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เอกสารชุดความรู้หลักสูตรที่ 5 “การขับรถตักหน้าขุดหลัง” เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรม
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลที่แยกตามประเภทเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ซึ่งหลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรที่ 1 “ความรู้เบื้องต้นในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล” โดยเอกสารชุด
ความรู้หลักสูตรที่ 5 “การขับรถตักหน้าขุดหลัง”นี้ เหมาะส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
และผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการใช้งานรถตักหน้าขุดหลังให้มีประสิทธิภาพ    

เอกสารชุดความรู้นี้จะกล่าวถึงข้อมูลเชิงลึกของเครื่องจักรประเภทรถตักหน้าขุดหลัง ทั้งในด้าน
คุณสมบัติ ส่วนประกอบ การน าไปใช้งานด้านงานทาง และการบ ารุงรักษา เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมได้ทั้งหมด 7 
เรื่องทีม่ีความส าคัญกับพนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ได้แก่ ประเภท ชนิด ขนาดของรถตักหน้า 
ขุดหลังที่ใช้ในงานทาง, ความรู้เบื้องต้นงานก่อสร้างทางที่เก่ียวข้องกับรถตักหน้าขุดหลัง, การใช้รถตักหน้าขุด
หลังร่วมกับเครื่องจักรกลอ่ืน ในงานก่อสร้างทาง, โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้าขุดหลัง, การ
ใช้และบ ารุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง, ความปลอดภัยในการใช้รถตักหน้าขุดหลัง และเทคนิคการใช้งานรถตัก
หน้าขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรู้ที่น ามาจัดท าเป็นเอกสารชุดความรู้นี้  ได้รวบรวมความรู้จาก
หนังสือคู่มือการใช้งานรถตักหน้าขุดหลัง คู่มือการซ่อมและบ ารุงรักษารถตักหน้าขุดหลัง เอกสาร ระเบียบ 
ตลอดจนไดร้ับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช านาญในด้านงานก่อสร้างทาง ด้านเครื่องจักรกล
ของกรมทางหลวง โดยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)  

 ในการนี้ผู้จัดท าขอขอบคุณ กองฝึกอบรม ศูนย์สร้างทางสงขลา และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดท า
เอกสารชุดความรู้นี้จนส าเร็จได้ ผู้จัดท าหวังอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดความรู้เล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับ
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง และผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการขับ
รถตักหน้าขุดหลัง หากเอกสารชุดความรู้นี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ด้วย 
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บทที ่1 
ประเภท ชนิด ขนาดของรถตักหน้า-ขุดหลังที่ใช้ในงานทาง 

 
1. ประวัติความเป็นมาของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 เครื่องจักรกลโดยทั่วไปจะถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ตามหลักของการออกแบบที่เน้นถึงความแข็งแรงทนทานของโครงสร้างและชิ้นส่วนการบ ารุงรักษาไม่ยุ่งยาก มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานและมีความปลอดภัย จึงท าให้มีเครื่องจักรกลท างานอยู่ในพ้ืนที่งานก่อสร้างเป็นจ านวนมากตาม
ลักษณะของงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ชุดเครื่องจักรกลงานถางป่าขุดต่อ งานดิน งานชั้นผิวทาง เป็นต้น แต่ละชุดก็จะ
ประกอบด้วยเครื่องจักรกลหลายชนิด หลายขนาด ซึ่งมีหน้าที่และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป  
 

 
รูปที่ 1-1 การใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่งานก่อสร้างทาง 

 

ตัวอย่างเครื่องจักรกลที่ได้ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น 
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer) ติดใบมีดขนาดใหญ่เป็นอุปกรณ์ท างานหลักท่ีด้านหน้าก็จะเหมาะกับงานดัน
ดิน งานรวมกอง และงานถางป่าขุดตอ ส่วนรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) กจ็ะเหมาะสมกับงานล้มกองวัสดุ งาน
คลุกเคล้าวัสดุและงานปรับพื้นที่ เป็นต้น 
 

       
รูปที่ 1-2 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ (ซ้าย) และรถเกลี่ยดิน(ขวา) 



 1-2 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาดของรถตักหน้า-ขุดหลังที่ใช้ในงานทาง 

 รถตักหน้า-ขุดหลังเป็นเครื่องจักรกลอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง มีขนาดเล็ก ประหยัด 
บ ารุงรักษาง่ายมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อการใช้งานสูงสามารถติดตั้งอุปกรณ์การท างานได้หลายรูปแบบโดย
พ้ืนฐานของรถตักหน้าขุดหลังคือการน าเอารถฟาร์มแทรกเตอร์ (Farm Tractor) ติดตั้งปุ้งก๋ีส าหรับใช้ตักดิน 
 (loader) ที่ด้านหน้าและติดตั้งปุ้งก๋ีส าหรับใช้ขุด (Backhoe) ที่ด้านหลัง จึงมีความเหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรม
ในเมืองและโครงการก่อสร้างหรืองานขนาดเล็ก เพราะสามารถเคลื่อนตัวไปตามพ้ืนที่แคบๆได้ดีและยังใช้กับงาน
ด้านเกษตรกรรม เช่น การขุดหลุมปลูกต้นไม้การขุดร่องน้ า เป็นต้น  

 
รูปที่ 1-3 ส่วนประกอบพ้ืนฐานของรถตักหน้า-ขุดหลัง  

 เรามักจะคิดว่าผู้เริ่มคิดประดิษฐ์รถตักหน้า-ขุดหลัง คือ บริษัท เจซีบี (JCB Company) ในประเทศอังกฤษ
เมื่อปี ค.ศ. 1954  หรือบริษัท เคส (Case Corporation) ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1957 แต่แท้ที่จริงแล้วผู้
ที่คิดและประดิษฐ์ชุดขุดหลัง (Backhoe) เป็นคนแรกคือเวน รอย (Wain-Roy)  เมื่อปี ค.ศ.1947 โดยเขาได้น าชุด
ขุดหลัง(Backhoe) ไปติดตั้งกับเครื่องจักรที่มีชุดตักหน้า (Loader) อยู่ก่อนแล้ว เช่น รถตักล้อยาง รถฟาร์ม
แทรกเตอร์ เป็นต้น ต่อมา เวนรอยได้จดสิทธิบัตรและประดิษฐ์ออกมาขายให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรหลายยี่ห้อใน
ขณะนั้น 

 
รูปที่ 1-4 การประดิษฐ์ชุดขุดหลังของ เวน รอย (Wain-Roy) ติดตั้งกับรถตักล้อยาง 

 ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาให้มีขาช้างเพ่ือรองรับน้ าหนัก ใช้กระบอกไฮดรอลิคเพ่ือท าให้แขนบูมสามารถสวิงไป
ทางด้านข้างได้ พัฒนาแขนบูมให้มีความแข็งแรงมากข้ึนซึ่งส่วนใหญ่นิยมน าไปใช้กับรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพราะติดตั้ง
ง่ายและเป็นเครื่องจักรที่มีใช้อยู่ทั่วไป   

รถฟาร์มแทรกเตอร์ (Farm tractor) 

ชุดตักหน้า (Loader) 

ชุดขุดหลัง (Backhoe) 



 1-3 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาดของรถตักหน้า-ขุดหลังที่ใช้ในงานทาง 

 

 

 

 
รูปที่ 1-5 การน าชุดตักหน้าและขุดหลังติดตั้งกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ 

ในปี ค.ศ. 1953 หรือปี พ.ศ. 2496 นายโจเซฟ ไซริลแบมฟอร์ด (Joseph Cyril Bamford)  ผู้ก่อตั้ง
บริษัท เจ ซี แบมฟอร์ด (J.C.Bamford) หรือมีชื่อย่อว่า JCB. เขาได้น ารถฟาร์มแทรกเตอร์มาติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับ
การตักดินของรถตัก ( loader ) ไว้ที่ด้านหน้าน าอุปกรณ์ส าหรับขุดดิน (Backhoe ) ติดไว้ที่ด้านหลังและน าเอาชุด
ขับ P.T.O. ( Power  take off ) ซ่ึงปกติใช้ส าหรับขับอุปกรณ์งานเกษตรกรรม เช่น เครื่องไถพรวนดิน เครื่องตัด
หญ้า น ามาขับปั้มไฮดรอลิคแทน และออกแบบเบาะนั่งหันไปทางด้านหลังอีกหนึ่งตัวเพื่อใช้บังคับชุดขุดหลังโดยใช้
ชื่อว่า JCB รุ่น MK1 จึงท าให้บริษัท เจซีบี เป็นผู้ผลิตรถตักหน้า- ขุดหลังเป็นรายแรก 

 
 รปูท่ี 1-6 รถตักหน้า-ขุดหลังรุ่น MK1 ในยุคแรกของ JCB 

 

จากเดิมท่ีใช้เบาะนั่งสองตัว ต่อมาได้มีการพัฒนาให้เหลือเพียงตัวเดียว โดยสามารถปรับและหมุนไป
ทางด้านหลังได้เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์ขุดหลัง ท าให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับเครื่องจักรกลชนิดอื่นที่มีเบาะ
นั่งแบบยึดแน่นอยู่กับที่แต่ปัจจุบันเบาะนั่งแบบแยกชิ้นก็ยังคงมีใช้กับรถตักหน้า-ขุดหลังขนาดเล็ก หรือบางรุ่นที่
ตัวเครื่องจักรเน้นการใช้งานด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก 

 

 
รูปที่ 1-7 รถตักหน้า-ขุดหลัง ขนาดเล็กบางรุ่นของ John deere ที่ใช้เบาะนั่งแบบแยกชิ้น 
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ในประเทศไอร์แลนด์และประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศในเครือสหราชอาณาจักรก็ได้น ารถรถตักหน้า-ขุด
หลังไปใช้งานเช่นกัน แต่พวกเขาเรียกรถชนิดนี้ว่ารถเจซีบี (JCB) เช่นเดียวกันกับในปัจจุบันคนไทยและคนในหลาย
ประเทศเรียกรถชนิดนี้ว่ารถเจซีบี คงมีเหตุผลเนื่องจากบริษัทรถเจซีบี ( JCB) เป็นผู้ประดิษฐ์และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่
สุดของโลกนั่นเอง ส าหรับคนในอเมริกากลับเรียกว่ารถแบคโฮ (Backhoe ) ทั้งท่ีอุปกรณ์การขุดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของตัวเครื่องจักรเท่านั้น 
 ในปี คศ.1970 ไฮ-ไดนามิค (Hy-Dynamic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทบูไซรัส-อีรีย์ (Bucyrus-Erie)   
ผู้ผลิต ไดนาโฮ (Dynahoe) เป็นบริษัทแรกที่น าเอาระบบส่งก าลังแบบขับเคลื่อน 4 ล้อมาใช้กับรถตักหน้า-ขุดหลัง  
ท าให้สามารถเคลื่อนตัวไปท างานได้ทุกสภาพพ้ืนที่ และต่อมาทุกบริษัทก็ได้น าเอาระบบนี้มาใช้เช่นกัน แต่ก็ยังมีรุ่น
ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ให้เป็นทางเลือกเพ่ือใช้กับงานลักษณะพ้ืนที่ไม่ขรุขระมากนัก หรืองานก่อสร้างในเมืองซึ่ง
ต้นทุนในการผลิตตัวเครื่องจักรก็จะน้อยกว่าราคาก็จะต่ ากว่ารุ่นขับเคลื่อน 4 ล้ออีกด้วย ต่อมาบริษัทแคทเตอพิล
ลาร์ (Caterpillar) และบริษัทจอร์นเดียร์ (John deere) ก็ได้มีการพัฒนาและออกแบบชุดแขนส าหรับขุดให้มีความ
โค้งเล็กน้อย กระบอกไฮดรอลิค สายไฮดรอลิคถูกติดตั้งอย่างเป็นระเบียบดูสวยงาม ท าให้มีความสะดวกและ
คล่องตัวในการใช้งานมากยิ่งข้ึน ซึ่งต่อมาผู้ผลิตรายอ่ืนก็ได้มีการออกแบบมาในลักษณะรูปร่างที่คล้ายกัน เมื่อถึงยุค
ที่ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนามาใช้กับรถยนต์และเครื่องจักรกล รถตักหน้า-ขุดหลังก็ได้น าระบบ
ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์มาใช้กับระบบส่งก าลัง ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบเบรก และระบบไฮดรอลิค ท าให้
พนักงานขับสามารถบังคับและควบคุมเครื่องจักรได้ง่าย ลดภาระการท างานลง การควบคุมระบบต่าง ๆ ให้ท างาน
ใช้เพียงปุม่กด หรือการปิด-เปิดสวิทช์เท่านั้น ระบบต่างๆ ก็จะท างานได้ตามที่ต้องการ 

 
รูปที่ 1-8 รถตักหน้า-ขุดหลังยี่ห้อ Caterpillar และjohn deere ที่ออกแบบให้บูมมีลักษณะโค้ง 

 นอกจากนี้รถตักหน้า-ขุดหลัง ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์และวงจรโฮดรอลิคพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถ
ท างานได้หลายประเภท  เช่น  ใบมีดแบบรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หัวกระแทก ปากคีบ สว่านเจาะหลุม เครื่องบด
ไม้ ชุดยกของ เป็นต้น เวลาท างานก็เพียงวางปุ้งกี๋หน้าและขาช้าง (Stabilizers) ที่ด้านหลังโดยใช้ระบบไฮดรอลิคยก
ตัวเครื่องจักรให้สูงจากพ้ืนเพื่อรองรับน้ าหนัก ท าให้ตัวเครื่องจักรมีความมั่นคงไม่โยกหรือเอียง   
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รูปที่ 1-9 การน าอุปกรณ์การท างานหลายๆแบบติดตั้งกับรถตักหน้า-ขุดหลัง 

จากการที่รถตักหน้า-ขุดหลังมีขนาดเล็ก บังคับควบคุมได้ง่าย มีความคล่องตัวสูง ใช้งานได้อย่าง
เอนกประสงค์ จึงเป็นที่นิยมและพบเห็นได้ในโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมในเมืองซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดเล็กและคับแคบ  
เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักมากไม่สามารถเข้าท างานได้ อีกท้ังยังน าไปใช้กับงานก่อสร้างทาง งานด้าน
เกษตรกรรม จึงท าให้รถตักหน้า-ขุดหลังเป็นที่ต้องการและใช้งานอย่างแพร่หลาย ดังตัวอย่างการน ารถตักหน้า-ขุด
หลังไปใช้กับงานในลักษณะต่างๆ 

1. งานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง ( Road  Construction  and   Maintenance ) 
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2. งานก่อสร้างวางท่อและสาธารณูปโภคต่างๆ (Utility Construction)  

 

3. งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเมือง (Housing Construction) 
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4. งานเกษตรกรรม (Plantations) 

 

5. งานทางทหาร (Military) 
 รถตักหน้า-ขุดหลัง ที่ใช้งานทางทหารหรือเรียกอีกอย่างว่ารถกู้ซ่อมถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มี
ความแข็งแรง เครื่องยนต์มีขนาดใหญ่และแรงม้าเพ่ิมขึ้น มีความน่าเชื่อถือ เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงกว่ารถตัก
หน้า-ขุดหลังทั่วไป ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้สามารถอยู่รอดในสภาพพ้ืนที่เกิดสงครามได้ 

 

รูปที่ 1-10 รถตักหน้า-ขุดหลังส าหรับใช้งานทางทหารที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกยี่ห้อ JCB  รุ่นHMEE 

 ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดเล็ก (Subcompact Tractor) เช่น บริษัทคูโบต้า 
(Kubota) ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาดของผู้ใช้รถด้านเกษตรกรรม ก็ได้น าเอาอุปกรณ์ส าหรับขุดตัก ติดตั้งเพ่ิมเข้าไป
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการใช้งานให้ได้มากยิ่งขึ้น  จากเดิมที่ออกแบบมาเป็นรถไถและรถตัดหญ้าเท่านั้น   

2. การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังในกรมทางหลวง และประเทศไทย   
การน ารถตักหน้า-ขุดหลังมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยนั้นยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่ในกรมทางหลวง

นั้นได้น าเอารถตักหน้า-ขุดหลังมาใช้ครั้งแรก ยี่ห้อจอห์นเดียร์ (John deere) รุ่น 410D เมื่อปี ค.ศ.1990หรือปี 
พ.ศ.2533เพ่ือใช้กับงานบ ารุงและบูรณะทางหลวง ต่อมาได้จัดหา ยี่ห้อ แมสซี่ (MASSEY) ,เคส (Case) ,ฟาย (FAI) 
รุ่น858 ,เจซีบี (JCB)รุ่น 4CX และไฮโดรเมกซ์ (HIDROMEK) รุ่น HMK102มาใช้งานตามล าดับโดยงานเงินทุน
หมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงได้ก าหนดรหัสหมายเลขเป็น 77  
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รูปที่ 1-11 รถตักหน้า-ขุดหลัง รุ่นแรกของกรมทางหลวง John Deere 410 D 

นอกจากนี้งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงยังได้ก าหนดรหัสสมรรถนะของรถตัก
หน้า-ขุดหลังเอาไว้แสดงถึงความสามารถของเครื่องจักรโดยแบ่งขนาดตามแรงม้าของเครื่องยนต์ ตามตารางที่ 1.1 

ตารางท่ี 1-1 แสดงการก าหนดรหัสสมรรถนะของรถตักหน้า-ขุดหลัง 
รหัสเครื่องจักร รหัสสมรรถนะ ความหมาย หมายเหตุ 

77 1 ขนาดแรงม้าไม่เกิน 90 แรงม้า  
77 2 ขนาดแรงม้าเกินกว่า 90 แรงม้า ขึ้น  

 

3. การแบ่งชนิด ขนาดของรถตักหน้า-ขุดหลัง 
 รถตักหน้า-ขุดหลังได้ถูกออกแบบและผลิตออกมาให้มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  มีความแตกต่างกันของ
อุปกรณ์ท างาน ก าลังเครื่องยนต์ น้ าหนัก ระบบขับเคลื่อน สามารถแบ่งชนิดขนาดตามลักษณะดังกล่าวของ
เครื่องจักรได้ดังนี้ 

3.1 แบ่งตามขนาดเครื่องยนต์  
การออกแบบและน าเครื่องยนต์มาใช้กับรถตักหน้า-ขุดหลัง จะข้ึนอยู่กับขนาดของเครื่องจักรและการติดตั้ง

อุปกรณ์การท างาน เพื่อให้เครื่องยนต์มีก าลังเพียงพอและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามตัวอย่างตารางที่ 1.2 

ตารางท่ี 1-2  ตัวอย่างการเปรียบเทียบขนาดเครื่องยนต์กับขนาดของเครื่องจักรและขนาดปุ้งกี๋ 
 

เครื่องจักร 
 

รุ่น 
ขนาดแรงม้า 

เครื่องยนต์ (hp.) 
น้ าหนักรวม 

เครื่องจักร(kg.) 
ขนาดปุ้งกี๋ 
(ลบม.) 

 

เจซีบี (JCB) 
3CX 90 7,370 1.0 
4CX 100 7,950 1.0 

 

นิวฮอลแลนด์ (New Holland) 
B90B 97 7,970 1.0 

B110B 110 8,270 1.0 
 

เทอเรกซ์ (TEREX) 
TLB844S 90 7,500 0.8 

970 100 7,800 1.2 
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3.2 แบ่งตามลักษณะการส่งก าลัง 
1) แบบขับตรงหรือแบบกลไก (Direct Drive) ใช้กับรถตักหน้า-ขุดหลังในรุ่นแรกๆ ปัจจุบันไม่นิยมใช้

แล้วเพราะมีความยุ่งยากในการใช้งาน   
2) แบบใช้น้ ามัน (Fluid Transmission) หรือใช้เกียร์แบบเพาเวอร์ชิพ (Power Shift) ควบคุมการ

ท างานด้วยไฟฟ้าท าให้ใช้งานและควบคุมการท างานได้ง่าย สะดวก ช่วยลดภาระการท างานของ
พนักงานขับ 

3) แบบใช้ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (เฉพาะล้อหลัง) 
4) แบบใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถเลือกแบบขับเคลื่อนเฉพาะ2 ล้อหลัง หรือแบบขับเคลื่อน 

4 ล้อได้ตามสภาพการใช้งาน  
3.3 แบ่งตามระบบบังคับเลี้ยว 

1) แบบบังคับเลี้ยว 2 ล้อหน้า 
2) แบบบังคับเลี้ยว 4 ล้อ 
3) แบบเลี้ยวหักกลางล าตัว 

3.4 แบ่งตามขนาดน้ าหนักของเครื่องจักร 
เป็นการออกแบบเครื่องจักรที่ผู้ผลิตสนองตอบความต้องการผู้ใช้งาน ในการที่จะน าเครื่องจักรไปใช้เพ่ือให้

ตรงกับวัตถุประสงค์ ลักษณะงาน สภาพพ้ืนที่ เช่น ท างานในที่ชุมชนมีพ้ืนที่แคบก็ควรใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก แต่ถ้า
ท างานดนิหรือตักวัสดุใส่รถบรรทุกควรเลือกเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ข้ึน เป็นต้น 
 3.5 แบ่งตามขนาดล้อยาง  

เป็นการแบ่งเพ่ือเลือกเครื่องจักรไปใช้ให้เหมาะสมกับงาน เช่น พ้ืนดินอ่อน หรือมีน้ าหนักลงบนล้อมากควร
เลือกล้อขนาดใหญ่ แต่โดยทั่วไปแล้วการเลือกใช้ขนาดยางนั้นผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ให้มีความเหมาะสมกับระบบการ
ท างานอ่ืนด้วย เช่น ขนาดของต้นก าลัง ระบบขับเคลื่อน ระบบบังคับเลี้ยว เป็นต้น 
  

 
รูปที่ 1-12 เปรียบเทียบขนาดของยางรถ เจซีบี รุ่น 3CX (ซ้าย) และ 4CX (ขวา) 

4. รถตักหน้า-ขุดหลังที่มีใช้งานในปัจจุบัน 
 ผู้ผลิตเครื่องจักรส่วนใหญ่ได้พัฒนารถตักหน้า-ขุดหลังเพื่อสนองตอบความต้องการผู้ใช้ที่มีมากขึ้น ท าให้ใน
ปัจจุบันการออกแบบรูปร่าง สมรรถนะมีความใกล้เคียงกันมาก ผู้ผลิตรายใหญ่อาจมีความก้าวหน้ากว่าในบางระบบ
การท างาน แต่ราคาก็มักจะสูงตามไปด้วย ส าหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันและสามารถพบเห็นได้
โดยทั่วไป ดังตารางที่ 1-3 
 



 1-10 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาดของรถตักหน้า-ขุดหลังที่ใช้ในงานทาง 

ตารางท่ี 1-3 รถตักหน้าขุดหลัง ในปัจจุบัน 
ที ่ ยี่ห้อ รุ่น ภาพเครื่องจักรกล 

1 แคทเตอร์พิลลาร์ 
(Caterpillar F Series) 

- 420F   
- 430F 
- 440F 
- 450F  

2 วอลโว ่
 (VolvoB Series) 

- BL61B 
- BL71B 

 
3 จอร์นเดีย 

 (John Deere) 
- 310 
 

 
4 โคมัทสุ (Komatsu) - 146 

 

 
5 เฟียต-ฮิตาชิ (Fiat-

Hitachi) 
- FB90 
- FB100 
- FB110  
- FB200 

 
6 เจซีบี (JCB) - 1CX 

- 2CX  
- 3CX 
- 4CX 
 

 

7 ไฮโดรแมกซ์ 
(Hydromek) 

- HMK 102 
 

 



 1-11 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาดของรถตักหน้า-ขุดหลังที่ใช้ในงานทาง 

ที ่ ยี่ห้อ รุ่น ภาพเครื่องจักรกล 
8 กูคูโรวา (Cukurova) - 888 

 

 

9 เคส (Case T Series) - 580ST 
- 590ST 
- 695ST 

 
10 เทอเรกซ์ (TERREX) - TLB890 

 

 
11 ดับเบิลยูแซด (WZ) - 25-20 

- 35-20 

 
12 บอบแค็ท (Bobcat) - GT335 

 

 
13 นิวฮอลแลนด์ (New 

Holland C-Series) 
- B100C 
- B100CTC 
- B110CTC 
- B115CTC  

 
 

 
 

 



 



บทที่ 2 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางที่เกี่ยวข้องกับรถตักหน้า-ขุดหลัง  

 
1. งานก่อสร้างทางกับเครื่องจักรกล 

ในงานก่อสร้างทางมีธรรมชาติของการก่อสร้างที่เป็นขั้นเป็นตอน มีลักษณะการก่อสร้างเป็นชั้นๆ จากชั้น
ล่าง คืองานถางป่า ขุดตอ งานปรับพ้ืนที่ดินเดิม งานชั้นดินคันทาง ขึ้นสู่ชั้นบนคือ งานชั้นโครงสร้างทาง งานชั้นผิว
ทาง ซึ่งตามแต่รูปแบบก่อสร้างทางนั้นๆ จะก าหนดออกแบบเป็นลักษณะใด นอกจากงานหลักคืองานก่อสร้างทาง
แล้ว ยังต้องมีสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ร่วมเป็นองค์ประกอบส าคัญของงานก่อสร้างทางด้วย เช่น งานก่อสร้างอาคารระบาย
น้ า (ท่อกลม ท่อเหลี่ยม และสะพาน) งานรางระบายน้ าข้างทาง บ่อพักน้ า เกาะกลางถนน และรวมถึงงานอ านวย
ความปลอดภัยบนทางหลวง เช่น งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานไฟสัญญาณจราจร งานหลักน าโค้ง งานราวกันอันตราย 
งานป้ายจราจรต่างๆ เป็นต้น 

ในปัจจุบันเครื่องจักรกลเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้การก่อสร้างทางนั้นๆ แล้วเสร็จ ซึง่การก่อสร้าง
ทางในแต่ละขั้นตอน แต่ละชั้นทาง แต่ละงาน จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ 
ตามลักษณะเด่นของเครื่องจักรกลแต่ละชนิด ตามสภาพพ้ืนที่ หรือตามปัจจัยอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เพ่ือที่จะ
สามารถด าเนินการก่อสร้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยกตัวอย่าง เช่น 

- งานถางป่าขุดตอขนาดเบา และขนาดกลาง เครื่องจักรที่เหมาะสม ได้แก่ รถเกลี่ย รถตักหน้า-ขุดหลัง 
- งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก เครื่องจักรที่เหมาะสม ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถขุดตีนตะขาบ 
- งานตัด ถมคันทาง เครื่องจักรที่เหมาะสมได้แก่ รถขุดตีนตะขาบ รถตักหน้า-ขุดหลัง รถเกลี่ย รถบด 

รถน้ า 
- งานแต่งลาดคันทาง เครื่องจักรที่เหมาะสมได้แก่ รถขุดตีนตะขาบ รถตักหน้า-ขุดหลัง รถเกลี่ย 
- งานขุดแต่งร่องน้ า เครื่องจักรที่เหมาะสมได้แก่ รถขุดตีนตะขาบ รถตักหน้า-ขุดหลัง 
- งานวางท่อระบายน้ า บ่อพักน้ า เครื่องจักรที่เหมาะสมได้แก่ รถขุดตีนตะขาบ รถตักหน้า-ขุดหลัง 

รถบรรทุกกระบะเท รถบรรทุกติดเครน 
- งานติดตั้งป้ายจราจร หลักน าโค้ง เครื่องจักรที่เหมาะสมได้แก่ รถตักหน้า-ขุดหลัง รถบรรทุกติดเครน

ซึ่งผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่เลือกเครื่องจักรกลที่จะน ามาใช้ในงานก่อสร้างทาง งานบ ารุงรักษาและ
บูรณะทางต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน โดยวางแผนเลือกใช้เครื่องจักรเพ่ือให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. งานก่อสร้างและบูรณะทางหลวงท่ีใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง 
รถตักหน้า-ขุดหลังเป็นเครื่องจักรกลประเภทอเนกประสงค์ มีขนาดเล็ก ประหยัด มีความคล่องตัวและ

ยืดหยุ่นต่อการใช้งานสูงที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเอง สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพ่ือใช้รองรับการท างานได้
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งหลักการพื้นฐานในการออกแบบรถตักหน้า-ขุดหลัง มาจากการน ารถฟาร์มแทรกเตอร์ (Farm 
Tractor) ติดปุ้งกี๋ส าหรับใช้ตัก ที่ด้านหน้า (Loader) และติดปุ้งก๋ีส าหรับใช้ขุด ที่ด้านหลัง (Backhoe) ท าให้รถตัก
หน้า-ขุดหลัง เป็นเครื่องจักรที่สามารถใช้ท างานตัก ขุด งานถางป่า ขุดตอ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคาร งานปรับ



 2-2 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางที่เกี่ยวข้องกับรถตักหน้า-ขุดหลัง 

พ้ืนที่ มีความเหมาะสมกับงานก่อสร้างในเมือง ในย่านชุมชนและโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก เพราะสามารถเคลื่อน
ตัว เข้าท างานในพ้ืนที่แคบๆได้ดีและยังสามารถใช้กับงานอ่ืนๆ เช่น งานขุดร่องน้ า งานขุดหลุมปลูกต้นไม้ ได้อีกด้วย 
ซึ่งจากความอเนกประสงค์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้สามารถน ารถตักหน้า-ขุดหลังมาพิจารณาเลือกใช้ด าเนินการใน
กิจกรรมก่อสร้างและบูรณะทางหลวง ได้ดังนี้ 

2.1 งานปรับพื้นที่และถางป่าขุดตอ 
รถตักหน้า-ขุดหลัง สามารถใช้ปุ้งกี๋หน้าและปุ้งกี๋หลัง ในงานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing) 

ขนาดเบา และขนาดกลาง เพื่อเป็นการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการก่อสร้างทางในชั้นต่อไปได้ และสามารถใช้
ท างานปรับพื้นที่ ก าจัดเศษวัสดุ ท าความเรียบร้อยของงานก่อสร้างทางเมื่องานแล้วเสร็จ (Final Clean Up) 

 

 

รูปที ่2-1 การปรับพ้ืนที่โดยใช้ปุ้งกี๋หลัง 
 

 
รูปที่ 2-2 การปรับพื้นที่โดยใช้ปุ้งกี๋หน้า 

 
2.2 งานรวมกองวัสดุ 

ใช้ปุ้งกี๋หน้าส าหรับรวมกองวัสดุให้มีขนาดกองตามต้องการและมีความสะดวกเมื่อต้องการตักใส่รถบรรทุก 
หรือได้จากการขุดด้วยปุ้งกี๋หลัง ทั้งนี้ไม่ควรใช้ปุ้งกี๋หน้าขุดพ้ืนที่มีความแข็งเพราะอาจท าให้เครื่องจักรช ารุดเสียหาย
ได ้
 

 



 2-3 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางที่เกี่ยวข้องกับรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
รูปที่ 2-3 การรวมกองวัสดุโดยใช้ปุ้งก๋ีหน้า 

2.3 งานขุดและกระจายวัสดุ 
โดยใช้ปุ้งก๋ีหลังขุดหรือกระจายวัสดุ แล้วใช้ปุ้งกี๋ด้านหน้าปรับแต่งพ้ืนที่หรือตักใส่รถบรรทุก 

 

 
รูปที่ 2-4 การกระจายกองวัสดุโดยใช้ปุ้งก๋ีหลัง 

2.4 งานตักวัสดุ (Loader) 
โดยใช้ปุ้งก๋ีหน้าตักวัสดุที่ได้รวมกองเอาไว้ ใส่รถบรรทุก หรือเคลื่อนย้ายวัสดุ 
 

 
รูปที่ 2-5 การตักวัสดุใส่รถบรรทุก 

 
 



 2-4 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางที่เกี่ยวข้องกับรถตักหน้า-ขุดหลัง 

2.5 งานขุดรื้อผิวทาง หรือคันทางท่ีช ารุดเสียหาย 
โดยใช้ปุ้งก๋ีหลังขุดรื้อผิวทาง วัสดุชั้นโครงสร้างทางที่ช ารุดออก ตามความลึก ตามแนว ขอบเขตที่ก าหนด

ไว้ แล้วแต่งขอบให้เรียบร้อย  หากไม่สามารถใช้วัสดุเดิมกลบกลับคืนได้ ก็ให้ใช้ปุ้งกี๋หน้าตักใส่รถบรรทุกเพ่ือน าไปทิ้ง
ที่อ่ืนต่อไป 

 

 
รูปที่ 2-6 การขุดรื้อผิวทาง คันทางที่ช ารุดเสียหาย 

2.6 งานขุดแต่งร่องน้ า 
โดยใช้ปุ้งก๋ีหลังขุดตักดิน โคลนเลนหรือวัชพืชขึ้นมาไว้ที่ขอบร่องน้ า แล้วแต่งเป็นคันดินให้เรียบร้อย  หาก

ไม่ต้องการท าเป็นคันดินก็ให้ใช้ปุ้งกี๋หน้าตักใส่รถบรรทุกเพ่ือน าไปทิ้งท่ีอ่ืนต่อไป 

 
รูปที่ 2-7 การขุดแต่งร่องน้ าโดยใช้ปุ้งก๋ีหลัง แล้วใช้ปุ้งกี๋หน้าตักวัสดุใส่รถบรรทุก 

2.7 งานวางท่อระบายน้ า (ท่อกลม ค.ส.ล.) 
โดยใช้ปุ้งก๋ีหลังขุดตามแนวและระดับที่ต้องการ จากนั้นใช้ปุ้งก๋ีหลังยกท่อกลม ค.ส.ล. เพื่อวางตามแนวที่

ได้ขุดไว้  แล้วฝังกลบและบดอัดให้เรียบร้อย 

3. งานก่อสร้างอ่ืนๆ ที่ใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง 
รถตักหน้า-ขุดหลัง เป็นเครื่องจักรกลประเภทอเนกประสงค์ ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์การท างานเสริมและ

วงจรไฮดรอลิคเพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในงานก่อสร้างอ่ืนๆเช่น ติดใบมีดแบบรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ติด
ชุดหัวกระแทก ติดปากคีบ ติดสว่านเจาะหลุม เครื่องบดไม้ ชุดยกของ ติดเครื่องและอุปกรณ์ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า เป็น
ต้น ท าให้สามารถใช้ด าเนินการก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ ตามความประสงค์ของผู้ใช้งานซึ่งในงานก่อสร้างและ



 2-5 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางที่เกี่ยวข้องกับรถตักหน้า-ขุดหลัง 

บูรณะทางหลวง ยังมีงานอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบของงานทางที่จ าเป็นต้องก่อสร้าง เพื่อความสมบูรณ์ของงานทาง 
โดยทั่วๆ ไป เช่น งานกระแทกโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานกระแทกรื้อพื้นถนนคอนกรีต งานกระแทกหินแข็ง 
งานขุดเจาะหลุมติดตั้งเสาป้ายจรจร หลุมเสาราวกันอันตรายเป็นต้น 

3.1 งานกระแทกย่อยคอนกรีตหรือหินแข็งโดยการติดหัวกระแทก 

โดยติดตั้งชุดหัวกระแทกแทนปุ้งกี๋หลังพร้อมติดตั้งวงจรไฮดรอลิคส าหรับควบคุมการท างาน 
 

 
          รูปท่ี 2-8 การติดหัวกระแทกแทนปุ้งก๋ีหลัง  

3.2 งานเจาะหลุมเพื่อฝังเสา โดยการติดหัวสว่านเจาะ 
โดยติดตั้งชุดหัวสว่านเจาะแทนปุ้งกี๋หลังพร้อมติดตั้งวงจรไฮดรอลิคส าหรับควบคุมการท างาน 

 
รูปที่ 2-9 การติดอุปกรณ์เสริมแทนปุ้งกี๋หลัง ส าหรับเจาะหลุม 

 

3.3 งานตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้าไหล่ทาง โดยการติดเลื่อย หรือใบมีด 
โดยติดตั้งชุดเลื่อยหรือเครื่องตัดหญ้าแทนปุ้งกี๋หลังพร้อมติดตั้งวงจรไฮดรอลิคส าหรับควบคุมการท างาน 

 



 



บทที่ 3 
การใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ท างานร่วมกับเครื่องจกัรกลอื่นๆ ในงานก่อสร้างทาง 

 
1. ชุดเครื่องจักรและบุคลากร ส าหรับการก่อสร้างทาง 

 งานก่อสร้างทางหลวง ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ลักษณะของงานมักเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
และเป็นงานก่อสร้างที่ต้องใช้เครื่องจักรกลหลากหลายประเภทเข้าด าเนินการจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการจัดเตรียม
ความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างทาง  

การเตรียมชุดเครื่องจักรกล และบุคลากรในงานก่อสร้างทางที่ดีนั้น ผู้ควบคุมงาน จ าเป็นต้องทราบรายการ
ก่อสร้างต่างๆ ทราบปริมาณงานในแต่ละรายการของงานก่อสร้างทางว่ามีปริมาณงานมาก น้อยเพียงใด และที่ส าคัญ 
ผู้ควบคุมงาน และ/หรือพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรควรต้องทราบอัตราการท างาน ปริมาณงานที่เครื่องจักร
แต่ละประเภท แต่ละชุดเครื่องจักรสามารถด าเนินการได้ในแต่ละวัน ในแต่ละเที่ยว ในแต่ละรอบการท างาน ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้มักได้จากการจดบันทึก จากสถิติการปฏิบัติงานที่ผ่านๆ มา เช่น ชุดเครื่องจักรงานดินถมคันทาง 1 ชุด 
มีอัตราการท างาน 600 ลบ.ม.(แน่น)/วัน หรือจากข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น จากข้อก าหนด (Specifications) ของ
เครื่องจักรประเภทนั้นๆ เช่น รถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ มีขนาดกระบะบรรทุก 5 ลบ.ม. รถขุดไฮดรอลิค 
(Backhoe) ปุ้งกี๋มีขนาดจุ 0.70 ลบ.ม. รถตักหน้า-ขุดหลัง ปุ้งกี๋หลังมีขนาดจุ 0.50 ลบ.ม. เป็นต้น 
ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกน ามาก าหนด จ านวน ประเภท ของชุดเครื่องจักรกล ในงานก่อสร้างทาง 
 นอกจากนี้การจัดเตรียมชุดเครื่องจักรกลงานทาง ควรต้องทราบลักษณะการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละ
ประเภทด้วย เช่น เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของงานเพ่ือจะได้สามารถจัดเตรียม
เครื่องจักรกล ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

2. การใช้รถตักหน้าขุดหลังร่วมกับเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างทาง 
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานรถตักหน้า-ขุดหลังร่วมกับเครื่องจักรอ่ืนและบุคลากรในงานก่อสร้าง 

2.1 การปรับพื้นที่และถางป่าขุดตอ 
เครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- ชุดช่างส ารวจก่อสร้าง 
- อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
- รถบรรทุกเทท้าย 
- คนงาน  
การด าเนินการ 
ลักษณะพ้ืนที่ที่สามารถใช้รถตักหน้า-ขุดหลังท างานถางป่าขุดตอ 
- พ้ืนเดิมเข็งพอท่ีจะให้ล้อยางของรถตักหน้า-ขุดหลังวิ่งผ่านได้ 
- เหมาะกับบริเวณที่ด าเนินการเป็นพ้ืนที่เล็กๆคับแคบ ย่านชุมชนซึ่งเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถ

เข้าถึงได ้



 3-2 บทที่ 3 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ท างานร่วมกับเครื่องจักรกลอ่ืนๆ ในงานก่อสร้างทาง 

 
รูปที่ 3-1 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังท างานปรับพ้ืนที่และถางป่าขุดตอ 

ขั้นตอนการท างาน 
1) ส ารวจวางแนวขอบเขตบริเวณท่ีจะด าเนินการ  
2) วางแผนการท างาน จะเริ่มท างานจากบริเวณไหนหรือ น าวัสดุที่เหลือไปทิ้งท่ีไหนที่จะท าให้การท างานได้

ประสิทธิภาพสูงสุด 
a. กรณีดันท้ิงหรือตักท้ิงบริเวณนอกเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 

- บริเวณพ้ืนที่เรียบและไม่รกมากสามารถใช้ปุ้งกี๋หน้าดันหญ้าออกด้านข้างให้พ้นบริเวณก่อสร้าง 
- หากมีวัชพืช รกมากสามารถใช้ปุ้งกี๋หลัง ขุดวัชพืชออกกองรวมไว้ และใช้ปุ้งกี๋หน้าตักไปทิ้งอีกที 

b. กรณีท่ีต้องขนไปทิ้งที่อ่ืน 
- บริเวณข้างทางไม่พอที่จะดันเศษวัสดุไปทิ้งได้ต้องประสานกับผู้ควบคุมงานเพ่ือก าหนดจุดที่จะตัก

เศษวัสดุใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 
3) ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย บริเวณท่ีจะด าเนินการ 
4) ด าเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ 

ข้อควรค านึงในการท างานถางป่าขุดตอ 
- งานสาธารณูปโภค ต่างๆ ต้องประสานให้ผู้เกี่ยวข้องรื้อย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างก่อนที่จะเข้าด าเนินการ 
- ต้องมีคนงานคอยช่วยดู สิ่งกีดขวางในการท างานและคอยเก็บเศษวัสดุที่แหลมคมซึ่งอาจจะท าให้ยางล้อรถ

เสียหายได้ 

2.2 งานตักวัสดุ (Loader) 
เครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- รถบรรทุกกระบะเท 
- อุปกรณ์การอ านวยความปลอดภัย 
การด าเนินการ 
- งานตักวัสดุจากกอง stock pile   
ใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ตักวัสดุที่กองเตรียมไว้ เช่น หินคลุก ดิน ทราย เพื่อน าไปใช้ในงานก่อสร้าง โดยการตัก

ใส่รถบรรทุกเพ่ือเคลื่อนย้าย 
 



 
3-3 บทที่ 3 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ท างานร่วมกับเครื่องจักรกลอ่ืนๆ ในงานก่อสร้างทาง 

 
รูปที่ 3-2 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังตักวัสดุจากกอง stock pile 

- งานตักวัสดุที่เหลือจากการตัดระดับชั้นโครงสร้างทางต่างๆ 
 ใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ตักวัสดุที่เหลือจากการตัดระดับโดยรถเกลี่ย ใส่รถบรรทุก เพ่ือเคลื่อนย้ายไป

ใช้ที่อื่นหรือเพ่ือไปเก็บเข้ากอง stock pile 

 
รูปที่ 3-3 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังตักวัสดุที่เหลือจากการตัดระดับ 

- งานตักวัสดุไม่พึงประสงค์เพ่ือน าไปท้ิง 
 ใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ตักวัสดุไม่พึงประสงค์ ใส่รถบรรทุก เพ่ือเคลื่อนย้ายไปทิ้ง 

ข้อควรค านึง การตักวัสดุที่กองบริเวณเดียวกัน อาจจะตักติดวัสดุอื่นมาด้วยท าให้คุณภาพของวัสดุที่จะ
น ามาใช้เสียไป 

2.3 งานขุดแต่งร่องน้ า 
เครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- ชุดส ารวจก่อสร้าง 
- อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
- รถบรรทุกกระบะเท 
- คนงาน  

 
 



 3-4 บทที่ 3 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ท างานร่วมกับเครื่องจักรกลอ่ืนๆ ในงานก่อสร้างทาง 

การด าเนินการ  
- งานขุดลอกร่องน้ าเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้ า 

ใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ขุดร่องน้ าเดิม ที่มีเศษขยะ ต้นไม้ อุดตันร่องระบายน้ า โดยการใช้ปุ้งก๋ีหลังขุด
ลอกเศษขยะ ต้นไม้ข้ึนมาจากร่องน้ า จากนั้นใช้ปุ้งกี๋หน้าตักใส่รถบรรทุกไปทิ้ง 

 

 
             รูปที่ 3.4 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังขุดลอกร่องน้ าเดิม 

 

- งานขุดเปิดร่องน้ าใหม่เพ่ือเปลี่ยนทางระบายน้ าหรือเพ่ิม ช่องทางระบายน้ า 
ใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ขุดดินเดิมให้เป็นร่องน้ า โดยใช้ปุ้งก๋ีหลังขุดตามแนวและระดับที่ช่างส ารวจได้

ก าหนดให้ไว้ 

 
รูปที่ 3-5 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังขุดร่องน้ าใหม่ 

ข้อควรค านึง  
1. กรณีท่ีต้องจอดเครื่องจักรเพ่ือขุดร่องน้ าบนถนนที่มีการสัญจร ต้องจัดอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยเตือน

รถที่สัญจรไปมา หากมีความจ าเป็นควรจัดคนโบกรถและให้สัญญาณเพ่ืออ านวยความปลอดภัยอีกชั้น 
2. การจอดเครื่องจักร ต้องส ารวจดูจุดที่จอด ว่ามีความแข็งแรงมั่นคงพอที่จะรับน้ าหนักเครื่องจักรได้ 
3. การกองเศษวัสดุหากจ าเป็นต้องตักทิ้ง ต้องวางแผนให้สามารถเข้าไปตักเพ่ือใส่รถบรรทุกและรถบรรทุก

สามารถวิ่งเข้าไปถึงกองวัสดุได้ 
4. ระมัดระวังสาธารณูปโภคท่ีอาจจะฝังอยู่ในร่องน้ าที่ท าการขุดลอก 
5. การวางขาช้างขณะท างานควรระมัดระวัง อาจจะสร้างความเสียหายให้แก่พ้ืนผิวทางเดิม 

 
 



 
3-5 บทที่ 3 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ท างานร่วมกับเครื่องจักรกลอ่ืนๆ ในงานก่อสร้างทาง 

2.4 งานวางท่อ 
เครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

- ชุดส ารวจก่อสร้าง 
- อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
- รถบรรทุกกระบะเท 
- คนงาน  

การด าเนินการ 
1) เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการวางท่อ เช่น โซ่และตะขอเกี่ยวท่อ จอบ  
2) ส ารวจวางแนวที่จะขุดวางท่อ 
3) เตรียมท่อที่จะวางมาไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
4) ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
5) ขุดดินตามแนวความกว้างและระดับความลึกตามที่หน่วยส ารวจได้ก าหนดไว้ 
6) แต่งปรับระดับด้วยจอบให้ได้ระดับและความลาดที่ต้องการ อาจจะต้องปรับแต่งด้วยทราย หรือเทคอนกรีต

หยาบ ตามท่ีผู้ควบคุมงานก าหนดในแบบก่อสร้าง 
7) ใช้ตะขอเกี่ยวท่อคล้องท่อยกขึ้นโดยปุ้งกี๋หลังวางในต าแหน่งที่ขุดเตรียมไว้ โดยให้ทิศทางการวางด้านรับน้ า

เป็นไปตามรูปที่ 3.7 
8) ยาแนวด้วยปูนทราย รอจนปูนทรายแห้ง จึงฝังกลบท่อ 

 

 
รูปที ่ 3-6 ลักษณะการวางท่อให้ทิศทางน้ าไหลเข้า (รูปซ้าย) และให้น้ าไหลออก (รูปขวา) 

ข้อควรค านึง  
1. การจัดวางท่อเพ่ือเตรียมวางควรพิจารณาไม่ให้กีดขวางการท างานในข้ันตอนอ่ืนๆ 
2. การขุดร่องไม่ควรขุดให้ตั้งฉาก เพราะ ดินด้านข้างอาจจะพังลงมาในหลุม เป็นอันตรายกับคนงานที่วางท่ อ

ได้ หรือต้องเสียเวลากลับมาขุดใหม่อีกครั้ง 
2. 3.ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนงานวางท่อจากการสวิงของปุ้งกี๋ 
1. ควรค านึงถึงการระบายน้ าในหลุมที่ขุดไว้ ให้สามารถระบายได้ในกรณีท่ีฝนตก 

 



 3-6 บทที่ 3 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง ท างานร่วมกับเครื่องจักรกลอ่ืนๆ ในงานก่อสร้างทาง 

 
รูปที่ 3-7 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังวางท่อระบายน้ า 

2.5 งานแต่งลาดคันทาง 
งานแตง่ลาดคันทางเป็นงานตกแต่งขั้นสุดท้ายในงานก่อสร้างคันทางเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม และเพ่ือ

ป้องกันลาดคันทางจากการชะล้างของน้ าจากผิวทาง โดยอาจจะแต่งเพ่ือปลูกหญ้า หรือลาดคอนกรีตตามแบบ
ก่อสร้างที่ผู้ควบคุมงานก าหนดให้ 

เครื่องจักรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- ชุดส ารวจก่อสร้าง 
- อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
- รถบรรทุกกระบะเท 
- คนงาน 

การด าเนินการ 
1. ส ารวจวางแนวขอบทางที่จะขุดแต่ง 
2. ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
3. กรณีท่ีต้องใช้ดิน จากท่ีอ่ืน ให้ รถบรรทุกเทดินกองไว้ ก่อนที่จะขุดแต่ง 
4. ใช้ปุ้งกี๋หลังเกลี่ยแต่งดินให้เต็มพ้ืนที่ลาดคันทาง 
5. ใช้ด้านหลังของปุ้งก๋ีกดดินให้แน่นและปาดดินให้เรียบ 

 
รูปที่ 3-8 การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังแต่งลาดคันทาง 

ข้อควรค านึง 
การเทกองวัสดุควรค านวณให้พอดี ไม่ต้องตักออกหรือต้องมาเติมในกรณีท่ีขาดท าให้เสียเวลาและสิ้นเปลือง 



บทที่ 4 
โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
รถตักหน้า-ขุดหลังประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมาย  มีระบบการท างานที่ซับซ้อนตามการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี  ที่เห็นได้ชัดก็คือการน าระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และการพยายามท าให้รถตักหน้าขุดหลังใช้
งานได้อเนกประสงค์สามารถท างานได้หลายอย่างในเครื่องจักรคันเดียว  ถึงแม้โครงสร้างหลักจะเป็นรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ก็ตามแต่กลไกระบบการบังคับควบคุมนั้นต่างกัน 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4-1 โครงสร้างและชิ้นส่วนของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

ถังน ้ำมันไฮดรอลคิ 

ปุ้งกี๋ขุดหลัง 

ปุ้งกี๋ตักหน้ำ 

แขนอำร์มขุดหลัง 

เครื่องยนต ์

เบำะนั่ง 

กระบอกไฮดรอลิคยกแขนปุ้งกี๋หนำ้ 

กระบอกไฮดรอลิคตัก-เทปุ้งกี๋หน้ำ 

แขนปุ้งกี๋หน้ำ 

กระบอกไฮดรอลิคอำร์ม 

กระบอกไฮดรอลิคยกบมู 

กระบอกไฮดรอลิคสวิงแขนบูม 

ถังน ้ำมันเชื อเพลิง 
ขำช้ำง 

ชุดฐำนบูม 

แขนบูม 

ปุ้งกี๋ตักหน้ำ 

ห้องเก๋ง แขนอำร์มขุดหลัง 



 4-2 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง แบ่งออกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 
1. ชุดต้นก าลัง 
2. ชุดส่งก าลัง 
3. ระบบควบคุมการท างาน 
4. อุปกรณ์การท างาน 
5. โครงสร้างและห้องเก๋ง 

1.ชุดต้นก าลัง 

 
รูปที่ 4-2 ชิ้นส่วนที่ส าคัญของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 

 ต้นก าลังของรถตักหน้า-ขุดหลัง คือเครื่องยนต์ซึ่งท าหน้าที่เป็นต้นก าเนิดของก าลังงานแล้วส่งต่อไปยัง
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือขับเครื่องจักรให้สามารถเคลื่อนที่ได้ และเป็นที่จับยึดชิ้นส่วนและอุปกรณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง กรอง อัลเตอร์เนเตอร์ มอเตอร์สตาร์ท เป็นต้น 

 เครื่องยนต์ของรถตักหน้า-ขุดหลังรุ่นมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วไปในปัจจุบันจะใช้เครื่องยนต์แบบดีเซล 4 สูบ
แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ า ติดเทอร์โบชาร์จ ความจุกระบอกสูบประมาณ 4,500 ซีซี แรงม้าสูงสุดประมาณ  
90-110 แรงม้าท่ีรอบประมาณ 2,200 รอบ/นาท ีเนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่ท างานด้วยรอบเครื่องยนต์คงที่เมื่อใช้
ชุดขุดหลังจึงต้องใช้เครื่องยนต์ที่ให้ก าลังสูงในรอบต่ าควบคุมโดยการปรับที่คันเร่งมือ ส่วนการท างานเมื่อใช้ชุดตัก
หน้าให้ใช้คันเร่งเท้ารอบการท างานก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะการเหยียบคันเร่ง รอบการท างานที่เหมาะสมนั้นให้
ศึกษาได้จากคู่มือผู้ผลิต 

เครื่องยนต ์

เพลำขับหลัง 

ทอร์คคอนเวอเตอร์และเกียร ์

ชุดเพลำหลัง 
ชุดเพลำหน้ำ 



 
4-3 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
รูปที่ 4-3 เครื่องยนต์ของ JCB รหัส JCB 444T ใช้กับรุ่น  3CX, 4CX 

 

 

รูปที่ 4-4 เครื่องยนต์ของ CATTERPILLAR ประกอบติดกับชุดทอร์คคอนเวอเตอร์ เกียร์และเพลาขับ 

ผู้ผลิตรถตักหน้า-ขุดหลังรายใหญ่มักจะใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นเอง แต่หลายยี่ห้อเป็นเพียงผู้ประกอบตัว
เครื่องจักรจึงต้องใช้เครื่องยนต์จากของบริษัทอ่ืน เช่น เครื่องยนต์อเนกประสงค์ของเปอร์กิ้นส์ (Perkins ) ที่นิยม
น ามาใช้กับรถตักหน้า-ขุดหลังหลายยี่ห้อ เป็นต้น นอกจากตัวเครื่องยนต์แล้วยังมีระบบอ่ืนที่เก่ียวข้องกันเพ่ือที่จะท า
ให้เครื่องยนต์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. ระบบระบายความร้อน ชุดระบายความร้อนจะอยู่ด้านหน้าของเครื่องจักรใช้พัดลมของเครื่องยนต์ดูด
เอาลมเย็นให้ไหลผ่าน ท าหน้าที่ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์โดยใช้หม้อน้ า ระบายความร้อน
น้ ามันเกียร์โดยใช้ออล์ยคูลเลอร์ และระบายความร้อนของระบบปรับอากาศโดยใช้คอยล์ร้อน 
(Condenser) 

2. ระบบน าอากาศ ท าหน้าที่น าอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ประกอบด้วย กรองอากาศ เทอร์
โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ รวมทั้งท่อทางและอุปกรณ์ต่างๆ 

 

ทอ่ร่วมไอด ี

ปัม้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

เยนเนอเรเตอร์ 

กรองน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

อำ่งน ำ้มนัเคร่ือง 

สำยพำนเคร่ืองยนต์ 

ปัม้น ำ้ 

กรองน ำ้มนัเคร่ือง 

ลกูรอกปรับสำยพำนอตัโนมตัิ 

ฝำครอบวำล์ว 

เพลำขับล้อหนำ้ เพลำขับล้อหลัง 

เครื่องยนต์ 

ชุดเกียร์และทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 

ท่อยำงหม้อน ้ำล่ำง 

มอเตอรส์ตำร์ท 

ท่อยำงหม้อน ้ำบน 

พัดลมหม้อน ้ำ 

เทอโบชำร์จ 

เยนเนอเรเตอร ์



 4-4 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 

 
รูปที่ 4-5 ระบบระบายความร้อนและน าอากาศ 

3. ระบบควบคุมการท างานของเครื่องยนต์ ท าหน้าที่ควบคุมการท างานตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์จน
เลิกใช้งานประกอบด้วย เกจวัดอุณหภูมิเกจวัดแรงดันน้ ามันเครื่อง คันเร่งเป็นต้น 

4. ระบบเชื้อเพลิง ท าหน้าที่สร้างแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือฉีดเข้าห้องเผาไหม้ให้เป็นฝอยละอองตรงกับ
รอบการท างานของเครื่องยนต์ในอัตราส่วนและปริมาณที่เหมาะสมโดยใช้ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลของรถตักหน้า-ขุดหลัง จัดอยู่ในประเภทเครื่องยนต์ขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่ใช้ปั้มน้ ามัน
เชื้อเพลิงแบบจานจ่าย (Distributor Pump)  

ระบบเชื้อเพลิงประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ส าคัญดังนี้ 
- ถังน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Tank) ท าหน้าที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ป้องกันฝุ่นผง น้ า ความชื้นเข้าไปใน

ระบบ ซึ่งจะท าความเสียหายให้กับปั้มและหัวฉีดเชื้อเพลิงได้ ถังน้ ามันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่จะติด
ตั้งอยู่ด้านขวาของเครื่องจักร และเป็นที่จับยึดบันไดทางข้ึนลงเครื่องจักร 

 

 
รูปที่ 4-6 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงด้านขวาของเครื่องจักร 

- ปั้มแรงดันต่ า (Primary Pump หรือ Feed Pump หรือ Fuel transfer Pump) ท าหน้าที่ดูดและ
ส่งน้ ามันเชื้อเพลิงจากถังน้ ามันเชื้อเพลิงและสร้างแรงดันส่งไปยังปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง มีทั้งแบบคัน
โยกและแบบไฟฟ้า 

ออยล์คูลเลอร์ 

 เทอร์โบชำร์จ 

ถังพักน ้ำส้ำรองหม้อน ้ำ 

กรองอำกำศ 

คอยล์ร้อนแอร์ (Condenser) 

หม้อน ้ำ 



 
4-5 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

- กรองดักน้ า (Water separator) ท าหน้าที่ดักน้ าท่ีปนมากับน้ ามันเชื้อเพลิงจากถังไม่ให้เข้าไปใน
ระบบเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันชิ้นส่วนของปั้มและหัวฉีดไม่ให้ได้รับความเสียหาย 

- กรองน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Filter) ท าหน้าที่กรองผงตะกอน และสิ่งสกปรกที่ปนอยู่ในน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

 
รูปที่ 4-7 กรองดักน้ า และกรองน้ ามันเชื้อเพลิง 

- ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel Injection Pump) ท าหน้าที่สร้างแรงดันสูงให้กับระบบเชื้อเพลิงเพื่อ
ส่งไปยังหัวฉีด การปรับรอบเครื่องยนต์จะใช้สายคันเร่งเพ่ือให้ปั้มจ่ายน้ ามันมากหรือน้อยตามความ
ต้องการ ที่ท่อทางเดินน้ ามันก่อนเข้าปั้มเชื้อเพลิงจะมีโซลินอยด์วาล์วท าหน้าที่เปิดและปิดน้ ามัน
ก่อนเข้าปั้มเชื้อเพลิงโดยใช้ไฟฟ้าผ่านสวิทซ์กุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ 

- หัวฉีด (Fuel Injection Nozzle) ท าหน้าที่ฉีดน้ ามันแรงดันสูงให้กลายฝอยหรือละอองน้ ามันเข้าสู่
ห้องเผาไหม้ มีส่วนส าคัญท่ีท าให้การเผาไหม้มีความสมบูรณ์เกิดมลพิษน้อยที่สุด หัวฉีดท างานโดย
อาศัยแรงดันจากปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแต่ถ้าหากเป็นระบบคอมมอนเรลจะท างานโดยใช้โซลินอยด์
วาล์วซึ่งควบคุมการสั่งจ่ายน้ ามันโดยกล่อง ECU (Electronic Control Unit) 

- ท่อทางเดินน้ ามันเชื้อเพลิง ท าหน้าที่เป็นเส้นทางเดินของน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่ออกจากถังน้ ามัน
เชื้อเพลิงจนครบกระบวนการท างาน น้ ามันที่เหลือจากการใช้งานที่หัวฉีดก็จะไหลกลับถังทาง
สายน้ ามันไหลกลับ 

 
รูปที่ 4-8 ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย 

 

ปั้มน ้ำมันเชื อเพลิง 

โซลินอยด์วำล์ว 

สำยคันเร่ง 
ท่อทำงเดินน ้ำมันเชื อเพลิง 

กรองน ้ำมันเชื อเพลิง กรองดักน ้ำแบบถ้วยแก้ว 



 4-6 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

2. ชุดส่งก าลัง 
 ระบบส่งก าลังหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบขับเคลื่อนซึ่งมีทั้งแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (เฉพาะล้อหลัง) และ
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ท าหน้าที่ถ่ายทอดก าลังจากเครื่องยนต์ผ่านทอร์คคอนเวอเตอร์ เกียร์ เพลาขับ ชุดเพลาหน้า  
ชุดเพลาหลังไปยังล้อ ท าให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนอัตราทดเพ่ือเพ่ิมก าลังหรือแรงบิด สามารถก าหนดทิศ
ทางการเคลื่อนที่และเลือกเปลี่ยนความเร็วที่เหมาะสม ระบบส่งก าลังประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ 
 2.1 ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ท าหน้าที่ตัดต่อก าลังระหว่างเครื่องยนต์กับเกียร์โดยอาศัยความเร็วในการไหล
ของน้ ามัน มีข้อดีกว่าการใช้คลัตช์คือ สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์ และเมื่อเจอโหลดเช่นการใช้
ปุ้งกี๋หน้าดันดินจนบางครั้งเครื่องจักรหยุดนิ่งชั่วขณะ ก็จะไม่ท าให้เครื่องยนต์ดับ 

2.2 เกียร์ ท าหน้าที่เปลี่ยนอัตราทดเพ่ือเพ่ิมก าลังและแรงบิด เปลี่ยนความเร็ว เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
เป็นเดินหน้าและถอยหลัง ปัจจุบันเกียร์รถตักหน้า ขุดหลัง ส่วนใหญ่ใช้เกียร์แบบเพาเวอร์ชิพ (Power shift) 
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ด้วยไฟฟ้า 
 

 
รูปที่ 4-9 ชุดทอร์คคอนเวอร์เตอร์และชุดเกียร์แบบเพาเวอร์ชิพ 

2.3 เพลาหน้า ท าหน้าที่ส่งก าลังจากเกียร์ไปยังชุดเพลาขับหน้า (มีเฉพาะรุ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ 4 
ล้อเท่านั้น) 

2.4 เพลาหลัง ท าหน้าที่ส่งก าลังจากเกียร์ไปยังชุดเพลาขับหลัง มีใช้งานทั้งรุ่นขับเคลื่อน2 ล้อและแบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ   

2.5 ชุดเพลาขับล้อหน้า ตัวเสื้อเพลาถูกยึดติดกับคัชซีส์ท าหน้าที่รองรับน้ าหนักของตัวเครื่องจักรด้านหน้า
และเป็นที่จับยึดของกระบอกไฮดรอลิคบังคับเลี้ยวล้อหน้า ภายในประกอบด้วยชุดเฟืองและเพลาข้างเช่นเดียวกับ
เฟืองท้ายรถบรรทุก ที่ปลายของเพลาทั้งสองข้างจะมีชุดสลักล้อหน้า ยอยช์ และหัวกะโหลกส าหรับเลี้ยว ชุดเพลา
ขับหน้าใช้เฉพาะรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น ถ้าเป็นแบบขับเคลื่อน 2 ล้อจะใช้ชุดคานหน้าแทน 

 
 
 

 
 

ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 

เกียร์ส่งก้ำลัง 

กรองน ้ำมันเกียร์ 

เพลำขับล้อหน้ำ 

ชุดระบบไฟฟ้ำและโซลินอยด์ควบคุมกำรท้ำงำนของ

เกียร์ 



 
4-7 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 

 
 
 

รูปที่ 4-10 ชุดเพลาขับล้อหน้า 

2.6 ชุดเพลาขบัล้อหลัง มีหน้าที่และลักษณะคล้ายกับชุดเพลาขับหน้า ต่างกันที่ต าแหน่งติดตั้งและมี
ชิ้นส่วนเพิ่มเติมคือ ชุดเบรกมือ ชุดเบรกห้ามล้อ ในรุ่นบังคับเลี้ยวแบบ 2 ล้อหน้า ชุดเพลาขับหลังจะไม่มีกลไกบังคับ
เลี้ยว 
 

 

 
 

รูปที่ 4.11 ชุดเพลาขับล้อหลังใช้กับระบบบังคับเลี้ยวแบบ2 ล้อหน้า 
 

 
รูปที่ 4-12 ชุดเพลาขับล้อหลังใช้กับระบบบังคับเลี้ยว 4 ล้อ 

ชดุเฟืองท้ำย เพลำข้ำงขบัล้อหน้ำ 

ชดุเฟืองเกียร์ดมุล้อหน้ำ 

เสือ้ชดุเพลำขบัหน้ำ 

ชดุยอยช์และสลกัล้อหน้ำ 

ชดุยอยช์และสลกัล้อหน้ำ 

ดุมล้อ 

ดุมล้อ ชุดเฟืองท้ำยและเบรกห้ำมล้อ 

กระบอกไฮดรอลิคบังคับเลี ยว 

คันส่ง 

เพลำขับหลัง 

เพลำข้ำง 

สลักล้อและชุดหัวกระโหลก 

จำนเบรกมือ 

สำยน ำ้มนัเข้ำชดุเบรกห้ำมล้อ 

เพลำข้ำงขบัล้อหลงั 

จดุขนัยดึติดกบัคชัซีส์ 



 4-8 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

2.7 ปั้มน  ามันเกียร์ มีลักษณะเดียวกับปั้มไฮดรอลิคหรือบางรุ่นอาจจะประกอบอยู่ในลูกเดียวกัน   โดยใช้
เพลาขับร่วมกันแต่แยกวงจรการท างาน เนื่องจากใช้น้ ามันต่างชนิดกันและระบบการท างานที่ต่างกัน   ปั้มน้ ามัน
เกียร์ท าหน้าที่สร้างแรงดันและการไหลของน้ ามันเพ่ือส่งไปให้ทอร์คคอนเวอเตอร์และชุดคลัตช์ภายในห้องเกียร์ 

 

รูปที่ 4-13 แสดงชิ้นส่วนต่างๆภายในห้องเกียร์ที่ท างานโดยอาศัยแรงดันของน้ ามัน 
 

2.8 ระบบบังคับควบคุม การควบคุมการเปลี่ยนเกียร์เพ่ือเปลี่ยนความเร็วและเดินหน้าถอยหลัง หรือเลือก
โหมดการขับเคลื่อนแบบ 2 ล้อหรือแบบ 4 ล้อ ต้องใช้ไฟฟ้าโดยผ่านสวิทซ์ภายในห้องเก๋งเพ่ือส่งกระแสไฟฟ้าไปยัง
โซลินอยด์วาล์วเพ่ือเปิดและปิดน้ ามันของแต่ละวงจรการท างาน  

 
รูปที่ 4-14 ต าแหน่งคันเกียร์และวิธีการเปลี่ยนเกียร์ 

 

2.9 ล้อยาง ท าหน้าที่รองรับน้ าหนัก ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน และถ่ายทอดก าลังจากเพลาขับไปยังพ้ืนท าให้
เครื่องจักรสามารถเคลื่อนที่ได้ ส าหรับขนาดของยางที่ใช้จะมีทั้งแบบล้อหน้าขนาดเล็กกว่าล้อหลังและแบบใช้ล้อ
ขนาดใหญ่เท่ากันท้ัง 4 ล้อ 

 ชนิดและขนาดของยางให้ดูที่แก้มยาง โดยทั่วไปล้อหน้ามีขนาด 7.50 -16 ,12.0-28 10 ชั้น 
,16.9-28 12 ชั้น ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือขนาด 12.0-28 10 ชั้น และขนาด 16.9-28 12 ชั้น ส่วนล้อหลังมี
ขนาด 14.00–2412 ชั้นและ 16.9-28 12 ชั้น ที่นิยมใช้คือขนาด 16.9-28 12 ชั้น   

ปั้มน ้ำมันเกียร์และปั้มไฮดรอลิค 

ปุ่มกดแตร 

เปลี่ยนเกียรส์ูง 

เปลี่ยนเกียร์ต้่ำ 

เกียร์ว่ำง 

เกียรถ์อยหลัง 

เกียรเ์ดินหน้ำ 



 
4-9 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
รูปที่ 4-15 ชนิดและขนาดของยางดูได้จากแก้มยาง 

  ยางที่ใช้งานในปัจจุบันมีหลายแบบตามลักษณะการใช้งานและระบบขับเคลื่อน  ซึ่งสามารถแยกตาม
สมาคมยางแห่งสหรัฐอเมริกา (Tire and Rim Association of U.S.A.) ได้ก าหนดรหัสการใช้งานของยางแต่ละชนิด
ที่นิยมน ามาใช้ส าหรับรถตักหน้า-ขุดหลังมีดังนี้  

1. ยางส าหรับพ้ืนแข็งหรือหิน รหัส E-4 หน้ายางและดอกยางรับน้ าหนักได้เต็มหน้ายาง ใช้กับพ้ืนลักษณะ
ค่อนข้างเรียบจนถึงผิวขรุขระแต่มีความแข็ง เช่น พ้ืนหิน คอนกรีต เป็นต้น สามารถใช้ได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง 

 
 

รูปที่ 4-16 ยางใช้ส าหรับพ้ืนแข็ง   

2. ยางส าหรับพื้นโคลนและดินอ่อนนุ่ม (Traction) รหัสE-2 และ L-2 ยางจะมีขนาดใหญ่ดอกยางมี
ระยะห่างกันและแนวลายดอกยางมีทิศทางไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เป็นยางที่ส่งผ่านแรงขับเคลื่อนและการยึดเกาะ
จากล้อไปยังพ้ืนได้ดีที่สุด 

 
รูปที่ 4-17 ยางส าหรับพื้นโคลนและดินอ่อนนุ่ม ใช้กับล้อหน้าขนาดเล็กที่ไม่ขับเคลื่อน 

 

16.9–28 12 ชั นผ้ำใบ 



 4-10 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
รูปที่ 4-18 ยางส าหรับพื้นโคลนและดินอ่อนนุ่ม (Traction) ใช้กับล้อที่ขับเคลื่อน 

3. ระบบควบคุมการท างาน 
 อุปกรณ์ควบคุมการท างานคือ ระบบหรือชิ้นส่วนที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถท างานและบังคับควบคุมได้
ตามท่ีต้องการ เช่น อุปกรณ์ควบคุมการท างานที่เกี่ยวข้องกับการท างานของระบบส่งก าลัง ปุ้งกี๋หน้า ปุ้งกี๋หลัง เป็น
ต้น อุปกรณ์ควบคุมการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลังมีดังนี้  

3.1 ระบบไฟฟ้า 
 เทคโนโลยีที่พัฒนามาใช้กับรถตักหน้า-ขุดหลัง ส่วนใหญ่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการท างานของ
ระบบต่างๆ โดยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้านั้นได้จากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์เพื่อใช้กับวงจรไฟฟ้าหลักและควบคุม
อุปกรณ์การท างานพิเศษ 

 
รูปที่ 4-19 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ์

 
รูปที่ 4-20 วงจรไฟฟ้าหลักของรถตักหน้า-ขุดหลัง 



 
4-11 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 

ระบบไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง มีดังนี้  
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ จะท างานเมื่อบิดสวิทซ์กุญแจเพ่ือสตาร์ทเครื่องยนต์ให้มอเตอร์สตาร์ท

ท างาน และเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วปล่อยสวิทซ์กุญแจไปอยู่ต าแหน่ง ON ระบบสตาร์ทจะหยุดการ
ท างาน แต่ระบบนี้จะท างานสัมพันธ์กับระบบอื่นด้วย เช่น ถ้าเกียร์ไม่อยู่ในต าแหน่งว่างหรือไม่ได้
ล็อคระบบไฮดรอลิคจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้  

- ระบบไฟชาร์จ ท าหน้าที่ประจุไฟให้กับแบตเตอรี่เพ่ือจ่ายให้กับวงจรอ่ืนต่อไป วงจรไฟชาร์จ
ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักท่ีส าคัญคือ อัลเตอร์เนเตอร์ซึ่งท างานได้โดยใช้แรงขับจากเครื่องยนต์ 

 
รูปที่ 4-21 อัลเตอร์เนเตอร์ 

- ไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ ประกอบด้วยไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยวและไฟส่องเวลาท างานกลางคืน 
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งานและเม่ือต้องเดินทางบนถนน 

 
รูปที่ 4-22 ไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ 

- มาตรวัดและสัญญาณเตือน เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เตือนให้รู้ว่าระบบการท างานต่างๆ อยู่ในสภาวะใด 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจให้กับพนักงานขับสามารถบังคับและควบคุมเครื่องจักรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้ก าหนดและระยะเวลาการบ ารุงรักษา และเตือนให้รู้ข้อบกพร่องหรือการท างานที่
ผิดปกติของเครื่องจักร มาตรวัดและสัญญาณเตือนจะอยู่ในห้องเก๋งมองเห็นและสังเกตได้ง่าย อาจ
แสดงด้วยมาตรวัดแบบเข็ม ไฟเตือน และสัญญาณเสียง 

 



 4-12 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
รูปที่ 4-23 สวิทซค์วบคุมการท างานบริเวณพวงมาลัย 

 
รูปที่ 4-24 สวิทซ์ มาตรวัดและสัญญาณเตือนที่ชุดแผงคอนโซลและคันบังคับควบคุมด้านหน้า 

 
 

 
 



 
4-13 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 4-25  สวิทซ์ มาตรวัดและสัญญาณเตือนที่ชุดแผงคอนโซลและคันบังคับควบคุมด้านข้างขวา 

- ระบบส่งก าลัง เกียร์แบบเพาเวอร์ชิพที่ใช้กับรถตักหน้า-ขุดหลัง จะถูกควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ผ่าน
สวิทซ์ท่ีพวงมาลัยไปยังโซลินอยด์วาล์วที่เกียร์ 

- ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกับเครื่องยนต์ได้แก่เกจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น แรงดัน
และอุณหภูมิน้ ามันเครื่อง เครื่องบอกสภาพกรองอากาศรวมทั้งเซนเซอร์ต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการ
ท างานเครื่องยนต์ 

- ระบบเชื้อเพลิง ใช้ควบคุมโซลินอยด์วาล์วปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง โซลินอยด์หัวฉีด ปั้มแรงดันต่ าที่ใช้
ระบบไฟฟ้า   

- ระบบบังคับเลี้ยว สวิทซ์เลือกโหมดจะถูกติดตั้งไว้ในห้องเก๋งเพ่ือควบคุมการท างานของระบบบังคับ
เลี้ยวแบบต่างๆ 

 
รูปที่ 4-26 สวิทซ์เลือกโหมดการบังคับเลี้ยว 

- ระบบเบรก เมื่อเหยียบเบรกสวิทซ์ไฟเบรกท่ีคันเหยียบเบรกจะต่อวงจรให้ไฟเบรกท างาน หรือเมื่อ
กรณีต้องการเบรกขณะใช้ปุ้งกี๋หน้า ให้ตัดระบบส่งก าลังโดยการกดสวิทซ์ท่ีคันบังคับชุดตักหน้าเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิในการเบรกและเพ่ิมก าลังไฮดรอลิค 

- ระบบไฮดรอลิค ใช้การกดสวิทซ์หรือคันโยกเพ่ือล็อคการท างานระบบไฮดรอลิค หรือการเลือก
โหมดเพ่ิมแรงดันน้ ามันไฮดรอลิค 

- ระบบปรับอากาศ มีหน้าที่ปรับอุณหภูมิภายในห้องเก๋ง ต้องใช้ไฟฟ้าควบคุมการท างานของระบบ 
เช่น สวิทซ์ปรับอุณหภูมิ ปรับความเร็วพัดลม สวิทซ์เปิดปิดการท างาน ใช้กับพัดลมคอยล์ร้อน 
(Condenser) และคอยเย็น (Evaporator) เป็นต้น 



 4-14 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
 

 
รูปที่ 4.27 วงจรการท างานของระบบปรับอากาศ 

3.2 ระบบบังคับเลี ยว 
 ท าหน้าที่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรให้เป็นไปตามที่ต้องการ ระบบบังคับเลี้ยวที่ถูกน ามาใช้
กับรถตกัหน้า-ขุดหลัง มีแบบเลี้ยว 2 ล้อหน้า เลี้ยว 4 ล้อ และเลี้ยวหักกลางล าตัว แต่เนื่องจากรถตักหน้า-ขุดหลัง
ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือสนองตอบความต้องการใช้งานในพ้ืนที่แคบๆ ดังนั้นจึงมีระบบบังเลี้ยวที่รวมลักษณะการบังคับ
เลี้ยวหลายแบบเอาไว้ในเครื่องจักรคันเดียวกัน (Full power hydrostatic system) คือ แบบเลี้ยว 2 ล้อหน้า แบบ
เลี้ยว 4 ล้อ (ล้อหน้า-หลังทิศทางตรงข้ามกัน) และแบบเลี้ยว 4 ล้อ (ล้อหน้า-หลังทิศทางเดียวกันแบบปู)    
  

 
รูปที่ 4-28 รถตักหน้า-ขุดหลังที่ใช้ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักกลางล าตัว 

พนักงานขับควบคุมการเลี้ยวผ่านพวงมาลัยเพ่ือให้กระปุกพวงมาลัยจ่ายน้ ามันไปยังวาล์ว แล้วส่งต่อไปยัง
กระบอกไฮดรอลิคบังคับเลี้ยวต่อไป ส่วนการเปลี่ยนโหมดเพ่ือเลือกแบบการบังคับเลี้ยวนั้นท าโดยใช้การปรับที่สวิทซ์
ภายในห้องเก๋ง ส่วนวิธีการใช้งานนั้นควรศึกษาและท าความเข้าใจจากคู่มือการใช้งานของบริษัทผู้ผลิต  

 

คอมเพรสเซอร์(Compressor) 

คอยล์ร้อน (Condenser)  

กรองแอร์ (Drier) 

คอยล์เย็น (Evaporator) 

พัดลม (Blower) 

พัดลม (Fan) 

เอกแพนช่ันวำล์ว  (Expansion Valve) 



 
4-15 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
รูปที่ 4-29 แสดงการควบคุมระบบบังคับเลี้ยวแบบ 4 ล้อ (Full power hydrostatic system) 

 

 
รูปที่ 4-30 กระบอกไฮดรอลิคบังคับเลี้ยวติดกับชุดเพลาขับ 

3.3 ระบบเบรก 

เบรกท าหน้าที่ชะลอความเร็วและหยุดเครื่องจักรเพ่ือความปลอดภัยอีกทั้งยังใช้ส าหรับป้องกันเครื่องจักร
เคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ มีลักษณะการท างานคล้ายกับรถท่ัวไป  มีวงจรใช้งานหลักอยู่ 2 แบบ คือ 

1) เบรกเท้า ใช้แบบจานหรือแผ่นคลัตช์แช่ในน้ ามัน (Hydraulic actuation and multidiscs 
immersed in oil) ท างานโดยใช้เท้าเหยียบที่แป้นเบรก แรงดันน้ ามันจะถูกส่งไปยังชุดเบรกในเสื้อ
เพลาหลัง ล็อคเพลาหลังไม่ให้หมุนแม่ปั้มเบรกจะมี 2 ชุดแยกการท างานกันระหว่างล้อหลังซ้าย-
ขวา เมื่อต้องการเบรกเพ่ือชะลอความเร็วขณะท างานก็ใช้แป้นเบรกด้านซ้ายหรือขวาเพียงอันเดียว 
แต่เมื่อขับเครื่องจักรบนถนนและต้องใช้ความเร็วก็ให้ล็อคแป้นเบรกเข้าด้วยกัน เบรกก็จะท างาน
พร้อมกันทั้ง 2 ล้อ ช่วยไม่ให้เกิดการเหวี่ยงและเสียการทรงตัว 

 
 
 

 

เลีย้ว 4 ล้อแบบป ู
เลีย้ว 2ล้อเฉพำะล้อหน้ำ 

เลีย้ว 4 ล้อ  
ล้อหน้ำและล้อหลงัทิศตรงข้ำมกนั 

 

สวิทซ์ปรับโหมดบงัคบัเลีย้ว 



 4-16 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
 

 
รูปที่ 4-31 วงจรและชิ้นส่วนของระบบเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน 

2) 3.3.2 เบรกมือหรือเบรกจอด (Parking Brake) ใช้ส าหรับการจอดและควรใช้เบรกมือทุกครั้งเมื่อ
ต้องการจอดเครื่องจักรในทุกกรณี เช่น หลังจากเลิกใช้งาน การบ ารุงรักษา การปรับซ่อม เบรกมือ
ใช้การดึงที่คันเบรก ส่วนการส่งก าลังไปยังจานเบรกที่เพลาขับหลังจะมีทั้งแบบใช้สายเคเบิลและ
แบบใช้วงจรน้ ามัน นอกจากนี้ยังมีวงจรที่ใช้เบรกมือหรือเบรกจอด เบรกเท้า เกียร ์และวงจรการ
สตาร์ทเครื่องยนต์ท างานร่วมกัน เพ่ือป้องกันการช ารุดเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยมี
หลักการท างาน ดังนี้ 

- เมื่อเกียร์ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งว่าง จะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ เบรกจะอยู่ในต าแหน่งล็อค 
- เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ เข้าเกียร์ ปลดเบรกมือ ชุดเบรกในเสื้อเพลาหลังก็จะถูกปลดโดยอัตโนมัติ 
- จะมีสัญญาณเตือนเมื่อเปิดสวิทซ์สตาร์ทเครื่องยนต์ ต าแหน่ง ON และเกียร์ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งว่าง 
- หากดึงเบรกมือค้างไว้ เมื่อเข้าเกียร์ให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ก็จะมีสัญญาณเตือนเช่นกัน 

3.4 ระบบไฮดรอลิค 
 ระบบไฮดรอลิคของรถตักหน้า-ขุดหลังแยกออกได้เป็น  2 วงจรหลักคือ วงจรส าหรับชุดตักหน้ากับวงจร
ส าหรับชุดขุดหลังและขาช้าง แต่ทั้ง 2 วงจรใช้ถังน้ ามันไฮดรอลิค ปั้มไฮดรอลิคออยล์คูลเลอร์ร่วมกัน เมื่อน้ ามันไฮ
ดรอลิคถูกสร้างแรงดันและการไหลจากปั้มแล้วน้ ามันจะถูกแยกออกเป็น 2 ทางเพ่ือส่งไปยังวาล์วของแต่ละวงจร
ต่อไป ระบบไฮดรอลิคประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ส าคัญดังนี้ 

- ถังน้ ามันไฮดรอลิค (hydraulic tank) ท าหน้าที่เก็บน ้ามันไว้เพ่ึอส่งไปยังปั๊มไฮดรอลิกและเป็นที่พัก
เพ่ือระบายความร้อนและแยกอากาศออกจากน ้ามันไฮดรอลิก 

 



 
4-17 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

- ปั๊มไฮดรอลิค (hydraulic pump) เป็นตัวท าให้เกิดการไหลและสร้างแรงดันของน้ ามันไฮดรอลิ
คส่งไปยังวาล์วไฮดรอลิคเพ่ือจ่ายให้กับอุปกรณ์การท างานหมุนโดยใช้แรงขับจากเครื่องยนต์ผ่าน
เพลาที่พูลเลย์หน้า หรือบางแบบปั้มไฮดรอลิคจะประกอบยึดติดกับห้องเกียร์โดยใช้เฟืองเกียร์ 
(PTO) เป็นตัวขับ  

 

 
รูปที่ 4-32 ปั้มไฮดรอลิคแบบประกอบติดกับห้องเกียร์ 

- คอนโทรลวาล์ว (Hydraulic Control valve) ท าหน้าที่ส่งและควบคุมน ้ามันไฮดรอลิคไปยัง
อุปกรณ์การท างานส าหรับคอนโทรลวาล์วมีอยู่ 2 ชุดคือ คอนโทรลวาล์วชุดตักหน้า คอนโทรล
วาล์วชุดขุดหลังและขาช้าง   

- อุปกรณ์การท างาน (hydraulic pressure actuator) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนการไหลและความดัน
ของน้ ามันไฮดรอลิคให้เป็นตัวท างานได้แก่กระบอกไฮดรอลิคส าหรับชุดตักหน้าและขุดหลัง 
มอเตอร์ไฮดรอลิคส าหรับอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยแรงหมุน เช่น ชุดตัดหญ้า เครื่องเจาะดิน เป็นต้น 

- ท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (Piping and other accessories) ท่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่ส าคัญข้างต้นเข้าด้วยกันให้เป็นวงจรและนอกจากท่อแล้วในวงจรของระบบไฮดรอลิคยัง
มีอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น มาตรวัดแรงดันระบบระบายความร้อนน้ ามันไฮดรอลิค (Oil cooler) กรอง 
เป็นต้น 

4. อุปกรณ์การท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 
 อุปกรณ์การท างานคือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้งเพ่ิมเติมให้กับเครื่องจักรเพ่ือให้เครื่องจักรนั้นสามารถ
ท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่ารถตักหน้า-ขุดหลัง ได้น าเอารถฟาร์ม
แทรกเตอร์มาติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ท่ีส าคัญมีดังนี้ 

4.1 ชุดตักหน้า (Loader) 
ชุดตักหน้าหรือปุ้งกี๋หน้าใช้ส าหรับดัน ยก ตักเทวัสดุและปรับพื้นที่ทางด้านหน้าของเครื่องจักร ท างานโดย

ใช้ระบบไฮดรอลิค โครงสร้างท าจากเหล็กมีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ประกอบด้วยชิ้นส่วน
ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

ปั้มไฮดรอลิค 



 4-18 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

ปุ้ งก๋ีหน้ำ(Bucket) 

แขนปุ้ งก๋ีหน้ำ 

กระบอกไฮดรอลคิควบคมุกำรตกัเทวสัด ุ

กระบอกไฮดรอลคิยกปุ้ งก๋ีหน้ำแบบคูข่นำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-33 ชุดปุ้งกี๋ตักดินด้านหน้า (Loader) 

 

- ปุ้งกี๋ (Bucket) ใช้ดัน ตัก และเทวัสดุ แต่ก็มีปุ้งก๋ีที่ได้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพ่ิมเติมท าให้
สามารถท างานได้หลายๆอย่างในปุ้งก๋ีตัวเดียวกัน ตามรูปที่ 4.34 - 4.41 

 

 
รูปที่ 4.34 ปุ้งกี๋แบบพิเศษ 6in1 เปิดส่วนที่ใช้ตักออกท าให้สามารถใช้งานแบบใบมีดรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบได้ 

 
 

รูปที่ 4-35 ใช้ตักวัสดุ (Loader) 



 
4-19 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 4-36 ใช้การหนีบแล้วยกเพ่ือเคลื่อนย้าย (Grab) 

รูปที่ 4-37 ใช้เป็นใบมีดดันวัสดุแบบรถแทรกเตอร์- 
   ตีนตะขาบ (Dozer) 

รูปที่ 4-38 ใช้ล้มกองวัสดุและปรับพื้นที่ (Grader) 

รูปที่ 4-39 ใช้ดันและขุดลงไปในเนื้อดิน (Dig) 

รูปที่ 4-40 ใช้โรยวัสดุ (Spread) เช่น หิน ทราย 



 4-20 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
 

ปุ้งกี๋ท่ีออกแบบให้ท างานได้หลายอย่างหรือติดอุปกรณ์พิเศษต้องมีคันโยกและวงจรไฮดรอลิคเพิ่มเติม  โดย
คันโยกจะติดตั้งอยู่ที่คันโยกชุดตักหน้าเพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการบังคับควบคุม 

- แขนปุ้งกี๋หรือบูม เป็นชิ้นส่วนที่ใช้รับน้ าหนักและภาระการท างานของปุ้งกี๋หน้า เป็นที่จับยึดของ
ชิ้นส่วนอื่นของชุดตักหน้าโดยใช้สลักและนัทยึด 

- กระบอกไฮดรอลิคยกปุ้งก๋ีหน้า ใช้แบบคู่ขนานคือมีกระบอกไฮดรอลิคจ านวน2กระบอก ติดตั้งไว้
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องจักรในแนวและระดับเดียวกัน   เพ่ือประสิทธิภาพในการรับ
น้ าหนัก และความม่ันคงแข็งแรงในการยก 

- กระบอกไฮดรอลิคควบคุมการตักเทวัสดุ ผู้ผลิตอาจจะออกแบบให้ใช้กระบอกไฮดรอลิคแบบ
คู่ขนาน ตามรูปที่ 4.42 หรือบางรุ่นก็มีเพียงกระบอกเดียว ตามรูปที่ 4.43 ท าหน้าที่ควบคุมการ
ตักเทของปุ้งกี๋หน้า 

 
รูปที่ 4-42 กระบอกไฮดรอลิคควบคุมการตักเทแบบคู่ขนานของ เจซีบี 

 

 
รูปที่ 4-43 กระบอกไฮดรอลิคควบคุมการตักเทแบบกระบอกเดียวของแคทเตอร์พิลลาร์ 

 
 
 

รูปที่ 4-41 ปุ้งกี๋แบบพิเศษถูกออกแบบส าหรับใช้ตักขยะและวัชพืช 
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- กระบอกไฮดรอลิคส าหรับปุ้งกี๋แบบพิเศษ ใช้ส าหรับเปิดปิดฝาครอบหรือส่วนที่ใช้ตักออก ส่วนใหญ่
ผู้ผลิตจะซ่อนเอาไว้ที่ด้านหลังของปุ้งกี๋เพ่ือป้องกันการกระแทกจากดินและหินตามรูปที่ 4.44 

 
รูปที่ 4-44 กระบอกไฮดรอลิคส าหรับปุ้งกี๋แบบพิเศษ 

4.2 ชุดขุดหลัง (Backhoe) 
ใช้ส าหรับขุด ตัก ยกวัสดุ ปรับพื้นที่โดยใช้ปุ้งกี๋หลัง และยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพ่ิมเติม เช่น หัว

กระแทก สว่านเจาะหลุม เครื่องบดอัดถนน เป็นต้น ท างานโดยใช้ระบบไฮดรอลิคควบคุมจากภายในตัวเครื่องจักร  
โดยชุดขุดหลังสามารถแบ่งตามลักษณะการติดตั้งหรือการยึดฐานบูมติดกับเครื่องจักรได้ ดังนี้ 

- แบบจุดหมุนยึดติดตรงกลาง (Center Pivot Type) ฐานบูมจะอยู่ตรงกลางด้านหลังของ
เครื่องจักร ยึดติดกับคัชซีส์และขาช้าง ท าให้มีความม่ันคงแข็งแรงสูงแต่ระยะการขุดด้านข้างอาจมี
ข้อจ ากัด ผู้ผลิตจึงมักจะออกแบบให้ใช้แขนอาร์มแบบยืด-หดได้เพ่ือให้มรีะยะการขุดมากข้ึน 

- แบบใช้รางเลื่อน (Side Shift Type) ชุดขุดหลังแบบนี้สามารถเลื่อนเปลี่ยนต าแหน่งไปทางด้าน
ช้ายหรือทางด้านขวาได้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ส าคัญดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-45 ชุดขุดหลังแบบจุดหมุนยึดติดตรงกลาง (Center Pivot Type) 
 
 
 
 
 
 

อำร์มแบบยดื-หดได ้

ขำช้ำง 

ฐำนบูม 



 4-22 บทที่ 4 โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-46 ชุดขุดหลังแบบใช้รางเลื่อน (Side Shift)   

- ชุดรางเลื่อน (Side Shift) เป็นตัวจับยึดขาช้างและฐานบูมให้ติดกับด้านหลังของเครื่องจักรท าให้
ฐานบูมสามารถเลื่อนไปบนรางเลื่อนได้ตามความต้องการ 

- ฐานบูม (Kingpost) จับยึดบูมโดยใช้สลักแนวตั้งขนาดใหญ่สามารถเปลี่ยนต าแหน่งไปทางด้านซ้าย
หรือขวาของเครื่องจักรได้โดยเลื่อนไปบนรางเลื่อนแต่ถ้าเครื่องจักรใช้ขาช้างแบบกางลงฐานบูมจะ
ยึดติดกับคัชซีส์ไม่สามารถเลื่อนได้ 

 
รูปที่ 4-47 ชุดฐานบูม (Kingpost) 

- บูม (Backhoe Boom) มีลักษณะเป็นแขนขนาดใหญ่ท าหน้าที่เป็นชิ้นส่วนรองรับน้ าหนักและ
ภาระการท างานของชุดขุดหลังและท าหน้าที่ยกปุ้งก๋ีให้ขึ้นหรือลง 

- อาร์ม (BackhoeArm) ยึดติดกับบูมโดยใช้สลักอีกด้านจะติดกับปุ้งก๋ีโดยใช้สลักเช่นเดียวกัน อาร์ม
ท าหน้าที่ปรับระยะของการขุดกับเครื่องจักรให้มีระยะห่างมากหรือน้อยในบางรุ่นจะติดตั้งอาร์ม
แบบพิเศษสามารถยืดออกเพ่ือปรับระยะการขุด ตักได้ การยืดหรือหดท างานโดยใช้แป้นเหยียบ

กระบอกไฮดรอลิคปุ้งกี๋ 

อำร์ม (BackhoeArm) 
กระบอกไฮดรอลิคอำร์ม 

กระบอกไฮดรอลิคสวิง ฐำนบูม (Kingpost)   

ปุ้งกี๋ขุดหลัง (BackhoeBucket) 

บูม(Backhoe Boom)   

กระบอกไฮดรอลิคบูม 

ชุดรำงเลื่อน (Side Shift) 
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ส าหรับอุปกรณ์พิเศษเพ่ือควบคุมการท างานก่อนการใช้งานต้องปลดล็อคท่ีแขนอาร์มออกก่อน
เสมอ  

 
รูปที่ 4-48 อาร์มแบบพิเศษสามารถยืดออกหรือหดเข้าได้ 

- ปุ้งกี๋ขุดหลัง (BackhoeBucket) ใช้ส าหรับขุด ตัก และยกวัสดุมีรูปร่าง ขนาดต่างกันตามการ
ออกแบบและขนาดของเครื่องจักร 

- กระบอกไฮดรอลิคบูม ติดอยู่กับแขนบูมอีกด้านติดกับฐานบูม(Kingpost) ใช้เพื่อควบคุมการ
ท างานของแขนบูม 

- กระบอกไฮดรอลิคอาร์ม ด้านหนึ่งยึดติดกับบูมอีกด้านหนึ่งยึดติดกับแขนอาร์ม ใช้เพื่อควบคุมการ
ท างานของอาร์ม 

- กระบอกไฮดรอลิคสวิง อยู่บริเวณฐานบูม ใช้ส าหรับสวิงบูมไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา 
- กระบอกไฮดรอลิคปุ้งกี๋ อยู่ติดกับแขนอาร์มมีหน้าที่ท าให้ปุ้งกี๋ตักหรือเทวัสดุ 

4.3 ขาช้าง (Stabilizers)  
ขาช้างใช้เมื่อจอดเครื่องจักรและเมื่อท างานด้วยชุดขุดหลัง ท างานโดยระบบไฮดรอลิคควบคุมจากภายใน

ห้องเก๋ง ขาช้างติดอยู่ด้านหลังเครื่องจักรท าหน้าที่รับน้ าหนักทางด้านหลัง ท าให้การจอดมีความม่ันคง ไม่โยกหรือ
เอียง ช่วยลดแรงกระเทือนที่เกิดกับเครื่องจักรและพนักงานขับป้องกันการช ารุดเสียหายของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
 ขาช้างแบ่งตามลักษณะการออกแบบได้ 2 แบบ ดังนี้ 

1) แบบกางลงบนพ้ืน ฐานของขาช้างและกระบอกไฮดรอลิคจะยึดติดกับฐานบูม ซึ่งยึดติดอยู่กึ่งกลางคัชซีส์
ด้านหลังของเครื่องจักรไม่สามารถเลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ขาช้างแบบนี้ใช้กับชุดขุดหลังแบบจุด
หมุนยึดติดตรงกลาง (Center Pivot Type) 
 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 4-49 ขาช้างแบบกางลง 
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2) แบบยึดวางกดลงบนพ้ืน ขาช้างจะติดกับรางเลื่อนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาควบคุมการท างานด้วย
กระบอกไฮดรอลิคซึ่งซ่อนอยู่ภายในขาช้าง ขาช้างแบบนี้ใช้กับชุดขุดหลังแบบแบบใช้รางเลื่อน (Side Shift 
Type)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. โครงสร้างและห้องเก๋ง 
 โครงสร้างและส่วนประกอบ คือระบบหรือชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างและใช้จับยึดชิ้นส่วนของ
เครื่องจักร  เพื่อความแข็งแรงและสวยงามท าให้รู้ว่าเป็นเครื่องจักรชนิดใด ประกอบด้วยระบบการท างานต่างๆ ดังนี้ 

5.1 คัชซีส์และกันสะเทือน 
 รถตักหน้า-ขุดหลัง ไม่มีระบบกันสะเทือนเพราะเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้เดินทางด้วยความเร็วสูง ไม่ต้องการ
ความนุ่มนวลในการขับ และเมื่อท างานตัวเครื่องจักรจะรับภาระหนัก ต้องการความม่ันคงแข็งแรงไม่ยุบตัวหรือเอียง
ตัว ในบางชิ้นส่วนอาจใช้ลูกยางรองรับเพ่ือลดการสั่นสะเทือนแทน เช่น ห้องเก๋ง เครื่องยนต์ และเกียร์ เป็นต้น 

 

รูปที่ 4-51 คัชซีส์ของรถตักหน้า-ขุดหลัง 
 

รถตักหน้า-ขุดหลัง ถูกออกแบบให้ใช้งานได้เอนกประสงค์และงานที่หนักกว่ารถฟาร์มแทรกเตอร์ตัวคัชซีส์
จึงต้องมีความแข็งแรงและมีขนาดที่ใหญ่กว่า สามารถจับยึดและรองรับน้ าหนักของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์การท างาน
ต่างๆทีต่ิดตั้งเพ่ิมเติมขณะท างานได้ 

 
 

รูปที่ 4-50 ขาช้างแบบยืดวางกดลงบนพ้ืน 
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5.2 ตัวถังและห้องเก๋ง 

ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่เมื่อดูจากภายนอกจะมีลักษณะพ้ืนฐานเดิมของรถฟาร์มแทรกเตอร์แต่ภายใน
ได้มีการออกแบบให้ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการท างานเอาไว้หลายอย่าง เช่นการควบคุมการบังคับเลี้ยว การ
ขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ วิทยุ คันโยกควบคุมอุปกรณ์ตักและขุด แผงมาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ระบบ
ตัวถังและกระบะประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญคือ 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4-52 ชิ้นส่วนโครงสร้างห้องเก๋งและตัวถัง 
-  ชุดตัวถังส่วนบน ภายนอกประกอบด้วย โครงสร้างหลังคา กระจกบังลม ประตู มีหน้าที่ป้องกัน

แรงกระแทก แสงแดด ลม ฝุ่นละออง น้ า ความร้อน ส่วนภายในประกอบด้วย พวงมาลัย แผง
หน้าปัด มาตรวัดสัญญาณเตือน กระจกมองหลัง คันบังคับควบคุมต่างๆ เบาะนั่ง ระบบปรับ
อากาศ วิทยุ 

 

 
รูปที่ 4-53 คอนโซลและคันบังคับควบคุมในห้องเก๋ง 

- ชุดตัวถังส่วนล่าง ประกอบด้วยฝาครอบเครื่องยนต์ บังโคลน และบันได นอกจากนี้ภายนอกตัว
เครื่องจักรยังเป็นที่ติดตั้งถังน้ ามันเชื้อเพลิง ถังน้ ามันไฮดรอลิคไว้อีกด้วย 

ห้องเกง๋ใช้ส ำหรับบงัคบัควบคมุเคร่ืองจกัร 

ฝำครอบและชิน้สว่นภำยนอก 

ชุดคอนโทรลด้ำนหน้ำคนขับ 

 

ชุดคอนโทรลด้ำนข้ำง 

 

ชุดคอนโทรลอุปกรณ์ขุดหลัง 

 

เบำะนัง่ 



 



บทที่ 5 
การใช้และบ ารุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
การศึกษาและท าความเข้าใจวิธีการการใช้และบ ารุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลังที่ถูกต้องนั้นจะท าให้การใช้

งานเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม ลดมลพิษ สร้างความ
มั่นใจให้กับพนักงานขับและผู้ควบคุมงาน และที่ส าคัญคือช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มีระยะเวลาที่
ยาวนาน 

1. ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลัง 

1.1 ข้อควรปฏิบัติก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์ 
1. ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องจักรที่ถูกต้องจากหนังสือคู่มือผลิต   
2. เดินตรวจสอบรอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานหรือเมื่อต้องจอดพักเป็นเวลานาน 
3. ตรวจสอบและท าความสะอาดหน้าต่าง ไฟแสงสว่าง ไฟสัญญาณ กระจกมองหลัง ราวจับและทางขึ้น

ลงเครื่องจักร อุปกรณ์การท างานและระบบไฮดรอลิค ป้ายเตือนการใช้งาน 
4. ตรวจสภาพและการช ารุดเสียหายของยาง นัทล้อการรั่วซึมของน้ ามันและของเหลวต่างๆ อุปกรณ์ชุด

ตักหน้าและขุดหลัง เช่น สลักและนัทยึด สายไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิคเป็นต้น 
 

 
รูปที่ 5-1 การตรวจสภาพเครื่องจักรโดยรอบก่อนการใช้งาน 

 

5. ตรวจสอบฝาปิดเครื่องยนต์ มือจับฝาปิดและนัทยึด 
6. ตรวจเช็คระดับน้ ามันห้องส่งก าลัง เช่น ห้องเกียร์ ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 
 

 
รูปที่ 5-2 การตรวจเช็คระดับน้ ามันห้องเกียร์ 
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7. ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของเครื่องยนต์ เช่น ท่อยาง หม้อน้ า ฝาหม้อน้ า ถังพักน้ า ระดับน้ าระบายความ
ร้อน สายไฟ ไส้กรอง ระดับน้ ามันเครื่อง ตัวบอกสภาพกรองอากาศ ความตึงหย่อนสายพานพัดลม 

 

 
รูปที่ 5-3 ระดับน้ าในถังพักน้ า 

8. ตรวจสอบถังน้ ามันเชื้อเพลิง ฝาปิดต้องปิดได้แน่นสนิทและสามารถล็อคได้ 
9. ตรวจปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง หัวฉีด ท่อทางน้ ามัน กรอง และถ่ายน้ าออกจากกรองดักน้ า 
10. ตรวจสอบระดับน้ ามันไฮดรอลิค ฝาปิดถังไฮดรอลิค คอนโทรลวาล์ว ปั้มไฮดรอลิค 

 
รูปที่ 5-4 การตรวจเช็คระดับน้ ามันไฮดรอลิค 

11. ตรวจเช็คระดับน้ ากรดในหม้อแบตเตอรี่ สภาพของขั้วและสายไฟ 
12. ตรวจเช็คระดับน้ ามันเบรก 
13. อัดจารบีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและรองรับน้ าหนัก เช่น สลักปุ้งก๋ี สลักกระบอกไฮดรอลิค กลไกบังคับ

เลี้ยวและเพลาส่งก าลัง 
14. การข้ึนและลงเครื่องจักร ให้ใช้ทางข้ึนลงที่ผู้ผลิตเครื่องจักรได้ออกแบบไว้ซึ่งจะประกอบด้วยบันได

และราวจับ ควรใช้ทางข้ึนลงด้านซ้ายเพราะไม่มีคันบังคับควบคุมกีดขวางทางเดิน 
15. ขณะขึ้น ลงเครื่องจักร ห้ามไม่ให้ใช้มือจับพวงมาลัย คันบังคับควบคุมแทนราวจับ 
 

MAX 

MIN 

 

ฝาถังไฮดรอลิค 

 

 ตาแมวเช็คระดับน ้ามันไฮดรอลิค 
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รูปที่ 5-5 การข้ึนลงเครื่องจักรทางบันไดโดยการจับยึดสามจุด 

16. ตรวจสอบและท าความสะอาดเบาะนั่ง แผงหน้าปัด กระจกมองหลัง กระจกห้องเก๋ง พวงมาลัยและ
คันบังคับควบคุม 

17. ปรับเบาะนั่ง พวงมาลัยและกระจกมองหลังให้เหมาะสมกับตัวเอง จะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าและ
เพ่ิมความสะดวกสบายในการควบคุมเครื่องจักร เมื่อนั่งหลังพิงเบาะนั่งจะต้องเหยียบคันเร่ง เบรก 
โยกคันบังคับต่างๆได้อย่างพอดี ส าหรับรุ่นที่มีปุ่มปรับน้ าหนักท่ีเบาะนั่ง ขณะนั่งให้ปรับหน้าปัด
ด้านซ้ายของเบาะจนน้ าหนักของพนักงานขับปรากฏขึ้นบริเวณสีแดง ตามรูปที่ 5.6 การปรับน้ าหนัก
ที่ไม่ถูกต้องอาจลดประสิทธิภาพในการท างานและความสะดวกสบาย หรืออาจเกิดการบาดเจ็บเมื่อมี
แรงกระแทกขึ้นได้ 

 
รูปที่ 5-6 ปุ่มปรับน้ าหนักที่เบาะนั่ง 

18. คาดเข็มขัดนิรภัย และต้องตรวจสอบการช ารุด รอยฉีกขาดของสายเข็มขัด ถ้าดึงแล้วสายเข็มขัดไม่
ล็อคต้องท าการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
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1.2 ข้อควรปฏิบัติเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ 
1) ตรวจสอบคันบังคับควบคุมให้อยู่ในต าแหน่งว่าง คันโยกล็อคระบบไฮดรอลิคอยู่ในต าแหน่งล็อค 

(หากคันบังคับควบคุมและคันโยกล็อคระบบไฮดรอลิคไม่อยู่ในต าแหน่งดังกล่าวจะไม่สามารถ
สตาร์ทเครื่องยนต์ได้) 

2) บิดสวิทซ์กุญแจสตาร์ทไปต าแหน่ง ON 

 
รูปที่ 5-7 สวิทซ์กุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ทางด้านขวามือห้องเก๋ง 

 

3) ตรวจสอบการท างานของมาตรวัดสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัด 
4) บิดสวิทซ์กุญแจไปต าแหน่งสตาร์ท เพ่ือสตาร์ทเครื่องยนต์ 
5) เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว เดินเบาเครื่องยนต์ 3-5 นาที ระหว่างนั้นตรวจสอบการท างานของมาตร

วัดและสัญญาณเตือน คันเร่ง เสียงการท างานของเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง ระบบไฮดรอลิค 
ระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ 

6) เร่งคันเร่งให้ได้รอบการท างานของเครื่องยนต์ตามคู่มือก าหนด   โยกคันบังคับควบคุมเพ่ือ
ตรวจสอบการท างานของระบบไฮดรอลิคอย่างช้าๆ เมื่อยกคันเร่งแล้วรอบเครื่องยนต์ต้องอยู่ใน
รอบเดินเบา 

7) ยกปุ้งก๋ีหน้า เก็บปุง้ก๋ีหลังและล็อคให้เรียบร้อย 
8) ยกขาช้างข้ึนในต าแหน่งสูงสุด ลดคันเร่งมือในต าแหน่งต่ าสุด 
9) เข้าเกียร์และทดสอบการท างานของเกียร์เดินหน้า เกียร์ว่าง เกียร์ถอยหลัง ในเครื่องจักรบางรุ่น

จะมีสวิทซ์ตัดระบบส่งก าลังเมื่อต้องการก าลังจากระบบไฮดรอลิคเพ่ือตักหรือยกวัสดุ 
10) ทดสอบการท างานของระบบเบรกเมื่อต้องเดินทางบนถนนต้องล็อคแป้นเบรกเข้าด้วยกัน ห้ามใช้

แป้นเบรกแทนที่พักเท้า 
11) ทดสอบการท างานของระบบบังคับเลี้ยว หรือทดสอบการเลือกโหมดบังคับเลี้ยวแบบต่างๆ โดย

เลือกโหมดบังคับเลี้ยวให้เหมาะสมกับการใช้งานและวิธีเปลี่ยนโหมดการบังคับเลี้ยวต้องปฏิบัติ
ตามคู่มือบริษัทผู้ผลิต   
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1.3 ข้อควรปฏิบัติเมื่อน าเครื่องจักรไปใช้งาน 
1) ขณะใช้งานพนักงานขับต้องมีความระมัดระวังและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดข้ึน เช่น เสียง

ผิดปกติจากการท างานของเครื่องยนต์ ระบบส่งก าลัง ระบบไฮดรอลิค การท างานของมาตรวัด
และสัญญาณเตือนต่างๆ    

2) เครื่องจักรสามารถเคลื่อนตัวได้ทุกเกียร์จึงไม่ควรใช้เกียร์สูงโดยไม่จ าเป็น เช่น สภาพพ้ืนที่มีความ
ลาดชันเพราะอาจท าให้อุณหภูมิของน้ ามันเกียร์ และทอร์คคอนเวอเตอร์ร้อนจัด 

3) เลือกเกียร์ที่เหมาะสม ควรใช้เพียงเกียร์เดียว และห้ามเปลี่ยนเกียร์ขณะขึ้นลงทางลาดชัน 
4) ควรใช้เกียร์ 1 เมื่อต้องยกของหรือมีวัสดุน้ าหนักมากในปุ้งกี๋หน้า หรือเคลื่อนที่เข้าใกล้ทางที่มี

โคลนลึก 
5) ห้ามใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ เมื่อขับบนถนนหรือพ้ืนแข็ง เพราะจะท าให้ยางสึกหรอและ

สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
6) การขับเครื่องจักรผ่านน้ าลึก ต้องไม่ให้ระดับน้ าสูงกว่าท่อหายใจของชุดเพลาหน้าและชุดเพลา

หลัง 
7) เมื่อต้องท างานร่วมกับเครื่องจักรอ่ืน ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ความ

ประมาท สภาพพ้ืนที่ที่ไม่ปลอดภัย พึงระลึกและปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยเสมอ 

1.4 ข้อควรปฏิบัติหลังเลิกการใช้งานเครื่องจักร 
1) ควรหาที่จอดเครื่องจักรบนพ้ืนราบและมีความปลอดภัย 
2) เหยียบเบรกเพ่ือจอดเครื่องจักร ปลดเกียร์ว่างใส่เบรกจอด (Parking Brake) แล้วจึงค่อยปล่อย

เบรกเท้า 
3) วางปุ้งก๋ีหน้าลงบนพ้ืน 
4) วางขาช้างลงบนพื้น วางชุดขุดหลังลงบนพื้น (ลักษณะการวางตามหนังสือคู่มือผู้ผลิต) 
5) ตรวจเช็คคันบังคับควบคุมให้อยู่ในต าแหน่งว่าง และปิดสวิทช์ไฟที่ไม่จ าเป็น (ยกเว้นในบางกรณี

อาจต้องเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้) 
6) เดินเบาเครื่องยนต์ประมาณ 3-5 นาที   
7) ปิดสวิทช์กุญแจเพ่ือดับเครื่องยนต์แล้วดึงกุญแจออก 
8) ลงจากเครื่องจักรโดยใช้บันไดส าหรับขึ้นลงเครื่องจักร 
9) ล็อคประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย 
10) ล็อคฝาปิดเครื่องยนต์ ฝาถังน้ ามันเชื้อเพลิง ฝาถังไฮดรอลิค 
11) ตรวจสภาพและท าความสะอาดโดยรอบเครื่องจักร 
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รูปที่ 5-8 การจอดเครื่องจักรที่ถูกวิธีหลังการใช้งาน 

หมายเหตุ พนักงานขับควรศึกษาขั้นตอนและลักษณะการจอดเครื่องจักรที่ถูกวิธีจากหนังสือคู่มือผู้ผลิต 

1.4 การขนย้ายรถตักหน้า ขุดหลังด้วยรถบรรทุก 
 รถบรรทุกส าหรับขนย้ายเครื่องจักรต้องมีขนาดความกว้างและความยาวเพียงพอ สามารถรับน้ าหนักของ
รถตักหน้า ขุดหลังได้มีจุดส าหรับผูกรั้งด้วยโซ่ สะพานทางขึ้นลงต้องมั่นคงแข็งแรงไม่มีคราบน้ ามันและจารบี  และ
เมื่อบรรทุกเครื่องจักรแล้วไม่ควรมีความสูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด  โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1) ใส่เบรกมือ หนุนล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรถบรรทุก 
2) ตรวจดูต าแหน่งสะพานทางขึ้นลง 
3) ปรับต าแหน่งชุดตักหน้าและขุดหลังเช่นเดียวกับการเดินทางบนถนน 
4) เคลื่อนเครื่องจักรเข้าหารถบรรทุกและขับข้ึนอย่างระมัดระวัง 
5) เมื่อเครื่องจักรจอดในต าแหน่งที่ปลอดภัยแล้วให้ใส่เบรกมือ ปลดเกียร์ว่าง วางอุปกรณ์ท างาน

เช่น ปุ้งกี๋หน้า-หลัง ลงบนพื้นรถบรรทุก 
6) ใส่ล็อคสวิง 
7) ดับเครื่องยนต์ ล็อคประตูห้องเก๋งและครอบปากท่อไอเสีย 
8) หนุนล้อเครื่องจักรด้วยขอนไม้ แล้วผูกรั้งเครื่องจักรด้วยโซ่ตามจุดต่างๆ ตามรูป 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5-9 ลักษณะการขนย้ายด้วยรถบรรทุกและการผูกรั้งเครื่องจักรด้วยโซ่ 
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2. วิธีการบ ารุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง 

 ก่อนน าเครื่องจักรไปใช้งานควรศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการบ ารุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง  
ที่ถูกต้องจากหนังสือคู่มือการใช้  ซึ่งจะสรุปไว้เป็นตารางเพ่ือให้อ่านเข้าใจง่ายและครอบคลุมในทุกประเด็น    
พนักงานขับสามารถดูและกระท าได้ด้วยตัวเองหรือน าเครื่องจักรเข้ารับบริการจากช่างปรับซ่อมและพนักงานหล่อ
ลื่นตามระยะเวลาก าหนดไว้ ตามตัวอย่างตารางที่ 5.1 

ตารางท่ี 5-1 ตารางการท าบริการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ล าดับที่ 
 

จุดบริการ 
ก าหนดระยะบริการ (ชม.)  

หมายเหต ุ10 50 100 250 500 1,000 2,000 
1 ระดับน้ ามันเครื่อง         
2 น้ ามันเครื่อง         
3 กรองน้ ามันเครื่อง         
4 กรองอากาศ         
5 กรองน้ ามันเชื้อเพลิง         
6 กรองดักน้ า         
7 น้ าหล่อเย็น         
8 สายพานเครื่องยนต ์         
9 ระยะหา่งวาล์วเครื่องยนต ์         

10 ระดับน้ ามันเกียร ์         
11 น้ ามันเกียร ์         
12 กรองน้ ามันเกียร ์         
13 กรองลวดเกียร ์         
14 ระดับน้ ามันห้องเพลา         
15 น้ ามันห้องเพลา         
16 ล้อยาง,นัทล้อ         
17 แรงดันลมยาง         
18 ลูกปืนสลักดุมล้อ         
19 ชิ้นส่วนและจุดหมุนระบบบังคับเลี้ยว         
20 เพลาขับ         
21 ระดับน้ ามันไฮดรอลิค         
22 น้ ามันไฮดรอลิค         
23 กรองน้ ามันไฮดรอลิค         
24 สาย,ข้อต่อ,กระบอกไฮดรอลิค         
25 ระดับน้ ามันเบรก         
26 แบตเตอรี่         
27 สลัก,ข้อต่อ,จุดหมุนอุปกรณ์ท างาน         
28 ปุ้งกี๋หน้า,ปุ้งกี๋หลัง,อุปกรณ์พิเศษ         
29 โครงสร้างและห้องเก๋ง         

ตรวจเช็ค          ตรวจเช็ค/ อัดจารบี     เดรนและท าความสะอาด         เปลี่ยน 
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 จากตารางที่ 5-1 ท าให้รู้จุดและต าแหน่งที่ต้องตรวจเช็คหรือท าบริการเครื่องจักรโดยสามารถแยก
ขั้นตอนและวิธีการบ ารุงรักษาได้ ดังนี้ 

2.1 การบ ารุงรักษาประจ าวัน 
 การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักรประจ าวันหรือไม่เกิน 10 ชั่วโมงการท างานนั้น คือขั้นตอนและการ
ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนน าไปใช้งานตามปกตินั่นเอง เป็นหน้าที่โดยตรงของพนักงานขับเครื่องจักร วิธีการหรือจุด
ที่ต้องบ ารุงรักษานั้นให้ดูจากตารางการบ ารุงรักษาในหนังสือคู่มือผู้ผลิต เพราะในเครื่องจักรแต่ละรุ่นอาจจะมีการ
ติดตั้งและลักษณะของอุปกรณ์ท างานทีมีความแตกต่างกัน 

2.2 การบ ารุงรักษาตามก าหนดระยะเวลา 
 เมื่อต้องบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามอายุการใช้งาน ต้องจอดเครื่องจักรตามวิธีการจอดที่ถูกต้องตามคู่มือ
ผู้ผลิตคือจอดบนพ้ืนราบ ใส่เบรกมือ วางอุปกรณ์การท างานลงบนพื้นถ้ามีความจ าเป็นต้องยกอุปกรณ์ควรมีตัวค้ า
ยันเพื่อความปลอดภัยควรดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจสตาร์ทออกทุกครั้ง 
 

 
รูปที่ 5.10 การใส่ตัวค้ ายันที่กระบอกไฮดรอลิคยกปุ้งก๋ีหน้า 

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามก าหนดระยะเวลาการใช้งาน  มีดังนี้ 

1) การอัดจารบี  
การอัดจารบีควรท าความสะอาดหัวอัดจารบีและบริเวณสลักหรือจุดหมุนเสียก่อน และถ้าต้องอัดจารบี

บริเวณใต้เครื่องจักรก็ให้ใช้ไม้หนุนใต้ยางทั้ง 4 ล้อ  ต าแหน่งหัวอัดจารบีควรศึกษาจากคู่มือการใช้งานของ
บริษัทผู้ผลิต 

อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ต้องอัดจารบี มีดังนี้ 
1. ชุดตักด้านหน้า 
2. ชุดขุดหลัง 
3. ชุดขาช้าง 
4. คานหน้าแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 
5. ชุดเพลาหน้าแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 
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6. ชุดเพลาหลังแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 
7. เพลาขับหน้า 
8. เพลาขับหลัง 
9. เพลาขับปั้มไฮดรอลิค 
10. สลักและเพลาขับอุปกรณ์พิเศษ 
11. ชิ้นส่วนและจุดหมุนระบบบังคับเลี้ยว 

2) การท าความสะอาดและเปลี่ยนกรองอากาศ  
เมื่อมีสัญญาณไฟเตือนหรือสัญญาณกรองอากาศตัน ควรถอดกรองอากาศออกมาเป่าท าความสะอาด วิธี

ปฏิบัติ ดังนี้  
1. ดับเครื่องยนต์ 
2. ถอดฝาครอบเครื่องยนต์ด้านฝากรองอากาศออก 
3. ท าความสะอาดด้านนอกหม้อกรองอากาศ 
4. ถอดฝาครอบกรองออก และถอดเฉพาะกรองลูกนอกออกมาเป่าท าความสะอาด 
5. ใช้ลมเป่าจากด้านในออกด้านนอก 
6. หากเป่าท าความสะอาดกรองอากาศครบ 6 ครั้ง ควรเปลี่ยนใหม่ 
7. ตรวจสอบซีลยางกันฝุ่น 
8. ประกอบกรองอากาศ ปิดฝาครอบหม้อกรอง  

การเปลี่ยนกรองอากาศ (เปลี่ยนทุก1,000 ชั่วโมง)  
1. ดับเครื่องยนต์ 
2. ถอดฝาครอบกรองออก และถอดกรองทั้งลูกในและลูกนอกออก 
3. เมื่อต้องถอดกรองอากาศลูกใน ควรถอดท่ออากาศเข้าท่อไอดีออกด้วยเพื่อป้องกันฝุ่นผงเข้า

เครื่องยนต์ 
4. ท าความสะอาดด้านในหม้อกรอง  
5. เปลี่ยนกรองอากาศท้ังลูกในและลูกนอก  
6. ปิดฝาครอบกรองอากาศ ประกอบท่ออากาศเข้าท่อไอดี 
7. ตรวจเช็คและท าความสะอาด ปิดฝาครอบเครื่องยนต์ 

3) การตรวจเช็คระดับ การเปลี่ยนกรองและการถ่ายน  ามันเครื่อง 
การตรวจเช็คระดับน้ ามันเครื่อง  
1. ดับเครื่องยนต์ แต่ถ้าต้องการตรวจเช็คระดับควรตรวจก่อนการใช้งานเครื่องจักรประจ าวัน 
2. เปิดฝาครอบเครื่องยนต์ด้านที่มีเหล็กวัดระดับและกรองน้ ามันเครื่อง 
3. ดึงเหล็กวัดระดับน้ ามันเครื่องออก 
4. ท าความสะอาดเหล็กวัดด้วยผ้าสะอาดแล้วใส่คืนกลับที่เดิมดันเข้าไปให้สุด 
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5. ดึงเหล็กวัดออกมาอีกครั้ง ให้ระดับน้ ามันเครื่องอยู่ระหว่าง L กับ Hแต่ถ้าท างานในพ้ืนที่ลาดเอียง
ควรให้ระดับน้ ามันเครื่องอยู่ที่ต าแหน่ง H ของเหล็กวัด 

 

   
รูปที่ 5-11 การตรวจเช็คระดับน้ ามันเครื่อง 

6. ถ้าระดับต่ ากว่า L ควรเติมน้ ามันเครื่องชนิดและค่าความหนืดเดียวกับท่ีใช้อยู่   
7. ใส่เหล็กวัดเข้าที่เดิม ท าความสะอาดบริเวณฝาเติมและก้านจับเหล็กวัด 

การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง และกรองน้ ามันเครื่อง (เปลี่ยนถ่ายทุก  250 ชั่วโมง) วิธีปฏบิัติ 
1. เตรียมเครื่องมือ ผ้าเช็ดมือถาดรองและน้ ามันเครื่องปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. ดับเครื่องยนต์ ถ้าเครื่องเย็นให้อุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 5 นาท ี
3. ท าความสะอาดบริเวณกรอง ฝาเติมและปลั๊กถ่ายน้ ามันเครื่อง 
4. เปิดฝาเติม และถอดปลั๊กเพ่ือถ่ายน้ ามันเครื่องลงในถาดรองที่เตรียมไว้ เมื่อน้ ามันไหลออกหมดแล้วให้

ขันปลั๊กเข้าที่เดิมให้แน่น (เพ่ือป้องกันการรั่วซึมของน้ ามันเครื่อง ควรเปลี่ยนแหวนรองปลั๊กถ่ายทุก
ครั้ง) 

5. ถอดกรองน้ ามันเครื่องออกด้วยประแจถอดกรอง 
 

 
รูปที่ 5-12 การถอดกรองน้ ามันเครื่องด้วยประแจถอดกรอง 

6. ไม่ควรเติมน้ ามันเครื่องลงไปในกรองลูกใหม่ 
7. เปลี่ยนกรองและให้ใช้น้ ามันเครื่องทาที่โอริงเพ่ือหล่อลื่นและป้องกันการฉีกขาดขณะขัน 
8. ขันกรองเข้ากับฐานกรองให้แน่นพอตึงด้วยมือ 
9. เติมน้ ามันเครื่องให้ได้ระดับปิดฝาเติมให้แน่นด้วยมือ 
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10. สตาร์ทเครื่องยนต์ ตรวจเช็ครอยรั่วของน้ ามันเครื่อง 
11. ดับเครื่องยนต์ ดึงเหล็กวัดเพื่อตรวจเช็คระดับน้ ามันเครื่องให้อยู่ระหว่าง L กับ H 

หมายเหตุ เพ่ือป้องกันการสึกหรอจากการที่เครื่องยนต์ติดโดยยังไม่มีน้ ามันเครื่องหล่อเลี้ยงเพียงพอ  ให้ถอดฟิวส์
โซลินอยด์วาล์วปั้มน้ ามันเชื้อเพลิงออก แล้วให้สตาร์ทเครื่องยนต์จนกว่าไฟเตือนแรงดันน้ ามันเครื่องจะดับ 
  
4) การตรวจเช็คระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์และเปลี่ยนถ่ายน  าหล่อเย็น 
การตรวจเช็คระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์  

1. ควรตรวจเช็คประจ าวันก่อนการใช้งาน หากเครื่องจักรถูกใช้งานไปแล้วต้องรอให้เครื่องเย็นก่อน 
2. ตรวจเช็คระดับน้ าในถังพักน้ าให้อยู่ระหว่าง MAX กับ MIN 
3. ตรวจเช็คสภาพและความตึงหย่อนสายพานพัดลมเครื่องยนต์  โดยให้มีค่าความตึงหย่อนประมาณ ½ 

นิ้ว  
4. ตรวจสภาพใบพัดลม หม้อน้ า ท่อยางหม้อน้ าปั้มน้ า และถังพักน้ า 

การเปลี่ยนถ่ายน้ าหล่อเย็น (เปลี่ยนถ่ายทุก 2,000 ชั่วโมง) 
1. เปิดฝาหม้อน้ า ถ้าเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่และน้ ายังมีแรงดันต้องเอาผ้ารองมือแล้วค่อยๆ คลายเพ่ือ

ระบายแรงดัน ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีฝาหม้อน้ าให้ถอดท่อยางจากถังน้ าส ารองเข้าหม้อน้ าออก 
2. ถอดปลั๊กรูระบายน้ าหล่อเย็นออก เพ่ือถ่ายน้ าและล้างระบบหล่อเย็น 
3. เมื่อน้ าหมด ขันปลั๊กให้แน่น 
4. ตรวจเช็คสภาพฝาหม้อน้ า วาล์วกันกลับและสภาพซีลยาง 
5. เติมน้ าสะอาดในหม้อน้ า และระดับในถังส ารองให้อยู่ที่ระดับ MIN 
6. เติมน้ ายารักษาหม้อน้ า ควรเป็นชนิดและอัตราส่วนผสมที่ผู้ผลิตแนะน า 
7. ขันท่อยางจากถังน้ าส ารองเข้าหม้อน้ าให้แน่น 
8. สตาร์ทเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาให้น้ าหมุนเวียน เติมน้ าให้ได้ระดับ 
9. ปิดฝาหม้อน้ า เร่งเครื่องยนต์ ให้อยู่ในอุณหภูมิท างาน 
10. ดับเครื่องยนต์ ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ าหล่อเย็น 

5) การท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศห้องเก๋ง 
 แผ่นกรองอากาศท าหน้าที่กรองฝุ่นผงจากภายนอกห้องเก๋ง  เปรียบเหมือนเครื่องฟอกอากาศของระบบ
ปรับอากาศภายในห้องเก๋ง  ย่อมต้องดูแลบ ารุงรักษาเช่นเดียวกับกรองอากาศของเครื่องยนต์ วิธีปฏิบัต ิ

1. คลายนัทล็อค เพ่ือถอดฝาครอบกรองออก 
2. ถอดกรองออก ใช้ลมเป่าจากด้านในออกด้านนอกหรือด้านตรงข้ามลูกศรบนเสื้อกรอง 
3. ประกอบกรองกลับเข้าท่ีและปิดฝาครอบ ขันนัทล็อคให้แน่น 

 

 



 5-12 บทที่ 5 การใช้และบ ารุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง 

6) การถ่ายน  า ตะกอนและการเปลี่ยนกรองน  ามันเชื อเพลิง 
 การถ่ายน้ าและตะกอนนั้นควรท าเมื่อตรวจเช็คเครื่องจักรประจ าวันหรือเมื่อมีไฟเตือนบนแผงหน้าปัด  
เพ่ือป้องกันการช ารุดเสียหายของระบบน้ ามันเชื้อเพลิง วิธีปฏิบัติ 

1. ท าความสะอาดบริเวณกรองดักน้ าหรือกรองแบบถ้วยแก้ว 
2. คลายนัทที่ใต้กรองเพื่อถ่ายน้ าออกจากระบบน้ ามันเชื้อเพลิง แล้วขันกลับให้แน่น 
3. ถ้ากรองเป็นแบบถ้วยแก้วให้ถอดออกมาล้างท าความสะอาดด้วยน้ ามันเชื้อเพลิง เมื่อถอดออกมาต้อง

ตรวจสภาพซีลยางและการแตกร้าวของถ้วยแก้วด้วยทุกครั้ง ประกอบกรองให้เรียบร้อย 
4. ไล่ลมออกจากระบบ แล้วสตาร์ทเครื่องยนต์เพ่ือตรวจสอบการรั่วซึม 

การเปลี่ยนกรองน้ ามันเชื้อเพลิง (เปลี่ยนทุก 500 ชั่วโมง) วิธีปฏิบัต ิ
1. ท าความสะอาดฐานกรองและภายนอกกรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
2. ถอดกรองน้ ามันเชื้อเพลิงออกด้วยมือหรือประแจถอดกรอง 
3. เปลี่ยนกรองน้ ามันเชื้อเพลิงขันให้แน่นด้วยมือ 
4. ไล่ลมออกจากระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
5. สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบ 
การท าบริการระบบเชื้อเพลิงควรตรวจเช็คชิ้นส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับระบบเชื้อเพลิงด้วยทุกครั้ง เช่น ท่อ

ทางน้ ามันเชื้อเพลิง ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง สายไฟ เป็นต้น 

7) การเปลี่ยนไส้กรองน  ามันเกียร์ (เปลี่ยนทุก 500 ชั่วโมง) และการเปลี่ยนถ่ายน  ามันเกียร์ (เปลี่ยนทุก 
1,000 ชั่วโมง)  

1. เตรียมเครื่องมือ ผ้าเช็ดมือ ไส้กรอง ถาดรองน้ ามัน น้ ามันเกียร์ในปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน 
2. คลายปลั๊กถ่ายน้ ามันเกียร์เพ่ือถ่ายน้ ามันลงถาดรอง เมื่อน้ ามันออกหมดแล้วให้ขันปลั๊กเข้าที่เดิมให้

แน่น  
3. ถอดนัทยึดกรองลวดแล้วดึงกรองออกพร้อมปะเก็นกันรั่ว 
4. ล้างท าความสะอาดกรองลวดด้วยน้ ามันเชื้อเพลิง 
5. เปลี่ยนปะเก็นใหม่ ประกอบกรองเข้าที่เดิมแล้วขันนัทยึดให้แน่น 
6. ถอดกรองเกียร์ออก    
7. เปลี่ยนกรองเกียร์ใหม่ โดยทาน้ ามันเกียร์เพ่ือหล่อลื่น   ขันพอโอริงส าผัสกับฐานกรองแล้วขันให้แน่น

ด้วยมือหรือตามคู่มือผู้ผลิตก าหนด 
8. เติมน้ ามนัเกียร์ทางเหล็กวัดระดับ ให้อยู่ในขีดระดับที่ก าหนด 
9. สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อตรวจเช็คการรั่วซึม 

 

 



 5-13 บทที่ 5 การใช้และบ ารุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง 

8) การเปลี่ยนกรองน  ามันไฮดรอลิค (เปลี่ยนทุก 500 ชั่วโมง) และเปลี่ยนถ่ายน  ามันไฮดรอลิค (เปลี่ยนถ่าย
ทุก 1,000 ชั่วโมง) วิธีปฏิบัติ  

1. เตรียมเครื่องมือ ผ้าส าหรับท าความสะอาด ถาดรองน้ ามัน ไส้กรองและน้ ามันไฮดรอลิคปริมาณ
เพียงพอต่อการใช้งาน    

2. จอดเครื่องจักรตามคู่มือก าหนด เช่นถ้าเป็นเครื่องจักรของJCB ให้วางชุดตักหน้าลง วางขาช้างลงบน
พ้ืน วางบูมชุดขุดหลังลงบนพ้ืน หดกระบอกไฮดรอลิคชุดขุดเข้าสุด 

3. ใช้กุญแจเปิดฝาถังไฮดรอลิค คลายปลั๊กที่ใต้ถังเพ่ือถ่ายน้ ามันลงในถาดรอง เมื่อน้ ามันหมดขันปลั๊ก
กลับที่เดิมให้แน่น 

4. คลายนัทยึดฝาครอบกรองที่ถังไฮดรอลิคออก   
5. ดึงชุดสปริงกดกรองออก แล้วดึงกรองออก 
6. ถ้าหากกรองมีปลอกกรองอีกชั้น ก็ให้ถอดกรองออกจากปลอกกรองเพ่ือเปลี่ยนเฉพาะกรอง โดยหมุน

กรอง 90 องศาแล้วดึงออก ส่วนปลอกกรองให้ใช้วิธีท าความสะอาด 
7. ประกอบกรองเข้ากับปลอกกรองโดยหมุน 90 องศา แล้วใส่ชุดกรองเข้าไปในถัง ประกอบชุดสปริง

ดันกรอง ตรวจเช็คสภาพซีลยางและปะเก็น 
8. ใส่ฝาปิดกรองแล้วขันให้แน่น 
9. เติมน้ ามันไฮดรอลิคให้ได้ระดับ ปิดฝาถังไฮดรอลิค สตาร์ทเครื่องยนต์เพ่ือตรวจเช็คการรั่วซึม 

  

9) การตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน  ามันชุดเพลาหน้าและเพลาหลังส าหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ (เปลี่ยนถ่ายทุก 
1,000 ชั่วโมง) 

การตรวจเช็คระดับน้ ามันชุดเพลาหน้าและเพลาหลัง 
1. จอดเครื่องจักรบนพ้ืนราบ 
2. ท าความสะอาดบริเวณปลั๊กส าหรับเติม/เช็คระดับ แล้วคลายออก น้ ามันต้องอยู่ระดับเสมอกับรู ถ้า

สูงกว่าก็ให้น้ ามันไหลออกจนได้ระดับ ถ้าต่ ากว่าก็ให้เติมจนได้ระดับ 
3. ขันปลั๊กส าหรับเติม/เช็คระดับให้แน่น  
การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันชุดเพลาหน้าและเพลาหลังส าหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ  
1. เตรียมเครื่องมือ ผ้าส าหรับท าความสะอาดถาดรองน้ ามัน น้ ามันเกียร์ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้

งาน 
2. ท าความสะอาดบริเวณปลั๊กส าหรับเติม/เช็คระดับ แล้วคลายออก 
3. ท าความสะอาดบริเวณปลั๊กส าหรับถ่าย แล้วคลายออกให้น้ ามันลงในถาดรอง เมื่อน้ ามันหมดขันปลั๊ก

กลับเข้าท่ีเดิมให้แน่น 

4. เติมน้ ามนัทางปลั๊กส าหรับเติม/เช็คระดับ เมื่อน้ ามันเสมอรูระดับก็ให้ขันปลั๊กให้แน่น 

10) การตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน  ามันดุมล้อ ส าหรับรุ่นขับเคลื่อน4 ล้อ (เปลี่ยนทุก 2,000ชั่วโมง) 
ควรตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ ามันดุมล้อควรท าทุกล้อ ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

เพราะน้ ามันแยกระบบออกจากกัน 
 



 5-14 บทที่ 5 การใช้และบ ารุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง 

การตรวจเช็คระดับน้ ามันดุมล้อ 
1. จอดเครื่องจักรตามคู่มือก าหนด โดยให้ขีด  OIL LEVEL ที่ดุมล้อขนานกับพ้ืนตามรูปที่ 5.14   

 

 
รูปที่ 5-14 ระดับน้ ามันดุมล้อ 

 

2. ท าความสะอาดบริเวณปลั๊กส าหรับเติม/เช็คระดับ แล้วคลายออกน้ ามันต้องอยู่ระดับเสมอกับรู ถ้าสูง
กว่าก็ให้น้ ามันไหลออกจนได้ระดับ ถ้าต่ ากว่าก็ให้เติมจนได้ระดับ 

3. ขันปลั๊กส าหรับเติม/เช็คระดับให้แน่น 

การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันดุมล้อส าหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ  
1. เตรียมเครื่องมือ ผ้าส าหรับท าความสะอาดถาดรองน้ ามัน น้ ามันเกียร์ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้

งาน 
2. จอดเครื่องจักรตามคู่มือก าหนด โดยให้ขีด OIL LEVEL ที่ดุมล้ออยู่ในแนวดิ่งกับพ้ืนตามรูปที่ 5.15  

 
             

รูปที่ 5-15 ปลั๊กถ่ายน้ ามันดุมล้อ 

3. ท าความสะอาดบริเวณปลั๊กส าหรับเติม/เช็คระดับ แล้วคลายออกเพ่ือถ่ายน้ ามันลงในถาดรอง 
4. เลื่อนล้อแล้วจอดเครื่องจักร โดยให้ขีด OIL LEVEL ที่ดุมล้อขนานกับพ้ืน 

5. เติมน้ ามันทางปลั๊กส าหรับเติม/เช็คระดับ เมื่อน้ ามันเสมอรูระดับก็ให้ขันปลั๊กให้แน่น 

11) การการตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน  ามันชุดเพลาหน้าเพลาหลังและดุมล้อส าหรับรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ 
(เปลี่ยนถ่ายทุก 2,000 ชั่วโมง)  
 ส าหรับการการการตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ ามันชุดเพลาหน้า เพลาหลังและดุมล้อส าหรับรุ่นบังคับ
เลี้ยว 2 ล้อนั้น  มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับรุ่นที่มีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ  แต่ให้ท าเฉพาะชุดล้อหลัง
เท่านั้น 

ปลั๊กถ่ายน ้ามัน 

ปลั๊กระดับและถ่ายน ้ามัน 

ระดับน ้ามัน 



บทที่ 6 
ความปลอดภัยในการใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง 

 

1. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลัง 
1. ควรตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานทุกครั้ง หากต้องจอดพักเป็นเวลานานหรือท างานต่อเนื่อง

เป็นเวลานานควรจะตรวจเช็คเครื่องจักรใหม่อีกครั้ง 
2. ไม่ควรเดินหรือท างานใต้อุปกรณ์ท างานขณะก าลังยกอยู่ 
3. ตรวจเช็คสภาพยางและแรงดันลมยางก่อนการใช้งาน ไม่ควรใช้งานยางที่บวม มีรอยฉีกขาดหรือสึก

หรอหมดสภาพการใช้งาน 
4. การข้ึนลงเครื่องจักรต้องใช้ทางขึ้นและราวมือจับส าหรับขึ้นลงเท่านั้น รองเท้าและบันไดต้องมีความ

สะอาดไม่ลื่น ห้ามใช้มือจับคันบังคับควบคุมหรือพวงมาลัยเพ่ือขึ้นเครื่องจักร 
5. การเปิดและปิดหน้าต่างด้านหลังซึ่งมีน้ าหนักมาก ควรขยับเบาะไปทางด้านหน้าเพ่ือจะได้มีพ้ืนที่

ส าหรับดึงหน้าต่างได้สะดวก 
6. ควรต้องเพ่ิมความระมัดระวังหากใช้ปุ้งกี๋หลังท างานขณะต้องเปิดหน้าต่างหลัง   เพราะปุ้งกี๋อาจโดน

กระจกได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 6-1 การเปิดกระจกมองหลังท างานควรระมัดระวังไม่ให้โดนปุ้งกี๋ 

 

7. หากมีปุ่มส าหรับปรับเบาะ ควรปรับให้เหมาะสมกับน้ าหนักตัว โดยให้ตัวเลขน้ าหนักตัวอยู่ใน
ต าแหน่งสีแดงจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและช่วยลดแรงกระแทกไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ 

8. ควรคาดเข็มขัดนิรภัยขณะใช้งานเครื่องจักรทุกครั้งเพ่ือป้องกันการหลุดกระเด็นออกจากเบาะนั่งและ
ตัวเครื่องจักร ถึงแม้โครงสร้างของหัวเก๋งและหลังคาจะมีความแข็งแรงก็ตาม 

9. ห้ามใช้เข็มขัดท่ีมีรอยฉีกขาดหรือสึกหรอ 
10. เมื่อตรวจสอบการท างานแล้วเข็มขัดไม่ล็อค ควรซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ 
11. ขณะท างานควรให้ลมพัดมาทางด้านหลังเพ่ือป้องกันฝุ่นและควันไอเสีย 
12. หากติดหล่มให้ใช้ปุ้งกี๋หน้าหรือหลังช่วย โดยใช้เล็บปุ้งกี๋จิกลงบนพ้ืนแล้วหงายปุ้งกี๋เพ่ือดันออกจาก

หล่ม 

  



 6-2 บทที่ 6 ความปลอดภัยในการใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6-2 การใช้ปุ้งกี๋หลังช่วยดันรถตักหน้า ขุดหลังขึ้นจากหล่ม 

13. ไม่ควรต่อสายพ่วงแบตเตอรี่เพ่ือสตาร์ทโดยตรงที่มอเตอร์สตาร์ท เพราะถ้าเกียร์ไม่ได้อยู่ในต าแหน่ง
ว่างเครื่องจักรจะเคลื่อนที่ทันที 

14. ตรวจดูขั้วบวกและข้ัวลบให้ถูกต้องก่อนพ่วงแบตเตอรี่ ห้ามใช้ค่าแรงเคลื่อนที่สูงกว่า และให้ปิดสวิทซ์
วงจรอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสตาร์ทเครื่องยนต์ 

15. ขณะขับเคลื่อน ห้ามใช้คันเร่งมือให้ใช้แป้นคันเร่งเท้าเพ่ือควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
16. ควรใช้คานล็อคแป้นเบรกเมื่อต้องเบรกเครื่องจักรขณะขับด้วยความเร็ว เพื่อป้องกันการเหวี่ยงหรือ

เสียการทรงตัว 
17. ห้ามเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ทันทีทันใด การเดินหน้าหรือถอยหลังควรใช้เบรกให้หยุดก่อนทุกครั้ง 
18. ห้ามใช้เบรกจอดเพื่อชะลอความเร็ว ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน 
19. ห้ามใช้ไฟส่องสว่างเวลาท างานกลางคืนและไฟกระพริบฉุกเฉินขณะขับบนถนนในเวลากลางวัน   

เพราะอาจรบกวนการมองของผู้อื่นและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
 

 
รูปที่ 6-4 ไฟส่องสว่างเพ่ือการท างานและไฟกระพริบ 

20. การเปลี่ยนโหมดบังคับเลี้ยวที่ไม่ถูกต้อง อาจท าให้ประสิทธิภาพการเลี้ยวลดลงและอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุ 

21. พวงมาลัยที่ปรับระดับได้ ต้องล็อคให้แน่นก่อนเคลื่อนที่เครื่องจักร 

 

 

ไฟแสงสว่างด้านหน้า 

ไฟส่องสว่างเวลาท างานกลางคืนดา้นหน้า ไฟส่องสว่างเวลาท างานกลางคืนดา้นหลัง 
ไฟไซเรน 

ไฟเลี้ยวและกระพริบฉุกเฉิน 

ไฟเลี้ยวและกระพริบฉุกเฉิน 



 6-3 บทที่ 6 ความปลอดภัยในการใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง 

22. การวางขาช้างลงบนพ้ืนต้องระวังบุคคลที่อยู่ใกล้อาจถูกทับ หรือสิ่งของได้รับความเสียหาย 
23. การวางขาช้างต้องบังคับควบคุมจากบนตัวเครื่องจักรเท่านั้น 
24. การบังคับชุดอุปกรณ์การท างาน ต้องท าขณะนั่งบนที่นั่งคนขับเท่านั้น 
25. ห้ามใส่สลักล็อคสวิงปุ้งกี๋หลังเองจากภายในเครื่องจักร เพราะหากไปถูกคันโยกโดยไม่ได้ตั้งใจอาจท า

ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
26. ก่อนวางอุปกรณ์การท างานลงบนพื้น ต้องแน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นอยู่ใกล้เครื่องจักร 
27. ห้ามไม่ให้มีชิ้นส่วน สิ่งของตกหรือกลิ้งไปมาบนพ้ืนห้องคนขับ 
28. ควรท างานในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพ่ือป้องกันอันตรายจากแก๊สพิษของไอเสีย 
29. การบังคับเลี้ยว 4 ล้อ ต้องตรวจดูระยะห่างกับสิ่งกีดขวางทางด้านหลังก่อนการเลี้ยว 
30. หา้มเปลี่ยนเกียร์สูงมาเกียร์ต่ าทันทีทันใด อาจท าให้เครื่องจักรลดความเร็วหรือหยุดอย่างกะทันหัน 

ท าให้เสียการทรงตัวและเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
31. การตักดินหรือกองวัสดุที่มีลักษณะกองสูง ต้องตักส่วนที่ยื่นออกมาเสียก่อนเพ่ือป้องกันอันตรายจาก

การพังทลาย 
32. ก่อนการใช้ชุดขุดหลัง ต้องจอดเครื่องจักรบนพ้ืนที่มั่นคงและปลอดภัยเสมอ 
33. การยกของต้องมั่นใจว่าตะขอ โซ่ และสลิงมีความแข็งแรงเพียงพอ ควรวางขาช้างลงเพ่ือช่วยรับ

น้ าหนัก ลองทดสอบยกของดูให้สูง 1-2 นิ้ว หากยกไม่ได้ให้รีบวางลงทันที และควรใช้สัญญาณมือ
ช่วยเพื่อความปลอดภัย 

34. การขนย้ายเครื่องจักรโดยใช้รถบรรทุก พ้ืนรถบรรทุกต้องมีความสะอาดไม่มีคราบน้ ามันหรือจารบี 
และตัวรถบรรทุกต้องมีพ้ืนที่เพียงพอและสามารถรองรับน้ าหนักเครื่องจักรได้ ก่อนการเคลื่อนย้าย
ต้องผูกรั้งด้วยโซ่ให้เรียบร้อย 

35. การข้ึนลงรถบรรทุก พนักงานขับต้องรู้ว่าน้ าหนักหรือจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องจักรอยู่ที่ต าแหน่งใด เพื่อ
ป้องกันการพลิกคว่ า เช่น รถตักหน้าขุดหลังที่ใช้ล้อหน้าขนาดเล็กน้ าหนักและจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ค่อน
มาทางด้านหลัง ควรเพิ่มความระมัดระวังหากต้องขับเอาด้านหน้าขึ้นรถบรรทุกท่ีท้ายรถมีความลาด
เอียงอาจท าให้ล้อหน้าเครื่องจักรยกข้ึนและพลิกคว่ าได้ 

36. เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่ใช้การจัดเก็บชุดขุดหลังอยู่ต าแหน่งยื่นออกตรงกลาง ถ้าชุดขุดหลังยื่น
ออกมาเกิน 1 เมตร ควรติดป้ายและไฟเตือนเพื่อความปลอดภัย 

2. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
1. ไม่ควรปรับซ่อมหรือบ ารุงรักษาขณะที่อุปกรณ์ก าลังยกอยู่  หากมีความจ าเป็นควรใช้อุปกรณ์ค้ ายัน

หรือล็อคให้เรียบร้อย 

2. คันบังคับควบคุมต้องมีความสะอาด ไม่เปียกลื่นจากคราบน้ ามันและจารบี 
3. การถอดสลักปุ้งก๋ี ควรยืนที่ด้านข้างของปุ้งกี๋ เนื่องจากเม่ือสลักหลุดออก แขนบูมและปุ้งก๋ีอาจทับได้ 
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4. เมื่อเครื่องจักรช ารุดเสียหายไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ห้ามลากเป็นระยะทางเกิน1.5 กิโลเมตร และ
ความเร็วไม่ควรเกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงควรใช้เพลาแข็งเมื่อต้องการลากเครื่องจักรเพ่ือป้องกัน
การชนเมื่อต้องชะลอความเร็ว 

5. ควรระวังความร้อนจากท่อไอเสียและเครื่องยนต์ เมื่อต้องการการถอดฝาครอบเครื่องยนต์เพ่ือปรับ
ซ่อมหรือบ ารุงรักษา 

6. ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์มีแรงดันและอุณหภูมิสูง   เมื่อต้องการตรวจเช็คหรือถ่ายน้ าออก
จากระบบควรรอให้เย็นตัวก่อน 

7. ห้ามตัดหรือเชื่อมกระทะล้อในขณะที่ยังมีแรงดันลมอยู่เพราะอาจท าให้ยางระเบิดได้ 
8. การปรับซ่อมเบรก เบรกจอดต้องมั่นใจว่าจอดเครื่องจักรอยู่บนพื้นราบ มีขอนไม้หนุนล้อและวาง

อุปกรณ์ต่างๆลงบนพ้ืนเรียบร้อยแล้ว 
9. เมื่อต้องการปรับแต่งสายพานเครื่องยนต์ ควรถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนเพ่ือป้องกันการสตาร์ท

เครื่องยนต์โดยไม่ได้ตั้งใจ 
10. น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นวัตถุไวไฟ ควรเก็บในที่เหมาะสมและมีป้ายเตือนถึงอันตราย   เมื่อต้องเติมน้ ามัน

เชื้อเพลิงต้องระมัดระวังประกายไฟและห้ามสูบบุหรี่ 
11. ห้ามท าให้เกิดประกายไฟหรือสูบบุหรี่ขณะตรวจเช็คแบตเตอรี่ 
12. น้ ามันไฮดรอลิคมีแรงดันสูง การถอดสายหรืออุปกรณ์ต้องดับเครื่องยนต์และโยกคันบังคับเพื่อลด

แรงดันไฮดรอลิคเสียก่อน 

3. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะจอดเครื่องจักรหรือเม่ือเลิกใช้งาน 
1. จอดบนพ้ืนระดับและมีความแห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องจักร 
2. ศึกษาวิธีการจอดที่ถูกต้องตามคู่มือ การจอดที่ผิดวิธีอาจท าให้เครื่องจักรเคลื่อนที่โดยไม่มีการบังคับ

ควบคุม 
3. ควรมีการทดสอบเบรกมือตามคู่มือ ไม่ควรมีบุคคลอ่ืนอยู่ใกล้เครื่องจักรขณะทดสอบหากขณะก าลัง

ทดสอบดึงเบรกมือแล้วเครื่องจักรยังเคลื่อนที่ให้เหยียบแป้นเบรกเท้าทันที 

 
 
 

 



บทที่ 7 
เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1. วิธีการเลือกใช้รถตักหน้า-ขุดหลัง 

 เมื่อรู้ว่ารถตักหน้า-ขุดหลังใช้งานอะไรได้บ้าง หากต้องการเลือกน าไปใช้ก็ต้องพิจารณาเลือกให้มีความ
เหมาะสมกับงาน ด้วยเหตุที่รถตักหน้า-ขุดหลังมีหลายขนาด หลายยี่ห้อ มีการออกแบบที่มีข้อดีและข้อเสียต่างกัน
ในระบบขับเคลื่อน เครื่องยนต์ อุปกรณ์การท างานซึ่งอาจจะไม่ได้แตกต่างหรือโดดเด่นกันมากจนเกินไปนัก แต่การ
เลือกรถตักหน้า-ขุดหลังมาใช้งาน ควรพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้   

1.1 เลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับงาน   
ต้องรู้ว่ารถตักหน้า-ขุดหลังใช้ท างานอะไรได้บ้างรวมทั้งสามารถติดตั้งอุปกรณ์การท างานพิเษเเพ่ิมเติมอะไร

ได้บ้าง แล้วเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น ไม่ควรใช้ปุ้งกี๋กระแทกคอนกรีตหรือหิน ควรใช้หัวกระแทกแทนปุ้งก๋ีหลัง 
หรือควรใช้ใบมีดแบบรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเมื่อต้องการขุดพ้ืนดินที่มีความแข็งแทนการใช้ปุ้งกี๋หน้า  

1.2 เลือกตามขนาดของเครื่องจักร     
ชุดตักหน้าของรถตักหน้า-ขุดหลัง สามารถตักวัสดุได้เช่นเดียวกับรถตักดิน ตักใส่รถบรรทุกท่ีใช้งานอยู่ทั่วไป

ได้ทุกขนาด ถึงแม้ว่าขนาดของปุ้งก๋ีจะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถทดแทนได้ด้วยความคล่องตัว ส่วนในชุดขุดหลังจะ
เหมาะกับงานขุดขนาดเล็กหรืองานที่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปตามจุดต่างๆ ของงานก่อสร้าง  แต่ถ้าต้องการ
งานขุดท่ีมีปริมาณงานมากหรือต้องตักวัสดุใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่และมีจ านวนมาก สภาพพ้ืนที่มีความลาดชัน 
ควรเลือกใช้รถขุดไฮดรอลิคแทนจะมีความเหมาะสมมากกว่า นอกจากนี้การเลือกขนาดของเครื่องจักรยังต้อง
พิจารณาถึงขนาดก าลังเครื่องยนต์และน้ าหนักของตัวเครื่องจักรด้วย 

1.3 เลือกเครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวสูง  
ท างานได้รวดเร็วมีความประหยัด ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ท าให้งานส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.4 เลือกเครื่องจักรที่มีการออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน ซ่อมและบ ารุงรักษาได้ง่าย 
ไม่ช ารุดและต้องจอดเสียบ่อย ไม่มีปัญหาเรื่องอะไหล่ทดแทน มีบริการหลังการใช้งานจากบริเัทผู้ผลิต 

1.5 เลือกเครื่องจักรที่มีความปลอดภัย  
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักรไม่ช ารุดเสียหายและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลานอกจากนี้ยัง

รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น กระจกบังลมห้องเก๋ง เข็มขัดนิรภัย ไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณ 
ฝาครอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เป็นต้น  
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2. วิธีการขับและควบคุมรถตักหน้า-ขุดหลัง 

2.1 การใช้คันบังคับควบคุม 
 การใช้คันบังคับควบคุมคือวิธีการโยก ดึงหรือผลักคันโยกเพ่ือให้อุปกรณ์การท างานต่างๆท างานได้ตาม
ความต้องการ พนักงานขับควรษึกเาวิธีการใช้งานจากคู่มือให้เข้าใจและต้องฝึกฝนจนมีทักเะความช านาญ จึงจะ
ท าให้สามารถควบคุมเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วบริเวณคันโยกต่างๆ นั้นก็จะมีป้ายบอก หรือ
แนะน าวิธีการใช้งานติดไว้เสมอ  

2.2 การใช้ชุดตักหน้า (Loader) 
รถตักหน้า-ขุดหลัง  รุ่นมาตรฐานทั่วไปจะมีคันโยกควบคุมชุดตักหน้าเพียงอันเดียว และมีสวิทช์แบบกดที่

หัวคันโยกเพ่ือตัดระบบส่งก าลัง ท าให้การตักเทมีก าลังมากขึ้น ส าหรับการควบคุมการยก ลง ตัก และเท ใช้การ
โยกเป็นรูปเครื่องหมาย + โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

ยกปุ้งก๋ีหน้าขึ้น      -  ดึงคันบังคับมาด้านหลัง 
วางปุ้งก๋ีหน้าลง    -  โยกคันบังคับไปด้านหน้า 
ตักวัสดุ     -  โยกคันบังคับไปด้านซ้าย 
เทวัสดุ                -  โยกคันบังคับไปด้านขวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7-1 แสดงการคันโยกควบคุมการท างานของปุ้งกี๋หน้า 

 

 

 

บูมขึ้น 

บูมลง 

 

 

  ตัก เท 
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 แต่ถ้าหากต้องการควบคุมให้มีการท างานร่วมกัน เช่น การยกและเท หรือการยก และตักให้โยกเป็นตัวX
ส าหรับความเร็วของชุดตักหน้าจะข้ึนอยู่กับระยะการเคลื่อนที่ของคันโยก เมื่อปล่อยมือคันโยกจะกลับไปอยู่
ต าแหน่งว่างด้วยแรงของสปริง 

ส่วนการใช้ปุ้งกี๋หน้าแบบพิเษเ หรืออุปกรณ์การท างานอย่างอ่ืนที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่องจักรนั้น จะ
ใช้การบังคับควบคุมโดยสวิทซ์ซึ่งติดอยู่ร่วมกับคันโยกบังคับควบคุมปุ้งกี๋หน้า เมื่อต้องการใช้งานให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

 เปิดปุ้งกี๋ข้ึน   - โยกสวิทซ์ข้ึนด้านบน 
 ปิดปุ้งกี๋ลง   - โยกสวิทซ์ลงด้านล่าง 

  
รูปที่ 7-2 การใช้สวิทซ์ควบคุมการท างานปุ้งกี๋แบบพิเษเ 

แขนชุดตักหน้าจะมีตัวแสดงระดับปุ้งกี๋ติดตั้งอยู่ เมื่อปลายเพลาสีแดง A อยู่ระดับเดียวกับท่อ B แสดงว่า
ปุ้งกี๋อยู่ในระดับที่พร้อมจะเทวัสดุตัวแสดงระดับในเครื่องจักรรุ่นใหม่จะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับวัดระยะเมื่อปุ้งกี๋อยู่
ในระดับท่ีพร้อมจะเทวัสดุกระบอกไฮดรอลิคตักและเทจะไม่ท างาน 

 
รูปที่ 7-3 อุปกรณ์แสดงระดับปุ้งกี๋ถูกติดตั้งไว้ที่แขนชุดขุดหน้า 

วิธีการใช้ชุดตักหน้า 
 เมื่อต้องการใช้ปุ้งกี๋ตักหน้าต้องล็อคชุดขุดหลังเช่นเดียวกับเมื่อเดินทางบนถนน และขณะเคลื่อนที่เข้าหา
กองวัสดุควรยกปุ้งก๋ีให้สูงกว่าพ้ืนเพียงเล็กน้อยเพ่ือความมั่นคงของตัวเครื่องจักรและช่วยเพิ่มทัษนะวิสัยในการมอง  
วิธีการตักวัสดุให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. เคลื่อนที่เข้าหากองวัสดุ เมื่อถึงกองให้ช้อนจากด้านล่างข้ึนด้านบนแล้วหงายปุ้งกี๋และยกขึ้น วัสดุจะ
เข้าไปอยู่ในปุ้งกี๋จนเต็ม 

2. หากมีสวิทช์ควบคุมความเร็วไฮดรอลิค ให้กดสวิทช์เพื่อเพ่ิมก าลังไฮดรอลิคส าหรับการตัก 

เปิด 

ปิด 
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3. เมื่อวัสดุเต็มปุ้งกี๋แล้ว ต้องการเคลื่อนย้ายเพ่ือน าไปเทให้หงายปุ้งกี๋ให้สุดเพ่ือป้องกันวัสดุร่วงหล่น 
4. เคลื่อนที่เป็นมุม 40-60 องษา ระหว่างกองวัสดุกับรถบรรทุก ควรให้ลมพัดมาทางด้านหลังเพ่ือ

ป้องกันฝุ่นและควันไอเสีย 
5. เข้าใกล้รถบรรทุกให้มากที่สุด โดยเข้าตรงกลางกระบะของรถบรรทุก แต่หากรถบรรทุกมีความยาวให้

เทที่ด้านหน้าก่อน 
6. ยกปุ้งก๋ีขึ้น ขยับเครื่องจักรให้ปุ้งกี๋อยู่ตรงกลางกระบะแล้วจึงค่อยๆ เทวัสดุ 
7. เขย่าปุ้งก๋ีเล็กน้อยเพ่ือเอาวัสดุออกจากปุ้งกี๋ให้หมด  
การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรบนถนนให้หงายปุ้งกี๋หน้ามาด้านหลังให้สุด (ต าแหน่งตักสุด) จากนั้นให้ยกสูง

จากพ้ืนดินประมาณ 1 ฟุต เพ่ือความปลอดภัยและทัษนะวิสัยในการมองทางด้านหน้า 

2.3 การใช้ขาช้าง (Stabilizers)  
การควบคุมขาช้าง คันโยกควบคุมขาช้างจะอยู่ด้านหลังเบาะนั่งใกล้กับชุดคันโยกควบคุมชุดขุดหลัง  

เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการใช้งานขาช้างก็ต้องหมุนปรับเบาะหันหน้าไปทางด้านหลังตัวรถและคนขับต้องนั่งอยู่บน
เบาะเสมอ การควบคุมรอบเครื่องยนต์ก็ให้ใช้คันเร่งมือให้ได้รอบตามคู่มือก าหนด 

 
รูปที่ 7-4 แสดงคันโยกควบคุมการท างานของขาช้าง 

  การโยกขาช้างขึ้น - ผลักคันโยกไปทางด้านหน้าเครื่องจักรเพ่ือยกขาช้างขึ้น 
  การวางขาช้างลง  - ดึงคันโยกมาทางด้านหลังหรือเข้าหาตัวเพ่ือวางขาช้างลง 

2.4 การใช้ชุดขุดหลัง (Backhoe) 
การควบคุมชุดขุดหลัง คันโยกชุดขุดหลังมีลักเณะการโยกเพ่ือควบคุมชุดขุดหลังอาจจะไม่เหมือนกัน  

แล้วแต่ลักเณะการออกแบบของบริเัทผู้ผลิต ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างและเปรียบเทียบการใช้ชุดขุดหลังของ JCB 
ซึ่งจะใช้การโยกแบบตัว X และแบบมาตรฐานทั่วไป (ISO) 

 
 
 
 

  

  

ขาช้างซ้ายขึ้น 

ขาช้างซ้ายลง ขาช้างขวาลง 

ขาช้างขวาขึ้น 
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รูปที่ 7-5 คันโยกควบคุมการท างานชุดขุดหลังและป้ายบอกวิธีการใช้งาน 

 ในแบบของ JCB การควบคุมเพียงอุปกรณ์เดียวให้โยกเป็นรูปตัว X ส่วนการควบคุมอุปกรณ์ร่วมกันให้โยก
เป็นรูปเครื่องหมาย + และเมื่อต้องการท างานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถโยกท้ัง 2 ข้างพร้อมกันได้ 
ส่วนแบบมาตรฐาน (ISO) การโยกจะเป็นรูปเครื่องหมาย + แต่ถ้าต้องการใช้อุปกรณ์ร่วมกันให้โยกเป็นรูปตัว X  
ความเร็วของชุดขุดหลังจะขึ้นอยู่กับระยะการเคลื่อนที่ของคันโยก ดังนั้นถ้าต้องการอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เร็วก็ให้
เคลื่อนคันโยกจนสุดระยะ เมื่อปล่อยมือคันโยกจะหลับไปต าแหน่งว่างด้วยแรงสปริง ชุดขุดหลังก็จะหยุดการ
ท างาน เมื่อต้องการใช้ชุดขุดหลัง ให้วางปุ้งก๋ีหน้าลงเพ่ือรับน้ าหนักเครื่องจักรด้านหน้า หมุนเบาะนั่งไปทางด้าน
หลังและเร่งคันเร่งให้ได้รอบตามก าหนดวางขาช้างลงเพื่อรับน้ าหนักด้านหลัง ปลดล็อคบูมและสวิง 

2.5 การใช้บูม 
การใช้บูมคือการใช้คันโยกบังคับแขนบูมของชุดขุดหลังเพ่ือยกปุ้งก๋ีให้อยู่ในระดับสูงหรือต่ า  
คันโยกด้านขวา   -   ยกบูมข้ึน  ดึงคันโยกเข้าหาตัว 

     -   วางบูมลง  ผลักคันออกไปด้านหน้า 
ส าหรับ JCB คันโยกด้านซ้าย -   ยกบูมข้ึน  ดึงคันโยกเฉียงซ้ายเข้าหาตัว 

     -   วางบูมลง  ผลักคันโยกเฉียงขวาออกไปด้านนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คันโยกอาร์มและสวิง คันโยกบูมและตัก-เท 

คันโยกขาช้างด้านซ้าย คันโยกขาช้างด้านขวา 

คันโยกล็อคไฮดรอลิคชุดขุดหลัง 

ป้ายบอกวิธีการใช้งาน 
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รูปที่ 7-6 แสดงการโยกคันบังคับเพ่ือยกบูมข้ึนและลง 

2.6 การสวิง 
 การสวิงคือ การใช้คันโยกบังคับให้แขนชุดขุดหลัง เคลื่อนที่เป็นแนวรัษมีไปทางซ้าย หรือทางขวาโดยใช้
ฐานบูมเป็นจุดหมุน การสวิงท าได้ไม่เกิน 180 องษา ซึ่งต่างกับรถขุดไฮดรอลิคที่สามารถสวิงหมุนรอบตัวเองได้ 
คันโยกด้านซ้าย   -   สวิงซ้าย ดันคันโยกไปด้านซ้าย เพ่ือสวิงบูมไปทางด้านซ้าย 
    -   สวิงขวา ดันคันโยกไปทางด้านขวา เพ่ือสวิงบูมไปทางด้านขวา 
ส าหรับ JCB คันโยกด้านซ้าย       -   สวิงซ้าย ผลักคันโยกเฉียงซ้ายออกไปด้านนอก เพ่ือสวิงบูมไปทางด้านซ้าย 
    -   สวิงขวา ดึงคันโยกเฉียงขวาเข้าหาตัว เพ่ือสวิงบูมไปทางด้านขวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7-7 แสดงการโยกคันบังคับเพ่ือสวิงบูมซ้ายขวา 
  

 

 

 

 

บูมขึ้น 

บูมลง 

 

 

บูมลง 

บูมขึ้น 

  

  

สวิงซ้าย 

สวิงขวา  

 

สวิงขวา 

สวิงซ้าย 
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2.7 การใช้อาร์ม 
 การใช้อาร์มคือการใช้คันโยกบังคับให้แขนอาร์มของชุดขุดหลังท างาน เพ่ือใช้ปรับระยะห่างระหว่างตัว
เครื่องจักรกับปุ้งกี๋  
คันโยกด้านซ้าย   -  อาร์มเข้า ดึงคันโยกเข้าหาตัว   
    -  อาร์มออก ผลักคันโยกออกไปด้านหน้า 
ส าหรับ JCB คันโยกด้านขวา       - อาร์มเข้า ดึงคันโยกเฉียงขวาเข้าหาตัว   
    - อาร์มออก ผลักคันโยกเฉียงซ้ายออกไปด้านนอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7-8 แสดงการโยกคันบังคับเพ่ือใช้อาร์ม 
 

2.8 การใช้ปุ้งกี๋ตักและเท 
 การใช้ปุ้งกี๋ตักและเทคือการใช้คันโยกชุดขุดหลัง เพ่ือบังคับให้ปุ้งกี๋ตักและเทวัสดุ 
คันโยกด้านขวา   -  ปุ้งกี๋ตัก ดันคันโยกไปทางซ้ายเพื่อใช้ตักวัสดุ 
    -  ปุ้งกี๋เท ดันคันโยกไปทางขวาเพื่อใช้เทวัสดุ 
ส าหรับ JCB คันโยกด้านขวา       -  ปุ้งกี๋ตัก ดึงคันโยกเฉียงซ้ายเข้าหาตัว เพ่ือใช้ตักวัสดุ 
    -  ปุ้งกี๋เท ผลักคันโยกเฉียงขวาออกไปด้านนอก เพ่ือใช้เทวัสดุ 
 
 
 

 

 

 

 

 

เข้า 

ออก 

 

 

เข้า 

ออก 
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รูปที่ 7-9 การใช้ปุ้งกี๋หลังตักและเทวัสดุ 

 รถตักหน้า-ขุดหลังรุ่นใหม่ๆ ได้น าคันบังคับชุดขุดหลังแบบ จอยสติก (Joint Stick) ที่มีลักเณะรูปแบบ
และการท างานเหมือนกับรถขุดไฮดรอลิค ท าให้ขณะใช้ชุดขุดหลังพนักงานขับจะอยู่ในท่านั่งที่สะดวกและสบาย
มากขึ้น การโยกคันบังคับให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ บริเวณพ้ืนห้องเก๋งมีที่ว่างส าหรับติดแป้นเหยียบควบคุมการ
ท างานของอุปกรณ์พิเษเเพ่ิมเติม เช่น หัวกระแทก สว่านเจาะหลุม เครื่องบดอัด เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 7-10 คันบังคับชุดขุดหลังแบบจอยสติก (Joint Stick) ของรถตักหน้า ขุดหลัง Volvo รุ่น BL61B, BL71B 
 

 

  

 

 

 

ตัก 

เท 
 

 

เท 

ตัก 
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2.9 วิธีการใช้งานชุดขุดหลัง  
การเตรียมเครื่องจักร 

1. เลือกต าแหน่งที่จะขุดและจอดเครื่องจักรที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย 
2. ปรับแต่งพ้ืนที่ให้เรียบมากท่ีสุด และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางขณะท างาน 
3. ใส่เบรกจอด ปลดเกียร์ว่าง 
4. คว่ าปุ้งกี๋หน้าแล้ววางลงบนพื้นเพื่อรับน้ าหนักเครื่องจักรด้านหน้า หากเป็นพ้ืนผิวแอสฟัลท์หรือผิวที่

ต้องระวังการช ารุดเสียหายให้ใช้ท้องปุ้งกี๋วางแทน 

 
รูปที่ 7-11 การจอดเครื่องจักรเพ่ือใช้ชุดขุดหลัง ส าหรับพื้นที่ดินอ่อน 

 
รูปที่ 7-12 การจอดเครื่องจักรเพ่ือใช้ชุดขุดหลัง ส าหรับพื้นแข็งหรือพ้ืนที่ต้องระวังการช ารุดเสียหาย 

5. หมุนเบาะนั่งไปทางด้านหลัง ปรับรอบเครื่องยนต์ให้มีความเหมาะสมกับการท างาน 
6. วางขาช้างลงให้รับน้ าหนักเครื่องจักรด้านหลัง หากพ้ืนมีความลาดเอียงให้ปรับแต่งขาช้างจน

เครื่องจักรอยู่ในระดับมีความมั่นคงไม่โยกหรือเอียง 
 



 7-10 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 7-13 การปรับแต่งขาช้างเมื่อท างานบนพ้ืนที่ลาดเอียง 

 
การขุดดิน 

1. เมื่อต้องการขุดดินให้น าปุ้งกี๋ไปวางลงยังต าแหน่งที่ต้องการ โดยให้เล็บปุ้งกี๋จิกลงตามรูปดึงอาร์มเข้า
หาตัวแล้วค่อยๆม้วนปุ้งกี๋เพ่ือตักดิน 

2. เมื่อตักดินจนเต็มปุ้งก๋ีให้ยกบูมและผลักอาร์มออกไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ดินสะสมใต้เครื่องจักร 
3. ยกบูมแล้วสวิงปุ้งก๋ีเพ่ือเอาวัสดุไปเทในจุดที่ต้องการ  จากนั้นก็สวิงปุ้งก๋ีกลับมาขุดจนกว่างานจะเสร็จ

ตามท่ีต้องการ 

 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 7-14 การขุดดินด้วยรถตักหน้าขุดหลัง ที่ถูกวิธี 

หมายเหตุ เมื่อสวิงห้ามใช้ด้านข้างปุ้งก๋ีแตะพื้นเพ่ือหยุดการสวิง และห้ามใช้ด้านข้างปุ้งกี๋ผลักดินเพราะอาจท าให้
เครื่องจักรช ารุดเสียหายได้ 

 

  

 

 



 
 

7-11 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเลื่อนชุดขุดหลัง 
 การใช้วิธีเลื่อนชุดขุดหลังส าหรับเครื่องจักรที่มีรางเลื่อน จะใช้เมื่อต าแหน่งที่ต้องการขุดอยู่ห่างจากตัว
เครื่องจักรหรือต้องการเปลี่ยนชุดขุดหลังไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง วิธีการเลื่อนชุดขุดหลังตามรูปที่ 7.14 ให้ปฏิบัติ
ดังนี้ 

1. จอดเครื่องจักรบนพ้ืนราบและมีความมั่นคง 
2. ท าความสะอาดเอาเษเหินเษเทรายออกจากบริเวณรางเลื่อนฐานยึดชุดขุดหลัง 
3. วางขาช้างลง ปรับฐานยึดชุดหลังให้ได้ระดับ 
4. วางปุ้งก๋ีหลังลงบนพื้นในแนวตรงกับตัวเครื่องจักร  
5. ปลดล็อคชุดเลื่อน (A) หากมีการยึดล็อคด้วยนัทก็ให้ขันคลายนัทออก 
6. ยกบูมและสวิงไปทางด้านตรงข้าม (C) กับด้านที่จะเลื่อน (B) จิกปุ้งก๋ีกับพ้ืนให้อาร์มท ามุม 90 องษา

กับบูมหงายปุง้กี๋หรือเทเพ่ือดันชุดรางเลื่อน ถ้าหากรางเลื่อนติดขัดก็ให้ขยับบูมและอาร์มช่วย จนชุด
ขุดหลังอยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ   

7. ล็อครางเลื่อนชุดขุดหลัง 

 
รูปที่ 7-15 การเลื่อนชุดขุดหลังไปทางด้านที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

ส าหรับเครื่องจักรรุ่นใหม่บางรุ่นการเลื่อนชุดขุดหลัง จะใช้การเลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิคโดยมีวิธีการ ดังนี้ 
1. จอดเครื่องจักรบนพ้ืนราบและมีความมั่นคง 
2. วางขาช้างลง ปรับฐานยึดชุดหลังให้ได้ระดับ 
3. ยกบูม ปลดล็อครางเลื่อน 
4. โยกคันบังคับเพ่ือเลื่อนชุดขุดหลังไปต าแหน่งที่ต้องการ 
5. ล็อครางเลื่อนชุดขุดหลัง 
 

 
รูปที่ 7-16 การเลื่อนชุดขุดหลังโดยใช้ระบบไฮดรอลิค 

 

กระบอกไฮดรอลิค 

ส าหรับเลื่อนชุดขุดหลัง 



 7-12 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บชุดขุดหลัง 
- การล็อคสวิงและบูม 

เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้องการเคลื่อนที่เครื่องจักรไปบนถนน ควรเก็บชุดขุดหลังให้เรียบร้อยเสียก่อนโดย
มีวิธีการจัดต าแหน่งการเก็บได้  2 แบบ ดังนี้ 

1) แบบรวบเข้า ใช้ส าหรับชุดขุดหลังแบบรางเลื่อน (Side Shift) โดยให้บูมและอาร์มขนานกับ
ด้านหลังเครื่องจักร แล้วล็อคชุดรางเลื่อน ใส่ล็ฮคบูมและสวิง 

 
รูปที่ 7-17 การเคลื่อนย้ายบนถนนแบบให้ชุดขุดหลังขนานกับด้านหลังเครื่องจักร 

2) แบบยื่นออกตรงกลาง ใช้ส าหรับชุดขุดหลังแบบจุดหมุนยึดติดตรงกลาง (Center Pivot Type) 
โดยให้บูมและอาร์มอยู่ตรงกลางด้านหลังเครื่องจักร รวบชุดขุดหลังใส่ล็อคบูมและสวิง  

 
รูปที่ 7-18 การเคลื่อนย้ายบนถนนแบบให้ชุดขุดหลังยื่นออกด้านหลังเครื่องจักร 

- การล็อคสวิงและบูม 
การล็อคสวิงและบูม คือการล็อคชุดขุดหลังส าหรับการเคลื่อนย้ายบนถนน เพ่ือป้องกันไม่ให้บูมตกโดนพื้น

หรือเกิดการสวิงไปทางด้านข้าง มีวิธีปฏิบัติดังนี้   
การล็อคสวิง 

1. สวิงบูมไปต าแหน่งที่ต้องการ  ให้รู  E ตรงกับรูป F แล้วดับเครื่องยนต์ 
2. ถอดสลักG จากที่เก็บแล้วใส่ในรู E 



 
 

7-13 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การปลดล็อคสวิง 
1. ดับเครื่องยนต์ 
2. ถอดสลัก G ออกแล้วใส่ในที่เก็บ 

 
รูปที่ 7-19 แสดงชิ้นส่วนที่ใช้ล็อคสวิงชุดขุดหลัง 

 การล็อคบูม 
1. ยกคันโยก Cขึ้นเพ่ือยกตัวล็อคบูมB 
2. หดกระบอกบูมเข้า (ยกบูมขึ้น) 
3. กดคันโยกC ลง เพ่ือวางตัวล็อคบูมจนสุดระยะ 
4. วางบูมเล็กน้อย  เพ่ือให้การล็อคแน่นยิ่งขึ้น 

 การปลดล็อคบูม 
1. ยกบูมข้ึนเล็กน้อย เพ่ือที่จะปลดล็อค 
2. ยกคันโยก C เพ่ือยกตัวล็อคบูม B 

 
รูปที่ 7-20 แสดงชิ้นส่วนที่ใช้ล็อคบูมชุดขุดหลัง 

 



 7-14 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.10 การเปลี่ยนโหมดบังคับเลี้ยว 
การเปลี่ยนโหมดบังคับเลี้ยวควรกระท าในกรณี ต่อไปนี้ 
1. ก่อนเริ่มการท างานอ่ืนควรตรวจสภาพพ้ืนที่ ลักเณะและวิธีการท างานเสียก่อน 
2. หลังเสร็จงานประจ าวันปรับโหมดบังคับเลี้ยวกลับเป็นแบบเดิมหรือแบบที่ใช้งานปกติเป็นประจ า 
3. ต้องท างานหรือเคลื่อนที่ในบริเวณแคบๆ 
4. เคลื่อนที่ด้วยความเร็วหรือเมื่อต้องขับเดินทางบนถนน (ความเร็วที่ใช้ตามคู่มือผู้ผลิตก าหนด) 
ตัวอย่างระบบของ JCB มีวิธีการเปลี่ยนโหมดบังคับเลี้ยวคือ ห้ามเปลี่ยนโหมดขณะก าลังเคลื่อนที่และต้อง

เปลี่ยนที่รอบเครื่องยนต์ต่ า โดยสามารถเลือกได้ 3 โหมด ดังนี้  
1. บังคับเลี้ยว 2 ล้อหน้า ใช้ส าหรับขับบนถนน ในต าแหน่งนี้ควรใส่แผ่นเหล็กล็อคแป้นเบรกด้วย 
2. บังคับเลี้ยว 4 ล้อ ล้อหน้าและล้อหลังจะเลี้ยวไปคนละทางท าให้วงเลี้ยวแคบขึ้น 
3. บังคับเลี้ยว 4ล้อ หรือเลี้ยวแบบปูล้อหน้าและล้อหลังไปทางเดียวกันเหมาะส าหรับเคลื่อนที่ในบริเวณ

แคบๆ การเลือกใช้โหมดนี้ต้องหยุดที่โหมดเลี้ยว 2 ล้อก่อน 5 วินาที   

ขั้นตอนในการเปลี่ยนโหมดบังคับเลี้ยว 
1. เลือกโหมดบังคับเลี้ยว  2 ล้อ 

ตัวจับสัญญาณจะป้องกันการเปลี่ยนโหมดจนกว่าล้อจะตรงหรือเลี้ยวล้อผ่านต าแหน่งตรง  ดังนั้นหลอดไฟ
บนแผงหน้าปัดอาจไม่ตรงกับต าแหน่งของสวิทช์  จะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อย 

2. หมุนพวงมาลัยจนล้อหลังตรง 
เมื่อล้อหลังตรง เครื่องจักรจะเปลี่ยนเป็นการเลี้ยว 2 ล้อ หลอดไฟบนแผงหน้าปัดจะแสดงการเลี้ยว 2 ล้อ 

3. เลือกโหมดบังคับเลี้ยว 4 ล้ออีกครั้ง 
ล้อหน้าและล้อหลังจะเปลี่ยนกลับคืน  

หมายเหตุ การเปลี่ยนโหมดบังคับเลี้ยวต้องษึกเาขีดความสามารถของเครื่องจักร รายละเอียดและวิธีการจากคู่มือ
ผู้ผลิตเครื่องจักรแต่ละรุ่น   

การใช้รถตักหน้า-ขุดหลังท างานในลักเณะต่างๆ  
- การปรับพื้นที่ 

ใช้ปรับพื้นท่ีเพ่ือเตรียมงานก่อสร้าง งานถางป่าก าจัดวัชพืช งานปรับระดับพ้ืนที่ดินถม และการปรับพ้ืนที่
เพ่ือจอดและปฏิบัติงานของเครื่องจักร การปรับพ้ืนที่นั้นสามารถใช้ทั้งปุ้งก๋ีหน้าหรือปุ้งกี๋หลังได้ตามความ
เหมาะสม จากนั้นน าวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานรวมกองเอาไว้เพ่ือขนย้ายต่อไป   

 



 
 

7-15 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 7-21 การปรับพื้นที่โดยใช้ปุ้งกี๋หลัง 

 
รูปที่ 7-22 การปรับพื้นที่โดยใช้ปุ้งกี๋หน้า 

เมื่อปรับพ้ืนที่แล้วหากมีการน าวัสดุอื่นมาเพ่ือใช้ปรับระดับ ควรใช้ปุ้งกี๋หน้าตักวัสดุและในการปรับพื้นที่ให้
ใช้การถอยหลังเครื่องจักรเสมอ ถ้าจ าเป็นต้องปรับระดับโดยการเคลื่อนตัวเครื่องจักรเดินหน้า ห้ามให้ปุ้งกี๋คว่ าลง
เกิน 20 องษาเพราะจะท าให้ปุ้งกี๋ปักลงไปในดินได้ท าให้พ้ืนไม่เรียบ 

 
รูปที่ 7-23 การปรับพื้นที่โดยให้เครื่องจักรเดินหน้า 

 
รูปที่ 7-24 การปรับพื้นที่โดยให้เครื่องจักรถอยหลัง 

1. ตักดินไว้ในปุ้งกี๋แล้วเคลื่อนตัวเครื่องจักรถอยหลัง ค่อยๆโปรยวัสดุลงบนพื้นที่ท่ีละน้อย 
2. เคลื่อนเครื่องจักรไปในดินที่โปรย วางปุ้งก๋ีให้สัมผัสกับพ้ืนดิน แล้วลากปุ้งก๋ีถอยหลังเพ่ือปรับระดับ 
3. ตักดินไว้ในปุ้งกี๋แล้ววางปุ้งก๋ีบนพื้น ปรับแขนยกให้อยู่ต าแหน่งลอยตัวอิสระ (Float) แล้วเคลื่อน

เครื่องจักรถอยหลังช้าๆ  



 7-16 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การรวมกองวัสดุ  
การรวมกองคือการรวมวัสดุที่อาจกระจายอยู่หรือได้จากการขุดด้วยปุ้งกี๋หลัง โดยใช้ปุ้งก๋ีด้านหน้าส าหรับ

รวมกองวัสดุให้มีขนาดกองตามต้องการและมีความสะดวกเมื่อต้องการตักใส่รถบรรทุก วิธีปฏิบัติ 
1. การรวมกองควรเริ่มจากฐานกองก่อนแล้วค่อยๆเพ่ิมความสูงขึ้นแต่ไม่ควรสูงจนต้องให้เครื่องจักรวิ่ง

ขึ้นไปบนกอง 
2. ไม่ควรใช้ปุ้งกี๋หน้าขุดพ้ืนที่มีความแข็งเพราะอาจท าให้เครื่องจักรช ารุดเสียหายได้ 
3. การเคลื่อนที่เข้าหากองวัสดุควรใช้เกียร์ 1 เสมอ 
4. ให้วางปุ้งก๋ีขนานกับพ้ืน เมื่อกองสูงขึ้นให้ค่อยๆยกปุ้งกี๋ข้ึนแล้วเทวัสดุที่อยู่ในปุ้งกี๋ลงบนยอดกอง 
5. ควรปรับแต่งพ้ืนที่เพ่ือก าจัดวัสดุที่ตกหล่นออกไป 

 
รูปที่ 7-25 การรวมกองวัสดุโดยใช้ปุ้งก๋ีด้านหน้า 

3. การล้มกองและกระจายวัสดุ 
 ถ้ากองมีขนาดใหญ่ให้ใช้ปุ้งกี๋หลังขุดหรือกระจายวัสดุลงมาก่อน แล้วใช้ปุ้งกี๋ด้านหน้าปรับแต่งพ้ืนที่โดยเริ่ม
จากด้านข้างของกองให้กระจายออกไปจนได้ระดับตามความต้องการ 

 
รูปที่ 7-26 การกระจายกองวัสดุโดยใช้ปุ้งก๋ีด้านหลัง 

4. การตักวัสดุ(Loader) 
 ใช้ปุ้งกี๋หน้าตักวัสดุที่ได้รวมกองเอาไว้ตักใส่รถบรรทุก หรือเคลื่อนย้ายวัสดุ ถ้ากองมีความสูงหรือมีส่วน

ยื่นออกมาให้ตักออกก่อนเพื่อป้องกันการพังทลายของวัสดุและเม่ือตักวัสดุต้องให้เครื่องจักรตั้งตรงเสมอ ไม่ควร
ท างานในขณะที่เครื่องจักรมีการหักเลี้ยว ควรเลี้ยวเฉพาะเข้าหารถบรรทุกและเลี้ยวเข้าหากองวัสดุเท่านั้น 



 
 

7-17 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปที่ 7-27 การตักวัสดุใส่รถบรรทุก 

ข้อควรระวัง 
1. ไม่ควรให้ยางเกิดการลื่นไถลขณะท างานเพราะจะท าให้อายุการใช้งานของยางสั้นลง 
2. ให้ท าการเกลี่ยพื้นที่ท างานให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ขจัดเษเดิน หิน หรือวัสดุอื่นที่ตกหล่นออกไป 
3. เมื่อใช้เครื่องจักรจัดกองวัสดุให้ใช้เกียร์1หรือเกียร์2 แต่เมื่อต้องการจะตักวัสดุให้ใช้เกียร์ 1เสมอ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 7-28 แสดงขั้นตอนการตักวัสดุโดยใช้ปุ้งก๋ีหน้า 
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 7-18 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีปฏิบัต ิ
1. ควรหาวิธีที่จะให้การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรระยะที่สั้นและมีการเลี้ยวน้อยที่สุด 
2. ขับเครื่องจักรเดินหน้า แล้ววางบุ้งก๋ีลงให้สูงจากพ้ืนประมาณ 30 ซ.ม. เมื่อใกล้กองวัสดุให้ค่อยๆวาง

ปุ้งกี๋ลงช้าๆ (ถ้าปุ้งก๋ีกระแทกพ้ืน ล้อหน้าจะกระดกขึ้น ท าให้ยางเกิดการลื่นไถล) ตามรูป A และ B 
3. ควรเปลี่ยนเกียร์ต่ าลง (เกียร์1) เมือ่ถึงหน้ากองวัสดุที่จะตัก เมื่อเปลี่ยนเกียร์ต่ าเรียบร้อยแล้วให้

เหยียบคันเร่งพร้อมกับการดันปุ้งกี๋เข้าไปในกองวัสดุตามรูป C 
4. เมื่อตักกองดินให้ฟันปุ้งกี๋ขนานกับพ้ืนดินแต่ถ้าตักหินต้องให้ปุ้งกี๋คว่ าลงเล็กน้อย ระวังอย่าวางปุ้งก๋ีบน

กองหินเพราะจะท าให้ล้อหน้าลอยขึ้นจากพ้ืนและเกิดการลื่นไถล ของยาง การตักพยายามให้วัสดุอยู่
ที่ก่ึงกลางของปุ้งกี๋ ถ้าเอียงไปข้างหนึ่งข้างใดของปุ้งก๋ีจะท าให้เกิดการตักไม่สมดุล 

5. ขณะดันปุ้งกี๋เข้าไปในกองวัสดุ ให้ยกแขนอาร์มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ปุ้งกี๋เข้ามากเกินไป การยกแขน
อาร์มขึ้นจะช่วยเพิ่มแรงกดและลดการลื่นไถลของล้อหน้าตามรูป D 

6. สังเกตและตรวจดูวัสดุเข้าไปในปุ้งกี๋เพียงพอแล้วจึงท าการหงายปุ้งกี๋ข้ึน วัสดุที่ตักจะเต็มปุ้งก๋ี (ถ้า
ปลายปุ้งกี๋เคลื่อนที่ขึ้นลงในขณะดันปุ้งกี๋เข้าไปในกองวัสดุหรือขุดแซะจะท าให้ล้อหน้าลอยขึ้นจาก
พ้ืนดิน เป็นเหตุให้เกิดการลื่นไถลของยางตามรูป E 

7. ถ้าวัสดุมากเกินไปให้ขยับปุ้งกี๋คว่ าและหงายอย่างรวดเร็วเพ่ือก าจัดวัสดุส่วนเกินออกไปจากปุ้งก๋ีเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้วัสดุตกหล่นลงมาขณะที่ท าการขนย้าย 

8. การขนย้ายวัสดุเพื่อน าไปใส่รถบรรทุกให้ถอยหลังโดยใช้เกียร์เดียวกับเม่ือเข้าหากองวัสดุ ควรยกปุง้ก๋ี
ในระดับต่ าเพ่ือรักเาจุดษูนย์ถ่วงของเครื่องจักรตามรูป F 

9. การขับเครื่องจักรเข้าตักวัสดุแบบเครื่องหมายบวกโดยหันหน้าเข้าหากองวัสดุหลังจากตักวัสดุแล้วขับ
เครื่องจักรถอยตรงไปด้านหลัง รถบรรทุกจะเข้ามาถอยมาจอดระหว่างกองวัสดุกับเครื่องจักร วิธีนี้จะ
ช่วยให้การตักมีประสิทธิภาพสูงและลดเวลาในการท างาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7-29 การขับเครื่องจักรเข้าตักวัสดุแบบเครื่องหมายบวก 
 

 

 

 

  



 
 

7-19 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การขับเครื่องจักรเข้าตักวัสดุแบบรูปตัว Vให้จอดรถบรรทุกในต าแหน่งที่ท ามุมกับเครื่องจักรประมาณ 
40-60 องษาหันหลังเข้าหากองวัสดุหลังจากตักวัสดุแล้วขับเครื่องจักรถอยหลังจากนั้นเลี้ยวให้หน้า
เครื่องจักรเข้าหารถบรรทุกเดินหน้าเข้าไปเทวัสดุลงในรถบรรทุก   ควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้อง
เลี้ยวในขณะที่มีวัสดุอยู่เต็มปุ้งกี๋ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7.30 การขับเครื่องจักรเข้าตักวัสดุแบบรูปตัว V 

5. การขุดแต่งร่องน้ า  
จอดเครื่องจักรแนวขนานกับร่องน้ า ใช้ปุ้งกี๋หลังขุดตามแนวเพื่อตักดิน โคลนเลนหรือวัชพืชขึ้นมาไว้ที่ขอบ

บ่อหรือแนวคูน้ าใช้ปุ้งกี๋หลังปรับแต่งคันดินให้เรียบร้อย หากไม่ต้องการท าเป็นคันดินก็ให้ใช้ปุ้งกี๋หน้าตักใส่
รถบรรทุกเพ่ือขนย้ายน าไปที่อ่ืนต่อไป 

 
รูปที่ 7.31 การขดุแต่งร่องน้ าโดยใช้ปุ้งก๋ีหลัง   

6. การวางท่อ  
ใช้ปุ้งกี๋หลังขุดแต่งคูหรือแนวที่จะวางท่อให้มีความกว้าง ความยาวและความลึกที่เหมาะสมกับขนาดของ

ท่อหรือแนวระดับท่ีต้องการจอดเครื่องจักรตั้งฉากกับแนวท่อ จากนั้นใช้ปุ้งกี๋หลังยกท่อและวางตามแนวที่ได้ขุดไว้  
ในการฝังกลบดินอาจจะใช้ปุ้งกี๋หน้าหรือหลังก็ได้ 

 

 

 

 

 
 

 



 7-20 บทที่ 7 เทคนิคการใช้งานรถตักหน้า-ขุดหลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  รูปที่ 7.32 การขุดแต่งร่องน้ าโดยใช้ปุ้งก๋ีหลัง แล้วใช้ปุ้งกี๋หน้าตักวัสดุใส่รถบรรทุก 

7. งานแต่งลาดคันทางขอบบ่อหรือสระน้ า 
 ใช้ปรับแต่งความลาดเอียงของคันทาง คูระบายน้ า ขอบบ่อหรือสระน้ าโดยใช้ปุ้งก๋ีหลังตักและเกลี่ยดินที่ได้
จากการขุดหรือที่มีอยู่ในแนวคันทางให้ได้แนว และความลาดเอียงที่ต้องการมากท่ีสุด จากนั้นใช้ด้านหลัง(ท้อง)
ปุ้งกี๋กดและลูบเข้าหาตัวเครื่องจักรหรือสวิงไปทางด้านข้างก็ได้ การแต่งลาดคันทางหากจอดเครื่องจักรตั้งฉากกับ
แนวคันทางหรือขอบสระน้ าจะมองเห็นพื้นที่การท างานได้ชัดเจนกว่า แต่หากคันทางมีความยาวมากก็ควรจอด
เครื่องจักรในแนวขนาน เพราะจะท าให้ไม่เสียเวลาปรับแนวการเคลื่อนที่และการจอดของเครื่องจักร 

 
รูปที่ 7-33 การแต่งขอบสระน้ า โดยจอดเครื่องจักรในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ท างาน 

 
รูปที่ 7-34 การแต่งลาดคันทางโดยจอดเครื่องจักรในแนวขนานกับพ้ืนที่ท างาน 

 



ทีป่รึกษาโครงการจัดท าชุดความรู้ เรื่อง การขับรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
นายสราวุธ  ทรงศิวิไล 

รองอธิบดีกรมทางหลวง    
ฝ่ายวิชาการ  

 
นายธานินทร์  สมบูรณ ์
รองอธิบดีกรมทางหลวง   

 ฝ่ายด าเนนิงาน 

 
นางบวรลกัษณ์ ศรีดามา 
ผู้อ านวยการกองฝกึอบรม 

 
นายสมัคร  สนทอง 

ผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารงานศนูย์สร้างทาง 

 
นายวิศาล  วัชรานนท ์
ผู้อ านวยการส านักทาง

หลวงที่ 13 
(ประจวบคีรีขนัธ์) 

 
นายวีระยุทธ  ทานวรี ์

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
นายสุรินทร์ จันทร์พะเนาว ์
ผู้อ านวยการส านักเครือ่งกล

และสื่อสาร 

 
นายพีระพล พนัธุ์ย้ิม  

อดีตผู้อ านวยการส านัก
เครื่องกลและสื่อสาร 

 
คณะท างานจัดท าชุดความรู้ เรื่อง การขับรถตักหน้า-ขุดหลัง 

 
นายวรศกัดิ์  วงษร์อด 

รองผูอ้ านวยการ 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
นายสุรศักดิ ์ อรพิพัฒน์พงศ์ 

ผู้อ านวยการสว่นเครื่องจักรกล  
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
นายคมกริช  ตนัตรตันพงษ์ 

วิศวกรโยธาช านาญการพเิศษ  
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
นายสาโรจน์  ขุนจนัทร ์

นายช่างเครือ่งกลช านาญงาน  
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
นายชัยโรจน์  จนัสุกส ี

วิศวกรโยธาช านาญการ 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
นายฉัตรชัย ทองฉัตร 

วิศวกรเครือ่งกลปฏิบัติการ 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 

 

คณะท างานด้านที่ 7 เครื่องกลและสื่อสาร และกองฝึกอบรม 

 
นายเกษม  คชาสัมฤทธิ ์
นายช่างเครือ่งกลอาวโุส   

ส านักเครือ่งกลและสือ่สาร 

 
นายจักรพงค์  แกล้วกล้า 

วิศวกรเครือ่งกลปฏิบัติการ   
ส านักเครือ่งกลและสือ่สาร 

 
นายภาณุวัฒน ์ เนือยทอง 
วิศวกรเครือ่งกลปฏิบัติการ 
ส านักเครือ่งกลและสือ่สาร 

 
นางเบญญภา  ไตรสริิภัทร 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กองฝกึอบรม 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

ชุดความรู้ 

ส าหรับการฝึกอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

หลักสูตรท่ี 5 การขับรถตักหน้าขุดหลัง 
 


