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ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ รวม  126  ช่ัวโมง 

 
        หัวข้อหน่วยการสอน 
                    5.1  ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ 
                    5.2  กลไกคนัสตำร์ท 
                    5.3  หนำ้ท่ีของคลตัชแ์ละหลกักำรท ำงำน 
 
       สาระส าคัญ 

1. ระบบส่งก ำลงัรถจกัรยำนยนตมี์หลกักำรท ำงำนคลำ้ยกบัระบบส่งก ำลงัของรถยนต ์ เพียงแต่ไม่มี    
เกียร์ถอยหลังเหมือนรถยนต์ทั่วไปเท่ำนั้ น โดยมีคลัตช์เป็นตัวตัดต่อกำรส่งก ำลังระหว่ำง
เคร่ืองยนตก์บักระปุกเกียร์   

    2.  ระบบส่งก ำลงัรถจกัรยำนยนตป์ระกอบไปดว้ย  เฟืองส่งก ำลงั  คลตัช์ 
    3. กลไกคนัสตำร์ทภำยในตวัเฟืองแกนสตำร์ท ประกอบดว้ยกลไกเฟืองสับใหห้มุนไปทำงเดียว  ชุด     
        กลไกประกอบดว้ยเดือยสตำร์ท  ( Pawl ) ลูกกลิ้ง ( Pawl Rollor )  เดือยสตำร์ทบงัคบั   ใหเ้ฟือง 
        หมุนทำงเดียว   
    4.  คลตัชมี์หนำ้ท่ีส่งก ำลงัจำกเคร่ืองยนต ์ ไปใชง้ำนโดยผำ่นจำนคลตัชท์ำงกระปุกเกียร์     และตดั 
         กำรส่งก ำลงัจำกเคร่ืองยนตข์ณะท่ีตอ้งกำรมีกำรเปล่ียนเกียร์ 

 

        สมรรถนะที่พงึประสงค์ 

                   1.  อธิบำยหลกักำรท ำงำนของระบบส่งก ำลงัรถจกัรยำนยนตไ์ด ้
                   2.  บอกส่วนประกอบของระบบส่งก ำลงัรถจกัรยำนยนตไ์ด ้
                   3.  อธิบำยส่วนประกอบและหลกักำรท ำงำนของกลไกคนัสตำร์ทได ้
                   4.  บอกหนำ้ท่ีของคลตัช์ได ้
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5.1  ระบบส่งก าลงัรถจักรยานยนต์ 
หน้าที่และส่วนประกอบของระบบส่งก าลงั  

ระบบส่งก าลัง มีหน้าท่ี ส่งก ำลงัขบัจำกเคร่ืองยนต์ไปยงัลอ้หลงั โดยผ่ำนส่วนประกอบของ
ระบบส่งก ำลงั ไดแ้ก่ คลตัช ์เกียร์และอุปกรณ์ขบัขั้นสุดทำ้ยท่ีส่งไปยงัลอ้หลงั 
ระบบส่งก าลงัมีอยู่ 3 แบบ  คือ  
                 1. แบบโซ่  
                 2. แบบเพลำ  
                 3. แบบสำยพำน  
   
1. ระบบส่งก าลงัแบบโซ่  ประกอบดว้ยอุปกรณหลกัๆดงัน้ี 1.1ชุดคลตัช ์1.2.ชุดเกียร์  1.3.โซ่และสเตอร์ 

 
                                              ภำพระบบส่งก ำลงัรถจกัรยำนยนต ์
                                                              ท่ีมำ : ปรีชำ สร้อยสำย 2553 : 111  

              1.1 คลตัช์  ( Clutch ) มีหน้าท่ี  ตดัและต่อกำรส่ง
ก ำลงัระหวำ่งเคร่ืองยนตก์บัเกียร์  เพื่อควำมสะดวกสบำยและ
ปลอดภยัในกำรเปล่ียนเกียร์ทั้งในกำรออกรถหรือหยดุรถได้
อยำ่งนุ่มนวล 

 
                                             ท่ีมำภำพ https://thai.webike.net/news/th/วิธีดูแลรักษำกลไลคลทัซ.html 
 

https://thai.webike.net/news/th/วิธีดูแลรักษากลไลคลัทซ.html
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 คลตัช์ท่ีใช้ในรถจักรยานยนต์   แบ่งตำมลกัษณะโครงสร้ำงแบ่งได ้  3   ประเภท   คือ      
                 1. คลตัชมื์อแบบแผน่ (Mancal Disc Clutch) จดัเป็นแบบคลตัชธ์รรมดำ  
                 2. คลตัชแ์รงเหวี่ยง (Centrifugal Clutch) จดัเป็นแบบคลตัชอ์ตัโนมติั  
                 3. คลตัชแ์บบผสมท ำงำนร่วมกนั (Mutual Clutch )หรือ คลตัช ์2 ตอน หรือ คลตัช ์2 ชุด  
                     จดัเป็นแบบคลตัชอ์ตัโนมติัท่ีพฒันำกำรท ำงำนใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น 

1.1.1 คลตัช์มือแบบแผ่น (Mancal Disc Clutch)จัดเป็น  คลตัช์แบบธรรมดา ยงัแบ่งออกเป็น  2  แบบ  
คือ  1. คลตัช์มือแบบกดร้ังภายในชุดคลตัช์   ( Inner  Push ) 

 
ภำพแสดงชุดกลไกกดร้ังภำยใน  

ท่ีมำ : ศกัดำ ตั้งตระกลู 2547 : 134 

การท างานของคลตัช์แบบมือหลายแผ่นแบบกดร้ังภายใน มีหลกัการท างานดังนี ้ 
               เม่ือคลตัช์ต่อก าลงังาน (ไม่บีบมือบีบคลตัช์ ) สปริงคลตัชจ์ะกดแผ่นกดคลตัช์ใหแ้ผ่นผำ้คลตัช์
ติดกบัแผน่เหลก็ เกิดควำมฝืด  จนเกิดกำรส่งถ่ำยก ำลงังำนผำ่นไปตำมล ำดบัดงัต่อไปน้ีน้ี  
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เม่ือคลตัช์ตัดก าลงังาน หรือ  เม่ือเราท าการบีบมือบีบคลตัช์  
               กลไกภำยในจะกดร้ังคลตัช ์ จนดนัใหแ้ผน่กดคลตัชเ์คล่ือนท่ีกดใหแ้ผน่คลตัช์แยกออกจำก
แผน่เหลก็ ผลก็คือตดักำรส่งก ำลงัไม่ใหมี้ก ำลงังำนผำ่นออกไป โดยมีล ำดบักำรตดัก ำลงังำน ดงัน้ี  
 
 

 
 

          
 

 
 
 

 
 
                                      
 
 
 
 
 
 

 
ภำพกำรท ำงำนของชุดคลตัช์ขณะตดัต่อก ำลงังำน 

                                      https://www.motorival.com/tips-trick-how-clutch-work/ 

 
 

https://www.motorival.com/tips-trick-how-clutch-work/
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 2. คลตัช์มือแบบกดร้ังภายนอกชุดคลตัช์  ( Outer  Push ) 

 
ท่ีมำ : ปรีชำ สร้อยสำย 2553 : 116 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เม่ือบีบมือคลตัชก์ลไก 
กดคลตัชจ์ะกดชุดแผ่นคลตัช์ 
ใชแ้ยกมีระยะห่ำงเพื่อตดัก ำลงั 

เม่ือบีบมือคลตัชก์ลไกกด
คลตัชจ์ะกดชุดแผน่คลตัชใ์ช้
แยกมีระยะห่ำงเพื่อตดัก ำลงั 
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1.1.2  คลตัช์แรงเหวี่ยง (Centrifugal Clutch)จดัเป็น คลตัช์แบบอตัโนมัติ 
         ก. แบบแผ่นโดยใช้เหวี่ยงของลูกปืน (Centrifugal Disc Clutch) 

 
 

          

 
                                         ภำพส่วนประกอบคลตัชเ์หวี่ยงแบบเหวี่ยงของลูกปืน 
                                                             ท่ีมำ : ประจกัษ ์ศรีวงษร์ำช 
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ข. แบบฝักโดยใช้เหวี่ยงของฝักคลตัช์ (Centrifugal Shoe Clutch) 

 

 
                                  ภำพส่วนประกอบของคลตัชแ์รงเหวี่ยงแบบฝักคลตัช์ 
 

 
 
                                  ภำพแสดงฝักคลตัชแ์ละเร่ือนคลตัชแ์รงเหว่ียงตวันอก 
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1.1.3 คลตัช์แบบผสมท างานร่วมกนั ( Mutual  Clutch ) จดัเป็นแบบคลตัชอ์ตัโนมติัท่ีพฒันำกำรท ำงำน 
ใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น บำงท่ีก็เรียกวำ่  คลตัช ์2 ชุด  หรือ คลตัช ์ 2 ตอน 
 

 
ท่ีมา : ประจักษ์ ศรีวงษ์ราช  

 

 
ภำพช้ินส่วนของคลตัช ์2 ชุด  หรือ คลตัช ์ 2 ตอน 

ท่ีมำภำพ  http://www.ced.go.th/wp-content/uploads/2019/12/วิชำงำนจกัรยำนยนต.์pdf 
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    1.2  ชุดเฟืองเกยีร์ 
 

 
 
                                   ชิ้นส่วนหลกัของชุดเกยีร์จะประกอบด้วย 
                                        1. เพลำคลตัช ์(เพลำขบั )และชุดเฟือง 

                          2. เพลำเตอร์(เพลำตำม) และชุดเฟือง 
                          3. ลูกเบ้ียวเปล่ียนเกียร์คือชุดควบคุมกำรเปล่ียนเกียร์(กำ้มปู) 

 
ภำพอุปกรณ์ในชุดเกียร์ 

ท่ีมำภำพ  https://hispeedpiston.com//product/เฟืองเกียร์ชุดใหญ่-5-เกี/ 
 

ชุดคลตัช์ 

เพลาคลตัช์ 

เพลาตาม 

ลูกเบีย้วเปลี่ยนเกยีร์ 

https://hispeedpiston.com/product/เฟืองเกียร์ชุดใหญ่-5-เกี/
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                              การท างานของชุดเฟืองเกยีร์เม่ือมีการเล่ือนเปลีย่นเกยีร์ 
เกยีร์แบบคอนสแตนท์เมช  (Constant mesh Transmission) 

 เกียร์ในรถจกัรยำนยนตโ์ดยทัว่ไปแลว้ จะเป็นแบบคอนสแตนท์เมช (แบบขบกนัตลอดเวลา) แต่
จะยงัไม่มีกำรถ่ำยทอดก ำลงังำน เพรำะเฟืองเกียร์ท่ีขบกนัดงักล่ำว ลอยตวัอยูบ่นเพลำโดยอิสระจนกวำ่จะ
มีกำรเล่ือนเฟืองเขำ้เกียร์ ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นเฟืองสะพำนไปขบกนั จึงจะมีกำรถ่ำยทอดก ำลงังำนจำกเกียร์
ผำ่นเพลำ เพื่อส่งไปใชง้ำนต่อไป 

 

         
 
 

   
 
 
 
 



122 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
ช่ือหน่วย    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 

   1.3 โซ่และสเตอร์  ( CHAIN DRIVE )   
 

 
ท่ีมำภำพ  http://www.aoneautopart.com/ 

 
สเตอร์หลงั ( WHEEL SPROCKET )  
 สเตอร์ขบัลอ้เป็นส่วนหน่ึงของตวัส่งก ำลงั  ซ่ึงตอ้งมีควำมแขง็แรงเพียงพอท่ีจะรับก ำลงัในกำร
ส่งผำ่นไปขบัเคล่ือนผำ่นลอ้หลงัได ้  อยำ่งไรก็ตำมควำมแขง็แรงน้ีเป็นผลให้ตอ้งใชว้สัดุท่ีแขง็แรง  แต่
เม่ือน ำมำใชร่้วมกบัโซ่แลว้จะเบียดกนัและท ำใหเ้กิดกำรสึกหรอเร็ว  ดงันั้นจึงมีกำรน ำเอำวสัดุท่ีอ่อนกวำ่
โซ่มำท ำสเตอร์  เช่น เหล็กหล่อชุบโครเม่ียม  โดยทัว่ไปแลว้ สเตอร์จะต่อเขำ้ยดึเขำ้โดยตรงกบัดุมลอ้  
โดยผำ่นชุดยืดหยุน่  ก่อนจะเขำ้ดุมลอ้  เพื่อลดแรงกระชำก  ซ่ึงเกิดจำกกำรเขำ้เกียร์  
 

 
 
 



123 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 

ช่ือหน่วย   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 

 2. ระบบส่งก าลงัแบบสายพานบางที่กเ็รียกว่า เกยีร์แบบอตัโนมัติ (Automatic Gear)  
 

                
ระบบส่งก ำลงัแบบสำยพำนรถจกัรยำนยนตข์นำดเล็กและใหญ่ 

ท่ีมำภำพ https://thai.webike.net/news/th/motorcycle-v-belt-webike-moto-technique-ep3.html 
 

                   ท่ีเรียกวำ่รถจกัรยำนยนตเ์กียร์อตัโนมติั  เพรำะรถจกัรยำนยนตท่ี์ใชร้ะบบส่งก ำลงัแบบ
สำยพำนน้ี ผูข้บัขี่ไม่ตอ้งเปล่ียนเกียร์ใหยุ้ง่ยำก มีระบบส่งก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนตไ์ปขบัเคล่ือนลอ้หลงั
โดยใชส้ำยพำนรูปตวั V โดยใชแ้รงเสียดทำนระหวำ่งสำยพำนกบัพูลเลย ์
 

 
 

                                         ภำพระบบส่งก ำลงัแบบสำยพำน วี – เมติก ( V - MATIC) 
ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA  
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ระบบส่งก าลงัแบบสายพาน วี - เมติก (V - MATIC) 
 V - Matic เป็นระบบส่งก ำลงัแบบอตัโนมติัเต็มรูปแบบ โดยผูข้บัขี่ไม่ตอ้งมีกำรเปล่ียนเกียร์ให้
ยุ่งยำก ระบบ V - Matic  เป็นระบบท่ีมีกำรส่งถ่ำยก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนต์ไปขบัเคล่ือนลอ้หลงัโดยใช้
สำยพำนรูปตวัวี ใชแ้รงเสียดทำนระหว่ำงสำยพำนกบัพูลเลย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ยพูลเลยข์บัท่ีติดตั้งอยู่ท่ี
เพลำขอ้เหว่ียงและพูลเลยต์ำมท่ีติดตั้งเป็นชุดเดียวกบัชุดเฟืองทำ้ยและเพลำลอ้หลงั โดยมีอตัรำกำรส่ง
ก ำลงัเป็นแบบแปรผนัต่อเน่ืองตำมควำมเร็วของเคร่ืองยนตท่ี์เปล่ียนแปลงไป 
 

ส่วนประกอบพื้นฐาน 
 ระบบส่งก ำลงัแบบ V - Matic  ประกอบดว้ยช้ินส่วนท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 
ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

 
 

พูลเลย์ขับ  ( Drive   Pulley )  

 พูลเลยข์บัติดตั้งอยูท่ี่เพลำขอ้เหว่ียง มีหน้าท่ี รับก ำลงัจำกเคร่ืองยนต ์     และก ำหนดอตัรำกำร
เปล่ียนแปลงควำมเร็วในกำรขบัเคล่ือนโดยอำศยัแรงเหวี่ยงกำรหมุนของเพลำขอ้เหวี่ยงซ่ึงจะท ำใหเ้กิด
กำรเปล่ียนแปลงขนำดเส้นผำ่ศูนยก์ลำงของพูลเลยแ์ลว้ส่งต่อก ำลงังำนผำ่นไปท่ีสำยพำนโดยใชแ้รงเสียด
ทำน 
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       1. ชุดพูลเลย์ขับ  ( Drive  Pulley ) จะมีหนำ้ท่ี อะไรบำ้ง 
               ท าหน้าท่ี รับแรงขบัเคล่ือนจำกเพลำขอ้เหวี่ยงของเคร่ืองยนต ์ ส่งก ำลงัผำ่นสำยพำนเพื่อส่งต่อไป
ยงัพูลเลยห์ลงั โดยอำศยัแรงเหว่ียงกำรหมุนของเพลำท ำงำนร่วมกบั ตุม้น ้ำหนกั   แผน่โคง้  และ
หนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ีนัน่เอง 
 

 
ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

 

1.1 แผ่นโค้ง ( Ramp  Plate )   ติดตั้งอยูก่บัเพลำขอ้เหว่ียง ท ำงำนร่วมกบัตุม้น ้ำหนกั (Weight Roller) และ
หนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ี (Movable Drive Face)         

 
ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

 



126 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 

ช่ือหน่วย   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์                         จ านวน  7  ช่ัวโมง   
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ รวม  126  ช่ัวโมง  
  

  1.2 ตุ้มน ้าหนัก  (Weight Roller)  ติดตั้งอยูต่รงกลำงระหวำ่ง แผน่โคง้ (Ramp Plate) และ
หนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ี (Movable Drive Face)  
          ตุม้น ้ำหนกั มีหน้าที่ ดนัใหห้นำ้สัมผสัเคล่ือนท่ีเขำ้ไปหำหนำ้สัมผสัท่ีอยูก่บัท่ีเม่ือ
เคร่ืองยนตท์ ำงำนและมีควำมเร็วรอบท่ีเหมำะสม        

 
                                       ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 
 

 1.3 หน้าสัมผัสเคล่ือนท่ี  (Movable Drive Face)  ติดตั้งอยูก่บัเพลำขอ้เหว่ียงท ำงำนร่วมกบัตุม้น ้ำหนกั 
(Weight Roller) และแผน่โคง้ (Ramp Plate)   
              กำรเคล่ือนท่ีในแนวแกนของหนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ี (Movable Drive Face) จะขึ้นอยูก่บักำรเคล่ือนท่ี
ของตุม้น ้ำหนกัโดยแรงเหว่ียงหนีศูนยข์ึ้นอยูก่บัควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์

 
ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 
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 1.4 หน้าสัมผัสอยู่กบัท่ี  (Drive Face)  ติดตั้งอยู่ร่องสปำยของเพลำขอ้เหวี่ยงจะหมุนไปเป็นชุดเดียวกนั
กบัเพลำขอ้เหวี่ยง  

              ท าหน้าท่ี รับก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนตผ์ำ่นทำงเพลำขอ้เหวี่ยงแลว้ถ่ำยทอดก ำลงัผำ่นไปท่ีแผน่โคง้
จำกแผน่โคง้ส่งต่อก ำลงัไปท่ีตุม้น ้ำหนกัส่งต่อก ำลงังำนไปท่ีหนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ีท ำให้เกิดกำรส่งก ำลงัจำก
พูลเลยข์บัผำ่นสำยพำนไปท่ีพูลเลยต์ำม         

           
 
 

  
ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

 
 
 
 

หนำ้สัมผสัอยูก่บัท่ี 

เพลำขอ้เหวี่ยง 

หนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ี 

ตุม้น ้ำหนกั 
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     2. สายพานส่งก าลงั 
 มีหน้าท่ีส่ง รับก ำลงัจำกจำกเคร่ืองยนต์ท่ีส่งผ่ำนทำงพูลเลยข์บั  และส่งถ่ำยทอดก ำลงังำนผ่ำน
ต่อไปยงัพูลเลยต์ำมแลว้ไป ขบัเคล่ือนท่ีลอ้หลงั ต่อไป 

                     
 

                    ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

         สายพานขับท ามาจากวตัถุดิบท่ีท ำจำกสำรประกอบทำงเคมีของยำงและไฟเบอร์ ส่วนแกนจะใชโ้พลี
เอสเตอร์ หรือ อะลำมิค  ( Aramid fiber ) โดยจะท ำใหส้ำยพำนมีคุณสมบติัในกำรทนต่อแรงดึง ทนต่อ
แรงอดั ซ่ึงเกิดจำกกำรบีบอดัของพูลเลยแ์ละยงัสำมำรถโคง้งอไดต้ำมควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์

การตรวจสภาพสายพาน ทุกๆ 8,000 กม.   และ เปล่ียนสำนพำนทุก  25,000 กม. 

 

ท่ีมำขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 
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    3. พูลเลย์ตาม  (Driven Pulley) หรือ  ชำมหลงั 
 จะติดตั้งอยูบ่นเพลำขบัของชุดเฟืองทดก ำลงัท่ีลอ้หลงั มีหน้าที่ส่งถ่ำยก ำลงังำนท่ีส่งมำจำกสำยพำน
ผำ่นไปยงัคลทัชแ์รงเหว่ียงและเส้ือคลทัชแ์รงเหวีย่ง แลว้ส่งต่อก ำลงังำนไปยงัเพลำขบัของชุดเฟืองทำ้ยผำ่น
เฟืองทำ้ยไปขบัลอ้ต่อไป 
 

   

ภำพชุดพูลเลยต์ำม  หรือ ท่ีเรำเรียกกนัวำ่ ชุดชำมหลงั 
 

 ส่วนประกอบของพูลเลย์ตาม   
      3.1 หน้าสัมผัสอยู่กบัท่ี  (Driven face) ยดึติดเป็นชุดเดียวกนักบัชุดพูลเลยต์ำม มีร่องสลกัท่ีแกนเพลำ
ส ำหรับชุดลูกเบ้ียวแรงบิด (Torque Cam) ดำ้นในท ำเป็นครีบใบพดัเพื่อใหเ้กิดกำรหมุนเวียนของอำกำศเพื่อ
ระบำยควำมร้อนในห้องสำยพำน 
 
 
 
 
 

                                 ท่ีมำของขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

 



130 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 

ช่ือหน่วย   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์              จ านวน  7  ช่ัวโมง   
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 
      3.2 หน้าสัมผัสเคล่ือนท่ี  (Movable driven face)     ติดตั้งเป็นชุดเดียวกนักบัชุดพูลเลยต์ำม     
 มีร่องเวียน 3 ร่อง เพื่อประกอบเป็นชุดลูกเบ้ียวแรงบิด (Torque Cam) 
 

 
ท่ีมำของขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

 

     3.3 ลูกเบีย้วแรงบิด  (Torque Cam) 
  เม่ือท ำกำรประกอบหนำ้สัมผสัอยูก่บัท่ี  และ  หนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ีเขำ้ดว้ยกนัจะมีชุดลูกเบ้ียว
แรงบิดโดยจะอยู่รวมกบัร่องเวียน 3 ร่อง และมีสลกัตุม้เหลก็ 3 อนั ว่ิงขึ้นลงตำมร่องดงักล่ำวของหนำ้สัมผสั
เคล่ือนท่ีในชุดหลงั ( ตำมหัวขอ้ 3.2  ดำ้นบน)  
           ท าหน้าท่ี  เม่ือรถจกัรยำนยนตไ์ดรั้บภำระเพิ่มขึ้น (Load) เช่นขึ้นเนินสูง ลูกเบ้ียวแรงบิดจะบิดยอ้น
กำรหมุนท ำใหเ้ส้นผำ่ศูนยก์ลำงพูลเลยต์ำมโตขึ้น แรงบิดจึงเพิ่มขึ้นฃ 
 

 
                                                     
 
 
 
 

ท่ีมำของขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 
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    3.4 สปริง  (Driven Spring) 
  สปริง ติดตั้งอยู่ระหว่ำง Clutch drive plate กบัหน้ำสัมผสัเคล่ือนท่ีของพูลเลยต์ำมมีหน้ำท่ีดัน
ให้หนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ีของพูลเลยต์ำม ให้เขำ้ไปหำหน้ำสัมผสัอยู่กบัท่ีตลอดเวลำ  และยุบตวัเม่ือมีแรงกดท่ี
มำกกวำ่จำกสำยพำนขบัเคล่ือน 
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     3.5 คลตัช์อตัโนมัติแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แบบแห้ง (Automatic Centrifugal Clutch) 
  ติดตั้งอยู่บน Clutch drive plate (เรือนเบรกคลตัช์)  ซ่ึงยึดติดเป็นชุดเดียวกันกับชุดพูลเลยต์ำม 
ท าหน้าที ่ตดั-ต่อ ก ำลงังำนระหวำ่งสำยพำนส่งก ำลงักบัเพลำขบัของเฟืองทดก ำลงัของเพลำลอ้หลงั 
 

    
 

ท่ีมำของขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 
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การท างานของชุดพูเลย์ตามของระบบ V- Matic 
 

 
 

   ท่ีมำของขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

 

                  ขณะความเร็วต ่า  (Low Speed)    สำยพำนท่ีรับก ำลงังำนมำจำกชุดพูเลยข์บัหนำ้   ส่งถ่ำยก ำลงัมำ
ท่ีชุดพูเลยห์ลงัตวัตำม ดึงให้พูเลยชุ์ดตำมหมุนดว้ยควำมเร็วรอบต ่ำท ำให้แรงเหวี่ยงไม่มำกพอท่ีจะท ำใหฝั้ก
คลตัชก์ำงออกได ้จึงไม่สำมำรถขบัชำมหลงัใหห้มุนขบัเพลำตำมลอ้หลงัได ้  
 
 ขณะความเพิม่เร็วสูงขึน้     สำยพำนท่ีรับก ำลงังำนมำจำกชุดพูเลยข์บัหนำ้   ส่งถ่ำยก ำลงัมำท่ีชุด
พูเลยห์ลงัตวัตำม ดึงใหพู้เลยชุ์ดตำมหมุนดว้ยควำมเร็วรอบสูงมำกพอท่ีจะท ำใหเ้กิดแรงเหวี่ยงมำกพอท่ีจะท ำ
ใหฝั้กคลตัชก์ำงออกได ้   และเม่ือฝักคลตัชก์ำงออกจะจบัและขบัชำมหลงัใหห้มุนขบัเพลำตำมลอ้หลงัให้
หมุนได ้  
 
 



133 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 

ช่ือหน่วย   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์              จ านวน  7  ช่ัวโมง   
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 

ความสัมพนัธ์การท างานของระบบ V – Matic  ขณะความเร็วต ่า  (Low Speed) 
 

 
 

ท่ีมำของขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 

 

            ขณะความเร็วต ่า  (Low Speed)      เคร่ืองยนตอ์ยูท่ี่รอบเดินเบำ แรงเหวี่ยงหนีศูนยท่ี์พูลเลยข์บันอ้ย 

ตุม้น ้ำหนกัยงัไม่มีแรงไปดนัหนำ้สัมผสัเคล่ือนท่ีของพูลเลยข์บัใหเ้คล่ือนไดใ้นต ำแหน่งน้ี เส้นผำ่ศูนยก์ลำง
ของพูลเลยจ์ะเลก็ ท ำใหส้ำยพำนเคล่ือนท่ีชำ้เป็นผลใหพู้ลเลยต์ำมซ่ึงขณะน้ีมีเส้นผำ่ศูนยก์ลำงใหญ่หมุนชำ้ 
ท ำใหแ้รงเหวี่ยงหนีศูนยท่ี์คลทัชแ์รงเหวี่ยงของพูลเลยต์ำมนอ้ยคลทัชจึ์งยงัไม่เกิดกำรส่งก ำลงังำนไปขบัลอ้ 

แต่ถำ้เพิ่มควำมเร็วเคร่ืองยนตข์ึ้นจนสำมำรถส่งแรงขบัได ้กำรออกตวัในขณะท่ีวงสำยพำนวงเลก็ และวง
สำยพำนหลงัใหญ่ ตำมภำพบน ก็จะเป็นกำรออกตวัในเกียร์หน่ึงนัน่เอง   
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            ขณะเพิม่ความเร็วมากขึน้  เม่ือควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนตเ์พิ่มขึ้นแรงเหว่ียงหนีศูนยท่ี์พูลเลยข์บัจะ
มำกขึ้นท ำใหตุ้ม้น ้ำหนกัถูกเหว่ียงตวัใหเ้คล่ือนท่ีออกจำกจุดศูนยก์ลำงตุม้น ้ำหนกัจะเคล่ือนท่ีไปบนแผน่โคง้
ไปดนัใหห้นำ้สัมผสัเคล่ือนท่ีเคล่ือนเขำ้ไปหำหนำ้สัมผสัท่ีอยูก่บัท่ี   ท ำใหเ้ส้นผำ่ศูนยก์ลำงของพูลเลยข์บั
เพิ่มขึ้นท ำใหส้ำยพำนมีควำมเร็วเพิ่มขึ้น  เป็นผลใหพู้ลเลยต์ำมหมุนเร็วขึ้นท ำใหเ้กิดแรงเหว่ียงหนีศูนย์
ท่ีคลทัชแ์รงเหว่ียงมำกเหวี่ยงตุม้คลทัชใ์หจ้บักบัเรือนคลทัชต์วันอกซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัชุดเฟืองทำ้ยจึงเกิด
กำรส่งก ำลงัไปขบัเคล่ือนลอ้หลงัต่อไป  
 

ความสัมพนัธ์การท างานของระบบ V – Matic  ขณะเพิม่ความเร็วมากขึน้   
 

 
 

ท่ีมำของขอ้มูลและภำพ : คู่มืออบรม HONDA 
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ข้อดีข้อเสียของระบบส่งก าลงัแบบสายพานกบัโซ่มีมีข้อแตกต่างอย่างไร 

 ระบบส่งก าลงัแบบสายพาน - จะเป็นรถประเภทออโตเมติกหรือท่ีชอบเรียกกนัวำ่รถ เกียร์ออโต้ 

      ข้อดีทั่วไป     - ขบัง่ำยกว่ำรถเกียร์ธรรมดำ เพรำะไม่ตอ้งเขำ้เกียร์เองบิดคนัเร่งอยำ่งเดียว  
      โดย ชุดชำมและสำยพำนจะปรับระดบัเองตำมควำมเร็วของรถจกัรยำนยนต ์ท ำให้คนส่วนมำกนิยมใชร้ถ 
       แบบสำยพำนหรือรถออโตเมติกกนัมำกกวำ่ 
 
       ข้อดีทางช่างเทคนิค   -สำยพำนกำรขบัเคล่ือนจะมีอตัรำกำรเร่งท่ีดีกวำ่ เวลำขบัเคล่ือนรถท่ีใชส้ำยพำนจะ 
        มีเสียงท่ีเงียบกวำ่โซ่ และมีน ้ำหนกัท่ีนอ้ยกวำ่ 
 
        ข้อเสียสายพาน -คือ  
           - สำยพำนทนอุณหภูมิไดต้ ่ำกวำ่  
           - สำยพำนจะมีอำยกุำรใชง้ำนท่ีสั้นกวำ่โซ่ 
           - รำคำสำยพำนต่อเส้นจะแพงกวำ่  
           - ถำ้สำยพำนมีกำรช ำรุดไม่สำมำรถซ่อมไดต้อ้งหำสำยพำนเส้นใหม่มำเปลี่ยนอยำ่ง เดียว 
 
        ระบบส่งก าลงัแบบโซ่  หรือ รถเกยีร์ธรรมดา 
         ข้อดี   สำมำรถซ่อมไดง้่ำยอะไหล่ไม่แพง 1 ปี ก็เปล่ียน 1 คร้ัง จะใชโ้ซ่ ร่วมกบั เฟือง  เกียร์ คนัเกียร์ 
         ข้อเสีย -แบบโซ่  ตอ้งใชท้กัษะในกำรใชง้ำนท่ีค่อนขำ้งสูงตอ้งคอยเปล่ียนเกียร์เอง 
                    -จุกจิกกวำ่ ดว้ยกำรบ ำรุงรักษำยุง่ยำกกวำ่แบบสำยพำนเพรำะ โซ่ตอ้งปรับตั้งควำมตึง และหยอด 
                      น ้ำมนัหล่อล่ืน 
                     -เสียงดงัเวลำโซ่แหง้ แลว้หยอดน ้ำมนัมำกไป อำจจะดีดกระเด็นเลอะเวลำขบั 
                     -เวลำขบัขี่โซ่จะส่งเสียงท่ีดงักวำ่รถท่ีใชส้ำยพำน  
 
 

http://stkbelt.com/
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  ระบบส่งก าลงัขับล้อจักรยานยนต์  

1. แบบใช้เพลาขับ ระบบน้ีกำรถ่ำยทอดก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนตไ์ปยงัลอ้หลงัดว้ย 
เพลำขบั  เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบขบัดว้ยโซ่  ระบบขบัดว้ยเพลำจะมีกำรสูญเสียก ำลงันอ้ยกวำ่  ทนทำน
กวำ่  เสียงดงันอ้ยกวำ่  กำรบ ำรุงรักษำยิง่นอ้ยกวำ่  เพรำะเฟืองขบัจะหล่อล่ืนในตวั  ปลำยดำ้นหน่ึงของ
เพลำขบั ( Drive  Shaft )  มีเฟืองท ำมุม  90 องศำ  กบัเฟืองของเพลำเกียร์  ส่วนปลำยอีกดำ้นหน่ึงจะมี
เฟืองเดือยหมู ( Pinion  gear )  ขบัเฟืองบำยศรี  ( Ring gear )  ซ่ึงยดึอยูก่บัลอ้หลงั 

 

 
 
สรุป 
 ถึงแมจ้ะมีกำรส่งก ำลงัขบัลอ้ทั้ง 3 แบบ คือ  แบบใชเ้พลำขบั  ใชส้ำยพำน  และใชโ้ซ่ขบั  แต่
ระบบท่ีนิยมใชก้นัมำกท่ีสุดในปัจจุบนัคือ  แบบใชโ้ซ่ขบั  ซ่ึงกำรบ ำรุงรักษำค่อนขำ้งง่ำย  เปล่ียนอะไหล่
รำคำถูก  แต่ก็มีบำงรุ่นเช่นรถสกูดเตอร์  จะนิยมใชร้ะบบส่งก ำลงัขบัเคล่ือนดว้ยสำยพำน 
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แบบฝึกหัดหน่วยท่ี   5.1 
ตอนท่ี  1  ค าส่ัง  จงท ำเคร่ืองหมำย ( X )  ลงในขอ้ควำมท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
1. เกียร์ 1 รับก ำลงัจำกเพลำขอ้เหวี่ยงและถูกส่งผำ่นอะไรก่อน 

ก. ผำ่นคลตัช์ 
ข. ผำ่นเฟืองขบั 
ค. ผำ่นเพลำก ำลงั 
ง. ผำ่นร่องสไปร์ 

2. สเตอร์จะติดตั้งอยู่ดำ้นใดของเพลำรอง 
ก. ดำ้นขวำสุด 
ข. ดำ้นซำ้ยสุด 
ค. ดำ้นบนสุด 
ง. ดำ้นขำ้ง 

3. เกียร์วำ่งเฟืองเกียร์ต่ำงๆ  จะเป็นอยำ่งไร 
ก. ไม่ล๊อค 
ข. ล๊อค 
ค. ก และ ข ถูก 
ง. ผิดทุกขอ้ 

4. เฟืองเกียร์ต่ำงๆบนเพลำจะหมุนอยำ่งไรขณะท่ีอยูใ่นต ำแหน่งเกียร์วำ่ง 
ก. หมุนทวนเขม็ 
ข. หมุนตำมเขม็ 
ค. หมุนเป็นอิสระ 
ง. ผิดทุกขอ้ 
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5.  เกียร์รถจกัรยำนยนต ์ท่ีน ำมำสอนในหน่วยน้ีมีก่ีเกียร์ 

ก. 3 เกียร์ 
ข. 4 เกียร์ 
ค. 5 เกียร์ 
ง. 6 เกียร์ 

6. คลตัชท์ ำหนำ้ท่ีอะไร 
ก. ตดัต่อก ำลงั 
ข. เพิ่มก ำลงังำน 
ค. ส่งก ำลงังำน 
ง. หมุนชุดเกียร์ 

7. คลตัชอ์ตัโนมติัท ำงำนโดยอำศยัอะไร 
ก. ปริงคลตัช์ 
ข. แผน่คลตัช์ 
ค. แรงเหวี่ยงมีศูนย ์
ง. ชุดเกียร์ 

8. คลตัชจ์กัรยำนยนตแ์บบครอบครัวปัจจุบนัมีคลตัชก่ี์ชุด 
ก. 1 ชุด 
ข. 2 ชุด 
ค. 3 ชุด 
ง. ก และ ข ถูก 

9. คลตัชใ์ชน้ ้ำมนัอะไรเป็นตวัหล่อล่ืน 
ก. น ้ำมนัหล่อล่ืนในหอ้งเกียร์ 
ข. น ้ำมนัเกียร์ 
ค. น ้ำมนัพิเศษ 
ง. น ้ำมนัเบอร์ SEA 140 
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ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
ช่ือหน่วย   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 
10 โซ่จกัรยำนยนตท่ี์ใชต้ำมทอ้งตลำดมีก่ีขนำด 

ก. 2 ขนำด 
ข. 3 ขนำด 
ค. 4 ขนำด 
ง. 5 ขนำด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
ช่ือหน่วย   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 
ตอนท่ี 2 ค าส่ัง  จงอธิบำยหนำ้ท่ีและหลกักำรท ำงำนของหัวขอ้ต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 

1. หนำ้ท่ีของระบบส่ง
ก ำลงั………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

2. หนำ้ท่ีของเฟือง
เกียร์………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

3. หนำ้ท่ีของ
คลตัช…์……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

4. หลกักำรท ำงำนของคลตัช์
อตัโนมติั…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………… 

5. หนำ้ท่ีของสเตอร์
หลงั………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
 ช่ือหน่วย   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 

ใบเฉลยแบบฝึกหัดหน่วยท่ี   5 
  

ตอนท่ี 1  ค าส่ัง  จงท ำเคร่ืองหมำย ( X )  ลงในขอ้ควำมท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

1. ค  
2. ข 
3. ก 
4. ก 
5. ค 
6. ข 
7. ก 
8. ข 
9. ก 
10. ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
ช่ือหน่วย    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 
ตอนท่ี 2 ค าส่ัง  จงอธิบำยหวัขอ้ต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 
 

1. รับก ำลงัจำกเพลำขอ้เหวี่ยงไปยงัลอ้หลงั 
2. ท ำหนำ้ท่ีทดรอบของเคร่ืองยนต ์ และส่งก ำลงัขบัผำ่นเพลำขบัลอ้ท่ีปลำยของเพลำขบัลอ้

จะมีสเตอร์หนำ้เป็นตวัส่งก ำลงัผำ่นโซ่ไปยงัสเตอร์หลงั หำกเป็นระบบส่งก ำลงัดว้ยโซ่
ขบั 

3. คลตัชมี์หนำ้ท่ีส่งก ำลงัและตดัก ำลงัจำกเคร่ืองยนต ์
4. คลตัชอ์ตัโนมติัหรือเรียกชุดคลตัชห์น่ึง จะควบคุมตวัเองโดยอำศยัแรงเหวี่ยงท่ีเกิดจำก

กลไกกำรหมุนตวัของคลตัชใ์นขณะท่ีเคร่ืองยนตท์ ำงำนท่ีควำมเร็วรอบตำมก ำหนด 
5. รับก ำลงัในกำรส่งผำ่นไปขบัเคล่ือนผำ่นลอ้หลงั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
 ช่ือหน่วย   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 

ค าศัพท์เทคนิค 
 

ภาษาองักฤษ                                                                           ภาษาไทย 
Wet clufch ttype                                                                    คลตัช ์แบบเปียก 
Multiple type                                                                          คลตัชแ์บบเปียก 
Drive train                                                                              ชุดส่งก ำลงั 
Clutch hausing                                                                       เส้ือคลตัช์ 
Clutch friction disc                                                                 แผน่กดคลตัช์ 
Cutch driven plate                                                                  แผน่เหลก็คลตัช์ 
Clutch sleeve hub                                                                   ดุมคลตัช์ 
Glutch pressur plate                                                               แผน่กดคลตัช์ 
Gear position for  neutral                                                        ต ำแหน่งเกียร์วำ่ง 
Gear position for top  speed                                                    ต ำแหน่งเกียร์สูงสุด 
Engine  sprocket                                                                      สเตอร์หนำ้ 
Drive chain                                                                             โซ่ส่งกกก ำลงั 
Rear Sprocket                                                                          สเตอร์หลงั 

 Pinion Shaft      เฟืองเดือยหมู 
 Ring  gear      เฟืองบำยศรี 
 Drive  Shaft      เพลำขบั 
 Belg         สำยพำน 
 Dreve  Pulley      พูเลยชุ์ดขบั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
ช่ือหน่วย    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
น าเข้าสู่บทเรียน 

1. กล่ำวทกัทำยนกัเรียนแลว้แนะน ำตนเองและเช็ครำยช่ือนกัเรียน  
2. แจง้จุดประสงคร์ำยวิชำ หวัขอ้ท่ีจะตอ้งเรียน กำรวดัผลและกำรประเมินผล ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใน

กำรเรียน 
 
ขั้นสอน  

1. บรรยำยเน้ือหำพร้อมกบัฉำยรูปภำพเฟืองส่งก ำลงั และคลตัช ์ ในรูปแบบ Power Point       ใน
หน่วยท่ี 5 

2. บรรยำยเน้ือหำพร้อมกบัฉำยรูปภำพกลไกคนัสตำร์ท  โซ่และสเตอร์ ในรูปแบบ Power Point  ใน
หน่วยท่ี 5 

3. ผูเ้รียนถอดเฟืองส่งก ำลงั 
4. ผูเ้รียนถอดโซ่และสเตอร์ 
5. ผูเ้รียนถอดคลตัช์ 
6. ใหผู้เ้รียนท ำแบบฝึกหดัท่ี 5.1  

 
ข้ันสรุป 
       1.    สรุปเน้ือหำใหผู้เ้รียนฟัง และซกัถำมผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเรียน  
 
งานท่ีมอบหมายหรือกจิกรรม 

1. ใหผู้เ้รียนไปศึกษำเน้ือหำในหน่วยท่ี 6 ไวล้่วงหนำ้   
2. ใหผู้เ้รียนไปทบทวนเน้ือหำของหน่วยท่ี 5 เพื่อท ำกำรทดสอบและท ำแบบฝึกหดั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
ช่ือหน่วย    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ภำพเฟืองส่งก ำลงั 
2. ภำพกลไกคนัสตำร์ท 
3. โซ่และสเตอร์  
4. เอกสำรประกอบกำรสอนหน่วยท่ี 5 
5. เคร่ืองฉำย Power Point    

 
 
การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตควำมสนใจผูเ้รียน 
2. ควำมรับผิดชอบต่องำนท่ีมอบหมำย 
3. กำรใหค้วำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมระหวำ่งเรียน 
4. ใหท้ ำแบบทดสอบ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  5 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  5 
ช่ือหน่วย    ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ จ านวน  7  ช่ัวโมง   

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบส่งก ำลงัจกัรยำนยนต ์ รวม  126  ช่ัวโมง  
 
บันทึกหลงัการสอน 
ผลกำรใชแ้ผนกำรสอน..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
ผลกำรเรียนของนกัเรียน................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
ผลกำรสอนของครู............................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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