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บทคัดย่อ

	 ในโลกของยานยนต์สมยัใหม่	นอกจากความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยแล้ว	ประสทิธภิาพและสมรรถนะจะต้องได้รบัการเอาใจ
ใส่ควบคู่ไปกับคุณภาพของไอเสียที่เครื่องยนต์ปล่อยออกมา	ดูเหมือนว่าปัญหานี้อาจแก้ไขได้ไม่ยาก	แต่เมื่อพิจารณาแล้วมักจะพบว่า	ยัง
มีปัญหาให้ต้องตามแก้อีกมากมายในชิ้นส่วนของยานยนต์แทบทุกชิ้น		เช่น	ระบบส่งก�าลัง	อากาศพลศาสตร์	น�้าหนัก	เครื่องยนต์	น�้ามัน
เชื้อเพลิง	 แรงเสียดทานและแม้กระทั่งพฤติกรรมการขับขี่	 ดังนั้น	 ในบทความนี้จะกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาจุดใหญ่จุดหนึ่งคือ	 ระบบส่ง
ก�าลัง	 โดยเฉพาะเกียร์ออโตเมติกรุ่นใหม่ที่ก�าลังเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยคือ	 เกียร์ออโตเมติกแบบ	Continuously	Variable	
Transmission	(CVT)	และแบบ	Dual	Clutch	

Abstract

	 In	the	world	of	modern	vehicles,	apart	from	beauty	and	utility,	efficiency	and	performance	must	be	concerned	in	
order	to	produce	less	emission.	These	are	the	necessarily	-	required	qualities	of	vehicles.	These	qualities	are	not	difficult	to	
be	achieved.	However,	there	are	still	some	problems	that	should	be	considered	first,	such	as	drivetrain,	aerodynamics,	
weight,	engine,	fuel,	friction,	driving	behavior,	etc.	Thus,	this	article	mainly	discusses	the	solution	to	one	of	these	problems;	
that	is	drivetrain,	especially	new	automatic	transmission	-	Continuously	Variable	Transmission	(CVT)	and	Dual	Clutch	which	
are	now	gaining	popularity	in	Thailand.

บทน�ำ

	 จากความพยายามในการเพิ่มสมรรถนะของยานยนต์ที่จ�าเป็นต้องควบคู่ไปกับปริมาณการปล่อยมลภาวะที่ถูกจ�ากัดให้ลดลงตาม
กฎระเบยีบในแต่ละประเทศ	เป็นวถิทีางธรรมชาตทิีม่กัจะสวนทางกนัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้		แต่เหมอืนกบัว่ามนัเป็นเป้าหมายทีท้่าทายและ
เย้ายวนใจของเหล่าบรรดาวศิวกรเป็นอย่างยิง่	หนทางแก้ไขมหีลายแนวทาง	ในแต่ละแนวทางมหีลายวธิ	ีต้องมสีกัวธิทีีส่มบรูณ์พร้อมส�าหรบั
การผลิตใช้งานบนโลกใบนี้ซึ่งไม่เคยง่ายเลย
	 ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางเพิ่มสมรรถนะในจุดส�าคัญจุดหนึ่งของยานยนต์คือ	 ระบบส่งก�าลังหรือเกียร์ที่คุ้นเคยซึ่งมี
อยู่หลายวิธีหรือหลายแบบ	 ในแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน	แล้วแบบไหนเป็นแบบที่ดีกว่า	 ใช้งานง่ายกว่า	ทนทานกว่า	และวิธี
ใหม่ดีกว่าแบบเดิมจริงหรือ
	 ก่อนที่จะสรุปข้อดีข้อเสียของระบบส่งก�าลังแบบต่างๆ	ในตอนท้ายของบทความ	ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงแนวความคิดและหลักการ
ท�างานเบื้องต้นของระบบส่งก�าลังที่มีจ�าหน่ายแพร่หลายในประเทศไทยก่อน	ดังนี้

หลักกำรท�ำงำนเบื้องต้นของระบบส่งก�ำลัง

	 ก่อนที่ล้อจะหมุนไปบนถนนได้จ�าเป็นต้องผ่านระบบส่งก�าลังก่อนเสมอ	 ระบบส่งก�าลังหมายถึง	 อุปกรณ์ที่รองรับการเคลื่อนที่ใน
ลกัษณะต่างๆ	จากต้นก�าลงั	เช่น	การเคลือ่นทีแ่นวตรง	แนวโค้ง	หรอืการหมนุ	ไปยงัปลายทางได้	ในทีน่ี	้ต้นก�าลงัคอื	เครือ่งยนต์	(Engine)	
หมุนผ่านอุปกรณ์ตัดต่อการส่งก�าลัง	(Clutch)	ผ่านชุดเกียร์	(Transmission)	ผ่านข้อต่อ	(U-Joint)	ผ่านเพลา	(Drive	Shaft)	และเฟืองท้าย	

เกียร์ออโต้ยุคใหม่ (CVT - Dual Clutch) ดีจริงหรือ?
Are New Automatic Transmissions (CVT-Dual Clutch) 

Really Good?
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(Differential)	ไปยังปลายทางคือ	ล้อ	(Wheel)	ต่างๆ	เหล่านี้รวม
เรียกว่า	ระบบส่งก�าลัง	ดังรูปที่	1	แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึงส่วน
หนึ่งของระบบส่งก�าลังที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า	 เกียร์	 ซึ่งประกอบ
ด้วยส่วนส�าคัญ	2	ส่วนคือ	1.	อุปกรณ์ตัดต่อการส่งก�าลัง	(Clutch)	
และ	2.	ชุดเกียร์	(Transmission)	

 

รูปที่ 1	แผนภาพระบบส่งก�าลัง			
ที่มา:	http://www.brighthub.com/
 
 1. อุปกรณ์ตัดต่อกำรส่งก�ำลัง	 มีหลายลักษณะการ
ท�างาน	ส่วนใหญ่ท�างานส่งก�าลงัด้วยความฝืดหรอืใช้แรงเสยีดทาน	
ดังนั้น	 อุปกรณ์นี้จึงมีอายุการใช้งานเนื่องจากการสึกหรอ	 ปกติ
อุปกรณ์ตัดต่อก�าลังที่ใช้ความฝืดนี้มักมีระยะการใช้งานประมาณ	
100,000	-	150,000	กิโลเมตร	แบ่งเป็นประเภทตามลักษณะการ
ท�างานได้	ดังนี้
	 1.1	คลัทช์แห้งแผ่นเดียวหรือหลายแผ่น	(Clutch)
	 มีลักษณะเป็นแผ่นกลมแผ่นเดียวส�าหรับรถใช้งานทั่วไป
หรือหลายแผ่นส�าหรับเครื่องยนต์ที่มีก�าลังสูง	สามารถส่งก�าลังไป
หมนุเพลาได้ด้วยแรงเสยีดทาน	ดงันัน้	หากไม่ต้องการการส่งก�าลงั	
ผู้ขับขี่จะต้องลดแรงเสียดทานลงโดยการเหยียบคลัทช์เพื่อให้แผ่น	
Clutch	แยกออกจากกันนั่นเอง	
	 อุปกรณ์นี้เรียกอีกอย่างว่า	Dry	Clutch	เนื่องจากไม่จ�าเป็น
ต้องมนี�า้มนัมาเคลอืบบรเิวณผวิสมัผสั	จงึท�าให้มนัมคีวามสามารถ
ในการส่งก�าลังได้ดีที่สุด	ดังรูปที่	2

 

รูปที่ 2	แผนภาพระบบ	Clutch
ที่มา:	http://www.carbibles.com
 

	 1.2	คลัทช์เปียกหลายแผ่น	(Multidisc	Clutch)		
	 มีลักษณะเป็นแผ่นกลมหลายแผ่นวางซ้อนกัน	สามารถส่ง
ก�าลังไปหมุนเพลาได้ด้วยแรงเสียดทาน	Clutch	 ชนิดนี้ใช้แรงดัน
น�้ามันในการกดแผ่น	(6	แผ่น	ในภาพ)	พร้อมๆ	กันและต้องการ
น�้ามันเคลือบบริเวณผิวสัมผัสจึงเรียกว่า	Wet	Clutch	 ดังนั้น	
อุปกรณ์นี้จึงมีความนุ่มนวลในการส่งก�าลังมากกว่า	Dry	Clutch	
และทนทานต่อการลืน่ไถลได้เป็นเวลานานกว่าแต่กส่็งก�าลงัได้น้อย
กว่าจึงจ�าเป็นต้องเพิ่มจ�านวนแผ่น	Clutch	เพื่อชดเชย	ดังรูปที่	3	

 

รูปที่ 3	แผนภาพระบบ	Multidisc	Clutch	
ที่มา:	http://asiatecpinknoise.com

	 1.3	คลัทช์คู่	(Dual	Clutch)
	 มีลักษณะเหมือนกับ	Multidisc	Clutch	2	ชุดวางซ้อนกัน
บนแกนเดยีวกนั	ท�างานทลีะชดุสลบักนัไป	เพลาทีต่่อออกจาก	Dual	
Clutch	จึงต้องเป็นเพลา	2	ชั้นสวมบนแกนร่วมเช่นเดียวกัน	ดังรูป
ที่	4	อุปกรณ์นี้จึงมีคุณสมบัติเหมือนกันกับ	Multidisc	Clutch	ทุก
ประการ	 แตกต่างกันที่ลักษณะการท�างานร่วมกันกับชุดส่งก�าลัง
หรือชุดเกียร์ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

 

รูปที่ 4	แผนภาพระบบ	Dual	Clutch
ที่มา:	http://auto.howstuffworks.com
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	 1.4	Torque	Converter	
	 มีลักษณะเป็นถังทรงโดนัทบรรจุของเหลว	(น�้ามัน)	 อยู่
ภายใน	ไม่ใช้แรงเสียดทานในการส่งก�าลังแต่สามารถส่งก�าลังโดย
การเหวี่ยงน�้ามันเพื่อไปหมุนเพลาอีกทีหนึ่ง	 (ใช้หลักการของชุด	
Turbine	)		ดังรูปที่	5	อุปกรณ์นี้มีความสามารถในการส่งก�าลังได้
อย่างนุ่มนวลที่สุดและทนทานต่อการลื่นไถลได้มากที่สุดอีกด้วย	
ตัวอย่างเช่น	 กรณีการใช้โหมด	D	(Drive)	 แล้วห้ามล้อ	(เหยียบ
เบรค)	ขณะติดไฟแดง	

 

รูปที่ 5	แผนภาพระบบ	Torque	Converter
ที่มา:	http://www.bankspower.com

 2. ชุดส่งก�ำลัง

	 ชุดส่งก�าลังหรือชุดเกียร์	หมายถึง	กลไกที่สามารถเปลี่ยน
อตัราทดหรอือตัราส่วนการหมนุของเพลาขบัและเพลาตามได้หรอื
เรียกอีกอย่างว่า	 การเปลี่ยนเกียร์นั่นเอง	 ตามธรรมชาติของการ
เปลี่ยนเกียร์จะท�าให้เกิดความสัมพันธ์ของความเร็วและแรงบิดที่
แตกต่างกัน	ยกตัวอย่างเช่น	เกียร์	1	จะได้แรงบิดมากแต่วิ่งได้ช้า
เหมาะส�าหรับการออกตัวหรือขึ้นที่สูง	 หรือเกียร์	5	 จะได้แรงบิด
น้อยแต่วิ่งได้เร็วเหมาะส�าหรับการเดินทาง	 กลไกการเปลี่ยนเกียร์
มหีลายวธิซีึง่จ�าเป็นต้องท�างานควบคูก่บัอปุกรณ์ตดัต่อการส่งก�าลงั	
Clutch	อย่างเหมาะสมด้วย	ดังนี้	
	 2.1	Manual	คือการเปลี่ยนอัตราทดหรือการเปลี่ยนเกียร์
ด้วยตัวผู้ขับขี่เอง	ดังรูปที่	6	กลไกการเปลี่ยนเกียร์จะใช้วิธีเข้าสลัก
จึงจ�าเป็นต้องใช้งานร่วมกับ	Dry	Clutch	ซึ่งมีคุณสมบัติในการตัด
ต่อการส่งก�าลังได้	100%	 และยังมีรูปแบบการท�างานที่เรียบง่าย
ที่สุด	 จึงมีราคาถูกที่สุด	 ใช้พลังงานน้อยที่สุด	(ใช้พลังงานจากผู้
ขับขี่)	และความนิ่มนวลจะเกิดจากตัวผู้ขับขี่เอง

 

รูปที่ 6 แผนภาพระบบ	Manual	Transmission	
ที่มา:	http://www.carbibles.com

	 2.2	Automatic	 คือการเปลี่ยนอัตราทดหรือการเปลี่ยน
เกยีร์ด้วยตวัระบบเอง	กลไกการเปลีย่นเกยีร์จะใช้ระบบ	Planetary	
gear	 ดังรูปที่	7	 ระบบนี้มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนอัตราทดได้ใน
ขณะที่มีแรงบิดซึ่งวิธีเข้าสลักแบบ	Manual	 ไม่สามารถท�าได้	จึง
มกันยิมใช้ร่วมกบัอปุกรณ์ตดัต่อก�าลงัแบบ	Torque	Converter	หรอื	
Multidisc	Clutch	เนื่องจากมีคุณสมบัติในการซึมซับแรงกระชาก
จากเปลี่ยนอัตราทดของ	Planetary	gear	 ได้ดีกว่า	Dry	Clutch	
ดังนั้น	ความนุ่มนวลจึงเกิดจากตัวระบบเอง

 

รูปที่ 7	แผนภาพระบบ	Planetary	gear
ที่มา:	http://www.csa.com

	 2.3	CVT	หรือ	Continuously	Variable	Transmission	คือ
ระบบที่มีการเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง	 กลไกการ
เปลี่ยนอัตราทดมี	2	แบบ	คือ	Belt	Type	ดังรูปที่	8	ซ้าย	ท�างาน
โดยการเปลี่ยนรัศมีของ	Pulley	ตัวขับ	Driver	และตัวตาม	Driven	
ในขณะที่สายพานยังคงมีความยาวเท่าเดิมและยังตึงอยู่เสมอและ
แบบ	Toroidal	Type	ดังรูปที่	8	ขวา	ท�างานโดยการเคลื่อนที่ขึ้นลง
ของแผ่นจานตวัตามทีส่มัพนัธ์กนัในเชงิรศัมกีบัแผ่นจานตวัขบั	(ใน
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รูปมีอัตราทด	1:1)	ท�างานร่วมกับอุปกรณ์ตัดต่อก�าลังแบบ	Multidisc	Clutch	หรือ	Torque	Converter	ก็ได้	ชุดส่งก�าลังทั้ง	2	แบบนี้มีการ
ท�างานนุ่มนวลที่สุดเนื่องจากมีอัตราทดต่อเนื่อง	 ไม่เป็นขั้นเหมือน	2	 ระบบดังกล่าวข้างต้น	 แต่ยังมีปัญหาเรื่องความคงทนและความ
สามารถในการรบัแรงบดิหรอืกล่าวได้ว่า	ไม่ทนและเหมาะกบัการใช้กบัรถยนต์ทีม่กี�าลงัไม่มากนกั	อย่างไรกต็าม	ปัญหานีไ้ด้ถกูแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง	เนื่องจากมีข้อดีที่มีความนุ่มนวล	ประหยัดเชื้อเพลิงและยังปล่อยไอเสียน้อยกว่าระบบส่งก�าลังแบบอื่นๆ		

  

รูปที่ 8	แผนภาพระบบ	CVT	gear
ที่มา:	http://www.csa.com

	 2.4	Dual	Clutch	คือระบบที่มีการเปลี่ยนอัตราทดแบบเป็นขั้นเหมือนกับแบบแรก	(2.1)	แตกต่างกันที่ระบบ	Dual	Clutch	เสมือน
มีระบบ	Manual	2	ชุด	ท�างานร่วมกับ	Wet	Clutch	อีก	2	ชุด	หรือกล่าวได้ว่า	กลไกของระบบประกอบด้วยชุดที่	1	คือ	Outer	Wet	Clutch	
และเกียร์ล�าดับ	1	3	และ	5	ชุดที่	2	คือ	Inner	Wet	Clutch	และเกียร์ล�าดับที่	2	4	6	และ	R	(ถอยหลัง)	ท�างานสลับกันไป	ดังรูปที่	9		ระบบ
นี้มีความสามารถในการเปลี่ยนอัตราทดได้รวดเร็วที่สุดจึงท�าให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งก�าลังมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเทียบความนุ่มนวลไม่
ได้กบัระบบ	CVT	กต็ามแต่กม็ดีกีว่าในเรือ่งความทนทานและการรองรบัแรงบดิได้สงูมาก	ปัจจบุนัระบบนีถ้กูใช้กบัรถสมรรถนะสงูได้อย่าง
ไม่มีปัญหา	

 

 รูปที่ 9	แผนภาพระบบ	Dual	Clutch
 ที่มา:	http://auto.howstuffworks.com
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กำรเปรียบเทียบระบบส่งก�ำลังที่มีจ�ำหน่ำยในประเทศ

	 จากข้อมูลการท�างานในแต่ละระบบดังกล่าวข้างต้น	พบว่ากลไกแต่ละแบบมีคุณลักษณะเฉพาะในการท�างานที่ไม่เหมือนกัน	ดัง
นั้น	ในการใช้งานเป็นประจ�าจึงจ�าเป็นต้องทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของระบบด้วยซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความทนทานโดยตรง	เช่น	ระบบ
ส่งก�าลังแบบ	CVT	เหมาะส�าหรับการขับขี่แบบนิ่มนวล	ไม่เร่งแบบรุนแรงจึงจะมีความทนทานสูงเช่นเดียวกับระบบอื่นๆ	ในขณะที่ระบบ
ส่งก�าลังแบบ	Dual	Clutch	สามารถรองรับการขับขี่แบบรุนแรงได้ดีแต่ก็ไม่นิ่มนวลเท่าระบบส่งก�าลังแบบ	CVT	ดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1	ตารางเปรียบเทียบระบบส่งก�าลังที่มีจ�าหน่ายในประเทศ
 
 แบบของระบบส่งก�าลัง ข้อดี ข้อเสีย ความนิยม
 
	Manual	Transmission	 1.	มีราคาถูก	 1.	ใช้งานยากส�าหรับผู้ขับขี่ใหม่	 ตั้งแต่เริ่มจ�าหน่ายรถยนต์
		 2.	มีความทนทานมาก	 2.	ความนุ่มนวลขึ้นกับผู้ขับขี่
		 3.	ใช้กับเครื่องยนต์ก�าลังสูงได้	 3.	มีไอเสียจากเครื่องยนต์มาก
		 4.	ประหยัดเชื้อเพลิง	

	Automatic	Transmission	 1.	ใช้งานง่าย	 1.	มีราคาแพง	 มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า
	(Planetary	Gear)	 2.	ความนุ่มนวลปานกลาง	 2.	มีไอเสียจากเครื่องยนต์เล็กน้อย	 50%
		 3.	มีความทนทานมาก
		 4.	ใช้กับเครื่องยนต์ก�าลังสูงได้	
 
	CVT	Transmission	 1.	ใช้งานง่าย	 1.	มีราคาแพง	 เริ่มใช้ในไทยมากกว่า	7	ปี
		 2.	มีความนุ่มนวลมากที่สุด	 2.	มีความทนทานปานกลาง	 มีในรถบางรุ่น
		 3.	มีไอเสียน้อยที่สุด		 3.	ไม่เหมาะกับการเร่งรุนแรง	

	Dual	Clutch	 1.	ใช้งานง่าย	 1.	มีราคาแพง	 เพิ่งน�าเข้าครั้งแรกใน
	Transmission	 2.	มีความนุ่มนวลปานกลาง	 2.	มีไอเสียจากเครื่องยนต์เล็กน้อย	 ปี	2010
		 3.	มีความทนทานมาก
		 4.	ใช้กับเครื่องยนต์ก�าลังสูงได้	

     
บทสรุป

	 ตลอด	100	กว่าปีที่ผ่านมา	ระบบส่งก�าลังแบบอัตโนมัติได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยค�านึงถึง	ประสิทธิภาพ	ความนุ่มนวล	
ความทนทาน	 การใช้พลังงาน	 การก่อให้เกิดมลพิษ	 และต้นทุน	 แม้ว่าเกียร์อัตโนมัติจะมีการพัฒนามายาวนานเกียร์อัตโนมัติในแต่ละ
แบบก็ยังมีข้อดีข้อเสียมากน้อยแตกต่างกันอยู่ดีและดูเหมือนว่าในปัจจุบัน	เกียร์อัตโนมัติแบบ	Dual	Clutch	จะมีส่วนเติมเต็มในข้อดีมาก
ที่สุดจากการออกแบบอย่างชาญฉลาดในเงื่อนไขการท�างานต่างๆ	 เช่น	 ระบบการเปลี่ยนเกียร์ของ	Dual	Clutch	 จะใช้วิธีเข้าสลักจึง
สามารถส่งก�าลงัได้ดทีีส่ดุและใช้พลงังานน้อยทีส่ดุเทยีบเท่าเกยีร์	Manual	ใช้เวลาในการเปลีย่นเกยีร์น้อยทีส่ดุเทยีบเท่า	Planetary	Gear	
ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดเทียบเท่า	CVT	 เนื่องจากในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งจ�าเป็นต้องลดแรงบิดของเครื่องยนต์ลงและเพิ่มแรงบิด
ใหม่อีกครั้งเมื่อเกียร์เปลี่ยนจังหวะอย่างสมบูรณ์แล้ว	 การเพิ่มแรงบิดของเครื่องยนต์ในแต่ละครั้งจ�าเป็นต้องฉีดน�้ามันส่วนเกินเพื่อให้
เครื่องยนต์ท�างานได้อย่างราบรื่นและมักจะเกิดมลพิษตามออกมาด้วยทุกครั้ง	 เกียร์แบบ	CVT	 จึงก่อมลพิษน้อยที่สุดเนื่องจากมีกลไก
เปลี่ยนเกียร์แบบต่อเนื่องไม่เป็นจังหวะเหมือนเกียร์แบบอื่น	ส่วน	Dual	Clutch	มีกลไกเปลี่ยนเกียร์ที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจึงสามารถลดแรง
บิดของเครื่องยนต์โดยวิธีลดองศาจุดระเบิดได้จึงก่อมลพิษน้อยเช่นเดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ของ	Dual	
Clutch	ไม่เทียบเท่าเกียร์แบบ	CVT	และไม่เหมาะกับการเข้าเกียร์	D	แล้วเหยียบเบรคค้างไว้
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	 ส่วนเกียร์แบบ	CVT	 แม้ว่าจะมีลักษณะการท�างานใน
อดุมคตกิต็าม	ความสามารถในการส่งก�าลงัและความทนทานดจูะ
เป็นรองเกียร์แบบ	Dual	Clutch	อย่างเห็นได้ชัด	แม้แต่ในเรื่องการ
ใช้พลังงาน	เกียร์แบบ	CVT	ต้องการแรงดันน�้ามันเครื่องเพื่อใช้ใน
การบีบสายพานอยู่ตลอดเวลาซึ่งต่างจากเกียร์แบบ	Dual	Clutch	
ที่ใช้วิธีเข้าสลักจึงใช้พลังงานน้อยกว่า
	 ในตอนแรก	รถที่ใช้เกียร์สมัยใหม่แบบ	Dual	Clutch	มัก
อยู่ในรถราคาแพงเนื่องจากเสมือนมีเกียร์แบบ	Manual	2	ชุดอยู่
ด้วยกนั	เช่น	Ferrari	458	Italia	และในรถสปอร์ตชัน้น�าอืน่ๆ	ปัจจบุนั
เกียร์ชนิดนี้ได้บรรจุในสายการผลิตรถขนาดเล็กเช่น	Ford	Focus	
หรอื	Fiesta	แล้วซึง่ถอืเป็นรถรุน่แรกในเมอืงไทย	(ไม่รวมรถน�าเข้า)	
ในอนาคต	ระบบส่งก�าลงัชนดินีค้งจะทยอยตดิตัง้ในรถอกีหลายรุน่
เนื่องจากมีข้อดีในหลายด้านแม้ว่าจะมีราคาแพง
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