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เอกสารชุดความรู้ เรื่อง “การขับรถขุด”  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารส าหรับการฝึกอบรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ในเรื่องการขับและควบคุมรถขุดไฮดรอลิค โดยในเอกสารชุด
ความรู้นี้จะประกอบไปด้วยความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญกับพนักงานขับเครื่องจักรกลของ
กรมทางหลวง ได้แก่ ประเภท ชนิด ขนาดของรถขุดไฮดรอลิคที่ใช้ในงานทาง การใช้รถขุดไฮดรอลิคในการ
ก่อสร้างทาง โครงสร้างและระบบการท างานของรถขุดไฮดรอลิค การใช้และบ ารุงรักษารถขุดไฮดรอลิค และ
ความปลอดภัยในการใช้รถขุดไฮดรอลิค ซึ่งความรู้ที่น ามาจัดท าเป็นเอกสารชุดความรู้นี้  ได้รวบรวมความรู้จาก
หนังสือ ต ารา คู่มือ เอกสาร ระเบียบ จากแหล่งข้อมูลต่างๆตลอดจนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ความรู้ ความช านาญในด้านงานก่อสร้างทาง ด้านการใช้ การบ ารุงรักษา และการปรับซ่อมเครื่องจักรกลโดยมี
การจัดการความรู้เพ่ือน ามาจัดท าชุดความรู้  “การขับรถขุด” ผ่านกระบวนการกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice) โดยไดม้ีการรวบรวมความรู้ทั้งหมดแยกเป็นหมวดหมู่ได้จ านวน 5 บท 

ในการนี้ผู้จัดท าขอขอบคุณ กองฝึกอบรม ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ศูนย์สร้างทางสงขลา ศูนย์
สร้างทางล าปาง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น  ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี  ส านักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการประสานงานในการจัด
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจ านวน 2 ครั้ง และขอบคุณทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการผลักดันให้การจัดท าเอกสารชุดความรู้ประสบความส าเร็จหากเอกสารชุดความรู้นี้มีข้อบกพร่อง
หรือผิดพลาดประการใดผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
ประเภทชนิดขนาดรถขุดไฮดรอลิคที่ใช้ในงานทาง 

 
1. วิวัฒนาการความเป็นมาของรถขุดไฮดรอลิค 

 มีการบันทึกไว้ว่า รถขุดที่ใช้พลังงานไอน ้า เริ่มมีในปี ค.ศ. 1882 โดยบริษัทเซอร์ ดับบลิว จีอาร์มสตรอง 
จ้ากัด ในประเทศอังกฤษ ซึ่งด้าเนินกิจการต่อเรือมาก่อนและมีอีกหลายบริษัท เช่น คิลกอร์เครื่องจักรกล จ้ากัด ใน
ประเทศอเมริกา เป็นต้น 

 
รูปที่ 1-1 รถขุดพลังงานไอน ้า 

 ในช่วงเวลานั น เป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั งที่ ๒ ที่เกิดการขาดแคลนแรงงานคน เพ่ือก่อสร้างทาง 
ส้าหรับขนย้ายยุทโธปกรณ์  สภาวะวิกฤตินี  บริษัท เฟอร์วาด้า ในประเทศอเมริกาที่ได้สัมปทานการก่อสร้างทาง
หลวง จึงเริ่มต้นประดิษฐ์เครื่องจักรที่จะสามารถทดแทนแรงงานเหล่านี  เครื่องจักรที่ออกแบบมีโครงสร้างคานเป็น
รูปสามเหลี่ยมมีกระบอกไฮดรอลิคบริเวณปลายสุดของแขน สามารถหมุนได้ ๔๕ องศา ติดตั งกับบุง้กีท๋ี่มีขนาด 24 
36 47 และ 60 นิ ว ดังนั นจึงกล่าวได้ว่า บริษัท เฟอร์วาด้า ได้เป็นผู้คิดค้นรถขุดโดยใช้ระบบไฮดรอลิคในการ
ควบคุมการท้างาน เป็นรายแรกของโลก 
 ในปี คศ.1941 รัฐบาลก็ได้ออกข้อก้าหนดว่าเครื่องจักรที่มีขนาดบุ้งกี๋ 47 นิ ว สามารถเคลื่อนย้ายบนทาง
หลวงได้ จากแนวคิดที่ประสบความส้าเร็จนี  รถขุดไฮดรอลิค จึงถูกสร้างขึ นอีก 2 - 3 แบบ ในระหว่างปี  
ค.ศ.1942 – ค.ศ. 1944 และถูกเรียกอย่างแพร่หลายว่า “กลไกในการเคลื่อนย้ายวัสดุ” (Material Moving 
Device)  
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รูปที่ 1-2 รถขุดไฮดรอลิคของบริษัทเฟอร์วาด้า 
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หลายปีต่อมา รถขุดได้พัฒนาขีดความสามารถมากขึ น เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้งานในเรื่องการขับ
และควบคุมให้เหมาะสมกับประเภทงานต่างๆ ท้าให้เกิดรถขุดไฮดรอลิคมากกว่า 15,000 รุ่น ตั งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

 

 

 

รูปที่ 1-3 รถขุดไฮดรอลิคในอดีต 
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2. การใช้รถขุดไฮดรอลิคในประเทศไทย และกรมทางหลวง 
 การน้ารถขุดไฮดรอลิคมาใช้ครั งแรกในประเทศไทยนั นไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่กรมทางหลวงได้มี
การจัดหารถขุดไฮดรอลิค มาไว้ใช้ในงานบ้ารุงและบูรณะทางหลวงครั งแรก เมื่อปี พ.ศ.2498 ยี่ห้อ 
MANITOWOC รุ่น 2000B ประเทศอเมริกา ต่อมาในปี พ.ศ.2509 ได้จัดหารถขุดไฮดรอลิคยี่ห้อ NOTR-WEST 
ซ่ึงใชเ้ครื่องยนต์ของ Caterpillar551 มาใช้งาน หลังจากนั นจึงได้จัดหารถขุดไฮดรอลิคยี่ห้อ POCLAIN รุ่น 
TY45 KOBELCO K904D มาใช้งานตามล้าดับโดยกรมทางหลวง ได้ก้าหนดหมายเลขรหัสกรมฯ ของรถขุดไฮ
ดรอลิค เป็นรหัส 82 และก้าหนดสมรรถนะเป็น 4 ขนาด ตามตารางท่ี 1-1  

ตารางท่ี 1-1 รหัสและสมรรถนะรถขุดไฮดรอลิคของกรมทางหลวง 
รหัสเครื่องจักร รหัสสมรรถนะ ความหมาย เครื่องล่าง 

82 1 ขนาดแรงม้าไม่เกิน 100 แรงม้า ล้อตีนตะขาบ 
82 2 ขนาดแรงม้าไม่เกิน 100 แรงม้า ล้อตีนตะขาบ 

82 3 ขนาดแรงม้า 100– 150  แรงม้า ล้อตีนตะขาบ 

82 4 ขนาดแรงม้า 100– 150  แรงม้า ล้อยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 1-4 รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบของกรมทางหลวง 
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รูปที่ 1-5 รถขุดไฮดรอลิคล้อยางของกรมทางหลวง 
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3. การแบ่งประเภทและขนาดของรถขุดไฮดรอลิค แบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี  
1) แบ่งตามลักษณะโครงสร้างเครื่องล่าง 
2) แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 
3) แบ่งตามขนาดน ้าหนัก 

 
1) แบ่งตามลักษณะโครงสร้างเครื่องล่าง 

รถขุดไฮดรอลิคสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างเครื่องล่าง ซึ่งเป็นส่วนที่รองรับน ้าหนัก 
และใช้เป็นส่วนเคลื่อนที่ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1.1) โครงสร้างเครื่องล่างแบบตีนตะขาบ 
เป็นรถขุดที่เหมาะส้าหรับการใช้งานในพื นที่ลาดชัน ภูเขา หรือบริเวณท่ีขรุขระ เนื่องจากรถขุด

ประเภทนี  มีช่วงล่างเป็นแบบตีนตะขาบมีคุณสมบัติในการเกาะยึดพื นผิวสัมผัสได้ดี จึงสามารถปฏิบัติงาน
ในพื นที่ลาดชัน หรือบริเวณที่มีพื นที่ไม่ราบเรียบ แต่รถขุดประเภทนี มีข้อเสียคือ ไม่สามารถเคลื่อนที่ไป
ปฏิบัติงานได้ในระยะทางไกล อีกทั งช่วงล่างที่เป็นตีนตะขาบท้าให้เกิดความเสียหายของถนนได้ จึงต้องใช้
รถขนย้ายในการเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงาน 

 

 
รูปที่ 1-6 รถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ 

1.2) โครงสร้างเครื่องล่างแบบล้อยาง 
เป็นรถขุดที่เหมาะส้าหรับการใช้งานในพื นที่ราบเรียบ หรือบนถนน เนื่องจากรถขุดประเภทนี  มี

ช่วงล่างเป็นล้อยาง มีคุณสมบัติในการเกาะยึดพื นผิวสัมผัสไม่ดีเท่ากับแบบตีนตะขาบ จึงไม่สามารถ
ปฏิบัติงานในพื นที่ลาดชัน หรือบริเวณท่ีมีพื นที่ไม่ราบเรียบ มีขาช้าง (Out Rigger) เพ่ือให้รถขุดมีการทรง
ตัวดีในขณะปฏิบัติงาน มีความคล่องตัวสูง สามารถเดินทางออกปฏิบัติงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่
ห่างไกลได้รวดเร็วและวิ่งบนถนนหลวงได้เหมาะส้าหรับงานขุดคลองระบายน ้าขนาดเล็ก ขุดร่องระบายน ้า 
ขุด ตักวัสดุใส่รถบรรทุก และงานวางท่อต่างๆ ที่ต้องการการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรบ่อยๆ 
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รูปที่ 1-7 รถขุดไฮดรอลิคล้อยาง 

 
2) แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 

รถขุดไฮดรอลิคสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
อุปกรณ์บุ้งกี๋ ที่ใช้ตักหรือเทวัสดุแบ่งได้ 2 แบบ คือ 

 
2.1) แบบบุ้งกี๋ตักเข้า 
เป็นรถขุดไฮดรอลิคที่มีลักษณะของการปฏิบัติงาน ของอุปกรณ์บุ้งก๋ีในการตักหรือเทวัสดุ แบบ

คว่้าลง ซึ่งเป็นประเภทที่นิยมอย่างแพร่หลายในท้องตลาด เหมาะส้าหรับใช้ในการขุดพื นผิว ขุดร่องน ้า 
หรือบ่อ ข้อดีของรถขุดไฮดรอลิคประเภทนี  พนักงานขับสามารถมองเห็นวัสดุที่ตักในบุ้งกี๋ได้อย่างชัดเจน
สามารถขุดวัสดุในแนวลึกที่อยู่ต่้ากว่าตัวรถได้ 
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รูปที่ 1-8 รถขุดไฮดรอลิคแบบบุ้งกี๋ตักเข้า 

 
2.2) แบบบุ้งกี๋ตักออก 
เป็นรถขุดไฮดรอลิคที่มีลักษณะของการปฏิบัติงาน ของอุปกรณ์บุ้งก๋ีในการตักหรือเทวัสดุ แบบ

หงายขึ น เหมาะส้าหรับใช้ในงานตักวัสดุที่กองอยู่ที่เชิงเขา หรือวัสดุที่กองหรือในลักษณะที่เป็นเนิน 
เหมาะส้าหรับการขุดดินแข็งหรือหิน ปัจจุบันจะใช้อยู่ในงานเหมือง 

 
รูปที่ 1-9 รถขุดไฮดรอลิคแบบบุ้งกี๋ตักออก 
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3) แบ่งตามขนาดน ้าหนัก 
รถขุดไฮดรอลิคสามารถแบ่งตามขนาดน ้าหนักของรถขุดในการปฏิบัติงาน แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ 

3.1) ขนาดน ้าหนักไม่เกิน 10 ตัน 
เป็นรถขุดขนาดเล็กถึงปานกลาง เหมาะส้าหรับประเภทงานขุดร่องน ้า ขุดท่อ หรืองาน

ก่อสร้างขนาดเล็ก ถึงปานกลาง มีความคล่องตัวสูง เคลื่อนย้ายง่าย  

 
รูปที่ 1-10 รถขุดไฮดรอลิคขนาดน ้าหนักไม่เกิน 10 ตัน 

3.2) ขนาดน ้าหนัก 10 – 30 ตัน 
เป็นรถขุดขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เหมาะส้าหรับประเภทงานก่อสร้างขนาดกลางถึงขนาด

ใหญ่ หรือขุดบ่อ ขุดคลอง มีประสิทธิภาพในการท้างานสูง เป็นประเภทที่พบเห็นบ่อยใน
ท้องตลาด  

 
รูปที่ 1-11 รถขุดไฮดรอลิคขนาดน ้าหนัก 10 – 30 ตัน 
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3.3) ขนาดน ้าหนัก 30 ตันขึ นไป 
เป็นรถขุดขนาดใหญ่ เหมาะส้าหรับประเภทงานก่อสร้างขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพในการ

ท้างานสูง เป็นประเภทที่ไม่พบเห็นบ่อยในท้องตลาด จะใช้ในประเภทงานเฉพาะ ที่ต้องการ
ปริมาณงานมาก 

 

รูปที่ 1-12 รถขุดไฮดรอลิคขนาดน ้าหนัก 30 ตัน ขึ นไป 

4. รถขุดไฮดรอลิคที่ใช้แพร่หลายในประเทศไทย 
 บริษัทผู้ผลิตรถขุดไฮดรอลิคในปัจจุบัน มีหลากหลายบริษัท ได้พัฒนารถขุดไฮดรอลิคให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสมกับประเภทของงาน และมีอุปกรณต์ิดตั งอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมาก
ขึ น รถขุดไฮดรอลิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย และสามารถพบเห็นได้บ่อยมีหลากหลายยี่ห้อ เช่น
Caterpillar Case Doosan Deawoo Hyundai John Deere Kato Kobelco Komatsu Samsung 
Sumitomo Volvo Hitachi เป็นต้น 
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รูปที่ 1-13 ตัวอย่างรถขุดยี่ห้อต่างๆ ที่มีความนิยมในประเทศไทย 



บทที่ 2 
การใช้รถขุดไฮดรอลิคในการก่อสร้างทาง 

 
รถขุดไฮดรอลิคเป็นเครื่องจักรกลที่มีความส าคัญอย่างมากในการก่อสร้างทาง เป็นเครื่องจักรกลล าดับ

แรกๆ ในการเข้าด าเนินการงานก่อสร้างทาง เริ่มตั้งแต่การถางป่าขุดตอ (Clearing) งานขุดลอกวัสดุไม่พึงประสงค์ 
งานขุดขนส่งวัสดุ เป็นต้น ดังนั้นพนักงานขับและควบคุมรถขุดไฮดรอลิค จึงจ าเป็นที่ต้องทราบรายละเอียดของ
ประเภทงานก่อสร้างทาง เช่น การขุด การรวมกอง การตัดไหล่เขา งานวางท่อระบายน้ า งานแต่งลาดคันทาง งาน
ปรับแต่งร่องน้ า เพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.ความส าคัญของรถขุดไฮดรอลิคในงานก่อสร้างทาง 
งานก่อสร้างทางมีลักษณะเป็นขั้นตอนตั้งแต่ การถางป่าขุดตอ ปรับพื้นดินเดิม งานชั้นดินคันทาง งานชั้น

โครงสร้างต่างๆ จนมาถึงชั้นผิวทางตามรูปแบบทีก่ าหนด ซึ่งโครงสร้างชั้นทางพ้ืนฐานโดยทั่วไปของกรมทางหลวง 
ทีจ่ าเป็นต้องใช้รถขุดด าเนินการด้วยคุณสมบัติของรถขุดที่มีหน้าที่ในการ ขุด ตัก ยกย้ายวัสดุ จึงมีความจ าเป็นใน
การก่อสร้างในหลากหลายขั้นตอน 

 

 
รูปที่ 2-1 ชั้นโครงสร้างทาง 

 
 
 
 

พื้นทาง 

รองพื้นทาง 

วสัดุคดัเลือก 

ดินคนัทาง 

ชั้นดินเดิม 

รองผิวทาง 

ผวิทาง 
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2.งานก่อสร้างทางประเภทต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับรถขุด 
1) งานชั้นดินเดิม งานถางป่าและขุดตอขนาดกลางถึงหนักรถขุด มีหน้าที่ก าจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น ตอไม้ 

ต้นไม้ แล้วจึงท าการขนย้ายวัสดุออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือด าเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถขุดในงานชั้นดินเดิม 
รถแทรกเตอร์ รถกระบะเทท้าย รถเกลี่ย รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน และรถบรรทุกน้ า ร่วมในการ

ท างานถางป่าและขุดตอขนาดกลางถึงหนัก 

 

 
รูปที่ 2-2 การท างานของรถขุดในงานถางป่าขุดตอ 
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2) งานขึ้นรูปคันทาง 
 รถขุดมีส่วนในการตักวัสดุส่วนเกินออก และตักวัสดุจากแหล่งวัสดุใส่รถบรรทุกมาถมเพ่ือให้ได้ระดับ
ก่อสร้างตามรูปแบบกรณีบริเวณพ้ืนที่ที่จะท าการก่อสร้างเป็นบ่อดินขุดหรือคูน้ าซึ่งมีเลน หรือวัสดุไม่พึงประสงค์
ตกตะกอนทับถมอยู่ จ าเป็นต้องให้วัสดุดังกล่าวออกไปพ้นส่วนที่จะเป็นฐานรากคันทาง โดยการใช้รถขุดตักออก 
แล้วใช้ทราย หรือวัสดุเทียบเท่าทีมี่คุณภาพตามข้อก าหนดถมไล่เลนจากเชิงลาดคันทางเดิมออกไปทางด้านข้างทาง
ให้พ้นบริเวณท่ีต้องการ จนไม่มีเลนเหลือตกค้าง 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถขุดในงานขึ้นรูปคันทาง 
งานขึ้นรูปคันทางต้องใช้รถเกลี่ย รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน รถบรรทุกน้ า รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก

กระบะเท ร่วมกับในการท างาน  

 

 
รูปที่ 2-3 การท างานของรถขุดในงานขึ้นรูปคันทาง 
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รูปที่ 2-4 การท างานของรถขุดในงานไล่ดินเลน ขั้นตอนการขุดตักดินเลนออกไป 

 
รูปที่ 2-5 การท างานของรถขุดในงานไล่ดินเลน ขั้นตอนการเกลี่ยวัสดุคัดเลือกแทนที่ 
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3) งานรื้อโครงสร้างคันทางเดิมเพื่อก่อสร้างใหม่ 
 เป็นการรื้อชั้นทางเดิม เช่น ชั้นรองพ้ืนทาง พ้ืนทาง ผิวทางและคัดวัสดุที่ไม่ใช้หรือไม่ต้องการออกแล้วท า
การคลุกเคล้า เกลี่ยแต่ง และบดทับให้ได้แนวระดับรูปร่างและความแน่นตามก าหนด ในกรณีท่ีพ้ืนทางเป็นหินคลุก
หรือดินซีเมนต์ ซึ่งชั้นทางจะมีความแข็งแรงอาจเกินก าลังของรถเกลี่ยจ าเป็นที่จะต้องใช้รถขุดในการปฏิบัติงาน
แทน 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถขุดในงานรื้อโครงสร้างคันทางเดิมเพื่อก่อสร้างใหม่ 
งานรื้อโครงสร้างคันทางเดิมเพ่ือก่อสร้างใหม่ต้องใช้ รถเกลี่ย รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน รถบรรทุก

น้ า รถบรรทุกกระบะเทท้าย ร่วมกับในการท างาน  

 
รูปที่ 2-6 การท างานของรถขุดในงานรื้อโครงสร้างคันทางเดิมเพ่ือก่อสร้างใหม่ 

4) งานขุด ตัก และเคลื่อนย้ายวัสดุ 
รถขุดจะท าหน้าที่ในการขุด ตัก และเคลื่อนย้ายวัสดุจากแหล่งวัสดุใส่รถบรรทุกเพ่ือขนย้าย ไปยังพ้ืนที่

ก่อสร้างหรือตักรวมกองวัสดุ เพ่ือให้รถตักล้อยางตักใส่รถบรรทุกเพ่ือขนย้ายต่อไป 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถขุดในงานขุด ตัก และเคลื่อนย้ายวัสดุ 
รถตักล้อยาง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ร่วมกับรถขุดในการท างาน  
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รูปที่ 2-7 การตักวัสดุจากกองสต็อก 

 
รูปที่ 2-8 การตักวัสดุจากบ่อยืม 
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รูปที่ 2-9 การท างานร่วมกันของรถขุดในงาน ขุด ตัก วัสดุ  

 
5) งานขุด วางท่อระบายน้ าและฝังกลบ 

ในการก่อสร้างทางทุกๆงาน จ าเป็นจะต้องมีงานระบายน้ า ลอดคันทางหรือระบายน้ าด้านข้างคันทาง ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการวางท่อในจุดที่แบบก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานก าหนด รถขุดจะปฏิบัติงานโดยการขุดดิน ยกวางท่อ 
และฝังกลบ  

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถขุดในงานงานขุด วางท่อระบายน้ าและฝังกลบ 
รถบรรทุกขนส่งท่อ รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถบรรทุกติดเครน รถเกลี่ย รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน 

ร่วมกับรถขุดในการท างาน  

 
รูปที่ 2-10 การใช้รถขุดยกท่อในงานขุดวางท่อระบายน้ า 
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รูปที่ 2-11 การใช้รถขุดวางท่อในงานขุดวางท่อระบายน้ า 

 

 
รูปที่ 2-12 การใช้รถขุดในการฝังกลบท่อระบายน้ า 

6) งานขุดร่องระบายน้ า 
การขุดร่องระบายน้ านั้นมีวิธีการปฏิบัติคล้ายกับการขุดร่องเพ่ือวางท่อ แต่การขุดร่องระบายน้ าจะมี

รายละเอียดมากกว่า คือ จะต้องมีการขุดแต่งสโลปด้านข้าง ให้ได้รูปร่าง เพ่ือไม่ให้เกิดการพังทลายของขอบร่องน้ า
เวลาฝนตกหรือมีน้ าไหลผ่าน หรือเพ่ือดาดคอนกรีตรางน้ าตามแบบก่อสร้าง 
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เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถขุดในงานขุดร่องระบายน้ า 
รถบรรทุกกระบะเทท้าย ร่วมกับรถขุดในการท างาน  

 
รูปที่ 2-13 การแต่งสโลปด้านข้าง 

7) งานปรับพื้นที่ลาดเอียงหรือการตัดแต่งสโลป 
1. Back Slope คือ ลาดเหนือคันทาง เป็นพ้ืนที่ด้านข้างที่อยู่เหนือคันทางซ่ึงต้องมีการปรับแต่งให้ได้

รูปแบบตามข้อก าหนด เพ่ือการระบายน้ า และเสถียรภาพของลาดคันทาง 
2. Side Slope คือ ลาดคันทาง เป็นพื้นที่ที่ต่ ากว่าคันทาง ซึ่งต้องมีการปรับแต่งให้ได้รูปแบบตาม

ข้อก าหนด เพ่ือการระบายน้ า และเสถียรภาพของลาดคันทาง 
การขับรถขุดในงานปรับพ้ืนที่ลาดเอียงหรือการตัดแต่งสโลปเป็นการขุดดินของคันทางที่มีความลาดชัน ให้

ได้ระดับตามแบบต้องใช้ทักษะในการควบคุมรถขุดสูง และมีความละเอียด แม่นย า 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถขุดในงานปรับพื้นที่ลาดเอียงหรือการตัดแต่งสโลป 
รถบรรทุกกระบะเทท้าย รถตักล้อยาง รถแทรกเตอร์ ร่วมกับรถขุดในการท างาน  



 2-10 

 
รูปที่ 2-14 การใช้รถขุดในการตัดลาดคันทางเชิงเขา 

8) งานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง 
8.1 งานยกวัสดุในงานก่อสร้างทาง 

รถขุดนั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรเอนกประสงค์ นอกจากใช้ในงานขุดตักแล้ว ยังสามารถใช้ใน
การยกวางวัสดุแทนรถบรรทุกติดเครนได้ด้วย ความเหมาะสมและความปลอดภัยนั้นจะต้องดูน้ าหนัก
ของสิ่งของที่จะยกและความสามารถในการยกของรถขุด เป็นส าคัญโดยทั่วไปจะใช้รถขุดในการยก
วัสดุในงานก่อสร้าง เช่น ท่อเมนโฮล เครื่องปั่นไฟ เครื่องอัดลม เสา ป้าย และอ่ืนๆ 

 
รูปที่ 2.15 การใช้รถขุดในงานยกวัสดุในงานก่อสร้างทาง 
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8.2  น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มีน้ าท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง สามารถใช้รถขุดในการขุดเพ่ือระบายน้ าออก

จากพ้ืนที่ก่อสร้างได้ 
8.3  การทุบรื้อในงานก่อสร้างทาง 

เป็นการทุบรื้อโครงสร้างคอนกรีต หรือกระแทกหินแข็งโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งกับรถขุด 
เช่น หัวกระแทก  

 
รูปที่ 2.16 การใช้รถขุดในการทุบรื้อโครงสร้างคอนกรีต 

8.4  งานกดเสาเข็มขนาดเล็ก งานกด Sheet Pile 
เพ่ือป้องกันดินพังทลายระหว่างก่อสร้าง สามารถใช้รถขุดกดเสาเข็มขนาดเล็ก หรือกด Sheet 

Pile ได ้
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รูปที่ 2.17 ตัวอย่างการใช้รถขุดในงานกด Sheet Pile 



บทที่ 3 
โครงสร้างและระบบการท างานของรถขุดไฮดรอลิค 

 
โครงสร้าง และระบบการท างานของรถขุดไฮดรอลิคมีความส าคัญอย่างมาก ผู้ขับและควบคุมจะต้องท า

ความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพ่ือจะสามารถใช้งานรถขุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งป้องกันการช ารุดเสียหายของ
อุปกรณ์ ชิ้นส่วน ที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท และป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ 

1. องค์ประกอบและอุปกรณ์ทั่วไปของรถขุดไฮดรอลิค 
ลักษณะของตัวรถขุดประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ 

1) ส่วนที่ใช้ในการหมุน (Revolving Superstructure) 
เป็นส่วนส่งก าลังเพื่อใช้ในการหมุนส่วนบนของตัวรถขุดในการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย ระบบ

เครื่องยนต์ต้นก าลัง ระบบส่งถ่ายก าลัง ระบบควบคุมการท างานของอุปกรณ์ และห้องควบคุมการท างาน 
ซึ่งสามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา โดยอาศัยมอเตอร์สวิง 

2) ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ (Travel Unit) 
เป็นส่วนที่รองรับน้ าหนักเครื่องจักรซึ่งอยู่ด้านล่างแบ่งออก 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ประเภทตีนตะขาบ ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่จะเป็นแบบตีนตะขาบ (Crawler Mounting) 
ประกอบด้วยชุดเครื่องล่างต่างๆ ประกอบด้วย ลูกรอกล่าง ลูกรอกบน เฟืองขับโซ่ ล้อน า แทร็คเฟรม
โซ่ และแผ่นเแทร็ค มีมอเตอร์ไฮดรอลิคส าหรับเดินท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลัง 

2. ประเภทล้อยาง ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประกอบด้วย มีมอเตอร์ขับ ล้อยาง ชุดบังคับเลี้ยวล้อหน้า
พวงมาลัย 

3) ส่วนที่ท างานขุดตัก (Attachment) 
เป็นส่วนประกอบที่ติดตั้งเข้ากับส่วนบน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานขุด ประกอบด้วย บูม อาร์ม บุ้งกี๋

และชุดกระบอกไฮดรอลิค 
4) ชุดอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม 

เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติมกับรถขุด ประกอบด้วย หัวกระแทก ปากคีบ หัวเจาะ ริปเปอร์ 
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1. บุ้งกี๋ 
2. กระบอกบุ้งกี๋ 
3. อาร์ม 
4. กระบอกอาร์ม 
5. กระบอกบูม 
6. บูม 
7. ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 

8. ถังน้ ามันไฮดรอลิค 
9. เครื่องยนต์ 
10. เคาร์เตอร์เวช 
11. ชุดขับเคลื่อน 
12. ตีนตะขาบ 
13. ล้อน า 
14. ห้องควบคุม 

รูปที่ 3-1 ส่วนประกอบรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 
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1. บุ้งกี๋ 
2. อาร์ม 
3. กระบอกบุ้งกี๋ 
4. กระบอกอาร์ม 
5. บูม 
6. กระบอกบูม 

7. ห้องควบคุม 
8. ล้อยาง 
9. ห้องเครื่องยนต์ 
10. เคาเตอร์เวท 
11. ใบมีดหลัง 

รูปที่ 3-2 ส่วนประกอบรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง 

2. ส่วนที่ใช้ในการหมุน (Rovoling Superstructure)  
ประกอบด้วย ห้องควบคุมการท างาน เครื่องยนต์ ถังน้ ามันเชื้อเพลิง ถังน้ ามันไฮดรอลิค เคาร์เตอร์เวท 

(น้ าหนักถ่วง) ปั๊มไฮดรอลิค คอนโทรลวาล์ว มอเตอร์สวิง 
1) ห้องควบคุมการท างาน 

ห้องควบคุมเป็นห้องที่พนักงานขับใช้ควบคุมเครื่องจักรกลประกอบด้วย ชุดควบคุมการขุด ตัก และการ
เคลื่อนที่ของรถขุด 

 
รูปที่ 3-3 ห้องควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 
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รูปที่ 3-4 ห้องควบคุมรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง 

2) เครื่องยนต์ 
โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ Direct Injection พร้อมด้วยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 

ระบายความร้อนด้วยน้ า ซึ่งติดตั้งอยู่บนโครงด้านหลังห้องควบคุมการท างาน ท าหน้าที่เป็นต้นก าลังในการ
ขับปั๊มไฮดรอลิค เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน และควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 

 
รูปที่ 3-5 เครื่องยนต์รถขุด 
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3) ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
ถังน้ ามันเชื้อเพลิง ใช้ส าหรับบรรจุน้ ามันดีเซล อยู่บริเวณด้านขวามือของห้องควบคุม  

 
รูปที่ 3-6 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงรถขุด 

 
4) ถังน้ ามันไฮดรอลิค 

ถังน้ ามันไฮดรอลิค อยู่บริเวณด้านขวาของห้องควบคุม ใกล้กับถังน้ ามันเชื้อเพลิง โดยถังน้ ามันไฮ
ดรอลิคจะมหีลอดแก้ววัดระดับน้ ามันไฮดรอลิคด้านข้าง 

 
รูปที่ 3-7 ต าแหน่งถังน้ ามันไฮดรอลิค 

5) น้ าหนักถ่วง (Counter weight) 
เป็นเหล็กตันที่อยู่บริเวณด้านท้ายของรถขุด ท าหน้าที่ในการเพิ่มการทรงตัวให้กับรถขุด เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานรถขุดต้องใช้แรงกระท าด้านหน้าจ านวนมาก จึงต้องมีน้ าหนักถ่วงด้านหลังเพ่ือสร้างความสมดุลให้กับ
รถขุด ไม่ให้เสียการทรงตัว 
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รูปที่ 3-8 น้ าหนักถ่วง (Counter weight) ของรถขุด 

6) ปั๊มไฮดรอลิค (Hydraulic Pump) 
ปั๊มไฮดรอลิค รับก าลังขับมาจากเครื่องยนต์ ท าหน้าที่สร้างอัตราการไหล และแรงดันในระบบไฮ

ดรอลิค เพ่ือส่งก าลังไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งติดอยู่ด้านท้ายของเครื่องยนต์ 
 

 
รูปที่ 3-9 ปั๊มไฮดรอลิค (Hydraulic Pump) ของรถขุด 

 
7) คอนโทรลวาล์ว (Control valve) 

ท าหน้าทีค่วบคุมทิศทางการไหลของน้ ามันไฮดรอลิค และมีรีลิฟวาล์ว (Relief valve) ในการ
ควบคุมแรงดันน้ ามันไฮดรอลิค ให้ได้แรงดันที่เหมาะสมกับการท างานของเครื่องจักรอยู่ด้านหลัง
ห้องควบคุมการท างาน 
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รูปที่ 3-10 คอนโทรลวาล์ว (Control valve) ของรถขุด 

8) มอเตอร์สวิง (Swing Motor) 
ท าหน้าทีข่ับเคลื่อนส่วนบนของตัวรถขุด ให้หมุนรอบตัว ไปด้านซ้ายหรือด้านขวาตามที่ต้องการ โดย

ติดตั้งอยู่ตรงกลางตัวรถ  

 
รูปที่ 3-11 มอเตอร์สวิงของรถขุด 
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3. ส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ (Travel Unit) 
1) ประเภทตีนตะขาบ ประกอบด้วย ลูกรอกล่าง ลูกรอกบน เฟืองขับโซ่ ล้อน า แทร็คเฟรม โซ่ 

แผ่นเแทร็ค 
1.1 แทร็คเฟรม (Track Frame) 
เป็นโครงรองรับชิ้นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ มีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ าหนักของ
เครื่องจักรได้ 

 
รูปที่ 3-12 แทร็คเฟรม (Track Frame) ของรถขุด 

 
1.2  ลูกรอกบน (Top Roller) 
เป็นตัวรองรับน้ าหนัก และประคองโซ่ตีนตะขาบด้านบน  

 
รูปที่ 3-13 ลูกรอกบน (Top Roller) ของรถขุด 
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1.3  ลูกรอกล่าง (Bottom Roller) 
เป็นตัวรองรับน้ าหนักของตัวรถ และประคองโซ่ตีนตะขาบให้เคลื่อนที่ได้ 

 
รูปที่ 3-14 ลูกรอกล่าง (Bottom Roller) ของรถขุด 

1.4  ล้อน า (Front Idler) 
เป็นล้อประคองโซ่ให้รถขุดเคลื่อนที่ไปด้านหน้า หรือด้านหลัง เชื่อมต่อกับเฟืองขับโซ่ 

ด้วยโซ่ตีนตะขาบ โดยจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กับเฟืองขับโซ่ อีกท้ังเป็นตัวตึงโซ่ตีนตะขาบไม่ให้ตึง
หรือหย่อนจนเกินไปและจะอยู่ด้านหน้ารถขุด เพ่ือรองรับแรงกระแทกทางด้านหน้า 

 
รูปที่ 3-15 ล้อน า (Front Idler) ของรถขุด 
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1.5  มอเตอร์ไฮดรอลิคขับเคลื่อนมอเตอร์เดิน (Travel Motor) 
ท าหน้าที่รับแรงดันน้ ามันไฮดรอลิค เปลี่ยนเป็นการหมุน เพ่ือใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักร  

 
รูปที่ 3-16 มอเตอร์ไฮดรอลิคขับเคลื่อนมอเตอร์เดิน (Travel Motor) ของรถขุด 

1.6  เฟืองขับโซ่ (Sprocket) 
เป็นชุดอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ขับโซ่ตีนตะขาบของรถขุดให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าหรือด้านหลัง 

จะอยู่ด้านท้ายของรถขุด 
 

 
รูปที่ 3-17 เฟืองขับโซ่ (Sprocket) ของรถขุด 
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1.7  โซ่ตีนตะขาบ (Track Chain) 
เป็นสายพานเหล็ก ที่ใช้คล้องล้อน า และเฟืองขับโซ่ ให้เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน โดยโซ่

ตีนตะขาบจะต้องไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป 

 
รูปที่ 3-18 โซ่ตีนตะขาบ (Track Chain) ของรถขุด 

1.8  แผ่นเแทร็ค (Track Pad) 
เป็นเหล็กแผ่นยึดกับโซ่ตีนตะขาบ เพ่ือให้สัมผัสกับพ้ืนในการเคลื่อนที่ 

 
รูปที่ 3-19 แผ่นเแทร็ค (Track Pad) ของรถขุด 
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2) ประเภทล้อยาง มอเตอร์ขับ เฟืองท้าย ล้อยาง ชุดบังคับเลี้ยวล้อหน้า พวงมาลัย 
2.1  มอเตอร์ขับ 

รับแรงดันน้ ามันไฮดรอลิค เปลี่ยนเป็นการหมุน เพ่ือใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรและส่งก าลังไปยังเฟือง
ท้ายด้านหน้าและด้านหลัง 

 

 
รูปที่ 3-20 มอเตอร์ขับของรถขุด 

2.2  เฟืองท้าย 
รับก าลังจากมอเตอร์ขับ และส่งก าลังไปยังล้อด้านซ้าย และด้านขวา 

 
รูปที่ 3-21 เฟืองท้าย 

2.3  ล้อยาง 
ท าหน้าที่รองรับน้ าหนัก ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน และถ่ายทอดก าลังจากเพลาขับไปยังพื้นท าให้

เครื่องจักรสามารถเคลื่อนที่ได้ 
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รูปที ่3-22 ล้อยางรถขุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง 

ยางที่ใช้งานในปัจจุบันมีหลายแบบตามลักษณะการใช้งานและระบบขับเคลื่อน  ซึ่งสามารถแยก
ตามสมาคมยางแห่งสหรัฐอเมริกา (Tire and Rim Association of USA) ได้ก าหนดรหัสการใช้งานของ
ยางแต่ละชนิดที่นิยมน ามาใช้ส าหรับรถตักหน้าขุดหลัง มีดังนี้  

1) ยางส าหรับพื้นแข็งหรือหิน รหัส E-4 หน้ายางและดอกยางรับน้ าหนักได้เต็มหน้ายาง
ใช้กับพ้ืนลักษณะค่อนข้างเรียบจนถึงผิวขรุขระแต่มีความแข็งเช่น พ้ืนหินคอนกรีต 
เป็นต้นสามารถใช้ได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง 

 
รูปที ่3-23 ยางใช้ส าหรับพ้ืนแข็ง   

2) ยางส าหรับพื้นโคลนและดินอ่อนนุ่ม (Traction) รหัส E-2 และ L-2 ยางจะมีขนาด
ใหญ่ดอกยางมีระยะห่างกันและแนวลายดอกยางมีทิศทางไปทางด้านใดด้านหนึ่ง 
เป็นยางที่ส่งผ่านแรงขับเคลื่อนและการยึดเกาะจากล้อไปยังพ้ืนได้ดีที่สุด 
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รูปที ่3-24 ยางส าหรับพื้นโคลนและดินอ่อนนุ่มใช้กับล้อหน้าขนาดเล็กที่ไม่ขับเคลื่อน 

 
รูปที่ 3-25 ยางส าหรับพื้นโคลนและดินอ่อนนุ่ม (Traction) ใช้กับล้อที่ขับเคลื่อน 

2.4  ชุดบังคับเลี้ยวล้อหน้า 
ท าหน้าที่ควบคุมการบังคับเลี้ยวของเครื่องจักร 

 
รูปที่ 3-26 ชุดบังคับเลี้ยวล้อหน้า 
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4. ส่วนที่ท างานขุดตัก (Attachment)  
ประกอบด้วยบูม อาร์ม บุ้งกี๋ และชุดกระบอกไฮดรอลิค 
1) บูม 

เป็นชิ้นส่วนที่ท าจากเหล็กกล้า มีความแข็งแรง ยึดระหว่างตัวรถเข้าด้วยกันกับอาร์ม มีกระบอก 
ไฮดรอลิคเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นลง ในแนวดิ่ง 

 
รูปที่ 3-27 บูมของรถขุด 

2) อาร์ม 
เป็นชิ้นส่วนที่ต่อกับบูมมีลักษณะเหมือนแขนท าจากเหล็กกล้ามีความแข็งแรงสูง เป็นส่วนที่ยึด

แขนบูมกับบุ้งก๋ีเข้าด้วยกัน มีกระบอกไฮดรอลิคเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของบุ้งกี๋เข้าหรือออก  
 

 
รูปที่ 3-28 บูมของรถขุด 

 

อาร์ม รถขดุ 

บมู รถขดุ 
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3) บุ้งกี๋ 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีติดอยู่กับปลายแขนอาร์มท าหน้าที่ ขุด ตัก โกย ปาด เกลี่ยวัสดุที่ต้องการ เป็นส่วนที่มีการ
ช ารุดได้ง่าย เนื่องจากสัมผัสกับวัสดุตลอดเวลา มีกระบอกไฮดรอลิคควบคุมการคว่ าหรือหงาย  

 
รูปที่ 3-29 บุ้งกี๋รถขุด 

 
4) กระบอกไฮดรอลิค 

เป็นตัวควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรถขุดมีกระบอกไฮดรอลิคควบคุมการ
ท างาน 3 ส่วน คือ กระบอกบูม กระบอกอาร์ม และกระบอกบุ้งกี๋ 

 

 
รูปที่ 3-30 กระบอกไฮดรอลิครถขุด 

 
 

บุ้งก๋ี รถขดุ 

กระบอกไฮดรอลคิ รถขดุ 3 จดุ 
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5) ชุดอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม ประกอบด้วย หัวกระแทก ปากคีบ หัวเจาะ ริปเปอร์ 
5.1 ) หัวกระแทก  

เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเสริมเพ่ือใช้ในการทุบ กระแทก ย่อย ท าลายวัสดุที่มีความแข็ง เช่น หิน คอนกรีต  

 
รูปที่ 3-31 รถขุดติดตั้งหัวกระแทก 

5.2) ปากคีบ  
เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเสริมเพ่ือใช้ในการคีบ จับวัสดุ เช่น ท่อนไม้ ชีพพาย เสาเข็ม หรือใช้ย่อยวัสดุที่มี

ความแข็ง เช่น หิน คอนกรีต 

 
รูปที่ 3-32 รถขุดติดตั้งปากคีบ 
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5.3) หัวเจาะ 
เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเสริมเพ่ือใช้ในการเจาะหลุม ฝังเสาเข็ม เสาไฟฟ้า เสาการ์ดเรล 

 
รูปที่ 3-33 รถขุดติดตั้งหัวเจาะ 

5.4) ริปเปอร์ 
เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเสริมเพ่ือใช้ในการขูด หินผุ ดินแข็ง  

 
รูปที่ 3-34 รถขุดติดตั้ง Ripper 
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5.5) ใบมีดหน้า 
เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเสริมเพ่ือใช้ในการดันดิน หรือวัสดุทางด้านหน้า 

 
รูปที่ 3-35 รถขุดติดต้ังชุดใบมีดหน้า 

 



บทที่ 4 
การใช้และบ ารุงรักษารถขุดไฮดรอลิค 

 
เพ่ือให้การขับและควบคุมรถขุดไฮดรอลิคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรกล 

พนักงานขับจะต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้และบ ารุงรักษารถขุดไฮดรอลิคประกอบด้วย 
หน้าที่ และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆของรถขุดไฮดรอลิค การบ ารุงรักษารถขุดไฮดรอลิค และเทคนิคการขับและควบคุม
รถขุดไฮดรอลิคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หน้าที่และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆของรถขุดไฮดรอลิค 
1) ชุดคันบังคับควบคุมการท างาน 

1.1) รถขุดตีนตะขาบ คันควบคุมบูม อาร์ม บุ้งกี๋ สวิงเดินหน้า ถอยหลังแป้นเหยียบหัวกระแทก 

 

1. คันโยกขับเคลื่อนขวา 
2. คันโยกขับเคลื่อนซ้าย 
3. แป้นเหยียบขับเคลื่อนซ้าย 
4. แป้นเหยียบขับเคลื่อนขวา 

5. คันโยกบังคับบูม 
6. คันโยกสวิงยืดหดอาร์ม 
7. คันโยกตัดไพล็อต 
8. แป้นเหยียบหัวกระแทก 

รูปที่ 4-1 คันควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ Hitachi รุ่น ZX180LC 
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 8 6 
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รูปที่ 4-2 การบังคับคันควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ Hitachi รุ่น ZX180LC 

 

 
รูปที่ 4-3 การเดินหน้า ถอยหลังรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบโดยใช้แป้นเหยียบ 
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รูปที่ 4-4 การเลี้ยวรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบโดยใช้แป้นเหยียบ 

 
รูปที่ 4-5 การเดินหน้า ถอยหลังรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบโดยใช้คันโยก 

 
 

รูปที่ 4-6 การเดินหน้า ถอยหลังรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบโดยใช้คันโยก 
 

1.2) รถขุดล้อยาง คันควบคุมบูม อาร์ม บุ้งกี๋ สวิงแป้นเบรก คันควบคุมเดินหน้าถอยหลัง แป้น
คันเร่งเบรกจอด คันควบคุมขาช้าง คันควบคุมใบมีด แป้นปรับระดับพวงมาลัย พวงมาลัย 
แป้นเหยียบหัวกระแทก 
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1. พวงมาลัย 
2. แป้นเหยียบหัวกระแทก 
3. คันโยกมัลติฟังก์ชัน 
4. คันบังคับอุปกรณ์ 
5. แผงคอนโซลฝั่งซ้าย 
6. แป้นเหยียบเบรค 

7. แป้นเหยียบคันเร่ง 
8. จอแสดงผล 
9. คันบังคับอุปกรณ์ 
10.แผงคอนโซลฝั่งขวา 
11. แผงควบคุมด้านขวา 

รูปที่ 4-7 คันควบคุมรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง Caterpillar รุ่น M315D2 

1 

3 

4 

5 
11 

10 

9 

8 
7 6 

2 
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1. ยืดแขนออก 
2. สวิงขวา 
3. หดแขนเข้า 
4. สวิงซ้าย 

5. ลดระดับบูม 
6. เปิดเครื่องมือ 
7. ยกบูม 
8. ปิดเครื่องมือ 

รูปที่ 4-8 การบังคับคันควบคุมรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง Caterpillar รุ่น M315D2 
 

 
1.พวงมาลัยบังคับเลี้ยว 2.แป้นปรับเอียงมุมพวงมาลัย 

รูปที่ 4-9 อุปกรณ์ควบคุมทิศทางรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง Caterpillar รุ่น M315D2 

 

1 

2 

1 

2 3 

4 

5 

6 7 

8 
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2) มาตรวัด สัญญาณเตือน และสวิตซ์ไฟต่างๆ 

 

1. โหมดท างาน 
2. Auto-Idle 
3. โหมดพาวเวอร์ 
4. นาฬิกา มิเตอร์บันทึกจ านวนชั่วโมงการท างาน 
5. อุปกรณ์เสริม 
6. อุปกรณ์เสริม 
7. การเผาหัว 
8. เข็มขัดนิรภัย 

9. มาตรวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 
10. มิเตอร์ย่อย 
11. วิทยุ 
12. ระบบปรับอากาศ 
13. มาตรวัดอุณหภูมิสารหล่อเย็น 
14. อุปกรณ์เสริม 
15. อุปกรณ์เสริม 
16. ไฟเตือนโหมดขับเคลื่อน 

รูปที่ 4-10 สัญญาณหน้าจอ รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ Hitachi รุ่น ZX180LC 

ตารางท่ี 4-1 สัญญาณเตือนหน้าปัดรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ Hitachi รุ่น ZX180LC 
สัญลักษณ์ การแจ้งเตือน การแก้ไขปัญหา 

 

ไฟเตือนระดับน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ เช็คน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์และเติม
น้ ามัน 

 

ไฟเตือนระดับความร้อนสูง สารหล่อเย็นเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูง
ผิดปกติ ให้หยุดการใช้งาน เดินเครื่องที่
รอบเดินเบาต่ า เพ่ือลดอุณหภูมิของสาร
หล่อเย็น 
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สัญลักษณ์ การแจ้งเตือน การแก้ไขปัญหา 

 
 

ไฟเตือนระดับความร้อนน้ ามันไฮดรอลิคสูง น้ ามันไฮดรอลิคสูงผิดปกติ ให้หยุดการ
ใช้งาน ตรวจเช็คระดับน้ ามันไฮดรอลิค 
เช็คหาการรั่วไหล ฯลฯ  

 
 

ไฟเตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง เครือ่งยนต์หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
เกิดขัดข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อม
บ ารุงรักษา 

 
 

ไฟเตือนความดันน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ความดันน้ ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ลดลง 
ให้ดับเครื่องยนต์โดยทันที เช็คระบบ
น้ ามนัหล่อลื่นเครื่องยนต์และระดับ
น้ ามัน 

 

ไฟเตือนเครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ทได้ 2. หากลดคันโยกปิดระบบ Pilot 
Control ลง จะไม่สามารถสตาร์ท
เครื่องยนต์ได้ 

3. หากเปิดสวิตซ์ฉุกเฉินของ
เครื่องยนต์ จะไม่สามารถสตาร์ท
เครื่องยนต์ได้ 

 
 

ไฟเตือนไดชาร์จ ระบบไฟฟ้าขับข้อง เช็คไดชาร์จและ
ระบบแบตเตอรี่ 

 
 

ไฟเตือนระดับน้ ามันเชื้อเพลิง ระดับน้ ามันเชื้อเพลิงต่ า เติมน้ ามัน
เชื้อเพลิงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 

1. ไฟเตือนไส้กรองน้ ามันไฮดรอลิคอุดตัน 
2. ไฟเตือนไส้กรอง ท่ออุดตัน (ออพชั่น) 
 

4. ไส้กรองน้ ามันไฮดรอลิคอุดตัน ท า
ความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง 

5. ไส้กรองท่อ (ไส้กรองฝั่งขากลับของ 
Breaker) อุดตัน ท าการเปลี่ยนไส้
กรองท่อ 
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สัญลักษณ์ การแจ้งเตือน การแก้ไขปัญหา 

 
 

ไฟเตือนไส้กรองท าความสะอาดอากาศอุด
ตัน 
 
 

ไส้กรองท าความสะอาดอากาศอุดตัน 
ท าความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรอง 

 
 

ไฟเตือนระบบล้มเหลว ระบบสื่อสารขัดข้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อม
บ ารุง 

 
 

ไฟเตือนคันโยกตัดไพล็อต ระบบคันโยกตัวไพล็อตขัดข้อง แจ้ง
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

 

 

1. กลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้ 
2. กลับสู่หน้าจอพ้ืนฐาน 
3. ลูกบิดเลือก 
4. สวิตซ์เลือกโหมด/สวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิ 
5. สวิตซ์พัดลม/สวิตซ์ออโต้/ปิด 
6. สวิตซ์ปรับคลื่นความถี่เลือก AM/FM 
7. ลูกบิดควบคุมเสียง/สวิตซ์พาวเวอร์ 

8. ลูกบิดควบคุมเครื่องยนต์ 
9. สวิตซ์ Auto-Idle 
10. สวิตซ์โหมดขับรถ 
11. สวิตซ์โหมดพาวเวอร์ 
12. สวิตซ์ไฟท างาน 
13. สวิตซ์ใบปัดน้ าฝน/น้ าล้างกระจก 
14. แป้นพิมพ์ตัวเลข 

รูปที่ 4-11 แผงสวิตซ์รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ Hitachi รุ่น ZX180LC 
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1. บูมออฟเซ็ต (หากมีการติดตั้ง) 
2. อุปกรณ์ควบคุมการล็อคไฮดรอลิค 
3. อุปกรณ์ช่วยการทรงตัว 
4. ระบบบังคับเลี้ยวด้วยแท่ง (หากมีการติดตั้ง) 
5. ชุดกันโครงด้านซ้ายหน้า(ใบเกรดหน้า) 
6. ชุดกันโครงด้านขวาหน้า 
7. การควบคุมล็อกชุดกันโคลงด้านหลังขวา 

8. การควบคุมล็อกชุดกันโคลงด้านหลังซ้าย 
9. สวิตซ์สตาร์ทเครื่องยนต์ 
10.วิทย ุ
11. อุปกรณ์ท าความร้อน (หากมีการติดตั้ง) 
12.อุปกรณ์ท าความร้อนที่นั่ง (หากมีการ
ติดตั้ง) 
13. ระบบอุณหภูมิที่นั่ง (หากมีการติดตั้ง) 

รูปที่ 4-12 แผงสวิตซ์รถขุดไฮดรอลิคล้อยาง Caterpillar รุ่น M315D2 
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1. ไฟแจ้งเตือน 
2. แถบนาฬิกา 
3. จอแสดงผลเกจ 
4. พื้นที่เหตุการณ์ 

5. พื้นที่ข้อมูลเพิ่มเติม 
6.พ้ืนที่ปุ่มฟังก์ชัน 
7. แป้นพิมพ์ 

รูปที่ 4-13 หน้าจอแสดงผลรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง Caterpillar รุ่น M315D2 

 
1. สถานะการล็อคระบบไฮดรอลิค 
2. สถานะของแม่เหล็ก 
3. สถานะเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
4. แรงดันน้ ามันเบรกต่ า 
5. แสดงการเปิดใช้งานหล่อลื่นอัตโนมัติ 
6. สถานะการยกของหนัก 

7. การปรับไฮดรอลิค 
8. ไฟสูง 
9. ระบบ AESC 
10.สถานะการควบคุมการขับขี่ 
11. การบังคับเลี้ยวด้วยคันบังคับ 
12. เบรคมือ 

รูปที่ 4-14 สัญลักษณ์หน้าจอแสดงผลรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง Caterpillar รุ่น M315D2 
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3) เบาะนั่งและการปรับมุมมองกระจก 
1) เบาะนั่งและการปรับมุมมองกระจก 

 
1. ใช้ปรับความสูงของที่นั่ง 
2. ใช้ปรับระยะห่างของเบาะนั่งกับต าแหน่งคอนโซลรถ
  

3. ปรับระยะห่างของเบาะนั่งกับต าแหน่งคันโยกควบคุม 
4. ปรับพนักพิงเอน 

รูปที่ 4-15 การปรับที่นั่งพนักงานขับรถขุดไฮดรอลิค 

2) การปรับกระจก  
ควรปรับกระจกให้สามารถมองเห็นบุคคลอื่นที่ยืนอยู่ภายในรัศมี 1 เมตรจากเครื่องจักรกล (หรือ
วัตถุท่ีมีความสูง 1.5 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร) ได้จากที่นั่งผู้ควบคุม 

 
รูปที่ 4-16 ระยะการปรับกระจกพนักงานขับรถขุดไฮดรอลิค 
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2. การบ ารุงรักษารถขุดไฮดรอลิค 

ส าหรับพนักงานขับและควบคุมรถขุดจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
เบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ยืดอายุการ
ใช้งานป้องกันการเกิดความเสียหายของเครื่องจักรหากพนักงานขับได้มีการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเครื่องจักรเป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอโดยควรค านึงถึงหลัก FOWA (แหล่งที่มา Preventive maintenance diagnosis of 
Komatsu equipment) 

F (Fuel)   คือ เชื้อเพลิงหมายความว่า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเติม และช่องเติมน้ ามันต้องสะอาด 
O (Oil)  คือ หล่อลื่นหมายความว่า จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นตามรอบที่ก าหนด และ

น้ ามันหล่อลื่นที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรถขุด 
W (Water)  คือ น้ าหมายความว่า จะต้องมีการตรวจเช็ค และเติมน้ าในหม้อน้ าระบายความร้อนเป็น

ประจ าอย่างสม่ าเสมอ ไม่ควรให้ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 
A (Air)   คือ อากาศหมายความว่า จะต้องมีการท าความสะอาดกรองอากาศอย่างสม่ าเสมอ 

ซึ่งการบ ารุงรักษาใน 4 ข้อนี้ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือยืดอายุ
ของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างยาวนาน โดยในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรนั้น สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเด็นหลักๆ ที่พนักงานขับจะต้องปฏิบัติประจ าวันในการบ ารุงรักษารถขุด ดังนี้ 

- ก่อนการน าเครื่องจักรไปใช้งาน 
- ก่อนการติดเครื่องยนต์ 
- การติดเครื่องยนต์ 
- หลังการติดเครื่องยนต์ 

2.1 ก่อนการน าเครื่องจักรไปใช้งาน 
เพ่ือความปลอดภัย และเพ่ีอยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนาน ให้ท าการเดินตรวจรอบๆ 

รถก่อนที่จะขึ้นนั่งรถ หรือสตาร์ทเครื่องยนต์ และเดินรอบๆ รถเพื่อตรวจดูการหลุดหลวมของน็อตยึด
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานรถขุดจากหนังสือคู่มือผู้ผลิต เพ่ือการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ มี
ความปลอดภัยดังนี้ 

1) ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และท าความสะอาด กระจก หน้าต่าง ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณ ราวจับ 
และทางขึ้นลงเครื่องจักร อุปกรณ์การท างาน ป้ายเตือนการใช้งาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 



 4-13 

 
รูปที่ 4-17 พนักงานขับรถขุดไฮดรอลิคต้องตรวจเช็คสภาพรถขุดโดยรอบก่อนใช้งาน 

 
2) ส าหรับรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ต้องตรวจสภาพยางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และแรงดันลมยางให้อยู่

ในค่ามาตรฐาน 
ตารางท่ี 4-2 แรงดันลมยางรถขุดไฮดรอลิคล้อยางที่เหมาะสม 

ยาง แรงดันเริ่มต้น 
kPa psi 

10.00-20 750 110 
11.00-20 750 110 
600/40-22.5 600 87 
Super Single 700 100 

 
3) ตรวจสอบสภาพการช ารุด สึกหรอของอุปกรณ์การท างาน 

3.1  รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 
- ตรวจสอบการสึกหรอ และการรั่วซึมของน้ ามันในตัวลูกรอกล่าง ลูกรอกบน และล้อน า 
- ตรวจสอบการสึกหรอ ของฟันเฟืองของชุดเฟืองขับโซ่  
- ตรวจสอบการแตกร้าว คดงอของแทร็คเฟรม 
- ตรวจสอบการสึกหรอ ของข้อโซ่ และความตึงหย่อนของโซ่ 
- ตรวจสอบการสึกหรอของสันแผ่นแทร็ค การแตกร้าวของแผ่นเแทร็ค และการหลุดหลวม

ของน็อตยึดแผ่นแทร็ค 
- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ ามันที่มอเตอร์ไฮดรอลิค 
- ตรวจสอบการแตกร้าวของบูม บู๊ช และสลัก 
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- ตรวจสอบการแตกร้าวของ อาร์ม บู๊ช และสลัก 
- ตรวจสอบการสึกหรอของฟันและมุมบุ้งก๋ี การแตกร้าวของบุ้งกี ๋บู๊ช และสลัก 
- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ ามันไฮดรอลิคที่กระบอกไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค และตรวจสอบการ

ช ารุด และสึกหรอของแกนกระบอกไฮดรอลิค 
3.2  รถขุดไฮดรอลิคล้อยาง 
- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ ามันที่มอเตอร์ขับ  
- ตรวจสภาพยางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และแรงดันลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐาน 
- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ ามันไฮดรอลิคที่กระบอกไฮดรอลิคของชุดบังคับเลี้ยวล้อหน้า

ตรวจสอบการสึกหรอของลูกหมาก การคดงอของคันชักคันส่ง 
- ตรวจสอบระยะฟรี และการรั่วซึมของน้ ามันไฮดรอลิคที่พวงมาลัย 
- ตรวจสอบการแตกร้าวของ บูม บู๊ช และสลัก 
- ตรวจสอบการแตกร้าวของ อาร์ม บูช๊ และสลัก 
- ตรวจสอบการสึกหรอของฟันและมุมบุ้งก๋ี การแตกร้าวของบุ้งกี๋ บู๊ช และสลัก 
- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ ามันไฮดรอลิคที่กระบอกไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค และตรวจสอบการ

ช ารุด และสึกหรอของแกนกระบอกไฮดรอลิค 
- ตรวจสอบการสึกหรอของขาช้าง และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ ามันไฮดรอลิคทีก่ระบอกไฮดรอ

ลิคขาช้าง 
- ตรวจสอบการสึกหรอของ ใบมีดหน้า และตรวจสอบการรั่วซึมของน้ ามันไฮดรอลิคที่กระบอก 

ไฮดรอลิคใบมีดหน้า 
- ตรวจสอบการสึกหรอของ เพลาส่งก าลัง 
- ตรวจสอบการช ารุดของ กากบาทเพลากลาง 

 

 
รูปที่ 4-18 ต าแหน่งปลั๊กตรวจวัดระดับน้ ามันเพลาท้ายรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง 
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4) ตรวจสอบฝาครอบเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
รูปที่ 4-19 การตรวจเช็คระดับน้ ามันห้องเกียร์รถขุดไฮดรอลิค ระดับน้ ามันต้องอยู่ใกล้กับด้านล่างของช่องเปิด 

 
5) ตรวจเช็คห้องเครื่องยนต์ 

- ตรวจการช ารุดเสียหายท่อยาง หม้อน้ า ฝาหม้อน้ า หม้อพักน้ า และตรวจเช็คระดับน้ าระบาย
ความร้อน  

- ตรวจการช ารุดเสียหายของสายไฟในห้องเครื่องยนต์ 
- ตรวจการรั่วซึมของท่อทางเดินน้ ามัน ตรวจสภาพกรองดักน้ า  
- ตรวจเช็คระดับน้ ามันเครื่อง ให้อยู่ในระดับพร้อมใช้งาน 
- ตรวจเช็คกรองอากาศ โดยดูที่อุปกรณ์บอกสภาพกรองอากาศ 
- ตรวจสภาพ และความตึงหย่อนสายพาน  

 
รูปที่ 4-20 ต าแหน่งตรวจเช็คระดับน้ ามันเครื่องยนต์รถขุด ระดับน้ ามันต้องอยู่ระหว่างขีดบนล่าง 
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6) ตรวจสอบสภาพถังน้ ามันเชื้อเพลิง ฝาปิดต้องปิดได้แน่นสนิท และสามารถล็อคได้ 
7) ตรวจสอบระดับน้ ามันไฮดรอลิคให้อยู่ในระดับ และฝาปิดถังไฮดรอลิคต้องปิดได้แน่นสนิท 

 
รูปที่ 4-21 การตรวจเช็คระดับน้ ามันไฮดรอลิครถขุดไฮดรอลิค ระดับเหมาะสมระหว่าง A กับ B 

8) ตรวจเช็คระดับน้ ากลั่นในหม้อแบตเตอรี่ และตรวจสภาพของขั้ว และสายไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน 

 
รูปที ่4-22 การตรวจเช็คระดับน้ ากลั่นของแบตเตอรี่รถขุด ระดับต้องอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่าง 

 
9) ตรวจเช็คระดับน้ ามันห้องเฟืองขับปั๊มไฮดรอลิค และห้องเฟืองมอเตอร์สวิง 
10)  อัดจารบีที่ บู๊ซ สลัก จุดหมุนที่เคลื่อนไหว 

ขีดบน 

ขีดลา่ง 
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รูปที่ 4-23 จุดอัดจาระบีชิ้นส่วนประกอบรถขุด 

 
2.2 ก่อนการติดเครื่องยนต์ 
1) ตรวจสอบและท าความสะอาดเบาะนั่ง แผงหน้าปัด กระจกมองหลัง กระจกห้องเก๋ง คันบังคับควบคุม

และพวงมาลัย (ส าหรับรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง) 
2) ปรับเบาะนั่ง กระจกมองหลังให้เหมาะสม และพวงมาลัย (ส าหรับรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง) 
3) คาดเข็มขัดนิรภัย และต้องตรวจสอบการช ารุด รอยฉีกขาดของสายเข็มขัด ถ้าดึงแล้วสายเข็มขัดไม่ล็อค

ต้องเปลี่ยนใหม่ 

2.3 การติดเครื่องยนต์ 
1) ตรวจสอบและโยกคันบังคับควบคุมให้อยู่ต าแหน่งว่าง เบรกจอดอยู่ในต าแหน่งล็อค (ส าหรับรถขุดไฮ

ดรอลิคล้อยาง) 
2) บิดสวิทซ์กุญแจสตาร์ทไปต าแหน่ง ON และตรวจสอบความพร้อมของมาตรวัดสัญญาณเตือนบนแผง

หน้าปัด 
3) ให้สัญญาณแตร 1 ครั้ง เพื่อเตือนก่อนบิดสวิทซ์กุญแจสตาร์ท  
4) บิดสวิทซ์กุญแจไปต าแหน่งสตาร์ทเพ่ือติดเครื่องยนต์ (ในการสตาร์ทแต่ละครั้งให้ใช้เวลาไม่เกิน 30 

วินาที และเว้นช่วงประมาณ 2 นาที ก่อนการสตาร์ทใหม่) 
 

สลักข้อต่อด้านหนา้ ใหห้ยอดน า้มันหล่อลื่น อัดจาระบีที่ปลายกระบอกบูม 

อัดจาระบีที่ฐานของบูม 

 

อัดจาระบีที่สลักก้านกระบอกบูม และสลัก
ปลายกระบอกอาร์ม 

 

อัดจาระบีที่สลักข้อ
ต่อบูมและอาร์ม และ
สลักปลายกระบอกบุ้งกี ๋
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รูปที่ 4-24 สวิตซ์กุญแจรถขุดไฮดรอลิค 

2.4 หลังการติดเครื่องยนต์ 
1) เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วห้ามเร่งเครื่องยนต์เด็ดขาด ให้เดินเบาไว้ประมาณ 3 -5 นาทีก่อน เพ่ืออุ่นเครื่อง 
2) ตรวจเช็คมาตรวัดเพ่ือดูว่าระบบต่างๆ สามารถท างานได้ปกติ 
3) ตรวจเช็คว่าไม่มีไฟสัญญาณเตือนผิดปกติบนแผงหน้าปัด หากผิดปกติให้ตรวจสอบแก้ไขก่อนน า

เครื่องจักรไปใช้งาน 
4) ตรวจฟังเสียงเครื่องยนต์หากผิดปกติให้ตรวจสอบแก้ไขก่อนน าเครื่องจักรไปใช้งาน 
5) ตรวจดูสีควันของไอเสียให้อยู่ในสภาพปกติ 
6) ลงจากเครื่องจักรตรวจสอบการรั่วซึมของน้ า น้ ามัน การท างานของไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ 
7) ส าหรับรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ทดสอบการท างานของ เบรก พวงมาลัย คันบังคับพร้อมใช้งานได้

ตามปกติ 

2.5 หลังจากการน าเครื่องจักรไปใช้งาน 
1. ควรหาที่จอดเครื่องจักรบนพ้ืนราบและมีความปลอดภัย 
2. วางบุ้งกี๋ในแนวราบบนพ้ืนส าหรับรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ให้ลงขาช้างให้ล้อสัมผัสพ้ืนน้อยที่สุด และวาง

ใบมีดลงกับพ้ืน 
3. กดคันเซฟตี้อยู่ในต าแหน่งล็อค 
4. เดินเบาเครื่องยนต์ประมาณ 3-5 นาทีเพ่ือให้อุณหภูมิลดลงป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
5. ปิดสวิทช์กุญแจเพ่ือดับเครื่องยนต์ แล้วดึงกุญแจออก 
6. ลงจากเครื่องจักรโดยใช้บันไดส าหรับขึ้นลงเครื่องจักร 
7. ปิดและล็อคประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย 
8. ตรวจสภาพและท าความสะอาดโดยรอบเครื่องจักร 
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รูปที่ 4-25 การจอดเครื่องจักรที่ถูกวิธีหลังการใช้งาน 

 
2.6 การบ ารุงรักษาและการบริการหล่อลื่นตามก าหนดเวลา 
การบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลาเป็นการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของช่างปรับ

ซ่อม ส าหรับพนักงานขับจะต้องคอยตรวจเช็คมิเตอร์ตามคู่มือก าหนด เพ่ือรายงานให้ผู้ควบคุมเครื่องจักรด าเนินการ
บ ารุงรักษา โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามก าหนดระยะเวลาการใช้งาน ดังนี้ 

1. อัดจาระบี 
2. เปลี่ยนถ่ายจาระบีที่ลูกปืนเฟืองสวิง 
3. การตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนกรองอากาศ 
4. การตรวจเช็คระดับ เปลี่ยนไส้กรอง และถ่ายน้ ามันเครื่อง การถ่ายน้ าและตะกอน และการเปลี่ยนไส้

กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
5. การตรวจเช็คระดับ เปลี่ยนไส้กรอง และน้ ามันไฮดรอลิค 
6. การตรวจเช็คระดับและเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน ห้องเฟืองมอเตอร์สวิง มอเตอร์เดิน เฟืองขับ ปั๊มไฮดรอลิค 
7. การตรวจเช็คระดับและเปลี่ยนน้ ามันเฟืองท้าย (รถขุดไฮดรอลิคล้อยาง) 
8. การตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนกรองแอร์ 
9. เปลี่ยนกรองฝาถังน้ ามันเชื้อเพลิง และกรองฝาถังน้ ามันไฮดรอลิค 
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3. เทคนิคการขับและควบคุมรถขุดไฮดรอลิคอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.1 การใช้รถขุดไฮดรอลิคท างานในลักษณะต่างๆ  
1) การปรับพื้นที่ 

ใช้ปรับพื้นท่ีเพ่ือเตรียมงานก่อสร้าง งานถางป่า ก าจัดวัชพืช งานปรับระดับพ้ืนที่ดินถม และการ
ปรับพื้นที่เพ่ือจอดและปฏิบัติงานของเครื่องจักร การปรับพ้ืนที่นั้นสามารถใช้บุ้งกี๋ จากนั้นน าวัสดุที่ไม่ได้ใช้
งานรวมกองเอาไว้เพ่ือขนย้ายต่อไปเมื่อปรับพ้ืนที่แล้วหากมีการน าวัสดุอ่ืนมาเพ่ือใช้ปรับระดับ ควรใช้บุ้งกี๋
ตักกระจายกองวัสดุ และปาด เกลี่ยเพื่อปรับระดับให้เรียบ 

 
รูปที ่4-26 การปรับพื้นที่โดยใช้บุ้งกี๋ 

2) การรวมกองวัสดุ 
การรวมกองคือการรวมวัสดุที่อาจกระจายอยู่หรือได้จากการขุดด้วยบุ้งกีร๋วมกองวัสดุให้มีขนาด

กองตามต้องการและมีความสะดวกเม่ือต้องการตักใส่รถบรรทุก มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
1. การรวมกองควรเริ่มจากฐานกองก่อนแล้วค่อยๆเพ่ิมความสูงขึ้น และให้รถขุดสามารถข้ึนบน

กองวัสดุเพ่ือให้สามารถตักวัสดุใส่รถบรรทุกได้  
2. ควรปรับแต่งพ้ืนที่เพ่ือก าจัดวัสดุที่ตกหล่นออกไป 
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รูปที่ 4-27 การรวมกองวัสดุโดยใช้บุ้งกี๋ด้านหน้า 

3) การตักวัสดุ 
ใช้บุ้งกีต๋ักวัสดุที่ได้รวมกองเอาไว้ตักใส่รถบรรทุก หรือเคลื่อนย้ายวัสดุ โดยจะต้องระวัง ดังนี้ 
1. ให้ปรับระดับพ้ืนที่ท างานให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ขจัดเศษดิน หิน หรือวัสดุอ่ืนที่ตกหล่นออกไป 
2. ควรระวังการตักวัสดุใส่รถบรรทุก ไม่ให้บุ้งกี๋กระแทกรถบรรทุก 
3. ในการเทวัสดุ ให้ค่อยๆเทวัสดุ ไม่ควรยกเทวัสดุสูงเกินไป  

 
รูปที่ 4-28 การตักวัสดุใส่รถบรรทุก 
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4) การขุดแต่งร่องน้ า 
จอดเครื่องจักรแนวขนานกับร่องน้ าใช้บุ้งกี๋ขุดตามแนวเพื่อตักดินโคลนเลนหรือวัชพืชขึ้นมาไว้ที่

ขอบบ่อหรือแนวคูน้ าใช้บุ้งกีป๋รับแต่งคันดินให้เรียบร้อยหากไม่ต้องการท าเป็นคันดินก็ให้ใช้บุ้งกีต๋ักใส่
รถบรรทุกเพ่ือขนย้ายน าไปที่อ่ืนต่อไป 

 
รูปที่ 4-29 การขุดแต่งร่องน้ าโดยใช้ปุ้งก๋ีหลัง   

5) การวางท่อ 
ใช้บุ้งกีขุ๋ดแต่งคูหรือแนวที่จะวางท่อให้มีความกว้างความยาวและความลึกที่เหมาะสมกับขนาดของ

ท่อหรือแนวระดับท่ีต้องการจอดเครื่องจักรตั้งฉากกับแนวท่อจากนั้นใช้บุ้งกี๋ยกท่อและวางตามแนวที่ได้ขุด
ไว้ 

 
รูปที ่4-30 การวางท่อ 
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6) งานแต่งลาดคันทาง 
  ใช้ปรับแต่งความลาดเอียงของลาดคันทาง คูระบายน้ า ขอบบ่อหรือสระน้ าโดยใช้บุ้งกีต๋ักและเกลี่ย
ดินที่ได้จากการขุดหรือที่มีอยู่ในแนวคันทางให้ได้แนว และความลาดเอียงที่ต้องการมากที่สุด จากนั้นใช้ด้านหลัง
(ท้อง) บุ้งกี๋กดและลูบเข้าหาตัวเครื่องจักรหรือสวิงไปทางด้านข้างก็ได้ การแต่งลาดคันทางต้องจอดเครื่องจักรขนาน
กับแนวคันทางหรือขอบสระน้ า  

 
รูปที่ 4-31 งานแต่งลาดคันทาง 

7) การควบคุมรถขุดเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรค 
7.1 ) การขึ้นและลงทางลาดชัน 

1.  เมื่อเดินลงจากทางลาดชัน ให้เคลื่อนท่ีอย่างช้าๆ และเมื่อลงทางลาดชันเกิน 15 องศา ให้
จัดอุปกรณ์ตามรูปกรณีการเดินลงทางลาดชันควรให้มอเตอร์ตัวเดินอยู่ด้านหน้า ถ้าเครื่องจักร
เดินลงโดยล้อน าอยู่ด้านหน้า แทร็คจะหย่อนอาจท าให้เกิดการกระโดดข้ามฟันได้ 

 

 
รูปที่ 4-32 การลงจากทางลาดชัน 
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2. เมื่อเดินเครื่องจักรขึ้นทางลาดชันเกิน 15 องศา ให้จัดอุปกรณ์ท างานตามรูป เพ่ือความสมดุล
ให้ยืดอุปกรณ์ท างานไปด้านหน้าสูงจากพ้ืนดิน 20-30 เซนติเมตร ให้เฟืองขับอยู่ด้านหลัง 

 
 

 

 
รูปที่ 4-33 การลงจากทางลาดชัน 

 
3. การเดินเครื่องจักรบนทางลาดชัน ขณะเดินรถข้ึนเนินเขาถ้าแผ่นแทร็คเกิดการลื่น การเดินรถ

ข้ามหรือขึ้นเนินเขาโดยใช้แรงฉุดจากแทร็คเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าได้ ต้องอาศัยแรงดึง
ของอาร์มมาช่วยในการเดินขึ้นเนินเขาถ้าหากเนินเขานั้นมีความชันมากรถขุดไม่สามารถขึ้นได้
ถึงแม้จะใช้อาร์มช่วยก็ตาม ก็จะต้องใช้วิธีการเดินเวียนหรือวิธีพับศอกขึ้นเนินเขา 
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การใช้อาร์มช่วยในการข้ึนเนินชัน 

 
วิธีการเดินลงจากเนินชัน 

รูปที่ 4-34 การข้ึนลงทางลาดชันของรถขุดไฮดรอลิค 
 
เพ่ือป้องกันการช ารุดเสียหายของผิวทาง ต้องใช้วิธีถอยหลังขึ้น โดยใช้บุ้งก๋ีดัน 
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7.2 ) การเคลื่อนเครื่องจักรข้ามร่องน้ า 
ในการปฏิบัติงานบางครั้ง เช่น การวางท่อ และการขุดร่องน้ า จ าเป็นจะต้องข้ามร่องที่ท า

การขุด ซึ่งข้อจ ากัดในการข้ามร่องนั้น ร่องที่ข้ามจะต้องกว้างน้อยกว่า ¾ ของความยาวแทร็คโดยมี
ข้อปฏิบัติดังนี้ 
1. เดินเครื่องจักร ให้ปลายแทร็คมาชิดขอบร่อง 

 
รูปที่ 4-35 การเคลื่อนเครื่องจักรข้ามร่องขั้นตอนที่ 1 

2. ยื่นบุ้งกี๋ไปค้ ายันพ้ืนอีกฝั่งหนึ่งของร่อง เพื่อยกแทร็คพร้อมกับเดินเครื่องจักร และหดอาร์มเข้า 
จนปลายแทร็คไปพาดอีกฝั่งหนึ่งของร่อง 

 
รูปที่ 4-36 การเคลื่อนเครื่องจักรข้ามร่องขั้นตอนที่ 2 

3. สวิงรถขุดกลับไปค้ ายันพ้ืน เพ่ือยกแทร็คพร้อมกับเดินเครื่องจักร และยืดอาร์มออกดันให้พ้น
ร่อง 
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รูปที่ 4-37 การเคลื่อนเครื่องจักรข้ามร่องขั้นตอนที่ 3 

 
7.3 ) การเคลื่อนเครื่องจักรออกจากโคลน 

ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานต้องใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในโคลน ถ้าเกิดการ
ติดอยู่ในโคลนให้ปฏิบัติดังนี้ 

  กรณีตีนตะขาบติดอยู่ในโคลนข้างเดียว 
ให้ใช้บุ้งกี๋ยกตีนตะขาบข้ึนจากนั้น น าแผ่นรองหรือท่อนไม้ใส่ด้านใต้ แล้วเคลื่อนเครื่องจักร

ออกมา และถ้าจ าเป็นก็ให้ใส่แผ่นไม้ใต้บุ้งก๋ีด้วย 
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(1) กรณีตีนตะขาบติดอยู่ในโคลนข้างเดียว 

 
(2) กรณีตีนตะขาบติดอยู่ในโคลนทั้งสองข้าง 

รูปที่ 4-38 การเคลื่อนเครื่องจักรออกจากโคลน 
 

กรณีตีนตะขาบติดอยู่ในโคลนทั้งสองข้าง 
ถ้าตีนตะขาบติดอยู่ในโคลนทั้ง 2 ข้าง และเครื่องจักรเกิดการลื่นไถลไม่สามารถเคลื่อนที่

ได้ ให้ใช้แผ่นไม้รองใต้ตีนตะขาบ แล้วจิกบุ้งก๋ีลงบนพ้ืนดินด้านหน้าเครื่องจักร และดึงอาร์มเข้า
ลักษณะเดียวกับการขุดพร้อมกับเดินเครื่องจักรไปด้านหน้าเพ่ือดึงเครื่องจักรขึ้น 

 
8) การขนส่งเคลื่อนย้ายรถขุด 
 สิ่งส าคัญประการแรกในการขนส่งจะต้องเลือกรถบรรทุกซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

น้ าหนักของเครื่องจักรที่จะท าการบรรทุกเคลื่อนย้ายโดยรถบรรทุกเครื่องจักรของกรมทางหลวงจะมีอยู่ 4 
ประเภท แบ่งตามขนาดน้ าหนักบรรทุก ได้แก่ รถบรรทุกเครื่องจักรขนาดน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 10 ตัน  
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รถบรรทุกเครื่องจักรขนาดน้ าหนักบรรทุก 10 ตัน ถึง 20 ตัน รถบรรทุกเครื่องจักรขนาดน้ าหนักบรรทุก 20 
ถึง 30 ตัน และรถบรรทุกเครื่องจักรขนาดน้ าหนักบรรทุกเกิน 30 ตัน ขึ้นไป 

 

 
(1) ขนาดน้ าหนักบรรทุก 10 ตัน ถึง 20 ตัน 

 
(2) ขนาดน้ าหนักบรรทุก 20 ตัน ถึง 30 ตัน 

 
(3) ขนาดน้ าหนักบรรทุกเกิน 30 ตัน ขึ้นไป 

รูปที่ 4-39 รถบรรทุกเครื่องจักรของกรมทางหลวง 
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8.1 ) การขับและควบคุมรถขุดขึ้นลงรถบรรทุกโดยใช้บันไดทางลาด 
ในการขนส่งรถขุดด้วยรถบรรทุกที่มีบันไดขึ้น ให้พนักงานขับปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 

 
(1) รถบรรทุกเครื่องจักรแบบหัวลากมีบันไดลาดชัน 

 
(2) รถบรรทุกเครื่องจักรแบบ 10 ล้อมีบันไดลาดชัน 
รูปที่ 4-40 รถบรรทุกเครื่องจักรที่มีบันไดลาดชัน 

 
1) การน ารถขุดขึ้นลงรถบรรทุก จะต้องท าบนพ้ืนดินที่มีความแข็งพอในการรับน้ าหนักของตัวรถได้ 
2) ก่อนน ารถขุดขึ้นรถบรรทุก จะต้องท าความสะอาดพ้ืนรับน้ าหนักรวมถึงตีนตะขาบของรถขุดก่อน

ทุกครั้ง เพราะดินโคลน หรือน้ ามันที่เกาะอาจท าให้เกิดอันตราย ขณะขึ้นลงและขนย้ายได้ 
3) ใช้ลิ่มหรือท่อนไม้หนุนอัดล้อรถบรรทุกไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ขณะน ารถขุดข้ึนลงจากรถ 
4) ยืดชุดกระบอกไฮดรอลิกค้ ายันให้หัวรถบรรทุกยกขึ้นกันรถกระดกข้ึนลงขณะน ารถขุดขึ้นลงและ

ติดตั้งบันไดทางข้ึนให้มั่นคงแข็งแรง 
5) ปิดสวิตช์โหมดเดินเบาเครื่องยนต์อัตโนมัติและใช้โหมดมอเตอร์เดินช้า (รูปเต่า) ในการขึ้นลงเสมอ 
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6) หันหน้ารถขุดเข้าหาท้ายรถบรรทุก ให้ระดับบุ้งก๋ีสูงกว่าพื้นรถบรรทุกเล็กน้อย 
7) เวลาขึ้นลงให้แนวกึ่งกลางของรถขุดไฮดรอลิคควรจะอยู่ในแนวกึ่งกลางของรถเทรลเลอร์ 
8) ขับรถข้ึนบันได ช้าๆด้วยความนิ่มนวล 

 

 
รูปที่ 4-41 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 

 
9) เมื่อรถขุดเริ่มขึ้นไปอยู่บนพ้ืนรถบรรทุกให้วางบุ้งก๋ีบนพ้ืนราบของรถบรรทุก มุมระหว่างอาร์ม

และบูมควรอยู่ระหว่าง 90 - 110 หรืออาจจะยื่นอาร์มออกไปในลักษณะการถ่วงน้ าหนักไป
ข้างหน้าประคองไม่รถขุดกระดกกระแตกพ้ืนรถบรรทุกก็ได้ 

 
รูปที่ 4-42 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 
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10) น ารถขุดขึ้นไปจนสุดพ้ืนรถ และต้องเผื่อพ้ืนที่ไว้ส าหรับการสวิงรถเพ่ือเก็บอาร์มและบุ้งกี๋ไว้ด้านหลัง
ด้วย 

 
รูปที่ 4-43 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 

 
11) หดเก็บชุดกระบอกไฮดรอลิกค้ ายันหัวรถบรรทุกลง 

 
รูปที่ 4-44 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 
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12) สวิงหันหน้ารถอย่างช้ามาทางด้านท้ายรถบรรทุกเพ่ือเก็บอาร์มและบุ้งกี๋ 

 
รูปที่ 4-45 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 

13) เดินเบาเครื่องยนต์ ประมาณ 3-5 นาทกี่อนปิดสวิทช์กุญแจดับเครื่องยนต์และถอดออก 
14) ไล่ความดันในกระบอกสูบไฮดรอลิคออกโดยการโยกคันโยกควบคุมหลายๆ ครั้ง 
15) ดึงคันโยกปิด / เปิดควบคุมไพล็อตไปยังต าแหน่ง “Lock” 
16) ปิดหน้าต่างของขับขี่ ช่องระบายลมดานบน (หลังคา) และประตู รวมทั้งปิดทางออกท่อไอเสีย 

เพ่ือกันลมและน้ าเข้าขณะขนส่ง 
17) ใช้โซ่หรือสายเคเบิลล่ามมุมแต่ละมุมของรถขุด ให้ตึงหมั้นคงแข็งแรงระวังอย่าให้โซ่หรือสาย

เคเบิลรัดทับท่อไฮดรอลิคเด็ดขาด 

 
รูปที่ 4-46 รถขุดท่ีอยู่บนรถบรรทุกพร้อมท าการขนส่ง 
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8.2 ) การขับและควบคุมรถขุดขึ้นลงรถบรรทุกโดยไม่ใช้บันไดทางลาด 
ในกรณีที่รถบรรทุกเครื่องจักรไม่มีบันไดทางลาดขึ้น อาจจะใช้วิธีการสร้างเนินดินแล้วเอาท้าย

รถบรรทุกมาเทียบเอารถขุดข้ึนได้อย่างง่าย แต่หากไม่มีเนินดินดังกล่าว รถขุดก็ยังสามารถช่วยตัวเอง
ขึ้นรถบรรทุกได้ (โดยวิธีนี้ใช้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเท่านั้น และพนักงานขับรถขุดต้องมีความ
ช านาญมากเป็นพิเศษ) ซึ่งมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 4-47 การข้ึนท้ายรถบรรทุกโดยใช้เนินดิน 

 
1) หันหน้ารถขุดให้แนวกึ่งกลางของรถขุดอยู่ในแนวกึ่งกลางของรถเทรลเลอร์ 

 
รูปที่ 4-48 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 
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2) ใช้บุ้งกี๋ค้ ายันกับพ้ืนรถบรรทุกยกแทร็คให้ลอยขึ้นทาบกับท้ายรถบรรทุก ต้องแน่ใจว่ามุมระหว่าง
บูมและอาร์มอยู่ระหว่าง 90-110 องศา โดยการวางหน้าสัมผัสบุ้งก๋ีลงเพื่อป้องกันการเสียหาย
ของตัวบุ้งกี๋ 

 
รูปที่ 4-49 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 

 
3) เดินตัวรถขึ้นท้ายรถบรรทุกอย่างระมัดระวัง ขณะที่ใช้บุ้งกี๋ยังค้ ายันพ้ืนรถบรรทุกอยู่ 

 
รูปที่ 4-50 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 

 
4) เมื่อปลายแทร็คข้ึนไปเกยอยู่บนรถบรรทุกแล้วให้สวิงรถขุดมาด้านหลังและใช้บุ้งกี๋ค้ ายันยกแทร็ค

อีกข้างข้ึนให้ได้ระดับเดียวกับพ้ืนรถบรรทุก 
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รูปที่ 4-51 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 

5) เดินรถถอยหลังขึ้นท้ายรถบรรทุกอย่างระมัดระวัง ขณะที่ใช้บุ้งกี๋ยังค้ ายันพ้ืนอยู่จนแทร็คของรถ
ขุดอยู่บนรถบรรทุกทั้งหมด 

 
รูปที่ 4-52 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 
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6) ยกบุ้งก๋ีขึ้นแล้วสวิงหันหน้ารถขุดไปทางด้านข้างเพ่ือสังเกตแทร็คกับพ้ืนรถขณะเดินไปจอดยัง
ต าแหน่งสุดท้ายที่ต้องการ 

 
รูปที่ 4-53 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 

 
7) หลังจากท่ีได้ต าแหน่งจอดเรียบร้อย ก็เก็บบูม อาร์ม บุ้งกี๋ 

 
รูปที่ 4-54 การข้ึนลงรถบรรทุกเครื่องจักรกลของรถขุด 
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8) ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการขับและควบคุมรถขุดข้ึนลงรถบรรทุกโดยใช้บันไดทางลาด 
 

 
รูปที่ 4-55 การขนย้ายรถขุด 

 
ขั้นตอนการน ารถขุดลงจากรถบรรทุกให้กระท าย้อนกลับขั้นตอนการน ารถขุดขึ้นรถบรรทุก 

8.3) ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการขนส่งเคลื่อนย้ายเครื่องจักร 
1) ต้องมีการส ารวจสภาพทาง ถนน และข้อจ ากัดต่างๆ ก่อนการขนย้าย ตัวอย่างเช่น ในการขนส่ง

เครื่องจักรมีการผ่านทางลอดหรือสะพานลอยที่มีความสูงต่ ากว่าความสูงของเครื่องจักรหรือไม่ 

  
รปูท่ี 4-56 อุบัติเหตุที่เกิดจากการบรรทุกเครื่องจักรผ่านเส้นทางที่มีความสูงจ ากัด 

2) ห้ามน ารถขุดขึ้นรถบรรทุกท่ีกระดกขึ้นลงได้ขณะน ารถขุดข้ึน-ลงจากท้ายรถบรรทุก เพราะเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุเครื่องผลัดตก พลิกคว่ าได้ 
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รูปที่ 4-57 อันตรายที่เกิดจากรถบรรทุกกระดกขึ้นเมื่อรับน้ าหนักของรถขุด 
 



บทที่ 5 
ความปลอดภัยในการใช้งานรถขุดไฮดรอลิค 

 
เพ่ือให้พนักงานขับและควบคุมมีความรู้ความเข้าใจการขับและควบคุมรถขุดให้มีความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ประเด็นต่อไปนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานรถขุด 
เพ่ือความปลอดภัยในการขับและควบคุมรถขุดทั้งต่อพนักงานขับเอง เพ่ือนร่วมงานและผู้ใช้ทาง  

ดังนั้นพนักงานขับจึงมีหน้าที่และข้อปฏิบัติดังนี้ 
1) ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ในพ้ืนที่ท างานควรสวมเสื้อให้รัดกุม รวมทั้งหมวกนิรภัย 

รองเท้าเซฟตี้ ถุงมือ แว่นตานิรภัย และที่อุดหู ตามความเหมาะสม อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเกือบ
ทั้งหมดเกิดจากการละเลยข้อแนะน าเรื่องความปลอดภัย 

 

 

รูปที่ 5-1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและการแต่งกายที่พร้อมในการปฏิบัติงาน 
 

2) ก่อนที่จะใช้งานเครื่องจักร ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ในหนังสือคู่มือการใช้เครื่องจักรให้
เข้าใจก่อน 
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รูปที่ 5-2 พนักงานขับรถขุดต้องศึกษาหนังสือคู่มือการใช้งานก่อนการปฏิบัติงาน 

3) ท าความเข้าใจในรายละเอียดและข้ันตอนของงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ถ้าพบสิ่งที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายในระหว่างท างาน ให้รีบปรึกษาหัวหน้างาน เพ่ือท าการตรวจสอบก่อนการใช้งาน
เครื่องจักร 

4) ห้ามท างานในขณะที่ร่างกายอ่อนเพลีย หลังจากดื่มของมึนเมา หรือรับประทานยาบางชนิดที่
ท าให้เกิดอาการง่วงนอน 

5) ตรวจเครื่องจักรประจ าวันตามคู่มือการใช้เครื่องจักร ซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหายและขันโบลต์
และนัทที่คลาย หรือหลวมให้แน่น 

6) ตรวจรอยรั่วซึมของน้ ามันเครื่องน้ ามันไฮดรอลิค น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อเย็น รักษา
เครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ 

7) อย่าใช้งานเครื่องจักรถ้าสภาพเครื่องจักรยังไม่พร้อมใช้งาน ให้ใช้งานเครื่องจักรเมื่อตรวจซ่อม
แล้ว 

8) ให้เตรียมถังดับเพลิงขนาดเล็กติดไว้ในห้องเก๋ง เพ่ือใช้งานกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับเพลิงไหม้ 
9) พนักงานขับต้องมีความระมัดระวังและค านึงถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาขณะท างาน 
10) อ่านหรือสังเกตข้อห้าม ค าเตือน และกฎระเบียบต่างๆ ของการปฏิบัติงานในบริเวณที่ท างาน 

ควรปฏิบัติตามผู้ให้สัญญาณป้ายค าเตือนหรือสัญญาณอ่ืนๆ อย่างสม่ าเสมอ 
11) ตรวจดูสภาพและลักษณะของดินบริเวณท่ีจะท างาน เพ่ือหลีกเลี่ยงจุดที่อาจจะเกิดอันตรายและ

เพ่ือเลือกวิธีการท างานที่ดีที่สุด 



 

 

5-3 

  

 
รูปที่ 5-3 การก าหนดเขตพ้ืนที่ท างานเพ่ือความปลอดภัย 

2. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานรถขุดไฮดรอลิค 

1) ให้ใช้ราวมือจับ หรือแป้นเหยียบ เมื่อข้ึน หรือลงเครื่องจักร อย่ากระโดดขึ้นหรือลงเครื่องจักร 

 
รูปที่ 5-4 การข้ึนลงจากเครื่องจักรอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
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2) ก่อนใช้งานเครื่องจักรให้บีบแตรเตือน ผู้ที่อยู่รอบเครื่องจักรให้ทราบด้วย ให้ก าจัดสิ่งที่เป็น
อุปสรรคต่อการใช่งานเครื่องจักรออก เช่น ฝุ่นผงที่เกาะติดกับกระจกเพ่ือให้มองเห็นสภาพการ
ท างานได้จัดเจนขึ้น 

3) ตรวจเช็ดระดับระดับน้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่น จาระบี และน้ าระบายความร้อนขณะตรวจ
เช็ด และห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด 

4) ปรับที่นั่งให้อยู่ในต าแหน่งที่สะดวกสบายที่สุด และไม่ควรควบคุมเครื่องจักรโดยที่ไม่นั่งบนที่นั่ง 
5) ตรวจเช็ดภายในห้องเครื่องยนต์ ถ้ามีเศษใบไม้แห้งหรือเศษกระดาษ ต้องเก็บออกให้หมดเพราะ

เศษใบไม้แห้งหรือเศษกระดาษติดไฟได้ง่าย อาจเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ขึ้นได้ 
6) ก่อนติดเครื่องยนต์ ต้องแน่ใจว่าคันบังคับต่างๆ อยู่ในต าแหน่งว่าง 
7) ต้องแน่ใจว่าเกจวัดและสัญญาณเตือนที่แผงหน้าปัดท างานเป็นปกติ และค่าท่ีอ่านได้จากเกจ 

ต้องแสดงว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพปกติพร้อมจะท างาน 
8) ทดลองโยกคันบังคับต่างๆ เพื่อตรวจเช็ดการท างานและระยะการเคลื่อนที่ของคันบังคับ 
9) ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ท างานของระบบไฮดรอลิค ได้แก่ กระบอกไฮดรอลิค ปั๊ม มอเตอร์ท างาน

อย่างเป็นปกติ  
10) ควบคุมให้เครื่องจักรเดินและสวิงอย่างช้าๆ ฟังเสียงการท างานของเครื่องยนต์และการขบกัน

ของฟันเฟือง ต้องแน่ใจว่าไม่มีเสียงผิดปกติเกิดขึ้น 
11) บังคับให้เครื่องจักรเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เพ่ือตรวจเช็ดการท างานของคัน

บังคับเดิน 
12) ขณะควบคุมให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ ต้องยกบุ้งกี๋ให้สูงจากพ้ืน 40 - 50 ซ.ม. 
13) ขณะท างาน ไม่ควรให้ตัวเครื่องเอียงเป็นมุมมากกว่า 35 องศา ในทุกๆ ทิศทางเพราะจะท าให้

เครื่องจักรเสียการทรงตัวได้ง่าย และอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
14) ท างานด้วยความระมัดระวังอย่าให้สิ่งกีดขวาง อยู่ในรัศมีการท างานของเครื่องจักร 

 
รูปที่ 5-5 พนักงานขับรถขุดต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่ปลอดภัย 
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15) ขณะควบคุมให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ ควรจัดต าแหน่งของบูม อาร์ม และบุ้งกี๋ให้เหมาะสมเพื่อให้
น้ าหนักของเครื่องจักรมีความสมดุล 

16) มีสติ ไม่ปล่อยความคิดให้ฟุ้งซ่านขณะขับเครื่องจักร เพราะมิฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
17) เมื่อใช้งานอุปกรณ์ท างานให้ติดป้ายแสดงเครื่องจักรท างานอยู่ให้ผู้อ่ืนทราบด้วย 
18) ถ้าติดเครื่องยนต์ในพ้ืนที่ปิด ให้ค านึงถึงการระบายของไอเสียให้ดี เพ่ือป้องกันอันตรายจากแก๊ส

ไอเสีย 
19) ตรวจหาต าแหน่งของท่อแก๊ส หรือ ท่อน้ าใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยก่อนท างาน 
20) ในขณะที่รถขุดท างานโดยเฉพาะยืนบนขอบบ่อ คลอง หรือเหว ควรวางตีนตะขาบในลักษณะที่

เอาด้านมอเตอร์ตัวเดินรถไว้ด้านหลัง 
21) ห้ามใช้งานรถขุดผิดประเภท หรือเกินก าลังของรถขุด 

  
รูปที่ 5-6 ตัวอย่างการใช้งานรถขุดยกสิ่งของเกินก าลัง 

 
รูปที่ 5.7 ตัวอย่างการใช้งานรถขุดผิดประเภท 
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22) ท างานในบริเวณที่มีสายไฟแรงสูง อาจเกิดอันตรายได้ แต่สามารถท างานได้อย่างปลอดภัย โดย
ยึดหลักดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.8 ระยะปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

ถ้าเครื่องจักรโดนสายไฟฟ้าแรงสูง ให้นั่งอยู่บนเบาะคนขับ และอย่าให้คนอ่ืนสัมผัสตัวเครื่อง
จักรโดยเด็ดขาด จนกว่าจะตัดกระแสไฟฟ้าออก หรือถ้าต้องการออกจากตัวเครื่องจักรให้
กระโดดลงจากเครื่องจักร โดยอย่าสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะสื่อไฟฟ้า 

23) ต้องคอยระวังเรื่องสิ่งกีดขวางในการท างานและรวมไปถึงผู้ร่วมงาน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะในระหว่างที่มีการใช้สวิง 

 
 

 

รูปที่  5-9 อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานขณะท าการสวิง  
 

24) เมื่อใช้งานเครื่องจักรใช้หัวเจาะ หรือ งานเหมืองหิน ที่อาจเกิดอันตรายจาการตกของหินได้ให้
ใช้แผ่นป้องกันหลังคา หรือ หน้าห้องเก๋ง 

25) หลีกเลียงการใช้งานในพ้ืนที่ที่เป็นโคลน หรือ พื้นดินอ่อน เพราะอาจเกิดการจมได้ 
26) หลังจากฝนตก ถ้ายังคงท างานอย่างต่อเนื่อง พนักงานขับต้องเพ่ิมความระมัดระวัง และระลึก

อยู่เสมอว่า สภาพพ้ืนดินหลังฝนตกอ่อนกว่าพ้ืนดินโดยปกติทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อท างานบน
ไหล่ทางหรือใกล้หน้าผา จะต้องเพ่ิมความระมัดระวังมาก 

27) เมื่อต้องการใช้ยกวัสดุต่างๆ ให้พิจารณาถึง ขนาดของเครื่องจักร น้ าหนักและความกว้างของ
วัสดุเกินก าหนดเพราะอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรและเกิดอุบัติเหตุได้ 

ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (กิโลโวลต์) ระยะปลอดภัยน้อยสุด (เมตร) 
6.6 3 

33.0 4 
66.0 5 

154.0 8 
275.0 10 
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28) การใช้งานเครื่องจักรบนพ้ืนเอียงอาจเกิดอันตรายได้ ไม่ควรใช้เครื่องจักรบนพ้ืนที่เอียงเกิน
กว่า 10 องศา ขึ้นไป 

29) เมื่อต้องการใช้งานเครื่องจักรบนพื้นเอียงต้องท าให้ราบเรียบก่อนการท างาน 
30) การหมุนเครื่องจักรบนพ้ืนเอียงอาจเกิดการพลิกคว่ าได้ อย่าให้สวิงหมุนเครื่องจักรในขณะที่มี

วัสดุอยู่ในบุ้งก๋ีอาจท าให้เครื่องจักรเสียการทรงตัวได้ 
31) หลีกเลี่ยงการจอด หรือ หยุดเครื่องจักรบนพ้ืนเอียง แต่ถ้าจ าเป็นให้วางบุ้งก๋ีลงกับพ้ืน แล้วใช้

ขอนไม้รองล้อไว้อีกทีหนึ่ง 
32) ก่อนใช้งานเครื่องจักรให้บีบแตรเตือนผู้ที่อยู่รอบเครื่องจักรให้ทราบด้วย ให้ก าจัดสิ่งที่เป็น

อุปสรรคต่อการใช้งานเครื่องจักรออก เช่น ฝุ่นผงที่เกาะติดกับกระจกเพ่ือให้มองเห็นสภาพ
การท างานได้ชัดเจนขึ้น 

33) ให้ลดความเร็วการเดินเครื่องจักรลงเมื่อขับเคลื่อนลงพ้ืนขรุขระ 
34) เมื่อต้องขับเคลื่อนจักรไปบนน้ า ต้องตรวจดูสภาพของดินใต้น้ า ความลึกของน้ า และอัตรา

การไหลของน้ า โดยอย่าให้ระดับน้ าสูงเกินกว่าล้อด้านบน 
35) หลีกเลี่ยงการขบเคลื่อนตัดขวางบนพื้นเอียงเพราะอาจท าให้เครื่องจักรเสียการทรงตัวได้ 
36) การขับเคลื่อนบนพ้ืนเอียงอาจเกิดอันตรายได้ ให้เดินเครื่องจักรลงพื้นเอียงอย่างช้าๆ และยก

บุ้งกี๋สูงจากพ้ืนไม่เกิน 20 – 30 ซม. เพื่อใช้บุ้งกี๋หยุดตัวเครื่องจักรได้ กรณีฉุกเฉิน 
37) การเลี้ยวเครื่องจักรบนพ้ืนเอียง อาจเกิดอันตรายได้ให้เลี้ยวเมื่อขับเคลื่อนเครื่องจักรบนพ้ืนที่

ราบแล้วจะปลอดภัยกว่า 
38) อย่าขับเคลื่อน เครื่องจักรบนพ้ืนเอียงเกินกว่า 35 องศา เพราะจะเกิดความเสียหายกับ

เครื่องยนต์ได้ 
39) ก่อนน าเครื่องจักรข้ามสะพาน ต้องแน่ใจว่าสะพานสามารถรับหนักน้ าของตัวเครื่องจักรได้ 
40) เมื่อท างานในสภาพที่มีหมอกจัดหรือมีควันมาก จะต้องเพ่ิมความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ถ้า

หากสภาพอากาศมีหมอก ควันมากเกินไป ให้หยุดการท างานและรอจนกว่าสภาพอากาศดีขึ้น 
จึงท างานต่อ 

 
3. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะบ ารุงรักษารถขุดไฮดรอลิค 

1) ดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อตรวจพบปัญหาเกิดกับเครื่องจักร ตรวจหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
เช่น แรงสั่นสะเทือน อุณหภูมิสูง ผิดปกติ เป็นต้น และท าการแก้ไข 

2) จอดเครื่องจักรบนพ้ืนราบแล้วดับเครื่อง เพ่ือตรวจ หรือซ่อม จากนั้นติดป้ายเตือนให้ทราบเพื่อ
ความปลอดภัย 

3) อย่าเปิดฝาหม้อน้ าในขณะเครื่องยนต์ร้อน เพราะอาจเกิดอันตรายจากไอน้ าที่พุ่งออกมาจากฝา
หม้อน้ า 

4) อย่าท างานใต้เครื่องจักร แต่ถ้าจ าเป็นให้ท าด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
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5) อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อเย็น ดังนั้นควรเก็บในบริเวณที่
อากาศแห้ง และห่างไกลจากเปลวไฟ 

6) ระวังอย่าสัมผัสโดนท่อไอเสียที่ร้อนมากเนื่องจากการท างานของเครื่องยนต์ 
7) ระวังอย่าเปิดฝาครอบเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องยนต์ท างานอยู่ 
8) ระมัดระวังการโดนกระแทกตามขอบ มุม ต่างๆ เมื่อท าบริการเกี่ยวกับเครื่องยนต์ 
9) ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากการเลื่อนปิดของแผ่นกระจกหน้า ในห้องเก๋งหรือฝาด้านข้าง 

ใช้เหล็กค้ าให้ปลอดภัย จากการปิดอย่างทันทีทันใด หรือ โดนลมพัด เป็นต้น 
10) เมื่อแผ่นกันลื่นที่ติดบนตัวเครื่องจักรสึกไปไม่สามารถใช้ได้แล้วให้เปลี่ยนใหม่ 
11) เมื่อขึ้นไปท าการบริการเก่ียวกับเครื่องยนต์ หรือ ชิ้นส่วนอื่นๆ บนตัวเครื่องจักร ให้ระมัดระวัง

อุบัติเหตุจากการลื่นไถลหรือตกลงจากตัวเครื่องจักร 
12) เมื่อต้องมุดเข้าไปท างานที่ใต้ท้องเครื่องจักร ควรเขียนแผ่นป้ายบอกไว้ว่า “ห้ามสตาร์ท

เครื่องยนต์” วางไว้ที่นั่งคนขับ 
13) หลังจากยกตีนตะขาบให้ลอยขึ้นข้างหนึ่งโดยใช้ บูม และอาร์ม ไม่ควรมุดเข้าไปท างานที่ใต้ท้อง

เครื่องจักร 
14) เมื่อต้องยก บูม อาร์ม หรือบุ้งกี๋ ให้ลอยไว้เพ่ือสะดวกในการท าการบริการ ควรใช้แท่งเหล็ก

รองรับ บูม อาร์ม หรือบุ้งกี๋ 
15) ต้องจ าไว้เสมอว่า น้ ามันไฮดรอลิคถูกอัดอยู่ภายใต้แรงดันสูง ดังนั้นเมื่อต้องการเติมหรือถ่าย

น้ ามันไฮดรอลิค ตรวจเช็คระบบไฮดรอลิค จะต้องระบายแรงดันในระบบออกก่อน วิธีการ
ระบายแรงดันในระบบไฮดรอลิคท าได้โดยค่อยๆ เปิดฝาถังไฮดรอลิค เพ่ือระบายแรงดันภายใน
ตัวถังออก 

16) ไม่ควรใช้แสงสว่างจากเปลวไฟตรวจเช็คการรั่ว หรือเช็คระดับน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันไฮดรอลิค 
น้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ากรดแบตเตอรี่ 

17) ต้องมีความระมัดระวังขณะเปิดฝาหม้อน้ าหลังจากเครื่องจักรท างานจนอุณหภูมิของเครื่องยนต์
สูงกว่า 5 องศา เนื่องจากในขณะนั้นน้ าในหม้อน้ ามีอุณหภูมิสูง อาจท าอันตรายต่อผิวหนังได้ 

18) ห้ามเช็คความตึงสายพานพัดลมขณะเดินเครื่องยนต์ 
19) ไม่ควรให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้ามาใกล้บริเวณเครื่องจักรขณะท าการตรวจเช็คและ

บ ารุงรักษาเครื่องจักร 
20) ถอดขั้วลบของแบตเตอรี่เมื่อต้องการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 
21) ห้ามวางมือบนแผ่นตีนตะขาบขณะเครื่องจักรเคลื่อนที่ 
22) ถ้ายังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติ วิธีการตรวจเช็คเครื่องจักรจุดใดจุดหนึ่ง ควรติดต่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อม

บ ารุงเป็นผู้ตรวจเช็ค เพราะมิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
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4. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการจอดรถขุดไฮดรอลิค 
1) เมื่อต้องการจอดเครื่องจักร ควรจอดเครื่องจักรในท่ีปลอดภัยและจอดให้ห่างจากบริเวณท่ี

ท างาน โดยสถานที่ที่ถือว่าปลอดภัยคือบริเวณพ้ืนราบไม่มีอันตรายจากหินถล่ม ดินทรุด หรือน้ า
ท่วม ถ้าจ าเป็นต้องจอดเครื่องจักรบนพื้นที่เอียง ให้จอดโดยให้ด้านของเครื่องขนานกับความ
เอียง และใช้ขอนไม้วางกันไว้ที่ตีนตะขาบ ถ้าหันหน้าเครื่องจักรลงตามแนวเอียง ให้วางบุ้งกี๋จิก
ลงกับพ้ืนเพ่ือช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

2) การจอดเครื่องจักรเมื่อหมดเวลาท างาน ภายหลังจอดเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบัติ
ดังนี้ ใส่ล๊อคชุดหมุนตัวเครื่องจักรวางบุ้งกี๋ลงกับพ้ืนโยกคันบังคับต่างๆ อยู่ในต าแหน่งว่างพร้อม
กับใส่ล๊อคคันบังคับ ดับเครื่องยนต์ และดึงกุญแจออก ล็อคประตูห้องคนขับ 

 
5. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งรถขุดไฮดรอลิค 

โดยปกติการน ารถขุดไปใช้ในการปฏิบัติงาน ที่มีระยะทาง 5 กิโลเมตร ขึ้นไปจากที่จอดเครื่องจักร
หรือต้องน าเครื่องจักรมาจากโรงงาน จะต้องมีการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถบรรทุกหรือรถบรรทุกลากจูง ไม่ควร
ขับรถขุดไปยังหน้างานด้วยตัวเอง หากมีความจ าเป็นรถบรรทุกไม่สามารถบรรทุกเครื่องจักรไปยังหน้างานได้ 
ก็ให้ใช้วิธีการขับรถขุดและหยุดพักเป็นระยะๆ เพื่อระบายความร้อนให้แก่โรลเลอร์ (Roller) และแคเรีย 
(Carries) ลดการสึกหรอ   

ส าหรับการขนส่งเคลื่อนย้ายรถขุดนั้น หน้าที่หลักของพนักงานขับคือการน ารถขุดขึ้นและลงจาก
รถบรรทุก เพราะถ้าหากการควบคุมผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจเป็นเหตุให้รถขุดพลิกคว่ าตกลงมาจาก
รถบรรทุกได้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน พนักงานขับและควบคุมจะต้องเรียนรู้ข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ที่ถูกต้องจากคู่มือก่อนการปฏิบัติงาน 

6. สัญญาณมือที่ควรทราบส าหรับพนักงานขับรถขุดไฮดรอลิค 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานขับอาจจะมีปัญหาเกิดข้ึน โดยที่ไม่มีโอกาสจะซักถามกับผู้สั่งงานได้  

เพราะเสียงรบกวนจากเครื่องจักร และพนักงานขับไม่สามารถเห็นสภาพแวดล้อมหรือทัศนวิสัยในการท างาน
ได้ทุกทิศทางอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น งานว่างท่อระบายน้ าซึ่งบางครั้งพนักงานขับไม่สามารถมองเห็นก้น
ร่องขณะวางท่อได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีผู้ให้สัญญาณมือช่วยในขณะปฏิบัติงาน และสัญญาณนี้จะต้องมี
ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ให้สัญญาณและพนักงานขับรถเป็นอย่างดี 
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ตารางท่ี 5-1 การใช้สัญญาณมือส าหรับรถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator) 
ล าดับที่ ค าสั่ง สัญญาณมือ การให้สัญญาณมือ 

1 ให้ติดเครื่องยนต์ 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรยืดมือขวา
ออกมาก ามือ แล้วหมุนมือทวนเข็ม
นาฬิกา 

2 ให้ดับเครื่องยนต์ 

 

ยกมือขวา พับข้อศอกขนานกับพื้นแบ
มือค่ าลงแล้วโบกเลื่อนไปมา ทางซ้าย
และขวา 
 

3 ให้เดินเครื่องจักรเข้าหา
ผู้ให้สัญญาณ 

 

ยกแขนสองข้างขึ้น พับศอก แบมือ หัน
ฝ่ามือเข้าหาตัวพร้อมทั้งโบกเข้ามาหา
ตัว 

4 ให้เดินเครื่องจักรออกห่าง
ไปจากผู้ให้สัญญาณ 

 

ยกแขนทั้งสองข้างขึ้น พับข้อศอก แบ
มือหันฝ่ามือออกไปข้างหน้าพร้อมทั้ง
โบกมือออกไปจากตัว 
 

5 น าเครื่องจักรมาหยุด
ตรงหน้าผู้ให้สัญญาณ 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักร พับข้อศอก
ซ้าย ขวาตั้งขึ้น แบมือ หันฝ่ามือเข้าหา
กัน อยู่นิ่งๆ 
 

6 ให้หยุดเครื่องจักรโดยไม่
ดับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ 
คงอยู่ในต าแหน่งเดิม 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักร 
ยกมือขวา ก ามือซ้าย อยู่นิ่งๆ 
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ล าดับที่ ค าสั่ง สัญญาณมือ การให้สัญญาณมือ 
7 ให้หยุดเครื่องจักร 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักร ยืดมือขวามา
ข้างหน้า คว่ ามือลง โบกไปมาทางซ้าย
ขวา 

8 ให้หยุดเครื่องจักรทันที 

 

เหยียดมือทั้งสองข้างไปข้างหน้าแบมือ
คว่ าลงโบกมือซ้ายขวาไปมาเร็วๆ 

9 ให้ยกโหลดหรือบุ้งกี๋ขึ้น
ช้าๆ 

 

พับข้อศอกซ้ายขนานกับพ้ืน แบมือซ้าย
คว่ าลงมือขวาก าตั้งขึ้นให้นิ้วชี้ ชี้อยู่ใต้
ฝ่ามือซ้าย แล้วหมุนมือขวาตามเข็ม
นาฬิกา 

10 ให้หย่อนโหลดหรือบุ้งกี๋
ลงช้าๆ 

 

พับข้อศอกซ้ายขนานกับพ้ืน หงายฝ่า
มือซ้าย มือขวาก าชี้นิ้วขวาลงไปที่ฝ่ามือ
ซ้ายแล้วหมุนมือขวาทวนเข็มนาฬิกา 

11 ให้เครื่องจักรเลี้ยวซ้าย
หรือสวิงโหลดไปทางซ้าย 

 

เหยียดแขนขวาไปสุดขนานกับพ้ืน มือ
ซ้ายพับข้อศอกตั้งขึ้นแบมือและโบกไป
มา เมื่อต้องการให้หยุดการหันสวิงให้ก า
มือซ้ายนั้นทันที 

12 ให้ เครื่องจักรเลี้ยวขวา
หรือสวิงโหลดไปทางขวา 

 

เหยียดแขนซ้ายไปสุดขนานกับพ้ืน มือ
ขวาพับข้อศอกตั้งขึ้นแบมือและโบกไป
มาเมื่อต้องการให้หยุดการหันสวิงให้ก า
มือขวานั้นทันท ี
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ล าดับที่ ค าสั่ง สัญญาณมือ การให้สัญญาณมือ 
13 ให้หดพับบุ้งกี๋เข้าหา

เครื่องจักร 

 

หันขวาเข้าหาเครื่องจักรยกแขนขวาขึ้น
ก ามือตั้งหัวแม่มือชี้ฟ้าพร้อมกับบิดให้ชี้
ลง 

14 ให้เทวัสดุออกจากบุ้งกี๋ 

 

หันขวาเข้าหาเครื่องจักรยกแขนขวาขึ้น
ก ามือตั้งหัวแม่มือให้ชี้ลงพื้นพร้อมกับให้
ชี้ขึ้นลง 

15 ให้ยกบูมข้ึน 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรยกแขนขวาขึ้น
ขนานพ้ืนก ามือตั้งหัวแม่มือขึ้นฟ้า 

16 ให้ลดบูมลง 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรยกแขนขวาขึ้น
ขนานกับพ้ืนก ามือชี้หัวแม่มือลงพื้น 

17 ให้พับด้ามกระบอกเข้าหา
เครื่องจักร 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักร แลขวาจัดพับ
แขนเป็นรูปโค้ง ห่อมือพร้อมทั้งกวักลง
ข้างๆ 

18 ให้พับด้ามกระบอกออก
จากเครื่องจักร 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักร แลขวาจัดพับ
แขนเป็นรูปโค้งแล้วยืดออกไปข้างๆ 
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ล าดับที่ ค าสั่ง สัญญาณมือ การให้สัญญาณมือ 
19 ให้ใช้บุ้งกี๋ขุดดิน 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรแขนขวาขัด
เหยียดแขขวาออกไปข้างล าจัดท ามุม 
45 องศา แบมือแล้วกวักมือลงเข้าหา
ตัว 

20 ใช้บุ้งกี๋เทวัสดุออก 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรแลขวาจัด
เหยียดแขนออกไปข้างล าตัวท ามุม 45 
องศา แบมือแล้วกวักข้ึน 

21 ให้ยกโหลด - บุ้งกี๋ข้ึน 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรยกมือขวาขึ้น
ก ามือชี้นิ้วชี้ขึ้นแล้วหมุนจากซ้ายไปขวา 

22 ให้วางโหลด - บุ้งกี๋ลง 

 

หันหน้า เข้ าหาเครื่ องจักรกางแขน
ออกไปข้างๆ ก ามือชี้นิ้วชี้ลงพ้ืนพร้อม
กับหมุนจากขวาไปซ้าย 

 
7. ป้ายสัญลักษณ์ที่ควรทราบส าหรับพนักงานขับรถขุดไฮดรอลิค 
 พนักงานขับและควบคุมรถขุดไฮดรอลิคต้องมีความระมัดระวัง และปฏิบัติตามสัญลักษณ์ความปลอดภัย
ติดตั้งบนตัวรถขุด เพ่ือให้ใช้งานรถขุดได้อย่างถูกวิธี เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ตามตารางท่ี 5-2 

ตารางท่ี 5-2 ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยรถขุดไฮดรอลิค 
สัญลักษณ์ความปลอดภัย ความหมาย 

 

- ก่อนการปฏิบัติงาน ซ่อมบ ารุง ถอดชิ้นส่วน 
และขนย้ายเครื่องจักร  

- ควรแน่ใจว่าได้อ่านและเข้าใจคู่มือปฏิบัติงาน 
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สัญลักษณ์ความปลอดภัย ความหมาย 

 

- หากเครื่องจักรที่จอดอยู่เคลื่อนที่อย่างไม่คาดคิด 
อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต
เนื่องจากการชน  

- ควรแน่ใจว่าได้ลดระดับอุปกรณ์ส่วนหน้าลงที่พ้ืน 
ล็อคคันโบกบังคับ และน ากุญแจออก ก่อนลุก
ออกจากเครื่องจักร 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายเนื่องมาจาก
ไฟฟ้า  

- หากเครื่องจักรอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้า ควรรักษา
ระยะห่างที่ปลอดภัยจากสายไฟฟ้า 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากหน้าต่าง
หล่น หลังจากยกหน้าต่างขึ้น  

- ควรแน่ใจว่าได้ล็อคเข้าที่ด้วยสลักล็อค 

 

- เมื่อต้องการขยับคันโยก ยก/เอียง ที่นั่งลง ให้กดท่ี
จับคันโยกลงด้วยฝ่ามือ  

- ห้ามโยกโดยการจับที่จับ เพราะอาจท าให้นิ้วเข้า
ไปติดในฐานของที่นั่งได้ 

 

- หากเครื่องจักรพลิกคว่ า ผู้ขับอาจได้รับบาดเจ็บ 
หรือถูกเหวี่ยงออกจากห้องเก๋ง หรือถูกชนโดย
เครื่องจักรที่ก าลังพลิกคว่ า 

 

- ห้ามยื่นมือหรือศรีษะออกนอกหน้าต่าง มือหรือ
ศรีษะของท่านอาจสัมผัสกับบูมได้  

- ควรออกห่างจากเครื่องจักรในระหว่างปฏิบัติงาน 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการโดน
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกระแทก  

- ควรออกห่างจากเครื่องจักรในระหว่างปฏิบัติงาน 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากปลั๊กท่ี
กระเด็นออกจากตัวปรับราง อันก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ 

- อ่านคู่มือก่อนท าการปรับรางเพ่ือความปลอดภัย
และการใช้งานอย่างเหมาะสม 
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สัญลักษณ์ความปลอดภัย ความหมาย 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการถูกน้ า
ร้อนหรือน้ ามันที่ก าลังประทุลวก หากมิได้ปิดฝา
ครอบหม้อน้ าหรือถังเก็บน้ ามันไฮดลอลิคในขณที่
ก าลังร้อน ปล่อยหม้อน้ าหรือถังเก็บน้ ามันไฮดรอลิ
คท้ิงไว้ให้เย็นลงก่อนเปิดฝาครอบ 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการร่วงหล่น 

- ห้ามยืนตรงจุดนี้ 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการร่วงหล่น
จากบังโคลนหรือฝากระโปรง 

- ห้ามยืนใกล้ขอบ 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการถูกโครง
ส่วนบนของเครื่องจักรเหวี่ยงกระแทก 

- ออกห่างจากบริเวณการเหวี่ยงของเครื่องจักร 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากชิ้นส่วนหมุน 
เช่น สายพานปิดก่อนท าการตรวจเช็คและซ่อม
บ ารุง 

 

- สัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากไฟฟ้าจากการใช้
งานสายไฟ 

- อ่านคู่มือเพ่ือความปลอดภัยและการใช้งานที่
เหมาะสม 

 

- ป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนอันตรายจากการระเบิด
น าประกายไฟหรือเปลวไฟออกห่างจากบริเวณนี้ 

 

- หากผิวหนังสัมผัสกับน้ ากลั่นอาจเกิดพุพองได้ น้ า
กลั่นที่หกกระเซ็นเข้าตา อาจท าให้ตาบอด 
ระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับน้ ากลั่น 

 



เอกสารอ้างอิง 
 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกลงานก่อสร้างทาง สาขาเครื่องจักรรถขุด 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการขับเครื่องจักร ศูนย์สร้างทางสงขลา พ.ศ. 2544 

2. คู่มือการใช้งานรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ Case Model 1088 
3. คู่มือการใช้งานรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ Hitachi รุ่น ZX180LC 
4. คู่มือการใช้งานรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ Caterpillar รุ่น M315D2 
5. คู่มือการใช้งานรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ Komatsu 
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