขา้ไปในขอ้ต่อเพลา ยางกนัฝุ่ นจะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีดี ไม่มีรอยแตกและฉีกขาด ดงัรูปท่ี 6.5 
 

7.2.  หน้าที่เพลาขับล้อหน้า 
เพลาขบั (Drive Shaft) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับส่งถ่ายแรงบิดจากชุดเกียร์สู่เฟืองทา้ย และจากเฟือง

ท้ายสู่ล้อ เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นจุดเช่ือมต่อ เน่ืองจากระยะห่างระหว่างแหล่งก าเนิดแรงบิด และอุปกรณ์
ปลายทางท่ีห่างกนั 

เพลาขบัลอ้หน้า จะท าหนา้ท่ีส่งถ่ายแรงบิดจากเฟืองทา้ยไปขบัเคล่ือนลอ้รถให้ลอ้รถหมุนเคล่ือนท่ี 
ตวัเพลาท าดว้ยเหล็กกลา้ชนิดพิเศษท่ีทนแรงบิดจากการส่งถ่ายก าลงัไดสู้ง มีใชท้ั้งรถยนตข์บัเคล่ือนลอ้หนา้ 
และลอ้หลงั  

 

7.3  ชนิดของข้อต่อเพลาขับล้อหน้า 
 

เพลาขบัลอ้หนา้เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัก็คือ เป็นขอ้ต่อแบบความเร็วคงท่ี ขอ้ต่อแบบน้ีใชส้ าหรับ
ส่งก าลงัและรักษาความเร็วให้คงท่ี ในขณะท างานมุมของเพลาจะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยทัว่ ๆ ไป
ประมาณ 40 อาศา เพลาขบัตอ้งส่งก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้หนา้ ดงันั้นหนา้ท่ีของเพลาขบัคือจะตอ้งเล้ียว
และรองรับมุมท่ีเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนท่ีข้ึนและลงของระบบรองรับน ้าหนกั  

ยางหุม้เพลาหรือยางกนัฝุ่ น 

เขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น 



ขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงท่ี ท าหนา้ท่ีส่งถ่ายก าลงัจากกระปุกเกียร์ไปยงัลอ้รถยนตป์รับความสั้น - 
ความยาวของเพลาขบัลอ้หนา้ และเปล่ียนแปลงเชิงมุมของรถยนตใ์นขณะเล้ียวโคง้ในเพลาขบัลอ้หนา้ ขอ้ต่อ
แบบความเร็วคงท่ีจะมี 2 ตวัคือขอ้ต่อเพลาตวัท่ีอยู่ใกลก้ระปุกเกียร์ก็คือขอ้ต่อเพลาตวัใน และอีกตวัจะอยู่
ใกลล้อ้ก็คือขอ้ต่อเพลาตวันอก 
 

ข้อต่อเพลาขับล้อหน้า สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.3.1 ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ตัวนอก  
1.3.1.1 ขอ้ต่อแบบอาร์เซป้า (Rzeppa Joint) ปลอกในจะยดึอยูใ่นร่องของปลอก 

นอกดว้ยลูกปืนเหล็กกลม 6 ลูก สวมอยูใ่นเส้ือลูกปืนระหวา่งปลอกนอกกบัปลอกในโดยมีกรงลูกปืนบงัคบั
ระยะห่างของลูกปืนอยูภ่ายใน  ขอ้ต่ออ่อนแบบน้ีเล่ือนปรับระยะไม่ได ้ สามารถรักษาความเร็วของเพลาขบั
ลอ้หนา้ในขณะเล้ียวและส่งก าลงัไปท่ีลอ้หนา้ดงัรูปท่ี 6.6   
 
 
  
 
    
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7.6  แสดงส่วนประกอบขอ้ต่อเพลาแบบอาร์เซป้า 
 

 

 
ภาพท่ี 7.7  แสดงส่วนประกอบขอ้ต่อแบบอาร์เซป้า 

เพลาขบั 

ปลอกใน 

ลูกปืนเหลก็กลม 

เส้ือลูกปืน 

ปลอกใน 

เพลาขบั 

รางลูกปืนใน 

กรอบลูกปืน 
รางลูกปืนนอก 



1.3.1.2 ขอ้ต่อเพลาแบบไทปอต  (Tripod  Joint)  ขอ้ต่อแบบน้ีมียอยสามทางซ่ึง 
ประกอบ ดว้ยแกนลูกปืนบนระดบัเดียวกนั 3 อนั เดือย 3 เดือยไดถู้กติดตั้งอยูบ่นแกนลูกปืนและเดือยแต่ละ
ตวัจะสวมอยู ่ในรองทั้ง 3 ของเส้ือปลายเพลาซ่ึงจะขนานกบัส่วนอ่ืน ขอ้ต่อแบบน้ีจะสามารถเคล่ือนตวัได้
ตามทิศทางในแนวแกน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 7.8  แสดงส่วนประกอบขอ้ต่อแบบไทปอต   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 7.9  แสดงชุดเส้ือเพลาตวันอก 

เส้ือปลายเพลา 

เดือย 

ยอยสามทาง 

ลูกกล้ิง 

เพลาขบั 

ลูกกล้ิง 

เดือย 

เพลาขบั 

ลูกกล้ิง 

เพลาไทปอต 

เดือย 

รางลูกปืนนอก 

แหวนรอง 
เพลาทิวลิป 

เขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น 

ลูกยางกนัฝุ่ น 

ตวัเลือกกากบาท 



1.3.2 ข้อต่อเพลาแบบความเร็วคงทีต่ัวใน 

1.3.2.1 ขอ้ต่อแบบดบัเบิลออฟเซท (Double Offset Joint)  มีลกัษณะคลา้ยคลึง 

แบบชนิดเบอร์ฟิลด์  เป็นขอ้ต่ออ่อนแบบเล่ือนปรับความยาวของเพลาขบัลอ้หน้า ติดตั้งดา้นเดียวกบัเฟือง

ทา้ย ขอ้ต่ออ่อนชนิดน้ีมีลูกปืนกลม 6 ลูก อยู่ในร่องดุม  ซ่ึงสวมเขา้กบัเส้ือขอ้ต่อท่ีมีลกัษณะเป็นร่องยาว  

เพื่อใหข้อ้ต่อสามารถเล่ือนหกังอและเปล่ียนมุมได ้ดงัรูปท่ี 6.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.10  แสดงขอ้ต่อเพลาแบบดบัเบิ้ลออกเซต 
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ภาพท่ี 7.11  แสดงส่วนประกอบของขอ้ต่อเพลาแบบดบัเบิ้ลออกเซต 
 
 
 
 
 
 

ปลอกนอก เส้ือลูกปืน 
ปลอกใน 

ลูกปืน 
เพลาขบั 

ลูกปืน 

แหวนลอ็ก 

กรอบลูกปืน รางลูกปืนใน 
เพลา 

รางลูกปืนนอก (ขอ้ต่อเพลา) 

แหวนลอ็ก 



1.3.2.2 ขอ้ต่อเพลาแบบร่องงตรงขา้ม (Cross-Groove Joint) ขอ้ต่อเพลาแบบน้ีจะ 
เหมือนกบัแบบอาร์เซป้า มีขอ้แตกต่างกนัตรงท่ีขอ้ต่อเพลาสามารถเคล่ือนท่ีเขา้ออกหรือเปล่ียนแปลงความ
ยาวได ้ขอ้ต่อแบบน้ีนิยมใชก้นัมากในระยนตท่ี์ผลิตจากประเทศเยอรมนั ละจะใชก้บัขอ้ต่อตวัในของรถยนต์
ขบัเคล่ือนลอ้หนา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7.12  แสดงส่วนประกอบของขอ้ต่อเพลาแบบ ร่องตรงขา้ม 
 
7.4  หลกัการท างานของเพลาขับล้อหน้า 
 

 เพลาขบัลอ้หนา้ท าหนา้ท่ีส่งถ่ายก าลงัจากชุดเฟืองทา้ยไปยงัลอ้หนา้  โดยมีขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็ว
คงท่ี ท าหนา้ท่ีเปล่ียนมุมในขณะเล้ียวรถ  พร้อมทั้งปรับระยะความยาว-ความสั้น ตามการเปล่ียนมุมของลอ้
รถโดยไม่มีอาการสั่นสะเทือน       
 หลกัการท างานของเพลาขบัลอ้หนา้  ขณะรถเคล่ือนท่ีในทางตรงบนพื้นถนนเรียบ เพลาขบัลอ้หนา้
ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา   จะส่งก าลงัจากเฟืองทา้ยผา่นลูกปืนเขม็ในขอ้ต่ออ่อนดา้นใน แลว้ส่งต่อก าลงัไปยงั
ลูกปืนท่ีเล่ือนไม่ไดใ้นขอ้ต่ออ่อนดา้นนอก โดยเพลาขบัลอ้หนา้ไม่ตอ้งปรับเปล่ียนมุม และไม่ตอ้งปรับระยะ
ความยาว-ความสั้น 
 แต่ในขณะเล้ียวรถ เพลาขบัลอ้หนา้ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา  จะส่งก าลงัจากเฟืองทา้ยผา่นลูกปืนเข็ม
ในขอ้ต่ออ่อนดา้นใน ให้เล่ือนเพื่อปรับระยะความสั้ น-ความยาวของเพลา แล้วส่งต่อก าลงัไปยงัลูกปืนท่ี
เล่ือนไม่ไดใ้นขอ้ต่ออ่อนดา้นนอก เพื่อไปขบัลอ้รถใหห้มุน 
 
 
 
 

รางลูกปืนนอก 

รางลูกปืนใน 

กรอบลูกปืน 



7.5  สาเหตุข้อขัดข้องและการแก้ไขเพลาขับล้อหน้า  
ขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์มีดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1.6  สาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเพลาขบัลอ้หนา้ 

ปัญหาข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข 
1.  เสียงดงัผดิปกติจากเพลาขบั 1. จารบีในดุมขอ้ต่อและในราง 1. เติมจารบีส าหรับขอ้ต่อหรือ 
     ลอ้หนา้รถยนต ์     ลูกปืนมีนอ้ยหรือเส่ือมสภาพ     เปล่ียนจารบีใหม่ 
 2. ยางกนัฝุ่ นช ารุด 2. เปล่ียนยางกนัฝุ่ น 
 3. แหวนรัดยางกนัฝุ่ นช ารุด 3. เปล่ียนแหวนรัดยางกนัฝุ่ น 
2.  มีเสียงดงัตลอดเวลาในขณะ 1. ขอ้ต่ออ่อนหลวม 1. เปล่ียนขอ้ต่อ 
     ท่ีความเร็วของรถยนตล์ดลง   2. ขอ้ต่ออ่อนช ารุด 2. เปล่ียนขอ้ต่อ 
3.  มีอาการสั่นขณะเร่ง 1. ลูกปืนของขอ้ต่อสึกหรอ 1. เปล่ียนลูกปืนของขอ้ต่อหรือ 
     เคร่ืองยนต ์     หรือขาดการหล่อล่ืน     ใส่จารบีเพิ่มเติม 
 2. เพลาขบัลอ้หนา้ช ารุด 2. เปล่ียนเพลาขบัลอ้หนา้ 
 3. ยางกนัสะเทือนช ารุด 3. เปล่ียนยางกนัสะเทือน 
4.  มีเสียงดงัคลา้ยโลหกระทบ 1. ขอ้ต่อตวันอกช ารุด 1. เปล่ียนขอ้ต่อตวันอก 
     กนัในขณะเพลาขบัลอ้หนา้   
     หมุน   
5.  มีเสียงดงัขณะเร่งเคร่ืองยนต ์ 1. ขอ้ต่อตวัในสึกหรอ 1. เปล่ียนขอ้ต่อตวัใน 
     หรือบรรทุกของหนกั ๆ 2. ชุดเฟืองดอกจอกของเฟือง 2. ซ่อมชุดเฟืองดอกจอก 
     ทา้ยช ารุด  

 
7.6   การบ ารุงรักษาเพลาขับล้อหน้า 
 เพลาขบัลอ้หน้า จะตอ้งมีการบ ารุงรักษาโดยการตรวจและบริการยางกนัฝุ่ น และแหวนรัดยางกนัฝุ่ น 
ถา้มีรอยฉีกขาด หรือจารบีร่ัวซึมตอ้งเปล่ียนจารบี ยางกนัฝุ่ น และแหวนรัดยางกนัฝุ่ นทนัที หรือเปล่ียนจารบี 
ยางกนัฝุ่ นและแหวนรัดยางกนัฝุ่ น ตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนด  จารบีท่ีใช้ส าหรับ   ขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็ว
คงท่ีเป็นจารบีชนิดพิเศษ ทนต่อความร้อนไดสู้ง ซ่ึงแตกต่างจากจารบีท่ีใชก้บัดุมลอ้หนา้ 
 
 

 
 



แบบฝึกหัดหน่วยที ่ 7  
เร่ือง  เพลาขบัล้อหน้า 

 

ตอนที ่1  จงเขียนช่ือส่วนประกอบของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนตต์ามหมายเลขท่ีก าหนด  (10 คะแนน) 
1. เขียนช่ือส่วนประกอบของเพลาขบัลอ้หนา้รถยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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………………………….. 
หมายเลข 15.………………………….. หมายเลข  16………………………….. 
หมายเลข 17.………………………….. หมายเลข  18 …………………………. 
หมายเลข 19.………………………….. หมายเลข  20.…………………………. 

 
 



ตอนที ่2  จงเติมขอ้ความลงในช่องวา่งต่อไปน้ี  (20 คะแนน) 
1. เพลาขบัลอ้หนา้จะประกอบดว้ยเพลาขบั……….เพลาโดยจะมีความยาว………………..         

ทั้งน้ีเน่ืองจาก…………………………………… ท่ีปลายดา้นนอกของเพลาขบัจะ………………...
ซ่ึงจะสวมอยูใ่น……………… และท่ีดุมลอ้จะใชส้ าหรับ………….และช้ินส่วน…………….. 

2. เพลาขบัลอ้หนา้จะมีการติดตั้ง……………………………ไวต้รง…………………ดา้นท่ียาว 
อุปกรณ์ดงักล่าวจะท าหนา้ที…………………….ในแนวเพลาขบัและ…………..ในการหมุนของ
เพลา………………. 

3. เขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น………………………..ใหแ้น่น เพื่อป้องกนั………………….เขา้
ภายใน……………หรือป้องกนั………………….ขอ้ต่ออ่อน  

4. ถา้ตอ้งการเปล่ียนยางกนัฝุ่ น จะตอ้งเปล่ียน……………..และ…………..ทั้งชุด ในแต่ละดา้นของ
ยางกนัฝุ่ น……………….ใหแ้น่น เขม็ขดัรัดอาจจะท ามาจาก…………...หรือ………….. 

5. ยางหุม้เพลาหรือยางกนัฝุ่ นจะติดตั้งและ………………ไว ้ท าหนา้ท่ี……………….ต่างๆ เขา้ภายใน
ขอ้ต่อรวมทั้ง……………..ร่ัวซึมออกจาก…………… และป้องกนั…………....เขา้ไปในขอ้ต่อ
เพลา ยางกนัฝุ่ นจะตอ้ง……………… ไม่มีรอยแตกและฉีกขาด 

6. เพลาขบัเป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ…………………จาก…………..สู่เฟืองทา้ย และจากเฟืองทา้ยสู่
ลอ้ ……………. วา่เป็นจุดเช่ือมต่อ 

7. เพลาขบัลอ้หนา้ จะท าหนา้ท่ี……………………จากเฟืองทา้ยไป………………ใหล้อ้รถหมุน
เคล่ือนท่ี ตวัเพลาท าดว้ย………………ชนิดพิเศษท่ีทน…………………………ไดสู้ง มีใชท้ั้ง
รถยนต…์…………………. และ…………….  

8. เพลาขบัลอ้หนา้เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัก็คือ………………………………. ขอ้ต่อแบบน้ีใช้
ส าหรับ………………….…….และ………………………… ในขณะท างานมุมของเพลา
จะ………………………… โดยทัว่ ๆ ไปประมาณ………… องศา  

9. ขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงท่ี ท า……………………………….ไปยงัลอ้รถยนตป์รับ
ความ………………………….ของเพลาขบัลอ้หนา้ และ………………….ของรถยนต์
ในขณะ……………..ในเพลาขบัลอ้หนา้  

10. ขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงท่ีแบ่งออกเป็น ............. ชนิด คือ  ........................      
...............................และ............................ 
 

 
 
 
 



ตอนที ่3  จงเติมขอ้ความลงในช่องวา่งต่อไปน้ี (10 คะแนน) 
1. ขอ้ต่อแบบอาร์เซป้า (Rzeppa Joint)  

 ปลอกในจะยดึอยูใ่นร่องของ……………ดว้ยลูกปืนเหล็กกลม …… ลูก สวมอยูใ่นเส้ือ

ลูกปืนระหวา่ง………………….…โดยมีกรงลูกปืนบงัคบัระยะห่างของลูกปืนอยู่

ภายใน…………………แบบน้ี……………สามารถรักษา….…..….…ของ……………

ในขณะ………และ……………ไปท่ีลอ้หนา้ 

2. ขอ้ต่อเพลาแบบไทปอต  (Tripod  Joint)   

 ขอ้ต่อแบบน้ีมียอยสามทางซ่ึงประกอบ………..…ระดบัเดียวกนั…..… อนั เดือย ………

เดือยไดถู้กติดตั้งอยู…่….…..…และ………..จะสวมอยู ่ในรองทั้ง …..…ของเส้ือปลายเพลาซ่ึงจะ

ขนานกบัส่วนอ่ืน ขอ้ต่อแบบน้ี………………….…………….…ไดต้ามทิศทาง……….… 

3. ขอ้ต่อแบบดบัเบิลออฟเซท (Double Offset Joint)   

 มีลกัษณะคลา้ยคลึงแบบ……………………………….…  เป็นขอ้ต่ออ่อนแบบ

เล่ือน………………..…… ติดตั้งดา้นเดียวกบั……………..… ขอ้ต่ออ่อนชนิดน้ีมีลูกปืน

กลม………………ลูก อยูใ่นร่องดุม  ซ่ึง………….…………..…ท่ีมีลกัษณะเป็นร่องยาว

เพื่อ………………….…และ…………………… 

4. ต่อเพลาแบบร่องงตรงขา้ม (Cross-Groove Joint) 

ขอ้ต่อเพลาแบบน้ีจะเหมือนกบั………………………………… มีขอ้แตกต่างกนั 
ตรงท่ี………………..…ท่ีเขา้ออกหรือ…………………….. ขอ้ต่อแบบน้ี……………… 
ในรถยนตท่ี์ผลิตจาก………………..ละจะใชก้บัขอ้ต่อตวัในของรถยนตข์บัเคล่ือนลอ้หนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที ่ 4   จงบอกสาเหตุขอ้ขดัขอ้งและการแกไ้ขเพลาขบัลอ้หนา้ลงในตารางต่อไปน้ี 
    (20 คะแนน) 

                
ปัญหาข้อขัดข้อง สาเหตุ การแก้ไข 

1.  เพลาขบัลอ้มี 
เสียงดงัผดิปกติ 

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

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

2.  ในขณะรถยนตมี์ 
ความเร็วต ่ามีเสียง 
เคาะตลอดเวลา 

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

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

3.  มีอาการสั่นขณะ 
เร่งเคร่ืองยนต ์

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

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

4.  มีเสียงดงัคลา้ย 
โลหะกระทบกนั 
ในขณะเพลาขบัลอ้ 
หมุน 

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

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

5.  มีเสียงดงัขณะเร่ง 
เคร่ืองหรือบรรทุก 
หนกั 

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

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

 
 



แบบประเมินผลหลงัเรียน 
หน่วยที ่7 เพลาขบัล้อหน้า 

 
ค าส่ัง : จงท าเคร่ืองหมายกากบาท  (x)  ลงในค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. ขอ้ใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเพลาขบัลอ้หนา้ 
     ก. เขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น 
     ข. ขอ้ต่ออ่อนและกากบาท 
     ค. ยางหุม้เพลาหรือยางกนัฝุ่ น 
     ง. อุปกรณ์ป้องกนัการสะเทือน 
2. ขอ้ใดคือหนา้ท่ีของเพลาขบัลอ้หนา้ 
     ก. ส่งแรงบิดจากเฟืองทา้ยไปยงัลอ้หนา้ 
     ข. ลดการสั่นสะเทือนของรถยนตใ์นขณะเคล่ือนท่ี 
     ค. ส่งแรงบิดท่ีมีการเปล่ียนแปลงองศาในขณะท่ีลอ้หนา้เล้ียว 
     ง. รองรับความเคน้ท่ีเกิดจากการขบัเคล่ือนของชุดเฟืองดอกจอก 
3. ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของขอ้ต่ออ่อนแบบความเร็วคงท่ี            
     ก. ส่งถ่ายก าลงัจากเพลากลางไปยงัเฟืองทา้ย 
     ข. ปรับระยะห่างระหวา่งเพลากลางและเฟืองทา้ย 
     ค. รองรับการเปล่ียนแปลงเชิงมุมของรถยนตข์ณะเล้ียว 
     ง. รองรับการเปล่ียนแปลงเชิงมุมของรถยนตข์ณะขบัทางตรง 
4. ขอ้ต่อแบบใดท่ีมียอยสามทางซ่ึงประกอบดว้ยแกนลูกปืนบนระดบัเดียวกนั 
     ก. ขอ้ต่อแบบอาร์เซป้า 
     ข. ขอ้ต่อเพลาแบบไทปอต   
     ค. ขอ้ต่อแบบดบัเบิลออฟเซท 
     ง. ขอ้ต่อเพลาแบบร่องงตรงขา้ม 
5. ขอ้ต่อแบบใดท่ีมีปลอกในยดึอยูใ่นร่องของปลอกนอกดว้ยลูกปืนเหล็กกลม 
     ก. ขอ้ต่อเพลาแบบร่องงตรงขา้ม 
     ข. ขอ้ต่อแบบดบัเบิลออฟเซท  
     ค. ขอ้ต่อเพลาแบบไทปอต   
     ง. ขอ้ต่อแบบอาร์เซป้า 
 
 



6. ขอ้ต่อแบบไทปอตจะใชลู้กปืนแบบใด 
     ก. แบบลูกกล้ิง 
     ข. แบบแท่ง  
     ค. แบบกลม  
     ง.  แบบเขม็ 
7. ขอ้ใดเป็นหลกัการท างานของเพลาขบัลอ้หนา้  

ก. ขณะขบัข่ีทางตรงเพลาขบัลอ้หนา้ส่งก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปขบัลอ้รถยนตโ์ดยปรับมุม     
    และปรับระยะความสั้น-ความยาวของเพลา 
ข. ขณะเล้ียวรถเพลาขบัลอ้หนา้ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวาจะส่งก าลงัจากเฟืองทา้ยใหเ้ล่ือน 
    เพื่อปรับระยะความสั้น-ความยาวของเพลา 
ค. ขณะเล้ียวรถเพลาขบัลอ้หนา้ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวาจะส่งก าลงัจากโดยไม่ตอ้งปรับ 
    ระยะความสั้น-ความยาวของเพลา 
ง. ขณะขบัข่ีทางตรงเพลาขบัลอ้หนา้ส่งก าลงัจากเฟืองทา้ยไปขบัลอ้โดยตอ้งปรับระยะ 
    ความสั้น-ความยาวของเพลา 

8. ขอ้ใดคือหลกัการท างานของเพลาขบัลอ้หนา้ในขณะรถเคล่ือนท่ีทางตรง 
     ก. ขณะขบัข่ีทางตรงเพลาขบัลอ้หนา้ส่งก าลงัจากเฟืองทา้ยผา่นลูกปืนเขม็ในขอ้ต่ออ่อนดา้น 

    ในโดยปรับมุมและปรับระยะความสั้น-ความ ยาวของเพลา 
     ข. ขณะขบัข่ีทางตรงเพลาขบัลอ้หนา้ส่งก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปขบัลอ้รถยนตโ์ดยไม่ตอ้ง 

    ปรับมุมและปรับระยะความสั้น-ความยาวของเพลา 
     ค. ขณะขบัข่ีทางตรงเพลาขบัลอ้หนา้ส่งก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปขบัลอ้   
             โดยตอ้งปรับระยะความสั้น-ความยาวของเพลา 
     ง. ขณะขบัข่ีทางตรงเพลาขบัลอ้หนา้ส่งก าลงัจากเฟืองทา้ยผา่นลูกปืนเขม็ในขอ้ต่ออ่อนดา้น 

    ในโดยไม่ตอ้งปรับมุมและปรับระยะความสั้น-ความยาวของเพลา 
9. ส าหรับการถอดแหวนล็อกออกจากเพลาขบัลอ้หนา้ควรใชเ้คร่ืองมือชนิดใด 
     ก. คีมปากจ้ิงจก    
    ข. คีมล็อก 
     ค. คีมถ่างแหวนปากกลมตรง 
     ง. คีมถ่างแหวนปากแบน 
10. ขอ้ใดเป็นขั้นแรกของการถอดแยกช้ินส่วนเพลาขบัลอ้หนา้ 
     ก. ถอดยางกนัฝุ่ น 
     ข. ถอดขอ้ต่อตวันอกและตวัใน 
     ค. ถอดเพลาขบัลอ้   ง. ถอดเขม็ขดัรัดยางกนัฝุ่ น 


