
ระบบส่งก ำลงัของรถจักรยำนยนต์



ท่ีมาขอ้มูลและภาพ  จากจกัรยานยนตย์ามาฮ่า



สำระส ำคญั

ท่ีมาภาพ http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article//440/หน่วยท่ี%207%20ระบบส่งก าลงั.pdf



คอื การถ่ายทอดก าลังทีเ่คร่ืองยนตผ์ลิตไดส่้งตอ่ผ่านทางอุปกรณข์องระบบส่ง
ก าลัง ไปยังล้อขับ เพือ่ใหร้ถจักรยานยนตส์ามารถเคล่ือนทีไ่ปได้

หน้าทีข่องระบบส่งก าลัง

อุปกรณข์องระบบส่งก าลังมีดงันี้



ประเภทของระบบส่งก าลังจักรยานยนต ์

มีอยู่ 3  แบบ    คือ

1.แบบส่งก าลังขับดว้ยโซ่

2. แบบส่งก าลังขับด้วยสายพาน

3. แบบส่งก าลังขับด้วยเพลา



1.แบบส่งก าลังขับด้วยโซ่

3. โซ่และสเตอร์

ระบบส่งก าลังแบบโซ่    จะประกอบดว้ยอปุกรณห์ลกัๆ   ดงันี ้

1.ชุดคลัตช์ 2.ชุดเกียร์

ทีม่า : ปรีชา สร้อยสาย 2553 : 111



หน้าทีแ่ละประเภทของคลัตช์

1.1 คลัตช์ (Clutch)

คลัตชมี์หน้าทีต่ดัและตอ่ก ำลงังำนท่ีสง่จำกเครือ่งยนตไ์ปเกียรเ์พื่อใหง้่ำยต่อกำรเปลี่ยนเกียรไ์ดต้ำม
ภำระงำนท่ีตอ้งกำรอยำ่งนุ่มนวล 

คลัตชแ์บ่งตามลักษณะโครงสร้างแบ่งได ้ 3 ประเภท คอื

1.1.1 คลัตชแ์บบธรรมดา หรอืเรยีกอีกอยำ่งคลัตชม์ือแบบแผ่น (Manual Disc Clutch)

1.1.2 แบบคลัตชอ์ัตโนมัต ิ(Centrifugal Clutch)หรอืเรยีกอีกอย่ำงวำ่คลัตชแ์รงเหวี่ยง 
1.1.3 คลัตชแ์บบผสมท างานร่วมกัน (Mutual Clutch ) หรอื คลตัช ์2 ตอน หรอื คลตัช ์2 ชดุ จดัเป็น
แบบคลตัชอ์ตัโนมตัิท่ีพฒันำกำรท ำงำนใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้



1.1.1 คลัตชม์ือแบบแผ่น (Mancal Disc Clutch)จัดเป็น  คลัตชแ์บบธรรมดา

- คลัตชม์ือแบบแผ่น  ยังแบ่งออกเป็น  2 แบบ  คอื

1. คลัตชมื์อแบบกดร้ังภายในชุดคลัตช ์ Inner Push

ทีม่า : ศักดา ตัง้ตระกลู 2547 : 134



เม่ือคลตัช์ต่อก ำลงังำน 
(ไม่บีบมือบีบคลตัช์ ) สปริง
คลตัช์จะกดแผ่นกดคลตัช์ให้
แผ่นผ้ำคลตัช์ติดกบัแผ่นเหลก็ 
เกดิควำมฝืด  จนเกดิกำรส่ง
ถ่ำยก ำลงังำนผ่ำนไปตำมล ำ
ดบัดงัต่อไปนี้

กำรท ำงำนของคลตัช์แบบมือหลำยแผ่นแบบกดร้ังภำยใน
มีหลกักำรท ำงำนดงันี ้



กลไกภายในจะกดร้ังคลตัช ์ จนดนัใหแ้ผน่กดคลตัชเ์คล่ือนท่ีกดใหแ้ผน่คลตัชแ์ยกออกจาก
แผน่เหลก็ ผลกคื็อตดัการส่งก าลงัไม่ใหมี้ก าลงังานผา่นออกไป โดยมีล าดบัการตดัก าลงังาน 
ดงัน้ี 

เม่ือคลตัช์ตัดก ำลงังำน หรือ  เม่ือเรำท ำกำรบีบมือบีบคลตัช์



2. คลัตชมื์อแบบกดร้ังภายนอกชุดคลัตช ์ Outer  Push

ทีม่า : ปรีชา สร้อยสาย 2553 : 116



ดคูลิปหลักการท างาน

Understanding Motorcycle Clutch

https://www.youtube.com/watch?v=mdOJ717PKRc

How Motorcycles Work - The Basics



Motorcycle Clutch Working Principle and Animation

ดคูลิปหลักการท างาน

เม่ือบีบมือคลตัชก์ลไกกด
คลตัชจ์ะกดชดุแผน่คลตัชใ์ช้
แยกมีระยะหำ่งเพ่ือตดัก ำลงั

เม่ือปลอ่ยมือบีบคลตัชก์ลไก
กดคลตัชจ์ะหยดุท ำงำน สปรงิ
จะกดบีบแผน่คลตัชต์อ่ก ำลงั

https://www.youtube.com/watch?v=qP48YRhebv0



ส่วนประกอบทีส่ าคัญ ของคลัตชแ์บบธรรมดา หรือ คลัตชแ์บบมือ คือ

ทีม่า : อ าพล ซือ่ตรง 2546 : 45



1.1.2 คลัตชแ์รงเหวีย่ง (Centrifugal Clutch)จดัเป็น คลัตชแ์บบอัตโนมัติ

ก. แบบแผ่นโดยใช้เหวีย่งของลูกปืน (Centrifugal Disc Clutch)



ส่วนประกอบของคลัตชแ์รงเหวีย่งแบบแผ่นโดยใช้เหวีย่งของลูกปืน 

ทีม่า : ประจักษ ์ศรีวงษร์าช







ข. แบบฝักโดยใช้เหวีย่งของฝักคลัตช ์(Centrifugal Shoe Clutch)

ทีม่า : ประจักษ ์ศรีวงษร์าช 



1.1.3 คลัตชแ์บบผสมท างานร่วมกัน (Mutual Clutch )จดัเป็นแบบคลตัชอ์ตัโนมตัิท่ี
พฒันำกำรท ำงำนใหสมบรูณย์ิ่งขึน้ บำงท่ีก็เรยีกว่ำคลตัช ์2 ชดุ  หรอืคลตัช ์ 2 ตอน

ทมีา : ประจักษ ์ศรีวงษร์าช 



ส่วนประกอบคลตัช์แบบ 2 ตอน



กลไกชุดกดคลัตช์
เพือ่เปลีย่นเกยีร์

แกนปรับตัง้
ระยะฟรีคลัตช์



คลัตชแ์ห้ง   ( Dry Clutch )

กำรท ำงำนที่แผ่นคลตัชน์ัน้จบักนัอย่ำงเพียวๆ ไม่
มีน ำ้มนัหลอ่ลื่น ท าใหม้ีเสียงดัง(มาก) ควำม
รอ้นที่คอ่นขำ้งสงูเพรำะวำ่ไม่มีกำรหล่อเย็น
เกิดขึน้เลย ตวัแผ่นคลตัชจ์ะมีควำมสกปรก
คอ่นขำ้งสงู เน่ืองจำกไมมี่น ำ้มนัเครื่องเขำ้มำชะ
ลำ้งใหเ้วลำใชง้ำน นอกจำกนีค้ลตัชแ์หง้สว่น
ใหญ่ จะถกูใชง้ำนบนระบบที่เปิด ไม่ไดถ้กูปิด
มิดชิดเหมือนคลตัชเ์ปียก ท ำใหมี้ครำบฝุ่ นหรอื
เศษผงเขำ้ไปภำยในไดอ้ีกเช่นกนั

http://car.boxzaracing.com/knowledge/17844





คลัตชเ์ปียก (Wet Clutch) จะท ำงำนอยูใ่น น ำ้มนัเครือ่ง ท ำใหต้วัของ
มนัเปียกตลอดเวลำ ท ำใหข้อ้เสียทัง้หลำย
แหล ่ของคลตัชแ์หง้ ถกูลบออกไป แตม่นัก็
ไม่ไดล้บไปเฉพำะขอ้เสียในดำ้นของ
สมรรถนะ ก็ถกูบั่นทอน ลงไปคอ่นขำ้งเยอะ 
แตแ่ลกมำดว้ย อำยกุำรใชง้ำนที่ยำวขึน้ 
เรยีกไดว้ำ่ใชล้ืมเลยก็มี เสียงที่เงียบลง
(มำก) ควำมรอ้นที่ลดลงไปท ำใหค้ลตัช์
เปียกมีบำบำท ถกูน ำเขำ้มำแทนคลตัชแ์หง้
ในท่ีสดุนั่นเองครบั

http://car.boxzaracing.com/knowledge/17844



แตใ่นปัจจบุนักำรอพัเกรตจำกแบบเปียกไปเป็นแบบแหง้ก็ยงัคงมีใหเ้ห็นอยูค่รบั 
ตำมสนำมแขง่หรอืแมแ้ตบ่นทอ้งถนน หำกไดย้นิเสียง กรุ้งกร๊ิงๆๆ แลว้ละ่ก็ให้
ฟันธงไดเ้ลยวำ่รถคนันีใ้ชง้ำนคลตัชแ์หง้อย่ำงแน่นนอนครบั ซึง่ชุดอพัเกรตคลตัช์
แหง้นัน้ก็ไมไ่ดแ้พงมำกครบัส ำหรบัยคุนี ้

http://car.boxzaracing.com/knowledge/17844



ดูคลปิคลัตชแ์รงเหวีย่งออโตเมตกิ

https://www.youtube.com/watch?v=2r5PsVq55_0

คลัตชแ์รงเหวีย่งแบบลูกปืนอยู่ในชามของระบบสายพาน

https://www.youtube.com/watch?v=yxcQGmT8EJc&ab_channel=Dr.Pulley



https://www.youtube.com/watch?v=kFztyZnvH8I&ab_channel=%E0%B8%AD%E0
%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B
8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%
B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5



https://www.youtube.com/watch?v=7nDYsxNO700&ab_c
hannel=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9
5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0
%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%
87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%88%E0
%B8%A3

คลัทช์ 2 ชั้นท างานอย่างไร มาดูกัน

https://www.youtube.com/watch?v=igWqs24dlqs&lis
t=PLMN42Ro2yq3ZLj3Lj1I2-sPA3LtCX9FL-&index=7

การตรวจสอบและปรับตัง้ระยะตงึหย่อนโซ่



คลัตช ์2 ช้ันท างานอย่างไร

ดคูลิปหลักการท างานคลัตช ์2 ชุด  หรือคลัตช ์ 2 ตอน

หลังดคูลิปจบใหอ้ธิบายตอบค าถามตอ่ไปนี้
1.ผลของการกระท าทีเ่ป็นสาเหตุให้ชามคลัตชแ์ละฝักคลัตช์

สึกหรอเร็วกว่าปกตคิอื
2.ข้อดขีองคลัตช ์ 2 ตอนคอื
3. คลัตชชุ์ด1 และคลัตชชุ์ดที ่2 แต่ละชุดท าหน้าทีอ่ะไร
4.ข้อควรระวังเมือ่ต้องถอดประกอบชุดคลัตช์

https://www.youtube.com/watch?v=66Rfc4Rk-
sQ&ab_channel=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%
B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E
0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3



หลังดคูลิปจบใหอ้ธิบายตอบค าถามตอ่ไปนี้
1.ผลของการกระท าทีเ่ป็นสาเหตุใหช้ามคลัตชแ์ละฝักคลัตช์

สึกหรอเร็วกว่าปกตคิือ
2.ข้อดขีองคลัตช ์ 2 ตอนคอื
3. คลัตชชุ์ด1 และคลัตชชุ์ดที ่2 แตล่ะชุดท าหน้าทีอ่ะไร
4.ข้อควรระวังเมื่อตอ้งถอดประกอบชุดคลัตช์

งานเร่ืองการท างานของคลัตช ์ 2  ตอน   วนัท่ี ......................      



ชุดคลัตชท์ีใ่ช้ออกตัว





ชุดคลัตชท์ีใ่ช้เปลีย่นเกยีร์



แผน่ดนัคลตัชห์รอืแผน่ยกคลตัช์



http://car.boxzaracing.com/knowledge/17844



งานตรวจสภาพชุดคลัตช์



http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article/440/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5
%E0%B9%88%207%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E
0%B8%B1%E0%B8%87.pdf



http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article/440/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%207%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%
E0%B8%87.pdf



http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article/440/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%207%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%
E0%B8%87.pdf



http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article/440/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%207%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%
E0%B8%87.pdf



http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article/440/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%207%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%
E0%B8%87.pdf



http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article/440/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%207%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%
E0%B8%87.pdf



http://www.nayoktech.ac.th/webnew/attachments/article/440/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%
B9%88%207%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%
E0%B8%87.pdf



งานทา้ยบทเรียน



การตรวจระบบคลัตชป์รับตัง้คลัตช์

หลังดคูลิปจบใหอ้ธิบายหรือตอบค าถามตอ่ไปนี้
1.การตรวจและปรับตัง้คลัตชจ์ะต้องท าเมือ่ใด
2.ค่ามาตรฐานระยะฟรีคลัตชเ์ท่าไร
3. เขยีนขั้นตอนการการตรวจและปรับตัง้คลัตชเ์ป็นข้อๆดังนี้

3.1 การปรับคลัตชแ์บบอัตโนมัติ
3.2 การปรับตัง้คลัตชแ์บบสายหรือแบบกลไก

(วธิีปรับแบบมาตรฐาน)

https://www.youtube.com/watch?v=7T_K0ecPz44&ab_channel=trinbamrungsuan

การปรับตัง้คลัทช์



1.กำรส่งก ำลงัแบบเฟืองเกยีร์
มีส่วนประกอบดงัน้ี 
1. เส้ือคลตัช ์(Clutch Housing) 

2. ดุมคลตัช ์(Clutch Hub) 
3. จานน าร่องลูกปืน (Roller Guide)
4. เฟืองตวัตาม (Primary Driven Gear)
6. แผน่คลตัช ์(Plate)
7. ตวักดคลตัช ์(Push Piece)
8. แผน่กดคลตัช ์(Pressure Plate)
9. แผน่สปริงหว ี(Spring)
10.ลูกปืน (Thrust Bearing)



https://www.youtube.com/watch?v=NF3UT3rs-98

How does a Motorcycle Clutch Work & Understanding Motorcycle Clutch || 
FennelTech - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=NF3UT3rs-98


https://www.youtube.com/watch?v=g8xnIFf4id4

How a motorcycle transmission works (Animation) - YouTube

ชิน้สวน่เกียร ์ กำรไลเ่กียร์

https://www.youtube.com/watch?v=g8xnIFf4id4


https://www.youtube.com/watch?v=p1nuiQDw6Hs

DST motorcycle gearbox solidworks 2013 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=p1nuiQDw6Hs


https://www.youtube.com/watch?v=ove9OkB5qAQ

motorcycle gearbox animation - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ove9OkB5qAQ


https://www.youtube.com/watch?v=h9MkzOkaHd4

How A Motorcycle Transmission Works - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=h9MkzOkaHd4


เกียรใ์นรถจักรยานยนตโ์ดยทั่วไปแล้ว จะเป็น
แบบคอนสแตนทเ์มช (แบบขบกันตลอดเวลา) แต่
จะยังไม่มีการถ่ายทอดก าลังงาน จนกว่าจะมี
การเล่ือนเฟืองเกียร ์Dog  Clutch  ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็น
เฟืองสะพานไปขบกัน จงึจะมีการถ่ายทอด
ก าลังงานจากเกยีรผ่์านเพลา เพือ่ส่งไปใช้งานที่
เสตอรต์อ่ไป

ชิน้ส่วนหลักของชุดเกยีรจ์ะประกอบด้วย

1. เพลาคลัตช ์(เพลาขับ )และชุดเฟือง 2. เพลาเตอร(์เพลาตาม) และชุดเฟือง 

3. ลูกเบีย้วเปล่ียนเกียรค์อืชุดควบคุมการเปล่ียน
เกียร(์ก้ามปู)

ก
ย

ก





ชิน้ส่วนควบคุมการเปล่ียนเกยีร์



การเล่ือนเข้าเกยีรต์า่งๆ เฟ่ือง 3 คู่ หรือ 3 เกียร์

เกยีรว่์าง
ดูอย่างไร









การเล่ือนเข้าเกยีรต์า่งๆ เฟ่ือง 3 คู่ หรือ 3 เกียร์



เกียรแ์บบ 6 คู่หรือ 6 เกยีร์

12 3 4
65

















ดูคลิป

https://www.youtube.com/watch?v=4XV0xnH9G2M&ab_channel=SeksanChangkeaw
https://www.youtube.com/watch?v=0gn9-
Aj5jQo&ab_channel=DBigbike

อธิบำยหลกักำรท ำงำนของเกียรบ์ิก๊ไบค์อธิบำยหลกักำรท ำงำนของเกียร์



การค านวณหาอัตราทด



การค านวณหาอัตราทด

1. อัตราทดชั้นเดยีว จากรูปก าหนดให้

z2 = จ ำนวนฟันของเฟืองตำม (ฟัน)
เฟืองขับ  n1 Z1 เฟืองตาม  n2 Z2

i = อัตราทด

n1 = ควำมเรว็รอบของเฟืองขบั (รอบ/นำที)

n2 = ควำมเรว็รอบของเฟืองตำม (รอบ/นำที)

z1 = จ ำนวนฟันของเฟืองขบั (ฟัน)

สรุปได้ว่า



ถ้าก าหนดใหเ้ฟืองขับและเฟืองตามทุกอย่างเท่ากัน

ท่ีมำ : คณิตศำสตรเ์ครื่องกล, ชลอ กำรทวี, 2557, หนำ้ 152

จากรูปนีแ้ต่ละเฟ่ือง 
มจี านวนฟันกีฟั่น

1

2

เฟือง 1. มีฟัน  12 ฟัน ถำ้หมนุไป 1 รอบ มีฟันเฟืองหมนุท ำงำน ก่ีฟัน

เฟือง1 ตัวขับ =  Z1 × n1

= 12  × 1

และถำ้เฟือง 2 หมนุ 1 รอบ  จะมีฟันเฟืองหมนุท ำงำน  = 12 × 1

สรุปจากรูป เฟือง 1 และเฟือง 2 มีฟัน  12  ฟันและขนำดเทำ่กนั  

ถำ้เฟือง 1 หมนุขับไป 1 รอบ เฟือง 2 หมนุตาม ก่ีรอบ

เฟือง2 ตัวตาม =  Z2 × n2

z1 n1 = z2 n2   จะไดว้่า



เมื่อเฟืองขับและเฟืองตามทุกอย่างเทา่กัน

z1 n1 = z2 n2

อตัรำทด ( i ) =

สรุปอัตราทดเกียร(์ i )  =  
จ ำนวนฟันเฟืองตำม (𝐳𝟐)
จ ำนวนฟันเฟืองขบั(𝒛

𝟏
)

หรอื

ท่ีมำ : คณิตศำสตรเ์ครื่องกล, ชลอ กำรทวี, 2557, หนำ้ 152

𝑍
2

𝑍
1

ดังน้ัน  จงึค านวณอัตราทดได้จากสมการ  นี้

จากสมการ

=     
𝑛
1

𝑛
2

=
จ ำนวนรอบเฟืองขบั(𝐧

𝟏
)

จ ำนวนรอบเฟืองตำม(𝐧𝟐)



2. อัตราทดสองช้ัน ทีม่า : อ้อมใจ เธอจันทกึ, 2557



ก าหนดให้

i1 = อัตราทดคู่ที ่1

n1 = ความเร็วรอบของเฟืองตัวที ่1 (รอบ/นาท)ี
n2 = ความเร็วรอบของเฟืองตัวที ่2 (รอบ/นาท)ี
z1 = จ านวนฟันของเฟืองตัวที ่1 (ฟัน)
z2 = จ านวนฟันของเฟืองตัวที ่2 (ฟัน)

i2 = อัตราทดคู่ที ่2

n3 = ความเร็วรอบของเฟืองตัวที ่3 (รอบ/นาท)ี
n4 = ความเร็วรอบของเฟืองตัวที ่4 (รอบ/นาท)ี
z3 = จ านวนฟันของเฟืองตัวที ่3 (ฟัน)
z4 = จ านวนฟันของเฟืองตัวที ่4 (ฟัน)

i1

i2



อัตราทดรวม iรวม = i 1 × i2

อัตราทดรวม ( iรวม ) หมายถงึ การทดรอบตัง้แตเ่ฟืองแรกจนถงึเฟืองสุดทา้ย เช่น 
เกียรท์ีมี่เฟืองเกียร ์2 คู่ ขึน้ไปในรถยนต์

ซึง่การหาอัตราทดรวมมีสูตรดงันี้
i2i1



แนวทางการค านวณหาอัตราทดและความเร็วรอบเฟือง



การค านวณหาอัตราทดในเกยีรใ์นรถจักรยานยนต์

อัตราทดเกียร์ (i) =  
จ ำนวนฟันเฟืองตำม
จ ำนวนฟันเฟืองขบั หรอื =

จ ำนวนรอบเฟืองขบั
จ ำนวนรอบเฟืองตำม

จากสูตร

ตัวอย่างที ่1. จำกรูปขำ้งลำ่งเฟืองขบัมีจ ำนวน 40 ฟัน หมนุดว้ยควำมเรว็รอบ 400 รอบ/นำที  ถำ้เฟืองตำมมี 80 ฟัน 
จงค านวณหา   1. อัตราทด    2. ความเร็วรอบของเฟืองตาม

วธิีท า   ก ำหนดให ้   i = อัตราทด
n1 = 400 รอบ/นำที
n2 = ความเร็วรอบของเฟืองตาม (รอบ/นาท)ี
z1 = 40 ฟัน
z2 = 80 ฟัน



i =   2 : 1

ตอบ อัตราทด = 2 : 1

1. หาอัตราทด

จำกสตูร อัตราทดเกียร์ (i) =  
จ ำนวนฟันเฟืองตำม
จ ำนวนฟันเฟืองขบั หรอื =

i =  
𝑍
2

𝑍
1

=     
𝑛
1

𝑛
2

จ ำนวนรอบเฟืองขบั
จ ำนวนรอบเฟืองตำม

i =  
80

40

i =  
2

1



2. หาความเร็วรอบของเฟืองตาม
i =     

𝑛
1

𝑛
2

2

1
=     

400

𝑛
2

2 x n2 =   400 x 1

n2=     
400 𝑥 1

2

ตอบ  ความเร็วรอบของเฟืองตาม   =   200  รอบ/นาที



วธีิหาความเร็วรอบของเฟืองตามอีกวธีิ

จำกสตูร  i =     
𝑍
2

𝑍
1

=     
𝑛
1

𝑛
2

𝑍
2

𝑍
1

=      
𝑛
1

𝑛
2

𝑛
2
𝑍
2

𝑍
1

=      
𝑛
1

𝑛
2
𝑍
2 =      

𝑧
1
𝑛
1



n2 =      
40×400

80

n2 =      
𝑧
1
×𝑛

1

𝑧
2

ความเร็วรอบของเฟืองตาม =   200 รอบ/นาท ี   ตอบ

𝑛
2
𝑍
2 =      

𝑧
1
𝑛
1



ตัวอย่ำง เฟืองขบัมี 20 ฟัน เฟืองตามมี 10 ฟัน และหากเฟืองขบัหมุน 10 รอบ เฟืองตามจะหมุนก่ีรอบ

วธีิท ำ สูตร
จ านวนฟันเฟือนตาม = จ านวนรอบเฟืองขบั
จ านวนฟันเฟืองขบั จ านวนรอบเฟืองตาม

แทนค่า 10 = 10
20 จ านวนรอบเฟืองตาม

จ านวนรอบเฟืองตาม = 20 X 10
10

จ านวนรอบเฟืองตาม = 20 รอบ ตอบ
https://sites.google.com/site/sit3681/-3



ตัวอย่ำง เฟืองเกียร์ตวัขบัจ านวน 10 ฟัน เฟืองเกียร์ตวัตามมีจ านวน 20 ฟัน จะมีอตัราทดเท่าไร

วธีิท ำ สูตร อตัราทด = จ านวนฟันเฟืองตาม
จ านวนฟันเฟืองขบั

แทนค่า อตัราทด = 20
10

= 2
1

อตัรำทด = 2 : 1 ตอบ

https://sites.google.com/site/sit3681/-3



1. จำกรูปเฟืองสง่ก ำลงัคูห่นึ่งขบักนัอยู ่สง่ก ำลงัดว้ยอตัรำทด 3 : 1 เฟืองขบัมี จ ำนวน 60 ฟัน หมนุดว้ยควำมเรว็รอบ 
600 รอบ/นำที จงค านวณหา 1. จ ำนวนฟันของเฟืองตำม 2. ควำมเรว็รอบของเฟืองตำม 

แบบฝึกค านวณหาความเร็วรอบเพลา และอัตราทดเกยีร์



2. ถำ้เฟืองขบัมี จ ำนวน 40 ฟัน และจ ำนวนฟันของเฟืองตำม  20 ฟัน โดยเฟืองตำมหมนุดว้ยควำมเรว็  
รอบ 90 รอบ  จงค านวณหา 1. อตัรำทดเกียรค์ูนี่ ้   2. ควำมเรว็รอบของเฟืองขบั 

ตวัขบั 40 ฟัน ตวัตำม  20 ฟัน
หมนุ 90 รอบ



https://www.youtube.com/watch?v=V66xieGF7ao

(6) ประกอบชดุ5เกียร ์Wave125i จำกHispeed มำดวูิธีใสพ่ร้อมเทคนิคลับแบบเป่าไฟประกอบเกยีร์

https://www.youtube.com/watch?v=V66xieGF7ao


ระบบขับเคลื่อน

หน่วยท่ี  10   หนา้  148-157

หนังสือ  อ. ปรีชา   สร้อยสาย



https://www.youtube.com/watch?v=DZZUnRlRkDg

Scooter Engine CVT Transmission Explained in detail | Malayalam -

https://www.youtube.com/watch?v=DZZUnRlRkDg


2. แบบส่งก าลังขับด้วยสายพาน

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



ระบบส่งก าลังแบบสายพาน วี – เมตกิ ( V - MATIC)

คือ ระบบส่งก าลังแบบ
อัตโนมัตเิตม็รูปแบบ 

ผู้ขบัขีไ่ม่ต้องมกีำร
เปลีย่นเกยีร์ให้ยุ่งยำก 

ระหว่ำงสำยพำนกบัพูลเลย์ขบัทั้งสอง
เพรำะระบบ นีจ้ะใช้สำยพำน ส่งถ่ำยก ำลงังำนจำกเคร่ืองยนต์ไปชุดขบัเคล่ือนล้อหลงั

โดย อำศัยหลกัของควำมฝืดและแรงเสียดทำน

คืออะไร



อัตรำกำรส่งก ำลังแบบแปรผันต่อเน่ือง
ต ำ ม ค ว ำ ม เ ร็ ว ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ย น ต์ ที่
เปลีย่นแปลงไป

ส่วนประกอบหลักระบบสายพาน ว ี- เมตกิ (V - MATIC)

จากรูปมี   2 ส่วน หลักๆ  คือ 1. พูลเลย์ขับทีต่ิดตั้งอยู่ทีเ่พลำข้อเหวีย่ง

2.พูลเลย์ตำมทีต่ิดตั้งเป็นชุดเดียว
กบัชุดเฟืองทดทีล้่อหลงั 

มีอะไรบา้ง

แล้วท าความเร็วคล้ายชุดเกียรไ์ดอ้ย่างไร

ใช้พลูเลย์ทั้งสองท ำงำนร่วมกนัในกำรสร้ำง



จะมีส่วนประกอบ อะไรบ้ำง1.ชุดพลูเลยขั์บ  (Drive Pulley)

สายพาน

ส่วนประมีดงันี้



โดยอำศัยแรงเหวีย่งกำรหมุนของเพลำท ำงำนร่วมกบั ตุ้มน ำ้หนัก   แผ่นโค้ง  และหน้ำสัมผสัเคล่ือนที่น่ันเอง

ชุดพลูเลยขั์บตัวหน้า

อยู่ทีเ่พลาข้อเหวีย่ง 

ตดิตัง้อยู่ทีไ่หน

ท ำหน้ำที่อะไร

ท ำหน้ำที ่รับแรงขับเคล่ือนจำกเพลำข้อเหวีย่งของเคร่ืองยนต์ ส่งก ำลงัผ่ำนสำยพำนเพ่ือส่งต่อไปยงัพูลเลย์หลงั



รายละเอยีดของชิน้ส่วนทีอ่ยู่ในชุด
พลูเลยขั์บตัวหน้า



1.1แผ่นโค้ง (Ramp Plate) ติดตั้งอยูก่บัเพลาขอ้เหวีย่ง ในชุดพลูเลยข์บั ท างานร่วมกบัตุม้น ้ าหนกั 
(Weight Roller) และหนำ้สมัผสัเคลื่อนที่ (Movable Drive Face)ชิน้นีใ้ครรู้บ้างว่าอะไร

ดูในรูป



1.2 ตุม้น า้หนัก (Weight Roller)  ติดตัง้อยูต่รงกลำงระหวำ่ง แผ่นโคง้ (Ramp Plate)
และหนำ้สมัผสัเคลื่อนที่ (Movable Drive Face)

มีหน้ำทีด่นัใหห้นา้สัมผสัเคล่ือนท่ีเขา้ไปหาหนา้สมัผสัท่ีอยู่
กบัท่ีเม่ือเคร่ืองยนตท์ างานและมีความเร็วรอบท่ีเหมาะสม 

อันนีใ้ครรู้บ้างว่ารูปอะไร



หลักการท างานของตุม้น า้หนัก ท างานโดยอาศัยแรงเหวี่ยงทีเ่กิดจากการหุนของเพลาข้อเหวี่ยง

เมือ่เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน
เมด็ตุ้มน า้หนักสส้ีมอยู่ชดิ
แกน 

เมือ่เคร่ืองยนตเ์ร่ิมท างาน
เมด็ตุ้มน า้หนักจะเร่ิมกลิง้

เมือ่เคร่ืองท างานเตม็ที่
เมด็ตุ้มน า้หนักจะกลิง้
ขึน้ไปสุดร่องชาม



1.3 หน้าสัมผัสเคล่ือนที่ (Movable Drive Face) ติดตัง้อยูก่บัชดุพลเูลยต์วัขบัหนำ้สวมบน
เพลำขอ้เหวี่ยงท ำงำนรว่มกบั  ตุม้น า้หนัก (Weight Roller) และแผ่นโค้ง (Ramp Plate)

หน้าสัมผสัเคล่ือนท่ี จะเคล่ือนท่ีตามแกนเพลาขอ้เหวี่ยงเพราะแรงผลกัจากการเคล่ือนท่ี
ของตุม้น ้ าหนกัและแรงกดของสายพาน    ซ่ึงท าใหข้นาดของเส้นผา่ศูนยก์ลางของพลูเลยเ์ปล่ียน
แปลงซ่ึงจะมีผลต่อความเร็วของรถ ดงัรูป

ขนาดร่องพูลเลยก์ว้าง ขนาดร่องพูลเลยแ์คบ

สายพานลงตดิเพลาขับ

สายพานลงขยับขึน้บนเพลาขับ

ตุ้มน า้หนัก
อยู่ด้านล่าง

ขยับขึน้

หน้าสัมผัส
เคลือ่นที ่ แผน่โคง้ 

เพลาข้อเหวีย่ง เพลาข้อเหวีย่ง ตุ้มน า้หนัก



1.4 หน้าสัมผัสอยู่กับที่ (Drive Face) ตดิตัง้อยูร่อ่งสปำยของเพลำขอ้เหวี่ยงจะหมนุไปเป็นชดุเดียวกนักบั
เพลำขอ้เหวี่ยง 

เพลาข้อเหวีย่ง

ท ำหน้ำที่ ร่วมมือกบัหน้ำสัมผสัเคล่ือนที่ รับก าลงังานจากเคร่ืองยนต ์ผา่นทางเพลาขอ้เหวีย่งแลว้ถ่ายทอดก าลงัผา่นไปท่ีสายพาน

มเีพือ่ดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้าไประบายความร้อน ทีเ่กดิจากการ
ท างานของเคร่ืองยนต์

ใบพัดมเีพือ่



ของระบบ V - Matric มหีน้าทีส่่งต่อก าลังงานจากเคร่ืองยนตไ์ปชุดพูลเลยขั์บเคลือ่นทีล้่อหลัง 

ของยำงและไฟเบอร์ ส่วนแกนจะใช้โพลเีอสเตอร์หรืออะลำมิค (Aramid fiber)

ผลติจำกสำรประกอบทำงเคมี

จงึทนต่อแรงดงึ ในขณะทีพู่ลเลยห์มุนขับและทนต่อแรงอัดซึง่เกิดจากการบบีอัดของพูลเลย์
และยังโค้งงอไดต้ามความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์ มีลักษณะดงันี้

2.สายพานส่งก าลัง



https://pt-br.facebook.com/ThaiYamahaSpareParts/photos/a.479476758874955/995342410621718/?type=3&theater



3. พูลเลย์ตำม (Driven Pulley) จะถูกตดิตั้งอยู่บนเพลำขบัของชุดเฟืองทดก ำลงัทีล้่อหลงั 

ของชุดเฟืองทีล้่อหลังเพือ่ไปขับล้อหมุนตอ่ไป

มีหน้าที ่ รับก าลังขับจากสายพาน ส่งต่อไปยังเพลาขับ อันนีรู้ปอะไร



สายพานขับ

อันนีภ้าพจากของจริง

หรือ พลูเลยห์ลัง หรือ ชามหลัง



ภาพการแยกส่วนประกอบของชุดพลูเลยห์ลัง
คลัตชแ์บบฝักเบรก

สปริงกดหน้าสัมผัสเคลือ่นที่

หน้าสัมผัสเคลือ่นที่หน้าสัมผัสอยู่กับที่

เรือนคลัตชต์ัวนอก



3.1 หน้ำสัมผสัอยู่กบัที ่ (Driven face)

ดา้นในท าเป็นครีบใบพดัเพ่ือใหเ้กิดการหมุนเวยีนของอากาศเพ่ือระบายความร้อนในหอ้งสายพาน

ครีบใบพดั



3.2 หน้ำสัมผสัเคล่ือนที ่ (Movable driven face)

ตดิตัง้เป็นชุดเดยีวกันกับชุดพูลเลยต์าม มีร่องเวียน 3 ร่อง เพือ่ประกอบเป็นชุดลูกเบีย้วแรงบดิ 
(Torque Cam)



3.3 ลูกเบีย้วแรงบดิ  (Torque Cam)

ท ำหน้ำที่  เม่ือรถจกัรยำนยนต์ได้รับภำระเพิม่ขึน้ (Load) เช่นขึน้เนินสูง ลูกเบีย้วแรงบดิจะบดิ
ย้อนการหมุนท าใหเ้ส้นผ่าศูนยก์ลางพลูเลยต์ามโตขึน้ แรงบดิจงึเพิม่ขึน้

ร่องสลักลูกเบีย้วแรงบดิหน้าสัมผัสเคล่ือนทีข่องชุดพูลเลยต์าม



3.4 สปริง ( Driven Face Spring ) ตดิตั้งอยู่ระหว่ำง Clutch drive plate กับหน้าสัมผัสเคลื่อนทีข่องพูลเลย์
ตาม

ดอูย่างไรว่าช ารุด สปริงแบบดนัออก

มนัอยู่
ตรงไหน



มีหน้าที่ กดหรือดนัหน้าสัมผัสเคล่ือนทีข่องพูลเลยต์าม ใหเ้ข้าไปหาหน้าสัมผัสอยู่กับที่
ตลอดเวลา  และยุบตวัเม่ือมีแรงกดทีม่ากกว่าจากสายพานขับเคล่ือน



3.5  คลตัช์อตัโนมัตแิรงเหวีย่งหนีศูนย์แบบแห้ง (Automatic Centrifugal Clutch)

ตดิตั้งอยู่บน Clutch drive plate (เรือนฝักคลัทช)์  
ซึง่ยดึตดิเป็นชุดเดยีวกันกับชุดพลูเลยต์าม 

ตัด-ต่อ ก ำลงังำนระหว่ำงสำยพำนทีส่่งก ำลงักบัเพลำ
ขับของเฟืองทดก ำลงัของเพลำล้อหลงั

ท ำหน้ำที่



กำรท ำงำนของคลตัช์อตัโนมัตแิรงเหวีย่งหนีศูนย์แบบแห้ง
คลัตชแ์รงเหวีย่งไม่ท างาน คลัตชแ์รงเหวี่ยงท างาน

แรงเหวีย่งยังมไีม่มากพอกางฝักคลัตชอ์อก แรงเหวีย่งมมีากพอชนะแรงสปริงจนกางฝักคลัตชอ์อก

2นีรู้ปต่างกันอย่างไร
ฝักคลัตช์
กางจับชาม
ตัวนอก



กำรท ำงำนของระบบ V - Matic ทีค่วามเร็วต า่  ( Low   Speed )



ขณะมีกำรเพิม่ควำมเร็ว

ตุ้มน า้หนักลอยขึน้

กดหน้าสัมผัสเคลือ่น
ทีล่งมาชดิตังล่าง

สายพานเลือ่นขึน้
(วงใหญ่ขึน้)

สายพานถูกดงึ
เลือ่นลง
(วงเล็กลง)

ดันหน้าสัมผัสตัวล่างเลือ่นออกให้
สานพานขยับเลือ่นลงต ่า

เพลาหมุนเร็วขึน้



ดูคลิป

Autodesk Inventor - Piaggio CVT Trasmission

Scooter Continuously Variable Transmission

How a Scooter Transmission works

https://www.youtube.com/watch?v=9cKbzUgFdS0



การบ้าน

4. อาการเตอืนสายพานจะขาด

https://www.youtube.com/watch?v=r7Q8nU98ZIs&t=108s

ค าถามหลังดคูลิป

1.สัญญาณ หรืออาการเตอืนก่อนสายพานขาดมี
อะไรบ้าง
2.อายุการใช้งานของสายพาน หรือควรเปลี่ยนเมือ่ไร
3.ควรมีการตรวจสภาพสายพานหรือไม่อย่างไร



สายพานกับโซ่มีข้อดข้ีอเสียแตกต่างอย่างไร

โดย ชุดชามและสายพานจะปรับระดับเองตามความเร็วของรถจักรยานยนต ์ท าใหค้น
ส่วนมากนิยมใช้รถแบบสายพานหรือรถออโตเมตกิกันมากกว่า

- ขับงา่ยกว่ารถเกียรธ์รรมดา เพราะไม่ต้องเข้าเกียรเ์องบดิคันเร่งอย่างเดยีว 

สายพาน - จะเป็นรถประเภทออโตเมตกิหรือทีช่อบเรียกกันว่ารถ เกยีรอ์อโต ้

•- สายพานการขับเคล่ือนจะมีอัตราการเร่งทีด่กีว่า เวลาขับเคล่ือนรถทีใ่ช้สายพานจะมี
เสียงทีเ่บากว่าโซ่ และมีน า้หนักทีน้่อยกว่า

ข้อดทีั่วไป

ข้อดทีางช่างเทคนิค

http://stkbelt.com/


- สายพานทนอุณหภมูิไดต้ า่กว่า
- สายพานจะ มีอายุการใช้งานทีสั่้นกว่าโซ่
- ราคาสายพานต่อเส้นจะแพงกว่า
- ถ้าสายพานมีการช ารุดไม่สามารถซ่อมได้ตอ้งหาสายพานเส้นใหม่มาเปล่ียน
อย่าง เดยีว

ข้อเสียสายพาน -คือ

https://4.bp.blogspot.com/-cF4zucrEx5k/V4W-3gETlPI/AAAAAAAAADk/OymrKNk0J5Qw3ftmUNFwl2CrGdiDRtA3wCLcB/s1600/produc2.png


- เสียงดงัเวลาโซ่แหง้ แล้วหยอดน า้มันมากไป อาจจะดดี
กระเดน็เลอะเวลาขับ 

- เวลาขับขี่โซ่จะส่งเสียงทีด่งักว่ารถทีใ่ช้สายพาน

- ระบบโซ่สามารถซ่อมไดง้า่ยอะไหล่ไม่แพง 1 ปี กเ็ปลี่ยน 1 คร้ัง จะใช้โซ่ ร่วมกับ เฟือง
เกียร ์คันเกยีร์

รถเกยีรธ์รรมดาทีใ่ช้โซ่

ข้อ เสีย แบบโซ่  ตอ้งใช้ทกัษะในการใช้งานทีค่่อนข้างสูงตอ้งคอยเปล่ียนเกียรเ์อง 

- จุกจกิกว่า ด้วยการบ ารุงรักษายุ่งยากกว่าแบบสายพาน
เพราะ โซ่ตอ้งปรับตัง้ความตงึ และหยอดน า้มันหล่อล่ืน 

https://1.bp.blogspot.com/-Xj6DIzqnnJY/V4W-5Fcz-4I/AAAAAAAAADo/Hiiij0G6k-EPuqpq_t2X2BC3FXj8pB1LACEw/s1600/spd_2010052992501_b.jpg


ขูดชาม ไล่เม็ด คอือะไร ? 

http://motorcycle.boxzaracing.com/knowledge/10577

ค าถามทีช่อบถามกัน แล้วท าใหร้ถแรงขึน้จริงหรือไม่



โดยสิ่งทีค่วรทราบหลักๆ จะมดีงันี้

ก่อนอืน่เรามาท าความเข้าใจในเร่ืองของการขูดชาม ไล่เมด็กันก่อน 



การขูดชาม ไล่เมด็

จริงๆแล้วมันคอื การปรับเปล่ียนแปลง
อัตราทดของระบบส่งก าลัง

ค าถาม 1...ถ้าเม็ดตุม้น า้หนักเบามาก  ทัง้หมด  จะมีผลอย่างไร

ค าถาม 2...ถ้าเม็ดตุม้น า้หนักมากสุด  ทัง้หมด  จะมีผลอย่างไร

ก่อนอืน่ขอถามค าถาม 2  ค าถาม

ครูเคยบอกไปหลายรอบแล้วเร่ืองการปรับเปลีย่นเพือ่ต้องการบางอย่าง เช่น ออกตัวด ี  แรงปลายด ี   

ความต้องการเหล่านีจ้ะต้องพร้อมรับในผลกระทบอันไม่พึง่ประสงคอ์ืน่ทีอ่าจเกดิขึน้ด้วย



ในทางกลับกันซึง่การเพิม่ใหเ้ม็ดตุม้น า้หนัก ใหห้นักเพิม่ขึน้ จะมีผลเทา่กับการลดสเตอร์
หลัง 

ซึง่การลดเม็ดตุม้น า้หนัก ใหเ้บากค็อื การเพิม่เสตอรห์ลังน่ันเอง 

1.การไล่เม็ดคอื การปรับเปล่ียนแปลงอัตราทดของระบบส่งก าลัง

ดงันี้ โดยถ้าเราน ามาเทยีบกับรถมอเตอรไ์ซคใ์นระบบโซ่ 

เม็ดชามหรือ เม็ดตุม้น า้หนัก ท ามาจากทองเหลือง และหุม้ดว้ยพลาสตกิ

ซึง่การเพิม่ส่วนเม็ดชามทีห่นักจะท าใหเ้ร่งตอนปลายดไีม่หาย

ถ้าเม็ดชามทีม่ีน า้หนักเบาจะท าใหอ้ัตราเร่งต้นดีสรุปว่า

สรุปว่า



ดงัน้ัน การไล่เม็ดชามจงึเกิดขึน้ 

เพือ่ท าใหน้ า้หนักของการหมุนของสายพาน เร็วหรือช้าตามความตอ้งการของเรา





เร่ิมแรกจากการไล่เม็ดชามกันก่อน 1. เราควรรู้ว่าเม็ดชามเดมิหนักเทา่ไหร่ 

3. วางเม็ดชามอย่างไรใหถู้กตอ้ง 

4. ส่ิงทีค่วรรู้ก่อนเลยคอืของเดมิเม็ดชามของรถจากศูนยจ์ะมีน า้หนักเดยีวกันหมด 

หันด้ำนพลำสตกิส์ทวนเข็มนำฬิกำ

2. เราควรจะใส่เม็ดชามหนักเทา่ไหร่ 



7. ถ้ายังอยากไดค้วามเร็วทีม่ากกวา่น้ัน
ใหล้องขยับเม็ดทีเ่บาขึน้ 1-2 เบอร์

5. ใหเ้ราลองวิง่ดวู่าอัตราเร่งเป็นทีพ่อใจหรือไม่ 

6. ถ้าไม่พอใจอยากใหต้น้ไปไวขึน้ลองเปล่ียนเป็นเม็ดทีน่ า้หนักเบาขึน้ก่อน 3-6 เม็ด 

แล้ววิง่ดอูกีท ีว่าแรงพอตามทีต่อ้งการหรือไม่ 

เพราะน า้หนักตวัคนแตล่ะคนไม่เทา่กัน
ท าใหไ้ม่มีสูตรตายตวั



ส่ิงทีค่วรทราบอกีอย่างคอื คุณภาพมาตรฐานของเม็ดชาม( ตุม้น า้หนัก)

https://thai.webike.net/news/th/pully-weight-roller-genuine-and-custom.html



ทัง้ของเดมิ และของแตง่รูปร่างหน้าตาจะกลมๆ
เหมือนกัน   แต่

ระหว่างเม็ดเดมิทีม่าจากศูนยกั์บเม็ดแต่งคุณภาพมาตรฐาน

จุดทีต่า่งกันกค็อืความหนาของพลาสตกิ และไส้
ใน โดยไส้ในของเดมิจากศูนยจ์ะเป็นเหล็ก

เร่ิมแรกเลยเราไปดเูม็ดเดมิกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไร 

ส่วนเม็ดแตง่น้ันจะท ามาจากทองเหลือง ส่วนใหญ่พลาสตกิทีหุ่ม้จะมีอยู่สองสีคือสีด ากับ
สีครีมมีไว้เพือ่ลดแรงเสียดทานเวลาเม็ดกลิง้ไปหาบนชาม ไม่ใหช้ามสึกหรอ



อย่าง Honda Click ทีเ่ราใช้กันจะเป็นเม็ดหนัก 14 กรัม

น า้หนักของไส้จะแตกตา่งกันไปขึน้อยู่กับรถแตล่ะรุ่น 

สาเหตุกเ็พราะขนาดชาม กับคลัตชห์ลังไม่เทา่กัน ท าใหแ้รงเหวีย่งของสายพานในแต่
ละรุ่นไม่เทา่กัน จงึท าใหต้อ้งใช้เบอรเ์ม็ดชามทีแ่ตกตา่งกัน

ในขณะที ่Scoopy i ตัวเก่าจะหนักแค่ 10 กรัมเทา่น้ัน

ส่วน Zoomer และ Scoopy i ตัวใหม่จะหนัก 13 กรัม

ถามว่าท าไมทัง้ Click, Zoomer และ Scoopy i เป็นรถซซีเีทา่ๆกัน 

แตท่ าไมถงึตอ้งใช้เม็ดชามน า้หนักตา่งกัน? 



1. ทนทานในการใช้งานหนักๆสูง

2. ไม่กนิน า้มัน(เพราะเม็ดเดมิออกแบบมาเพือ่ใหร้ถออกตวัแบบนนุ่มนวล สมดุล 
ตา่งจากเม็ดแตง่ทีท่ าใหร้ถออกตวัแรง และกระชาก)

3. ไม่ท าใหช้ามสึกหรอขณะใช้งาน เพราะเม็ดเดมิจะสามารถทนความร้อนไดสู้งกว่า

ข้อดขีองเม็ดเดมิ

ข้อดขีองเม็ดแตง่

1. ท าออกมาหลายขนาด สามารถซือ้มาไล่น า้หนักไดต้ามความตอ้งการ 

2. เม็ดแต่ง(ทั่วไป) จะมีราคาถูก หาซือ้ไดง้า่ยตามร้านแตง่รถทั่วไป



1.ออกตวัช้าเพราะเม็ดมีน า้หนักเทา่กันทุกเม็ด

ไม่ตรงกับสมดุลของน า้หนักคนขับ และแรงของรถ

2. ราคาสูงกว่าเม็ดแตง่(ทั่วๆไป) และ

ตอ้งเบกิจากศูนย ์หรือตวัแทนจ าหน่ายเทา่น้ัน

ข้อเสียของเม็ดเดมิ



1. เม็ดแตง่ทีคุ่ณภาพดีๆ  ท าจากทองเหลืองเกรดดมีีราคาแพง หรืออาจตอ้งน าเข้าจาก
ต่างประเทศ

2. เม็ดแต่ง(ทั่วไป) สึกหรอง่าย ท าใหม้ีผลกระทบต่อชาม หากใช้งานหนักๆอย่างวิง่ส่ง
ของทัง้วันอาจตอ้งเปล่ียนทุกๆเดอืน

3. การแกะชามออกมาบอ่ยๆน้ันไม่ด ีเพราะจะท าใหน็้อตหลวม

ข้อเสียของเม็ดแต่ง



5. จากการทดสอบ และใช้งานจริงหลังจากใช้เม็ดแต่ง 

มีผลท าใหร่้องวิง่เม็ดสึกหรอไว้กว่าการเม็ดเดมิมาก

และอาจท าใหร่้องมีรอย หากใช้ไปนานๆเม็ดอาจแตก

หรือชามแตกได้ แตก่แ็ลกมากับความเร็วทีเ่หน็ผลได้
ดั่งใจ

4. น า้หนักอาจไม่เทา่กันทุกเม็ด เน่ืองจากพลาสตกิ

ทีหุ่ม้บางคร้ังท าออกมามีความหนาบางไม่เทา่กัน





ขดูชำมไลเ่ม็ดแบบรถไมพ่งั เฮียม๋ำจดัให้

https://www.youtube.com/watch?v=NdrlgLexFXw



https://www.youtube.com/watch?v=l6AVvr7K60A

สตูรโมดิฟำยชดุชำมออโตท้กุรุน่สเต็ปใหม่ จำกเฮียม๋ำน ำเจรญิแบบละเอียดๆ



หลังดคูลิปแล้วตอบค าถาม

1. ชุดพลูเลยข์ับตวัหน้า ช่างท าอะไรบา้ง
1.1 หน้าสัมผัสท าอะไร  เพือ่อะไร
1.2 เม็ด ชามท าอะไร  เพือ่อะไร
1.3 ร่องรางวิง่เม็ดชามท าอะไร  เพือ่อะไร
1.4 แผ่นโค้ง (Ramp Plate ) ท าอะไร  เพือ่อะไร

1.5 เพลาชามหน้า ท าอะไร  เพือ่อะไร
2. ชุดพลูเลยขั์บหลังตวัตาม ท าอะไร เพือ่อะไร
3. สาเหตุหลักที ่ช่างถงึไม่ ยอมรับงานแตง่รถคอื



https://thai.webike.net/sd/9474019











แล้วสูตรมีอะไรบา้ง 



จะยกตวัอย่างใหด้กัูนนะครับ ตวัอย่างเช่น

แล้วสูตรมีอะไรบา้ง 

สูตร 10-13 คือ เม็ด 10 กรมั 3 เม็ด วำงในช่อง 1 – 3 – 5 เม็ดเดิม 3 เม็ด วำงใน
ช่อง 2 – 4 – 6 สตูร 11-13 คือ เม็ด 11 กรมั 3 เม็ด วำงในช่อง 1 – 3 – 5 เม็ดเดิม 3 

เม็ดวำงในช่อง 2 – 4 – 6 เป็นตน้

สูตร 7 – 11 คือ เม็ด 7 กรัม 3 เม็ด 

วางในช่อง 1 – 3 – 5 

เม็ด 11 กรัม 3 เม็ด วางในช่อง 2 – 4 – 6

สูตร เซเว่น



ตวัอย่างทีส่่วนมากไล่กันทัง้ของยามาฮ่า
https://thai.webike.net/news/th/webike-moto-technique-pulley.html

Yamaha

สูตร 7-9 คือ เม็ด 7 และ 9 กรมัอย่ำงละ 
3 เม็ด วำงสลบักนั คือตวัอยำ่งกำรไล่
แบบหำ่งกนัสองเบอร์
สูตร 8– 9 คือ เม็ด 8 และ 9 กรมัอยำ่ง
ละ 3 เม็ด วำงสลบักนั คือตวัอย่ำงกำรไล่
แบบหำ่งกนัหนึ่งเบอร์



Honda

สูตร 13-18 คือ เม็ด 13 กรมั 3 เม็ด 
และเม็ดเดิม 18 กรมั 3 เม็ด วำง
สลบักนั คือตวัอย่ำงกำรไลแ่บบเม็ด
เดิมสำมแตง่สำม
สูตร 13 คือ เม็ด 13 กรมั 6 เม็ด
วำงในช่อง คือตวัอย่ำงเม็ดแตง่
เบอรเ์ดียวกนัหกเม็ด

ตวัอย่างทีส่่วนมากไล่กันทัง้ของฮอนด้า



ขณะออกตัวจะช้ากว่า แต่ก าลังในการใช้งานระยะไกลได้ดกีว่า หรือพดู
งา่ยๆ กค็อื ไหลปลายน่ันเองครับ

1.เม็ดน า้หนักเบาน้ัน

เพราะหากเม็ดมีน า้หนักไม่มาก พอเราเร่งเคร่ืองยนตเ์ม็ดกจ็ะเหวีย่งออกอย่าง
รวดเร็ว ท าใหส้ายพานท าการเปลี่ยนแปลงอัตราทดเร็ว 

จะส่งผลใหก้ารออกตัวจะเร็วดกีว่าเดมิ

แตใ่นส่วนของแรงบดิในการขับเคล่ือนรอบสูงจะถูกลดทอนลงไป 

2.แตเ่ม็ดทีม่ีน า้หนักเยอะน้ัน 

ผลกระทบหรือข้อดขี้อเสีย  ถ้าไล่เม็ดชาม



ซึง่กเ็ปรียบเสมอืนการลดสเตอรห์ลังเช่นเดยีวกัน

2. ส่วนการขูดชาม เป็นการเปิดร่องหรือเปิดทางวิง่ใหเ้ม็ดตุม้น า้หนัก วิง่ไดสู้งมากขึน้   

เพือ่ไปดนัชามขับใหชิ้ดมากขึน้ มีผลท าใหส้ายพานวิง่ไดสู้งขึน้ 

หมายเหตุ      การขูดชามจะตอ้งท าใหถู้กตอ้ง

ถ้าท าไม่ด ีอาจจะส่งผลใหร้ถไม่มีก าลังวิง่ 

หรือช้าลงกว่าเดมิกเ็ป็นไปได้

https://www.youtube.com/watch?v=HHbejAgg7_Q



เปิดร่องหรือเปิดทางวิง่
ให้เมด็ตุ้มน า้หนัก ควรค านึงถงึ
ความแขง็แรงของชามทีล่ดลง

การขูดร่องทางวิง่เม็ด



มาถงึการขูดชามกันบา้ง 

แตส่ าหรับบางคนทีพ่อใจกับความเร็วจากการไล่เม็ดแล้วกไ็ม่จ าเป็นตอ้งขูดชาม 

เพราะการขูดชามน้ันถงึจะท าใหร้ถวิง่เร็วขึน้กจ็ริง เพราะเม็ดชามมีพืน้ทีใ่หว้ิง่ขึน้ไดม้าก
กว่าเดมิ 

- มเีปอรเ์ซน็ทีส่ายพานจะขาดเร็วกวา่เดมิ

แต่ก็ตอ้งแลกมาดว้ย

- การสึกหรอของชามและเม็ด 

- นอกจากน้ันยังกนิน า้มันกว่าเดมิด้วย



แตส่่วนมากจะไม่ขูดเองเพราะไม่สามารถ
กะระยะได้จึงจะใหร้้าน หรือโรงกลงึท าให้
หรือไม่กจ็ะซือ้ชามแตง่แบบส าเร็จรูปมาใช้กัน

วธีิการขูดจริงๆ

โดยหลักการทีว่่า   ท าใหร่้องของชามลึก 
และยาวกว่าเดมิ   เพือ่เม็ดจะวิง่ไดม้ากขึน้ 



3.. ระบบส่งก าลังแบบสายพาน

3. รางวิง่ของตุม้ถ่วง

มีความเกีย่วเน่ืองกับ

1. รอบเคร่ือง

2. ตุม้น า้หนักถ่วง

เพราะทุกอย่างมีความสัมพนัธก์ันหมด

4. คลัตชก์้อน

5. สปริงดนัพลูเลยห์น้าชามตัวหลัง



กข็ึน้อยู่กับความตอ้งการเป็นกรณีๆ ไป

แล้วค าถามทีว่่า มันท าใหร้ถมอเตอรไ์ซคแ์รงขึน้จริงหรือไม่ ? 

ค าตอบก็คือ    แน่นอนว่ามันย่อมส่งผลต่อระบบการขับเคล่ือน 

ทัง้นีก้เ็พราะจะขึน้อยู่กับสูตรของช่างแตล่ะคน 

ซึง่บางคนกจ็ะเน้นไปทีค่วามเร็วตน้ หรือความเร็วช่วงปลาย 





https://www.youtube.com/watch?v=F5Z3_j6R81U

ใส่ชามแตง่ ไม่ไดท้ าใหร้ถแรงขึน้

https://www.youtube.com/watch?v=G4ZY6a0F9yU&t=945s

ดกูนัสดๆ ปัญหำของชดุชำม



2.คลัตชก์ระตุก/ตดิ/ไม่ฟรี/เข้าเกียรไ์ม่ได้ดูก่อนลงมือประกอบคลัทชเ์วฟ110i

https://www.youtube.com/watch?v=JLMbxQkzECE https://www.youtube.com/watch?v=iys9d1IFwgY

1.พามารือ้เวฟ110iดูไปพร้อมกันเป็นทีอ่ะไรเสียงเคร่ืองถงึดังขนาดนี้



https://www.youtube.com/watch?v=sED8J8aalRQ

5 สิง่ทีค่วรรู้เมือ่ประกอบคลัตชเ์องแล้วเกยีรม์ปัีญหา

5 ส่ิงทีค่วรรู้เม่ือประกอบคลัตชเ์องแล้วเกยีรมี์ปัญหามีอะไรบ้าง  และแก้ไขอย่างไร  
ตอบมาเป็นข้อๆ













5 ส่ิงทีค่วรรู้เมื่อประกอบคลัตชเ์องแล้วเกยีรม์ีปัญหามีอะไรบา้ง  
และแก้ไขอย่างไร

ใส่ชามแตง่ ไม่ไดท้ าใหร้ถแรงขึน้  น่าจะมีสาเหตุมาจากเร่ืองใดบ้าง



https://www.lazada.co.th/products/mio-fino-i1237270758.html

https://www.youtube.com/watch?v=Y5_lCJNf2zs



1

1

1 13

13

13

13 กรัม

18 กรัม



https://www.youtube.com/watch?v=t1G1VWd9B90

4-Stroke Motor Cycle Animation - YouTube

กำรท ำงำนของคลตัชต์อนเดียว

https://www.youtube.com/watch?v=t1G1VWd9B90


https://www.youtube.com/watch?v=6EJVVaS6xt4

Animasi cara kerja kopling ganda motor cub/bebek - YouTube

กำรท ำงำนของคลตัช ์2 ตอน

https://www.youtube.com/watch?v=6EJVVaS6xt4


https://www.youtube.com/watch?v=JxQfsk5MVCM

How Motorcycle Clutch Works | Malayalam - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JxQfsk5MVCM


https://www.youtube.com/watch?v=l9OZBIfsEhY

HOW MOTORCYCLE CLUTCH WORKS ANIMATION | 
UNDERSTANDING BIKE CLUTCH | - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=l9OZBIfsEhY


https://www.youtube.com/watch?v=DZZUnRlRkDg

Scooter Engine CVT Transmission Explained in detail | Malayalam - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=DZZUnRlRkDg


https://www.youtube.com/watch?v=5v-YZFLGWdA

โมเ้รื่องรถ ep.10 : ระบบขบัเคลื่อน โซ ่vs. สำยพำน vs. เพลำ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5v-YZFLGWdA


https://www.pinterest.com/kidsanap/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%
B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1
%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84/

ไอเดยีโครงงานแบบโครงรถมนิิไบค์











3. แบบส่งก าลังขับด้วยเพลา











https://thai.webike.net/news/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E
0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3
%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%
A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8
%97%E0%B8%8B.html


