
ใบความรู้ที่ 4 หน่วยที่ 4 

วิชา          การใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
ชื่อหน่วย   การขับรถแทรกเตอร์ต่อเครื่องพ่วงและการปรับ 
ชื่อเรื่อง     การขับรถแทรกเตอร์ต่อเครื่องพ่วงและการปรับ 

สอนครั้งที่1 
จ านวนคาบรวม 7 คาบ 
จ านวนคาบ 2 คาบ 

 
จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม 
1. บอกวิธีการในการติดตั้ง และปลดเครื่องทุ่นแรงออกจาก

รถแทรกเตอร์ได้ 
2. บอกชุดอุปกรณ์การต่อพ่วงรถแทรกเตอร์แบบต่างๆได้ 
3. บอกล าดับการต่อพ่วงรถแทรกเตอร์กับเครื่องทุ่นแรง

แบบต่างๆได้ถูกต้อง 
4. อธิบายการถอยหลังรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ได้ 

 
รายการสอน 
การขับรถแทรกเตอร์ติดเครื่องพ่วงและการปรับ 
1.  ความส าคัญในการติดตั้งและการปลดเครื่องทุ่นแรง
ออกจากรถแทรกเตอร์ 
2.  ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ 
3.  การติดเครื่องพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์ 
4.  การถอยหลังรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ 

 
เนื้อหาสาระ 
                 ความส าคัญในการติดตั้ง  หรือปลดเครื่องทุ่นแรงออกจากรถแทรกเตอร์      ต้องการท าอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  นอกจากนั้นรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากรถแทรกเตอร์และ
เครื่องทุ่นแรงมีหลายขนาดและหลายชนิด  หลายรุ่น มีการออกแบบที่แตกต่างกันไป  การปฏิบัติงาน ได้ดีนั้นต้องศึกษา
จากคู่มือของของรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงนั้น ๆ ให้เข้าใจ  ว่าเครื่องทุ่นแรงใดใช้ได้กับรถแทรกเตอร์ขนาดใด แบบ
ใด  เครื่องทุ่นแรงมีทั้งแบบใช้รถแทรกเตอร์ลาก  เครื่องทุ่นแรงชนิดติดตั้งกับรถแทรกเตอร์  และเครื่องทุ่นแรงชนิดกึ่ง
ติดตั้ง  เป็นต้น 
 ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์  การต่อพ่วงอุปกรณ์เข้ากับรถแทรกเตอร์  เราต้องทราบขนาด และมีอุปกรณ์
อะไรบ้างที่ใช้กับรถแทรกเตอร์  และเครื่องทุ่นแรง   
             1.  ขนาดของจุดต่อพ่วงของรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรง  รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงที่มีมาตรฐาน
เขาจะบอกขนาดไว้ตามคู่มือ  เช่น  ความยาวของแขนล่าง  ระยะห่างของแขนล่างทั้งสองข้าง  ขนาดของรูจุดต่อต่าง  ๆ  
ความโตของสลักต่อ  มีการจัดผลิตได้มาตรฐาน  เพ่ือความสะดวก  และเหมาะสมกับเครื่องทุ่นแรงมีขนาดต่างกันตาม
ขนาดของจุดต่อ  (Category)  ดังแสดงขนาดของจุดต่อของรถแทรกเตอร์(ตามภาพ) 

ขนาดของจุดต่อของเครื่องทุ่นแรงฟาร์มต้องมีขนาดเดียวกันกับรถแทรกเตอร์จึงจะต่อด้วยกันได้และใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งมีขนาดดังนี้ 
 



 

 
แสดงขนาดจุดต่อของรถแทรกเตอร์ 

 
 ระยะห่างแขนล่าง 

(ม.ม.) 
ความยาวแขนล่าง 

(ม.ม.) 
รูโตจุดต่อท่ีแขนล่าง 

(ม.ม.) 
รูโตจุดต่อท่ีแขนบน 

(ม.ม.) 
Category 1 
Category 2 
Category 3 

718 
870 
1010 

800 
910 
970 

22.9 
28.7 
36.6 

19.3 
25.7 
31.7 

แสดงขนาดมาตรฐานของจุดต่อของรถแทรกเตอร์ 
 

 สลักเพลาขวาง 
(Hitch pin) 

ความยาวของเพลาขวาง 
(Cross shaft) 

ระยะห่างกระโจมไถ 
(Mean) 

 
Category 1 
Category 2 
Category 3 

นิ้ว ม.ม. นิ้ว ม.ม. นิ้ว ม.ม. 

7/8 
1 1/8 
1 7/16 

22.8 
28.6 
36.5 

26 7/8 
32 1/2 

38 

682.6 
825.5 
965.2 

1 3/4 
2 1/16 
2 1/16 

44.4 
52.4 
52.4 

 
แสดงขนาดมาตรฐานของจุดต่อของเครื่องทุ่นแรงฟาร์มที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ 

 
 
 



 
รถแทรกเตอร์ที่มีมาตรฐานจุดต่อที่ 1 จะใช้เครื่องมือทุ่นแรงมาตรฐานจุดต่อที่ 2 ไม่ได้ส่วนรถแทรกเตอร์จุดต่อ

มาตรฐานจุดต่อที่ 2 สามารถน าไปใช้กับเครื่องมือทุ่นแรงที่มีขนาดมาตรฐานจุดต่อที่ 1 ได้ แต่ต้องใส่ปลอกที่จุดต่อแขน
กลางและแขนล่างให้มีขนาดพอดี 

การเตรียมรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับต่อพ่วง จะต้องค านึ่งถึงสิ่งต่อไปนี้ 
   1. เตรียมรถแทรกเตอรที่เหมาะสมกับเครื่องทุ่นแรงที่จะใช้ต่อพ่วง รวมถึงการบ ารุงรักษาด้วย 
   2. เตรียมเครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสมกับรถแทรกเตอร์ ตรวจเช็ดพร้อมที่จะใช้งาน 
   3. เตรียมอุปกรณ์ เช่น สลักต่อให้เหมาะสมกับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรง 
   4. เตรียมปลอกสวม  ส าหรับรถแทรกเตอร์จุดต่อมาตรฐาน  จุดต่อท่ี 2 ที่ใช้กับเครื่องทุ่นแรงที่ขนาด

มาตรฐาน จุดต่อที่ 1 
2. คานลาก (Drawbar)  คานลากเป็นที่ส าหรับต่อพ่วงของรถแทรกเตอร์ เช่น เทรลเลอร์ เครื่องทุ่นแรง และ

ส าหรับการฉุดลากอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ด้านหน้า หรือด้านหลังของรถแทรกเตอร์ คานลากของของรถแทรกเตอร์มีหลาย
แบบ การใช้ต้องเลือกให้เมาะสมกับงาน และเหมาะสมกับเครื่องทุ่นแรง มีดังนี้ 

  2.1 Regular draw bar   คานลากชนิดนี้สามารถปรับทางข้างตามแนวตั้งและแนวนอน และปรับให้จุดลาก
ใกล้และห่างจากรถแทรกเตอร์ได้ตามความต้องการ เพ่ือจะใช้ร่วมกับเครื่องทุ่นแรงที่ใช้เพลาอ านวยก าลังด้วยได้ เช่น 
เครื่องอัดฟ่อนหญ้า เทรลเล่อร์หว่านปุ๋ย เป็นต้น  ถ้าปรับคานลากให้ยาว การควบคุมเครื่องทุ่นแรงก็จะยากกว่า การ
ปรับคานลากให้สั้น (ภาพล่าง) 

 

 
                                    แสดงการปรับคานลาก                               แสดงการปรับคานลาก 
ในแนวตั้งและคานลากยื่นออกมาจากรถแทรกเตอร์                           ในแนวตั้งให้มีระดับจุดลากสูงและสั้นเพื่อให้ 
ยาวกว่าธรรมดา  เพ่ือใช้ร่วมกับเครื่องทุ่นแรงที่                                   เหมาะสมกับเครื่องทุ่นแรงและควบคุม
ง่าย ใช้  PTO. ร่วม 
 



   
  2.2 Wide swinging draw bar  คานลากแบบนี้สามารถเหวี่ยงตัวได้ง่ายต่อการบังคับเลี้ยว เมื่อใชักับเครื่อง

ทุ่นแรงขนาดใหญ่ มีอิสระในการเคลื่อนตัวตามแนวนอน หรือด้านข้างได้มากกว่าแบบ  Regular draw bar  และ
สามารถปรับได้เช่นเดียวกับ Regular draw bar 

 

 
                 แสดงจุดปรับคานลากเพ่ือให้ช่วงจุดลากใกล้       แสดงการท างานของ Wide swinging draw bar 
                และห่างจากรถแทรกเตอร์ได้ตามความต้องการ 
 

2.3 Lateral draw bar ใช้ต่อกับแขนล่างซ้ายขวาของรถแทรกเตอร์ สามารถปรับความสูงต่ าได้ด้วยระบบ 
ไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์ ใช้ลากเครื่องทุ่นแรงที่มีน้ าหนักเบา และยังมีแบบที่ติดตั้งคงที่ Fixed lateral draw bar 
ใช้กับเครื่องทุ่นแรงที่มีน้ าหนักเบาเช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถปรับสูงต่ าได้  
 

 
                        แสดงรูปแบบ Lateral draw bar                                  แสดงรูปแบบ Fixed Lateral 
bar 
 



2.4 Tow bar  ใช้กับเครื่องทุ่นแรงที่มีน้ าหนักมาก สามารถปรับสูงต่ าตามความต้องการได้โดยการเลื่อน  
Tow hook bracket (2) ไปตาม  Tow bar frame (1)  ที่ติดอยู่ทางด้านท้ายรถแทรกเตอร์ โดยการใช้สลักยึด 2 ชุด 

 

 
แสดงรูปแบบ Tow bar และการปรับระดับสูง – ต่ า 

 
3. การติดตั้งเครื่องทุ่นแรงเข้ากับคานลาก  การใช้รถแทรกเตอร์ในการฉุดลาก ไม่ว่าจะเป็นการฉุดลาก 

เครื่องทุ่นแรง ลากรถแทรกเตอร์ด้วยกัน รถแทรกเตอร์จะมีจุดต่อพ่วง อาจจะเป็นด้านหน้ารถ หรือด้านหลังรถที่
เรียกว่าคานลาก เราจะต้องใช้จุดนี้ใช้จุดนี้เป็นจุดฉุดลากจะใช้ที่อ่ืนไม่ได้ เพราะจะท าให้รถแทรกเตอร์หรือเครื่องทุ่นแรง
นั้น ๆ เสียหายได้ หรือในบางครั้งถ้าเราไปต่อพ่วงจุดที่สูงเกินไป เช่น คานล้อหลัง อาจท าให้รถแทรกเตอร์กระดกกลับ
หลังได้ นอกจากนั้นเป็นการเพ่ิมภาระให้กับเพลาขับท้าย หรือเฟืองท้ายเป็นอย่างมาก อาจท าให้ส่วนประกอบต่าง ๆ 
เล่านั้น เกิดการเสียหายได้ 
 3.1 การใช้สลักต่อพ่วงกับจุดลากระหว่างรถแทรกเตอร์กับเครื่องทุ่นแรง เทรลเลอร์  หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ เรา
ต้องใช้สลักที่ท าข้ึน ส าหรับการต่อพ่วงโดยเฉพาะ สลักที่น ามาใช้ต้องเป็นสลักท่ีมีคุณภาพได้ขนาดกับจุดต่อพ่วง เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการเสียหายจากการกระแทก และให้เกิดการสึกหรอน้อยที่สุด ถ้าจุดต่อพ่วงหลวม หรือสลักเล็กเกินไป ท าให้
จุดต่อพ่วงสึกรอมากกว่าปกติ ถ้าเกิดการกระแทก อาจท าใสลักหัก หรือคดได้ อย่าใช้สลักที่ท าข้ึนเอง หรือนอต จะไม่
ปลอดภัยเพราะไม่ได้คุณภาพ สลักท่ีผลิตขึ้นมาเพ่ือการต่อพ่วง โดยเฉพาะจะสามารถลดการสึกหรอ และอันตรายที่
เกิดข้ึนได้ 
 



3.2 การติดตั้งคานลากและเพลาอ านวยก าลัง คานลากที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ทั่วไป ตามมาตรฐานของสมาคม
วิศวกรรมเกษตร และสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีความสูงจากพ้ืนดิน 13-17 นิ้ว 
ตามความเหมาะสม เพราะท าให้เกิดความปลอดภัยทั้งรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงที่ถูกฉุดลากไม่ว่าเป็นชนิดที่
ลากอย่างเดียวหรือลากร่วมกับการใช้เพลาอ านวยก าลัง 
                    กรณีต้องใช้คานลากลากเครื่องมือทุ่นแรงชนิดขับด้วยเพลาอ านวยก าลังให้จ ากัดความเคลื่อนตัวใน
แบบราบของคานลากด้วย เพราะการเคลื่อนตัวดังกล่าวจะท าให้แรงเค้นที่เกิดขึ้นกับเพลาอ านวยก าลังเพ่ิมมากขึ้น แต่
ต้องให้ขยับตัวได้บ้าง จะช่วยให้การเลี้ยวของรถแทรกเตอร์เร็วๆได้ 

 

 
 

                             สลักต่อพ่วงขนาดต่าง ๆ ที่ท าขึ้นส าหรับการต่อพวงโดยเฉพาะ 
 

 
 

แสดงการติดตั้งคานลากและเพลาอ านวยก าลัง 
 



  การติดเครื่องพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์      การติดเครื่องพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์มีหลายลักษณะดั้งนี้ 
1. การติดเครื่องพ่วง 1 จุด เข้ากับรถแทรกเตอร์ เมื่อเราเตรียมรถแทรกเตอร์ เครื่องทุ่นแรง  เทรลเลอร์

อุปกรณ์พร้อมส ารับที่จะท างาน ขั้นตอนและวิธีการต่อพ่วงมีดั้งนี้ 
1.1 เตรียมเทรลเลอร์ให้ได้ระดับที่จุดต่อให้ได้ระดับกับคานลาก  (draw bar) ของรถแทรกเตอร์โดยใช้ไม้หนุน 

หรือปรับโดยชุดตัวปรับระดับของรถเทรลเลอร์ 
1.2 ขันโซ่กันเหวี่ยงที่รถแทรกเตอร์ให้แขนทั้ง 2 ไม่แกว่ง หรืออาจจะใช้โซ่ช่วยดึงด้านในยึดไว้ก็ได้ 
1.3 ถอยหลังรถแทรกเตอร์เข้าไปหาเครื่องทุ่นแรง เทรลเลอร์ ให้ขนาดกันมาที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยถอยหลัง

ช้า ๆ โดยการเล็งที่รูต่อพ่วงให้ติดกับคานลาก (draw bar) กับรูต่อพ่วงของเครื่องทุ่นแรงเทรลเลอร์ให้
ตรงกัน 

1.4 ล็อคเบรคมือแล้วใส่สลักยึดเครื่องพ่วงให้ติดกับคานลาก ขนาดของสลักต้องพอดีไม่เล็กเกินไปและไม่ควร
ใช้ค้อนตอกแล้วล็อคด้วยตัวล็อค 

1.5  เอาวัสดุที่ใช้หมุนเทรลเล่อร์ออกหรือปรับขาตั้งของเทรลเลอร์ให้สูงขึ้น 
1.6 ตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง 

 
          แสดงวิธีต่อพ่วงรถแทรกเตอร์กับเทรลเลอร์       แสดงการใส่สลักและล็อคจุดต่อระหว่างคาน 
                                                                                     ลาก(draw bar) กับเครื่องทุ่นแรง 
 

ข้อค านึงในการใช้งานเมื่อรถแทรกเตอร์ติดเครื่องพ่วง 
การบรรทุกในเทรลเลอร์ ถ้าเป็นเทรลเลอร์ 2 ล้อ ควรบรรทุกของให้น้ าหนักค่อนไปทางด้านหน้าของเพลา 
เทรลเลอร์ เพ่ือแบ่งน้ าหนักของเพลาหลังของรถแทรกเตอร์ช่วยให้มีแรงฉุดลากมากข้ึน 
การเลี้ยวโดยมีรถพ่วงท้ายต้องระลึกเสมอว่ารถพ่วงมีวงเลี้ยวแคบกว่ารถแทรกเตอร์ 
3.   การถอยโดยมีรถพ่วงเป็นการยากทั้งถอยหลังตรงและถอยหลังเลี้ยว จะต้องมีการฝึกซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 
 



  

 
แสดงลักษณะของการเลี้ยวของรถพ่วงด้านใน 

 
2. การติดเครื่องพ่วงเข้ากับรถแทรกเตอร์แบบ 3 จุด (Three-point  linkage)   การต่อพ่วงรถแทรกเตอร์เข้า

กับเครื่องทุ่นแรง ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
2.1 ขนาดจุดต่อของรถแทรกเตอร์  ประกอบด้วย 

2.1.1 ความยาวของแขนล่าง 
2.1.2 ระยะห่างของแขนล่าง 
2.1.3 ขนาดของรูของแขนล่าง 
2.1.4 ขนาดของรูของแขนบน 

2.2 ขนาดจุดต่อของเครื่องทุ่นแรงต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
2.2.1 สลักของเพลาขวาง 
2.2.2 แขนกลาง 
2.2.3 ระยะห่างของกระโจมเครื่องทุ่นแรง 
2.2.4 ขนาดของรูของกระโจมเครื่องทุ่นแรง 

2.3 อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
2.3.1 ขนาดของสลักท่ีใช้ต่อ 
2.3.2 ปิ้นล็อค 
2.3.3 ปลอกสวม กรณีรถแทรกเตอร์ขนาดจุดต่อมาตรฐาน 2 (Category 2) 
              เครื่องทุ่นแรงขนาดมาตรฐานต่อมาตรฐาน 1 (Category 1) 

 
 



2.4     การติดรถแทรกเตอร์เข้ากับเรื่องพ่วง(เครื่องทุ่นแรง) แบบ 3 จุด มีวิธีการดังนี้ 
2.4.1       คลายโซ่ข้าง (check chains) ทั้งสองข้างให้หย่อน เพ่ือให้แขนล่างมีอิสระมากข้ึน 
2.4.2 ปรับคันบังคับไฮดรอลิกให้อยู่ในต าแหน่งธรรมดา ( Position  Contrail ) รถแทรกเตอร์ที่มาจาก

เยอรมัน ปรับคันบังคับไฮดรอลิกไปที่ตัว  L (Lage) 
2.4.3 ถอยหลังรถแทรกเตอร์เข้าาเครื่องทุ่นแรงใช้เกียร์ต่ าให้เครื่องทุ่นแรงขนาดกับรถแทรกเตอร์มาก

ที่สุด  โดยให้แขนพ่วงตัวล่าง ( Lower link )  ทั้ง 2 ข้างที่บู๊ชตาไก่ตรงกับสลักเพลาขวางของ
เครื่องทุ่นแรง  โดยเฉพาะแขนพ่วงตัวล่างทางด้านซ้าย 

2.4.4 ใส่แขนพ่วงตัวล่างด้านซ้าย (Left hand lower link) ก่อนเนื่องจากแขนพ่วงด้านนี้ไม่สามารถ
ปรับได้ แล้วล็อคด้ายปิ้นล็อค 

2.4.5 ใส่แขนพ่วงตัวล่างด้านซ้าย (Right hand lower link) โดยการปรับที่มือหมุนให้แขนยก ยกสูงต่ า
ได้ตามความต้องการ หรือใส่แขนกลางก่อน (Top link) กรณีท่ีเราถอยหลังไม่ตรงหรือยังขาด
ความช านาญในการต่อพ่วง เนื่องจากแขนบนสามารถปรับขยายดึงเครื่องทุ่นแรงเข้าออกได้ 
สะดวกที่จะใส่แขนล่างด้านขวาได้มากยิ่งข้ึน 

 

 
 

แสดงอุปกรณ์จุดต่อแบบ 3 จุด ที่ท้ายรถแทรกเตอร์ 
 



2.4.6 ใส่แขนกลาง (top link)แขนกลางสามารถขยายแขนสั้นยาวได้ การปรับขยายให้ปรับเข้าออกท้ัง
สองข้างพร้อมกัน เพ่ือความแข็งแรงและหลุดหรือใส่แขนล่างตัวขวา กรณีที่ใส่แขนกลางก่อนแล้วล็อคด้วยปิ้นล็อค 

2.4.7 ปรับโซ่ข้าง (Check chain) ที่ตัวปรับโซ่ทั้งสองด้าน ให้ตั้งตึงพอประมาณ หรือตั้งหย่อนประมาณ 
1 นิ้ว ก่อนยกเครื่องทุ่นแรงกันเครื่องทุ่นแรงเหวี่ยงตัว 

 
หมายเหตุ   การต่อปรับต่อพ่วงทุกจุดห้ามใช้ค้อนหรือของแข็งตอก จะท าให้จุดต่อแตกร้าวได้ และจุดต่อแขนกลาง

ทางด้านซ้ายรถแทรกเตอร์ ถ้ามี 3 รู รูบนใช้ไถดินอ่อน  รูกลางใช้ไถดินปานกลาง ส่วนรูล่างใช้กับดินแข็ง 
หรือผานกินดินแบบอัตโนมัติ 

 

 
 

แสดจุดต่อแขนกลางที่ท้ายรถแทรกเตอร์ รูที่1 จุดต่อท่ีไม่ต้องการไฮโดรลิกยกอุปกรณ์อัตโนมัติ  รูที่ 2 ใช้ผาน
ไถแบบกินดินตื้นลึกอัตโนมัติ 

 
           3.  การต่อเครื่องพ่วงและเพลาอ านวยก าลัง (P.T.O.)    เพลาอ านวยก าลังปกติจะติดอยู่ด้านท้ายของรถ
แทรกเตอร์บางรุ่นอาจติดอยู่ทางด้านหน้ารถด้วย ซึ่งจะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเครื่องทุ่นแรงที่อาศัยก าลังขับจาก
รถแทรกเตอร์ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องอัดฟาง เครื่องเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์ และเครื่องพรวนแบบโรตารี่ เป็นต้น 
เพลาอ านวยของรถแทรกเตอร์ จะจ าแนกตามความเร็วของเพลาตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
สหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น 2 ความเร็วคือ 540 รอบต่อนาที ส่วนใหญ่ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดกลางและเล็ก เพลาชนิดนี้
จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/8 นิ้ว 35 ม.ม. และจะเซาะร่อง 6 ร่อง และ 1,000 รอบต่อนาที ส่วนใหญ่ใช้กับรถ
แทรกเตอร์ขนาดใหญ่ เพลาจะมีขนาดเดียวกับ 540 รอบต่อนาที แต่จะถูกเซาะร่องไว้ 21 ร่อง 
 



 
 

แสดงวิธีการถอยหลังรถแทรกเตอร์ต่อพ่วงเครื่องทุ่นแรง 
 

            
 
           แสดงเพลาอ านวยก าลังท้ายรถแทรกเตอร์ (2)                 แสดงเพลาอ านวยก าลังแบบ 21 ร่อง และ 6 ร่อง 
 



3.1 การต่อเครื่องพ่วง 1 จุด และเพลาอ านวยก าลัง แบบนี้การต่อเครื่องพ่วงก็ต่อที่คานลาก แล้วต่ออ านวย
ก าลังในการต่อเพลาขับเครื่องทุ่นแรงเข้ากับเพลาอ านวยก าลังของรถแทรกตอร์ต้องท าการตรวจปลายเพลาทั้ง  2 ข้าง
ว่าเข้ากันได้หรือไม่ ดูร่อง ของเพลาขับกับร่องของเพลาอ านวยก าลังต้องเท่ากัน ท าความสะอาด และเช็ดจาระบีออกท้ัง
ที่เพลาอ านวยก าลัง และร่องปลายเพลา จัดซี่ฟันกับร่องให้ตรงกัน จากนั้นก็สวมเพลาเข้ากับเพลาอ านวยก าลัง (ภาพ
ล่าง) ล็อคที่ปลายเพลาให้เป็นที่เรียบร้อย ให้ขยับดู หรือดึงออกดูว่าหลุดหรือไม่ 
 

 
 
         แสดงการถอดฝาครอบเพลาอ านวยก าลัง       สวมเพลาขับเครื่องมือทุ่นแรงเข้ากับปลายเพลาอ านวยก าลัง 
 

 
 

              กดสลักล็อคแล้วดันเพลาขับเครื่องมือทุ่นแรงให้เข้าท่ี          ตรวจสอบการล็อคของสลักอีกครั้งหนึ่ง 
 

                   แสดงวิธีต่อเพลาขับเครื่องทุ่นแรงเข้ากับเพลาอ านวยก าลังของรถแทรกเตอร์ 
 
 



     

 
        แบบสลักใช้สปริงดัน     แบบสลักใช้เกลียวกับน็อต       แบบสลักร้อยตลอด         แบบล็อคในตัว 

อุปกรณ์ล็อคเพลาขับของเครื่องทุ่นแรงเข้ากับเพลาอ านวยก าลังของรถแทรกเตอร์แบบต่าง ๆ 
 

หมายเหตุ    ในขณะที่การเชื่อมต่อ หรือถอดออก  เพลาอ านวยก าลังของรถแทรกเตอร์กับเครื่องทุ่นแรงต้องดับ
เครื่องยนต์ก่อน และปลดคันควบคุมเพลาอ านวยก าลังให้อยู่ในต าแหน่งว่าง กรณีที่เราถอดแยกส่วนเพลาขับเครื่องทุ่น
แรงออกจากกันต้องประกอบเข้าให้ถูกต้อง  คือ ต้องแน่ใจว่าเวลาต่อเพลาทั้ง 2 ข้าง อยู่ในระนาบเดียวกัน เป็นตัวช่วย
ให้การหมุนของเพลาเรียบสม่ าเสมอ คือเพลากากบาททั้ง 2 ข้าง ต้องวางในลักษณะเดียวกัน 
 

3.2 การต่อเครื่องพ่วง 3 จุด และเพลาอ านวยก าลัง ให้ท าการต่อเครื่องพ่วงแบบ 3 จุด ก่อนตามที่กล่าว
มาแล้วจากนั้นก็ต่อเพลาอ านวยก าลังแบบเดียวกับข้อ 3.1 แต่ควรยกเครื่องทุ่นแรงให้ลอยประมาณ 5 นิ้ว เพื่อให้เครื่อง
ทุ่นแรงหมุนได้ การต่อก็จะสะดวกยิ่งขึ้น 
 

 
แสดงการต่อเพลาอ านวยก าลังและเครื่องทุ่นแรงแบบ 3 จุด 

 



         
      4.  การต่อพ่วงเร็วชนิดจุดต่อพ่วง 2 จุด    รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ ๆ มีการต่อพ่วงเครื่องทุ่นแรงที่สะดวกข้ึนซึ่งมี
ลักษณะจุดต่อพ่วงต่าง  ไปจากแบบเก่าเล็กน้อย คือ 
         4.1  ข้อต่อพ่วงตัวล่าง (แขนล่างซ้ายขวา) จะมีลักษณะเป็นแบบก้ามหนีบล็อคได้ 2 ชุด  ตามภาพหมายเลข(4) 
         4.2  สปริงรั้งปรับระยะเพ่ือให้สามารถปรับระยะได้เหมาะกับขนาดของเครื่องทุ่นแรง  ตามภาพหมายเลข(5) 
         4.3  แขนกลาง เหมือนกับการต่อพ่วงแบบ 3 จุด ทั่วไปแต่ลักษณะแขนกลางจะมีลักษณะแบบก้ามหนีบที่ล็อค
ได้ เช่น กัน ภาพล่างหมายเลข (1) แขนกลางตัวนี้สามารถปรับสั้นยาวได้ตามความต้องการ 
 

 
               
             การต่อพ่วงเร็วชนิด 2 จุด                                       เครื่องมือทุ่นแรงส าหรับชุดต่อพ่วงเร็ว 
 
ส าหรับเครื่องทุ่นแรงชนิดต่อพ่วงเร็วของรถแทรกเตอร์ก่อนต่อพ่วงต้องใส่บู๊ชที่ต่อแขนกลางที่เครื่องทุ่นแรง  

ตามภาพหมายเลข (1) และใส่บู๊ชพร้อมฝาบังคับรูปทรงกรวยที่เพลาขวางของเครื่องมือทุ่นแรง ทั้ง 2 ข้างตามภาพ
หมายเลข  (2 ) จากนั้นด าเนินการล าดับการต่อพ่วง ดังนี้ 

1.  ปรับคันควบคุมเพลา ยกเครื่องมือทุ่นแรง ให้จุดต่อพ่วงสูงกว่าจุดต่อพ่วงของรถแทรกเตอร์ 
2.  ค่อยๆถอยหลังรถแทรกเตอร์เข้าหาเครี่องทุ่นแรงแต่ให้ขนานกับเครื่องทุ่นแรงมากที่สุด  โดยกะให้จุดต่อ

พ่วงอยู่ในแนวเดียวกันทั้งรถแทรกเตอร์   และเครื่องทุ่นแรง  เมื่อกะว่าได้ที่แล้วให้หยุดรถแทรกเตอร์  ปลดเกียร์ ล็อค
เบรกมือ  หรือเข้าเกียร์จอด 
                3.  ค่อยๆปรับคันบังคับยกของรถแทรกเตอร์ขึ้นอย่างช้าๆ  ให้ชุดต่อเครื่องทั้งรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่น
แรงประกบกันพอดี  น้ าหนักของเครื่องทุ่นแรงจะช่วยกด  เมื่อเข้าที่แล้วชุดต่อพ่วงทั้ง  2  ข้างก็จะล็อคเองโดยอัตโนมัติ  
โดยตัวล็อค  ตามภาพหมายเลข(4)                                                                                              
 
 



     
              4. ใส่แขนกลางโดยกดก้ามหนีบเข้ากับสลักที่มีบู๊ชที่จุดต่อพ่วงกลางของเครื่องทุ่นแรง ตามภาพหมายเลข(1)  
เมื่อเข้าท่ีแล้วก้ามหนีบก็จะล็อคเองโดยอัตโนมัติ ถ้าเครื่องทุ่นแรงไม่ได้ระดับสามารถปรับแขนกลางให้สั้นยาวได้ 
            การปลดเครื่องมือทุ่นแรงแบบต่อพ่วงเร็ว สามารถกระท าได้ดังนี้ 

1. ปรับคันควบคุมไฮดรอลิกให้อยู่ในต าแหน่งต่ าสุด วางเครื่องมือทุ่นแรงลงบนพื้น 
2. ปลดล็อคแขนกลางแล้วดึงแขนกลางออกจากเครื่องทุ่นแรงไปเก็บกับรถแทรกเตอร์ 
3. ปลดล็อคที่ต่อพ่วงกับแขนล่างทั้งสองข้าง โดยสายเคเบิลที่ใช้ปลดล็อคต่อพ่วงเร็ว (ตามภาพล่าง) โดยการ

ดึงขึ้น หมายเลข (3) จากนั้นแขนล่างจะลดต่ าลงเอง ท าให้ข้อต่อพ่วงหลุดออกจากสลักต่อพ่วงระหว่าง
เครื่องมือทุ่นแรงโดยอัตโนมัติ 

 

 
แสดงสายเคเบิลที่ใช้ในการปลดล็อคที่ต่อพ่วงเร็ว 

 
         5.  การขับรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ถอยหลัง   การขับรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ถอยหลังเป็นสิ่งที่ส าคัญ
มาก ไม่ว่าจะเป็นเทรลเลอร์ชนิด 4 ล้อ หรือ 2 ล้อ เนื่องจากการท างานในฟาร์ม สถานที่คับแคบและไม่แน่นอน เราไม่
สามารถจะขับรถเดินหน้าได้เพียงอย่างเดียว บางครั้งต้องมีการถอยหลังที่มีระยะทางไกล ทางขรุขระไม่ราบเรียบ 
ฉะนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขับรถแทรกเตอร์ต้องถอยหลังรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ได้ด้วยความช านาญ ซึ่งมีหลัก
และวิธีการถอยหลังพอเป็นแนวทางการฝึกถอยดังนี้ 

5.1 ติดแทรกเตอร์และเครื่องพ่วงเข้าด้วยกันให้เป็นที่เรียบร้อย 
5.2 สถานที่ฝึกถอยในระยะแรกให้เป็นที่ค่อนข้างราบเรียบและกว้าง 
5.3 จอดรถแทรกเตอร์และเทรลเลอร์ให้ตรง 
5.4 การถอยหลังตรงให้ตามองหลังอาจจะขับรถมือเดียว ให้ดูปลายเทรลเลอร์ด้านใดด้านหนึ่งให้อยู่ในแนว

ตรง 
 



              
5.5 ถ้าต้องการให้ถอยหลังเลี้ยวไปทางซ้ายให้ค่อยๆ หักพวงมาลัยเลี้ยวไปทางซ้าย เมื่อรถเลี้ยวไปทางซ้าย

แล้วค่อยๆ คืนและประคองให้เลี้ยวไปตามความต้องการ 
5.6 ถ้าต้องการให้ถอยหลังเลี้ยวไปทางขวาให้ค่อยๆ หักพวงมาลัยเลี้ยวไปทางขวา เมื่อรถเลี้ยวไปทางขวา

แล้วค่อยๆ คืนและประคองให้เลี้ยวไปตามความต้องการ 
5.7 ในการถอยหลังให้สังเกตจุดหักเลี้ยวระหว่างเทรลเลอร์กับรถแทรกเตอร์ที่คานลากประกอบการถอยหลัง 
5.8 เมื่อฝึกจนช านาญแล้วเราสามารถถอยหลังได้ตามความต้องการ 
 

หมายเหตุ   อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของรถแทรกเตอร์ โดยเฉพาะยางล้อหลังไปเบียดกับเทรลเลอร์ เพราะจะท าให้ 
                   ยางรถแทรกเตอร์และเทรลเลอร์ช ารุดได้ 
 
 
แบบฝึกหัด/ค าถาม/ปัญหา 
 

1. จงบอกความส าคัญในการติดตั้ง และปลดเครื่องมือทุ่นแรงออกจากรถแทรกเตอร์มาพอสังเขป 
2. ขนาดของจุดต่อพ่วงของรถแทรกเตอร์มีความส าคัญอย่างไร  และท าไมจุดต่อพ่วงของรถแทรกเตอร์จึงมี

ขนาดต่างกัน อธิบาย 
3. คานลากที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ โดยทั่วไปมีก่ีชนิด จงอธิบายว่าชนิดนั้นๆ เหมาะสมกับการใช้งานประเภทใด 
4. จงบอกล าดับการต่อพ่วงรถแทรกเตอร์กับเครื่องมือทุ่นแรงฟาร์มแบบ 3 จุด มาให้ถูกต้อง 
5. รูต่อแขนกลางท้ายรถแทรกเตอร์ โดยทั่วไปมี 3 จดุ และ 2 จุด ถ้าท่านต่อใช้กับเครื่องทุ่นแรง ท่านมี

หลักการอย่างไร 
6. เพลาอ านวยก าลังแบบ 6 ร่อง กับ แบบ 21 ร่อง มีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร 
7. จงอธิบายวิธีการขับรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ถอยหลัง มาพอเข้าใจ 

 
 
 
 
 



 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ประมวลสาระเรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ต่อเครื่องพ่วงและการปรับ 
2. โปรแกรมความรู้ Power Point  เรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ต่อเครื่องพ่วงและการปรับ 
3. เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม เช่น เครื่องตัดหญ้า,ไถผาน, รถเทรลเลอร์ และพรวน 
4. การสาธิต เรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ต่อเครื่องพ่วงและการปรับ 
5. รถแทรคเตอร์ 

 
เครื่องมือ-อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 

1. PC Computer 
2. Projector 
3. จอรับภาพ 

 
กิจกรรมผู้สอน 

1. น าเข้าสู่บทเรียน 
2. อธิบาย และน าเสนอ โปรแกรม Power Point  เรื่อง การขับรถแทรกเตอร์ต่อเครื่องพ่วงและการปรับ 
3. อธิบายและสาธิตการขับรถแทรกเตอร์ต่อเครื่องพ่วงและการปรับ 
4. ควบคุม แนะน า ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
5. ถาม-ตอบ  และสรุปบทเรียน 

 
กิจกรรมผู้เรียน 

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

 



 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
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