
งานสงกําลังรถยนต

หนังสือ 1 สี จำนวน ________ หนา

 2 สี จำนวน ________ หนา

 4 สี จำนวน ________ หนา

กระดาษ ปอนด

ความหนา กระดาษปก _______ แกรม

  กระดาษเนื้อใน _____ แกรม

386

210

70



www.ssobooks.com

งานสงกำลังรถยนต
สำนักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ

89 ถ.มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพ 10200

โทร. 0-2224-1129, 0-2224-1197

รห
ัสวิชา 20101-2004

งานสงกำลังรถยนต
วาท

ี่รอยตรีภ
ิรมย ท

องรอด

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ ......

งานสงกำลังรถยนต
รหัสวิชา 20101-2004

พิมพ 4 สี ทั้งเลม

CC MM YY KK

วาที่รอยตรีภิรมย ทองรอด

168.-
9 7 8 6 1 6 5 5 3 3 3 7 9

ราคา 168 บ
าท

User
Text Box

User
Typewritten Text
13

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text

User
Typewritten Text



งานสงกําลังรถยนต

รหัสวิชา 20101-2004

งานส่งกําลังรถยนต์

ผูแตง : วาที่รอยตรีภิรมย ทองรอด
พิสูจนอักษร : ศิลินทร เรืองจํารัส

 พิมพที่
 รัตนโรจนการพิมพ
 32/10 หมู 3 ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
 ผูพิมพผูโฆษณา 2562

 จัดจําหนายโดย
 สํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ 
 89 ถ.มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร. 0-2224-1129, 0-2224-1197

ปที่พิมพ : 2562
พิมพครั้งที่ 1 : 3,000 เลม
ISBN : 978-616-553-337-9
ราคา : 168 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
หามคัดลอก ถายเอกสาร พิมพ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง
สวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ กอนจะไดรับอนุญาต

หนังสือ 1 สี จำนวน ________ หนา

 2 สี จำนวน ________ หนา

 4 สี จำนวน ________ หนา

กระดาษ ปอนด

ความหนา กระดาษปก _______ แกรม

  กระดาษเนื้อใน _____ แกรม

386

210

70



www.ssobooks.com

งานสงกำลังรถยนต
สำนักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ

89 ถ.มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพ 10200

โทร. 0-2224-1129, 0-2224-1197

รห
ัสวิชา 20101-2004

งานสงกำลังรถยนต
วาท

ี่รอยตรีภ
ิรมย ท

องรอด

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ไดผานการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ ......

งานสงกำลังรถยนต
รหัสวิชา 20101-2004

พิมพ 4 สี ทั้งเลม

CC MM YY KK

วาที่รอยตรีภิรมย ทองรอด

168.-
9 7 8 6 1 6 5 5 3 3 3 7 9

ราคา 168 บ
าท



งานสงกําลังรถยนต

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้
 1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของระบบสงกําลังรถยนต
 2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บํารุงรักษาระบบสงกําลังรถยนต
 3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด ปลอดภัย
  เเละรักษาสภาพเเวดลอม

สมรรถนะรายวิชา
 1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของระบบสงกําลังรถยนต
 2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวนของระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ
 3. ซอมและบริการระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ
 4. บํารุงรักษาชิ้นสวนของระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ

คําอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของระบบสงกําลังรถยนต การใช
เครื่องมือ และอุปกรณยกรถ การถอด ประกอบ และตรวจสภาพคลัตช เกียร ขอตอ เพลากลาง 
เฟองทายเพลาขับลอ การบํารุงรักษาระบบสงกําลังรถยนตและประมาณราคาคาบริการ

20101-2004 งานส่งกําลังรถยนต์ (1-3-2)
  (Automotive Transmission Job)

หลักสูตร
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หนวยที่ 1 ระบบสงกําลัง (Power Train)

หนวยที่ 9 เพลาทาย (Rear Axle)

หนวยที่ 4 กระปุกเกียรรถขับลอหนา
 (Trans Axle)

หนวยที่ 6 เพลากลาง (Propeller Shaft)

หนวยที่ 8 เฟองทาย (Differential)

หนวยที่ 2 คลัตชรถยนต (Clutch)

หนวยที่ 3 กระปุกเกียรรถขับลอหลัง
 (Transmission)

หนวยที่ 5 กระปุกเกียรอัตโนมัติ
 (Automatic Transmission)

หนวยท่ี 7 เพลาขับลอหนา (Front Drive 
Shaft)
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หน่วยการเรียน

สมรรถนะรายวิชา

ตารางสมรรถนะ



งานสงกําลังรถยนต

ก่อนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้
1. ระยะเวลาในการศึกษา หนวยที่ 1 - หนวยที่ 9 มีดังตอไปนี้
 1.1 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 1 เรื่อง ระบบสงกําลัง (Power Train) ใชเวลาเรียน 

6 ชั่วโมง
 1.2 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 2 เรื่อง คลัตชรถยนต (Clutch) ใชเวลาเรียน
  12 ชั่วโมง
 1.3 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 3 เรื่องกระปุกเกียรรถขับลอหลัง (Transmission) 

ใชเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 1.4 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 4 เรื่อง กระปุกเกียรรถขับลอหนา (Trans Axle) 
  ใชเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 1.5 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 5 เรื่อง กระปุกเกียรอัตโนมัติ (Automatic
  Transmission) ใชเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 1.6 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 6 เรื่อง เพลากลาง (Propeller Shaft) ใชเวลาเรียน 

12 ชั่วโมง
 1.7 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 7 เรื่อง เพลาขับลอหนา (Front Drive Shaft)
  ใชเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 1.8 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 8 เรื่อง เฟองทาย (Differential) ใชเวลาเรียน 
  12 ชั่วโมง
 1.9 เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่ 9 เรื่อง เพลาทาย (Rear Axle) ใชเวลาเรียน 
  6 ชั่วโมง
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) แตละหนวยเรียนใชเวลา 15 นาที
3. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนแตละหนอย และปฏิบัติดังนี้
 3:1 ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาหนวยเรียนตามหัวขอเรื่อง
 3.2 ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายหนวยเรียน
 3.3 ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบฝกหัดกันตรวจและชวยกันเฉลย
 3.4 ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน เลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ ซึ่ง

จะหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ทุกสัปดาห

คําแนะนําการใช้เอกสารประกอบการเรียน





งานสงกําลังรถยนต

 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชางานสงกําลังรถยนต รหัสวิชา 20101-2004 ไดจัดทําขึ้น
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สําหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. แผนกวิชาชางยนต โดยมี
วัตถุประสงคใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกิด
ทกัษะ รวมทัง้เสรมิสรางคณุธรรม - จรยิธรรมและคานยิมอนัพงึประสงคของสงัคม เกดิจติสาํนกึ
และมีความรับผิดชอบตอสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
 เอกสารฉบับนี้แบงเนื้อหาสาระเปน 9 หนวยเรียน ครอบคลุมจุดประสงครายวิชา มาตรฐาน
รายวชิา และคาํอธิบายรายวชิา และจดัทาํ DVD ประกอบหนวยเรยีนเกีย่วกบัสวนประกอบและ
หนาที่ของสวนประกอบของระบบสงกําลังรถยนต การถอด - ประกอบสวนประกอบของระบบ
สงกําลงัรถยนตในแตละหนวยเรยีน มทีัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏบิตั ิทาํใหนกัเรยีนมคีวามรู เกดิ
ทักษะ สามารถตรวจสภาพสวนประกอบตาง ๆ ของระบบสงกําลังรถยนต วินิจฉัยขอขัดของ
ของระบบสงกาํลงัรถยนต รวมทัง้ถอด - ประกอบสวนประกอบตาง ๆ  ของระบบสงกาํลงัรถยนต
ไดพรอมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ขาพเจาขอขอบคุณเจาของหนังสือ เอกสารตาง ๆ ที่ไดนํามาคันควาอางอิง และขอขอบคุณ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ชวยใหเอกสารฉบับนี้มีความสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรตลอดจนรองผูอํานวยการบํารุง ทองรอด คุณครูจําเนียร สังขทอง คุณครูวรรณพฤกษ 
วรรณนิยม และคณุครจูฑุาพร ทองรอด ทีใ่หความอนเุคราะหในการตรวจสอบความถกูตองดาน
การใชภาษาและเนือ้หาสาระ ขออทุศิความดทีัง้หลายแดบิดามารดา คณุครูทกุทาน ผูมพีระคณุ
ทุกทานตลอดจนครอบครัวของขาพเจา

วาที่รอยตรีภิรมย ทองรอด

คํานํา
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 หน้า
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แบบประเมินผลก่อนเรียน 2
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หัวข้อเรื่องกำรเรียนรู้ 

1. โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบส่งก�าลังรถยนต์

2. ชนิดของการขับเคลื่อนรถยนต์

2.1 การขับเคลื่อนล้อหลัง

2.2 การขับเคลื่อนล้อหน้า

2.3 การขับเคลื่อน 4 ล้อ

3. ข้อเปรียบเทียบของการขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลัง 

3.1 ข้อดีการขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลัง

3.2 ข้อเสียการขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลัง

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. บอกโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบส่งก�าลังรถยนต์ได้

2. บอกชนิดของการขับเคลื่อนรถยนต์ได้

3. อธิบายการขับเคลื่อนล้อหลังได้

4. อธิบายการขับเคลื่อนล้อหน้าได้ 

5. อธิบายการขับเคลื่อน 4 ล้อได้ 

6. อธิบายข้อเปรียบเทียบของการขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลังได้

7.  มีกิจนิสัยในการท�างานที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแต่งกาย ความรับ- 

ผิดชอบ มนษุยสัมพันธ์ การท�างานเปนทมี ตรงต่อเวลา สะอาด และรกัษาสภาพแวดล้อม

Power Train

Power TrainPower Train

ระบบส่งก�ำลังรถยนต์ 
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แบบประเมินผลก่อนเรียน

ค�ำสั่ง จงท�ำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงหน้ำค�ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)

1. โครงสร้างและส่วนประกอบระบบส่งก�าลังของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง 

ก. กระปุกเกียร์ ข้อต่ออ่อน ปกนกล่าง คลัตช์ เครื่องยนต์ เพลากลาง เฟืองท้าย เพลาขับล้อ

ข. เครื่องยนต์ คลัตช์ กระปุกเกียร์ ข้อต่อเลื่อน ข้อต่ออ่อน เพลากลาง เฟืองท้าย เพลาขับล้อ

ค. เครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ ข้อต่ออ่อน ข้อต่อเลื่อน คลัตช์ เฟืองท้าย แหนบ เพลาขับล้อ

ง. กระปุกเกียร์ ข้อต่ออ่อน เครื่องยนต์ เพลาขับล้อ เฟืองท้าย โช้กอัพ เพลากลาง

2. การขับเคลื่อนของรถยนต์แบบใดที่ออกแบบให้กระปุกเกียร์และเฟืองท้ายรวมในชุดเดียวกัน 

ก. การขับเคลื่อนล้อหลัง (FR = Front Engine Rear Wheel Drive)

ข. การขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD = Four Wheel Drive)

ค. การขับเคลื่อนล้อหน้า (FF = Front Engine Front Wheel Drive) 

ง. การขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง (2 WD = Two Rear Wheel Drive)

3. ค�าตอบข้อใดไมใชคุณสมบัติของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้า 

ก. จ�าเปนต้องใช้เพลากลางในการส่งก�าลัง

ข. น�้าหนักของรถกดลงที่ล้อหน้ามากกว่าล้อหลัง

ค. มีพื้นที่ห้องโดยสารเพิ่มขึ้น 

ง. การทรงตัวดีในขณะเลี้ยวโค้ง

4. ส่วนประกอบใดท�าหน้าที่ส่งก�าลังรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า

ก. เพลารอง

ข. เพลากลาง

ค. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่

ง. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท

5. ระบบส่งก�าลังส�าหรับรถยนต์นั่งและบรรทุก มีการออกแบบอัตราทดเกียร์ธรรมดาอย่างไร 

ก. 4 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ถอยหลัง 

ข. 5 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ถอยหลัง, 1 เกียร์ว่าง 

ค. 5 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ถอยหลัง

ง. 4 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ว่าง
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6. ในยุคปจจุบันการขับเคลื่อนรถยนต์นั่งนิยมออกแบบอย่างไร 

ก. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามความยาวของตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง

ข. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามแนวขวางของตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง

ค. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามแนวขวางของตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้า

ง. เครื่องยนต์อยู่ด้านหลังวางตามแนวขวางของตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง 

7. ค�าตอบข้อใดเปนข้อดีของการขับเคลื่อนล้อหลัง 

ก. ห้องโดยสารมีพื้นที่เพิ่มขึ้น

ข. มีน�้าหนักเบาเนื่องจากไม่มีเพลากลาง 

ค. มีน�้าหนักกดที่ล้อหน้ามากกว่าล้อหลัง

ง. การบ�ารุงรักษาสะดวก เพราะติดตั้งเฟืองท้ายและกระปุกเกียร์ให้แยกจากกัน

8. ค�าตอบข้อใดเปนข้อเสียของการขับเคลื่อนล้อหน้า 

ก. น�้าหนักรถเบา และประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

ข. มีพื้นที่ห้องโดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีเพลากลาง

ค. กระปุกเกียร์และชุดเฟืองท้ายถูกรวมเปนชุดเดียวกัน ท�าให้ไม่สะดวกในการบ�ารุงรักษา

ง. เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ดีขณะเลี้ยวโค้ง

9. หน้าที่ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนข้อใดถูกต้อง 

ก. ลูกปืนรองรับเพลากลางหรือตุกตาเพลากลางท�าหน้าที่รับน�้าหนักของรถยนต์

ข. คลัตช์ท�าหน้าที่ตัด - ต่อก�าลังระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์

ค. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาทท�าหน้าที่เปลี่ยนอัตราทด

ง. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ท�าหน้าที่เปลี่ยนแปลงการหักเหเชิงมุมของเพลาคลัตช์

10. ค�าตอบข้อใดเปนลักษณะการใช้งานของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD)

ก. ในสภาวะปกตถินนทางราบผิวแห้งเลอืกการขบัเคลือ่นเฉพาะ 2 ล้อหลงั ในต�าแหน่ง “4H” 

ข. ในสภาวะปกติถนนเปยกและลูกรังเลือกการขับเคลื่อนในต�าแหน่ง “2H”

ค. ใช้ได้กับภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ติดหล่ม เลือกการขับเคลื่อนในต�าแหน่ง “4L”

ง. ใช้ได้กับภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ติดหล่ม เลือกการขับเคลื่อนในต�าแหน่ง “2L”
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โครงสร้ำงและส่วนประกอบของระบบส่งก�ำลังรถยนต์
ระบบส่งก�าลัง (Power Train) เปนกลไกการส่งก�าลังจากเครื่องยนต์เพื่อขับล้อของรถยนต์

ให้เคลือ่นที ่โดยการถ่ายทอดแรงบดิจากเครือ่งยนต์ผ่านคลตัช์ กระปกุเกยีร์ เพลากลาง เฟืองท้าย

และเพลาขับล้อ ด้วยอตัราทดของเฟือง โดยทัว่ไปเกยีร์ธรรมดา Manual Transmission (M/T) จะ

ออกแบบอัตราทดเกียร์เดินหน้า 5 หรือ 6 อัตราทด เกียร์ถอยหลัง 1 อัตราทด และต�าแหน่ง

เกียร์ว่าง นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา อาจมีการออกแบบอัตราทดเกียร์ในรูปแบบอ่ืนเพื่อให้มีความ

เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของรถยนต์

รูปที่ 1.1 แสดงภาพโครงสรางและสวนประกอบของระบบสงกําลังรถยนต

ชนิดของกำรขับเคลื่อนรถยนต์ 
ระบบส่งก�าลังรถยนต์มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ก่อนป พ.ศ. 2520 โดยระยะแรก

บริษัทผู้ผลิตจะออกแบบรถยนต์นั่ง และรถยนต์กระบะบรรทุกให้ติดตั้งระบบส่งก�าลังของรถยนต์

ไว้ด้านหน้าตามความยาวของตัวรถขับเคลื่อนล้อหลัง (FR = Front Engine Rear Wheel Drive) 

ต่อมาพัฒนาการออกแบบระบบส่งก�าลังของรถยนต์นั่งเปนแบบขับเคลื่อนล้อหน้า โดยติดตั้ง

เครื่องยนต์วางอยู่ด้านหน้าตามขวางของตัวรถยนต์ (FF = Front Engine Front Wheel Drive)

ต่อมาบริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบรถยนต์เปนลักษณะขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อใช้บรรทุกสินค้า

และพืชผลทางการเกษตรในถิ่นทุรกันดาร เช่น ปาล์มน�้ามัน ยางพารา มันส�าปะหลัง เปนต้น

การขับเคลื่อนรถยนต์ มี 3 ชนิด ดังนี้

1. กำรขับเคลื่อนล้อหลัง (Front Engine, Rear Wheel Drive = FR) 
การขับเคลื่อนล้อหลังเปนชนิดที่นิยมมาก โดยเฉพาะรถยนต์กระบะบรรทุก (Pick-up), รถ

บรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ เปนต้น เพราะใช้บรรทุกสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงสินค้าทางการ

เกษตร และอตุสาหกรรม จงึมกีารออกแบบเครือ่งยนต์ให้ตดิตัง้อยูด้่านหน้าและวางตามความยาว

ของตัวรถยนต์ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดี รวมทั้งสามารถกระจายน�้าหนัก

รถและน�้าหนักบรรทุกลงที่ต�าแหน่งทุกล้อเท่ากัน

ENGINE TRANSMISSION

UNIVERSAL JOINT

REAR AXLE SHAFT

CLUTCH

SLIP JOINT

PROPELLER SHAFT DIFFERENTIAL REAR AXLE
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รูปที่ 1.2 แสดงภาพรถยนตขับเคลื่อนลอหลัง

ส่วนประกอบของการขบัเคลือ่นล้อหลงั ประกอบด้วย คลตัช์ กระปกุเกยีร์ ข้อต่อเลือ่น เพลา

กลาง ตุกตาเพลากลาง หรือลูกปืนรองรับเพลากลาง ข้อต่ออ่อน เฟืองท้ายและเพลาท้าย 

รูปที่ 1.3 แสดงภาพเครื่องยนต

อยูดานหนา

รูปที่ 1.4 แสดงภาพชุดคลัตชอยู

ดานในวางตามความยาวตัวรถ 

หัวหมูคลัตช

รูปที่ 1.5 แสดงภาพชุดกระปุก

เกียรขับเคลื่อนลอหลัง

รูปที่ 1.6 แสดงภาพขอตอเลื่อน

วางตามความยาวตัวรถ

รูปที่ 1.7 แสดงภาพเพลากลาง

ทอนหนา

รูปที่ 1.8 แสดงภาพตุกตาเพลา

กลางและขอตอออนแบบกากบาท

รูปที่ 1.9 แสดงภาพเพลากลาง

ทอนหลัง

รูปที่ 1.10 แสดงภาพเพลาทาย

และเฟองทายและขอตอออนแบบ

กากบาท

รูปที่ 1.11 แสดงภาพเพลาทาย



6

ส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อนล้อหลัง

รูปที่ 1.12 แสดงภาพสวนประกอบของการขับเคลื่อนลอหลัง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1. เคร่ืองยนต์ (Engine)    7. ตุกตาเพลากลาง หรอืลกูปืนรองรบัเพลากลาง

2. กระปุกเกียร์ (Transmission) (Center Support Bearing) 

3. คลัตช์ (Clutch)    8. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint)

4. ข้อต่อเลื่อน (Slip Joint)   9. เพลากลาง (Propeller Shaft)

5. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint) 10. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint)

6. เพลากลาง (Propeller Shaft)  11. เฟืองท้าย (Rear Differential)

       12. เพลาท้าย (Rear Axle)

เครื่องยนต์ของรถขับเคลื่อนล้อหลัง  ออกแบบให้ติดต้ังเคร่ืองยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามความยาว

ของตัวรถ 

ท�ำหน้ำที่ เปนตัวต้นก�าลังในการส่งถ่ายแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปขับเคลื่อนล้อหลัง

รูปที่ 1.13 แสดงภาพเครื่องยนตขับเคลื่อนลอหลัง (Engine)
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คลัตช์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์ 

ท�ำหน้ำที่ ตัดและต่อก�าลังระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์

รูปที่ 1.14 แสดงภาพคลัตช (Clutch)

กระปุกเกียร์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างคลัตช์กับเพลากลาง 

ท�ำหน้ำที่ เปลี่ยนอัตราทดความเร็วของรถยนต์

รูปที่ 1.15 แสดงภาพกระปุก

เกียร (Transmission)

ข้อต่อเลื่อน เปนส่วนประกอบของเพลากลาง

ท�ำหน้ำที่ ปรับระยะความยาวหรือความสั้นของเพลากลางในขณะล้อหลังเคลื่อนที่ขึ้น - ลง

รูปที่ 1.16 แสดงภาพขอตอเลื่อน (Slip Joint)

ข้อต่ออ่อนแบบกำกบำท เปนส่วนประกอบของเพลากลาง

ท�ำหน้ำที่ ปรับการเปลี่ยนแปลงการหักเหเชิงมุมของเพลากลาง

รูปที่ 1.17 แสดงภาพขอตอออนแบบกากบาท (Universal Joint)
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เพลำกลำง ออกแบบให้อยู่ระหว่างกระปุกเกียร์กับเฟืองท้าย

ท�ำหน้ำที่ ส่งก�าลังจากกระปุกเกียร์ไปยังเฟืองท้าย

รูปที่ 1.18 แสดงภาพเพลากลาง (Propeller Shaft)

ตุกตำเพลำกลำงหรือลูกปืนรองรับเพลำกลำง  เปนส่วนประกอบของเพลากลาง ติดต้ังอยูร่ะหว่าง

เพลากลาง และโครงรถยนต์

ท�ำหน้ำที่ รองรับเพลากลางไม่ให้สั่นสะเทือน 

รูปที่ 1.19 แสดงภาพตุกตาเพลากลางหรือลูกปนรองรับเพลากลาง (Center Support Bearing) 

เฟืองท้ำย ติดตั้งอยู่ในเสื้อเพลาท้าย

ท�ำหน้ำที่  ปรับความเร็วของล้อด้านขวาและด้านซ้ายที่แตกต่างกันให้มีความสมดุลขณะเลี้ยวโค้ง 

และปรับความเร็วของล้อให้เท่ากันในขณะขับทางตรง

รูปที่ 1.20 แสดงภาพเฟองทาย (Rear Differential)

เพลำข้ำง หรือเพลาขับล้อ ติดตั้งอยู่ในเสื้อเพลาท้าย

ท�ำหน้ำที่ รับก�าลังจากเฟืองท้ายส่งไปยังล้อรถยนต์

 รูปที่ 1.21 แสดงภาพเพลาขาง หรือเพลาขับลอ (Axle Shaft)



9010101 ระบบส่งก�ำลังรถยนต์ (Power Train)

เพลำท้ำย ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างโครงรถยนต์กับแหนบรถยนต์

ท�ำหน้ำที่  รองรับน�้าหนักของรถยนต์และเปนที่ติดต้ังส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น 

เฟืองท้าย แหนบ โช้กอัพ และเพลาข้าง เปนต้น

รูปที่ 1.22 แสดงภาพเพลาทาย (Rear Axle)

2. กำรขับเคลื่อนล้อหน้ำ (Front Engine, Front Wheel Drive = FF) 
การขับเคลื่อนล้อหน้าเปนระบบขับเคลื่อนซึ่งได้รับความนิยม ในปจจุบันใช้กับรถยนต์น่ัง 

โดยออกแบบให้เครือ่งยนต์ตดิตัง้อยู่ด้านหน้าตามแนวขวางของตวัรถยนต์ เพือ่ให้ล้อหน้าท�าหน้าที่

ขับเคลือ่นและบงัคับเลี้ยว ส่วนล้อหลังเปนล้อตาม การขบัเคลื่อนประเภทนี้จะส่งก�าลังผ่าน คลตัช์ 

กระปุกเกียร์ และเฟืองท้าย ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดจะรวมเปนชุดเดียวกัน และติดตั้งอยู่ในเสื้อเกียร์ 

การขับเคลื่อนล้อหน้าท�าหน้าที่ส่งก�าลังไปยังเพลาขับล้อหน้าโดยตรง จึงท�าให้รถยนต์มีสมรรถนะ

ในการส่งก�าลังสูงขึ้น และรถยนต์มีการทรงตัวดีในขณะเลี้ยวโค้ง 

รูปที่ 1.23 แสดงภาพรถยนตขับเคลื่อนลอหนา

รูปที่ 1.24 แสดงภาพรถยนต

ขับเคลื่อนลอหนา

รูปที่ 1.25 แสดงภาพเครื่องยนต

อยูหนาตามแนวขวางกับตัวรถ

รูปที่ 1.26 แสดงภาพชุดคลัตช

อยูในหัวหมูเกียร



10

รูปที่ 1.27 แสดงภาพกระปุกเกียร 

และเฟองทายรวมเปนชุดเดียวกัน

รูปที่ 1.28 แสดงภาพขอตอออน

แบบความเร็วคงที่

รูปที่ 1.29 แสดงภาพเพลา

ขับเคลื่อนลอหนา

ส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำ

1 2

5 6 7

FRONT

3 4

รูปที่ 1.30 แสดงตําแหนงสวนประกอบของการขับเคลื่อนลอหนา

1. เครื่องยนต์ (Engine) 

2. คลัตช์ (Clutch) 

3. กระปุกเกียร์ (Transmission) 

4. เฟืองท้าย (Differential) 

5. เพลาขับล้อหน้า (Front Drive Shaft)

6.  ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ (Constant 

Velocity Joint)

7. เพลาขับล้อหน้า (Front Drive Shaft)
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เครื่องยนต์ของรถขับเคลื่อนล้อหน้ำ  ออกแบบให้ติดต้ังเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามแนวขวาง

ของตัวรถ 

ท�ำหน้ำที่ เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าท�าหน้าที่เหมือนกับการขับเคลื่อนล้อหลัง

รูปที่ 1.31 แสดงภาพเครื่องยนต (Engine)

คลัตช์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์

ท�ำหน้ำที่ เหมือนกับการขับเคลื่อนล้อหลังคือตัด - ต่อก�าลังระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์

รูปที่ 1.32 แสดงภาพคลัตช (Clutch)

กระปุกเกียร์  ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ด้านหน้าตามแนวขวางของรถยนต์ โดยมีชุดส่งก�าลัง และ

เฟืองท้ายรวมอยู่ในชุดเดียวกัน 

ท�ำหน้ำที่ ส่งก�าลังไปยังเพลาขับล้อและล้อหน้ารถยนต์

รูปที่ 1.33 แสดงภาพกระปุกเกียร (Transmission)
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เพลำขับล้อหน้ำ ติดตั้งอยู่ระหว่างกระปุกเกียร์กับล้อหน้ารถยนต์ 

ท�ำหน้ำที ่รบัก�าลงัการขบัจากเฟืองท้ายซึง่ติดต้ังอยูใ่นกระปุกเกยีร์ไปขบัล้อให้เคลือ่นที ่และเปลีย่น

มุมหักเหการเลี้ยวของล้อหน้ารถยนต์

รูปที่ 1.34 แสดงภาพเพลาขับลอ

หนา (Front Drive Shaft)

ข้อต่ออ่อนแบบควำมเร็วคงที่  ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ระหว่างเพลาขับด้านดุมล้อหน้า และเพลาขับ

ด้านที่ต่อกับกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า

ท�ำหน้ำที่  หักเหมุมในขณะเลี้ยวโค้งรวมทั้งปรับระยะความยาว – ความสั้นของเพลา ขับล้อหน้า 

ขณะล้อหน้าเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง

รูปที่ 1.35 แสดงภาพโครงสรางขอตอออน

แบบความเร็วคงที่ (Constant Velocity Joint)

3. กำรขับเคลื่อน 4 ล้อ (Front Engine, Four Wheel Drive = 4WD)
การขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เปนระบบการขับเคลื่อนทั้ง 4 ล้อ โดยการส่งก�าลังจาก

เครื่องยนต์ผ่านคลัตช์ กระปุกเกียร์ 4WD เพลากลางและเฟืองท้ายไปขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อ

หลัง รถยนต์ที่ใช้ระบบการขับเคลื่อน 4 ล้อ จะมีสมรรถนะในการขับขี่ดีกว่าระบบขับเคลื่อนล้อ

หลัง หรือล้อหน้าเพียงอย่างเดียว 

รูปที่ 1.36 แสดงภาพรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ
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การขับเคลื่อน 4 ล้อมี 2 แบบ คือ 

1. การแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ บางเวลา (Part Time 4 WD) ใช้ส�าหรับการขับขี่รถยนต์ใน

สภาวะปกติ เช่น บนถนนที่มีพื้นผิวเรียบจะใช้การขับเคลื่อนเฉพาะล้อหลัง (2 WD) 

2. การขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา (Full Time 4 WD) เหมาะส�าหรับการขับขี่รถยนต์ทุก

สภาวะ เช่น บนถนนที่มีพื้นผิวเรียบ บนถนนที่มีพื้นผิวลื่น และทางลาดชัน เปนต้น

รูปที่ 1.37 แสดงภาพรถยนตขับ

เคลื่อน 4 ลอ (4WD)

รูปที่ 1.38 แสดงภาพเครื่องยนต

อยูหนาวางตามความยาวตัวรถ

รูปที่ 1.39 แสดงภาพชุดเกียรขับ

เคลื่อน 4 ลอ

รูปที่ 1.40 แสดงภาพเพลากลาง

ทอนหนา

รูปที่ 1.41 แสดงภาพเพลาขับลอ

หนา

รูปที่ 1.42 แสดงภาพเฟองทาย

ชุดหนา

รูปที่ 1.43 แสดงภาพเพลาขับลอ

หลัง

รูปที่ 1.44 แสดงภาพเฟองทาย

ชุดหลัง
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ส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อน 4 ล้อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

รูปที่ 1.45 แสดงตําแหนงสวนประกอบของการขับเคลื่อน 4 ลอ

1. เครื่องยนต์ (Engine)

2. คลัตช์ (Clutch)

3. กระปุกเกียร์ (Transmission) 

4. ข้อต่อเลื่อน (Slip Joint)

5. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint)

6. เพลากลาง (Propeller Shaft)

7.  ลูกปืนรองรับเพลากลาง หรือตุกตาเพลา

กลาง (Center Support Bearing)

8. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint)

9. ข้อต่อเลื่อน (Slip Joint)

10. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint) 

11. เฟืองท้ายชุดหลัง (Rear Differential)

12. เพลาขับล้อหน้า (Front Drive Shaft)

13. เฟืองท้ายชุดหน้า (Front Differential)

14. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint)

15. ข้อต่อเลื่อน (Slip Joint) 

16. เพลากลางหน้า (Front Propeller Shaft)

17. กระปุกเกียร์แบ่งก�าลัง (Transfer Gear)

18. เพลาท้าย (Rear Axle)

หมำยเหตุ  ส่วนประกอบของการขบัเคล่ือน 4 ล้อ มลีกัษณะการท�างานเหมอืนกบัส่วนประกอบของการขบัเคลือ่น

ล้อหลังและล้อหน้าตามที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นในที่นี้จะอธิบายกระปุกเกียร์แบ่งก�าลัง
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คันเกียร์เปลี่ยนควำมเร็ว

คันเกียร์ขับ 4 ล้อ

กระปุกเกียร์แบบธรรมดำ

กระปุกเกียร์แบ่งก�ำลัง

รูปที่ 1.46 แสดงภาพกระปุกเกียรขับเคลื่อน 4 ลอ (4 WD)

ต�ำแหน่งเกียร์

กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ

เพลำรับก�ำลัง ไฟเพลำหน้ำ

เพลำส่งก�ำลัง

กระปุกเกียร์แบ่งควำมเร็ว



16

กระปุกเกียร์แบ่งก�ำลัง ออกแบบให้ติดตั้งอยู่กับกระปุกเกียร์ธรรมดา 4 - 5 ความเร็ว

ท�ำหน้ำที่ ส่งก�าลังการขับไปยังเพลาขับล้อหน้า

รูปที่ 1.47 แสดงภาพกระปุกเกียรแบงกําลัง

กระปุกเกียร์แบ่งก�ำลัง

กำรใช้งำนของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
“2H” หมายถงึ ขบัเคลือ่น 2 ล้อหลงัความเรว็สูง ใช้ในกรณขีบัขีร่ถยนต์ในสภาวะปกติ เช่น 

บนทางราบ บนถนนที่มีพื้นผิวแห้ง การขับเคลื่อนในต�าแหน่งนี้ ผู้ขับขี่สามารถเร่งความเร็วของ

รถยนต์ได้สูงสุด โดยไม่สิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิง มีเสียงเงียบ และระบบส่งก�าลังไม่ค่อยสึกหรอ

รูปที่ 1.48 แสดงภาพกระปุกเกียรแบงกําลังตําแหนง 2H

ปลอกเลือ่นเกยีร์สงู/ต�ำ่

ปลอกเลื่อนขับ 2 ล้อ/4 ล้อ

ต�าแหน่งการเข้าเกียร์ขับ
รถล้อหลังปกติ (2H)

เพลำส่งก�ำลังเพลำหลัง
เพลำรับ
ก�ำลัง

“4H” หมายถึง ขบัเคล่ือน 4 ล้อความเรว็สูง ใช้ในกรณกีารขบัขีบ่นถนนทีม่พีืน้ผวิเปยกหรอื

ถนนลูกรัง การขับขี่ในต�าแหน่งนี้รถยนต์สามารถยึดเกาะถนนดีกว่าการขับเคลื่อนแบบ “2H” แต่

การขับเคลื่อน 4H สามารถเร่งความเร็วของรถยนต์ได้สูงสุดแต่ไม่ควรเกิน 100 กม./ชม.
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“4L” หมายถึง ขับเคลื่อน 4 ล้อความเร็วต�่าใช้ในกรณีที่รถยนต์ต้องการก�าลังและแรงบิด

ในการเคลือ่นที ่การขบัขีใ่นต�าแหน่งนีร้ถยนต์สามารถยดึเกาะถนนได้ด ีเหมาะส�าหรบัการขบัขีบ่น

ทางลาดชัน ทางทุรกันดาร หรือบนถนนซึ่งเปนทราย หรือโคลน

รูปที่ 1.49 แสดงภาพกระปุกเกียรแบงกําลังตําแหนง 4H

ต�าแหน่งการเข้าเกียร์ 4 ล้อ
เกียร์สูง (4 ล้อ)

เพลำส่งก�ำลังเพลำหลัง

เฟืองส่งก�ำลังเพลำหลัง D

เฟืองส่งสะพำน E

เฟืองส่งก�ำลัง

เพลำหน้ำ F

เพลำรับ
ก�ำลัง

ไปเพลำส่งก�ำลัง
เพลำหน้ำ

รูปที่ 1.50 แสดงภาพกระปุกเกียรแบงกําลังตําแหนง 4L

ไปเพลำส่งก�ำลัง
เพลำหน้ำ

ต�าแหน่งการเข้าเกียร์ล้อ
4 ล้อ เกียร์ต�่า (4L)

เพลำส่งก�ำลังเพลำหลังเพลำรับ
ก�ำลัง

เฟืองรับก�ำลัง A (ตัวเล็ก)

เฟืองส่งก�ำลังเพลำหลัง D

เฟืองสะพำน E

เฟืองส่งก�ำลัง

เพลำหน้ำ F

เพลำรำว

เกียร์ล่ำง

 B และ C

ต�ำแหน่งเฟืองมองจำกด้ำนหลัง
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ข้อเปรียบเทียบกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำและล้อหลัง

ขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง

ข้อดี ข้อดี

1.  ควบคุมทิศทางการเลี้ยวโค้งได้แม่นย�าในขณะขับขี่

บนถนนลื่น หรือทางลาดชัน

1. มีพื้นที่บรรทุกมากกว่ารถขับเคลื่อนล้อหน้า

2.  มีน�้าหนักกดลงที่ต�าแหน่งล้อหน้ามากกว่าการขับ

เคลื่อนล้อหลัง ท�าให้มีความปลอดภัยดีกว่า

2.  การบ�ารุงรักษาสะดวก เพราะเฟืองท้ายและกระปกุ

เกียร์ติดตั้งให้แยกกัน

3. มพ้ืีนท่ีห้องโดยสารเพิม่ขึน้ เน่ืองจากไม่มเีพลากลาง

4.  เฟืองท้ายและกระปุกเกียร์รวมอยู่ในชุดเดียวกัน

ขนาดเล็กกะทัดรัดท�าให้น�้าหนักรถเบา 

5.  น�้าหนักรถเบาและประหยัดน�้ามันเช้ือเพลิงเพราะ

ไม่มีเพลาท้ายและเพลากลาง

6.  ขับขี่สบายกว่ารถขับเคลื่อนล้อหลังเนื่องจากไม่มี

อาการสั่นของเพลากลาง

ข้อดี ข้อดี

1.  เพลาขับล้อหน้าช�ารุดสึกหรอเร็ว โดยเฉพาะข้อต่อ

ความเร็วคงที่และยางหุ้มข้อต่อ เนื่องจากเพลาขับ

ล้อท�าหน้าที่ขับล้อและเลี้ยวไปพร้อมกัน

1.  การควบคมุทศิทางการเลีย้วโค้งไม่แม่นย�าขณะขบัขี่

บนถนนลื่น หรือทางลาดชัน

2.  การบ�ารุงรกัษา และการตรวจซ่อมไม่สะดวกเพราะ

เครื่องยนต์กระปุกเกียร์ระบบบังคับเลี้ยวรวมอยู่

ด้านหน้ารถ

2.  ในขณะเลีย้วโค้งด้วยความเรว็สงู ท�าให้ล้อหลงัเกดิ

การลื่นออกนอกโค้ง

3. ต้นทุนการผลิตชุดขับเคลื่อนล้อหน้าสูง 3.  ห้องโดยสารมีพ้ืนท่ีน้อยเนื่องจากมีโพรงของเพลา

กลาง

4.  กรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถชนด้านหน้าจะท�าให้

เครือ่งยนต์กระปกุเกยีร์ เฟืองท้าย เพลาขบัล้อหน้า

ซึ่งติดตั้งเปนชุดเดียวกันอยู่ด้านหน้าได้รับความ

เสียหาย 

5.  ในขณะเล้ียวโค้งมีน�้าหนักกดที่ล้อหลังน้อยกว่า

ท�าให้ล้อหน้าเกิดการลื่นไถลออกนอกโค้ง
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ตอนที่ 1 จงตอบค�ำถำมต่อไปนี้ (39 คะแนน)
1. เขียนชื่อส่วนประกอบของระบบส่งก�าลังรถยนต์ต่อไปนี้เปนภาษาไทย 

1.1 Engine ………………………………………………….....................................................

1.2 Clutch …………………………………………….....………………………………………..

1.3 Transmission …………………………………….....………………………………………..

1.4 Propeller Shaft …………………...…………....……………………………………………

1.5 Rear Axle …………………………...………..…......………………………………………

1.6 Differential ……………………………………….....…………………………………........

1.7 Center Support Bearing …………………………..………………………………………..

1.8 Drive Shaft ………………………….……………….......................................................

1.9 Slip Joint ……..…………………….....…………………………………………………….

1.10 Universal Joint ……………...……….....………………………………………………….

2. จงเขียนชื่อเต็มของข้อต่อไปนี้ 

FR = ………………........…………………………………………………………………………

FF =…………………….........…………………………………………………………………….

4 WD =…………………….......…………………………………………………………………

M/T =………………………….........……………………………………………………………..

3. จงบอกชื่อส่วนประกอบของการขับเคลื่อนล้อหลังรถยนต์ 9 ชื่อ 

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

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

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

4. จงบอกชื่อส่วนประกอบของการขับเคลื่อนล้อหน้ารถยนต์ 6 ชื่อ 

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

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

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

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

แบบฝกหัด
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5. จงบอกชื่อส่วนประกอบของการขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD) 10 ชื่อ 

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

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

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

..................................................................................................................................................

ตอนที่ 2 จงเติมข้อควำมในช่องว่ำงต่อไปนี้ (50 คะแนน)
1.  เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง ติดตั้งอยู่........................วางตาม.........................ของตัว

รถยนต์ท�าหน้าที่เปน....................ในการส่งถ่ายแรงบิดจาก...........................ไปขับ

เคลื่อน......................

2.  คลตัช์ตดิตัง้ระหว่าง........................กบั...................ท�าหน้าที.่..................ระหว่าง........................

กับ...............................

3.  กระปุกเกียร์ออกแบบให้ติดตั้งระหว่าง.......................กับ...........................ท�าหน้าที่

เปลี่ยน......................ความเร็วของรถยนต์

4.  ข้อต่อเลือ่น เปนส่วนประกอบของ......................ท�าหน้าที.่........................ความยาว หรอืความ

สั้นของเพลากลางในขณะ........................เคลื่อนที่ขึ้น - ลง

5.  ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท เปนส่วนประกอบของ..........................ท�าหน้าทีป่รบัการเปลีย่นแปลง

การ.....................ของเพลากลาง 

6.  เพลากลาง ออกแบบให้อยู่ระหว่าง.......................กับ.........................ท�าหน้าที่ส่งก�าลัง

จาก............................ ไปยัง ................................ 

7.  ตุกตาเพลากลางหรือลูกปืนรองรับเพลากลาง เปนส่วนประกอบของ..........................ติดตั้งอยู่

ระหว่าง.....................และ......................ท�าหน้าที่รองรับ........................ไม่ให้........................

8.  เฟืองท้าย ตดิต้ังอยูใ่น..........................ท�าหน้าทีป่รบั...........................ของล้อด้านขวาและด้าน

ซ้ายซึ่งมีความแตกต่างกันให้มีความ.........................ขณะเลี้ยวโค้ง 

9.  เพลาข้าง หรือเพลาขับล้อ ติดตั้งอยู่ใน......................ท�าหน้าที่รับก�าลังจาก.......................ส่ง

ไปยัง……………

10.  เพลาท้าย ออกแบบให้ติดตั้งระหว่าง...................กับ.................ท�าหน้าที่รองรับ

......................ของรถยนต์และเปนที่ส�าหรับ.......................ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ 

เช่น เฟืองท้าย แหนบ โช้กอัพ และเพลาข้าง เปนต้น



21010101 ระบบส่งก�ำลังรถยนต์ (Power Train)

11.  เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ติดตั้งอยู่ด้านหน้าวาง.......................................ของตัวรถ ท�า

หน้าที่เปนตัวต้นก�าลังในการ............................จากเครื่องยนต์ไปขับเคลื่อนล้อหลัง

12.  เพลาขับล้อหน้า ติดตั้งอยู่ระหว่าง...........................กับ.......................................ท�า

หน้าที่........................จากเฟืองท้ายซึ่งติดตั้งอยู่ใน..........................ไปขับล้อให้เคลื่อนที่ และ

เปลี่ยน.............................การเลี้ยวของล้อหน้ารถยนต์

13.  ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ ติดตั้งระหว่าง................ด้านดุมล้อหน้า และเพลาขับด้านที่ต่อ

กับ...........................................................................

14.  กระปกุเกยีร์ขบัล้อหน้า ท�าหน้าที.่.....................ในขณะเลีย้วโค้งรวมทัง้ปรบัระยะ....................

ของเพลาขับล้อหน้า ขณะล้อหน้าเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง

15.  กระปุกเกียร์แบ่งก�าลัง ติดตั้งอยู่กับ...............................................ท�าหน้าท่ีส่งก�าลังการขับ

ไปยัง ....................................

ตอนที ่3 จงเตมิข้อควำมเกีย่วกบักำรใช้งำนของระบบขบัเคลือ่น 4 ล้อ (10 คะแนน)
1.  “2H” หมายถึง การขับเคลื่อน 2 ล้อ ความเร็ว...............เหมาะส�าหรับการขับขี่รถยนต์ใน

สภาวะ............................... 

2.  “4H” หมายถึง การขับเคล่ือน 4 ล้อ ความเร็ว................เหมาะส�าหรับการขับขี่รถยนต์ใน

สภาพพื้นผิวถนน......................หรือ....................... 

3.  “4L” หมายถงึ การขบัเคลือ่น 4 ล้อ ความเรว็.................ใช้ส�าหรบัรถยนต์ทีต้่องการก�าลงัหรือ

แรงบิดในการเคลื่อนที่ เพราะสามารถ............................ถนนได้ดี เหมาะส�าหรับการขับข่ี

รถยนต์ในทาง............................หรือถนนซึ่งเปน....................หรือ........................



22

ตอนที่ 4 จงเติมข้อควำมเกี่ยวกับข้อเปรียบเทียบกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำและกำรขับ

เคลื่อนล้อหลังในตำรำงด้ำนล่ำง (30 คะแนน)

ขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง

1.  ควบคุมทิศทางการเลี้ยวโค้งได้แม่นย�าในขณะขับขี่

บนถนน.............หรือ............................................

1.  มพีืน้ทีบ่รรทุกมากกว่า............................................

2.  การบ�ารุงรักษาสะดวก เพราะ........................และ

.....................................ติดตั้งให้แยกกัน

3.  การควบคุมทิศทางการ.........................ไม่แม่นย�า

ขณะขบัขีบ่น.......................หรือ...........................

4.  ในขณะเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูง....................

ท�าให้.................ลื่นไถลออกนอกโค้ง

5.  ห้องโดยสารมี.............................เนื่องจากมีโพรง

ของ.....................................................................

2.  มีน�้าหนักกดลงที่ต�าแหน่ง............................

มากกว่าการขับเคลื่อน....................................... 

ท�าให้มี...............................ดีกว่า

3.  มีพื้นที่ในห้องโดยสารเพ่ิมขึ้นเนื่องจากไม่มี........

...........................................................................

4.  เฟืองท้ายและ.................................รวมอยู่ในชุด

เดียวกันขนาด..............กะทัดรัดท�าให้น�้าหนัก

...................เบา

5.  น�้าหนักเบาและประหยัด...........................เพราะ

ไม่มี....................และ..........................................

6.   ขับขี่สบายกว่ารถขับ............................................

เนื่องจากไม่มีอาการสั่นของ.................................

7.  เพลาขับล้อหน้าช�ารุดสึกหรอเร็ว โดยเฉพาะ.......

............................และ.........................ข้อต่อ

เนือ่งจาก........................................ท�าหน้าทีข่บัล้อ

และ...................ไปพร้อมกัน 

8.  การบ�ารงุรกัษาและการตรวจซ่อมไม่สะดวก เพราะ

เครือ่งยนต์............................ระบบบงัคบัเลีย้วรวม

อยู่......................................................................

 



23010101 ระบบส่งก�ำลังรถยนต์ (Power Train)

ตอนที ่5 จงท�ำเคร่ืองหมำยถกู (ü) หน้ำข้อควำมทีถู่กต้องและเครือ่งหมำยผดิ (x) 

หน้ำข้อควำมที่ไม่ถูกต้องพร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง (20 คะแนน)

……….1.  รถยนต์ทีม่กีารขบัเคลือ่นแบบ FR ไม่จ�าเปนต้องมเีพลากลาง……………………………

…………………………………………………………………

……….2.  ในยุคปจจุบันนิยมออกแบบรถยนต์นั่ง เปนลักษณะการขับเคลื่อนแบบ FR……………

…………………………………………………………………………………

……….3.  ข้อดีของการขับเคลื่อนล้อหน้า คือ ไม่มีเพลาท้ายจึงท�าให้น�้าหนักเบาและประหยัดเชื้อ

เพลิง…………………………………………………………………………………..……

……….4.  ในถิน่ทรุกนัดารควรใช้รถยนต์ทีม่กีารขับเคลือ่นแบบ 4 WD……………………………

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

……….5.  ในถิน่ทรุกนัดารควรใช้รถยนต์ทีม่กีารขบัเคลือ่นแบบ 4 WD……………………………

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

……….6.  รถยนต์ทีม่กีารขบัเคลือ่นแบบ FR ล้อหน้าท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นและล้อหลงัท�าหน้าทีบั่งคบั

เล้ียว…………………………………………………………………………………………

……….7.  คุณสมบัติของรถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนล้อหลังคือสามารถระบายความร้อนได้ดี และ

สามารถกระจายน�้าหนักบรรทุกลงที่ต�าแหน่งล้อหลัง……………………………………

………………………………………………………………………………………………

……….8.  เพลาท้ายท�าหน้าทีร่องรับน�า้หนกัและเปนท่ีตดิตัง้ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของรถยนต์ เช่น 

เฟืองท้าย แหนบ และเพลาข้าง เปนต้น…………………………………...............…

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

……….9.  ข้อต่อเลือ่น ท�าหน้าที ่เปลีย่นอตัราทดความเรว็ของรถยนต์ ……………………………

………………………………………………………………………………………………

……….10.  ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท ท�าหน้าที่ปรับการเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของเพลากลาง………

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



24

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการ

3.  หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจับฉลาก และร่วมกับสมาชิกในกลุ่มท�ากิจกรรมตามหมายเลขใบงานที่ 

หัวหน้ากลุ่มจับฉลากได้

4. นักเรียนทุกกลุ่มใช้เวลาท�ากิจกรรมตามใบงาน 30 นาที

5.  เมื่อหมดเวลาตามที่ก�าหนด ให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนท�ากิจกรรมจนครบโดยกลุ่มที่ 1 เวียนไป

กลุ่ม 2 กลุ่มที่ 2 เวียนไปกลุ่ม 3 กลุ่มที่ 3 เวียนไปกลุ่มที่ 4 และกลุ่มสุดท้ายเวียนไปกลุ่มที่ 

1

6.  หัวหน้ากลุ่มจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อตามใบมอบหมายกิจกรรม และออกมาน�าเสนอหน้าชั้น

เรียน ใช้เวลากลุ่มละ 20 นาที

ใบมอบหมำยงำน

ใบงำนที่ 1

1. หัวหน้ากลุ่มน�าใบความรู้เรื่อง “ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนล้อหลัง” จากซองในกล่องที่ 1 

2.  หวัหน้ากลุม่และสมาชกิช่วยกนัศกึษาช่ือ และหน้าทีข่องส่วนประกอบการขบัเคลือ่นล้อหลงัจาก

ใบงานและ DVD จากนั้นเก็บใส่ซองเดิม

3. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันท�าแบบฝึกหัดในซองที่ 2 ของกล่องที่ 1 

4.  หัวหน้ากลุม่น�าแบบเฉลยจากซองที ่3 ของกล่องที ่1 มาตรวจสอบความถกูต้องและให้เลขานุการ 

ของกลุ่มบันทึกคะแนน



25010101 ระบบส่งก�ำลังรถยนต์ (Power Train)

1. ดภูำพและชือ่ส่วนประกอบของกำรขบัเคลือ่นล้อหลงัทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1. เครื่องยนต์ (Engine)    7. ลูกยางเพลากลาง (Rubber) 

2. คลัตช์ (Clutch)    8. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint) 

3. กระปุกเกียร์ (Transmission)   9. เพลากลาง (Propeller Shaft) 

4. ข้อต่อเลื่อน (Slip Joint)   10. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint) 

5. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint) 11. เฟืองท้าย (Rear Differential)

6. เพลากลาง (Propeller Shaft)  12. เพลาท้าย (Rear Axle)

1. ดภูำพและชือ่ส่วนประกอบของกำรขบัเคลือ่นล้อหลงัทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

ใบควำมรู้ที่ 1
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2. จงอ่ำนหน้ำที่ส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อนล้อหลัง

1. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ด้านหน้าวางตามความยาวของตัวรถ 

ท�ำหน้ำที่ เปนตัวต้นก�าลังในการส่งถ่ายแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปขับเคลื่อนล้อหลัง

2. คลัตช์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์ 

ท�ำหน้ำที่ ตัดและต่อก�าลังระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์

3. กระปุกเกียร์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างคลัตช์กับเพลากลาง

ท�ำหน้ำที่ เปลี่ยนอัตราทดความเร็วของรถยนต์

4. ข้อต่อเลื่อน เปนส่วนประกอบของเพลากลาง

ท�ำหน้ำที่ ปรับระยะความยาวหรือความสั้นของเพลากลางในขณะล้อหลังเคลื่อนที่ขึ้น - ลง

5. ข้อต่ออ่อนแบบกำกบำท เปนส่วนประกอบของเพลากลาง

ท�ำหน้ำที่ ปรับการเปลี่ยนแปลงการหักเหเชิงมุมของเพลากลาง

6. เพลำกลำง ออกแบบให้อยู่ระหว่างกระปุกเกียร์กับเฟืองท้าย

ท�ำหน้ำที่ ส่งก�าลังจากกระปุกเกียร์ไปยังเฟืองท้าย

7.  ตุกตำเพลำกลำงหรือลูกปืนรองรับเพลำกลำง เปนส่วนประกอบของเพลากลาง ติดตั้งอยู่

ระหว่างเพลากลาง และโครงรถยนต์

ท�ำหน้ำที่ รองรับเพลากลางไม่ให้สั่นสะเทือน 

8. เฟืองท้ำย ติดตั้งอยู่ในเสื้อเพลาท้าย

ท�ำหน้ำที่ ปรับความเร็วของล้อด้านขวาและด้านซ้ายที่แตกต่างกันให้มีความสมดุลขณะเลี้ยว

โค้ง และปรับความเร็วของล้อให้เท่ากันในขณะขับทางตรง

9. เพลำข้ำง หรือเพลำขับล้อ ติดตั้งอยู่ในเสื้อเพลาท้าย

ท�ำหน้ำที่ รับก�าลังจากเฟืองท้ายส่งไปยังล้อรถยนต์

10. เพลำท้ำย ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างโครงรถยนต์กับแหนบรถยนต์

ท�ำหน้ำท่ี รองรับน�้าหนักของรถยนต์และเปนท่ีติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น 

เฟืองท้าย แหนบ โช้กอัพ และเพลาข้าง เปนต้น



27010101 ระบบส่งก�ำลังรถยนต์ (Power Train)

1.  จำกภำพจงเขยีนชือ่ส่วนประกอบตำมหมำยเลขทีก่�ำหนด ทัง้ภำษำไทยและภำษำ

อังกฤษ (24 คะแนน)

ส่วนประกอบกำรขับเคลื่อนล้อหลัง

4 9 6 8 1 10 7 2 5 12 3

11

1...........................................................  7...............................................................

2...........................................................  8...............................................................

3...........................................................  9...............................................................

4...........................................................  10.............................................................

5...........................................................  11.............................................................

6...........................................................  12.............................................................

1.  จำกภำพจงเขยีนชือ่ส่วนประกอบตำมหมำยเลขทีก่�ำหนด ทัง้ภำษำไทยและภำษำ

แบบฝกหัดกิจกรรมที่ 1
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2. จงอธิบำยหน้ำที่ของส่วนประกอบกำรขับเคลื่อนล้อหลังต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง ท�าหน้าที่ ………………………………………………………..

2. คลัตช์ ท�าหน้าที่ ………………………………………………………..................................

3. กระปกุเกยีร์ ท�าหน้าที ่………………………………………………………………………….

4. ข้อต่อเลื่อน ท�าหน้าที่ ………………………………………………………..........................

5. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท ท�าหน้าที ่……………………………………………………………..

6. เพลากลาง ท�าหน้าที่ ………………………………………………………...........................

7. ตุกตาเพลากลางหรอืลกูปืนรองรบัเพลากลาง ท�าหน้าที ่……………………………………….. 

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

8. เฟืองท้าย ท�าหน้าที่ ………………………………………………………..…………………

9. เพลาข้าง ท�าหน้าที ่………………………………………………………………………………

10. เพลาท้าย ท�าหน้าที ่……………………………………………………………………………

ใบงำนที ่2

1. หัวหน้ากลุ่มน�าใบความรู้เรื่อง “ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนล้อหน้า” จากซองในกล่อง 2 

2.  หัวหน้าและสมาชิกช่วยกันศึกษาชื่อและหน้าที่ของส่วนประกอบการขับเคลื่อนล้อหน้าจาก

ใบงานและ DVD และเก็บในซองเดิม

3. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันท�าแบบฝึกหัดในซองที่ 2 ของกล่องที่ 2 

4.  หัวหน้ากลุม่น�าแบบเฉลยจากซองที ่3 ของกล่องที ่2 มาตรวจสอบความถูกต้องและให้เลขานุการ 

ของกลุ่มบันทึกคะแนน



29010101 ระบบส่งก�ำลังรถยนต์ (Power Train)

1.  ดูภำพและชื่อส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำทั้งภำษำไทยและภำษำ

อังกฤษ 

ภำพแสดงต�ำแหน่งส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำ

1 2

5 6 7

3
4

1. เครื่องยนต์ (Engine)    5. เพลาขับหน้า (Front Drive Shaft)

2. คลัตช์ (Clutch)    6. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่

3. กระปุกเกียร์ (Transmission)      (Constant Velocity Joint)

4. เฟืองท้าย (Differential)   7. เพลาขับหน้า (Front Drive Shaft)

ใบควำมรู้ที่ 2
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2. จงอ่ำนหน้ำที่ส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำ

1. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้ำ ออกแบบให้เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามแนวขวางของตัวรถ 

ท�ำหน้ำที่ เหมือนกับการขับเคลื่อนล้อหลัง

2. คลัตช์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์

ท�ำหน้ำที ่เหมอืนกับการขับเคลือ่นล้อหลงัคอืตดั - ต่อก�าลงัระหว่างเครือ่งยนต์กบักระปกุเกยีร์

3.  กระปุกเกียร์ ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ด้านหน้าตามแนวขวางของรถยนต์ โดยมีชุดส่งก�าลัง และ

เฟืองท้ายรวมอยู่ในชุดเดียวกัน 

ท�ำหน้ำที่ ส่งก�าลังไปยังล้อหน้า

4. เพลำขับล้อหน้ำ ติดตั้งอยู่ระหว่างกระปุกเกียร์กับล้อหน้ารถยนต์ 

ท�ำหน้ำที่ รับก�าลังการขับจากเฟืองท้ายซึ่งติดตั้งอยู่ในกระปุกเกียร์ไปขับล้อให้เคลื่อนที่ และ

เปลี่ยนมุมหักเหการเลี้ยวของล้อหน้ารถยนต์

5.  ข้อต่ออ่อนแบบควำมเร็วคงที่ ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ระหว่างเพลาขับด้านดุมล้อหน้า และเพลา

ขับด้านที่ต่อกับกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า

ท�ำหน้ำที ่หักเหมมุในขณะเลีย้วโค้งรวมทัง้ปรบัระยะความยาว – ความสัน้ของเพลาขบัล้อหน้า 

ขณะล้อหน้าเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง
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1.  จำกภำพจงเขยีนชือ่ส่วนประกอบของกำรขบัเคลือ่นล้อหน้ำตำมหมำยเลขทีก่�ำหนด

ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (14 คะแนน)

ภำพแสดงต�ำแหน่งส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำ

5 3

4 2 1

7
6

1........................................................... 

2........................................................... 

3........................................................... 

4........................................................... 

5........................................................... 

6........................................................... 

7............................................................ 

1.  จำกภำพจงเขยีนชือ่ส่วนประกอบของกำรขบัเคลือ่นล้อหน้ำตำมหมำยเลขทีก่�ำหนด

แบบฝกหัดกิจกรรมที่ 2
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2. จงอธิบำยหน้ำที่ส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อนล้อหน้ำต่อไปนี้ (5 คะแนน)
1. เครือ่งยนต์ขบัเคลือ่นล้อหน้า ท�าหน้าที ่………………………………………………………..

2. คลัตช์ ท�าหน้าที่ ………………………………………………………..………………………

3. กระปุกเกียร์ ท�าหน้าที่ ………………………………………………………........................

4. เพลาขับล้อหน้า ท�าหน้าที่ ………………………………………………………...................

5. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ ท�าหน้าที่ ……………………………………………………….

1.  หัวหน้ากลุ่มน�าใบความรู้เรื่อง “ส่วนประกอบของการขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)” จากซองใน

กล่องที่ 3 

2.  หัวหน้าและสมาชิกช่วยกันศึกษาชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของการขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) 

จากใบงานและ DVD และเก็บใส่ซองเดิม

3. สมาชิกในกลุ่มช่วยกันท�าแบบฝึกหัดในซองที่ 2 ของกล่องที่ 3

4.  หวัหน้ากลุม่น�าแบบเฉลยจากซองที ่3 ของกล่องที ่3 ตรวจสอบความถกูต้องและให้เลขานุการ 

ของกลุ่มบันทึกคะแนน

ใบงำนท่ี 3
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1. ดภูำพและชือ่ส่วนประกอบของกำรขบัเคลือ่น 4 ล้อ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ

ภำพส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อน 4 ล้อ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
 

1. เครื่องยนต์ (Engine)    10. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint) 

2. คลัตช์ (Clutch)    11. เฟืองท้าย (หลัง) (Rear Differential)

3. กระปุกเกียร์ (Transmission)   12. เพลาขับหน้า (Front Drive Shaft)

4. ข้อต่อเลื่อน (Slip Joint)   13. เฟืองท้ายหน้า (Front Differential)

5. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint) 14. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint)

6. เพลากลาง (Propeller Shaft)   15. ข้อต่อเลื่อน (Slip Joint) 

7. ลกูปืนรองรบัเพลากลาง (Center Support Bearing) 16. เพลากลาง (หน้า) (Front Propeller Shaft)

8. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท (Universal Joint)  17. กระปุกเกียร์แบ่งก�าลัง (Transfer Gear)

9. ข้อต่อเลื่อน (Slip Joint)   18. เพลาท้าย (Rear Axle)

1. ดภูำพและชือ่ส่วนประกอบของกำรขบัเคลือ่น 4 ล้อ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ

ใบควำมรู้ที่ 3
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2. จงอ่ำนหน้ำที่ส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อน 4 ล้อ

1. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ด้านหน้าวางตามความยาวของตัวรถ 

ท�ำหน้ำที่ เปนตัวต้นก�าลังในการส่งถ่ายแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปขับเคลื่อนล้อหลัง

2. คลัตช์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์ 

ท�ำหน้ำที่ ตัดและต่อก�าลังระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์

3. กระปุกเกียร์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างคลัตช์กับเพลากลาง

ท�ำหน้ำที่ เปลี่ยนอัตราทดความเร็วของรถยนต์

4. ข้อต่อเลื่อน เปนส่วนประกอบของเพลากลาง

ท�ำหน้ำที่ ปรับระยะความยาวหรือความสั้นของเพลากลางในขณะล้อหลังเคลื่อนที่ขึ้น - ลง

5. ข้อต่ออ่อนแบบกำกบำท เปนส่วนประกอบของเพลากลาง

ท�ำหน้ำที่ ปรับการเปลี่ยนแปลงการหักเหเชิงมุมของเพลากลาง

6. เพลำกลำง ออกแบบให้อยู่ระหว่างกระปุกเกียร์กับเฟืองท้าย

ท�ำหน้ำที่ ส่งก�าลังจากกระปุกเกียร์ไปยังเฟืองท้าย

7.  ตุกตำเพลำกลำงหรือลูกปืนรองรับเพลำกลำง เปนส่วนประกอบของเพลากลาง ติดตั้งอยู่

ระหว่างเพลากลาง และโครงรถยนต์

ท�ำหน้ำที่ รองรับเพลากลางไม่ให้สั่นสะเทือน 

8. เฟืองท้ำย ติดตั้งอยู่ในเสื้อเพลาท้าย

ท�ำหน้ำที่ ปรับความเร็วของล้อด้านขวาและด้านซ้ายที่แตกต่างกันให้มีความสมดุลขณะเลี้ยว

โค้ง และปรับความเร็วของล้อให้เท่ากันในขณะขับทางตรง

9. เพลำข้ำง หรือเพลำขับล้อ ติดตั้งอยู่ในเสื้อเพลาท้าย

ท�ำหน้ำที่ รับก�าลังจากเฟืองท้ายส่งไปยังล้อรถยนต์

10. เพลำท้ำย ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างโครงรถยนต์กับแหนบรถยนต์

ท�ำหน้ำท่ี รองรับน�้าหนักของรถยนต์และเปนท่ีติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น 

เฟืองท้าย แหนบ โช้กอัพ และเพลาข้าง เปนต้น
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11. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้ำ ออกแบบให้เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามแนวขวางของตัวรถ 

ท�ำหน้ำที่ เหมือนกับการขับเคลื่อนล้อหลัง

12. คลัตช์ ออกแบบให้ติดตั้งระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์

ท�ำหน้ำที ่เหมอืนกับการขบัเคลือ่นล้อหลงัคอืตัด - ต่อก�าลงัระหว่างเคร่ืองยนต์กบักระปุกเกยีร์

13.  กระปุกเกียร์ ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ด้านหน้าตามแนวขวางของรถยนต์ โดยมีชุดส่งก�าลัง และ

เฟืองท้ายรวมอยู่ในชุดเดียวกัน 

ท�ำหน้ำที่ ส่งก�าลังไปยังล้อหน้า

14. เพลำขับล้อหน้ำ ติดตั้งอยู่ระหว่างกระปุกเกียร์กับล้อหน้ารถยนต์ 

ท�ำหน้ำที่ รับก�าลังการขับจากเฟืองท้ายซึ่งติดตั้งอยู่ในกระปุกเกียร์ไปขับล้อให้เคลื่อนที่ และ

เปลี่ยนมุมหักเหการเลี้ยวของล้อหน้ารถยนต์

15.  ข้อต่ออ่อนแบบควำมเร็วคงที ่ออกแบบให้ติดต้ังอยูร่ะหว่างเพลาขับด้านดุมล้อหน้า และเพลา

ขับด้านที่ต่อกับกระปุกเกียร์ขับล้อหน้า

ท�ำหน้ำที่ หักเหมุมในขณะเลี้ยวโค้งรวมทั้งปรับระยะความยาว – ความสั้นของเพลาขับล้อ

หน้า ขณะล้อหน้าเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง
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1. จำกภำพจงเขียนชื่อส่วนประกอบกำรขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ตำมหมำยเลขที่

ก�ำหนดทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ (36 คะแนน)

ภำพส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อน 4 ล้อ

8 5 7 2 4 9 1 3 6 18 12

13 14 17 15 11 10 16

1........................................................... 6...............................................................

2........................................................... 7...............................................................

3........................................................... 8...............................................................

4........................................................... 9...............................................................

5........................................................... 10..............................................................

1. จำกภำพจงเขียนชื่อส่วนประกอบกำรขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ตำมหมำยเลขที่

แบบฝกหัดกิจกรรมที่ 3
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11........................................................... 15...............................................................

12.......................................................... 16................................................................ 

13........................................................... 17...............................................................

14........................................................... 18...............................................................

2. จงอธิบำยหน้ำที่ส่วนประกอบของกำรขับเคลื่อน 4 ล้อ (15 คะแนน)

1. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง ............................................................................................

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

2. คลัตช์ .............................................................................................................................

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

3. กระปุกเกียร์ …………………………………………………………………………………… 

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

4. ข้อต่อเลื่อน .....................................................................................................................

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

5. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท ……………………………………………………………………….

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

6. เพลากลาง ………………………………………………………………………………………

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

7. ตุกตาเพลากลางหรือลูกปืนรองรับเพลากลาง ...................................................................

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

8. เฟืองท้าย ……………………………………………………………………………………….

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

9. เพลาข้าง ……………………………………………………………….....……………………

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

10. เพลาท้าย ………………………………………………………………………………………

ท�าหน้าที่ .........................................................................................................................

11. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ..........................................................................................

ท�าหน้าที่ .......................................................................................................................
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12. คลัตช์ ……………………………………………………………………………......………..

ท�าหน้าที่ .......................................................................................................................

13. กระปุกเกียร์ ..................................................................................................................

ท�าหน้าที่ .......................................................................................................................

14. เพลาขับล้อหน้า …………………………………….......……………………………………

ท�าหน้าที่ ......................................................................................................................

15. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ ………………….....………………………………………….

ท�าหน้าที่ ......................................................................................................................
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แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ใบงานที่..........เรื่อง..................................................วิชา……………………………...... 

1. ชื่อ-สกุล ................................................................รหัส..................... หัวหน้า

2. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... รองหัวหน้า

3. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... สมาชิก

4. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... สมาชิก

5. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... สมาชิก

6. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... สมาชิกและเลขานุการ

รายการประเมิน 1. ความรู้ 2. คุณธรรม จริยธรรม

ล�ำดับ

ที่
หัวข้อประเมิน

ระดับคะแนน

5 4 3 2 1

ควำมรู้

1. บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนล้อ

หลัง

2. บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนล้อ

หน้า

3. บอกชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนสี่ล้อ

4.

คุณธรรม จริยธรรม

บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานสะอาด และการรักษาสภาพ

แวดล้อม

5. การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

6. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

7. มีมนุษยสัมพันธ์

8. การท�างานเปนทีม

รวม

เกณฑ์กำรประเมิน
5 ตอบค�าถามถูกต้อง 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน โดยไม่ต้องตักเตือน

4 ตอบค�าถามถูกต้อง 80 - 89 เปอร์เซ็นต์ หรือปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน โดยตักเตือน 1 - 2 ครั้ง 

3 ตอบค�าถามถูกต้อง 70 - 79 เปอร์เซ็นต์ หรือปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน โดยตักเตือน 3 ครั้ง 

2 ตอบค�าถามถูกต้อง 60 - 69 เปอร์เซ็นต์ หรือปฏิบัติตามหัวข้อประเมิน โดยตักเตือน 4 ครั้ง 

1 ตอบค�าถามถกูต้องต�า่กว่า 60 เปอร์เซน็ต์ หรอืปฏบิตัติามหวัข้อประเมนิ โดยตกัเตอืนมากกว่า 4 ครัง้ 
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แบบประเมินผลกำรน�ำเสนอ
เรื่อง..................................................วิชา……………………………...... 

1. ชื่อ-สกุล ................................................................รหัส..................... หัวหน้า

2. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... รองหัวหน้า

3. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... สมาชิก

4. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... สมาชิก

5. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... สมาชิก

6. ชื่อ-สกุล ...............................................................รหัส..................... สมาชิกและเลขานุการ

ล�าดับ

ที่
หัวข้อประเมิน

ระดับคะแนน

3 2 1

1. การเตรียมความพร้อม

2. ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ

3. ความครบถ้วนของเนื้อหาสาระ

4. ความชัดเจนของเสียง 

5. บุคลิกภาพ

รวม

เกณฑ์กำรประเมิน
3 หมายถึง ดี

2 หมายถึง ปานกลาง

1 หมายถึง ควรปรับปรุง



01 410101 ระบบส่งก�ำลังรถยนต์ (Power Train)

แบบประเมินผลหลังเรียน

ค�ำสั่ง จงท�ำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงหน้ำค�ำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)

1. โครงสร้างและส่วนประกอบระบบส่งก�าลังของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง 

ก. เครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ ข้อต่ออ่อน ข้อต่อเลื่อน คลัตช์ เฟืองท้าย แหนบ เพลาขับล้อ

ข. กระปุกเกียร์ ข้อต่ออ่อน เครื่องยนต์ เพลาขับล้อ เฟืองท้าย โช้กอัพ เพลากลาง

ค. เครื่องยนต์ คลัตช์ กระปุกเกียร์ ข้อต่อเลื่อน ข้อต่ออ่อน เพลากลาง เฟืองท้าย เพลาขับล้อ

ง. กระปุกเกียร์ ข้อต่ออ่อน ปกนกล่าง คลัตช์ เครื่องยนต์ เพลากลาง เฟืองท้าย เพลาขับล้อ

2. การขับเคลื่อนของรถยนต์แบบใดที่ออกแบบให้กระปุกเกียร์และเฟืองท้ายรวมในชุดเดียวกัน 

ก. การขับเคลื่อนล้อหน้า (FF = Front Engine Front Wheel Drive) 

ข. การขับเคลื่อนล้อหลัง (FR = Front EngineRear Wheel Drive)

ค. การขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง (2 WD = Two Rear Wheel Drive)

ง. การขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD = Four Wheel Drive)

3. ค�าตอบข้อใดไมใชคุณสมบัติของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้า 

ก. น�้าหนักของรถกดลงที่ล้อหน้ามากกว่าล้อหลัง

ข. จ�าเปนต้องใช้เพลากลางในการส่งก�าลัง

ค. การทรงตัวดีในขณะเลี้ยวโค้ง

ง. มีพื้นที่ห้องโดยสารเพิ่มขึ้น

4. ส่วนประกอบใดท�าหน้าที่ส่งก�าลังรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า

ก. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาท

ข. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่

ค. เพลากลาง

ง. เพลารอง

5. ระบบส่งก�าลังส�าหรับรถยนต์นั่งและบรรทุก มีการออกแบบอัตราทดเกียร์ธรรมดาอย่างไร 

ก. 5 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ถอยหลัง, 1 เกียร์ว่าง

ข. 5 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ถอยหลัง 

ค. 4 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ว่าง

ง. 4 เกียร์เดินหน้า, 1 เกียร์ถอยหลัง 
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6. ในยุคปจจุบันการขับเคลื่อนรถยนต์นั่ง นิยมออกแบบอย่างไร 

ก. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามแนวขวางของตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง

ข. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามความยาวของตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง

ค. เครื่องยนต์อยู่ด้านหลังวางตามแนวขวางของตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง 

ง. เครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าวางตามแนวขวางของตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้า

7. ค�าตอบข้อใดเปนข้อดีของการขับเคลื่อนล้อหลัง 

ก. มีน�้าหนักกดที่ล้อหน้ามากกว่าล้อหลัง

ข. การบ�ารุงรักษาสะดวก เพราะติดตั้งเฟืองท้ายและกระปุกเกียร์ให้แยกจากกัน

ค. มีน�้าหนักเบาเนื่องจากไม่มีเพลากลาง 

ง. ห้องโดยสารมีพื้นที่เพิ่มขึ้น

8. ค�าตอบข้อใดเปนข้อเสียของการขับเคลื่อนล้อหน้า 

ก. น�้าหนักรถเบา และประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

ข. เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ดีขณะเลี้ยวโค้ง

ค. มีพื้นที่ห้องโดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีเพลากลาง 

ง. กระปุกเกียร์และชุดเฟืองท้ายถูกรวมเปนชุดเดียวกัน ท�าให้ไม่สะดวกในการบ�ารุงรักษา

9. หน้าที่ส่วนประกอบของการขับเคลื่อนข้อใดถูกต้อง 

ก. ข้อต่ออ่อนแบบความเร็วคงที่ท�าหน้าที่เปลี่ยนแปลงการหักเหเชิงมุมของเพลาคลัตช์

ข. ข้อต่ออ่อนแบบกากบาทท�าหน้าที่เปลี่ยนอัตราทด

ค. คลัตช์ท�าหน้าที่ตัด - ต่อก�าลังระหว่างเครื่องยนต์กับกระปุกเกียร์

ง. ลูกปืนรองรับเพลากลางหรือตุกตาเพลากลางท�าหน้าที่รับน�้าหนักของรถยนต์

10. ค�าตอบข้อใดเปนลักษณะการใช้งานของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD)

ก. ใช้ได้กับภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ติดหล่ม เลือกการขับเคลื่อนในต�าแหน่ง “4L”

ข. ในสภาวะปกติถนนเปยกและลูกรังเลือกการขับเคลื่อนในต�าแหน่ง “2H”

ค. ใช้ได้กับภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ติดหล่ม เลือกการขับเคลื่อนในต�าแหน่ง “2L” 

ง. ในสภาวะปกติถนนทางราบผิวแห้งเลือกการขับเคลื่อนเฉพาะ 2 ล้อหลัง ในต�าแหน่ง “4H”




