
บทที่ 3 
รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร 

(Farm Tractor) 
บทน า 
 

        ในปัจจุบันงานทางด้านการเกษตรกรรมจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักรกลเข้ามาร่วมในการท างาน 
แทรกเตอร์ (tractor) นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการเกษตรกรรมในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะแทรกเตอร์มีขีด
ความสามารถในการท างานได้อย่างกว้างขวาง ในปัจจุบันแทรกเตอร์ได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลาย
ประเภท เช่นใช้เป็นเครื่องต้นก าลังในการฉุดลากเครื่องมือในการเตรียมดิน ถ่ายทอดก าลังงานในรูปแบบต่างๆ
ให้แก่เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่ืนๆเป็นต้น 
        มนุษย์สร้างแทรกเตอร์ขึ้นเพ่ือใช้ในงานเกษตรกรรมกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีมาแล้ว เมื่อแรกสร้างนั้น
ประสิทธิภาพของแทรกเตอร์ยังต่ าอยู่และความต้องการในด้านการเพ่ิมผลผลิตยังมีน้อยจึงไม่ค่อยมีผู้สนใจที่จะ
ใช้แทรกเตอร์ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มนุษย์ขาดแคลนอาหาร เครื่องนุ่งห่มและแรงงาน การที่จะผลิต
อาหารและวัตถุดิบในการท าเครื่องนุ่งห่มโดยเครื่องจักรมีความต้องการอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
แทรกเตอร์ได้รับความสนใจ ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิศวกรรมมีมากข้ึน การน าความรู้ทางด้านวิศวกรรม
มาประยุกต์เข้ากับความรู้ทางด้านการเกษตรโดยการน าแทรกเตอร์มาใช้แทนแรงงานคน และสัตว์จึงประสบ
ผลส าเร็จนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
 
ประวัติของแทรกเตอร์ 
        แทรกเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาใช้ในงานเกษตรกรรมในระยะแรกนั้นเป็นแทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ าและใช้
ล้อเหล็กซึ่งมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก ขีดความสามารถในการใช้งานจ ากัดเฉพาะการฉุดลากเท่านั้น ลักษณะ
การใช้งานจึงเหมือนการใช้แรงสัตว์ต่างกันตรงที่แทรกเตอร์ให้ก าลังงานมากกว่า แทรกเตอร์ลักษณะดังกล่าว
ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ.1850 สืบเนื่องกันนานถึง 50 ปี ในปี ค.ศ.1856 ค าว่า แทรกเตอร์ จึงได้ถูกใช้ใน
ประเทศอังกฤษ โดยมีความหมายว่า เครื่องลากจูง (Traction engine) ต่อมาในปี ค.ศ.1890 ค าว่าแทรกเตอร์
ก็ได้ถูกจดลิขสิทธิ์ของเครื่องยนต์ลากจูงด้วยไอน้ าที่ใช้ตีนตะขาบในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรถแทรกเตอร์ที่ใช้
เครื่องจักรไอน้ ามีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมากจึงมีผู้พยายามน าเอาเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนมาติดตั้งกับแทรกเตอร์ 
ความพยายามนี้ประสบผลส าเร็จในปีค.ศ.1890 เมื่อได้ประดิษฐ์แทรกเตอร์ที่ใช้กับเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนส าเร็จ
โดยที่มีขนาดและน้ าหนักลดลงแต่ให้ก าลังม้าพอ ๆ กับแทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ า ในปี ค.ศ.1892 John 
Froelich ได้ติดตั้งเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนจ านวนสูบเพียง 1 สูบ ขนาดก าลังงาน 15 กิโลวัตต์บนโครงของ
เครื่องยนต์ลากจูงไอน้ า ซึ่งถือได้ว่าเป็นแทรกเตอร์คันแรกท่ีติดตั้งเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน (internal 
combustion) อีกท้ังยังมีความสามารถ ดังนี้ 

1. สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง 
2. สามารถฉุดลากเครื่องพ่วงท้ายได้ 



3. สามารถให้ก าลังขับด้วยสายพาน 
4. มีระบบการตัดต่อการส่งก าลังด้วยคลัตช์ 
5. มีเกียร์ถอยหลัง 
6. สามารถบังคับเลี้ยวได้โดยผู้ควบคุมเอง 

                                            
                                    รูปที่ 38  แทรกเตอร์คันแรกที่ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 
        อย่างไรก็ตาม แทรกเตอร์ดังกล่าวก็ยังคงมีข้อเสียเนื่องจากอายุการท างานค่อนข้างสั้น ในขณะเดียวกัน
แทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องลากจูงไอน้ าก็ยังคงมีมีข้อเสียเช่นกัน คือมีขนาดใหญ่เกินไป การเคลื่อนที่เป็นไปอย่าง
เชื่องช้า อุ้ยอ้าย ล้อขับเคลื่อนหุ้มด้วยไม้ที่มีความยาวถึง 4.50 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อถึง 2.70 
เมตร ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานถึง 8 คน นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการระเบิดและการไหม้ของหม้อไอน้ าอีกด้วย 

                                            
                                             รูปที่ 39  แทรกเตอร์ใช้เครื่องยนต์ลากจูงไอน  า 
การพัฒนาการในการออกแบบแทรกเตอร์ 
                   ในปี ค.ศ.1859 แทรกเตอร์ติดตั้งด้วยเครื่องจักรไอน้ าพ่วงท้ายด้วยเครื่องมือในการไถเตรียมดิน
จ านวน  8 ผาน  สามารถท าการไถด้วยความเร็ว  4.8  กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี ค.ศ.1873 เครื่องจักรไอน้ าพาร์
วินส์ได้ถูกติดตั้งบนแทรกเตอร์ล้อตีนตะขาบ คาดว่าเครื่องจักรไอน้ าพาร์วินส์เป็นเครื่องจักรไอน้ าเครื่องแรกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 



    ตารางท่ี 1 ประวัติวิวัฒนาการของรถแทรกเตอร์ 
ในปี ค.ศ.1876  มีการจดลิขสิทธิ์เครื่องยนต์สันดาปภายในโดยนายออตโต 
ในปี ค.ศ.1889  มีการติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในบนแทรกเตอร์ แต่ยังคงมีขนาดใหญ่ การ

เคลื่อนที่เชื่องช้าและอุ้ยอ้าย  ส่วนมากจะเป็นการใช้แทรกเตอร์เพื่อการเตรียมดิน
และการนวดเป็นส่วนใหญ่ 

ในปี ค.ศ.1904  มีการพัฒนาล้อตีนตะขาบ เพ่ือแก้ปัญหาในการเคลื่อนที่และการฉุดลาก 
ในปี ค.ศ.1908  ได้มีการสร้างแทรกเตอร์ส าหรับการทดสอบชื่อว่าวินนิเพค (Winnipeg)  เพ่ือท า

การเปรียบเทียบการท างาน ระหว่างแทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องจักรไอน้ ากับ
แทรกเตอร์ที่ใช้เครื่องยนต์ก๊าซ 

ในปี ค.ศ.1911  มีการสาธิตแทรกเตอร์ครั้งแรกท่ีเมืองโอมาฮา มลรัฐเนบราสกาเพ่ือแสดง
ความก้าวหน้าในการออกแบบแทรกเตอร์ 

ในปี ค.ศ.1915-1919  ได้มีผู้น าเอาเพลาอ านวยก าลัง  (P.T.O. shaft)  มาติดตั้งกับแทรกเตอร์ได้
ส าเร็จ  ท าให้สมรรถนะของแทรกเตอร์สูงขึ้น การใช้งานของแทรกเตอร์จึงไม่ถูก
จ ากัดเฉพาะการฉุดลากเพียงเท่านั้น 

ในปี ค.ศ.1919 ที่มลรัฐเนบราสกาได้ออกกฎหมายการทดสอบแทรกเตอร์ โดยมีข้อก าหนดต่างๆ 
เกี่ยวกับสมรรถนะของแทรกเตอร์  ความเร็ว  จ านวนอะไหล่ และการซ่อม 
นอกจากนั้นยังมีข้อจ ากัดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องของแทรกเตอร์ด้วย  ซึ่งการ
ทดสอบนี้ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป็นผลให้แทรกเตอร์ที่ผลิต
ออกมาภายหลังมีมาตรฐานดีขึ้น 

ในปี ค.ศ.1920-1924  มีการพัฒนาแทรกเตอร์อเนกประสงค์จนประสพความส าเร็จเป็นอย่างดี 
ในปี ค.ศ.1925-1929  มีการปรับปรุงเพลาอ านวยก าลังให้มีสมรรถนะในการท างานที่ดีขึ้น  และได้มีการ

ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับขนาดความเร็วและทิศทางการหมุนของเพลาอ านวย
ก าลังเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการใช้และขนาดก าลังของแทรกเตอร์ มาตรฐาน
ของเพลาอ านวยก าลังนี้ถูกก าหนดโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา 
(ASAE) มีการก าหนดก าลังทางกล (mechanical power) ของแทรกเตอร์ส าหรับ
การยกอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ในปี ค.ศ.1930-1937 ได้มีผู้น าเครื่องยนต์ดีเซลมาติดตั้งกับแทรกเตอร์ได้เปลี่ยนจากการใช้ล้อเหล็ก 
(steel  wheel)  มาเป็นล้อยางแบบเติมลม (pneumatic  tires) ท าให้แทรกเตอร์
มีความเร็วและความคล่องตัวมากขึ้น มีการน าเอาเครื่องยนต์ดีเซลเข้ามาติดตั้งเข้า
กับแทรกเตอร์ขนาดใหญ่   มีการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าของแทรกเตอร์ให้ดีขึ้น  มี
การปรับปรุงให้เครื่องยนต์มีก าลังอัดสูงขึ้น  มีการจ าหน่ายแทรกเตอร์ที่ใช้



เครื่องยนต์ก๊าซโซลีนทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบท าให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ
ในการท างานสูง 

ในปี ค.ศ.1937-1941  ต าแหน่งของการติดตั้งเครื่องพ่วงท้ายและมาตรฐานของเพลาอ านวยก าลังของ
แทรกเตอร์ถูกก าหนดโดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา มีการน า
วิธีการควบคุมเครื่องทุ่นแรงโดยอัตโนมัติด้วยระบบไฮดรอลิกโดยมีการติดตั้ง
เครื่องทุ่นแรงเข้ากับแทรกเตอร์แบบ 3 จุด (Three Point Hitch) มาใช้กับ
แทรกเตอร์  มีการเพิ่มแรงฉุดลากของแทรกเตอร์โดยการเติมของเหลวเข้าไปใน
ล้อยาง 

ในปี ค.ศ.1941-1949   มีการพัฒนาเพลาอ านวยก าลังแบบคลัตช์ร่วมมาใช้กับแทรกเตอร์  มีการปรับปรุง
ระบบไฮดรอลิกส าหรับการควบคุมเครื่องพ่วงท้ายให้ท างานได้ดีขึ้น  แทรกเตอร์ใช้
ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเริ่มถูกน ามาใช้ 

ในปี ค.ศ.1950-1960  ได้มีการพัฒนาในด้านก าลังงานของแทรกเตอร์ขึ้นอย่างรวดเร็ว คือในปี ค.ศ.1950 
ประมาณ 90.8 เปอร์เซ็นต์ของแทรกเตอร์ดังกล่าวเป็นแทรกเตอร์ที่มีขนาดก าลัง
งานต่ ากว่า 26 กิโลวัตต์ 

ในปี ค.ศ.1960   แทรกเตอร์ที่มีขนาดก าลังงานต่ ากว่า 26 กิโลวัตต์ มีจ านวนลดลงเหลือเพียง 17 
เปอร์เซ็นต์ มีการใช้ระบบบังคับเลี้ยวแบบก าลัง (power steering)  เริ่มมกีารใช้
ระบบการทดก าลังแบบสูง-ต่ า (high-low) กับระบบการส่งก าลังแบบชนิด
ธรรมดาสามารถท าการเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องใช้คลัตช์ช่วย  

ในปี ค.ศ.1961  ระบบไฮดรอลิกแบบวงจรปิดได้ถูกน ามาใช้กับแทรกเตอร์โดยสามารถใช้                
ปั๊มไฮดรอลิกเพียงตัวเดียวส่งน้ ามันไปยังทั้งระบบของไฮดรอลิกของแทรกเตอร์ 

ในปี ค.ศ.1967   ระบบการส่งก าลังแบบไฮดรอสแตติกถูกน ามาใช้ ท าให้ขั้นตอนการปรับความเร็ว
รถเดินหน้าของแทรกเตอร์ลดลง ในขณะที่เครื่องยนต์ยังคงท างานต่อเนื่องกันที่
ความเร็วคงท่ี หลังจากนั้นเป็นต้นมาแทรกเตอร์ได้ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วทุก
รูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านก าลังงาน ระบบเพลาอ านวยก าลัง ระบบการ
บังคับเลี้ยวแบบก าลังระบบการเชื่อมต่อ 3 จุด และระบบไฮดรอลิก เป็นต้นซึ่งท า
ให้แทรกเตอร์ในปัจจุบันมีสมรรถนะสูงสุดดังที่เป็นอยู่ 

 

ชนิดของแทรกเตอร์ 
 

        แทรกเตอร์ในอดีตมักมีขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก เคลื่อนที่ได้ช้า ไม่มีความคล่องตัวในการท างาน ดังนั้น
งานส่วนมากจึงเป็นงานประเภทการไถเตรียมดินและใช้กับเครื่องนวดเมล็ดพืชหลังจากท่ีได้พัฒนาและปรับปรุง
ให้แทรกเตอร์ในปัจจุบันมีลักษณะและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป มีก าลังต่อน้ าหนักมากขึ้น การบังคับเลี้ยว
และการเคลื่อนที่มีความคล่องตัวมาก นอกจากนี้ยังสามารถท างานต่างๆได้หลายประเภท สามารถน าก าลัง
จากไฮดรอลิก ก าลังจากเพลาอ านวยก าลังมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้อีกมาก ส าหรับแทรกเตอร์ในปัจจุบัน



สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทของการขับเคลื่อนของแทรกเตอร์ และประเภทของลักษณะ
การใช้งาน 
 ประเภทการขับเคลื่อนของแทรกเตอร์ (according to method of tractor) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 แบบ คือ 
 1 แทรกเตอร์แบบใช้ล้อ (wheel tractors) เป็นแทรกเตอร์ที่นิยมใช้ในงานทางด้านการเกษตรมาก
ที่สุด ทั้งนี้เพราะแทรกเตอร์แบบใช้ล้อสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก น้ าหนักเบา การบังคับเป็นไปโดยง่าย 
แทรกเตอร์แบบล้อแบ่งออกได้ดังนี้ คือ 
 ก. แทรกเตอร์ที่ใช้กับการปลูกพืชเป็นแถว (row-crop tractor) รถแทรกเตอร์ประเภทนี้สามารถปรับ
ขยายช่วงล้อให้เข้ากับร่องดินและแถวพืชได้ โดยที่ล้อหน้าของแทรกเตอร์ชนิดนี้จะมีลักษณะการติดตั้งล้อหน้า
แบบคู่หรือเดี่ยว (dual or single wheel) และแบบเพลาล้อหน้ากว้างและปรับขยายได้ (adjustable wide-
front)  
 ข. แทรกเตอร์แบบมาตรฐาน (standard tread tractor) ถือได้ว่าเป็นแทรกเตอร์ที่เก่าแก่ที่สุดและ
เป็นแทรกเตอร์ที่ขับเคลื่อนล้อหลัง แทรกเตอร์ชนิดนี้จะมีระยะห่างของล้อคู่หน้ากับระยะห่างของล้อคู่หลังคงท่ี
ไม่สามารถท าการปรับได้ เหมาะสมส าหรับการใช้งานในพื้นที่กว้างๆ ซึ่งระยะห่างของล้อนั้นมีความส าคัญน้อย
มาก 
 ค. แทรกเตอร์แบบเพลาหน้าสูง (high clearance front axle tractor) เป็นแทรกเตอร์อีกแบบหนึ่งที่
มี 4 ล้อ และขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง แทรกเตอร์แบบนี้สามารถท าการปรับความกว้างของเพลาล้อหน้าได้ ท้อง
รถจะอยู่สูงจากพ้ืนดินมากกว่าแทรกเตอร์แบบอ่ืน ๆเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชที่มีต้นสูง เช่น อ้อย 
นอกจากนี้ยังเหมาะสมส าหรับการเข้าไปบ ารุงรักษาต้นพืชในพ้ืนที่เพาะปลูก เช่น การหว่านปุ๋ย การก าจัด
วัชพืชระหว่างแถวต้นพืช เป็นต้น ส าหรับระบบการขับเคลื่อนจ าเป็นที่จะต้องอาศัยชุดเฟืองเกียร์พิเศษโดยรับ
ก าลังจากเพลาท้ายไปยังล้อขับเคลื่อน 
 ง. แทรกเตอร์แบบท้องต่ า (low profile tractor) เป็นแทรกเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับงานในพ้ืนที่จ ากัด 
เช่น งานในสวนผลไม้ งานในปศุสัตว์ การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
  

                
    รูปที่ 40  แทรกเตอร์ชนิดล้อหน้าแบบคู่   รูปที่ 41  แทรกเตอร์แบบเพลาล้อหน้ากว้างและปรับขยายได้ 



                      
 รูปที่ 42  แทรกเตอร์ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนล้อหลังแบบมาตรฐาน    รูปที่ 43 แทรกเตอร์แบบเพลาสูง 

                                               
                                                      รูปที่ 44  แทรกเตอร์แบบท้องต่ า 
 2 แทรกเตอร์แบบใช้ล้อตีนตะขาบ (tract-type tractor) เป็นแทรกเตอร์ที่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ที่
เป็นดินอ่อนมาก ๆ หรือในสภาพของพ้ืนที่ที่แทรกเตอร์แบบใช้ล้อที่มีปัญหาไม่สามารถเข้าไปท างานได้ 
นอกจากนี้ยังเหมาะต่อสภาพของพ้ืนที่ทางเกษตรขนาดใหญ่และพ้ืนที่บุกเบิกใหม่อีกด้วย 
 3 แทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (four-wheel drive tractor) เป็นแทรกเตอร์ที่มีเพลาขับล้อ 2 
เพลา คือ เพลาขับเคลื่อนล้อหน้าและเพลาขับเคลื่อนล้อหลัง ส าหรับข้อดีของแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
เมื่อเปรียบเทียบกับแทรกเตอร์ขับเคลื่อนชนิด 2 ล้อ คือ 
 ก. ให้ประสิทธิภาพในการฉุดลากหรือก าลังในการฉุดลากมากข้ึน 
 ข. การลื่นไถลของล้อ (slippage) ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีการขับเคลื่อนทั้งล้อหน้าและล้อหลังพร้อม ๆ 
กัน  
 ค. มีความปลอดภัยในการท างานในบริเวณท่ีลาดชัน ทั้งนี้เพราะล้อหน้าสามารถท าการเบรกได้ การ
บังคับเลี้ยวก็มีประสิทธิภาพดีกว่า 
ส าหรับแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนชนิด 4 ล้อ นี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 
 1. แทรกเตอร์ชนิด 4 ล้อโดยที่ล้อหน้าเป็นล้อช่วย (front wheel auxiliary drive) เป็นแทรกเตอร์ที่มี
ล้อหน้าท าหน้าที่ช่วยในการขับเคลื่อน ล้อหน้าของแทรกเตอร์แบบนี้จะมีขนาดเล็กกว่าล้อหลังและลักษณะล้อ
ยางจะมีดอกยางเพ่ือช่วยในการตะกรุยในการส่งก าลังขับไปยังล้อหน้าของแทรกเตอร์ 
ชนิดนี้สามารถส่งก าลังขับได้ทั้งแบบกลไกโดยอาศัยชุดเฟืองเกียร์เป็นตัวขับและแบบไฮดรอลิกโดยอาศัยปั๊มไฮ
ดรอลิกซึ่งขับโดยเครื่องยนต์ท าการส่งน้ ามันที่มีแรงดันสูงไปควบคุมการท างานของมอเตอร์ที่ล้อ ข้อดีขอ



ระบบไฮดรอลิกนี้ คือ ท าให้รักษาระยะห่างระหว่างแถวต้นพืชกับล้อแทรกเตอร์ได้คงที่ ช่วยให้ความเร็วในการ
เคลื่อนที่ของล้อหน้าและล้อหลังสัมพันธ์กันอย่างอัตโนมัติ 

 
                                          รูปที่ 45  แทรกเตอร์ชนิดล้อตีนตะขาบ 
 2. แทรกเตอร์แบบขับเคลื่อนทั้ง 4 ล้อจริง (true four-wheel drive) แทรกเตอร์ชนิดนี้จะมีขนาด
ของล้อทั้ง 4 ล้อเท่ากัน ในการออกแบบระบบการเลี้ยวของแทรกเตอร์ชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
 ก. ระบบการหันเลี้ยวแบบตัวรถหักกลาง (articulated steering) ระบบการหันเลี้ยวแบบนี้จะใช้กับ
แทรกเตอร์ที่แบ่งออกเป็น 2 ตอนโดยแต่ละตอนสามารถท่ีจะต่อเข้าด้วยกันในบริเวณส่วนกลาง การท างานจะ
เป็นอิสระต่อกัน การรักษาระดับของรถแทรกเตอร์ที่จุดต่อระหว่างตอนหน้ากับตอนหลังและการบังคับเลี้ยวจะ
อาศัยก าลังงานจากไฮดรอลิก 
 ข. ระบบการหันเลี้ยวแบบอาศัยเพลาหันเลี้ยว (steering axle) ระบบการหันเลี้ยวแบบนี้จะอาศัยล้อ
ที่ติดตั้งอยู่บนส่วนปลายของเพลา แต่ละตัวท าหน้าที่ในการหันเลี้ยวหรือเปลี่ยนทิศทางและรับก าลังงานผ่าน
เพลาข้อต่ออ่อน รูปแบบของการหันเลี้ยวจะมีทั้งการหันเลี้ยวด้วย 2 ล้อหน้า (front-wheel steering) การหัน
เลี้ยวด้วย 2 ล้อหลัง (rear-wheel steering) การหันเลี้ยวทั้ง 4 ล้อในทิศทางตรงกันข้าม (four-wheel 
steering) และการหันเลี้ยวทั้ง 4 ล้อในทิศทางเดียวกัน (crab steering)   
                                                                        

            
  รูปที่ 46  แทรกเตอร์ล้อตีนตะขาบชนิดยาง     รูปที่ 47  แทรกเตอร์ชนิด 4 ล้อ โดยท่ีล้อหน้าเป็นล้อช่วย 



 
                                       รูปที่ 48   แทรกเตอร์ขับเคลื่อนชนิด 4 ล้อจริง 

                                               
                                   รูปที่  49  แบบของการหันเลี ยวของแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 

                                              
                                              รูปที่ 50  การหันเลี ยวของแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 



ประเภทของลักษณะการใช้งาน (according to utility) แทรกเตอร์ประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของการใช้งาน ชนิดของงาน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
 1 แทรกเตอร์ชนิดใช้งานทั่วไป (general purpose tractor) เป็นแทรกเตอร์ชนิด 4 ล้อ ถูกออกแบบ
มาเพ่ือใช้งานได้หลายๆลักษณะ เช่น การเตรียมดินการปรับผิวดิน การเก็บเกี่ยวหญ้าแห้ง เป็นต้น 
 2 แทรกเตอร์ชนิดใช้งานหลายอย่าง (all purpose tractor) เป็นแทรกเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ใน
ทุกๆพ้ืนที่สามารถใช้งานในการเตรียมดิน การปลูกพืช การพรวนดินระหว่างแถวพืช และอ่ืนๆ 
 3 แทรกเตอร์ที่ใช้งานในสวนผลไม้ (orchard tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ความสูงของตัวรถจะต่ ากว่าแทรกเตอร์ชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เพ่ือสะดวกต่อการท างานในบริเวณรอบๆโคนใต้ต้นไม้ 
 4 แทรกเตอร์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม (industrial tractor) เป็นแทรกเตอร์ที่ใช้งานในงาน
อุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น การลากดึงสิ่งของในโรงงาน ในสนามบิน นอกจากนี้ยังยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์
ชนิดต่างๆเข้ากับตัวแทรกเตอร์ได้ เช่น อุปกรณ์ในการตักดิน เป็นต้น 
 5 แทรกเตอร์ชนิดใช้งานในสนามหญ้าและสวนขนาดเล็ก (lawn and garden tractor) เป็น
แทรกเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีน้ าหนักเบา ส าหรับการใช้งานในในสวนขนาดเล็กแทรกเตอร์จะมีล้อเพียง 2 ล้อ 
เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ถึง 5.2 กิโลวัตต์ เหมาะสมในงานพรวนดินและก าจัดวัชพืชในระหว่างแปลง ส่วนการใช้
งานในสนามหญ้าจะเป็นแทรกเตอร์ที่มี 4 ล้อ ใช้ส าหรับในงานตัดหญ้าเท่านั้น 
 6 แทรกเตอร์ชนิดใช้งานในการท านา (paddy tractor) เป็นรถแทรกเตอร์ที่มีทั้งชนิด 2 ล้อและ 4 ล้อ 
ส าหรับแทรกเตอร์ชนิด 2 ล้อ หรือที่นิยมเรียกกันว่ารถไถเดินตาม (walking tractor) จะมีเครื่องต้นก าลังจะ
เป็นเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนหรือเครื่องยนต์ดีเซลชนิดสูบเดียวขนาด 3.7 ถึง 5.2 กิโลวัตต์ ลอ้ขับเคลื่อนจะท าด้วย
ล้อเหล็กเพื่อช่วยในการฉุดลาก ส่วนแทรกเตอร์ชนิด 4 ล้อ จะมีรูปร่างและลักษณะเหมือนกับแทรกเตอร์ทั่วไป
แต่จะมีน้ าหนักเบา ล้อขับเคลื่อนจะเป็นล้อยางที่มีดอกยางลึกกว่าปรกติและสามารถติดล้อเหล็กเสริมข้างล้อได้ 
เพ่ือเพ่ิมการตะกรุยและลดการลื่นไถลได้บ้าง 
  

   
                                                       
 รูปที่ 51 รถแทรกเตอร์ชนิดใช้ในสวนผลไม้                                    รูปที่ 52  แทรกเตอร์ชนิดใช้
งานในสนามหญ้า 

 



แทรกเตอร์ในปัจจุบัน  
 

        แทรกเตอร์ในปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบแทรกเตอร์จะพยายามลด
อัตราส่วนของน้ าหนักต่อก าลัง เพ่ือให้มีความสามารถในการท างานและประสิทธิภาพของแทรกเตอร์เพ่ิมมาก
ขึ้น มีการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องโดยสารโดยค านึงถึงองค์ประกอบของผู้ขับขี่ เช่น 
ต าแหน่งของส่วนควบคุมการท างาน ท าให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ ระบบการปรับอากาศภายในห้องโดยสาร 
การเก็บเสียงของเครื่องยนต์ที่ก าลังท างาน และเสียงภายในห้องโดยสาร เป็นต้น 
 

   
 
 รูปที่ 53  แผงหน้าปัทม์ควบคุมด้วยระบบเล็กทรอนิคของแทรกเตอร์ในปัจจุบัน และ พวงมาลัย
แทรกเตอร์ในปัจจุบัน สามารถปรับสูง-ต่ าได้ 

                                            
                                     รูปที่  54  ที่นั่งคนขับของแทรกเตอร์ในปัจจุบัน 
  

 



                                                       
                                รูปท่ี  55   แทรกเตอร์ชนิดใช้งานในการท านาชนิด 2 ล้อ และ 4 ล้อ 
แทรกเตอร์ที่ผลิตภายในประเทศ 
            ในปัจจุบันได้มีการผลิตแทรกเตอร์เพื่อน ามาใช้งานทางด้านการเกษตรขึ้นเองภายในประเทศ  โดยที่
ลักษณะโครงสร้างของตัวแทรกเตอร์นั้นเป็นแบบง่าย ๆ ไม่มีชิ้นส่วนที่ยุ่งยากซับซ้อน การใช้งานก็
ง่าย   แทรกเตอร์ที่ผลิตในประเทศจะไม่มีระบบการถ่ายทอดก าลังจึงท าให้ไม่สามารถใช้กับเครื่องมือในการ
เตรียมดินชนิดอื่นๆ เช่น  ไถจอบหมุนหรือพรวนหมุนเป็นต้นหรือเครื่องมือประเภทอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ระบบ
การถ่ายทอดก าลังงานนั้น ๆ  แทรกเตอร์ที่ท าการผลิตเป็นแทรกเตอร์ขนาดตั้งแต่ 4.5 - 7.5 กิโลวัตต์ ซึ่งมีท้ังชนิด 
2 ล้อ หรือ ที่นิยมเรียกกันว่ารถไถเดินตาม และชนิด 4 ล้อ นอกจากนี้ยังมีขนาดก าลังงานตั้งแต่ 11 ถึง 16.6 
กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นแทรกเตอร์ชนิด 4 ล้อ 
 ขนาดของแทรกเตอร์ 
การบอกหรือก าหนดขนาดของแทรกเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น   3 แบบ คือ 

1. ก าหนดโดยน้ าหนักของแทรกเตอร์ 
2. ก าหนดโดยขนาดของเครื่องต้นก าลัง 
3. ก าหนดโดยขนาดของเครื่องพ่วงท้าย  

อย่างไรก็ตามขนาดของแทรกเตอร์อาจจะแสดงด้วยจ านวนแถว หรือจ านวนชุดไถของเครื่องพ่วง
ท้ายที่แทรกเตอร์สามารถท าการลากไปได้ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และสะดวกแต่ไม่แน่นอนนักทั้งนี้เพราะขนาด
ของแทรกเตอร์ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนอีก เช่นความชื้นในดินที่แทรกเตอร์เข้าไปท างาน ชนิดของดิน ความลึกของ
เครื่องมือในการท างาน เป็นต้น  ตารางที่  เป็นตารางที่แสดงขนาดของแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเตรียมดินด้วยไถ
หัวหมู 
 



ขนาดของแทรกเตอร์ที่ใช้กับไถหัวหมู 
   ตารางท่ี 2 ขนาดของรถแทรกเตอร์ที่ใช้กับไถหัวหมู 

  ขนาดของแทรกเตอร์      ขนาดและจ านวนไถหัวหมู      

        6 ถึง  8.9 กิโลวัตต ์       30 เซนติเมตร  1 ผาน   
11 ถึง  15 กิโลวัตต์   40 เซนติเมตร  1 ผาน หรือ 10 เซนติเมตร 2 ผาน 
18 ถึง  22 กิโลวัตต์   35 เซนติเมตร  2 ผาน 
26 ถึง  34 กิโลวัตต์   35 ถึง 16 เซนติเมตร 3 ผาน 
37 ถึง  45 กิโลวัตต์   35 เซนติเมตร  4 ผาน 
48 ถึง  56 กิโลวัตต์   40 เซนติเมตร  5 ผาน 
59 ถึง  97 กิโลวัตต์ 40 เซนติเมตร  6 ผาน 

    
  ในการพิจารณารายละเอียดของแทรกเตอร์ ส าหรับการเลือกขนาดของแทรกเตอร์เพื่อใช้กับงานโดย
ล าพัง หรือประกอบกับเครื่องมือ  เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นนับเป็นสิ่งที่จ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
แทรกเตอร์แต่ละคันมีราคาท่ีสูง  หากเลือกใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมต่องานและเครื่องมือแล้วก็อาจจะท าให้
แทรกเตอร์หรือเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันเสียหายและท างานล่าช้า หรือไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนได้ 
 

ส่วนประกอบของรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร 
 รถแทรกเตอร์เป็นเครื่องจักรกลที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มีส่วนประกอบหลัก คือ 

1. เครื่องยนต์ต้นก าลัง (Engines) 
2. ระบบส่งก าลัง (Transmission Systems) 
3. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering Systems) 
4. ระบบเบรก (Braking Systems) 
5. ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Systems) 
6. คานลาก และที่ต่อพ่วง (Drawbar And Hitches) 

 

1. เครื่องยนต์ต้นก าลัง (Engines) 
  เครื่องยนต์ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ชนิดระบายความ
ร้อนด้วยน้ าจ านวนสูบตั้งแต่ 1 ถึง 6 สูบ โดยมีขนาดตั้งแต่ 15 ถึง  80 ก าลังม้า  หรือสูงกว่า  หม้อกรองอากาศ
จะมีทั้งแบบแห้งและแบบเปียก  ในรถแทรกเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะมีการติดตั้งถ้วยดักฝุ่น (Dust 
bowl) ที่ช่องทาอากาศเข้าสู่หม้อกรอง ปั๊มฉีดเชื้อเพลิง จะมีทั้งแบบประจ าสูบ และแบบจานจ่าย อุปกรณ์
สตาร์ทติดเครื่องใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ไส้กรองน้ ามันเครื่องส่วนใหญ่เป็นแบบถอดเปลี่ยนได้ นอกจากนั้นเครื่องยนต์
บางแบบยังมีการติดตั้งหัวเผา เพ่ือช่วยสตาร์ทติดเครื่องในขณะที่อากาศเย็น  เครื่องยนต์ที่ติดตั้งกับรถ
แทรกเตอร์ขนาดใหญ่  โดยทั่วไปมักจะติดตั้งเครื่องอัดอากาศท่ีเรียกว่า   เทอร์โบชาร์จเยอร์ (Turbocharger)  
และบางเครื่องอาจจะติดตั้งเครื่องระบายความร้อนอากาศอัดที่เรียกว่า อินเตอร์คูเลอร์ (Intercooler) ร่วมดว้ย  



เพ่ือเพ่ิมก าลังและสมรรถนะในการท างานของเครื่องยนต์  และช่วยให้สามารถใช้แทรกเตอร์ท างานพ้ืนที่สูงๆ ที่
มีอากาศเบาบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ระบบส่งก าลัง (Transmission systems)  
เครื่องยนต์จะส่งก าลังไปยัง คลัตช์, เกียร์, เฟืองท้าย, เพลาขับล้อ เพลาอ านวยก าลัง ปั๊มไฮดรอลิคและ

อ่ืนๆ โดยจะมีการทดรอบให้เหมาะสมกับแต่ละส่วน 
 ระบบส่งก าลังในรถแทรกเตอร์จะมี 3 แบบ ดังนี้ 

1) แบบเฟืองขับเพลาล้ออยู่ใกล้กับเฟืองท้าย เป็นแบบที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
การส่งก าลังมี ดังนี้  

จากเครื่องยนต์ไปคลัตช์ประธาน
ส าหรับตัดต่อก าลัง ส่งต่อไปยังชุดเกียร์หลัก
ส าหรับเปลี่ยนความเร็วขับเคลื่อน ต่อไปยัง
เฟืองบายศรี ส าหรับเปลี่ยนทิศทางการส่ง
ก าลัง และการทดรอบ ส่งต่อไปเฟืองท้าย 
จากเฟืองท้ายไปล้อขับเคลื่อน     

                                                                    รูปที่ 56 เฟืองขับล้ออยู่ใกล้เฟืองท้าย 
2) แบบเฟืองขับอยู่ใกล้ล้อ ระบบส่งก าลังจะเหมือนกับแบบแรก จะใช้กันมากในรถแทรกเตอร์ขนาด

ใหญ ่

 
                               รูปท่ี 57 เฟืองขับล้ออยู่ใกล้ล้อ 

              3) ระบบส่งก าลังขับเคลื่อน 4 ล้อ นอกจากจะส่งก าลังไปยังล้อหลังแล้วยังเพ่ิมการส่งก าลังไปล้อ
หน้าอีกด้วย  

 
              รูปที่ 58 รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

 



2.1 คลัตช์  (Clutch)   
คลัตช์ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเครื่องยนต์กับระบบส่งก าลัง และท าหน้าที่ตัดต่อก าลังเพ่ือเปลี่ยนเกียร์

ตามปกติแล้วคลัตช์จะต่อก าลังตลอกเวลา ถ้าจะให้เครื่องยนต์ตัดขาดจากระบบส่งก าลัง จะต้องเหยียบคลัตช์ 
เป็นผลท าให้คลัตช์แยกออก ไม่สามารถส่งก าลังได้ คลัตช์ที่ใช้กับระบบส่งก าลัง จะเป็นคลัตช์แบบแผ่น  (Disk 
type) ซึ่งก็มีทั้งแบบแห้ง (dry type) และแบบเปียก (Wet Type) ส าหรับคลัตช์แบบแห้ง จะมีทั้งแบบแผ่นเดียว 
(single plate type) และแบบหลายแผ่น (multiple plate type)   แบบแผ่นเดียวนิยมใช้กับรถแทรกเตอร์
ขนาดเล็กและกลาง แบบหลายแผ่นนิยมใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ส่วนคลัตช์แบบเปียกจะเป็นชนิดที่
ท างานอยู่ในน้ ามัน หรือใช้น้ ามันฉีดเข้าไป โดยทั่วไปนิยมใช้เฉพาะรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก 
การควบคุมการท างานของคลัตช์ในรถแทรกเตอร์จะมีทั้งแบบ
ใช้กลไกทางแมคแคนิด (Mechanical Type) และแบบที่ใช้ไฮ
ดรอลิก (Hydraulic Type) 
ลักษณะการท างานของคลัตช์แบบแห้งแผ่นเดียว 
 คลัตช์แบบแห้งแผ่นเดียว(ตามรูปที่ 59) ประกอบไป
ด้วย มู่เล่ฟลายวีล จานกดคลัตช์ซึ่งหมุนตามมู่เล่ฟลายวีล (ด้าน
คนขับ) และแผ่นคลัตช์ซึ่งสวมอยู่บนร่องฟันของเพลาขับจะอยู่
ระหว่างมู่เล่ฟลายวีลและจานกดคลัตช์ แผ่นคลัตช์จะเลื่อนได้
ตามแกน (ด้านคนขับ) ทั้งสองด้านของแผ่นคลัตช์  
 การท างานของแผ่นคลัตช์มี ดังนี   
 

(ก)เม่ือคลัตช์ท างาน (รูปที่ 59 ก.)สปริงจะดันจานกดคลัตช์ 
ท าให้แผ่นคลัตช์ถูกกดแน่นอยู่ระหว่างมู่เล่ฟลายวีลและจานกด
คลัตช์ ท าให้มู่เล่ฟลายวีลถ่ายทอดก าลังไปยังเพลาขับ 
 

(ข)เม่ือคลัตช์จาก (รูปที่ 59 ข.) เมื่อกดคันเหยียบคลัตช์จะท า
ให้ก้านผลักเคลื่อนที่ออกไปตามทิศทางลูกศร ในขณะเดียวกัน
ลูกปืนคลัตช์จะเคลื่อนที่ไปทางขวาและยันตีนผี (Release 
lever) ส่วนบนไปทิศทางเดียวกัน ตีนผีซึ่งยึดตรงกลางจุด A ก็
จะหมุนท าให้ส่วนล้างเคลื่อนที่ไปทางซ้าย และดึงจานกด
คลัตช์ฝืนแรงสปริงท าให้จานกดคลัตช์เคลื่อนที่ออกจากการกด
แผ่นคลัตช์ การถ่ายทอดก าลังการหมุนของมู่เล่ฟลายวีลก็จะ
หมดไป ท าให้เพลาขับหยุดหมุน                                    รูปที่ 59 หลักการท างานของคลัตช์ 
 

 
 

 



รูปท่ี 36 การท างานของคลตัช์แหง้แผน่เดียว 

ลักษณะการท างานของแผ่นคลัตช์สองจังหวะ 
 คลัตช์สองจังหวะ (รูปที่ 60) ซึ่งจะเป็นทั้งคลัตช์ขับเคลื่อนและคลัตช์เพลาอ านวยก าลัง มีส่วนประกอบ
ที่ส าคัญคือ แผ่นคลัตช์และจานกดคลัตช์ ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับคลัตช์แบบแห้งแผ่นเดียว แต่จะมีกลไก
ท างานต่างกัน คือ 

(รูปที่ 60 ก.) คลัตช์ขับเคลื่อนและคลัตช์เพลาอ านวยก าลังท างาน สปริงจะกดจานคลัตชของคลัตช์
ขับเคลื่อนและเพลาอ านวยก าลังให้กดแผ่น    คลัตช์เข้าหามู่เล่ฟลายวีล ท าให้เพลาขับเคลื่อนและเพลาอ านวย
ก าลังหมุน  

(รูปที่ 60 ข.) เมื่อเหยียบคลัตช์ระยะแรก ท าให้ก้านดึงทั้งสองตัวเคลื่อนที่ไปในทิศทางตามลูกศร แต่
ก้าน (1) จะดันจานกดคลัตช์ให้แยกออกจากแผ่นคลัตช์ ท าให้เพลาขับเคลื่อนหยุดหมุน 

(รูปที่ 60 ค.) เมื่อกดคันเหยียบคลัตช์จังหวะที่สอง (ระยะกดเพ่ิมขึ้น) จะท าให้ก้าน (2) ดึงจานกด
คลัตช์ (1) ออกจากคลัตช์เพลาอ านวยก าลัง ดังนั้นเพลาอ านวยก าลังจึงหยุดหมุน 

                               
                                                        รูปที่ 60 ลักษณะและการท างานของคลัตช์สองจังหวะ 
  2.2 ระบบเกียร์ (Gear) 
 เกียร์ท าหน้าที่เปลี่ยนอัตราการทดเฟือง เพื่อให้รอบหมุนของเครื่องยนต์กับระบบส่งก าลังแตกต่าง 
ตามสภาพการใช้งาน เช่นต้องการออกรถต้องใช้แรงขับมากแต่ความเร็วต่ าจึงต้องใช้เกียร์ 1 เป็นต้นระบบเกียร์
ที่ใช้กันมากในรถแทรกเตอร์แบบล้อ คือ แบบเลื่อนขบ และแบบขบอยู่กับท่ี ส าหรับเกียร์ซินโครเมชและแบบ
เฟืองบริวารจะใช้ในระบบเกียร์บางส่วน โดยมีเฟืองแบบเลื่อนขบและขบอยู่กับท่ีเป็นชิ้นส่วนหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 



1) เกียร์แบบเลื่อนขบ 
 เฟืองบนเพลาขับจะขบกับ
เฟืองบนเพลาตามโดยใช้วิธีเลื่อน
เฟืองไปมาตามส่วนของที่เป็นร่องฟัน
ของเฟืองตาม ต าแหน่งของคันเกียร์
ต่างๆ N หมายถึงต าแหน่งเกียร์ว่าง
ซึ่งไม่มีการขบของเฟืองไปมาบนร่อง
ฟันของเพลา เมื่อเปลี่ยนต าแหน่งคัน
เกียร์ ราวก้ามปูจะเลื่อนและก้ามปู
จะเลื่อนตามไปด้วยเฟ่ืองจะขบกัน
เพียงคู่เดียว โดยมีอุปกรณ์ป้องกัน
เฟืองคู่อ่ืนขบกัน 
                                                                          รูปที่ 61 เกียร์แบบเลื่อนขบ 
               2) เกียร์แบบขบอยู่กับที่ 
 เฟืองบนเพลาตามและเฟืองบนเพลาขับจะขบกันอยู่ตลอดเวลา โดยตัวคลัตช์(1) และ(2) จะเลื่อนบน
ร่องฟันของเพลาขับเพ่ือต่อเฟือง และเพลาขับให้หมุนด้วยกัน 
 ตัวอย่างเกียร์แบบขบอยู่กับที่แสดงในรูปที่  เมื่อตัวคลัตช์(1)เลื่อนไปทางซ้ายจะท าให้เพลาขับต่อกับ
เพลาประธานท าให้เพลาประธานหมุนด้วยความเร็วสูงสุด ถ้าตัวคลัตช์ที่อยู่คู่กันเลื่อนไปทางซ้ายเพ่ือต่อกับ
เฟือง(2) เพลาประธานจะหมุนด้วยความเร็วเท่ากับเฟือง(2) ในท านองเดียวกันถ้าตัวคลัตช์ที่อยู่คู่กัน(2) เลื่อน
ไปทางซ้ายมือเพ่ือต่อเข้ากับเฟือง(3) ซึ่งเป็นเกียร์ถอยหลัง จะท าให้รถเคลื่อนที่ถอยหลัง 
 เกียร์แบบขบจะมีข้อดี คือ อัตราการแตกหักของฟันเฟืองจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเกียร์
แบบเลื่อนขบ นอกจากนี้ช่วงเลื่อนคันเกียร์จะสั้นเนื่องจากระยะเลื่อนของเฟืองสั้น 

3) เกียร์แบบซินโครเมช 
 เกียร์ซินโครเมชแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ แบบแรงคงที่ (Constant load type) และแบบล็อคโดยอาศัย
แรงเฉื่อย (Lock type)  

ก) แบบแรงคงที่ ส่วนซินโครเมชของระบบเกียร์ประกอบด้วยส่วนที่เป็นร่องฟันของเพลาประธานซึ่งมี
ดุมสวมอยู่ดุมจะมีร่องฟันทั้งด้านนอกและด้านใน ด้านนอกจะมีปลอกสวมกับร่องฟัน บนดุมจะมีรูอยู่รอบๆ ซึ่ง
แต่ละรูจะมีสปริงดันเม็ดลูกปืนให้กดอยู่กับร่องด้านในของปลอก  

 



ขอบด้านในของดุมจะมีลักษณะบานออกเป็นรูปกรวยท าหน้าที่เป็นตัวคลัตช์จับเฟือง (1) และ (2) ที่อยู่
ข้างๆ ตัวคลัตช์จะต่อการท างานกับเฟืองโดยการเลื่อนปลอกไปตามแนวแกนเม็ดลูกปืนของดุมที่ดันติดกับ
ปลอกจะท าให้ดุมเลื่อนไปในแนวเพลาประธาน ท าให้คลัตช์รูป
กรวยของดุมจับกับด้านข้างของเฟือง  

การจับตัวกันของตัวคลัตช์(หน้าเอียงของดุมและ
เฟือง) จะท าให้เฟืองและเพลาประธานหมุนไปด้วยกันด้วย
ความเร็วสม่ าเสมอ การจับตัวของคลัตช์(หน้าเอียงของดุมและ
เฟือง) จะท าให้เฟืองและเพลาประธานหมุนไปด้วยความเร็ว
เท่ากัน 

เมื่อเฟืองและเพลาประธานหมุนไปด้วยอัตรา
ความเร็วที่เท่ากัน ตัวปลอกจะถูกดันไปข้างหน้า โดยเม็ดลูกปืน
ที่อยู่ในร่องของปลอกจะท าให้ปลอกเลื่อนได้คล่องตัว ท าให้
ร่องฟันด้านในของปลอกขบกับกับเฟืองได้อย่างราบเรียบ  

ส าหรับแบบแรงดันคงที่ ความสามารถของตัวคลัตช์
รูปกรวยจะข้ึนอยู่กับแรงสปริงที่ดันเม็ดลูกปืนกดกับร่อง ดังนั้น 
ผู้ขับขี่จะต้องระมัดระวังในการเข้าเกียร์ เพราะ                      

ถ้าเข้าเกียร์เร็วเกินไป อาจท าให้ร่องฟันของปลอก
แขนกับฟันของเฟืองโดยรอบหมุนยังไม่เท่ากัน ซึ่งท าให้เกิดเสียงดัง และเฟืองอาจเสียหายได้ 

ข) แบบล็อคโดยอาศัยแรงเฉื่อย เกียร์แบบนี้จะออกแบบให้การขบกันของเฟืองกับตัวคลัตช์เกิดข้ึน เมื่อ
มีการหมุนได้ความเร็วพร้อมกัน (Synchronization) แล้วเท่านั้น 

ส าหรับเกียร์แบบนี้จะมีปลอกติดแน่นกับช่วงร่องฟันของเพลาประธาน โดยมีแหวนเลื่อนเคลื่อนที่ไป
พร้อมกับดุมโดยวิธีการเดียวกับแบบแรงเคลื่อนคงที่ 

เมื่อแหวนเลื่อนและดุมเคลื่อนที่ สปริงแหวนจะที่ให้ปลอกติดแน่น ซึ่งมีปมตามแนวแกนสามแห่งหมุน
แกวงตามรัศมี โดยมีการกระแทรกกันบนตัวปลอกจนกระทั่งปลอกสวมเข้าไปบนแหวนเลื่อนและหยุดการ
เคลื่อนที่ตามแนวรัศมี 

ความกว้างของร่องจะมากกว่าความกว้างของปลอกติดแน่น และคลัตช์รูปกรวยสามารถหมุนไป
ทางซ้ายหรือขวา โดยมุมเอียงเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของระยะฟันเฟือง ของเฟืองซึ่งก าลังเลื่อน เมื่อโยกคันเกียร์เพ่ือ
เลื่อนแหวนเลื่อนปลอกติดแน่นจะเลื่อนไปพร้อมกันโดยแรงสปริงและผิวของปลายจะกดกับหน้าเอียงท าให้
คลัตช์จับกัน 

ในขณะที่ความเร็วแตกต่างกันระหว่างเฟือง(1) และ (2) เพลาประธาน จะท าให้คลัตช์รูปกรวยหมุนไป
ข้างเดียวจนกระทั่งถึงผิวด้านข้างของปลอกติแน่นก็จะหยุด และเม่ือแหวนเลื่อนของฟัน ทางคลัตช์รูปกรวยถูก
กดมากข้ึนหน้าเอียงก็จะได้รับแรงกดมากข้ึน ท าให้เกิดแรงบิดเสียดทานในตัวคลัตช์ซึ่งมีผลให้เกิดการหมุน
เท่ากัน  

 
  รูปที ่62 เกยีร์ซินโครเมช 



รูปที ่64 เฟืองท้าย 

เมื่อการหมุนของเพลาประธานและเฟือง(1) หรือ (2) เท่ากันแรงบิดจากตัวคลัตช์ที่หมุนหน้าเอียงจะ
หมดไป และแหวนเลื่อนจะท าให้คลัตช์รูปกรวยถอยกลับมาต าแหน่งกลาง โดยเลื่อนผ่านร่องฟันและขบกับฟัน
คลัตช์ของเฟือง (1) หรือ (2) 

4) เกียร์แบบเฟืองบริวาร (Planetary Gears) 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของเกียร์แบบเฟืองบริวาร คือ เฟืองประธานซึ่งอยู่บนเพลาขับ และมีเฟืองบริวาร
ขบอยู่ แผ่นยึดเฟืองบริวารจะติดอยู่กับเพลาตามด้านในของเฟืองวงแหวนจะขบกับเฟืองบริวาร และมีเบรก
ส าหรับล็อคไม่ให้เฟืองวงแหวนหมุน 
 ในขณะที่เบรกล็อคเฟืองวง
แหวน เพลาขับจะขับเฟืองประธานให้
หมุน เฟืองบริวารจะหมุนรองเฟือง
ประธานและหมุนรองตัวเองไปพร้อมๆ 
กัน และแผ่นยึดก็จะหมุนตามไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
                                            
                                                                         รูปที่ 63 เกียร์แบบเฟืองบริวาร 
 

2.3 เฟืองท้าย (Differential Gears) 
 ในการเลี้ยวรถแทรกเตอร์ ล้อที่เลี้ยวทั้ง
สองข้างควรจะท ามุมกัน และในขณะเดียวกัน
จ านวนรอบการหมุนของล้อหลังด้านนอกจะต้อง
มากกว่าล้อหลังด้านใน เฟืองท้ายจะท าให้รอบ
การหมุนของล้อข้างซ้ายและขวาแตกต่างกัน เมื่อ
รถแทรกเตอร์วิ่งทางตรงแรงต้านทานดินที่กระท า
ต่อล้อทั้งสองข้างเกือบจะเท่ากัน ยกเว้นกรณีพิเศษ 
เฟืองดอกจอกทั้งสองจะไม่หมุนรอบเพลาของเฟือง 
แต่จะเคลื่อนไปพร้อมข้างซึ่งขบกันอยู่ ท าให้การ
ขับล้อข้างซ้ายและข้างขวาหมุนด้วยความเร็ว
เท่ากัน 

 

 
 



ในขณะเลี้ยว แรงต้านทานดินที่ล้อด้านในจะมากกว่าด้านนอก ความแตกต่างนี้จะส่งผลไปที่เฟืองข้างในรูปแบบ
ความต้านทานที่ต่างกัน แรงต้านทานที่แตกต่างกันนี้จะท าให้เฟือง     ดอกจอกหมุน และจะท าให้เฟืองข้าง
ด้านซ้ายและด้านขวาหมุนด้วยความเร็วแตกต่างกัน ดังนั้นล้อซ้ายและล้อขวาก็จะหมุนด้วยความเร็วที่แตกต่าง
กันด้วย ในการหมุนของเฟืองท้าย ผลบวกของจ านวนรอบของการหมุนของเพลาด้านซ้ายและขวาจะเป็นสอง
เท่าของการหมุนของเฟืองบายศรี เช่นเฟื่องบายศรีหมุนด้วยความเร็ว 100 รอบต่อนาที และเพลาข้างหนึ่งหยุด
หมุน(ศูนย์รอบต่อนาที) เพลาข้างหนึ่งจะหมุนด้วยความเร็ว 200 รอบต่อนาที ในท านองเดียวกัน ถ้าเพลาข้าง
หนึ่งหมุนด้วยความเร็ว 50 รอบต่อนาที เพลาอีกข้างหนึ่งจะหมุนด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็นต้น 

การล็อคเฟืองท้าย 
ในบางครั้งการขับรถแทรกเตอร์ วิ่งในทางตรงการท างานของเฟือง

ท้ายอาจจะเป็นอุปสรรคโดยการถ่ายทอดก าลังให้กับล้อข้างใดข้างหนึ่ง
มากกว่า เช่นกรณีท่ีล้อข้างหนึ่งลื่นหรือหมุนฟรี ปัญหานี้มักจะเกิดข้ึนบ่อยๆ 
เมื่อรถแทรกเตอร์ท างานในสภาพพ้ืนที่ดินเลว ระบบล็อคเฟืองท้ายจะควบคุม
เฟืองท้ายไม่ให้ล้อข้างใดข้างหนึ่งหมุนฟรี โดยท าให้เพลาทั้งสองข้างหมุนเป็น
เพลาเดียวกัน การล็อคเฟืองท้ายท าได้โดยการเหยียบคันล็อคเฟืองท้าย  

ข้อดีของการล็อคเฟืองท้ายคือ ท าให้รถแทรกเตอร์สามารถวิ่งได้ดีบน
พ้ืนดินทราย ดินอ่อน และดินลื่น วิ่งทางตรงและมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนที่
ดี เช่นการไถ ซึ่งจ าเป็นต้องให้ล้อทั้งสองข้างหมุนด้วยความเร็วเท่ากันในขณะที่
ล้อข้างหนึ่งอยู่ในร่องไถ เพ่ือให้งานไถสม่ าเสมอ 

3. ระบบบังคับเลี ยว(Steering system) 
 ระบบบังคับเลี้ยวท าหน้าที่ควบคุมให้รถแทรกเตอร์เคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวา รถแทรกเตอร์แบบ
ธรรมดาโดยทั่วไปจะชะระบบการเลี้ยวแบบ แอคเกอร์แมน (Ackerman)  
 จากรูป  แสดงการหมุนพวงมาลัยตามทิศทาง
ลูกศร ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่างๆ ดังนี้ 
เฟืองของกระปุกพวงมาลัยจะท าให้แขนต่อ แขนชักคัน
ส่ง แขนบังคับเลี้ยว แขนคันชักคันส่งด้านล้างเคลื่อนที่
ตามทิศทางลูกศร ดังนั้น ทิศทางการเลี้ยวจะข้ึนอยู่กับ
การหมุนทิศทางของพวงมาลัย  
 
                                                                                                                                           
                                                                                        รูปที่ 66 ระบบบังคับเลี ยว 
 
 
 

 

 

 

รูปที ่65 การลอ็คเฟืองท้าย 



ชนิดของเฟืองบังคับเลี ยว 
 เฟืองบังคับเลี้ยวได้รับการออกแบบเพ่ือถ่ายทอดแรงบิดหมุนจากพวงมาลัยไปยังล้อหน้าอย่างนุ่มนวล 
และป้องกันแรงกระแทรกจากล้อหน้ากลับไปยังพวงมาลัย 
 ระบบเฟืองบังคับเลี้ยวที่ใช้กับรถแทรกเตอร์มี ดังนี้ 

1. แบบเฟืองตัวหนอน 
2. แบบกระบอกเกลียวและเม็ดลูกปืน 

ก) เฟืองบังคับเลี ยวแบบเฟืองตัวหนอน 
จากรูปที่ 67 เฟืองตัวหนอนแบบทรงกระบอกจะขบกับเฟืองต่อเพลาแขนต่อกระปุกพวงมาลัย การ

หมุนพวงมาลัยจะท าให้เฟืองตัวหนอนหมุน และท าให้เฟืองเพลาแขนต่อและเพลาแขนหมุน 

                        
             รูปที่ 67 เฟืองบังคับเลี ยวแบบเฟืองตัวหนอน           รูปที่ 68 เฟืองบังคับเลี ยวแบบเม็ดลูกปืน 
ข) เฟืองบังคับเลี ยวแบบกระบอกเกลียวและเม็ดลูกปืน 
 จากรูป 68  เม็ดลูกปืนจะอยู่ในช่องเกลียวของกระบอกเกลียว แรงหมุนพวงมาลัยจะส่งผ่านเม็ดลูกปืน
ไปยังกระบอกเกลียว เมื่อหมุนพวงมาลัย เม็ดลูกปืนจะเคลื่อนที่อยู่ระหว่างกระบอกเกลียว และเกลียวของเพลา
เม็ดลูกปืนบางเมด็จะออกมาข้างนอกกระบอก และบางเม็ดจะกลับเข้าไปข้างใน ในการเคลื่อนที่นี้ลูกปืนจะแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ระบบบังคับเลี ยวแบบไฮดรอลิค 
 ระบบบังคับเลี้ยวแบบนี้เป็นอีกแบบที่ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power โดยจะรับก าลังมาจากน้ ามันไฮ
ดรอลิค และระบบนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้แกนเพลาพวงมาลัย (Steering shaft) และกระปุกเกียร์พวงมาลัย เหมือกับ
แบบแรก แต่จะมีลิ้นควบคุมน้ ามัน ซึ่งประกอบไปด้วยลิ้นควบคุมน้ ามัน และลิ้นน้ ามันไหลกลับติดตั้งอยู่ใกล้ๆ 
กับพวงมาลัย  
 เมื่อหมุนพวงมาลัยจะท าให้ลิ้นควบคุมเหล่านี้ท างาน ส่วนกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้ควบคุมการเลี้ยวของ
ล้อจะติดตั้งอยู่ใกล้ๆ กับล้อหน้าของรถแทรกเตอร์ ท่อน้ ามันจะเชื่อมต่ออยู่ระหว่างชุดของลิ้นควบคุมน้ ามันกับ
กระบอกไฮดรอลิค 
 

 



 
 
                                  รูปที่ 69 ระบบบังคับเลี ยวแบบไฮดรอลิค 
4. ระบบเบรก (Brake system) 

  เบรกท าหน้าที่หยุดรถและชะลอความเร็วของรถ นอกจากนั้นยังท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้รถลื่นไถลขณะ
จอด เบรกแบ่งออกเป็น 2 แบบตามลักษณะการใช้งานคือ เบรกมือ(ใช้ขณะรถจอด) และเท้า (ใช้ขณะรถ
ขับเคลื่อน) ชนิดของเบรก 
 เบรกแบ่งตามลักษณะการท างานและอุปกรณ์ และวิธีการใช้แรงเบรกได้ ดังนี้ 

1. แบ่งตามลักษณะการท างานและอุปกรณ์ 

- แบบขยายออก 

- แบบรัดเข้า 

- แบบแผ่น 
2. แบ่งตามวิธีการใช้แรงเบรก โดยพิจารณาถึงการถ่ายทอดแรงเบรก 

- แบบกลไก 

- แบบไฮดรอลิค 
4.1 เบรกแบบขยายออก 

 ลักษณะของเบรกแบบขยายออกแสดงใน(รูปที่ 70)  โดยมสี่วนประกอบส าคัญคือ จานเบรก ผ้าเบรก 
สปริงดึงผ้าเบรก ลูกเบี้ยว และสกรูปรับ จานเบรกจะยึดติดกับเพลาที่ต้องการเบรก ฝักเบรกสองตัวซึ่งมีผ้าเบรก
อัดติดอยู่ด้านนอกจะติดตั้งอยู่ภายในจานเบรก โดยส่วนลา่งของฝักเบรกจะยึดติดกัน และส่วนบนมีเพลาลูก
เบี้ยวคั่นอยู่ สปริงจะดึงฝักเบรกทั้งสองข้างเข้าหากัน ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างฝักเบรกและจานเบรก เมื่อกด
คันเหยียบเบรก ก้านต่อจะหมุนลูกเบี้ยวท าให้ฝักเบรกทั้งสองข้างถ่างออก ผ้าเบรกจะกดลงบนจานเบรกด้านใน 
ท าให้เพลาหยุดหมุน 



                                                                                                                      
                     รูปที่ 70 เบรกแบบขยายออกจากด้านใน 
4.2 เบรกแบบรัดเข้า 

 แบบรัดเข้า (รูปที่ 71)  มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ จานเบรก ก้านต่อเบรก เข็มขัดเบรก และสปริง เมื่อ
กดคันเหยียบเบรก ก้านต่อจะถูกดึงไปข้างหน้าท าให้เข็มขัดเบรกซึ่งมีผ้าเบรกชิดด้านในรัดรอบจานเบรก เมื่อ
ปล่อยคันเหยียบเบรกสปริงจะดึงเข็มขัดเบรกออกห่างจากจานเบรก 

   
 
รูปที่ 71 เบรกแบบรัดเข้า                                        รูปที่ 72 เบรกแบบจานเบรก                          
 
4.3 เบรกแบบแผ่น 

   เบรกแบบแผ่น (รูปที่ 72 )มีส่วนประกอบดังนี้ จานเบรกซึ่งจะหมุนตามเพลา และแผ่นกดจานเบรก 
ในขณะที่เบรก แผ่นจานเบรกซึ่งมีผ้าเบรกอัดติดอยู่ผิวด้านติดกับจานเบรกจะกดติดกับจานเบรก ท าให้จาน
เบรกหยุดหมุน เมื่อเหยียบคันเหยียบเบรกก้านดึงจะดึงเม็ดลูกปืนระหว่างแผ่นกดจานเบรกให้เคลื่อนออกและ
ดันให้แผ่นกดจานเบรกเคลื่อนที่ไปกดจานเบรก 



 
                                          รูปที่ 73 เบรกแบบกลไก 
4.4 เบรกแบบกลไก 

 จาก (รูปที่ 73) แสดงลักษณะการท างานแบบกลไกของเบรกแบบขยายจากด้านใน เมื่อกดคันเหยียบ
เบรก จะท าให้ก้านต่อขยับตัวดันก้านเบรกให้ลูกเบี้ยวหมุน 

 
รูปที่ 74 เบรกแบบไฮดรอลิก 

 
4.5 เบรกแบบไฮดรอลิค 

 จาก(รูปที่ 74) ส าหรับเบรกแบบไฮดรอลิค แม่ปั๊มไฮดรอลิคจะเปลี่ยนแรงกดคันเหยียบเบรกเป็นแรงไฮ
ดรอลิค และถ่ายทอดแรงนี้ตามท่อน้ ามันเบรกไปสู่กระบอกเบรก แม้ว่าเบรกนี้จะช่วยให้ผู้ขับข่ีใช้แรงกดที่คัน
เหยียบเบรกน้อยลง แต่กลไกการท างานที่ยุ่งยากท าให้ไม่เป็นนิยมใช้กับรถแทรกเตอร์ 
        

 
 
 



5. ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic system) 
 ระบบไฮดรอลิคของรถแทรกเตอร์สามารถใช้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ โดยมีการเพิ่มมอเตอร์  ไฮดรอลิคหรื
อกระกอบไฮดรอลิค เพ่ือใช้ในการยกและวางอุปกรณ์ ระบบไฮดรอลิกบางบบสามารถใช้ยก หรือวางอุปกรณ์
เท่านั้น และบางแบบสามารถใช้ควบคุมต าแหน่งของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ความลึกในการไถสม่ าเสมอ
และควบคุมระดับต่างๆ ในการท างาน หรือใช้ควบคุมแรงลากเพ่ือให้รถแทรกเตอร์มีแรงขับเคลื่อนคงท่ีขณะที่
ติดอุปกรณ์แบบพ่วง 3 จุด 
 ระบบไฮดรอลิคแบ่งตามลักษณะการท างานแบ่งออกเป็น แบบทางเดียว และแบบสองทาง รถ
แทรกเตอร์แบบล้อส่วนมากจะใช้แบบทางเดียว 

          
 
                                           รูปที่ 75 ระบบไฮดรอลิค 

5.1 ระบบไฮดรอลิคยกอุปกรณ์แบบธรรมดา 
 การเปลี่ยนต าแหน่งคันควบคุมจะควบคุมการท างานของกระบอกไฮดรอลิค เมื่อคันควบคุมอยู่ใน
ต าแหน่งยก จะท าให้แขนยกยกอุปกรณ์ข้ึนจนสุด และหยุดในต าแหน่งนั้น ถ้าปล่อยคันควบคุมให้อยู่ในต าแหน่ง
สูงสุด วาล์วนิรภัยจะท างาน และท าให้เกิดการเสียหายแก่ระบบ ดังนั้น เมื่อยกอุปกรณ์ได้ถึงระดับที่ต้องการ 
ต้องเลื่อนคันควบคุมให้อยู่ในต าแหน่งว่าง วิธีการท าให้คันควบคุมอยู่ในต าแหน่งว่างคือ การใช้มือโยก วิธีหนึ่ง
และอีกวิธีหนึ่งโดยการล็อคคันควบคุมติดกับแขนยกเพ่ือให้การเลื่อนคันควบคุมกลับมาต าแหน่งว่างเป็นไปโดย
อัตโนมัติ  
 ในการยกอุปกรณ์ให้ได้สูงตามต้องการก่อนถึงระดับสูงสุด จะต้องโยกคันควบคุมกลับมาต าแหน่งว่าง 
เมื่อแขนยกอุปกรณ์ถึงระดับที่ต้องการ 
 ต าแหน่งท างาน(ต าแหน่งลอยตัว) ของอุปกรณ์จะเป็นต าแหน่งต่ าสุด การวางอุปกรณ์ลงต่ าตาม
ต าแหน่งที่ต้องการ ท าได้โดยการโยกคันควบคุมกลับไปต าแหน่งว่าง เมื่ออุปกรณ์อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการใน
ขณะที่อุปกรณ์ก าลังลดต าแหน่งลง 

 



5.2 ระบบไฮดรอลิคยกอุปกรณ์แบบควบคุมอัตโนมัติ 
 ระบบไฮดรอลิคแบบควบคุมอัตโนมัติมีข้อดีกว่าแบบไฮดรอลิคธรรมดา คือ 

1. ประสิทธิภาพการใช้ก าลังเครื่องยนต์มากกว่า เนื่องจากแขนยกจะรับน้ าหนักอุปกรณ์ตลอดเวลา 
น้ าหนักอุปกรณ์จะกระจายไปยังล้อหลังของรถแทรกเตอร์ ท าให้ประสิทธิภาพการฉุดลากของรถแทรกเตอร์ดี
ขึ้น นอกจากนี้ ระบบการควบคุมแรงลากจะท าให้ความต้านทานการฉุดลากของรถแทรกเตอร์สม่ าเสมอ และ
น้อย 

2. ผู้ขับขี่สามารถควบคุมอุปกรณ์การท างานได้ง่าย ผู้ขับขี่สามารถใช้คันควบคุมท่ีอยู่ใกล้ที่นั่งขับปรับ
ต าแหน่งการท างานของอุปกรณ์ในขณะท างานตามสภาพของพ้ืนที่ 

3. การควบคุมความลึกในการท างานได้คงที่โดยไม่ต้องใช้ล้อควบคุมความลึก ผู้ขับสามารถปรับ
ความลึกในการไถตามต้องการและสามารถควบคุมความลึกในการไถได้ในสภาพดินที่ไม่ราบเรียบ 

4. การใช้อุปกรณ์ท างานได้อย่างกว้างขวาง สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้อง
ใช้การปรับตั้งพิเศษ เช่น การปรับความลึก เป็นต้น 

5.3 การควบคุมต าแหน่งการใช้อุปกรณ์ 
 การควบคุมต าแหน่งการใช้อุปกรณ์ท่ีมีความต้านทานการฉุดลากน้อย เช่น การลากเครื่องพรวน และ
เครื่องก าจัดวัชพืช เครื่องมือหยอดเมล็ดพืช และเครื่องมือใส่ปุ๋ย หรือเครื่องปลูก ฯลฯ ส าหรับการไถการควบคุม
ต าแหน่งการไถจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อรถแทรกเตอร์ท างานในดินอ่อน และพ้ืนที่ราบเรียบตามรูป  คันควบคุม
ต าแหน่งจะควบคุมระบบโดยการยกหรือวางแขนยกไฮดรอลิคและอุปกรณ์จะเคลื่อนที่เป็นสัดส่วนกัน   
 จากรูป การแสดงการควบคุมต าแหน่งการไถ ระบบนี้จะแตกต่างจากระบบไฮดรอลิกยกอุปกรณ์แบบ
ธรรมดา คือ จะมีก้านต่อระหว่างคันควบคุมกับแขนยก (เพลาแขนยกไฮดรอลิก) และวาล์วควบคุม เพลาแขนยก
ระบบไฮดรอลิค และก้านต่อจะท าให้ระบบไฮดรอลิคควบคุมต าแหน่งที่ต้องการในการยกอุปกรณ์ เมื่อแขนยก
อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ ดังนั้น ความลึกในการท างานของอุปกรณ์การไถจะคงที่โดยอัตโนมัติตลอดเวลา 
นอกจากจะมีการโยกเปลี่ยนต าแหน่งควบคุม 

5.4 การควบคุมแรงฉุดลาก 
 การควบคุมแรงฉุดลาก เหมาะกับการท างานที่ต้องการให้ความต้านทานในการท างานของอุปกรณ์คงที่ 
การควบคุมแรงฉุดลากจะใช้คันควบคุมในระบบไฮดรอลิคแบบธรรมดา คือ จะมีตัวรับสัญญาณที่จุดพ่วงของ
แขนพ่วงตัวบนของตัวรับสัญญาณ ซึ่งจะท าหน้าที่ควบคุมก้านต่อและวาล์วควบคุม แรงที่ถ่ายทอดให้กับตัวรับ
สัญญาณจะเป็นสัดส่วนกับแรงต้านทานการขับเคลื่อน จะท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองในกลไกวาล์วควบคุม
ผ่านทางก้านต่อ 
 อุปกรณ์จะถูกควบคุมให้อยู่ในต าแหน่งคงที่ เมื่อแรงต้านการขับเคลื่อนคงท่ี แต่เมื่อแรงต้านทานกับแรง
เคลื่อนเปลี่ยนแปลง ตัวรับสัญญาณจะส่งสัญญาณใหม่กลับไปยังกลไกวาล์วควบคุม ซึ่งจะท าให้ลูกสูบใน
กระบอกสูบไฮดรอลิคเคลื่อนที่ในต าแหน่งที่สัมพันธ์ กับแรงขับเคลื่อนที่ก าหนดไว้ 



 ในขณะที่มีการเพ่ิม(หรือลด) แรงต้านทานการขับเคลื่อนจะท าให้ลูกสูบในกระบอกสูบไฮดรอลิค
เคลื่อนที่เพ่ือยก (หรือวาง) อุปกรณ์ ซึ่งแรงนี้จะเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งแรงต้านทานการขับเคลื่อนพอดี
กับต าแหน่งคันควบคุม 

ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค 
 ระบบไฮดรอลิคประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ปั๊มไฮดรอลิค 
2. วาล์วควบคุม 
3. วาล์วนิรภัย 
4. กระบอกไฮดรอลิคและลูกสูบ 
5. ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ท่อส่งน้ ามัน แขนยก เพลาแขนไฮดรอลิค 

 
                                        รูปที่ 76 ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค 

6. ระบบพ่วงอุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ที่ใช้พ่วงติดกับท้ายรถแทรกเตอร์มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีขนาดของอุปกรณ์แตกต่าง
กันออกไป และสภาพการใช้งานก็ไม่เหมือนกัน ท าให้ไม่สามารถเลือกใช้การพ่วงแบบเดียวกันได้ 

ระบบพ่วงอุปกรณ์ท้ายรถแทรกเตอร์แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
1. แบบลาก 
2. แบบติดกับรถ 
3. แบบกึง่ติดกับรถ 

รถแทรกเตอร์ส่วนใหญ่จะมีระบบพ่วงอุปกรณ์ท้ัง 3 แบบนี้ 
 
 
 
 



6.1 แบบลาก 
 การพ่วงอุปกรณ์แบบลากจะต่อกับคานด้านหลังของรถแทรกเตอร์โดยมีระยะห่างระหว่างรถ
แทรกเตอร์กับอุปกรณ์ด้านหลัง คานลากแบบนี้ส่วนมากจะใช้ส าหรับพ่วงลากเทเลอร์บรรทุกของ                                                                                                            

แบบคานลากสามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ  

-  คานลากแบบติดแน่น  

-  คานลากแบบแกว่งได้ 

-  คานลากแบบต่อ 

 
                                    รูปที่ 77คานลากแบบติดแน่น 
                                                                                                             
6.2 แบบติดกับรถ 

 อุปกรณ์แบบติดกับรถสามารถติดได้ 3 แบบ ตามต าแหน่งการติดอุปกรณ์ คือ 

- ติดด้านหน้า ส่วนมากจะติดอุปกรณ์ใบมีด
ส าหรับดันดิน หรืออุปกรณ์บุ๋งกี๋ตักดิก 

- ติดตรงกลาง ส่วนมากจะเป็น อุปกรณ์
บ ารุงรักษาพืช เช่น เครื่องตัดหญ้าแบบปัด
ตาเลียน 

- ติดด้านท้าย ส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ทั่วๆ 
ไป เช่นไถ เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ 

การพ่วงอุปกรณ์แบบติดด้านหลังจะใช้มากที่สุด 
และการพ่วงจะใช้ระบบพ่วง 3 จุด (Three point system) 
อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ไถหัวหมู ไถดินดาน จอบหมุน เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ เนื่องจากการพ่วงแบบ 3 จุดเป็นระบบที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับการติดอุปกรณ์เข้ากับรถ และเป็นระบบที่ใช้กันมาก ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วยแขนพ่วง 3 แขน คือแขนบนสุดหรือแขนกลาง แขนพ่วงตัวล่าง 2 ตัว และแขนพ่วงทั้ง 3 จะยึด
ติดแน่นกับตัวรถโดยใช้บุ๊ชตาไก่ (ball joints) ซึ่งท าให้แขนพ่วงเคลื่อนไหวได้อิสระรอบตัว 

 

   

 

รูปที ่78 คานลากพ่วงแบบแก่วงได้ 



 
 
 
 
 
       
 
                                                   
 
 
                           รูปที่ 79 จุดต่อพ่วงแบบติดท้ายพ่วง 3 จุด 
 
6.3 แบบกึ่งติดกับรถ 

 การพ่วงแบบกึ่งติดกับรถเป็นการพ่วงโดยให้ส่วนหน้าของอุปกรณ์ติดกับรถ และส่วนหลังมีล้อ 2 ล้อรับ
น้ าหนักอุปกรณ์ เช่น การพ่วงรถพ่วง และจอบหมุน 
          

 
 
 
 
 
 
                             
 
                      
                 รูปท่ี 80 ระบบต่อพ่วงแบบต่างๆ   

 
 

    

 


