
ใบความรู้ที่ 2 หน่วยที่ 2 

วิชา         การใช้รถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร 
ชื่อหน่วย   ระบบต่างๆของรถแทรกเตอร์    
ชื่อผู้สอน   นายสันติสุข  มงคล    

สอนครั้งที่ 1 
จ านวนคาบรวม   2  คาบ 
จ านวนคาบ          1  คาบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายระบบต่างๆของรถแทรกเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกความส าคัญของระบบต่างๆ ของรถแทรกเตอร์ได้ 
3. อธิบายหน้าที่และการท างานของระบบต่างๆของรถ

แทรกเตอร์ได้ 

รายการสอน 
1. ระบบต่างๆ ของรถแทรกเตอร์ 

 

 
เนื้อหาสาระ 
ระบบต่างๆของรถแทรกเตอร์ 

1. เครื่องยนต์(Engine) เครื่องยนต์ที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายส าหรับรถแทรกเตอร์ในปัจจุบัน คือ 
เครื่องยนต์ดีเซล เพราะเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงบิดสูง จึงเหมาะกับรถแทรกเตอร์ซึ่งใช้ก าลังฉุดลากสูงและมีการ
บ ารุงรักษาง่าย 

 
 

รูปที่ 2.1 ระบบเครื่องยนต์ 
 



2. ระบบส่งก าลัง (Power trains) ท าหน้าที่รับก าลังจากเครื่องยนต์ โดยมีคลัตช์เป็นตัวตัดต่อก าลัง 
และก าลังไปยังล้อ ระบบส่งก าลังประกอบด้วย 

2.1 คลัตช์ (Clutch) ท าหน้าที่ตัด-ต่อก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังห้องเกียร์ 
2.2 เกียร์ (Gear box) ท าหน้าที่เปลี่ยนความเร็วรอบและแรงบิดก่อนที่จะส่งต่อไปยังเฟืองท้าย 
2.3 เฟืองท้าย (Differential) ท าหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการหมุนของเพลาขับของเกียร์ไปยังเพลาท้าย  

(Rear axle) ทั้งสองข้าง และยังเพ่ิมอัตราทดระหว่างเพลาขับกับล้อ นอกจากนี้ยังช่วยให้ล้อทั้งสองหมุนอิสระ
ต่อกัน ซึ่งประโยชน์ในการเข้าโค้ง 

2.4 ชุดขับสุดท้าย  (Final drive) ท าหน้าที่เพ่ิมแรงบิดให้กับล้อรถแทรกเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.2 ระบบส่งก าลัง (Power trains) 

 

 



3. ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) เป็นระบบทีช่วยให้ผู้ขับขี่รถแทรกเตอร์ทุ่นแรง และมีความ
สะดวกสบายในการใช้งานรถแทรกเตอร์ เช่น ช่วยในการยกและวางอุปกรณ์ ช่วยผ่อนแรงในการบังคับเลี้ยวรถ
แทรกเตอร์ เป็นต้น ระบบไฮดรอลิกใช้หลักการของการท าให้ของเหลวมีความดัน และส่งไปตามท่อเพ่ือดันให้
ลูกสูบเคลื่อนที่ และต่อก าลังจากการเคลื่อนที่ของลูกสูบไปใช้ระบบต่าง ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.3 ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก 

 
 
 
 



4. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system) ท าหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนทีของรถแทรกเตอร์ให้
เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยล้อไม่ลื่นไถลขณะเลี้ยว และแรงกระแทรกที่เกิดขึ้นระหว่างยางกกับถนนที่
ถ่ายทอดไปยังพวงมาลัยอีกด้วย ระบบบังคับเลี้ยว แบ่งออกได้ 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบบังคับเลี้ยวแบบกลไก 
(Manual steering system) และระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก (Power steering system) 

4.1 ระบบบังคับเลี้ยวแบบกลไก ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ พวงมาลัย เพลา 
พวงมาลัย ห้องเกียร์พวงมาลัย แขนพิทแมน คันส่งคันชัก คันล้อ และล้อ ก าลังจะถูกส่งไปยังส่วนประกอบต่าง 
ๆ ตามล าดับเพื่อบังคับให้ล้อเลี้ยวตามทิศทางที่ต้องการ 

 
รูปที่ 2.4 ระบบบังคับเลี้ยวแบบกลไก 

 
4.1 ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก มีส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก และระบบบังคับเลี้ยว 

พวงมาลัยจะท าหน้าที่บังคับลิ้นเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ าไฮดรอลิก  (Control valve) เพ่ิมให้น้ ามันไปดัน
ลูกสูบให้เคลื่อนที่ไปดันกลไกของระบบบังคับเลี้ยว ให้ล้อเลี้ยวตามทิศทางที่ต้องการได้ 

 
 

รูปที่ 2.5 ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก 



5 ระบบห้ามล้อ (Break system) เป็นระบบที่ท าหน้าที่ ลดความเร็ว และหยุดรถแทรกเตอร์ระบบ
เบรกที่ใช้ในรถแทรกเตอร์มีอยู่ 2 ชนิด คือ  

5.1  ห้ามล้อแบบกระทะ (Drum brake) ลักษณะการท างานขณะห้ามล้อ กระท าภายในโดยที่
กระบอกเบ้าที่ล้อ(Wheel cylinder)  จะขยายตัวออกเมื่อเหยียบเบรก และดันผ้าเบรก และดันผ้าเบรกให้ถ่าง
ออกสัมผัสกับกระทะเบรก ท าให้ความฝืด และกระทะเบรกหมุดช้าลงจนรถรถแทรกเตอร์หยุดได้ 

 
รูปที่ 2.6 ระบบห้ามล้อแบบกระทะ 

 
5.2 ห้ามล้อแบบจาน  (Disc brake) กระบอกเบรกที่ล้อจะถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายก้ามปู 

เมื่อเหยียบเบรกลูกสูบที่กระบอกเบรกจะดันให้ผ้าเบรกซึ่งประกอบอยู่กับจานเบรก หนีบจานเบรกท าให้ความ
ฝืด เพ่ือชะลอและหยุดรถ
แทรกเตอร์ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7 ระบบห้ามล้อแบบจาน 
 

            6.  คานลากและจุดต่อพ่วง  (Drawbars and hitches) ท าหน้าที่เป็นจุดต่อพ่วงกับเครื่องทุ่น
แรงต่าง ๆ และนอกจากนี้ จุดต่อพ่วงยังมีหน้าที่ควบคุมการท างานของเครื่องทุ่นแรงอีกด้วยในกรณีที่ใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ (Regular drawbars) และคานลากชนิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คานลากชนิดธรรมดา 



(Regular drawbars) และคานลากชนิดแกร่งได้ (Swinging drawbars) จุดต่อพ่วงที่ใช้ในรถแทรกเตอร์คือจุด
ต่อพ่วงที่ใช้ในรถแทรกเตอร์คือจุดต่อพ่วงชนิด 3 จุด (3-Point hitches) ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ 
คือ แขนล่าง (Lower link) คันยก (Rock shaft) และแขนกลาง (Top link) 

 

   
รูปที่ 2.8 คานลากชนิดธรรมดา    รูปที่2.9 คานลากชนิดแกว่งได้ 

 
รูปที่ 2.10 จุดต่อพ่วงแบบ 3 จุด ที่ท้ายรถแทรกเตอร์ 

7. ยางและน้ าหนักถ่วง (Tires and ballasts) 
7.1 ยาง (Tires) มีหน้าที่รับน้ าหนักของรถแทรกเตอร์ นอกจากนี้ยางที่ดีจะต้องมีความทนทาน มี

การตะกุยที่ดี หยุดรถแทรกเตอร์ได้แน่นอน ไม่ลื่นไหล ช่วยให้รถแทรกเตอร์มีการทรงตัวที่ดี ส่วนประกอบ
หลักของยางมีสี่ส่วนคือ ดอกยาง (Tread) โครงผ้าใบ (Carcass) ขอบลวด (Bead) และผ้าเสริมหน้ายาง 
(Breaker)  

    
รูปที่ 2.11 ยางล้อหน้า 



      
รูปที่ 2.12 ยางล้อหลัง 

7.2 น้ าหนักถ่วง (Ballasts) จะเป็นตัวเพ่ิมน้ าหนักให้กับรถแทรกเตอร์ ช่วยเพ่ิมแรงเกาะยึดกับ
พ้ืนดิน เพ่ือให้รถแทรกเตอร์มีแรงฉุดลากมากขึ้น ซึ่งวิธีการเพ่ิมน้ าหนักถ่วงให้กับรถแทรกเตอร์มีอยู่หลายวิธี 
ได้แก่ การเติมน้ าเข้าไปในยางรถแทรกเตอร์ การติดน้ าหนักถ่วงบริเวณกระทะล้อ หรือด้านหน้าของรถ
แทรกเตอร์ นอกจากนี้ก็มีการเติมผงโลหะเข้าไปในยางของรถแทรกเตอร์ 

 
รูปที่ 2.13 น้ าหนักถ่วงหน้า 

 

   
รูปที่ 2.14 น้ าหนักถ่วงกระทะล้อ 

 
8.  ระบบไฟฟ้า (Electrical system) ประโยชน์ของระบบไฟฟ้า นอกจากจะช่วยในการติดเครื่องยนต์

แล้วยังให้แสงสว่าง และเป็นพลังงานส าหรับเกจ์วัดและเครื่องอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ วงจรข้อมูลฐานระบบ
ไฟฟ้า มีดังนี ้



8.1 วงจรประจุไฟฟ้า  (Charging circuits) 

   
         รูปที่ 2.15 แบตเตอรี่เก็บประจุไฟ            รูปที่ 2.17 ไดนาโม(Alternator) 
8.2 วงจรช่วยติดเครื่องยนต์  (Starting circuits) 

 
รูปที่ 2.18 ชุดมอเตอร์สตาร์ท 

8.3 วงจรจุดระเบิด (Ignition circuits) 
8.4 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และอ่ืน ๆ (Lighting circuits and accessories) 

 

แบบฝึกหัด/ค าถาม/ปัญหา 
1. จงอธิบายระบบเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ มาพอเข้าใจ 
2. จงบอกวิธีการใช้งานระบบไฮดรอลิค ของรถแทรกเตอร์  
3. ส่วนประกอบและระบบที่ส าคัญของรถแทรกเตอร์ มีอะไรบ้าง 
4. จงบอกหน้าที่ของระบบส่งก าลัง 
5. ระบบใดท่ีใช้ในการต่อพ่วงเครื่องจักรกลเกษตรเข้ากับรถแทรกเตอร์ 

เอกสารอ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม 
 


