
ใบความรู้ที่ 3 หน่วยที่ 3 

วิชา          การใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
ชื่อหน่วย   การขับรถแทรกเตอร์ 
ชื่อเรื่อง      การขับรถแทรกเตอร์ 

สอนครั้งที่1 
จ านวนคาบรวม 23 คาบ 
จ านวนคาบ 2 คาบ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นักเรียนบอกการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ได้ถูกวิธี 
2.  นักเรียนบอกความส าคัญของการอุ่นเครื่องยนต์ก่อน

น ารถแทรกเตอร์ออกปฏิบัติงานได้  
3. นักเรียนบอก วิธีเลือกเกียร์รถแทรกเตอร์ให้เหมาะสม

กับงานได้ 
4. นักเรียนอธิบายวิธีการขับ และหยุดรถแทรกเตอร์ที่

ถูกต้องได้ 

 
รายการสอน 
   การขับรถแทรกเตอร์ 
1. ก่อนสตาร์ทติดเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ 
2. การติดเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ 
3. การอุ่นเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ 
4. การดับเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ 
5. การขับรถแทรกเตอร์ 
6. การหยุดรถแทรกเตอร์ 
7. การเลือกใช้เกียร์รถแทรกเตอร์ 
8. การขับรถแทรกเตอร์โดยใช้เบรกช่วย 
9. การขับรถแทรกเตอร์บนถนน 
10. การขับรถแทรกเตอร์ในไร่นา 
11. การขับรถแทรกเตอร์ขึ้นที่ลาดชัน 

 
เนื้อหาสาระ 
     ก่อนติดเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ต้องดูแลรถแทรกเตอร์ให้มีความพร้อมในการติดเครื่องยนต์และการขับให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 
     1.ให้ดูแลรักษาประจ าวันรถแทรกเตอร์ ตามที่กล่าวมาแล้ว ถ้ากรณีรถแทรกเตอร์จอดไว้โดยไม่ได้ใช้งานมาระยะ
หนึ่ง ให้ใช้มือโยกปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงหลาย ๆ ครั้ง 
     2. ต้องปรับเบาะนั่งให้เหมาะกับผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากจะท าให้ผู้ขับข่ีได้ทุกส่วนกระชับกับเบาะนั่งมีความ
ปลอดภัย ขับขี่ได้นาน รถแทรกเตอร์มาตรฐานทั่วไปสามารถปรับเบาะนั่งตามสภาพร่างกายของผู้ขับข่ีเหมาะสมกับการ
บังคับพวงมาลัย และจับคันบังคับต่าง ๆ ได้ถนัด 
 

 



 
      แต่รถแทรกเตอร์บางยี่ห้อบางรุ่น มีตัวปรับเบาะมากกว่า 1 ที่เพ่ือจะปรับได้ดีกว่า และมีความเหมาะสมได้มากขึ้น
ดังนี้  
    หมายเลข(1) ปุ่มปรับสปริงให้แข็งหรืออ่อน เพ่ือเหมาะสมกับผู้ขับขี่ 
    หมายเลข(2) ตัวบอกระดับความเหมาะสมของผู้ขับขี่ 
    หมายเลข(3) นอตล็อคหลังการปรับที่ต้องการ (ปรับสูง-ต่ า) 
    หมายเลข (4) ตัวล็อคหลังการปรับให้ดียิ่งขึ้น 
    หมายเลข(5) ตัวเลื่อนเบาะใกล้ ไกล ความสูงของผู้ขับข่ี 
 

 
    การติดเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ ต้องตรวจความถูกต้อง และปฏิบัติดังนี้ 
    1.ต้องนั่งบนที่นั่งคนขับ ปรับเบาะนั่งให้ถูกต้อง 
    2.โยกคันบังคับต่าง ๆ อยู่ได้ต าแหน่งว่าง เช่น เกียร์ คันโยก ไฮดรอลิค เพลาอ านวยก าลัง 
    3.ปุ่มดึงดับของรถแทรกเตอร์อยู่ในต าแหน่งกดสุด 
     

 



        4. เร่งคันเร่งมือประมาณ 1 ใน 4 ของคันเร่งทั้งหมด 
     5. เหยียบคลัตช์ให้สุด เพ่ือการสตาร์ตง่ายขึ้นหรือสวิตช์นิรภัยของรถแทรกเตอร์บางรุ่นจะท างาน มิฉะนั้นจะสตาร์ท
ไม่ได้        
     6. บิดกุญแจสตาร์ทตามเข็มนาฬิกา เพ่ือสตาร์ทครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ปล่อยกุญแจเครื่องยนต์ไม่ติด
อย่าสตาร์ทนานเกิน30วินาทีถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดให้หยุดประมาณ 2นาที แล้วท าการสตาร์ทใหม่ มิฉะนั้น ท าให้มอเตอร์
สตาร์ทและแบตเตอรี่เสียหาย 
     7. เร่งเครื่องด้วยคันเร่งมือให้รอบเครื่องยนต์เดินเบาสูงขึ้นประมาณ 1200 รอบต่อนาท ี
     8. เช็ดไฟเตือนต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัทม์ให้ทุกระบบท างาทนปกติ ถ้าไม่ปกติให้หาสาเหตุ 
     9. อุ่นเครื่องยนต์ ประมาณ 5 นาที ก่อนน าไปใช้ เพ่ือให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้รับการหล่อลื่นเพียงพอ 
                   การสตาร์ทรถแทรกเตอร์โดยการต่อพ่วงแบตเตอรี่  โดยทั่วไปเวลาสตาร์ทไม่ติด อาจเนื่องจากไฟใน
หม้อแบตเตอรี่ไฟไม่พอ จ าเป็นต้องต่อพ่วงจากคันอ่ืน หรือยกหม้อแบตเตอรี่มาพ่วง การพ่วงก็ให้กระท า(ตามภาพล่าง) 
คือ ขั้วบวกต่อขั้วบวกขั้วลบ เมื่อรถติดแล้วให้ถอดออกเอาของเดิมประกอบไว้อย่างเดิม 
 

 
     A หม้อแบตเตอรี่ 
     B สายต่อพ่วงแบตเตอรี่ ขั้วบวกลูกท่ี 1 กับลูกท่ี 2 
     C สายลบหรือสายดินต่อลงกับโครงรถ 
 
หมายเหตุ    สัญลักษณ์ของแบตเตอรี่มีอยู่หลายอย่างแต่โรงงานนั้นผลิตออกมา โดยทั่วไปมี ดังนี้ 

1. แสดงเป็นขั้ว+,- ไว้บนขั้วแบตเตอรี่ข้างหม้อหรือบนหม้อ 
2. มีอักษร N และp ก ากับ N คือขั้วลบ (Negative) P เป็นขั้วบวก (Positive) 
3. ขั้วลบ จะเล็กกว่าขั้วบวก 
4. ขั้วบวก จะท าเครื่องหมายสีแดงไว้ที่ข้ัวแบตเตอรี่ และขั้วลบจะท าเครื่องหมายสีด า 

 



 การติดเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์โดยการฉุดลาก รถแทรกเตอรี่บางครั้งสตาร์ทไม่ติด เนื่องจากไฟแบตเตอรี่ไม่ 
พอ หรือหาแบตเตอรี่อื่นมาพ่วงไม่ได้จ าเป็นต้องฉุดลากกันเอง หรือใช้รถยนต์แดลาก ข้อส าคัญการฉุดลากจะต้องต่อที่
จุดแดลากเท่านั้น มิฉะนั้นจะท าให้รถแทรกเตอร์เสียหายได้ การฉุดลากรถแทรกเตอร์ที่ฉุดลากต้องใช้เกียร์สูง อาจเป็น
เกียร์ 6,7 หรือ 8 (หรือเกียร์สูง เพื่อให้เครื่องยนต์ติดได้ง่ายขึ้น แต่ข้อส าคัญอย่าลากเร็วเกินของเกียร์ของรถแทรกเตอร์
ที่ถูกฉุดลาก จะท าให้รถแทรกเตอร์ที่ฉุดลากเสียหานได้ คือ ไม่เกิน 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 

     
                  
                           จุดต่อพ่วงหลัง (Drawbar)                       จุดต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ด้านหน้า 
 
    การอุ่นเครื่องรถแทรกเตอร์  หลังจากเราติดเครื่องรถแทรกเตอร์แล้วมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการอุ่นเครื่องก่อน
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานของรถแทรกเตอร์ให้ได้ก าลังงานเต็มที่ เครื่องยนต์ได้พลังงาน
เต็มที่นั้น ต่อเมื่อเครื่องยนต์ร้อนอุณหภูมิภูมิอยู่ในเกณฑ์การท างาน คือ ประมาณ 90 องศาเซลเซียสใช้เวลาอุ่นเครื่อง
ประมาณ 3-5 นาที โดยการเร่งเครื่องพอประมาณทั้งนี้เพ่ือลดการศึกษาของเครื่องยนต์ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงในการ
ท างาน ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ได้รับการหล่อลื่นเพียงพอ มิฉะนั้นจะท าให้ชาร์ตละลาย หรือช ารุดสึกหรอเร็ว
กว่าก าหนดมาก กรณีถ้าเราติดเครื่องมือไปปฏิบัติงานในระยะทางไกลสามารถใช้รถแทรกเตอร์ได้เลย เพราะในช่วง
เวลาการเดินทาง หรือติดเครื่องมือรถยนต์ท างานเบา 
                 การดับเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ การดับเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ ในกรณีหลังจากรถแทรกเตอร์ท างาน
หนัก จะต้องเดินเบาสักระยะหนึ่ง เพ่ือให้เครื่องยนต์คลายความร้อนลงมาบ้าง ทั้งนี้ถ้าเราดับเครื่องยนต์รถ    
แทรกเตอร์ทันที กี้แม้เครื่องยนต์จะหยุดท างาน ท าให้ระบบความร้อนหยุดท างานไปด้วยเป็นผลท าให้ความร้อนที่
กระบอกสูบของเครื่องยนต์ไม่สามารถคายความร้อนออกได้ทัน ท าให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจ
ท าให้ฝาสูบบิดงอ พื้นไหม้ แหวนลูกสูบไหม้ และผนังกระบอกสูบเป็นรอยได้ 

 



     การดับเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องดีเซล ก่อนการดับเครื่องยนต์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ปลดคันเกียร์ทั้ง 2 ให้อยู่ในต าแหน่งว่าง (p) 
2. ล็อกเกตเบรกมือ หรือใส่เกียร์จอด 
3. ปลดคันควบคุมทั้งหมดให้อยู่ในต าแหน่งว่าง 
4. วางอุปกรณ์ต่อพ่วงลงสู่พ้ืน 
5. ปิดสวิตช์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
6. ดึงปุ่มดึงดับ เพ่ือตัดทางน้ ามันเข้าสู่ปั๊มหัวแดน้ ามันเชื้อเพลิง และเมื่อเครื่องยนต์ดับแล้วให้ดันปุ่มดึงดับกลับที่

เดิม 
7. ปิดกุมแจสวิตช์สตาร์ทมาอยู่ในต าแหน่งปิด รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่บางยี่ห้อดับด้วยสวิตช์นี้ 
8. ถอดกุญแจสวิตช์สตาร์ทตออก กันขโมย หรือมีผู้อื่นมาสตาร์ทรถเล่น ท าให้เสียหายได้ 
 

                                                           

 
     จังหวะดึงปุ่มดับเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์                  สายดึงดับต่อมายังปั้นน้ ามันเชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร์ 
 
           การขับรถแทรกเตอร์ การขับรถแทรกเตอร์ต้องขับด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ และความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรถแทรกเตอร์ เราต้องเตรียมความพร้อมในการขับ โดยเฉพาะผู้ฝึกขับใหม่ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ปรับเบาะนั่งให้เหมาะสมแล้วขึ้นนั่งบนเบาะนั่งคนขับโดยมีลักษณะเท่านั่ง นั่งตัวตรงและพิงเบาะหลัง ท าให้เกิด
ความมั่นใจในการขับเข่าควรท ามุม 115 องศาข้อศอกท ามุม 90 องศา 

2. เมื่อท าการสตาร์ทรถแทรกเตอร์ติดแล้ว อุ่นเครื่องรถแทรกเตอร์พร้อมจะท างาน 
3. การจับพวงมาลัย ผู้ขับขี่ต้องจับพวงมาลัยให้การกระชับ และถนัดที่สุด ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สามารถควบคุม

พวงมาลัย ท าการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา การจับพวงมาลัยควรวางมืออยู่ส่วนบนของพวงมาลัยในต าแหน่ง 10 
นาฬิกา และ 2 นาฬิกา และอยู่ใต้ระดับไหล่ 15-30เซนติเมตร 



 

 
                       การนั่งขับรถแทรกเตอร์ที่ถูกต้อง                                     การจับพวงมาลัย 
4.  การวางศีรษะและคอ ควรอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม โดยให้เอนไปข้างหน้าเล็กน้อย ระดับการมองเป็นสิ่ง

ส าคัญที่สุดในการขับ ฉะนั้นควรยกศีรษะให้สูงไว้ 
5. การวางแขนและไหล่ แขนเป็นส่วนบนควรให้ห้อยลงจากไหล่อย่างเป็นธรรมชาติข้อศอกจะต้องมีที่ว่างพอที่จะ

ท าให้จับพวงมาลัยเลี้ยวได้สะดวก และงอแขนท ามุม 90 องศา เพื่อให้มีแรงมากท่ีสุดในการจับพวงมาลัย 
ในการจับพวงมาลัยในกรณีรถวิ่งทางตรง การจับพวงมาลัยจะต้องจับให้กระชับแน่นด้วยมือทั้ง 2 ข้างรวมทั้งนิ้ว
มือทั้งหมด และเมื่อใดต้องการเลี้ยวด้านหนึ่งด้านใด จะต้องกระท าโดยไม่แขนทั้งสองข้างไขว้กันเมื่อต้องการ
เลี้ยวซ้ายจะต้องใช้มือซ้ายยึดติดพวงมาลัยเพียงมือเดียว โดยที่มือขวาเกาะกระชับอยู่อีกข้างหนึ่งนัน้นจะต้อง
คลายตัวให้หลวมพอประมาณ ให้วงพวงมาลัยสามารถที่จะเลื่อนผ่านไปได้ การเลี้ยวขวาก็ท าท านองเดียวกับ
การเลี้ยวซ้าย 

6. เบาเครื่องยนต์ให้เดินเบาประมาณ 1200 รอบต่อนาที 
7. เหยียบคลัตช์ให้จม มิฉะนั้น อาจท าให้เข้าเกียร์เสียงดัง 
8. การเข้าเกียร์ รถแทรกเตอร์ในปัจจุบันจะใช้เครื่องส่งก าลังหลายแบบ แต่รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในประเทศไทยนิยม

ใช้เครื่องส่งก าลัง แบบธรรมดา และแบบชิงโครเมช ซึ่งวิธีการซึ่งวิธีการขับก็แตกต่างกัน คือ 
8.1 การขับรถแทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องส่งก าลังแบบธรรมดา มีวิธีการขับ คือ 

8.1.1 เหยียบคลัตช์ให้สุด 
8.1.2 เลือกเกียร์ตามต้องการที่เราจะขับ หรือใช้งานทั้ง 2 เกียร์ 
8.1.3 ค่อย ๆ ปล่อยคลัตช์ เพ่ือให้รถแทรกเตอร์เริ่มเคลื่อนที่ 
8.1.4 เมื่อปล่อยครั้งสุดแล้ว ค่อยเร่งคันเร่งให้อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ 
8.1.5 ยกเท้าออกจากคลัตช์  ไปวางที่วางเท้า 
 



                  8.1.6  เมื่อต้องการเปลี่ยนเกียร์ให้จอดรถให้สนิท แล้วเปลี่ยนเกียร์ตามที่เราต้องการ อย่าพยายาม
เปลี่ยนเกียร์ขณะวิ่ง ท าให้เกียร์เสียหายได้ 

8.2 การขับรถแทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องส่งก าลังแบบชิงโครเมช จะคล้ายกับข้อ 8.1 แตกต่างตรงที่ การเลือกเกียร์
สามารถเปลี่ยนเกียร์ขณะรถวิ่งได้ และการเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งต้องเหยียบคลัตช์ เมื่อเกียร์เขา้ที่แล้วค่อยๆ
ปล่อยคลัตช์ ถ้าปล่อยคลัตช์แรงรถจะกระตุก 

9. ปลดเบรกมือ เพราะการจอดรถแทรกเตอร์ทุกครั้งต้องล็อคเบรกมือ เพ่ือกันรถไหล 
10. ดูสิ่งกีดขวางรอบ ๆ ตัวรถ เพื่อความปลอดภัย 
11. ค่อย ๆ เร่งเครื่อง และปล่อยคลัตช์ช้า ๆ เมื่อรถออกตัวเรียบร้อยแล้วให้ยกเท้าออกจากคลัตช์ ไปวางที่วางเท้า 
12. ค่อย ๆ เร่งเครื่องให้ได้รอบตามที่เราต้องการ อย่าเร่งเครื่องมากเกินไป หรือเพ่ิมความเร็วโดยการเร่งเครื่อง 
13. ตามองไกล ๆ ไม่ควรมองที่ล้อหน้าของรถแทรกเตอร์ 

     
 ตรวจสภาพพ้ืนที่ก่อนออกรถ 

  

 
 

การขับรถแทรกเตอร์ออกใช้งาน     
 



    การหยุดรถแทรกเตอร์ การหยุดรถแทรกเตอร์ หมายถึงการหยุดรถแทรกเตอร์ให้ได้ตามความผู้ขี่ต้องการ 
เป็นสิ่งส าคัญมากต้องฝึกให้มีทักษะ มิฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยเฉพาะเวลาต่อเครื่องพ่วง กระท าตามขั้นตอน
ดังนี้  

1. เมื่อเราต้องการหยุดรถแทรกเตอร์ ต้องเบาเครื่องยนต์ให้สุด เครื่องยนต์เบาลง เป็นการเบรกท าให้การวิ่ง
ของรถแทรกเตอร์ช้าลงไปด้วย ผู้ฝึกใหม่ให้ใช้คันเร่งมือ 

2. เท้าแตะเบรกเล็กน้อย ภาพซ้าย หมายเลข(1) ผู้ขับขี่ฝึกใหม่ต้องเบรกให้ติดกัน ภาพล่างซ้าย หมายเลข(5) 
เพ่ือให้รถลดความเร็วลงอีก 

3. เหยียบคลัตช์ให้จม ภาพล่างขวา หมายเลข (1) แล้วเหยียบเบรก ภาพลางซ้าย หมายเลข (1)ให้รถหยุด 
4. ปลดเกียร์ว่าง ภาพล่างขวา หมายเลข (2) ถ้ามีชุดเครื่องทุ่นแรงให้วางเครื่องทุ่นแรงลงกับพ้ืน 
5. ล็อคเบรกมือให้แน่น ภาพล่างซ้าย หมายเลข (1) โดยการดึงขึ้น หรือรถบางรุ่น เข้าเกียร์จอด 
6. เบาเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์ในกรณีหลังจากรถแทรกเตอร์ท างานหนัก 7-10 นาที เพื่อระบายความร้อน

ภายในเครื่องยนต์ 

 
                                ภาพส่วนประกอบในการหยุดรถ                      ภาพแสดงการหยุดรถ 

 
เบรกมือรถแทรกเตอร์ 

7. ดึงสายดับเครื่องยนต์ 
8. ปิดสวิตช์ ดึงกุญแจออก 

 
 
 
 



 
     การเลือกใช้เกียร์รถแทรกเตอร์  การเลือกใช้เกียร์รถแทรกเตอร์ เพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จุดที่ต้อง
ค านึงถึงให้เลือกใช้เกียร์ที่มีความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเหมาะสมที่สุด โดยไม่ให้เครื่องยนต์ หรือเกียร์ท างานเต็ม
ก าลัง สภาพพ้ืนดินโดยทั่วไปผืนเดียวกันมีสภาพของดินแตกต่างกันได้ จึงควรเลือกเกียร์ที่เครื่องยนต์ท างานได้
เหมาะสม หรือสามในสี่ส่วนของก าลังเครื่องยนต์ และในการปฏิบัติงานในฟาร์มความเร็วไม่ควรเร็วไม่ควรเกิน 8 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพ่ือความปลอดภัย 
        รถแทรกเตอร์จะท างานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อมีการเลือกมีการใช้เกียร์อย่างถูกต้อง และความเร็วรอบ
ของเครื่องยนต์อยู่ที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดให้ ซึ้งได้กล่าวในเรื่องข้อมูลทางเทคนิคของรถแทรกเตอร์ การใช้เกียร์ต่ าใน
ขณะที่เครื่องยนต์เดินด้วยความเร็วรอบสูงนั้น ไม้เป็นเพียงแต่สิ้นเปลื้องน้ ามันเชื้อเพลิงยังท าให้การสึกหรอของ
เครื่องยนต์สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น และยังท าให้ผลงานที่ได้รับลดลงอีกด้วย ในท านองเดียวกันถ้าใช้เกียร์สูงเกินความ
จ าเป็นท าให้รถแทรกเตอร์วิ่งเร็วเกินไป อันเป็นสาเหตุให้รถแทรกเตอร์ท างานเกินก าลัง ฉะนั้นจึงควรใช้เกียร์ให้ถูกต้อง
ตามบริษัทผู้ผลิตก าหนด กรณีเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์แสดงอาการการท างานเกินก าลังจะต้องรีบปลดเกียร์ลงทันที 
             การออกรถแทรกเตอร์ลากเครื่องทุ่นแรง ในการขับรถแทรกเตอร์ออกเมื่อลากเครื่องทุ่นแรงที่หนัก เช่น ไถ 
จาน ไถหัวหมู ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. เลือกเกียร์ให้ถูกต้องที่ใช้กับเครื่องทุ่นแรงนั้นๆ เพื่อให้ได้ความเร็วที่ต้องการ 
2. ยกเครื่องทุ่นแรงให้พ้นจากพ้ืนดิน เร่งเครื่องเล็กน้อย และปล่อยคลัตช์ช้า ๆ 
3. หลังจากคลัตช์จับเต็มที่แล้ว เร่งเครื่องประมาณ 3 ใน 4 ของการเร่งเครื่องทั้งหมด 
4. ปล่อยเครื่องทุ่นแรงลงดิน ให้ได้ระดับท่ีต้องการ 
5. เมื่อเครื่องทุ่นแรงสัมผัสกับดินแล้ว เร่งเครื่องและความเร็วตามต้องการ 

       ถ้าเป็นกรณีเครื่องทุ่นแรงประเภทงานเบา เช่น เครื่องปลูกเครื่องเกลี่ยฟาง ก่อนอื่นเลือกเกียร์ที่ต้องการจากนั้น    
เร่งเครื่องเล็กน้อยค่อยๆ ปล่อยคลัตช์ เร่งเครื่องตามต้องการ ปล่อยเครื่องทุ่นแรงลงสู่พ้ืนดิน   
     การออกรถกรณีรถแทรกเตอร์ลากเครื่องทุ่นแรงซึ่งขับด้วยเพลาอ านวยก าลัง ส าหรับรถแทรกเตอร์ที่ใช้เพลา 
อ านวยก าลังแบบอิสระ การกดคันควบคุมไปในต าแหน่งท างาน ให้กระท าขณะเครื่องยนต์เดินเบาให้เครื่องทุ่น    
แรงท างานตัวเปล่า 2-3 นาที จากนั้นเร่งเครื่องไปอยู่ในต าแหน่งประมาณ 1 ใน 2 ของความเร็วสูงสุด เข้าเกียร์ที่ 
ต้องการ จากนั้นค่อยๆ ออกรถ เมื่อรถเคลื่อนที่แล้วให้เร่งเครื่องไปอยู่ในระดับความเร็วรอบของเพลาอ านวยก าลัง
เครื่องทุ่นแรงก็จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



     ถ้ารถแทรกเตอร์ใช้เพลาอ านวยก าลังแบบคลัตช์ร่วมการท างานก็จะคล้ายแบบแรก แต่การหมุนของเพลา 
อ านวยก าลังจะถูกควบคุมด้วยระยะการเคลื่อนที่ของแป้นเหยียบคลัตช์ส่วนล่าง และการเคลื่อนที่ของรถ 
แทรกเตอร์จะถูกควบคุมด้วยระยะการเคลื่อนที่ของแป้นเหยียบคลัตช์ส่วนบน 
      การขับรถแทรกเตอร์โดยเบรกช่วย      การท างานในฟาร์มเราสามารถแยกอิสระออกจากกัน เพื่อช่วยในการ 
บังคับเลี้ยวรถแทรกเตอร์ในพ้ืนที่แคบ ๆ ขณะที่รถวิ่งช้า ๆ ในพื้นที่ท างานบริเวณหัวงาน แต่ทั้งนี้อย่าลืมยกเครื่อง 
พ่วงท้ายก่อนการเลี้ยวจะท าให้เกิดการเสียหายของรถและเครื่องพ่วงท้ายได้ อีกประการหนึ่งในที่เรากลับรถในที่ 
แคบ จะท าให้การท างานได้เร็วขึ้น โดยการที่เราถอดตัวล็อคเบรกออก(ตามภาพล่าง)ถ้าเราต้องการเลี้ยวขวาก็ 
เหยียบแป้นเบรกขวา แล้วหมุนพวงมาลัยไปทางขวาล้อรถแทรกเตอร์ล้อหลังทางขวาจะหยุดจะท าให้การเลี้ยว 
ขวาได้วงแคบมากยิ่งขึ้น ในท านองเดียวกัน ถ้าต้องการเลี้ยวซ้ายก็เหยียบแป้นเบรกซ้ายแล้วหมุนพวงมาลัยไป 
ทางซ้าย ล้อรถแทรกเตอร์ล้อหลังจะหยุด หรือชะลอ จะท าให้การเลี้ยวได้วงแคบลง 
 

 
             การเลี้ยวรถแทรกเตอร์แบบใช้ช่วยจะมีลักษณะการเลี้ยว จะได้ วงแคบและท างานได้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ 
ความช านาญของผู้ขับขี่ด้วย มิฉะนั้นจะท าให้เกิดอันตรายแก่รถหรือเกิดผลเสียหายแก่เครื่องทุ่นแรงที่ต่อพ่วงและ 
ผลงานที่เราปฏิบัติได้ 
     การขับรถแทรกเตอร์บนถนน   การขับรถแทรกเตอร์บนท้องถนนรถแทรกเตอร์ต้องมีสภาพร้อมทุกระบบ เช่น  
ระบบไฟฟ้าระบบห้ามล้อ เครื่องยนต์ ฯลฯ เราต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องล็อคเบรกทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน 
2. ต้องรู้กฎจราจร 
3. รถที่มีโครงครอบ หรือรถติดแอร์ต้องตรวจปัดน้ าฝน เช็ดกระจก และปรับกระจกมองหลังให้มองเห็นได้ชัดเจน 

ได้ตามสายตานั่งคนขับ 
 



4. ใช้เกียร์ให้ถูกต้องเหมาะสม 
5. ทดสอบเบรก คลัตช์ให้พร้อม โดยเฉพาะเบรกทั้ง 2 ล้อต้องปรับให้เท่ากัน 
6. ยกไฮดรอลิกข้ึนสุดแล้วล็อคคันบังคับให้อยู่ในจังหวะธรรมดา 
7. ตรวจสภาพไฟสัญญาณให้พร้อม ไฟเบรกไฟเลี้ยว แตร ไฟส่องหน้า ไฟส่องหลัง 
8. ขับรถชิดซ้าย สายตามองไกล และมองกระจกหลัง 
9. ถ้ามีความจ าเป็นในบางโอกาสต้องหลบรถท่ีมีความเร็วสูงกว่าให้ชิดขอบทาง 
10. ในบางโอกาสที่มีรถหนาแน่น เนื่องจากรถแทรกเตอร์วิ่งช้า จ าเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องวิ่งชิดขอบทาง 
11. ขับรถในเวลากลางคืนควรมีไฟกระพริบด้านหลัง หรืออาจผูกผ้าสีแดงให้ปลิวเห็นได้ชัดในเวลากลางวัน 
12. เมื่อต้องการเลี้ยวรถหรือหยุดรถต้องให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณมือให้ถูกต้อง 
 

 
 



       การขับรถแทรกเตอร์ในไร่นา   การขับรถแทรกเตอร์ท างานในไร่นาต้องท างานติดต่อกันเป็นเวลานานจนกว่า
งานจะแล้วเสร็จรถแทรกเตอร์ถ้าให้บริการที่ดี สามารถท างานติดต่อกันได้เป็นเวลานาน ๆ แต่ส าหรับผู้ขับขี่ถ้ารถไม่ดี
จะเหนื่อยมาก และรถแทรกเตอร์จะเสียงดังมากตลอดเวลา เพราะมีความจ าเป็นต้องเร่งเครื่องให้เหมาะสมกับงาน 
ฉะนั้นผู้ขับขี่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง เพ่ือป้องกันการสูญเสียความสามารถในการรับฟังเสียง 

 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง 

 
     การขับรถแทรกเตอร์ท างานในไร่นาไม่ว่าจะเป็นการไถ พรวน เครื่องปลูกหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ จะต้องขับรถให้ได้
แนวตรงมองดูสวยงามไถหรือปลูกได้แนวตรง เพ่ือที่จะใช้รถแทรกเตอร์ติดเครื่องมือบ ารุงรักษาเข้าท างานต่อไป วิธีขับ
รถในไร่นาให้ตรงมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 

 
1 จุดเป้าหมายในการขับรถแทรกเตอร์ 

 



1. การเลือกจับงานครั้งแรก ไม่ว่ากลางแปลงหรือข้างแปลง ต้องจับให้ตรงโดยการเล็งหลักเป้าตรงข้ามแปลง อาจ
เป็นพุ่มไม้ หรือวัสดุอื่นที่อยู่กับที่ 

2. ขับรถเล็งไปตามเครื่องหมายนั้นๆ ตามท่ีก าหนดไว้ 
3. เที่ยวต่อไปแนวให้ตรงตามแนวเดิม และท าการปรับแนวให้ตรงอยู่ตลอดเวลา 

     การขับรถแทรกเตอร์ขึ้นที่ลาดชัน  รถแทรกเตอร์เป็นรถที่ใช้งานสารพัดประโยชน์ ส่วนใหญ่ต้องใช้งานใน 
ที่ขรุขระไม่เรียบเป็นหลุม เป็นบ่อ มีรากไม้ ตอไม้ แล้วแต่สภาพพ้ืนที่ที่ได้ปรับปรุงไว้ การเข้าเกียร์ต้องเลือกเกียร์ 
ให้ถูกต้องก่อนออกใช้งาน 
    การขับรถขึ้นที่ลาดชัน โดยเฉพาะรถติดเครื่องทุ่นแรงหนัก การขึ้นต้องใช้เกียร์ต่ าการไต่ขึ้นทันทีทันใด จะท าให้ 

รถพลิกตีลังกาได้ หรือหน้ารถจะลอย ถ้าเราติดเครื่องมือด้านท้ายไม่ควรยกเครื่องมือให้สูงมากนัก ถ้ามีที่ตักดิน 
ถ่วงหน้าไว้ควรลดให้ต่ าลง ถ้าไม่มีใช้น้ าหนักถ่วงด้านหน้าแทนก็ได้ ถ้ายังไม่ปลอดภัยให้ถอยหลังรถข้ึนก็ได้จะ 
ปลอดภัยกว่า การขับรถลงจากเนินก็ควรใช้เกียร์ต่ าแบบเดียวกับการขึ้นเนิน อย่าปล่อยรถเกียร์ว่าง หรือเกียร์สูง 
จะท าให้รถวิ่งเร็ว เราไม่สามารถใช้เบรกหรือเปลี่ยนเกียร์ช่วยได้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง 
     การขับรถขึ้นที่ลาดชัน ควรปรับช่วงล้อให้กว้างสุดทั้งล้อหน้าและล้อหลังและควรวิ่งแบบซิกแซ็ก ในกรณีท่ีลาดชัน
มากๆ 

 
                 การขับรถแทรกเตอร์ขึ้นทางลาดชัน                 ถอยหลังขึ้นถ้าพื้นที่ลาดชันมากๆ 

 
     การขับรถขึ้นที่ลาดชัน กรณีรถแทรกเตอร์นั้นต้องลากพ่วงเครื่องมือทุ่นแรงน้ าหนักทางด้านหน้ารถแทรกเตอร์ถูก 
ถ่ายเทไปล้อหลังรถแทรกเตอร์โดยอัตโนมัติ ท าให้หน้ารถแทรกเตอร์เบากว่าปกติ การกระดกด้านหน้ารถแทรก 
เตอรเป็นไปได้สูง ฉะนั้นต้องติดน้ าหนักถ่วงไว้ทางหน้ารถ นอกนั้นการต่อลากจุดต่อควรจะอยู่ในต าแหน่งที่ต่ าสุด 
เท่าท่ีจะจะท าได้ ความเร็วในการลากควรใช้เร็วต่ าและเมื่อขับลงที่ลาดชันรถแทรกเตอร์ต้องเข้าเกียร์ไว้อย่าว่าง  
เครื่องยนต์จะเป็นตัวช่วยลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงได้ และเบรกทั้ง 2 ข้างต้องล็อคเข้าด้วยกัน 
 



 

 
การใช้รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงขึ้นที่ลาดชัน 

 
       เมื่อเราใช้รถแทรกเตอร์บนที่ลาดชัน เช่น บนไหล่เขา หรือท่ีราบไหล่เขา แปลงหญ้า รถแทรกเตอร์จะมีความ 
โน้มเอียงจะลื้นไถลลงสู่พ้ืนที่ต่ าเสมอ โดยเฉพาะท างานบนพ้ืนที่ที่มีหญ้า ใบไม้เปียก ๆ ปกคลุม หรือพ้ืนที่ดินร่วน 
ซุย การลดความเร็วให้ต่ าลงช่วยได้บ้าง แต่อย่างไรก็ตามการท าให้ล้อหน้าของรถแทรกเตอร์หันเข้าสู่พ้ืนที่ทางด้าน 
สูงกว่าเล็กน้อย ก็จะช่วยป้องกันการลื่นไถลของรถลงได้ 
     การน ารถแทรกเตอร์ขึ้นจากหล่ม  รถท างานในพ้ืนที่เมื่อมีความรู้สึกว่ารถแทรกเตอร์ล้อหมุนฟรี ให้รีบยก 
เครื่องทุ่นแรงขึ้นทันที แล้วเหยียบล็อคเฟืองท้ายให้รถเดินหน้าต่อไป แต่ถ้าการกระท าดังกล่าวไม่สามารถน ารถ 
แทรกเตอร์ ขึ้นจากหล่มได้ ให้ถอยรถแทรกเตอร์ช้า ๆ เร่งเครื่องประมาณ 1 ใน 4 ของระยะเร่ง แต่ถ้ายังไม่ประสบ 
ส าเร็จก็ให้หยุด ในกรณีนี้ลองขุดดินด้านหน้าและด้านหลังรถแทรกเตอร์ การขุดก็ควรขุดให้ไกลพอไกลสมควร  
เพ่ือให้รถแทรกเตอร์วิ่งขยับข้ึนได้ อย่างต่อเนื่อง การท าแบบนี้ยังไม่ส าเร็จก็ใช้วิธีอ่ืนต่อไป 

 

 
การขุดดินด้านหลังของล้อรถแทรกเตอร์ เพื่อน ารถแทรกเตอร์ขึ้นจากหล่ม 

 



 



        การลากรถแทรกเตอร์ที่ตกหล่ม  การลากจะต้องลากถอยหลัง และแทรกเตอรคันที่ใช้ลากต้องอยู่บนพ้ืนที่ 
ดินแน่น แห้ง โดยใช้โซ่ หรือ สลิง ผูกลากท่ีมีความแข็งแรงพอ โดยการผูกโซ่ หรือ สลิงที่คานลากทั้ง 2 คัน อย่าต่อ 
ต าแหน่งที่สูงท าให้รถแทรกเตอร์กระดกได้ ในการลากต้องค่อย ๆ ลากจนโซ่ตึง จากนั้นค่อย ๆ เร่งเครื่องรถ 
แทรกเตอร์ที่ใช้ลาก ขณะเดียวกันรถแทรกเตอร์ที่ติดหล่มเร่งเครื่องด้วย เพื่อช่วยผ่อนแรงคันที่ท าการลาก กรณี 
เช่นนี้ต้องปลดเครื่องทุ่นแรงออกเสียก่อน 
     การลากรถแทรกเตอร์ขึ้นจากหล่มให้ลากช้าๆ ท าด้วยความระมัดระวัง เมื่อรถแทรกเตอร์ที่ถูกลากขึ้นมาได้ 
แล้วให้ล้างท าความสะอาดตรวจสอบส่วนที่ช ารุด เสียหาย และซ่อมแซมถ้าจ าเป็นก่อนน าออกไปใช้งาน  
 

 
 

การลากรถแทรกเตอร์ขึ้นจากหล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัด 
 
      1. ก่อนติดเครื่องยนต์รถยนต์ ท่านต้องตรวจสอบอะไรบ้างอธิบาย 
      2. การติดเครื่องยนต์ และการดับเครื่องยนต์รถแทรกเตอร์มีล าดับขั้นตอนอย่างไร ตอบมาเป็นข้อ ๆ พร้อมอธิบาย 
      3. อุ่นเครื่องยนต์รถยนต์ก่อนการใช้งานมีความส าคัญอย่างไร อธิบาย 
     4. ก่อนการขับรถแทรกเตอร์ออกและก่อนหยุดที่ถูกที่สุดต้องกระท าอย่างไร อธิบาย 
     5. การเลือกเกียร์รถแทรกเตอร์ เพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ท่านค านึงถึงอะไรบ้าง อธิบาย 
     6. การขับรถแทรกเตอร์ออกท่ีลากเครื่องทุ่นแรงท่านมีวิธีขับออกอย่างไร อธิบาย 
     7. เบรกรถแทรกเตอร์มีความส าคัญอย่างไร กรณีใดบ้างที่ท่านต้องใช้เบรกช่วยในการขับรถ อธิบาย 
     8. ในกรณีที่ท่านขับรถแทรกบนถนนท่านต้องมีความรู้ และการปฏิบัติอย่างไร ตอบมาเป็นข้อ ๆ 
     9. การขับรถแทรกเตอร์ท างานในไร่นา ท่านมีวิธีการขับอย่างไรที่ท่านท าให้การไถได้แนวตรง มองดูสวยงาม 
    10. การขับรถแทรกเตอร์ขึ้น และลงจากที่ลาดชัน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร เพ่ือความปลอดภัย อธิบาย 
    11. เมื่อท่านขับรถแทรกเตอร์ติดหล่ม ท่านควรกระท าอย่างไร เพ่ือความปลอดภัย และการเสียหายของรถ 
           แทรกเตอร์ อธิบาย 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ประมวลสาระเรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ 
2. โปรแกรมความรู้ Power Point  เรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ 
3. เทปบันทึกภาพ เรื่อง  การขับรถแทรกเตอร์ 
4. การสาธิต 
5. รถแทรกเตอร์ 

 
เครื่องมือ-อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 

1. PC Computer 
2. Projector 
3. เครื่องเล่นเทปบันทึกภาพ 
4. จอรับภาพ 

 
 



กิจกรรมผู้สอน 
1. น าเข้าสู่บทเรียน 
2. อธิบาย และน าเสนอ โปรแกรม Power Point  เรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ 
3. เปิดเครื่องเล่นเทปบันทึกภาพ เรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ ให้ผู้เรียนดู 
4. อธิบายและสาธิตประกอบรถแทรกเตอร์ 
5. ควบคุม แนะน า ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
6. ถาม-ตอบ  และสรุปบทเรียน 

 
กิจกรรมผู้เรียน 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
2. อ่านประมวลสาระเรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ 
3. ฟังและดู การอธิบายประกอบสื่อจากผู้สอน 
4. ชมเทปบันทึกภาพ เรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ 
5. ดูการสาธิต จากผู้สอน 
6. ฝึกปฏิบัติ 
7. บันทึกสาระส าคัญ 
8. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
9. ท าแบบฝึกหัด/ค าถาม/ปัญหา 

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
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