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เคารพรักเทิดทูนอยางสูงยิ่ง และครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทุก ๆ  ทาน

บุญธรรม ภัทราจารุกุล





บ ท ที่ 1» เฟอง (Gears) ................................................................. 12
1.1 ชนิดของเฟอง (Types of Gears) ....................................................................... 14

1.2 ขบวนเฟอง (Gear Trains) ...................................................................................18

1.3 กระปุกเกียร (Gear Box) ......................................................................................26

1.4 ระบบเฟองดาวเคราะห (Planetary Gear System) ........................................... 36

1.5 ขอดีและขอเสียของเฟอง (Advantages and Disadvantages of Gear) ........43

1.6 การบํารุงรักษากระปุกเกียร (Gearbox Maintenance) ...................................... 44

1.7 มิติของฟนเฟอง (Gear Dimension) ................................................................... 46

1.8 การวิเคราะหแรงกระทําบนเฟองฟนตรง (Spur Gear Force Analysis) ....... 48

1.9 ความเข็งแรงของเฟองฟนตรง (Spur Gear -Tooth Strength) ....................... 52

1.10 การขับแบบฮารโมนิก (Harmonic Drive) .......................................................... 59

1.11 การขับแบบไซคลอยดอล (Cycloidal Drive) .................................................... 62

แบบฝกหัดบทที่ 1 ........................................................................................................... 66

บ ท ที่ 2» ลูกเบี้ยว (Cams) .............................................................. 70
2.1 ชนิดของลูกเบี้ยว (Types of Cams) .................................................................. 72

2.2 รูปแบบของลูกเบี้ยว (Shapes of Cams) ............................................................ 74

2.3 ชนิดของตัวตามลูกเบี้ยว (Types of Cam Follower) ...................................... 77

2.4 การตรวจสอบและบํารุงรักษาลูกเบี้ยว  
(Inspection and Maintenance of Cams) .......................................................... 80

สารบัญ



8 ชิ้นสวนเครื�องกลในงานเมคคาทรอนิกส

2.5 การคํานวณหาระยะทางที่ลูกเบี้ยวเคลื�อนที่แบบ  
Simple Harmonic Motion (SHM) ....................................................................81

2.6 การคํานวณหาความเร็วที่ลูกเบี้ยวเคลื�อนที่แบบ  
Simple Harmonic Motion (SHM) ....................................................................83

แบบฝกหัดบทที่ 2 ........................................................................................................... 85

บ ท ที่ 3» สายพาน (Belts) ............................................................... 86
3.1 สายพานแบน (Flat Belts) ................................................................................... 88

3.2 สายพานลิ่ม (V-belts) ........................................................................................... 93

3.3 สายพานไทมิง (Timing Belts) ..........................................................................106

3.4 ศูนยของพูลเลย (Pulley Alignment)...............................................................116

3.5 การบํารุงรักษาสายพาน (Belt Maintenance) ..................................................117

แบบฝกหัดบทที่ 3 .........................................................................................................122

บ ท ที่ 4» โซและสเตอร (Chain and Sprocket) .............................. 124
4.1 โครงสรางของโซ (Construction of Chain) ....................................................126

4.2 มาตรฐานโซ (Chain Standards) ........................................................................128

4.3 โซหลายแถว (Multiple-Strand Chain) ............................................................130

4.4 ขอตอโซ (Connecting Links) ...........................................................................131

4.5 สเตอร (Sprocket) ...............................................................................................132

4.6 อัตราสวนความเร็วของโซ (Velocity Ratio of Chain) .................................135

4.7 การหลอลื�นโซ (Chain Lubrication) .................................................................137

4.8 คุณลักษณะของโซ (Characteristics of Chain) ..............................................140

4.9 การบํารุงรักษาโซ (Chain Maintenance) .........................................................141

แบบฝกหัดบทที่ 4 .........................................................................................................144

บ ท ที่ 5» ขอตอสงกําลังและคัปปลิง  
 (Transmission Joints and Coupling) .......................... 146

5.1 ขอตอสงกําลัง (Transmission Joint)................................................................149

5.2 คัปปลิง (Coupling) .............................................................................................154



สารบัญ 9

5.3 การบํารุงรักษาคัปปลิงและการเสียหาย  
(Coupling Maintenance and Failure) .............................................................161

5.4 ศูนยเพลา (Shaft Alignment) ...........................................................................161

แบบฝกหัดบทที่ 5 .........................................................................................................165

บ ท ที่ 6» เพลา ล่ิม และสลัก (Shaft, Keys and Pins) .................... 166
6.1 เพลา แกน และแกนหมุน (Shaft, Axle and Spindle) .................................168

6.2 ชนิดของเพลา (Types of Shaft) ......................................................................169

6.3 รองฟนปลายเพลา (Shaft End Splines) .........................................................170

6.4 วัสดุที่ใชทําเพลา (Material Used for Shafts) ................................................173

6.5 ขนาดเพลามาตรฐาน (Standard Shaft Sizes) ................................................173

6.6 การกําหนดองคประกอบของเพลา (  of Shaft) ......................173

6.7 ช้ินสวนประกอบตาง ๆ  บนเพลา (Shaft Layout Components) ....................174

6.8 แรงบิดของเพลา (Torque of Shaft) ................................................................185

6.9 การหาแรงบิดและความเคนเฉือน  
(Determination of Torque and Shear Stress) ...............................................186

6.10 ความสัมพันธระหวางแรงบิดและกําลังงาน  
(Relationship Between Torque and Power) .................................................187

แบบฝกหัดบทที่ 6 .........................................................................................................190

บ ท ที่ 7» ตลับลูกปน (Bearings) ................................................... 192
7.1 แรงที่กระทํากับตลับลูกปน (Force Exerted on Bearing) .............................194

7.2 ชนิดของตลับลูกปน (Types of Bearings) ......................................................195

7.3 มาตรฐานตลับลูกปน (Bearing Standard) .......................................................206

7.4 เบอรตลับลูกปน (Bearing Number) ................................................................206

7.5 ตลับลูกปนตุกตา (Bearing Units) ....................................................................210

7.6 การคํานวณหาอายุตลับลูกปนและแรงที่กระทํา  
(Calculation of Bearings Life and Force Exerted) .....................................212

7.7 รองลื�น (Plain Bearing) .....................................................................................215

7.8 การบํารุงรักษาตลับลูกปน (Bearing Maintenance)........................................216



10 ชิ้นสวนเครื�องกลในงานเมคคาทรอนิกส

7.9 เมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals) ...............................................................219

7.10 ปลอกซอมเพลา (Shaft Repair Sleeve) ..........................................................224

แบบฝกหัดบทที่ 7 .........................................................................................................226

บ ท ที่ 8» สปริง (Springs) ............................................................ 228
8.1 ประโยชนของสปริง (  of Springs) .....................................................230

8.2 ลักษณะตาง ๆ  ของสปริง (Spring Characteristics) ........................................232

8.3 คุณลักษณะของสปริงขด (Feature of Coil Spring) ......................................235

8.4 ปลายของสปริงกด (Ends of Compression Spring) .....................................237

8.5 การหาคาแรงของสปริง (Spring Force) ..........................................................239

8.6 การตอสปริงรวมกัน (Combinations of Springs) ...........................................244

แบบฝกหัดบทที่ 8 .........................................................................................................248

บ ท ที่ 9» คลัตช (Clutch) .............................................................. 252
9.1 สวนประกอบของคลัตช (Clutch Components) ..............................................254

9.2 การทํางานของคลัตช (Operating of Clutch) .................................................259

9.3 การคํานวณหาแรงกดและแรงบิด (Calculation of Force and Torque) ....261

9.4  คลัตชกรวย (Cone Clutch) ...............................................................................263

9.5 ทอรคคอนเวอรเตอร (Torque Convertor) ......................................................265

9.6 โอเวอรรันนิงคลัตช (Overrunning Clutches) .................................................267

9.7 คลัตชแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Clutch) ............................................277

แบบฝกหัดบทที่ 9 .........................................................................................................280

บ ท ที่ 10» รางเลือนและบอลสกรู  
 (Linear Guideways and Ball Screws)......................... 282

10.1 รางเลื�อน (Linear Guideways) .........................................................................284

10.2 บอลสกรู (Ball Screw) .......................................................................................289

แบบฝกหัดบทที่ 10 .......................................................................................................303



สารบัญ 11

บ ท ท่ี 11» โมดูลลําเลียงชิ้นงาน (Conveyors Parts Module) ............ 304
11.1 ถังสงชิ้นงาน (Bowl Feeder) .............................................................................306

11.2 โมดูลลําเลียงชิ้นงานแนวราบ แนวตั้ง และแนวเอียง  
(Horizontal, Vertical, Incline Conveyors Module) .....................................310

11.3 โมดูลลําเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor Module) ..........................................316

แบบฝกหัดบทที่ 11 .......................................................................................................318

ใบงาน ................................................................................................319
ใบงานที่ 1 ......................................................................................................................320

ใบงานที่ 2.1 ...................................................................................................................325

ใบงานที่ 2.2 ...................................................................................................................329

ใบงานที่ 3 ......................................................................................................................336

ใบงานที่ 4.1 ...................................................................................................................342

ใบงานที่ 4.2 ...................................................................................................................348

ใบงานที่ 4.3 ...................................................................................................................353

ใบงานที่ 4.4 ...................................................................................................................363

ใบงานที่ 4.5 ...................................................................................................................370

ใบงานที่ 4.6 ...................................................................................................................384

ใบงานที่ 4.7 ...................................................................................................................394

ใบงานที่ 4.8 ...................................................................................................................403

ใบงานที่ 5 ......................................................................................................................411

เฉลยแบบฝกหัด ........................................................................... 415

บรรณานุกรม ............................................................................... 419



12

สาระสําคัญ

เฟอง เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่ภายในระบบสงกําลังเครื�องจักรกลที่สงถายกําลัง 
โดยการหมุนผานเฟองตัวอื�น ๆ  เฟองจะมีฟนเฟองอยูรอบ ๆ  และจะมีขนาดของฟนเฟอง 
ทีเ่ทากบัฟนเฟองของเฟองตวัอื�น ๆ  ทีข่บกนั เฟองจะมกีารสงกาํลงัดวยความเรว็และแรงบดิ 
ที่แตกตางกันอยางสมบูรณโดยไมมีการลื�นไถล หรือมีการไดเปรียบเชิงกล หรือในทิศทาง 
ที่แตกตางจากตนกําลังได ปกติจะใชลดความเร็วแตเพิ่มแรงบิด

จุดประสงคทั่วไป  เพื�อให

1  มีความรูความเขาใจเฟองชนิดตาง ๆ  และการทํางานของขบวนเฟอง

2  มีความรูความเขาใจการคํานวณหาอัตราสวนแรงบิดและอัตราสวนความเร็ว
ของขบวนเฟอง

3  มีความรูความเขาใจการคํานวณหาอัตราสวนแรงบิดและอัตราสวนความเร็ว
ของระบบเฟองดาวเคราะห

4  มีความรูความเขาใจขอดีและขอเสียของเฟอง

5  มีความรูความเขาใจวิธีการบํารุงรักษาเฟอง

6  มีความรูความเขาใจวิธีการคํานวณหาความแข็งแรงของเฟองฟนตรง

เฟอง (Gears)1
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1  สามารถอธบิายลกัษณะของเฟองชนดิตาง ๆ  และการทาํงานของขบวนเฟองได

2  สามารถคาํนวณหาอตัราสวนแรงบดิและอตัราสวนความเรว็ของขบวนเฟองได

3  สามารถคํานวณหาอัตราสวนแรงบิดและอัตราสวนความเร็วของระบบเฟอง 
ดาวเคราะหได

4  สามารถอธิบายขอดีและขอเสียของเฟองได

5  สามารถอธิบายวิธีการบํารุงรักษาเฟองได

6  สามารถทาํแบบฝกหดัและคํานวณหาอตัราสวนแรงบดิ อตัราสวนความเร็วของ
ขบวนเฟองและระบบเฟองดาวเคราะห และคาความแขง็แรงของเฟองฟนตรง
ไดอยางถกูตอง รวมทัง้และสาํเร็จภายในเวลาทีก่าํหนดอยางมเีหตแุละผลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนื้อหาสาระ

ศกึษาถงึชนิดของเฟองชนดิตาง ๆ  การทาํงานของขบวนเฟอง คาํนวณหาความเรว็รอบ 
ของขบวนเฟองและระบบเฟองดาวเคราะห ขอดีและขอเสียของเฟอง วิธีการบํารุงรักษา 
เฟอง และคํานวณหาความแข็งแรงของเฟอง
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 ฟองเปนอุปกรณชนิดหนึ่ง ภายในระบบสงกําลังเครื�องจักร เชน เครื�องกลึง กระปุก 
 พวงมาลัย กระปุกเกียร หรือชุดเฟองทาย ซึ่งเปนอุปกรณที่สงถายกําลังโดยการหมุน

ผานเฟองตัวอื�น ๆ  เฟองจะแตกตางจากพูลเลย (Pulley) คือ เฟองจะมีฟนเฟองอยูรอบ ๆ   
และจะมีขนาดของฟนเฟองที่เทากับฟนเฟองของเฟองตัวอื�น ๆ  ที่ขบกันอยู เฟองจะม ี
การสงกําลังหรือแรงขับอยางสมบูรณ โดยไมมีการลื�นไถล ซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางและ 
การจัดวางเฟอง เฟองสามารถสงถายกําลังที่ความเร็วและแรงบิดที่แตกตางกันได หรือ 
มีการไดเปรียบเชิงกล หรือในทิศทางที่แตกตางจากตนกําลังได ปกติจะใชลดความเร็ว 
แตเพิ่มแรงบิด โครงสรางของเฟองมาตรฐาน ดังแสดงในรูปที่ 1.1

ดาน
ขาง

ฟน

หนา
กวา

งฟน

หนา
ฟน

พื้น
ที่ดา

นฐา
นฟ

น

พื้นท
ี่ดาน

บนฟ
น

พื้นท
ี่ด าน

บนฟ
น

วงกลมพิตช

เคลียแรนซ รัศมีลบคม

ความกวาง 
ชองวางฟน

วงกลมดีเดนดัม

วงกลมเคลียแรนซ

ความล
ึก 

ฟนทั้งห
มด

ความลึก 

ฟนทาํงาน

ดีเดนดัม

แอดเดนดัม

วงกลมแอดเดนดมั

ความหนา 
ฟน

ระยะพิตช p

รูปที่ 1.1 โครงสรางของเฟองมาตรฐานและชื�อเรียกสวนตาง ๆ  ของเฟอง

1.1 ชนิดของเฟอง (Types of Gears)
เฟองแบงออกเปน 2 ชนดิ ไดแก เฟองฟนนอก และ 

เฟองฟนใน เฟองฟนนอกจะมีฟนเฟองอยูบนผวิดานนอก 
ของทรงกระบอกกลมหรือกรวยกลม ในทางกลับกัน 
เฟองฟนในจะมีฟนเฟองอยูดานในของผิวทรงกระบอก
กลมหรือกรวยกลม ดังแสดงในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 ชุดเฟองเพลนนิทารี 
ใชเฟองฟนในและเฟองฟนนอก



บทที่ 1 : เฟอง (Grars) 15

1.1.1 เฟองฟนตรง (Spur Gears) 

เฟองฟนตรงเปนเฟองทีม่ฟีนเฟองตดัตรงขนานกับแนวแกน สรางงายและแขง็แรง 
ใชสงกาํลงังานระหวางเพลา 2 เพลาทีข่นานกนั เฟองฟนตรงมปีระสทิธภิาพสงู และมคีวาม
แมนยําสูง ดังนั้นเฟองฟนตรง จึงถูกใชงานที่ความเร็วสูงและภาระสูง ในการสงกําลังงาน 
ฟนเฟองจะขบกันไดเพียงหนึ่งฟนเฟอง  
จึงอาจจะทําใหฟนเฟองแตกหักไดถามีการ
สงกาํลงังานมากเกนิไป ขอเสยีของฟนเฟอง 
แบบนี้ คือ จะมีเสียงดังขณะสงกําลังงาน 
และถาฟนหกัไป 1 ซี ่จะทาํใหเกดิการสะดดุ
ขณะสงกําลัง ตัวอยางของเฟองฟนตรง  
คือ ชุดเกียรในรถจักรยานยนต ดังแสดงใน
รูปที่ 1.3

1.1.2 เฟองฟนเฉียง (Helical Gears) 

เฟองฟนเฉียงใชสงกําลังกับเพลาที่วางขนานกัน จะมีฟนเฟองตัดขวางกับแกนหรือ
การหมนุ ฟนเฟองจะมคีวามยาวกวาเฟองฟนตรงและรบัภาระไดสงูมาก อตัราการสมัผสัของ 
ฟนเฟองจะสูงกวาเฟองฟนตรง ขณะสงกําลังงานฟนเฟองจะขบกันไดมากกวา 2 ฟนเฟอง
ขึน้ไป มคีวามราบเรยีบและไมมเีสยีงดงัขณะสงกําลงังาน เฟองฟนเฉยีงจะใชในกระปกุเกยีร
รถยนต และชุดทดกําลังในโรงงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในรูปที่ 1.4

     
 (ก) เฟองฟนเฉียงที่เพลาวางขนานกัน (ข) เฟองฟนเฉียงที่เพลาวางตัดกัน

รูปที่ 1.4 เฟองฟนเฉียง

รูปที่ 1.3 เฟองฟนตรง
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1.1.3 เฟองฟนเฉียงคู  
(Herringbone or Double Helical Gears)

เฟองฟนเฉียงคู หรือเรียกกันวา เฟอง
กางปลา เฟองแบบนี้จะมีฟนเฟองเฉียง 2 ชุด 
วางตดิกนัเฉยีงเปนรปูตัวว ี(V) ใชสงกาํลงังาน
ระหวางเพลา 2 เพลาทีว่างขนานกนั เฟองแบบนี้ 
ไมสามารถเลื�อนหลุดออกจากกันไดขณะขบ 
สงกําลัง เฟองแบบนี้ผลิตยากทําใหมีราคาสูง
มาก ดังแสดงในรูปที่ 1.5

1.1.4 เฟองหนอน (Worm Gears) 
เฟองหนอนจะประกอบดวยเฟองหนอน

ชนิดเฟองฟนนอกแบบฟนตรงขบกับเกลียว
หนอนรูปทรงแบบสกรู โดยเกลียวหนอนจะสง
กําลังใหกับเฟองหนอน ใชสงกําลังของแกน
เพลาท่ีตัง้ฉากกัน แตไมตดักนัเพื�อลดความเร็ว
รอบแตไดแรงบิดสูงเฟองหนอนจะมีรูปราง
คลายนาฬกาทราย (ตรงกลางคอดเลก็ลง) ขบกบั 
เกลยีวหนอนเพื�อใหผวิหนาของฟนเฟองสมัผสั
กันไดมากขึ้น ทําใหความเคนที่ฟนเฟองลดลง 
ดังแสดงในรูปที่ 1.6

1.1.5 เฟองสะพาน (Rack and Pinion) 
เฟองสะพานและลอเฟองเปนเฟองที่

ประกอบดวยเฟองฟนนอกติดตั้งอยูบนปลาย
เพลาและขบกับเฟองฟนในที่เปนเสนตรง  
ดังแสดงในรปูที ่ 1.7 โดยเฟองเสนตรงเรยีกวา 
เฟองสะพาน และเฟองกลมเรียกวา ลอเฟอง 
ในการใชงานสามารถเปลีย่นแปลงการเคลื�อนที่
เชิงมุมใหเปนการเคลื�อนที่เชิงเสนและในทาง
กลับกัน 

รูปที่ 1.5 เฟองฟนเฉียงคู

เฟองหนอน

เกลียวหนอน

รูปที่ 1.6 เฟองหนอนขบกับเฟองที่มีฟนเฉียง 

รูปที่ 1.7 เฟองสะพาน และลอเฟอง
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1.1.6 เฟองดอกจอก (Bevel Gears)

เฟองดอกจอกเปนเฟองที่ใชสงกําลังระหวางแกนเพลาท่ีตัดกัน 90 องศา หรือ
สามารถออกแบบใหทํางานที่มุมตาง ๆ  ได มี 2 แบบ ไดแก เฟองฟนตรง และเฟองฟน
เฉียง โดยเฟองจะมีลักษณะเปนรูปทรงกรวย ดังแสดงในรูปที่ 1.8 - 1.9

เฟองดอกจอก

เฟองบายศรี
รูปที่ 1.8 เฟองดอกจอกฟนตรง 

เฟองบายศรี

เฟองดอกจอก

รูปที่ 1.9 เฟองดอกจอกฟนเฉียง

1.1.7 ลอเฟองและลิ้นสปริง (Ratchet and Pawl)

ลอเฟองสามารถใชลอ็กกลไกไดเมื�อมนัมภีาระ กลไกชนดินีจ้ะประกอบดวยลอทีเ่ปน
ซี่ ๆ  เหมือนฟนเลื�อยเรียกวา ซี่เฟอง รูปรางของซี่เฟองนั้นจะทําใหเกิดการหมุนไดทิศทาง
เดียว ซึ่งถูกกดดวยลิ้นสปริงที่มีจุดหมุนและสามารถเคลื�อนที่ถอยหลังและไปขางหนาเพื�อ
ลอ็กลอเฟองได ลิน้สปรงิปกติจะมสีปรงิกดเพื�อใหแน̂ใจวาจะเกิดการลอ็กอตัโนมัต ิตวัอยาง
ของกลไกลอเฟองและลิ้นสปริง ไดแก เครื�องกวาน (Winch) ประแจกระบอก ลานนาฬกา 
เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 1.10

ลิ้นสปริง

ซี่เฟอง

รูปที่ 1.10 ลอเฟองและลิ้นสปริงในเครื�องกวาน
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1.2 ขบวนเฟอง (Gear Trains)
การท่ีมเีฟอง 2 ตัว หรอืมากกวาขบกนักบัเฟองตวัอื�น ๆ  เพื�อสงกําลงัจากเพลาหน่ึงไป

อกีเพลาหนึง่ ชดุเฟองดงักลาวเรยีกวา ขบวนเฟอง ลักษณะของขบวนเฟองท่ีใชจะขึน้อยูกบั
อัตราสวนความเร็วและอัตราสวนแรงบิดที่ตองการ รวมทั้งตําแหน^งสัมพัทธของแกนเพลา 
ขบวนเฟองอาจจะประกอบดวยเฟองฟนตรง เฟองฟนเฉียง หรือเฟองดอกจอก เปนตน

ขบวนเฟองสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ตามการจัดวางเรียงของเฟอง ไดแก 
(1) ขบวนเฟองธรรมดา (Simple Gear Train) (2) ขบวนเฟองทดหลายชุด (Compound 
Gear Train) (3) ขบวนเฟองขับ (Gear Train)

1.2.1 ขบวนเฟองธรรมดา (Simple Gear Train)

ขบวนเฟองธรรมดา จะมีเฟอง 2 ตัว ไดแก เฟองขับ (Driving Gear) และเฟอง
ตาม (Driven Gear) และจะถูกติดตั้งอยูบนเพลาของแตละตัว ดังแสดงในรูปที่ 1.11 - 1.12

   

เฟองขับหนึ่ง เฟองตามสอง

รูปที่ 1.11 ขบวนเฟองธรรมดา รูปที่ 1.12 ขบวนเฟองธรรมดา  
มีเฟองขับและเฟองตาม

จากรูปที่ 1.12 ถาใหเฟองขับหมุนตามเข็มนาฬกา เฟองตามจะหมุนทวนเข็มนาฬกา 

กําหนดให N1 คือ ความเร็วรอบของเฟองขับ (รอบ/นาที ; rpm)
 N2 คือ ความเร็วรอบของเฟองตาม (รอบ/นาที ; rpm)
 T1 คือ จํานวนของฟนเฟองขับ
 T2 คือ จํานวนของฟนเฟองตาม
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การหาอัตราสวนของเฟอง (Gear Ratio) หรืออัตราทดเกียร เพื�อหาอัตราสวน
ความเรว็ คอื การเอาจาํนวนของฟนเฟองขับตัง้แลวหารดวยจาํนวนของฟนเฟองตาม หรอื
ความเร็วรอบของเฟองตามหารความเร็วรอบของเฟองขับ

อัตราสวนความเร็ว, VR = จํานวนของฟนเฟองขับ
จํานวนของฟนเฟองตาม

 = T1
T2

 = N2
N1

 …(1.1)

การหาอัตราสวนแรงบดิ คอื จาํนวนของฟนเฟองตามหารดวยจาํนวนของฟนเฟองขบั 

 อัตราสวนแรงบิด = จํานวนของฟนเฟองตาม
จํานวนของฟนเฟองขับ

 = T2
T1

 …(1.2)

ตัวอยางที่ 1.1  จากรูป เฟองตัวเลก็ม ี30 ฟน และเฟองตวัใหญม ี47 ฟน จงหาอตัราสวน 
แรงบิดและอัตราสวนความเร็วของเฟองชุดนี้ เมื�อ

(1) เฟองตัวเล็กขับเฟองตัวใหญ
(2) เฟองตัวใหญขับเฟองตัวเล็ก

วิธีทํา (1) เฟองตัวเล็กขับเฟองตัวใหญ

จากสมการที่ (1.2) 

 อัตราสวนแรงบิด = จํานวนของฟนเฟองตาม
จํานวนของฟนเฟองขับ

  = 47
30

อัตราสวนแรงบิด = 1.57 : 1

ถาแรงบิดที่เฟองขับ 1 N m  เฟองตามจะมีแรงบิด 1.57 N m

ถาแรงบิดที่เฟองขับ 100 N m เฟองตามจะมีแรงบิด 1.57 × 100
1

 = 157 N m
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จากสมการที่ (1.1) 

 อัตราสวนความเร็ว = จํานวนของฟนเฟองขับ
จํานวนของฟนเฟองตาม

  = 30
47

 อัตราสวนความเร็ว = 0.638 = N2
N1

ถาเฟองขับหมุน 1 รอบ เฟองตามจะหมุน 0.638 รอบ

ถาเฟองขับหมุน 100 รอบ  เฟองตามจะหมุน 0.638 × 100
1

 = 63.8 รอบ

(2) เฟองตัวใหญขับเฟองตัวเล็ก

จากสมการที่ (1.2) 

 อัตราสวนแรงบิด = จํานวนของฟนเฟองตาม
จํานวนของฟนเฟองขับ

  = 30
47

อัตราสวนแรงบิด = 0.638 : 1

ถาแรงบดิทีเ่ฟองขับ 1 N m เฟองตามจะมีแรงบดิ 0.638 N m

ถาแรงบดิทีเ่ฟองขบั 100 N m เฟองตามจะมีแรงบดิ 0.638 × 100
1

 = 63.8 N m

จากสมการที่ (1.1) 

 อัตราสวนความเร็ว = จํานวนของฟนเฟองขับ
จํานวนของฟนเฟองตาม

  = 47
30

 อัตราสวนความเร็ว = 1.57 = N2
N1

ถาเฟองขับหมุน 1 รอบ เฟองตามจะหมุน 1.57 รอบ

ถาเฟองขับหมุน 100 รอบ เฟองตามจะหมุน 1.57 × 100
1

 = 157 รอบ
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 เฟองตวัเลก็ขบัเฟองตวัใหญ เฟองตวัใหญจะมแีรงบิดสงูกวา แตความเรว็รอบตํา่กวา

 เฟองตวัใหญขบัเฟองตวัเลก็ เฟองตวัเลก็จะมแีรงบดิตํา่กวา แตความเรว็รอบสงูกวา

 เฟองขบัจะออกแบบใหอตัราสวนของเฟองเปนแบบไมลงตวั เพื�อปองกนัการสมัผสั
กันซํ้า ๆ  ระหวางฟนเฟองเดิม ชวยลดการสึกหรอของฟนเฟอง

ขอสังเกต :

จากตัวอยางที่ 1.1 ถาระยะหางระหวางเฟอง 2 ตัว หางมาก ๆ  การสงกําลังจาก
เฟองหนึ่งไปยังอีกเฟองหน่ึง อาจจะแกไขโดยการออกแบบใหเฟองมีขนาดใหญหรือใช
เฟองสะพาน 1 ตัวหรือมากกวา แตเมื�อพิจารณาการออกแบบใชเฟองขนาดใหญ เปนวิธี
ที่ไมสะดวกและไมประหยัด ในขณะที่วิธีที่ 2 คือ การใชเฟองสะพานอยางนอย 1 ตัว เปน
วิธีที่สะดวกและประหยัด ดังแสดงในรูปที่ 1.13

รูปที่ 1.13 การเพิ่มเฟองสะพานในการสงกําลังของขบวนเฟองธรรมดา

ใหสงัเกตรูปที ่1.14 (ก) เพิม่เฟองสะพาน 1 ตวั จะทําใหเฟองขบัและเฟองตามหมนุ
ไปในทศิทางเดยีวกนั แตถาเพิม่เฟองสะพาน 2 ตวั เฟองขบัและเฟองตามหมนุไปในทิศทาง
ตรงกันขาม ดังแสดงในรูปที่ 1.14 (ข) 
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เฟองขับหนึ่ง เฟองสะพานสอง เฟองตามสาม
เฟองขับหนึ่ง

เฟองสะพานสองและสาม เฟองตามสี่

 (ก) เฟองสะพาน 1 ตัว (ข) เฟองสะพาน 2 ตัว 

รูปที่ 1.14 การแกปญหาเมื�อเฟองขับและเฟองตามมีระยะหางมากเกินไปโดยใชเฟองสะพาน

จากรูปที่ 1.14 (ก) 

กําหนดให N1 คือ ความเร็วรอบของเฟองขับ (รอบ/นาที ; rpm)
 N2 คือ ความเร็วรอบของเฟองสะพาน (รอบ/นาที ; rpm)
 N3 คือ ความเร็วรอบของเฟองตาม (รอบ/นาที ; rpm)
 T1 คือ จํานวนของฟนเฟองขับ
 T2 คือ จํานวนของฟนเฟองสะพาน
 T3 คือ จํานวนของฟนเฟองตาม

เฟองขบัหนึง่ขบกบัเฟองสะพานสอง ดังนัน้อตัราสวนความเรว็ของเฟองทัง้สอง คอื

 VR = T1
T2

 = N2
N1

 …(1.3)

ทาํนองเดียวกนัเฟองสะพานสองขบกบัเฟองตามสาม ดงันัน้อตัราอตัราสวนความเรว็
ของเฟองทั้งสอง คือ

 VR = T2
T3

 = N3
N2

 ...(1.4)
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ดงันัน้อตัราสวนความเรว็ของขบวนเฟอง คอื การคณูสมการที ่(4.3) และ (4.4) เขา
ดวยกัน

VRรวม = 
N2
N1

 × N3
N2

 …(1.5)

 VRรวม = 
T1
T2

 × T2
T3

 …(1.6)

จากสมการที่ (1.5) และสมการที่ (1.6)

 VRรวม = 
N3
N1

 = T1
T3

 …(1.7)

1.2.2 ขบวนเฟองหลายชุด (Compound Gear Train) 

เมื�อมีเฟองมากกวา 1 ตัว บนเพลาเดียวกัน เราจะเรียกวา ขบวนเฟองชุด โดยจะมี 
เฟองสะพาน 2 ตัว ที่ถูกเชื�อมตอเขาดวยกันอยางมั่นคงแข็งแรงวางอยูบนเพลาสะพาน 
และหมนุไปดวยความเรว็เดียวกนั โดยจะมเีฟองสะพานตวัหนึง่ขบกบัเฟองขบั และอกีตวัหนึง่ 
ขบกับเฟองตามบนเพลาถัดไป ดังแสดงในรูปที่ 1.15 - 1.16

รปูที ่1.15 ขบวนเฟองชดุใชสงกาํลงัในเครื�องกลงึ

เฟองขับ

1 2 3 5

5

3 4

21

C

B

A

D
6

4 6

เฟองสะพาน
เฟองสะพาน เฟองตาม

รปูที ่1.16 ขบวนเฟองชดุมเีฟองสะพาน 2 ตัว
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ขบวนเฟองชุด ในรูปที่ 1.16 เฟองหนึ่งเปนเฟองขับติดตั้งอยูบนเพลา A เฟองสอง
และสามเปนเฟองชุด ติดตั้งอยูบนเพลา B มีเฟองสี่และหาเปนเฟองชุดเชนเดียวกัน ถูก
ติดตั้งอยูบนเพลา C และเฟองหกเปนเฟองตามถูกติดตั้งอยูบนเพลา D 

กําหนดให N1 คือ ความเร็วรอบของเฟองขับ (รอบ/นาที ; rpm)
 N2, N3, N4, N5 คือ ความเร็วรอบของเฟองสะพาน (รอบ/นาที ; rpm)
 N6 คือ ความเร็วรอบของเฟองตาม (รอบ/นาที ; rpm)
 T1 คือ จํานวนของฟนเฟองขับ
 T2, T3, T4, T5 คือ จํานวนของฟนเฟองสะพาน
 T6 คือ จํานวนของฟนเฟองตาม

เฟองขับหนึ่งขบกับเฟองสะพานสอง ดังนั้นอัตราสวนความเร็ว

 VR1 = 
T1
T2

 = N2
N1

 …(1.8)

ทํานองเดียวกันเฟองขับสามขบกับเฟองตามสี่ อัตราสวนความเร็ว คือ

 VR2 = 
T3
T4

 = N4
N3

 ...(1.9)

และเฟองขับหาขบกับเฟองตามหก อัตราอัตราสวนความเร็ว คือ

 VR3 = 
T5
T6

 = N6
N5

 ...(1.10)

ดังนั้นอัตราสวนความเร็วของขบวนเฟอง คือ การคูณสมการท่ี (1.8), (1.9) และ 
(1.10) เขาดวยกัน

 VRtotal = 
N2
N1

 × N4
N3

 × N6
N5

 = T1
T2

 × T3
T4

 × T5
T6

 …(1.11)

ซึ่งเฟองสองและเฟองสามติดตั้งยึดแน^นอยูบนเพลา B เดียวกัน ดังนั้น N2 = N3

และเฟองสี่และเฟองหาติดตั้งยึดแน^นอยูบนเพลา C เดียวกัน ดังนั้น N4 = N5

 VRtotal = 
N6
N1

 = T1
T2

 × T3
T4

 × T5
T6

 …(1.12)
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ขอดีของขบวนเฟองทดหลายชุด คือ สามารถลดความเร็วจากเพลาแรกไปยัง
เพลาสุดทายไดดวยเฟองขนาดเล็ก หากใชขบวนเฟองธรรมดาเพื�อลดขนาดของความเร็ว 
เฟองสุดทายจะตองมีขนาดใหญมาก โดยปกติสําหรับการลดความเร็วมากกวา 7 : 1 

ตัวอยางที่ 1.2  ขบวนเฟองชุดของเครื�องมือกลเครื�องหน่ึง เพลาขับ เพลาสะพาน  
และเพลาตามตดิต้ังเฟองขนาดตาง ๆ  ดงัแสดงในรปู เพลามอเตอรเชื�อมตอกับเฟองขบัและ
หมุนที่ความเร็วรอบ 1,200 รอบตอนาที จงหาความเร็วสุดทายของเฟองตาม

เฟองขับ
เฟองสะพาน เฟองสะพาน เฟองตาม

812517

47 72

13

วิธีทํา N1 = 1,200 rpm, T1 = 13, T2 = 47, T3 = 17, T4 = 72, 
T5 = 25,  T6 = 81

จากสมการที่ (1.12) 

 
N6
N1

 = T1
T2

 × T3
T4

 × T5
T6

แทนคา N6
1,200 rpm

 = 13
47

 × 17
72

 × 25
81

 
N6

1,200 rpm
 = 5,525

274,104

 N6 = 
1,200 × 5,525

274,104

 N6 = 24.19 รอบ/ นาที ตอบ
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ตัวอยางที่ 1.3  ขบวนเฟองชดุของเครื�องมอืกลเครื�องหนึง่ เพลาขบั เพลาสะพาน และ
เพลาตามตดิตัง้เฟองขนาดตาง ๆ  ดงัแสดงในรปู ตองการใหเพลาตามหมนุ 1,500 รอบตอนาที  
เพลาขับตองหมุนกี่รอบตอนาที

เพลาขับ

เพลาตาม
85

40 12 13 26 18

80
72

วิธีทํา N8 = 1,500 rpm, T1 = 40, T2 = 12, T3 = 85, T4 = 13,
T5 = 80, T6 = 26, T7 = 72, T8 = 18

จากสมการที่ (1.12)

 
N1
N8

 = T2
T1

 × T4
T3

 × T6
T5

 × T8
T7

 

แทนคา N1
1,500 rpm

 = 12
40

 × 13
85

 × 26
80

 × 18
72

 
N1

1,500 rpm 
= 73,008

19,584,000

 N1 = 
1,500 rpm × 73,008

19,584,000

 N1 = 5.592 รอบ/ นาที ตอบ

1.3 กระปุกเกียร (Gear Box) 
กระปุกเกียรตัวหนึ่งประกอบดวยชุดเฟองทด ดังแสดงในรูปที่ 1.17 เฟองเกียรหนึ่ง 

เฟองเกียรสอง เฟองเกียรสาม และเฟองเกียรหา จะสวมอยูบนเพลาตาม และหมุนเปน
อิสระกับเพลาขับ และจะขบกับเฟองเกียรหนึ่ง เฟองเกียรสอง เฟองเกียรสาม และเฟอง
เกียรหา ที่หลอเปนชิ้นเดียวกันกับเพลารองจึงหมุนไปดวยกันตลอดเวลา
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รูปที่ 1.17 กระปุกเกียรรถยนต

1.3.1 ขบวนเฟองในกระปุกเกียร (Gear Train in Gear Box) 

ขบวนเฟองหลายชดุจะมเีฟองขับและเฟองตามตดิตัง้อยูบนเพลาเดยีวกนัและหมนุ
ในทิศทางเดียวกัน แตขบวนเฟองในกระปุกเกียร เพลาของเฟองขับและเฟองตามจะแยก
ออกจากกนัและวางอยูในแนวเดยีวกนั และจะมเีฟองตดิตัง้อยูบนเพลารองเปนเฟองสะพาน
เพื�อใหเพลาขบัและเพลาตามหมนุในทศิทางเดียวกัน ดงัแสดงในรปูที ่1.18 โดยเฟองขบัหนึง่ 
จะขับเฟองตามสอง และหมนุในทศิทางตรงขามกนั แตเฟองสองและเฟองสามตดิตัง้ยดึแน̂น 
อยูบนเพลาเดียวกันจึงเปนขบวนเฟองชุด เฟองขับสามจึงหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับ
เฟองตามสอง และเฟองสามจะกลายเปนเฟองขับและขับเฟองตามสี่ ใหหมุนไปในทิศทาง
เดียวกันกับเฟองขับหนึ่ง ทําใหเพลาขับและเพลาตามหมุนในทิศทางเดียวกัน 

เพลาขับ
1 4

2 3

เพลาตาม

เพลารอง

รูปที่ 1.18 ขบวนเฟองขับ

อัตราสวนความเร็วของขบวนเฟอง คือ

 VR = N4
N1

 = T1
T2

 × T3
T4

 …(1.13)

 อัตราสวนแรงบิด = N1
N4

 = T2
T1

 × T4
T3

 …(1.14)
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ตัวอยางที่ 1.4  ขบวนเฟองของเครื�องมอืกลเครื�องหนึง่ เพลาขบั เพลารอง และเพลาตาม 
ตดิตัง้เฟองขนาดตาง ๆ  ดงัแสดงในรปู จงหาความเรว็รอบของเพลาตาม เมื�อเพลาขบัหมุน 
1,500 รอบตอนาที

เพลาขับ
13

21 16

28
เพลาตาม

เพลารอง  

วิธีทํา N1 = 1,500 rpm, T1 = 13 ฟน, T2 = 21 ฟน, T3 = 16 ฟน, T4 = 28 ฟน

จากสมการที่ (1.13)  

 
N4
N1

 = T1
T2

 × T3
T4

แทนคา N4
1,500 rpm

 = 13
21

 × 16
28

 = 208
588

 

 N4 = 
1,500 rpm × 208

588

 N4 = 530.61 รอบ/ นาที ตอบ

1.3.2 เฟองกลับทางหมุน (Reverse Idler Gear) 

เฟองกลับทางหมุนเปนเฟองที่ใชในการกลับทางหมุนของเพลาตาม โดยที่อัตราทด
ของชุดเฟองไมเปลี่ยนแปลง
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ตัวอยางที่ 1.5  จากรปูเปนชุดเฟองกลบัทางหมนุ เฟอง J ม ี6 ฟน หมนุตามเขม็นาฬกา 
เฟอง I มี 26 ฟน ถูกขับโดยเฟอง J มี 6 ฟน และเฟองกลับทางหมุน มี 12 ฟน จงหา
อัตราสวนของเฟอง

J, 6 ฟน

I, 26 ฟน

เฟองกลับทางหมุน K, 12 ฟน

วิธีทํา เฟองตาม I ถูกขับโดยตรงจากเฟองขับ J

จากสมการที่ (1.7) 

 VRรวม = 
T1
T3

แทนคา VRรวม = 
6

26

VRรวม = 0.231 : 1 ตอบ

และเมื�อใชเฟองกลับทางหมุน K

VR = T1
T2

 = 6
12

 = 0.5 : 1

และเฟองสะพาน K ขับเฟองตาม I

VR = T2
T3

 = 12
26

 = 0.462 : 1

ดังนั้น VRรวม = 0.5 × 0.462 = 0.231 : 1 ตอบ

ซึ่งจะมีอัตราสวนความเร็วเทากับเฟองที่ตอกันโดยตรง แตสามารถกลับทางหมุนได 
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1.3.3 อัตราทดของกระปุกเกียร (Gear Ratio of Gear Box)

เมื�อคันล็อกเฟองอยูในตําแหน^งปลดล็อก เพลาคลัตชซึ่งรับกําลังมาจากเครื�องยนต 
จึงหมุนขับเพลารองและหมุนขับเฟองตําแหน^งตาง ๆ  โดยที่เฟองเกียรตําแหน^งตาง ๆ  บน
เพลากาํลงัจะหมนุตามไปดวยกนั แตเมื�อยังไมมกีารลอ็กตาํแหน̂ง เพลาตามจงึหยดุนิง่ไมหมนุ 
ตามไปดวยอยูในตําแหน^งเกียรวาง (Neutral Gear) ดังแสดงในรูปที่ 1.19

อินพุต เอาตพุต

ชุดเฟองเกียร
ถอยหลัง

ลอชวยแรง

เพลาขอเหวี่ยง

แผนคลัตช
ชุดเฟองเกียรสี่ ชุดเฟองเกียรสอง ชุดเฟองเกียรหา เพลารอง

ชุดเฟองเกียรสาม ชุดเฟองเกียรหนึ่ง

ชุดล็อกเกียร

เพลากําลังเพลาคลัตช

รูปที่ 1.19 ตําแหน^งเกียรวาง

1. ตําแหนงเกียรหนึ่ง (First Gear) เกียรในตําแหน^งน้ีหรือเรียกวา เกียรตํ่า  
(Low Gear) เมื�อเลื�อนคันล็อกเฟองไปที่ตําแหน^งเกียรหนึ่ง หรือเกียรตํ่า ทําใหคันโยก 
เลื�อนตัวล็อกเกียร (Synchromesh) เขาล็อกเฟองเกียรหนึ่งเปนชิ้นเดียวกับเพลากําลัง จึง
เกิดการสงกําลังงานขึ้นจากเฟอง A ขับเฟอง B และเฟอง C ขับเฟอง D เพลากําลังจะ 
มีความเร็วรอบตํ่าสุดแตมีแรงบิดสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 1.20
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ชุดเฟองเกียรหนึ่ง
ตัวล็อกเกียร

A D
B

C

รูปที่ 1.20 ตําแหน^งเกียรหนึ่งหรือเกียรตํ่า

เมื�อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง C มี 8 ฟน และเฟอง D มี 20 ฟน

อัตราสวนแรงบิดเกียรหนึ่ง 

  = จํานวนของฟนเฟองตาม, B
จํานวนของฟนเฟองขับ, A

 × จํานวนของฟนเฟองตาม, D
จํานวนของฟนเฟองขับ, C

  = 16
12

 × 20
8

อัตราสวนแรงบิดเกียรหนึ่ง = 3.33 : 1 = N1
N4

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 N m เพลากําลังจะมีแรงบิด 3.33 N m 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 N m เพลากาํลงัจะมแีรงบดิ 3.33 × 100 = 333 N m 

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ เพลากําลังจะหมุน 1
3.33 = 0.3 รอบ

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 0.3 × 1,000
1

 = 300 รอบ 
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2. ตําแหนงเกียรสอง (Second Gear) ในตําแหน^งนี้ เมื�อเลื�อนคันเกียรไปท่ี 
เกียรสอง ทําใหคันโยกเลื�อนตัวล็อกเกียรเขาล็อกเกียรสองเปนช้ินเดียวกับเพลากําลัง 
จึงเกิดการสงกําลังงานขึ้นจากเฟอง A ขับเฟอง B และเฟอง E ขับเฟอง F ดังแสดง 
ในรูปที่ 1.21

ชุดเฟองเกียรสอง
ตัวล็อกเกียร

A
F

B E

รูปที่ 1.21 ตําแหน^งเกียรสอง

เมื�อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง E มี 10 ฟน และเฟอง F มี 18 ฟน

อัตราสวนแรงบิดเกียรสอง 

  = จาํนวนของฟนเฟองตาม, B
จาํนวนของฟนเฟองขบั, A

 × จาํนวนของฟนเฟองตาม, F
จาํนวนของฟนเฟองขบั, E

  = 16
12

 × 18
10

 

อัตราสวนแรงบิดเกียรสอง = 2.4 : 1 = N1
N4

 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 N m เพลากําลังจะมีแรงบิด 2.4 N m 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 N m เพลากําลังจะมีแรงบิด 2.4 × 100 = 240 N m 

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ เพลากําลังจะหมุน 1
2.4 = 0.42 รอบ

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 0.42 × 1,000
1

 = 420 รอบ 
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3. ตาํแหนงเกียรสาม (Third Gear) ในตาํแหน̂งนี ้เมื�อเลื�อนคันเกียรไปท่ีเกยีรสาม  
ทําใหคันโยกเลื�อนตัวล็อกเกียรเขาล็อกเกียรสามเปนชิ้นเดียวกับเพลากําลัง จึงเกิดการ
สงกําลังงานขึ้นจากเฟอง A ขับเฟอง B และเฟอง G ขับเฟอง H ดังแสดงในรูปที่ 1.22

ตัวล็อกเกียร

A H

G

B

ชุดเฟองเกียรสาม

รูปที่ 1.22 ตําแหน^งเกียรสาม

เมื�อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง G มี 13 ฟน และเฟอง H มี 16 ฟน

อัตราสวนแรงบิดเกียรสาม 

  = จาํนวนของฟนเฟองตาม, B
จาํนวนของฟนเฟองขบั, A

 × จาํนวนของฟนเฟองตาม, H
จาํนวนของฟนเฟองขบั, G

  = 16
12

 × 16
13

 

อัตราสวนแรงบิดเกียรสาม = 1.64 : 1 = N1
N4

 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 N m เพลากําลังจะมีแรงบิด 1.64 N m 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 N m เพลากาํลงัจะมแีรงบดิ 1.64 × 100 = 164 N m

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ เพลากําลังจะหมุน 1
1.64 = 0.61 รอบ

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 0.61 × 1,000
1  = 610 รอบ 
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4. ตําแหนงเกียรสี่ (Fourth Gear) ในตําแหน^งนี้ เมื�อเลื�อนคันเกียรไปที่เกียรสี่ 
ทําใหคันโยกเลื�อนตัวล็อกเกียรเขาล็อกเพลาคลัตชและเพลากําลังเปนชิ้นเดียวกัน จึงเกิด
การสงกําลังงานขึ้นโดยตรงในอัตราสวน 1 : 1 ดังแสดงในรูปที่ 1.23

ตัวล็อกเกียร

รูปที่ 1.23 ตําแหน^งเกียรสี่

5. ตําแหนงเกียรหา (Fifth Gear) เกียรในตําแหน^งนี้หรือเรียกวา เกียรสูง (High 
Gear) เมื�อเลื�อนคันเกียรไปทีเ่กียรหา หรือเกียรสูง ทําใหคันโยกเลื�อนตัวล็อกเกียร เขาล็อก
เกยีรหา เปนชิน้เดยีวกบัเพลากาํลงั จงึเกดิการสงกาํลงังานข้ึนจากเฟอง A ขบัเฟอง B และ
เฟอง L ขับเฟอง M เพลากําลังจะมีความเร็วรอบสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 1.24

ชุดเฟองเกียรหา

A
B M

L

ตัวล็อกเกียร

รูปที่ 1.24 ตําแหน^งเกียรหา
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เมื�อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง L มี 35 ฟน และเฟอง M มี 22 ฟน

อัตราสวนแรงบิดเกียรหา

  = จาํนวนของฟนเฟองตาม, B
จาํนวนของฟนเฟองขบั, A

 × จาํนวนของฟนเฟองตาม, M
จาํนวนของฟนเฟองขบั, L

  = 16
12

 × 22
35

อัตราสวนแรงบิดเกียรหา = 0.84 : 1 = N1
N4

 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 N m เพลากําลังจะมีแรงบิด 0.84 N m 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 N m เพลากําลังจะมีแรงบิด 0.84 × 100 = 84 N m 

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ เพลากําลังจะหมุน 1
0.84 = 1.19 รอบ

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 1.19 × 1,000
1  = 1,190 รอบ 

การหาตาํแหน̂งเกยีรตาง ๆ  ใหสงัเกตทีเ่พลารองเปนหลกั โดยเฟองทีเ่ลก็ทีส่ดุจะเปน
เฟองเกียรหนึ่ง และเฟองที่ใหญขึ้นจะเปนเฟองเกียรสอง เกียรสาม เกียรสี่ เกียรหา  
ตามลําดับ

ขอสังเกต :

6. ตําแหนงเกียรถอยหลัง (Reverse Gear) ในตําแหน^งนี้ เมื�อเลื�อนคันเกียร 
ไปที่เกียรถอยหลัง ทําใหคันโยกเลื�อนเฟองกลับทางหมุน เขาไปขบกับเกียรถอยหลังบน
เพลารองและขบกับเกียรถอยหลังบนเพลากําลัง จึงเกิดการสงกําลังงานขึ้นจากเฟอง J 
ขับเฟอง K และเฟอง K ขับเฟอง I โดยเฟอง J ทวนเข็มนาฬกา เฟอง K หมุนตามเข็ม
นาฬกา และเฟอง I หมุนทวนเข็มนาฬกาในตําแหน^งเกียรถอยหลัง ดังแสดงในรูปที่ 1.25
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A
I

B
K

J

รูปที่ 1.25 ตําแหน^งเกียรถอยหลัง

เมื�อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง J มี 8 ฟน และเฟอง I มี 30 ฟน

อัตราสวนแรงบิดเกียรถอยหลัง  

  = จาํนวนของฟนเฟองตาม, B
จาํนวนของฟนเฟองขบั, A

 × จาํนวนของฟนเฟองตาม, I
จาํนวนของฟนเฟองขบั, J

  = 16
12

 × 30
8

อัตราสวนแรงบิดเกียรถอยหลัง = 5 : 1 = N1
N4

 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 N m เพลากําลังจะมีแรงบิด 5 N m 

เมื�อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 N m เพลากําลังจะมีแรงบิด 5 × 100 = 500 N m 

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ เพลากําลังจะหมุน 1
5  = 0.2 รอบ

เมื�อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 0.2 × 1,000
1

 = 200 รอบ 

1.4 ระบบเฟองดาวเคราะห (Planetary Gear System)
ระบบเฟองดาวเคราะหเปนระบบเฟองที่มีความสําคัญในงานวิศวกรรมสมัยใหม 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็วและแรงบิด รวมทั้งสามารถพบไดในทุกระบบ เชน ชุด
เฟองทดในเกยีรอตัโนมัต ิมอเตอรสตารต และชดุเฟองทดในโรงงานอตุสาหกรรม และแผง
โซลารเซลล เปนตน โดยตัวตนกําลังจะหมุนดวยความเร็วรอบนอยกวากําลังงานเอาตพุต 
ทําใหเพิ่มแรงบิดและประหยัดพลังงาน
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เฟองดาวเคราะห จะประกอบดวย 

1. เฟองวงแหวน (Ring Gear) เปนแบบเฟองฟนในซึ่งเปรียบเสมือนจักรวาล

2. เฟองกลาง (Sun Gear) ซึ่งเปรียบเสมือนดวงอาทิตย

3. เฟองพิเนียน (Planetary Gears) จํานวน 3 - 5 ตัว ซึ่งเปรียบเสมือนดาวเคราะห 
ทีโ่คจรรอบดวงอาทติยโดยเฟองพิเนยีนจะสวมกบัสลกับนเรอืนเฟองพเินยีน (Planet Carrier)  
โดยจะหมุนเปนอิสระรอบ ๆ  สลัก ดังแสดงในรูปที่ 1.26

เรือนเฟองพิเนียน (D)

เฟองวงแหวน (C)

เฟองพิเนียน (B)

เฟองตัวกลาง (A)

รูปที่ 1.26 ชุดเฟองดาวเคราะห

1.4.1 การหาอัตราทดของระบบเฟองดาวเคราะห 
(Ratio of Planetary Gear System) 

ในระบบเฟองดาวเคราะห การคํานวณหาอตัราสวนแรงบดิและทิศทางการหมนุของ
แตละเฟองจะเปลีย่นไปตามการยดึเฟองแตละตวั ซึง่กลไกการยดึเฟองดาวเคราะหเพื�อให
ไดอัตราสวนแรงบิดและทิศทางการหมุนตามที่ตองการจะมีอยู 3 เกียร ไดแก 

1. ตาํแหนงเกยีรตํา่ (Low Gear) การสงกาํลงัในตาํแหน̂งนีจ้ะยดึเฟองวงแหวน (C)  
อยูกบัที ่เฟองกลาง (A) จะหมนุขบัเฟองพเินยีน (B) หมุนไปรอบ ๆ  เฟองวงแหวน (C) แลว 
เฟองพิเนียน (B) จะพาเรือนเฟองพิเนียน (D) หมุนตามไปดวย ดังแสดงในรูปที่ 1.27
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ตาม

C ยึดอยูกับที่

ขับ
A

D

B

 
เรือนเฟอง 
พิเนียนตาม

เฟอ
งกลาง

ขบั
ยึดเฟองวงแหวน

รูปที่ 1.27 ระบบเฟองดาวเคราะหในตําแหน^งเกียรตํ่า

 อัตราสวนแรงบิด = จาํนวนของฟนเฟองวงแหวน
จาํนวนของฟนเฟองกลาง

 + 1

 อัตราสวนแรงบิด = Zc
Za

 + 1 …(1.15)

เมื�อ Za คือ จํานวนของฟนเฟองกลาง
 Zc คือ จํานวนของฟนเฟองวงแหวน

2. ตําแหนงเกียรสอง (Second Gear) การสงกําลังในตําแหน^งนี้จะยึดเฟอง
กลาง (A) อยูกับที่ เฟองวงแหวน (C) จะหมุนขับทําใหเฟองพิเนียน (B) หมุนไปรอบ ๆ  
เฟองกลาง (A) และพาเรือนเฟองพิเนียน (D) หมุนตามไปดวย ดังแสดงในรูปที่ 1.28

C ขับ

ตาม
A ยึดอยูกับที่

B

D

    
เรือนเฟอง 
พิเนียนตาม

เฟอ
งวงแ

หวนขับ

ยึดเฟองกลาง

รูปที่ 1.28 ระบบเฟองดาวเคราะหในตําแหน^งเกียรสอง
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 อัตราสวนแรงบิด = จาํนวนของฟนเฟองกลาง
จาํนวนของฟนเฟองวงแหวน

 + 1

 อัตราสวนแรงบิด = Za
Zc

 + 1 …(1.16)

3. ตาํแหนงเกียรสงู (High Gear) การสงกําลงัในตาํแหน̂งนีจ้ะยดึเฟองกลาง (A) 
อยูกับที่ เรือนเฟองพิเนียน (D) จะขับหมุนพาเฟองพิเนียน (B) ที่อยูบนเรือนหมุนไปรอบ ๆ  
เฟองกลาง (A) และพาใหเฟองวงแหวน (C) หมุนตามไปดวย ดังแสดงในรูปที่ 1.29

C ตาม

A ยึดอยูกับที่

B

D ขับ

   
เรือนเฟอง 
พิเนียนขับ

เฟอ
งวงแ

หวนตาม

ยึดเฟองกลาง

รูปที่ 1.29 ระบบเฟองดาวเคราะหในตําแหน^งเกียรสูง

 อัตราสวนแรงบิด = จาํนวนของฟนเฟองวงแหวน
จํานวนของฟนเฟองกลาง + จํานวนของฟนเฟองวงแหวน

 อัตราสวนแรงบิด = Zc
Za + Zc

 …(1.17)

4. ตําแหนงกลับทางหมุน (Reverse Gear) การสงกําลังหมุนกลับทาง เรือน 
เฟองพิเนียน (D) จะถูกยึดอยูกับที่ เฟองพิเนียน (B) จะหมุนรอบ ๆ  สลักที่อยูบนเรือน 
เฟองพเินยีน (D) ทาํใหระบบดาวเคราะหกลายเปนขบวนเฟองธรรมดา โดยเฟองพิเนยีน (B)  
จะทําหนาที่เปนเฟองสะพาน เฟองกลาง (A) จะหมุนขับและเฟองพิเนียนจะหมุนตาม 
ในทศิทางตรงกนัขามทาํใหเฟองวงแหวน (C) หมุนตามไปดวยในตาํแหน̂งกลบัทางหมนุกับ
เฟองกลาง (A) ดังแสดงในรูปที่ 1.30
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C ตาม

A

B

D ยึดอยูกับที่
ขับ

   

ยึดเรือน 
เฟองพิเนียน

เฟอ
งกลาง

ขับ

เฟองวงแหวนตาม 
กลับทางหมุน

รูปที่ 1.30 ระบบเฟองดาวเคราะหในตําแหน^งกลับทางหมุน

 อัตราสวนแรงบิด = – จาํนวนของฟนเฟองวงแหวน
จาํนวนของฟนเฟองกลาง

 อัตราสวนแรงบิด = – Zc
Za

 …(1.18)

เครื�องหมายลบ (–) ในสมการแสดงวาเพลาขับและเพลาตามหมุนไปในทิศทาง 
ตรงกันขาม

ขอสังเกต :

ตัวอยางที่ 1.6  เฟองดาวเคราะหชุดหนึ่ง ดังแสดงในรูป เฟองวงแหวน Zc มี 56 ฟน 
เฟองตัวกลาง Za มี 10 ฟน เฟองพิเนียน Zb มี 20 ฟน จงหาอัตราสวนแรงบิด

เฟองกลางเฟองพิเนียน

เฟองวงแหวน

เรือนเฟองพิเนียน
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วิธีทํา Za = 10T,  Zb = 20T, Zc = 56T

(1) ตําแหน<งเกียรตํ่า (Low Gear) จากสมการที่ (1.15)

 อัตราสวนแรงบิด = จาํนวนของฟนเฟองวงแหวน
จาํนวนของฟนเฟองกลาง

 + 1

 อัตราสวนแรงบิด = Zc
Za

 + 1

แทนคา อัตราสวนแรงบิด = 56
10

 + 1

 อัตราสวนแรงบิด = 6.6 : 1

เมื�อเพลาเฟองกลางมีแรงบดิ 1 N m เพลาเรอืนเฟองพเินยีนจะมแีรงบดิ 6.6 N m 

เมื�อเพลาเฟองกลางมีแรงบิด 100 N m เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะมีแรงบิด 
 6.6 × 100 = 660 N m 

เมื�อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน 

 1
6.6 = 0.152 รอบ

เมื�อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1,000 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน

 
0.152 × 1,000

1
 = 152 รอบ 

(2) ตําแหน<งเกียร 2 (Second Gear) จากสมการที่ (1.16)

 อัตราสวนแรงบิด = จาํนวนของฟนเฟองกลาง
จาํนวนของฟนเฟองวงแหวน

 + 1

 อัตราสวนแรงบิด = Za
Zc

 + 1

แทนคา อัตราสวนแรงบิด = 10
56

 + 1

 อัตราสวนแรงบิด = 1.18 : 1

เมื�อเพลาเฟองวงแหวนมแีรงบดิ 1 N m เพลาเรอืนเฟองพิเนยีนจะมแีรงบดิ 1.18 N m 

เมื�อเพลาเฟองวงแหวนมีแรงบิด 100 N m เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะมีแรงบิด 
 1.18 × 100 = 118 N m 
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เมื�อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน 

 1
1.18

 = 0.85 รอบ

เมื�อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1,000 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน 

 
0.85 × 1,000

1
 = 850 รอบ 

(3) ตําแหน<งเกียรสูง (High Gear) จากสมการที่ (1.17)

 อัตราสวนแรงบิด = จาํนวนของฟนเฟองแหวน
จาํนวนของฟนเฟองกลาง + จาํนวนของฟนเฟองวงแหวน

 อัตราสวนแรงบิด = Zc
Za + Zc

แทนคา อัตราสวนแรงบิด = 56
20 + 56

 

 อัตราสวนแรงบิด = 0.74 : 1

เมื�อเพลาเรือนเฟองพเินยีนมแีรงบดิ 1 N m เพลาเฟองวงแหวนจะมแีรงบดิ 0.74 N m 

เมื�อเพลาเรือนเฟองพิเนียนมีแรงบิด 100 N m เพลาเฟองวงแหวนจะมีแรงบิด 
 0.74 × 100 = 74 N m 

เมื�อเพลาเรือนเฟองพิเนียนหมุนไป 1 รอบ เพลาเฟองวงแหวนจะหมุน 

 1
0.74

 = 1.35 รอบ

เมื�อเพลาเรือนเฟองพิเนียนหมุนไป 1,000 รอบ เพลาเฟองวงแหวนจะหมุน 

 1.35 × 1,000
1

 = 1,350 รอบ 

(4) ตําแหน<งกลับทางหมุน (Reverse Gear) จากสมการที่ (1.18)

 อัตราสวนแรงบิด = – จาํนวนของฟนวงแหวน
จาํนวนของฟนเฟองกลาง

 อัตราสวนแรงบิด = – Zc
Za

แทนคา อัตราสวนแรงบิด = – 56
10

 

 อัตราสวนแรงบิด = – 5.6 : 1




