
ใบความรู้ที่ 1 หน่วยที่ 1 

วิชา                การใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
ชื่อหน่วย       ความส าคัญและประเภทของรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง  
                  การเกษตร 
ชื่อเรื่อง         ความส าคัญและการแบ่งประเภทของรถแทรกเตอร์และเครื่อง 
                   ทุ่นแรงการเกษตร 

สอนครั้งที่ 1 
จ านวนคาบรวม   2  คาบ 
จ านวนคาบ        2  คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความส าคัญและประเภทของรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่น

แรงการเกษตรได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกความส าคัญของรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร

ได้ 
3. บอกประเภทของรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรได้ 

รายการสอน 
1. ความส าคัญของรถแทรกเตอร์และ

เครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
2. การแบ่งประเภทของรถแทรกเตอร์

และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 

 
เนื้อหาสาระ 
ตอนที่ 1  ความส าคัญและประเภทของรถแทรกเตอร์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าการท าไร่ท านานั้นมีความยากล าบากและเป็นงานหนักที่
ต้องใช้แรงงานมาก เกษตรกรจะต้องไถเตรียมดิน ปลูก ดูแลรักษาพืช เก็บเกี่ยวและนวดขนย้ายผลิตผล งาน
ต่างๆ ที่ชาวไร่ชาวนาต้องท าจะต้องท าให้ดี ทันต่อระยะเวลาและฤดูกาลพระองค์ทอดพระเนตรการณ์ไกลถึง
ความจ าเป็นที่เกษตรกรจะต้องใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมมาใช้งาน ดังนั้นจึงได้ทรงพระราชด าริกับ
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล หัวหน้ากองเกษตรวิศวกรรม กรมการข้าว ในสมัยเมื่อ 40 ปีก่อน ให้ท างานวิจัย
พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการผลิตและการใช้งานในประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2504 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าว (เดิม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
น าพันธุ์ข้าวต่างๆ มาทดลองปลูกในบริเวณสวนจิตรลดา และให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล น าควายเหล็ก
หรือรถไถแบบ 4 ล้อ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 8.5 แรงม้า ไปใช้งานเตรียมดิน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค าแนะน าในการปรับปรุง "ควายเหล็ก" ให้ได้รูปแบบที่ดีเหมาะสมกับ
การใช้งาน และผลิตในประเทศไทยซึ่งในตอนนั้นพระองค์ท่านทรงขับรถไถนา ควายเหล็ก  เพ่ือเตรียมแปลง
ปลูกข้าว 

ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล ทรงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่ชาวไร่ชาวนาจะต้องใช้เครื่องจักรกลเกษตร 
ตั้งแต่เมื่อ 40 ปีก่อน ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการผลิตเครื่องจักรกลเกษตรใช้เองใน
ประเทศ เช่น ควายเหล็ก หรือรถไถเดินตามประเภท 2 ล้อ มีโรงงานเอกชนประมาณ 30 แห่ง ผลิตปีละ



ประมาณ 70,000 เครื่อง เป็นก าลังส าคัญในการท าไร่ ท านา และส่งออกจ าหน่ายให้ประเทศใกล้เคียง และใน
ยุโรป  ปัจจุบันได้มีการด าเนินการต่อเนื่องจากภาครัฐและเอกชนในแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงพระราชด าริไว้ ท าให้มีการผลิตและการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 

 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนาข้าวทดลอง สวนจิตรลดา 

 

 
รถแทรกเตอร์ในสมัยแรกที่น าเครื่องจักรไอน้ ามาเป็นเครื่องต้นก าลัง 

ประวัติของรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร  

รถแทรกเตอร์ที่เห็นกันในปัจจุบันที่ใช้ในการเกษตร ได้รับการวิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1850 โดยใน
สมัยแรกๆ ที่มีการผลิตรถแทรกเตอร์ขึ้นมาเพ่ือใช้งานนั้น เป็นการน าเครื่องจักรไอน้ ามาเป็นเครื่องก าลัง และ
ติดตั้งบนโครงสร้างรถที่ท ามาจากเหล็กหรือไม้ ใช้ลากไถเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ปลูก ต่อมาเครื่องจักรไอน้ าได้
วิวัฒนาการมาเป็นเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในจึงได้น ามาติดตั้งแทนเครื่องจักรไอน้ า ซึ่งรถแทรกเตอร์คันแรกที่
ท างานโดยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในชื่อเรียกว่า"วินนิเพก"  

แต่การวัฒนาการของรถแทรกเตอร์ยังไม่สิ้นสุดลงแค่นั้นเพราะรถแทรกเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนัก
มาก ท าให้คล่องตัวในการท างานน้อยไม่เหมาะสมกับการท างาน ในพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก  รูปแบบของรถ
แทรกเตอร์จึงได้มีการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างระบบอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้ผ่อนแรง
ในการท างานให้มากที่สุด  จนถึงปัจจุบันที่รูปแบบของรถแทรกเตอร์ ที่ได้รับการวิวัฒนาการให้ท างานได้คล่อง 



ตัวขึ้นสามารถท างานในพ้ืนที่ขนาดเล็ก มีระบบอ านวยความสะดวกในการท างานเพ่ิมมากขึ้นจึงเป็น "รถ
แทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร" ที่มีสมรรถนะในการใช้งานเพ่ิมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ด้านรูปร่าง ที่มีความเหมาะสม
กับการใช้งาน ด้านก าลังในการชุดลาก ท าให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการใช้งานในสภาพพ้ืนที่ต่างๆ 
มากขึ้น 

      
รถแทรกเตอร์ที่มีการพัฒนาน าเครื่องยนต์ดีเซลมาใช้เป็นเครื่องต้นก าลัง และมีลักษณะล้อเป็นเหล็ก 

ความส าคัญของรถแทรกเตอร์ที่มีต่ออาชีพเกษตร 

             ในการประกอบอาชีพเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยพ้ืนที่เพาะปลูกมาก 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกับการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการเพาะปลูกให้ทันฤดูกาลและให้ได้ผล
ผลิตที่เพียงพอกับการบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการเพาะปลูกให้ทันฤดูกาลและให้ได้ผลผลิตมี
คุณภาพดีเราจ าเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือใดๆ ก็แล้วแต่ที่สามารถท าให้เราปลูกพืชได้ทันตามฤดูกาล เครื่องทุน
แรงต่างๆ จึงเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญ โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ ที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเป็นเครื่องต้นก าลังใน
การท างาน  แล้วท าไมเราต้องมีการพัฒนารถแทรกเตอร์ให้มีรูปร่างที่เหมาะสมกับการใช้งานในพ้ืนที่ต่างๆ และ
ยังต้องพัฒนาเครื่องทุ่นแรง ให้มีความเหมาะสมในการท างานร่วมกับรถแทรกเตอร์รูปแบบต่างๆ   อาจเป็น
เพราะว่าในอาชีพด้านการเกษตร จ าเป็นต้องใช้เครื่องต้นก าลังที่มาท างานแทนแรงงานคนและสัตว์  ที่มี
ความสามารถในการท างานค่อนข้างจ ากัด รถแทรกเตอร์จึงจัดเป็นเครื่องต้นก าลังในการท างานต่างๆ ได้ดี เช่น 
ไถเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก  การปลูก  การดูแรรักษา ตลอดจนการเก็บเก่ียวและเคลื่อนย้ายผลผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประเภทของรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร  

             ลักษณะและรูปแบบของรถแทรกเตอร์ถูกออกแบบมาส าหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องทุนแรง
เกษตร และลักษณะของพ้ืนที่ในการท างานต่างๆ เช่น ใช้ในการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา  การเก็บ
เกี่ยว และใช้ในการขนส่ง โดยรูปแบบของรถแทรกเตอร์พื้นฐาน มี 2 แบบด้วยกัน คือ 

1. แบ่งตามประเภทของล้อและการขับเคลื่อน 

          1.1 แทรกเตอร์ล้อยาง ถึงแม้ว่ารถแทรกเตอร์ล้อยางจะไม่มีการจ าแนกประเภทในเรื่อง
เกี่ยวกับรูปแบบรถแต่สามารถจ าแนกประเภทได้โดยอาศัยลักษณะของการขับเคลื่อน  ที่สามารถจ าแนกได้ 3 
แบบคือ 
                    ก.รถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เป็นรถแทรกเตอร์ทีมีลักษณะการขับเคลื่อนโดยใช้ 2 
ล้อหลังเป็นตัวต้นก าลังในการผลักดันให้รถเคลื่อนท่ีแบ่งออกได้ 4 แบบคือ 

-  แบบ Standard tread เป็นรถแทรกเตอร์ที่มีใช้กันมานาน ลักษณะคือมีช่วงกว้างระหว่าง
ล้อหน้า- ล้อหลังคงที่  ไม่สามารถปรับขยายหรือลดช่วงกว้างล้อให้เข้าร่องหรือแถวพืชได้   โดยออกแบบมา
เหมาะสมกับการใช้งานในพ้ืนที่กว้าง 
 
  
 
 
 
 
 
              -  แบบ Row crop เป็นรถแทรกเตอร์ที่มีช่องว่างระหว่างท้องรถด้านล่างกับพ้ืนดินมากกว่า แบบ 
standard tread และนอกจากนั้น ล้อด้านหน้ายังสามารถปรับขยายให้เข้ากับร่องของพืชได้  แบ่งออกเป็น 2 
แบบ คือ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                    - แบบล้อหน้าคู่หรือเดี่ยว (dual or single wheel) ลักษณะพิเศษคือ ล้อด้านหน้าปรับให้ชิด
กันท าให้มีลักษณะคล้ายเป็นล้อเดี่ยวกัน 

                           
             
                      - แบบ High Clearance เป็นรถแทรกเตอร์ที่เพลาล้อหน้าสามารถปรับขยายได้ และช่วง
ระหว่างท้องรถแทรกเตอร์ ด้านล่างกับพ้ืนดินมีมากกว่าแบบอ่ืนๆ เหมาะส าหรับใช้งานในพ้ืนที่ปลูกพืชต้นสูง 
อาทิ อ้อย ข้าวโพด เพราะรถสามารถวิ่งเข้าไปท างานในระหว่างแถวพืช ได้โดยไม่ท าให้ต้นพืชหัก 
 
 
 
 
 
 
 
      - แบบ Low Profile เป็นรถแทรกเตอร์รุ่นแรกๆ ที่ถูกออกแบบมาส าหรับท างานในพ้ืนที่
จ ากัด เช่น ในสวนผลไม้ ป่าละเมาะ มีช่องว่างระหว่าง ช่วงท้องด้านล่างกับพ้ืนดินน้อยกว่าทุกแบบ เพ่ือความ
สะดวกในการทรงตัวและการบังคับรถ 
 
 
 
 

 

 



ข.รถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถแทรกเตอร์ที่มีการขับเคลื่อนทั้งล้อหน้า และ
ล้อหลังเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานมากขึ้น ส่วนใหญ่ใช้ในกรณีที่ต้องการก าลังในการขับเคลื่อนสูง อาทิ 
ติดหล่ม  หรือลากเครื่องทุนแรงท่ีมีขนาดใหญ่ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

                           -    แบบล้อทั้ง 4 ล้อมีขนาดของล้อไม่เท่ากัน คือล้อหน้าเล็กกว่าล้อหลัง 

    
รถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4  ล้อที่มีขนาดของล้อหน้าเล็กกว่าล้อหลัง 

 
                        - แบบล้อทั้ง 4 ล้อ ล้อมีขนาดของล้อที่เท่ากันทั้งหมด 

    
รถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4  ล้อ ที่มีขนาดของล้อทั้ง 4   ล้อเท่ากัน 

          1.2 การขับเคลื่อนโดยใช้ล้อเหล็กหรือล้อตีนตะขาบ (full track type tractor)มี
ลักษณะล้อเป็นเหล็กแบนเชื่อมต่อกันด้วยน๊อตเป็นแผ่นยาว ท าให้พ้ืนผิวสัมผัสดินมาก มีแรงในการขับเคลื่อน
สูง เหมาะส าหรับลากเครื่องทุ่นแรงขนาดใหญ่ และท างานในพ้ืนที่กว้าง 

                                                                     
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 



 
          1.3 การขับเคลื่อนแบบผสม (Half track type tractor) โดยลักษณะล้อด้านหน้า ส่วนมาก
เป็นล้อยางเพราะเพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการบังคับเลี้ยว ล้อด้านหลังเป็นแบบตีนตะขาบที่ออกแบบ
เพ่ือรับน้ าหนักของตัวรถและสิ่งของที่บรรทุก นอกจากนั้นยังสามารถป้องกันการติดหล่มของรถใน  ขณะ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชื้นแฉะ 

 
2. แบ่งตามขนาดของรถแทรกเตอร์ตามก าลังม้าของเครื่องยนต์ การบอกขนาดของรถแทรกเตอร์ที่

นิยมใช้กันอีกแบบหนึ่งคือ แบ่งได้ตามก าลังม้าของเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ในการน ามาใช้งาน ได้ดังนี้  

                    2.1 รถแทรกเตอร์ที่เครื่องยนต์ที่ก าลังม้าต่ ากว่า 30 ก าลังม้า เป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที
นิยมใช้ในปัจจุบัน เพราะมีความคล่องตัวท างาน เหมาะส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ไม่มากนักในการท างาน
เกษตร 

 
 
 

     
 

รถแทรกเตอร์ที่เครื่องยนต์ที่ก าลังม้าต่ ากว่า 30 ก าลังม้า 

2.2  รถแทรกเตอร์ที่เครื่องยนต์มีก าลังม้าระหว่าง 30 -60 ก าลังม้า นับว่าเป็นรถแทรกเตอร์
ขนาดกลาง ที่นิยมใช้ในกลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนค่อนข้างมากเพราะสามารถใช้งานได้ดีทั้งในการปรับพ้ืนที่
เพาะปลูก การไถเตรียมดิน ฯลฯ 

 

รถแทรกเตอร์ที่เครื่องยนต์มีก าลังม้าระหว่าง 30 -60 ก าลังม้า 



               2.3  รถแทรกเตอร์ที่เครื่องยนต์มีก าลังม้า ระหว่าง  60 - 100 ก าลังม้า นับว่าเป็นรถ
แทรกเตอร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีก าลังม้า ในการฉุดลากสูง เหมาะส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการใช้รถ
แทรกเตอร์ในการท างานในพ้ืนที่มากๆ 

 

รถแทรกเตอร์ที่เครื่องยนต์มีก าลังม้า ระหว่าง  60 - 100 ก าลังม้า 

               2.4  รถแทรกเตอร์ที่เครื่องยนต์มีก าลังม้ามากว่า  100 ก าลังม้า  จัดว่าเป็นรถแทรกเตอร์ที่มี
ขนาดใหญ่เหมาะส าหรับน าไปใช้ฉุดลากเครื่องทุนแรงทีมีขนาดใหญ่ หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกเป็น
จ านวนมาก 

    
รถแทรกเตอร์ที่เครื่องยนต์มีก าลังม้า มากกว่า 100 ก าลังม้า 

 

ตอนที่ 2 ความส าคัญและประเภทของเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร  เดิมทีการท าการเกษตรของ

เกษตรกรไทยเป็นการเกษตรเพ่ือยังชีพเป็นส่วนใหญ่ คือการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เพ่ือใช้ส าหรับบริโภค
เป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์  ประชากรส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับความรู้และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตร ยังคงท าการ เกษตรแบบดั้งเดิมคือใช้แรงงานคน สัตว์ และอาศัย
ธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งมีผลท าให้การท าการเกษตรไม่ทันตามฤดูกาล ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพค่อนข้าง
ต่ า การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่น้อยเกษตรกรต้องท างานด้วยความเหนื่อยยาก มีรายได้น้อย และมาตรฐานชีวิต
ต่ าอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการทางการเกษตรนั้นเกิดขึ้นและได้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งก็มีลักษณะที่คล้าย ๆ 
กันทั่วโลก เริ่มจากการใช้เครื่องทุ่นแรงแบบง่าย ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือรองรับกับการใช้แรงงานของคน เช่น 



จอบ คราด เป็นต้น จากนั้นได้พัฒนาเครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงให้ใช้กับสัตว์ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ
และความสามารถในการท างานมากข้ึนอีกระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลังจากสงครามโลกเป็นต้นมา รูปแบบการ
ผลิตทางการเกษตรได้เปลี่ยนไป จากการผลิตเพ่ือใช้ปริโภคเพียงอย่างเดียวเป็นหลัก มาเป็นการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายหรือการผลิตเพ่ืออุตสาหกรรม เนื่องจากเกิดความต้องการอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างมากดังนั้น
วิธีการผลิตแบบดั่งเดิมไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้  

ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาเครื่องทุ่นแรงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในยุโรปและทวีปอเมริกา มีผลท าให้
เกิดความก้าวหน้าทางการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและปริมาณสูงขึ้น เกษตรกรมีคุณภาพ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจากการศึกษาพบว่าชาติใดที่มีการเกษตรที่ก้าวหน้า มักจะมีความก้าวหน้าทาง
อุตสาหกรรมด้วยประเทศไทยเองแม้จะมีความก้าวหน้าทางการเกษตรอย่างค่อยเป็นค่อยไป  แต่ก็เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเกือบทั้งหมดใช้เครื่องทุ่นแรงในการท าการเกษตร 
               ซึ่งปัญหาส าคัญในด้านการเกษตรของไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือ  การขาดแคลนแรงงานทางด้าน
เกษตร สาเหตุเนื่องจากแรงงานภาคเกษตรส่วนหนึ่งย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอ่ืน ๆ ดังนั้นการ
น าเครื่องทุ่นแรงมาใช้จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ในการผลิตพืชจะพบว่ามีขั้นตอนที่
ส าคัญคือ ขั้นตอนการเตรียมดิน การเพาะปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการเก็บรักษา
ผลผลิต ซึ่งข้ันตอนดังกล่าวสามารถใช้เครื่องจักรกลเกษตรหรือเครื่องทุ่นแรงได้ทุกขั้นตอน  
 

ประเภทของเคร่ืองทุ่นแรงการเกษตร 
โดยทั่วไปเครื่องทุ่นแรงในฟาร์มจะออกแบบมาให้สามารถรองรับกับทุกกระบวนการผลิตทางการ

เกษตร ส าหรับในกระบวนการผลิตพืชนั้นจะมีเครื่องทุ่นแรงส าหรับการเตรียมดินเพ่ือปลูกพืชไปจนถึงเครื่องทุ่น
แรงในการแปรรูปและเก็บรักษาผลผลิตเกษตร และหากจะแบ่งประเภทของเครื่องทุ่นแรงการเกษตรจะ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน (Tillage equipment) 
     1.1 เครื่องมือส าหรับเตรียมดินครั้งแรก (Primary tillage equipment) เช่น 

- ไถหัวหมู (Moldboard plow)  

 
 

- ไถจาน (Disk plow)  



 
 

- ไถดินดาน (Subsoiler)  

 
 
- ไถสิ่ว (Chisel plow) 

   
  

      1.2 เครื่องมือส าหรับเตรียมดินครั้งที่สอง (Secondary tillage equipment) เช่น 
- พรวนจาน (Disk harrow) 

   
 

- พรวนซี่ (Tooth harrow) 



 
- จอบหมุน (Rotating harrow) 

 
 
- ทุ่นลาก (Float) 

 
 
- ลูกกลิ้ง (Land roller) 

  
 
 
 
 
 
 
 



2. เครื่องปลูกพืช (Planting equipment) เช่น 
- เครื่องหยอดเมล็ด (Spacing drill) 

   
 
- เครื่องปลูกพืชหัว (Potato planter) 

 
 
- เครื่องด านา (Rice transplanted)  

 
 
- เครื่องปลูกอ้อย (Sugar cane planter) 

 



3. เครื่องมือส าหรับบ ารุงรักษา (Crop protection & Fertilizing equipment) เช่น 
- เครื่องพ่นยา (Sprayer) 

 
 

- เครื่องพรวนระหว่างแถวพืช (Cultivator) 

    
 
- เครื่องหว่านปุ๋ย (Fertilizer application machine) 

 
 

4. เครื่องเก็บเกี่ยว (Harvesting equipment) เช่น 
- เครื่องเก่ียวนวดข้าว (Combine harvester) 

   
 



- เครื่องเก็บเกี่ยวถั่วและข้าวโพด (Bean and Corn harvester)  

 
 
- เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ (Chopper)    

 
 
- เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้า (Forage harvester) 

 
 

5. เครื่องมือส าหรับแปรรูป (Crop processing equipment) เช่น 
- เครื่องนวด (Thresher) 

 
 
 



- เครื่องสีข้าว (Rice Mills) 

     
 

สรุปแล้วรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งสามารถสรุปข้อดีจากการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร   ดังนี้คือ 

1. ลดความเหนื่อยยากของเกษตรกร 
2. แก้ปัญหาแรงงานภาคเกษตรกรรมซึ่งขาดแคลน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ 
4. เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. ลดการสูญเสียของผลผลิต เนื่องจากการปลูกและการเก็บเก่ียวได้ทันเวลา 
6. มีความแม่นย าและความเที่ยงตรงในการท างานสูง 
7. มีความสะดวกและความปลอดภัยในการท างาน 
8. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องทุ่นแรงการเกษตรอาจมีขีดจ ากัดส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาคือการขาด

เงินลงทุนครั้งแรกส าหรับจัดซื้อเครื่องทุ่นแรงการเกษตรมาใช้งาน การขาดความรู้และความช านาญการใช้
เครื่องทุ่นแรงการเกษตร ขาดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรงการเกษตรรุ่นใหม่ ๆ 
ลักษณะของพ้ืนที่และวิธีการปลูกพืชที่ท าให้ไม่สามารถใช้เครื่องทุ่นแรงการเกษตรท างานได้ และขาดการ
พัฒนาพันธุ์พืชให้สามารถใช้ได้กับเครื่องทุ่นแรงการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 

แบบฝึกหัด/ค าถาม/ปัญหา 
1. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยจากการใช้ต้นก าลังจากสัตว์กับแทรกเตอร์ 
2. จงบอกข้อจ ากัดของแทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ าเป็นต้นก าลัง 
3. จงบอกข้อดีของแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ หากเปรียบเทียบกับแบบ 2 ล้อ 
4. เมื่อต้องการใช้แทรกเตอร์ขนาดใหญ่ในการท างาน แต่ไม่ต้องการให้เกิดชั้นดินดานท่านคิดว่าวิธี

แก้ปัญหากรณีนี้จะสามารถท าได้อย่างไร จงอธิบายเหตุผล 
5. รถแทรกเตอร์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ในท้องถิ่นเรา ควรเป็นรถลักษณะใด  จงอธิบายเหตุผล 
6. จงบอกข้อจ ากัดของการท าการเกษตรแบบดั่งเดิมมาเป็นข้อ ๆ 



7. การใช้แรงงานคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียว ในกระบวนการผลิตพืชอาจมีความเหมาะสมกับ
เงื่อนไขบางประการ จงอธิบายและให้เหตุผล 

8. จงบอกความจ าเป็นการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในกระบวนการผลิตพืช 
9. จงอธิบายสาเหตุที่ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพเพ่ิมขึ้น เมื่อน าเครื่องทุ่นแรงมาท างานแทน

แรงงานคน 
10. เหตุผลที่รถไถเดินตามได้รับความนิยมจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากอะไร 
11. จงอธิบายเหตุผลที่ว่าความก้าวหน้าภาคเกษตรจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้าขึ้น

ด้วย 
12. จงบอกข้อจ ากัดการใช้เครื่องทุ่นแรงในประเทศไทยมาพอสังเขป 

 
 

เอกสารอ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม 
www.cmcat.ac.th/jitsin/l3.html 

http://www.cmcat.ac.th/jitsin/l3.html

