


การซ่อมบ ารุง ระบบเบรกจักรยาน  
• เบรคของจกัรยานมีหลากหลายแบบ ขึน้อยูก่บัการใช้งานและลกัษณะของตวัจกัรยานเป็นส าคญั  เน่ืองจากระบบ

เบรคเป็นอปุกรณ์ที่ชว่ยลดป้องกนัและอบุตัเิหตไุด้ ดงันัน้ควรตรวจเช็คยางเบรค ดคูวามสกึหรอ หากใช้มานานจน
ยางเบรกสกึ ก็ควรที่จะเปลี่ยนยางเบรกใหม ่ตรวจสอบวา่มือเบรคยงัใช้งานได้ทัง้สองข้างแบบเทา่ๆ กนัหรือไม ่หาก
กดบีบเบรคลกึมากกวา่ปกติให้ท าการปรับความตงึของสายเบรคทนัที เช็ดท าความสะอาดก้านเบรคและยางเบรค
อยูเ่สมอให้อยูใ่นสภาพที่ใหมแ่ละสะอาด 

 
     การดแูลรักษายางเบรค 
   1.  เก็บจกัรยานให้พ้นจากความร้อน และแสงแดด  เพราะอาจท าให้ยางเสื่อมเร็วกวา่อายกุารใช้งานปรกติ 
   2.   ฝุ่ น และเศษดิน หิน  จะท าให้ประสิทธิภาพการเบรคลดลง  สง่ผลให้ยางเบรคและขอบล้อเสียหาย 
          และสกึก่อน ก าหนด  ควรล้างท าความสะอาดและเช็ดให้แห้ง อยา่งสม ่าเสมอ   
     การตรวจสอบความพร้อมของระบบเบรก  
   1.  ตรวจสอบระยะมือเบรควา่ เม่ือกดเบรกในระดบักลางแล้วเบรกอยู ่ หากบีบมือเบรคลกึมากกวา่ปรกติ  
        หรือแข็งจนกดลงไมไ่ด้ อาจเกิดจากสายหยอ่นหรือตงึเกินไป 
   2. เนือ้ยางเบรคแข็ง เน่ืองจากเสื่อมสภาพ  จดุสงัเกตคือเม่ือใช้เล็บจิกที่เนือ้ยางเบรกจะรูสกึแข็งและเม่ือดดู้วย 
          สายตา จะเห็นรอยแตกลายงา 
   3. เนือ้ยางเบรคบาง  เน่ืองจากสกึหรอจากการใช้งาน  สงัเกตได้จากร่องของยางเบรกหากไมมี่ร่องแสดงวา่ถึงเวลา 
        เปลี่ยนยางเบรก  
    



 
 เคร่ืองมือที่ต้องใช้ปรับตัง้ ระบบเบรก 

                                                        

                                                        ประแจปากตายตามรุ่นและประเภท 

                                                         ของจกัรยานส าหรับรถจกัยานทัว่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        ประแจหกเหล่ียมส าหรับรถประเภทเสือหมอบ  

                                                        เสือภเูขา   
       
 

 

 



อาการที่มักพบบ่อย 
1. สายเบรคหย่อนเกินไป   จดุสงัเกตคือเม่ือกดมือเบรกแล้วจะลกึมากกวา่ปรกติ  ( เบรกติดสมัผสักบัมือจบั ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. สายเบรคตึงเกินไป   จดุสงัเกตคือเม่ือกดมือเบรกแล้ว  มีอาการแข็งและกดไมล่ง 
 

 

 

 

 

 
             



วธีิท่ี 1   โดยการปรับจูนสายเบรค 
 
ขั้นตอนท่ี 1   ตรวจสอบอาการ และหมุนตวัปรับตั้งสายท่ีบริเวณตวัเบรค  
ทวนเขม็นาฬิกา  = จะท าใหส้ายตึงข้ึน  
ตามเขม็นาฬิกา   = จะท าใหส้ายหยอ่นลง  

 



ขั้นตอนที่   2   ตรวจเช็คระดบัความตึง – หยอ่น สายเบรคใหอ้ยูใ่นระดบัพอดี  
โดยสงัเกตุจากระดบัของมือเบรค เม่ือกดเบรคแลว้ใหอ้ยูใ่นระดบักลาง และเบรคไดส้นิท    



วธีิที่ 2   ส าหรับจกัรยานทัว่ไป 
วธีิการแก้ไข     ปรับตั้งความตึง-หยอ่น โดยการปรับดึงท่ีสายเบรค   

 

ให้สงัเกตลกัษณะตวัเบรคแตล่ะชนิด จะมีความแตกตา่งกนั ซงึอปุกรณ์ที่เคร่ืองมือที่ใช้จะแตกตา่งออกไปเชน่กนั  

 

 

 

 

                                                                      ส าหรับจกัรยานทัว่ไปจะใช้ประแจปากตายไขน๊อต 

                                                                      ส าหรับการปรับความตงึ-หยอ่นของสายเบรค 
 

 

 

 

                                                                       
                                                                       ส าหรับจกัรยานเสือหมอบ หรือเสือภเูขาจะใช้ประแจหกเหลี่ยม 

                                                                       เพ่ือปรับความตงึ-หยอ่นของสายเบรค 



 

ขั้นตอนท่ี 1   ใชป้ระแจไขน๊อต เพ่ือคลายความแน่นท่ีบริเวณจุดยดึสายเบรค 

   

 

                                                 ประเดน็ส าคัญ 
                                                    - บีบบริเวณยางเบรคให้ใกล้กบัล้อจกัรยาน 

                                                                             - ไขน๊อตเพ่ือคลายความแน่นของสายเบรคโดยหมนุประแจ 

                                                                                 ทวนเข็มนาฬิกา  (  คลายน๊อตพอให้สายเบรคเลื่อนได้ ไมต้่อง 

                                                                                 หมนุน๊อตออกจนหมด ) 



ขัน้ตอนที่ 2   ปรับดงึสายเบรกเพ่ือปรับความ ตงึ – หย่อน ของสายเบรก  

                                                      

                                                      ประเดน็ส าคัญ 

                                                          -    1.  บีบบริเวณจดุยางเบรคให้ใกล้กบัล้อจกัรยาน 

                                                     2. ท าการดงึสายเบรคลง เพ่ือเพ่ิมความตงึของสายเบรค  ในกรณี 

                                                                                             สายเบรกหยอ่นเกินไป ( ก ามือเบรคลกึ) 

                                                                     3. ท าการ ดนัสายเบรคขึน้ เพ่ือ คลายสายเบรคให้หยอ่นมากขึน้  

                                                                                             ในกรณี สายเบรคตงึเกินไป ( ก ามือเบรคแล้วแข็ง ) 



ขั้นตอนท่ี  3   ตรวจเช็คระดบัความตึง – หยอ่น สายเบรค ใหอ้ยูใ่นระดบัพอดี   

                                              
                                         ประเดน็ส าคัญ 
                                                                  

                                                                   ยางเบรคต้องอยใูนระดบัเหมาะสม ไมห่า่งหรือติดกบัวงล้อจกัรยานเกินไป 

                                                                    ( ประมาณ 5 มิลลิเมตร ) 
 

 

 

 

                                                                    ระดบัของมือเบรก เม่ือกดเบรกแล้วอยูใ่นระดบักลาง และเบรกได้อยา่ง 

                                                                 สนิท 



การเปลี่ยนยางเบรค   กรณียางเบรคเสื่อม หรือ ยางเบรคสกึ  
การตรวจสอบยางเบรคเพ่ือท าการเปลี่ยน 
 

 

                                                          วธีิสังเกตุ 
                                                         1. ยางเบรกหาคไมมี่ร่องของยางเบรกหรือ มีความบางจนเกือบติดกบัจดุยดึ              

                                                                          เกิดจากอาการสกึของยางเบรค สง่ผลให้เบรกไมอ่ยู ่

                                                                      2.  ยางเบรคแข็ง หรือ มีรอยแตกลายงา เกิดจากอาการยางเสื่อม สง่ผลให้ 

                                                                            เบรกไมอ่ยู ่
                                                           

                                                                       

 
 

 
 

 



การเปลี่ยนยางเบรก 

                                           ขัน้ตอนที่ 1 
                                                                                  ถอดชดุยางเบรกออกจาก ก้ามเบรกโดย ให้ท าการ ใช้ประแจ 

                                                                                  ปากตาย หรือประแจหกเหลี่ยมเพ่ือถอดชดุยางเบรกออกมา 

                                                                                  ทวนเข็ม นาฬิกา 



ขั้นตอนท่ี 2    ถอดยางเบรคเดิม ออกจากชุดยางเบรค 
 
 

                       
                                                                                                                      

 

 

 

  

 

   ไขน๊อตที่ยดึยางเบรคโดยหมนุ                ใช้นิว้หวัแมมื่อ ดนัยางเบรคไป                       รูปเม่ือถอดแยกชิน้สว่นออก 

   ทวนเข็มนาฬิกา  เพ่ือถอดยาง                   ข้างหน้า  เพ่ือดนัยางเบรคที่                            ทัง้หมดแล้ว  

  เบรคเดิมออก                                            เสื่อมสภาพออกมา  
                                                                                       



ขั้นตอนที่ 3   ใส่ยางเบรคใหม่  

 
 
 
    
 
 
 
 
 ใสย่างเบรคจากด้านบน โดย                      เม่ือยางเบรคเสมอกนัทัง้สองด้าน                 น ายางเบรคที่เปลี่ยนเสร็จแล้ว 
  ดนัยางเบรคให้เข้าล็อคและ                       ให้ท าการไขน๊อตยดึยางเบรคกบั                   มายดึให้เข้ากบัตวัก้ามเบรกโดย 
  เลื่อนยางเบรคลงมาให้สดุ                          ตวัฐานให้แน่น                                            ขนัน๊อตยดึให้แน่น 
      
 
 
                                           
 
                                                         



ขัน้ตอนที่ 4   ตรวจสอบการติดตัง้ ความปลอดภยั  

 
                                       

 

                                      ยางเบรคต้องอยใูนระดบัเหมาะสมไมห่า่งหรือติดกบัวงล้อ 

                                                   จกัรยานเกินไป (ระยะประมาณ  2-3 มิลลิเมตร ) 

 

 

 

                                     

                                                

                                                  เม่ือเบรคแล้ว แน่นสนิทไม่ล่ืนไหล 

 

 



การดแูลรักษาและเปล่ียนยางนอก-ยางใน 

• ยางเป็นอปุกรณ์ที่ต้องการดแูลรักษาอยา่งสม ่าเสมอ ไมย่างเป็นสว่นที่สมัผสักบัผิวถนน หมัน่ตรวจตราวา่ ล้อยดึติด
แน่นกบัขาตะเกียบดีหรือไม ่ล้อต้องตัง้ตรงและไมถ่กูบัยางเบรก โดยขณะที่ไมไ่ด้ใช้เบรก เช็คความดนัลมยาง โดย
ให้สงัเกตที่แก้มยางจะมีรายละเอียดของแรงดนัลมยางรุ่นนัน้ ถ้าลมยางออ่น จะท าให้ต้องออกแรงป่ันมากกวา่ปกติ 
ยางทีอ่อ่นจะเพ่ิมแรงต้าน และอาจท าให้ขอบล้อเสียหายได้เม่ือเกิดการกระแทกกบัพืน้ผิวถนน. 

 

     การดแูลรักษายาง 

   1.  เก็บจกัรยานให้พ้นจากความร้อน และแสงแดด  เพราะอาจท าให้ยางเสื่อมไวก่อนอายกุารใช้งาน 

   2.   คอยตรวจสอบลมยางอยา่งสม ่าเสมอ ไมใ่ห้แข็งหรือ ออ่น จนเกินไป 
     การตรวจสอบความพร้อมของระบบยาง  

   1.  ตรวจสอบความสกึหรอของยางและความเสียหาย โดยสงัเกต จาก  

           - ดอกยาง วา่ลายของดอกยางยงัมีอยู ่ 

           - เนือ้ยางไมแ่ข็งกระด้าง และไมแ่ตกลายงา  

           - เนือ้ยางไมมี่ร่องรอยของมีคมบาด หรือ เศษหินฝังในเนือ้ยาง  
        

          



เคร่ืองมือซ่อมบ ารุง ส าหรับปะ-เปลี่ยน ยางนอกและยางใน 

 
 

 

                                                           1.  ท่ีงดัยางจ านวน 2 ช้ิน            
 

 

           

                                                        2.  กาวส าหรับปะยาง    
                                                        3. กระดาษทรายเบอร์ 400   

                                                        4. แผน่กาวส าหรับปะยาง   



วธีิการซ่อมบ ารุง การปะ-เปลี่ยน ยางใน 
หากพบปัญหายางแบน โดยเม่ือสบูลมแล้วลมไมเ่ข้าหรือลมซมึออกจากยาง  อาจเกิดจากยางร่ัวอนัเน่ืองมาจาก  
เศษแก้ว เศษหินแหลมได้แทงเข้าเนือ้ยาง ลกึไปถึงยางชัน้ใน  ต้องท าการ ปะยาง  หรือเปลี่ยนยาง เพ่ือความปลอดภยั  
และป้องกนัขอบล้อเกิดความเสียหาย  

 

  ขัน้ตอนที่  1  ท าการถอดล้อ ออกจากตวัจกัรยาน     
 

 

                                                            

 
  
     
        ขนัน๊อต เพ่ือคลายตวัล็อคล้อ                                 ออกแรงกดล้อจกัรยานลงด้วยมือข้างหนึ่ง 
      โดยด้านหนึ่งหมนุตามเข็มนาฬิกา                            และมืออีกข้างหนึ่งจบับริเวณตวัจกัรยานพร้อม 
       และอีกด้านหนึ่งหมนุทวนเข็มนาฬิกา                        กบัดงึขึน้ 
 

  



ขั้นตอนที่ 2  งดัยางในออกมา เพ่ือน ามาตรวจสอบจุดร่ัวซึม 

                           
                                                                                 1.  ไลล่มยางออกให้หมดในกรณีมีลมค้างในยาง เพ่ือให้สามารถ  
                                                                                            ถอดยางในได้อยา่งสะดวกโดยการหมนุเกลียวตรงปลายจกุลม                                                                                                                                                                                            
เ                                                                                           ทวนเข็มนาฬิกาและกดไลล่มโดยใช้นิว้กดบริเวณปลายจกุลม  
                                                                                             เพ่ือไลล่มออก 

 
                              
          
 

 

 
 

2.ใช้ที่งดัยางโดยการน าสว่นปลายสอดเข้าไปบริเวณ ใต้ขอบยางนอก และงดัยางออกมาโดยการกดตวัที่งดัยางลง เพ่ือให้ยางนอก   
ออกมาจากขอบล้อและงดัค้างไว้โดยไมต้่องดงึออก   
 
 
 
 



j 

                            
 

 
3. น าที่งดัยางอนัที่สอง งดัยางโดยใช้สว่นปลายสอดเข้าไปบริเวณใต้ขอบยางนอกโดยเว้นระยะหา่งประมาณ   

          1 คืบ หรือน้อยกวา่นัน้ โดยให้กดตวัที่งดัยางลง เพ่ือให้ ยางนอกออกมาจากขอบล้อ  
 

 

 

                                                                      

 

 

 

  

      และจากนัน้ให้รูดที่งดัยาง   ไปทางขวาจน ครบรอบวง  เพ่ือให้ยางนอกออกจากขอบล้อทัง้หมด 

 

 



j 

                                  
 
  
              ท าการดงึยางในออกมา                                               ใช้นิว้หวัแม่มือกดดนัจกุลมออก เพื่อเอายางในออกมา                       
                                                                                                ทัง้หมด 
ขัน้ตอนที่ 4  ตรวจสอบจดุร่ัวซมึของยางใน  
 

 

 

 

 

 
   
 สบูลมให้เต็มโดยใช้ที่สบูลม หรือเคร่ืองป๊มลม                      น ายางในที่สบูแล้วมาจุ่มลงในน า้ เพื่อหาจดุร่ัว โดยจดุที่ร่ัว 
                                                                                         จะมีฟองอากาศ ดนัออกมา  



ขั้นตอนท่ี 4      การปะยางป้องกนัการร่ัวซึม 

 

 

 

  เช็ดยางในให้แห้ง และปลอ่ยลมยางออกให้หมด                ใช้กระดาษทรายเบอร์ 400 ขดับริเวณจดุที่ร่ัวซมึ  

    จากนัน้ท าสญัลกัษณ์จดุที่ร่ัวซมึใว้                                     โดยมีวงกว้างประมาณ 1 นิว้ 

 

 

 
 

    ทากาวบริเวณจดุที่ร่ัวซมึเพียงเล็กน้อย                               จากนัน้ให้ทากาวโดยรอบบริเวณจดุที่ร่ัวซมึ และ 

                                                                                            ปลอ่ยทิง้ไว้ให้แห้งหมาดๆประมาณ 2 นาที 

 

 

 



ส 

                                      

                          

                                      น าแผน่ส าหรับปะยาง มาติดทบับริเวณท่ีทากาวไว้   โดยใช้นิว้ หวัแม่มือกดนวดบริเวณ 

ยาง                                                      แผน่ปะยางสกัครู่จนทัว่ เพ่ือให้กาวติดแน่นทัว่แผน่   
 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                   ดึงพลาสติกท่ีติดมากบัแผน่ปะยางออกให้หมด และทิง้ไว้ให้กาวแห้งประมาณ 4 นาที  
                                                            จากนัน้ให้ท าการสบูลม เข้าไปจนเต็มและตรวจสอบวา่มีลมรั่วออกมาจากจดุท่ีปะยางหรือไม่ 
                                                            โดยการน าไปจุ่มลงในน า้อีกครัง้  



ขัน้ตอนที่ 5   น ายางในกลบัเข้าวงล้อ    

              

 

 
ปลอ่ยลมออกจากยางในและ      น ายางในใสก่ลบัเข้าไปโดย       ใช้ท่ีงดัยางสอดเข้าบริเวณ             ใช้ท่ีงดัยางชิน้ท่ี 2 งดัขึน้ ให้   

ใสจ่กุลมเข้าไป                             สอดไว้ใต้ยางนอก                     ขอบล้อ และงดัขึน้                         ยางนอกเข้าไปในขอบล้อ 

 

 

ประเด็นส าคญั    -  ให้ใช้ท่ีงดัยาง   สอดเข้าไปใต้ขอบล้อและงดัขึน้  โดยการค่อยๆไลง่ดัยางนอกไปเร่ือยๆทกุระยะ 1 คืบ จนยางนอก 

                             เข้าไปในวงล้อจนครบทัง้วง  

 

                    -  หลีกเล่ียงการใช้ ไขควงแบนในการงดัยาง เน่ืองจากจะท าให้วงล้อเสียหาย และยางในอาจขาดรั่วอนัเน่ืองมาจาก 
                             ความคมของตวัไขควง  



วธีิการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง โซ่ 
• โซค่ืออปุกรณ์ของระบบสง่ก าลงัที่มีความส าคญั ของการป่ันจกัรยาน  ตรวจเช็ควา่ โซอ่ยูใ่นสภาพที่ดี ท าความ

สะอาดโซท่ี่มีคราบน า้มนัด าๆ   โซห่ากสกปรกแม้เพียงเล็กน้อยก็จะสง่ผลตอ่การป่ันทนัที จากความฝืดไมล่ื่นไหลท า
ให้โซท่ างานไมร่าบเรียบเม่ืออยูบ่นจานและใบเฟืองในตีนผี ส าหรับโซท่ี่ช ารุดเสียหาย อาจสง่ผลให้ใบและเฟือง
เสียหายตามไปด้วย และจะอนัตรายมากหากโซเ่กิดขาดขึน้มาในระหวา่งการป่ัน  

    การดแูลรักษาโซ ่

   1.  หมัน่ท าความสะอาดโซ ่ให้สะอาด และเช็ดคราบน า้มนัด าๆที่ติดที่โซอ่ยูเ่สมอ 

   2.  หมัน่หยอดน า้มนัหลอ่ลื่นให้กบัโซอ่ยูเ่สมอ ( ก่อนหยอดน า้มนั ควรเช็ด 
           ท าความสะอาดโซก่่อนทกุครัง้  

   3.  หากมีการลยุน า้หรือโดนฝน ให้ท าการเช็ดท าความสะอาดโซ ่และหยอดน า้มนัทนัทีป้องกนัการเป็นสนิม 
     การตรวจสอบความพร้อมของระบบการท างานของโซ ่

   1.  ตรวจสอบความตงึ-หยอ่นของโซ ่

   2.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของโซว่า่รอยตอ่แตล่ะชิน้เผยอ หรือหา่งกนัหรือไม ่ 

   3. ไมค่วรปลอ่ยให้โซแ่ห้ง ( ควรหยอดน า้มนัอยูเ่สมอ ) 

   



วธีิการเปลี่ยนโซ่  

ข้อควรระวงั  :  หากไมมี่ความจ าเป็นไมแ่นะน าให้ตดัตอ่โซ ่เน่ืองจากโซจ่ะขาดความแข็งแรง อาจขาดระหวา่งการ
เดินทาง และอาจท าให้เกิดอบุตัิเหตไุด้  ควรเปลี่ยนโซเ่ม่ือ โซข่าด หรือโซย่ืด อนัเกิดจากการคลายตวัของข้อตอ่โซ่ 
 

 

อปุกรณ์และเคร่ืองมือ 

    1. เคร่ืองมือตดัโซ ่                      2. คีมปลดโซ ่ แบบเร็ว                     3. น า้มนัหลอ่ลื่นโซ ่
 

 



ขั้นตอนที่ 1    การถอดปลดโซ่  ( แบบใชเ้คร่ืองมือตดั-ต่อ โซ่ ) 

                                      จุดสังเกตุ   จดุที่จะท าการปลดโซ ่รูชอ่งรอยตอ่ของโซ ่จะเป็นรูทบึ 

                                                                                                แตกตา่งจากรูอ่ืนซึง่เป็นรูกลวง  

 

 

 

 

 

 

                                                                                       1   น าชดุเคร่ืองมือถอดโซม่าใช้  โดยการน าโซ่ 

                                                                                                มาใสใ่นบริเวณร่องระหวา่งกลางและให้หมดุ 

                                                                                   ยดึโซ ่ตรงกบัร่องระหวา่งกลาง   
                                                     



                         

                             

                           2.  หมนุก้านเพ่ือดนัหมดุยดึโซอ่อกมา โดยให้หมนุตามเข็มนาฬิกา  
 

                                                        

 

   

 

                                          ประเด็นส าคญั  
                                                    ดนัหมดุออกมา ให้อยู่ระหว่างกลางระหว่างข้อต่อโซ ่ห้ามดนัหมดุออกมา 

                                                    สดุจนหลดุออกจากข้อต่อ 

 

                                            



น 

                                                                                 3. ท าการบดิขึน้ลง เพ่ือให้ข้อต่อหลดุออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 4      น าโซไ่หม่ประกอบเข้าชดุเฟือง      
 
                                       1.  ท าการน าชดุโซใ่หม่ โดยใส่เข้ากบัชดุเฟืองโดยใส่โซท่ี่ใบจานใหญ่กบั เฟือง
หลงั                                         หลงัใหญ่  
                                             
                                               ประเด็นส าคญั   
                                              - ต้องท าการวดัระดบัความยาวของโซ ่เม่ือใส่ชดุเฟืองแล้วลกูรอกต้อง 
                                                 ตัง้ตรง ก่อนท าการตดัให้พอดี 



                                            

                
 

 
  

 

 2. ดนัหมดุเข้าไปในร่องเพ่ือให้โซย่ดึติดกนัเป็นเส้นเดียวกนั 
         ประเด็นส าคญั 
    -    น าโซเ่ข้าร่องเคร่ืองมือโดยให้ตวัดนัหมดุ ตรงกบัตวัหมดุพอดี  ก่อนท าการหมนุ  เพ่ือดนัหมดุเข้าไป       

   -   ตรวจสอบการท างานของโซ ่โดยการสงัเกตการณ์ท างานของโซก่บัชดุเฟือง และเม่ือป่ันแล้วโซไ่มต่ก หรือตงึเกินไป               



  การถอดปลดโซ่  ( แบบใชเ้คร่ืองมือคีม ปลดเร็ว )  
    ส าหรับโซ่รถจกัรยานทัว่ไป หรือ โซ่ท่ีใชแ้บบตวัปลดลอ็ก  

                                          

                                    ประเด็นส าคญั      

                                          1. จดุถอดโซจ่ะไมมี่รู  ตา่งจากบริเวณข้อตอ่ตวัอื่นๆ 

                                                                  2. หากต้องการจะปลดโซ ่ให้ใช้คีมสอดเข้าไปในบริเวณร่องของโซ่ 
                                                                        ระหวา่งจดุที่ไมมี่รูของโซ ่แล้วง้างคีมออก 

                                                                   3. หากต้องการจะตอ่โซใ่ห้เป็นเส้นเดียวกนั ให้ใช้คีมสอดเข้าไปในบริเวณ 

                                                                         ร่องของโซร่ะหวา่งจดุที่ไมมี่รูของโซ ่แล้วหนีบคีมเข้า  

                                                         



วธีิการดูแลรักษาและปรับจูนเกียร์ 
เม่ือเกียร์ หรือตีนผีสกปรก ต้องท าความสะอาด หากสกปรกมากจะท าให้การเปลี่ยนเกียร์ติดขดัไมล่ื่นไหลและจงัหวะการ
เปลี่ยนเกียร์จะไมแ่มน่ย า เม่ือเกียร์ไมส่ามารถตอบสนองตามชิฟเตอร์ ให้ปรับความตงึของสายเคเบิล้ใหม ่โดยการหมนุ
ตวัปรับสายเกียร์ที่เช่ือมกบัตีนผี โดยปรับความตงึให้ถกูต้อง ท าให้เกียร์ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนต าแหน่งในแบบที่ควร
จะเป็น เฟืองพลาสติกในตีนผีหากสกึหรอไมมี่ร่องฟันเฟืองก็ควรจะหามาเปลี่ยนใหม ่การท าความสะอาดด้วยน า้ยาล้าง
เคร่ืองยนต์จะชว่ยขจดัคราบน า้มนัจารบีเหนียวๆ ด าๆ ให้ออกไปจนหมดได้ ท าการเช็ดให้สะอาด แล้วหยอด
น า้มนัหลอ่ลื่นจกัรยานตามทกุครัง้ที่ท าความสะอาดชดุตีนผี  

 การดแูลรักษาชดุเกียร์ 

   1.  ท าความสะอาดมือเกียร์  ชดุเกียร์และตีนผี ให้สะอาดอยูเ่สมอ 

   2.  หยอดน า้มนัหลอ่ลื่นจกัรยานให้กบัชดุตีนผี อยา่งน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้  ( ก่อนหยอดน า้มนั ควรเช็ด 

           ท าความสะอาดก่อนทกุครัง้ )  

   3.  หากมีการลยุน า้หรือโดนฝน   ให้เช็ดท าความสะอาด ท าให้แห้ง  และหยอดน า้มนัทนัที 
 การตรวจสอบความพร้อมของระบบการท างานของเกียร์ 

   1.  ตรวจสอบการท างานของเกียร์ โดยเม่ือท าการเปลี่ยนเกียร์แล้วลื่นไหล ไมต่ิดขดั 

   2.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของอปุกรณ์ โดยฟันเฟืองสกึหรอ  ร่องเฟืองตืน้ อาจสง่ผลให้โซรู่ดและตกได้ 



อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

  
 

 

 

 

  น า้มนัหลอ่ลื่นตีนผี และชดุเกียร์                 ผ้าส าหรับท าความสะอาด ( ควรเป็นผ้าชามวัร์  หรือผ้าไร้ขน )  



การบ ารุงรักษาชุดเกียร์ 
                                              
                                                                                 สบัจานหน้า (Front derailleur)    
                                                                     สบัจานจะเป็นตวัเปลี่ยนต าแหน่งของโซบ่นจานหน้า โดยอาศยัการดงึ            
                                                                     ของสายเกียร์เพ่ือผลกัโซจ่ากจาน เล็กขึน้ไปจานใหญ่กวา่ และอาศยั 
                                                                                                   การดีดกลบัของสปริงในการดนัโซจ่ากใบจานใหญ่ลงไปใบจานเล็ก 
 
                                                                ประเด็นส าคญั 
                                                               ควรหมัน่ท าความสะอาดชดุสบัจาน อยูเ่สมอ และหยอดน า้มนั 
                                                                      บริเวณสปริง อยา่ปลอ่ยให้แห้งเป็นอนัขาด เพราะเป็นสว่นส าคญั 
                                                               ในการท างานของระบบควรหยอดน า้มนัอยา่งน้อย สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
                                                               ( กรณีข่ีทกุวนั ) 
 
                                                                   ชิฟเตอร์ ( Shifter ) 

                                                      ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนต าแหน่งเกียร์ จะประกอบไปด้วยตวัเปลี่ยน 
                                                      ต าแหน่งจานหน้าซึง่จะอยูด้่านซ้ายมือ และตวัต าแหน่งเกียร์    
                                                                           หลงัจะอยูท่างด้านขวามือ  
                                                             ประเด็นส าคญั 
                                                                                                             หมัน่ดแูล เช็ดท าความสะอาดอยูเ่สมอ ไมใ่ห้คราบฝุ่ นเข้าไปเกาะ
หนา                                                                              
    



การบ ารุงรักษาชุดเกยีร์ 

                                        
                                 ตีนผี (Rear derailleur) 

                                            ตีนผีจะท าหน้าที่เปลีย่นต าแหน่งเกียร์หลงั โดยอาศยัการดงึของ 
                                                    สายเกียร์ในการเปลีย่นเกียร์จากเฟืองตวัเลก็ขึน้ไปสู่เฟืองตวัใหญ่ 

                                                    และอาศยัแรงดีดกลบัของสปริงในตีนผีในการเปลีย่นเกียร์จาก 

                                                  เฟืองตวัใหญ่ลงไปสูเ่ฟืองตวัเลก็  

                                 
                                 ประเด็นส าคญั                                                                                    
 ควร                                            ควรหมัน่ท าความสะอาดชดุตีนผี (Rear derailleur) อยู่เสมอ          

                                         และหยอดน า้มนับริเวณสปริง อย่าปลอ่ยให้แห้งเป็นอนัขาด เพราะ 
                                         เป็นสว่นส าคญัในการท างานของระบบเกียร์ ควรหยอดน า้มนัอย่างน้อย 

                                                                 สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 



การปรับจูนเกียร์  
 

 

• เม่ือใช้งานจกัรยานเป็นเวลานาน อาจมีโอกาสท่ีเกียร์จกัรยานจะท างานผิดพลาดได้ เช่น ไม่สามารถ
เปล่ียนเกียร์หรืออาจถงึขัน้โซต่กออกจากจานระหว่างเปล่ียนเกียร์  

• เกียร์หลงัเป็นเกียร์ท่ีซบัซ้อนกว่าดงันัน้ควรให้ความส าคญัการเปล่ียนเกียร์หลงั  ตวัเปล่ียนเกียร์เราจะ
เรียกว่า ตีนผี (Rear derailleur)  และการตัง้เกียร์เราก็จะตัง้ท่ีตีนผี 

 

    ความผิดพลาดของการท างานระบบเกียร์ ท่ีมกัเกิดขึน้ 
   1.  เกียร์ไมส่ามารถตอบสนองตามชิฟเตอร์ คือ เม่ือเปลี่ยนเกียร์แล้ว ไมเ่ปลี่ยนต าแหน่ง   

   2.  เม่ือเปลี่ยนต าแหน่งเกียร์ มีอาการเสียงดงั 

  2.  เม่ือเปลี่ยนเกียร์ขึน้เฟืองใหญ่ หรือ ลงเฟืองเล็กพบปัญหา โซต่ก 
 

 



ต าแหน่งปรับจูนระยะเกียร์  
ที่บริเวณเกียร์หลงั หรือเรียกกนัวา่  ตีนผี (Rear derailleur) จะมีสกรูเพ่ือให้ขนั ส าหรับปรับจนูอยู ่3 จดุ 

                                                        ซึง่แตล่ะรุ่นจะแตกตา่งกนัออกไป  โดยให้สงัเกต ตวัอกัษร  H / L 

                                                        เป็นหลกั 

                                                                       1. สกรู H  ( High )ท าหน้าที่จ ากัดระยะของตีนผี    

                                                             ต าแหน่ง เฟืองเล็ก 

                                                          

 

                                                         2. สกรู L ( Low )  ท าหน้าที่จ ากัดระยะของตีนผ ี

                                                             ต าแหน่งเฟืองใหญ่ 

 

 

                                                          3. สกรู  B-tension  ตัวตัง้ของสปริงที่จะดันให้ขาของตีนผี  

                                                              ขยับออกมาจาก เฟรม   

                                                          

 

 

 

 



อาการของเกยีร์เม่ือมีความจ าเป็นต้องปรับจูนการจ ากัดระยะของ  ตีนผ ี  Rear derailleur  ( ต าแหน่ง  H  และ L ) 
1. เม่ือเปล่ียนเกียร์แลว้ การท างานของ ชิฟเตอร์  ( Shifter ) ไม่ตอบสนองต่อการเปล่ียนต าแหน่งเกียร์ทนัที 
2.เม่ือเปล่ียนเกียร์ จะมีเสียงดงั   แต๊ก ๆๆ  เวลาท่ีเปล่ียนต าแหน่งของเกียร์  
3.เม่ือปรับเกียร์หนกั ( เฟืองเลก็ )   หรือ ปรับเกียร์เบา ( เฟืองใหญ่ )  จะพบว่ามีอาการโซ่ตก ท่ีเฟืองหลงั  

  

 จุดสังเกต   เม่ือระยะของตีนผีเกิดปัญหา                                                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 

เม่ือปรับเปลี่ยนเกียร์ ให้สงัเกตที่บริเวณ                      ต าแหน่งระยะของเฟือง (2) กบัลกูลอก (1) 
ลกูลอก (1) และเฟือง (2)                                    ไมต่รงกนัโดยจะเบี่ยงออกไปทางซ้าย  (หรือขวา) 
                                                                                                                                                                                          



การปรับจูนระยะ ตีนผี   ( Rear derailleur  ) กบั เฟืองหลงัใหต้รงกนั   

อาการ เม่ือปรับเปลี่ยนเกียร์หนกั ( เฟืองเล็ก ) หรือ ปรับเปลี่ยนเกียร์เบา( เฟืองใหญ่ ) แล้วโซต่ก หรือมีเสียงดงั  

ส่ิงที่ต้องด าเนินการแก้ไข   ปรับระยะตีนผี   ( Rear derailleur  ) กบั เฟืองเล็กให้ตรงกนั 

                                            

                                          ขัน้ตอนที่ 1  

                                                    ปรับเปลี่ยนเกียร์ไปที่เฟืองเล็กสดุด้านขวามือ 

     

                                           ขัน้ตอนที่  2 

                                                    ท าการหมนุปรับสกรู ใน ต าแหน่ง H โดยใช้ไขควง หรือ หกเหลี่ยมเบอร์ 2 ( บางรุ่น)  

                                                - หมนุตามเข็มนาฬิกา  ปรับให้ลกูลอกเข้าหาล้อ     

                                                           -  หมนุทวนเข็มนาฬิกา ปรับลกูลอกออกหา่งจากตวัล้อ                            



                                                ขัน้ตอนที่  3 

                              ตรวจสอบระยะเฟืองเล็ก และ ลกูลอกให้มีระยะตรงกนั  แสดงวา่การปรับตัง้ 
                                                          ถกูต้อง  

 

 

 

 

 

                                                ขัน้ตอนที่ 4   

                                                ปรับเปล่ียนเกียร์ไปท่ีเฟืองใหญ่สดุด้านซ้ายมือ 

                                                           

                                                            ขัน้ตอนที่  5 

                                                           ท าการหมนุปรับสกรู ใน ต าแหน่ง L  โดยใช้ไขควง หรือ หกเหลี่ยมเบอร์ 2 ( บางรุ่น)  
                                                      - หมนุตามเข็มนาฬิกา  ปรับให้ลกูลอกเข้าหาล้อ     

                                                                   -  หมนุทวนเข็มนาฬิกา ปรับลกูลอกออกห่างจากตวัล้อ                            

 



                                                   ขั้นตอนที่  5 

                                         ตรวจสอบระยะเฟืองใหญ่และ ลกูลอกให้มีระยะตรงกนั  แสดงวา่ 

                                                                   การปรับตัง้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 ขัน้ตอนที่  5                                                           ขัน้ตอนที่  6  

                                                                                       ท าการตรวจเช็คและทดสอบความแม่นย า 

                                                                                             - ท าการปรับเปลี่ยนเกียร์ ไลจ่ากเฟืองใหญ่ไปเฟืองเล็ก 
                                                                                              โดยทกุระดบัเฟืองต้องตรงกบัลกูลอก และโซไ่มต่กจาก 

                                                                                               เฟือง  

                                                                                             - เม่ือท าการปรับเปลี่ยนเกียร์  ชิฟเตอร์ (Shifter) 

                                                                                                 ตอบสนองการท างานได้ทนัที และไมมี่เสียงดงั 

 



การปรับจูนสายเกียร์    
เป็นการปรับระดบัความหยอ่น-ตึง ของสายเกียร์ เพ่ือใหก้ารเปล่ียนเกียร์ตอบสนองการท างานของชิฟเตอร์  
( Shifter ) ไดอ้ยา่งทนัที  โดยไม่มีอาการหน่วง เปล่ียนเกียร์ชา้ หรือตอ้งกดย  ้า  
  ประเด็นส าคัญ 

 เม่ือท าการตรวจสอบ ตีนผี   ( Rear derailleur  ) กบั เฟืองหลงัให้ตรงกนัแล้ว หากพบวา่การเปลี่ยนเกียร์ 

ตอบสนองการท างานของชิฟเตอร์ ( Shifter ) ได้ช้ากวา่ปรกติ หรือมีอาการหน่วง เปลี่ยนเกียร์ช้า หรือต้องกดย า้ 
                                                              

 

 

 

                                                                   ขัน้ตอนที่ 1  

                                                        ท าการปรับเปลี่ยนเกียร์ มาที่เฟืองเล็กก่อนท าการปรับจนูเกียร์ทกุครัง้                  



                                                              ขั้นตอนที่ 2   ท าการปรับจูนความตึง-หยอ่น ของสายเกียร์ 
                                       -  หมนุทวนเข็มนาฬิกา สายเกียร์จะตงึขึน้ ( กรณีสายหยอ่นเกินไป ) 
                                                        -  หมนุตามเข็มนาฬิกา สายเกียร์จะหยอ่นลง ( กรณีสายตงึเกินไป ) 
                                          ประเด็นส าคัญ 

                                           1. หากเปลี่ยนเกียร์เบา ( ขึน้เฟืองใหญ่ ) แล้วมีอาการหน่วงขึน้ช้าหรือไมข่ึน้ 
                                                                 แสดงวา่ สายหยอ่น ให้ท าการปรับสายให้ตึงมากขึน้ 

                                            2. หากเปลี่ยนเกียร์หนกั ( ลงเฟืองเล็ก ) แล้วมีอาการหน่วง ลงช้าหรือไมล่ง 

                                             แสดงวา่ สายตงึ ให้ท าการปรับสายให้หย่อนมากขึน้ 

                                                        
                                                         
                                                        ขัน้ตอนที่ 3  ท าการตรวจเช็คและทดสอบความแมน่ย า 
                                                                                  1. ท าการปรับเปลี่ยนเกียร์ จากเฟืองใหญ่ ไปยงัเฟืองเล็กเพ่ือ 
                                                                                        ตรวจสอบวา่เม่ือเปลี่ยนเกียร์แล้ว มีการตอบสนองทนัที 
                                                                                        ไมมี่อาการหน่วงเม่ือปรับเกียร์  ขัน้และลง  

                                           


