
เครื่องมือท่ัวไป  หมายถึง  เครื่องมือท่ีสามารถใช้งานในการซ่อม  ถอดประกอบ
ชิ้นส่วน  ปรับแต่งระบบต่าง ๆ ในรถจักรยานยนต์  เช่น

วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

ชื่อหน่วย  เครื่องมือที่ใช้ในงานจักรยานยนต์

ชื่อเรื่อง  เครื่องมือท่ัวไปและ เครื่องมือพิเศษ

โดยทั่ว ๆ ไปจะแบ่งเครื่องมือออกได้เป็น 2 ประเภทคือ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.1.1  ประแจปากตาย  (Open-end  Wrench)

รูปที่  1.1  มุมและขนาดของประแจปากตาย



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โโดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

ผิด ถูก

ผดิ

รูปที่  1.2  การใช้งานประแจปากตาย



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.3  ลักษณะของประแจแหวนขนาดต่าง ๆ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

ผิด ถกู

รูปที่  1.4  วิธีการใช้งานประแจแหวน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.5  ลักษณะของประแจรวม



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.6  ลักษณะของประแจกระบอกและด้ามขัน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.7  ลักษณะของประแจเลื่อน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1)  ประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้  (Deflecting  Beam)

รูปที่  1.8  ลักษณะของประแจวัดแรงบิดแบบเข็มชี้



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.9  ลักษณะของประแจวัดแรงบิดแบบหน้าปัด



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.10  ลักษณะของประแจแรงบิดแบบไมโครมิเตอร์



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

ดา้มขนั

ขนาดปากประแจ

รูปที่  1.11  ลักษณะของประแจแอล



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.12  ลักษณะของประแจจับท่อ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.13  ลักษณะของประแจถอดสตัดและการใช้งาน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.14   ลักษณะของประแจถอดหัวเทียนและการใช้งาน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

ปากแบน หวัแฉก หวับอ็กซ์

รูปที่  1.15  ลักษณะของปากไขควงและการใช้งาน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.16  ลักษณะของไขควงขนาดต่าง ๆ  (ระบบเมตรกิ)



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.3.1  คีมเลื่อน  (Combination  Plier)

รูปที่  1.17  ลักษณะของคีมเลื่อน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.18  ลักษณะของคีมปากจิ้งจก



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.3.3  คีมตัด  (Diagonal  Cutter  Plier)

รูปที่  1.19  ลักษณะของคีมตัด



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.20  ลักษณะของคีมล็อก



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่  1.21  ลักษณะของคีมเลื่อนล็อก



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.4  ค้อน  (Hammer)

1.1.4.1  ค้อนหัวกลม  (Ball  Peen  Hammer)

รูปที่  1.22  ลักษณะของค้อนหัวกลม



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.4.2  ค้อนทองเหลือง  (Brass  Hammer)

รูปที่  1.23  ลักษณะของค้อนทองเหลือง



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.4.3  ค้อนพลาสติก  (Plastic  Hammer)

รูปที่  1.24  ลักษณะของค้อนพลาสติก



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.4.4  ค้อนยาง  (Rubber  Hammer)

รูปที่  1.25  ลักษณะของค้อนยาง



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.5  สกัด  (Cold  Chisel)

รูปที่  1.26  ลักษณะของปากสกัดแต่ละชนิด



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.6  เหล็กน าศูนย์  (Center  Punch)

รูปที่  1.27  ลักษณะของเหล็กน าศูนย์



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.7  เหล็กส่ง  (Punch)

1.1.7.1  เหล็กส่งเรียว  (Starting  Punch)

1.1.7.2  เหล็กส่งสกัด  (Pin  Punch)

1.1.7.3  เหล็กส่งปรับรู  (Aligning  Punch)

รูปที่  1.28  ลักษณะของเหล็กส่งชนิดต่าง ๆ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

รูปที่ 1.29  ลักษณะการใช้งานเหล็กส่ง



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.8  ตะไบ  (File)

รูปที่  1.30  ลักษณะของตะไบแบบต่าง ๆ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.9  เลื่อยตัดเหล็ก (Hacksaw)

รูปที่  1.31  ลักษณะของเลื่อยตัดเหล็ก



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.1.10  เครื่องมือท าความสะอาดชิ้นส่วน  (Cleaning  Tool)

รูปที่  1.32   ลักษณะของเครื่องมือท าความสะอาดชนิดต่าง ๆ และการใช้งาน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2  เครื่องมือพิเศษ  (Special  Tools )

เครื่องมือพิเศษ หมายถึง  เครื่องมือที่ใช้งานเฉพาะอย่าง  เพื่อให้ช่างซ่อมเกิด
ความคล่องตัวในการซ่อมและยังช่วยป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่
ชิ้นส่วนนั้น  รูปร่างลักษณะของเครื่องมือพิเศษนี้จะออกแบบตามลักษณะการใช้
งานเฉพาะอย่าง

เครื่องมือพิเศษ  มีอยู่หลายแบบซึ่งพอจะแบ่งได้ดังนี้



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.1  เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก  (Flywheel  Holder)

1.2.1.1 เครื่องมือจับล้อแม่เหล็กแบบเดือยล็อก ดังแสดงในรูปที่  1.33

รูปที่ 1.33 ลักษณะของเครื่องมือจับล้อแม่เหล็กแบบเดือยล็อก



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.1.2  เครื่องมือจับล้อแม่เหล็กแบบใช้ความฝืด  ดังแสดงในรูปที่  1.34

รูปที่ 1.34 ลักษณะของเครื่องมือจับล้อแม่เหล็กแบบความฝืด



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.2  เครื่องมือดูดล้อแม่เหล็ก (Magneto  Puller)

1.2.2.1  เครื่องมือดูดล้อแม่เหล็กแบบเกลียวนอก ดังแสดงในรูปที่  1.35

รูปที่  1.35  ลักษณะของเครื่องมือดูดล้อแม่เหล็กแบบเกลียวนอก



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 8  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.2.2  เครื่องมือดูดล้อแม่เหล็กแบบเกลียวใน ดังแสดงในรูปที่  1.36

รูปที่ 1.36  ลักษณะของเครื่องมือดูดล้อแม่เหล็กแบบเกลียวใน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.3  เครื่องมือดูดสลักลูกสูบ  (Piston  Pin  Puller)

รูปที่ 1.37  ลักษณะของเครื่องมือดูดสลักลูกสูบ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.4  เครื่องมือลอ็กก้านสูบ  (Conectingrod Topper)

รูปที่ 1.38 ลักษณะของเครื่องมือล็อกก้านสูบ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.5  เครื่องมือถอดสปริงลิ้น (Valve  Spring  Compression Assy)

รูปที่ 1.39  ลักษณะของเครื่องมือถอดสปริงลิ้น



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.6  เครื่องมือดูดลูกปืน   (Bearing  Pullers)

รูปที่ 1.40 ลักษณะของเครื่องมือดูดลูกปืน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.7  เครื่องมือแยกแคร้ง (Crankcase  Seperating Tools)

รูปที่ 1.41  ลักษณะของเครื่องมือแยกแคร้ง



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.8   เครื่องมือดูดประกอบเพลาข้อเหวี่ยง  (Crank  Shaft  Installer )

รูปที่ 1.42 ลักษณะของเครื่องมือประกอบเพลาข้อเหวี่ยง



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.9   เครื่องมือจับยึดดุมคลัตช์ (Clutch   Sleeve  Hub  Holder)

2.9.1  เครื่องมือจับดุมคลัตช์แบบตายตัว (Clutch  Sleeve Hub Holder 
Fixed)

รูปที่ 1.43  ลักษณะของเครื่องมือจับดุมคลัตช์แบบตายตัว



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.9.2  เครื่องมือจับยึดคุมคลัตช์แบบปรับขยายได้  
(Clutch  Sleeve Hub Holder  Adjustable)

รูปที่ 1.44  ลักษณะของเครื่องมือจับดุมคลัตช์แบบปรับขยายได้



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.10  เครื่องมือถอดประกอบคลัตช์ ระบบ  P.E.C.S.  (Clutch  Remover)

รูปที่ 1.45 ลักษณะของเครื่องมือถอดประกอบคลัตช์ระบบ P.E.C.S  และการใช้งาน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.11 เครื่องมือตัดโซ่ (Chain  Cutter Tool)

รูปที่ 1.46 ลักษณะของเครื่องมือตัดโซ่



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

2.12  เครื่องมือถอดซีล (Oil  Seal  Remover)

รูปที่ 1.47 ลักษณะของเครื่องมือถอดซีล



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.13  ประแจขันซี่ลวดวงล้อ  (Wheel  Spoke  Nipple  Wrench)

รูปที่ 1.48 ลักษณะของประแจขันซ่ีลวด



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.14  เครื่องมือปรับตั้งระยะห่างลิ้น   (Valve  Adjusting  Holder)

รูปที่ 1.49  ลักษณะของเครื่องมือปรับตั้งระยะห่างลิ้น



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.15  ประแจถอดแกนบังคับเลี้ยว  (Steering   Stem  Lock   Nut  Wrench)

รูปที่ 1.50 ลักษณะของประแจถอดแกนบังคับเลี้ยว



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.16  เครื่องมือประกอบตลับลูกปืนและซีล
(Bearing and  Oil  Seal  Installing   Tool )

รูปที่ 1.51 ลักษณะของเครื่องมือประกอบตลับลูกปนื



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.17  เครื่องมือจับไส้โช้กอัพหน้า   (Fork  Cylinder  Holder  Adapter)

รูปที่ 1.52  ลักษณะของเครื่องมือจับไส้โช้กอัพหน้า



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.18 เครื่องมือประกอบเบ้าลูกปืนคอ  (Steering  Race Installer)

รูปที่ 1.53 ลักษณะของเครื่องมือประกอบเบ้าลูกปืนคอและการใช้งาน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.19  เครื่องมือประกอบซีลโช้กอัพหน้า  (Front  Fork  Oil  Seal  Installer)

รูปที่ 1.54  ลักษณะของเครื่องมือประกอบซีลโช้กอัพและการใช้งาน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.20 คีมถ่างแหวนสปริงล็อกนอก  (Snap  Ring  Plier Opening  Type)

รูปที่ 1.55  ลักษณะของคีมถ่างแหวนสปริงล็อกนอก



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.21 คีมบีบแหวนสปริงล็อกใน  (Snap  Ring   Plier Closing  Type)

รูปที่ 1.56  ลักษณะของคีมบีบแหวนสปริงล็อกใน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.22 ไขควงตอก  (Shock  Screwdriver)

รูปที่ 1.57  ลักษณะของไขควงตอกและการใช้งาน



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.23  ไดอัลเกจ (Dial  Gauge)

 

ข ด  ก  น น้าป ด 

 ั    ก 

 ข ม ั น 

 ข ม า ข  นา  กา ัด 

ข  นา  กา 

ก้าน  ด 

แกน     น  ั  ัด 

นา  กา ัด 

ระ ะ ั    กัด  าม      

รูปที่ 1.58  ลักษณะของไดอัลเกจ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.24  ฟิลเลอร์เกจ (Feeler  Gauges)

รูปที่ 1.59 ลักษณะของฟิลเลอร์เกจ



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์

1.2.25 มัลติมิเตอร์  (Multimeter)

  น้าป ด 

 ข ม 

  ก  ดปรั  ั   

รูปที่ 1.60 ลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม



วชิางานจกัรยานยนต์    รหสัวชิา 2101-2102               หน่วยที ่ 1  

โดย ครูอุไร  รตันภกัด ีสาขางานยานยนต์


