
ใบความรู้ที่ 13 หน่วยที่ 8 

วิชา            การใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
ชื่อหน่วย   การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
ชื่อเรื่อง      การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 

สอนครั้งที่ 1 
จ านวนคาบรวม 6 คาบ 
จ านวนคาบ 2  คาบ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึง ความส าคัญในการบ ารุงรักษา
รถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ วิธีการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์
และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 

รายการสอน 

- การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่น
แรงการเกษตร 

1. การบ ารุงรักษาท่ัวๆไป 
2. การบ ารุงรักษาประจ าวัน 
3. การบ ารุงรักษาตามชั่วโมงการใช้งาน 

เนื้อหาสาระ 
การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกล 
             ความประหยัดประสิทธิภาพในการใช้งานและความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดในการใช้
รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องนั่นเอง การ
บ ารุงรักษาจะต้องกระท าเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายขึ้นกับเครื่องทุ่นแรงการเกษตร มิใช่กระท า
หลังจากท่ีเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว มิฉะนั้นผู้ใช้เครื่องทุ่นแรงการเกษตรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในการ
ซ่อมแซม รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรแต่ละชนิดจะมีจุดที่จะบ ารุงรักษา และช่วงระยะเวลาที่ต้อง
บ ารุงรักษาแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรจึงควรศึกษาการบ ารุงรักษาท่ีถูกต้อง
จากคู่มือการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรนั้นๆ 
           1. การบ ารุงรักษาทั่วๆไป  เพ่ือให้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ท าความสะอาดรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรเป็นประจ าทุกวัน ให้ปราศจากเศษวัสดุ
ทางการเกษตร โคลน จาระบี คราบน้ ามันเครื่อง ซึ่งจะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน ป้องกันความร้อนที่จะ
สะสมกับเครื่องยนต์ ป้องกันการสะสมความชื้นซึ่งจะท าให้เกิดสนิม และลดเวลาที่จะเสียไปเนื่องจากการซ่อมแซม
ได้ 
 

 



1.2 ตรวจสอบน๊อต สกรู ฝาครอบต่างๆ ของรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร ซึ่งจะท าให้เกิด
เสียงดัง ถ้าหลุดร่วงเข้าไปยังชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวแล้ว จะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับรถแทรกเตอร์
และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรได้ 
ตรวจสอบรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนการใช้งาน เพ่ือป้องกันความเสียหาย ถ้ามี
ระบบหรือส่วนประกอบใดท างานผิดปกติไป 

1.3 ท าบันทึกการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร ตามชั่วโมงการใช้งานของรถ
แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรนั้นๆ 

1.4 ใช้งานรถแทรกเตอร์อย่างถูกวิธี ไม่น ารถแทรกเตอร์ไปใช้งานผิดประเภทหรือใช้งานหนักเกินไป ซึ่งจะ
ท าให้รถแทรกเตอร์เสียหายได้ 
          2. การบ ารุงรักษาประจ าวัน  การบ ารุงรักษาประจ าวันเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพ่ือป้องกันให้รถแทรกเตอร์และ
เครื่องทุ่นแรงการเกษตรเกิดการเสียหาย สิ่งที่จะต้องบ ารุงรักษามีดังต่อไปนี้ 
                 2.1 ระบบกรองอากาศชนิดอ่างน้ ามันเครื่อง โดยทั่วไปรถแทรกเตอร์จะประกอบด้วยระบบกรองอากาศ 
2 ชนิด คือ ระบบกรองอากาศชนิดอ่างน้ ามันเครื่อง และระบบกรองอากาศชนิดแห้ง 
                      2.1.1 ระบบกรองอากาศชนิดอ่างน้ ามันเครื่อง ตรวจสอบและถ่ายฝุ่นออกจากถ้วยดักฝุ่น ตรวจสอบ
อ่างน้ ามันเครื่องกรองอากาศ ถ้ามีระดับฝุ่นผงมากให้ถ่ายออก ท าความสะอาดและใส่น้ ามันใหม่เข้าไปให้ได้ระดับเดิม 
                      2.1.2 ระบบกรองอากาศชนิดแห้ง โดยทั่วไปรถแทรกเตอร์ชนิดนี้ไม่ต้องท าความสะอาดทุกวัน แต่
อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจสอบสิ่งที่จะอุดตันกรองอากาศ และถ่ายฝุ่นออกจากถ้วยดักฝุ่น โดยมีการบีบปลายท่อยาง
ของถ้วยดักฝุ่นเพ่ือถ่ายเทฝุ่นออก 
                 2.2  ตรวจสอบระดับน้ ามันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ โดยรถแทรกเตอร์จะต้องจอดในที่เรียบและดับ
เครื่องยนต์ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อให้น้ ามันหล่อลื่นไกลกับอ่างเก็บน้ ามัน ดึงก้านวัดระดับน้ ามันหล่อลื่นท าความ
สะอาดด้วยผ้า และใส่ก้านวัดระดับน้ ามันหล่อลื่นกลับเข้าไปให้สุด ดึงก้านวัดออกมาตรวจสอบระดับน้ ามันหล่อลื่น ถ้า
ระดับน้ ามันหล่อลื่นอยู่ต่ ากว่าขีดล่าง ให้เติมด้วยน้ ามันหล่อลื่นชนิดเดียวกับน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้อยู่ 
                2.3  ตรวจสอบระดับน้ าระบายความร้อนของเครื่องยนต์ ควรตรวจสอบขณะที่เครื่องยนต์ไม่ร้อน เปิดฝา
หม้อน้ าระบายความร้อน ตรวจสอบระดับของน้ า ระดับของน้ าควรจะอยู่ต่ าจากคอของหม้อน้ าประมาณ ครึ่งนิ้ว ถึง 2 
นิ้ว ( 13 มม. – 51 มม. ) ไม่ควรเติมน้ าระบายความร้อนให้มีระดับสูงเกินไป เพราะน้ าจะขยายตัวเมื่อมีอุณหภูมิสูง 
                2.4  อัดจาระบี เพ่ือหล่อลื่นลูกปืนและเพลา ซึ่งมีสิ่งที่ควรปฏิบัติดังนี้ 
                       2.4.1 ใช้จาระบีชนิดบริษัทก าหนด และเป็นจาระบีท่ีมีความสะอาด 
                       2.4.2  ท าความสะอาดหัวอัดจาระบี ก่อนท าการอัดจาระบี 
                       2.4.3  ถือกระบอกอัดจาระบีให้อยู่แนวเดียวกับหัวอัดจาระบี กดคันโยกอัดจาระบีช้าๆ การถอด 
                                 กระบอกอัดจาระบีออกจากหัวอัดให้เคลื่อนกระบอกอัดไปทางด้านข้างเล็กน้อย 
 ห้ามอัดจาระบีมากเกินไป จาระบีส่วนเกินจะวิ่งลงสู่ส่วนอื่นๆได้ เช่น สายพาน ผ้าเบรก 
 ห้ามอัดจาระบีโดยใช้ความดันมากเกินไปส าหรับการหล่อลื่นลูกปืนหรือชิ้นส่วนที่ปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันฝุ่นและน้ า 
เพราะจะท าให้อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและน้ าแตกหรือรั่วได้ 
 



             2.5  ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ รอบๆรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร โดยตรวจสอบสิ่งต่างๆดังนี้  
                     2.5.1  ชิ้นส่วนที่หลวมและเสียหาย 
                     2.5.2  ตรวจสอบแป้นและคันบังคับต่างๆ 
                     2.5.3  ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ า น้ ามันหล่อลื่น 
                     2.5.4  ตรวจสอบสายพาน เช่น ความตึง และการสึกหรอหรือเสียหายของสายพาน 
                     2.5.5  ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงและระบบไฮดรอลิก 
        3.  การบ ารุงรักษาตามชั่วโมงการใช้งาน  โดยทั่วไปรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรจะต้องมีการ
บ ารุงรักษามากกว่าการบ ารุงรักษาประจ าวัน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ชั่วโมงของการใช้งานเป็นตัวก าหนด โดยที่ผู้ใช้รถ
แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรจะศึกษาได้จากคู่มือการใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรนั้นๆ 
ตัวอย่างของการบ ารุงรักษาตามชั่วโมงการใช้งานรถแทรกเตอร์ มีดังนี้ 
 การบ ารุงรักษาทุก 10 ชั่วโมงการใช้งาน ท าการบ ารุงรักษาเช่นเดียวกับการบ ารุงรักษาประจ าวัน 
 การบ ารุงรักษาทุก 50 ชั่วโมงการใช้งาน 

 ตรวจสอบระดับสารละลายในแบตเตอรี่ 
 ตรวจสอบระดับน้ ามันไฮดรอลิก 
 ตรวจสอบระดับน้ ามันหล่อลื่นในระบบส่งก าลัง 
 ท าความสะอาดไส้กรองอากาศชนิดแห้ง 
 ท าความสะอาดช่องระบายไออ่างน้ ามันเครื่อง 

 การบ ารุงรักษาทุก  100 ชั่วโมงการใช้งาน 
 เปลี่ยนไส้กรองน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 
 ท าการบ ารุงรักษาประจ า 10 ชั่วโมง และ 50 ชั่วโมง 

 การบ ารุงรักษาทุก  250 ชั่วโมงการใช้งาน 
 ท าความสะอาด ตั้งระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน หรือเปลี่ยนหัวเทียน 
 ท าความสะอาดแบตเตอรี่ 
 ท าความสะอาดถ้วยดักน้ าและสิ่งสกปรกระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
 ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ส าหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
 ปรับตั้งระยะฟรีขาคลัทช์ 
 ตรวจสอบความตึงสายพาน 
 หล่อลื่นลูกปืนคลัทช์ 
 ปรับตั้งระยะฟรีพวงมาลัยส าหรับรถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งพวงมาลัยชนิดธรรมดา 
 ท าการบ ารุงรักษาประจ า 10,50 และ 100 ชั่วโมงการใช้งาน 



 การบ ารุงรักษาทุก  500 ชั่วโมงการใช้งาน 
 บริการจานจ่ายส าหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
 ตรวจสอบจังหวะจุดระเบิดส าหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
 บริการมอเตอร์สตาร์ทและอัลเตอร์เนเตอร์ 
 เปลี่ยนหรือท าความสะอาดไส้กรองน้ ามันดีเซล 
 ท าการบ ารุงรักษาประจ า 10,50,100  และ 250 ชั่วโมงการใช้งาน 
 การบ ารุงรักษาทุก  1,000 ชั่วโมงการใช้งาน 
 บริการกรองอากาศชนิดอ่างน้ ามันเครื่อง 
 เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์ 
 เปลี่ยนถ่ายน้ ามันไฮดรอลิก 
 ปรับตั้งกาวานาของเครื่องยนต์ 
 เปลี่ยนจาระบีลูกปืนล้อหน้า 
 เปลี่ยนถ่ายน้ าหม้อน้ าระบายความร้อน 
 ตรวจสอบระบบท าความเย็น 
 ท าการบ ารุงรักษาประจ า 10,50,100,250  และ 500 ชั่วโมงการใช้งาน 

 
 

ภาพแสดงตัวอย่างผังการหล่อลื่น ตามระยะเวลาการใช้งาน 



แบบฝึกหัด 
 

1. วัตถุประสงค์หลักของการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร คืออะไร 
2. จงอธิบายวิธีการตรวจวัดระดับน้ ามันหล่อลื่นของเครื่องยนต์ 
3. จะต้องท าการตรวจสอบกรองอากาศชนิดแห้งเป็นประจ าวันใช่หรือไม่ 
4. ท่านมีวิธีการใดท่ีจะป้องกันการลืมการบ ารุงรักษาตามชั่วโมงการใช้งาน 
5. โดยทั่วไปคู่มือการใช้งานของรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรใช้อะไรเป็นตัวก าหนดช่วง

ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ประมวลสาระเรื่อง การการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
2. โปรแกรมความรู้ Power Point  เรื่อง การการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
3. เทปบันทึกภาพ เรื่อง การการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
4. การสาธิตการการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
5. รถแทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 

 
เครื่องมือ-อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 

1. PC Computer 
2. Projector 
3. จอรับภาพ 
4. เครือ่งเล่นเทปบันทึกภาพ 
5. เครื่องมือช่าง 

 
กิจกรรมผู้สอน 

1. น าเข้าสู่บทเรียน 
2. อธิบาย และน าเสนอ โปรแกรม Power Point  เรื่อง การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง

การเกษตร 
3. เปิดเครื่องเล่นเทปบันทึกภาพ เรื่อง การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตรให้ผู้เรียนชม 
4. สาธิตการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
5. ถาม-ตอบ  และสรุปบทเรียน 



กิจกรรมผู้เรียน 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
2. อ่านประมวลสาระเรื่อง การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
3. ฟังและดู การอธิบายประกอบสื่อจากผู้สอน 
4. ชมเทปบันทึกภาพ เรื่อง การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
5. ชมการสาธิตการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
6. ฝึกปฏิบัติการบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
7. บันทึกสาระส าคัญ 
8. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
9. ท าแบบฝึกหัด/ค าถาม/ปัญหา 

 
บันทึกหลังการเรียนการสอน 
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