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เอกสารชุดความรู้ เรื่อง “การขับรถเกลี่ย” นี้  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารส าหรับการ
ฝึกอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ในเรื่องการขับรถเกลี่ยโดยในเอกสารชุดความรู้นี้จะ
ประกอบไปด้วยความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญกับพนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทาง
หลวง ได้แก่ ประเภท ชนิด ขนาดของรถเกลี่ยที่ใช้ในงานทาง การใช้รถเกลี่ยในการก่อสร้างทาง โครงสร้างและ
ระบบการท างานของรถเกลี่ย การใช้และบ ารุงรักษารถเกลี่ยและความปลอดภัยในการใช้รถเกลี่ย ซึ่งความรู้ที่
น ามาจัดท าเป็นเอกสารชุดความรู้นี้  ได้รวบรวมความรู้จากหนังสือ ต ารา คู่มือ เอกสาร ระเบียบ จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆตลอดจนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ ความช านาญในด้านงานก่อสร้างทาง 
ด้านการใช้ การบ ารุงรักษาและการปรับซ่อมเครื่องจักรกล โดยมีการจัดการความรู้เพ่ือน ามาจัดท าชุดความรู้
“การขับรถเกลี่ย” ผ่านกระบวนการกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) โดยได้มีการ
รวบรวมความรู้ทั้งหมดแยกเป็นหมวดหมู่ได้จ านวน 5 บท 

ในการนี้ผู้จัดท าขอขอบคุณ กองฝึกอบรม ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ศูนย์สร้างทางสงขลา ศูนย์
สร้างทางล าปาง ศูนย์สร้างทางขอนแก่น  ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี  ส านักงานทางหลวงที่ 18 สงขลาและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการประสานงานในการจัดกิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจ านวน 2 ครั้ง และขอบคุณทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องใน
การผลักดันให้การจัดท าเอกสารชุดความรู้ประสบความส าเร็จ  หากเอกสารชุดความรู้นี้มีข้อบกพร่องหรือ
ผิดพลาดประการใดผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
ประเภท ชนิด ขนาดของรถเกลี่ยที่ใช้ในงานทาง 

 
1. วิวัฒนาการความเป็นมาของรถเกลี่ย 

วิวัฒนาการ ความเป็นมาของรถเกลี่ย แบ่งออกเป็น 6 ยุค ได้แก่ 
1) ยุคใช้สัตว์ชักลาก 

รถเกลี่ยที่เราเห็นกันในปัจจุบัน เกิดจากการพัฒนามาอย่างยาวนานเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ในการสร้างเครื่องมือทุ่นแรงในการใช้งานเกลี่ยดิน ซึ่งเดิมใช้สัตว์เลี้ยง เช่นล่อม้าวัวโดยการชัก
ลากกระบะที่ท าจากไม้ในการเกลี่ยดิน 

 
รูปที่ 1-1 การเกลี่ยดินแบบใช้แรงงานสัตว์ชักลากกระบะ 

ต่อมาได้พัฒนาอุปกรณ์ในการเกลี่ยที่ท ามาจากโลหะซึ่งต้องใช้พนักงานควบคุม 2 คน คนที่ 1 
ท าหน้าที่ควบคุมม้าและคนที่ 2 ควบคุมการขึ้นลงของใบมีด ชุดใบมีดขณะนั้นยังไม่สามารถปรับมุมใบมีด
ได้ 
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รูปที่ 1-2 รถเกลี่ยแบบใช้โลหะเป็นอุปกรณ์ 

ในปี ค.ศ.1885 J.D. Adams ได้สังเกตเห็นความยากในการเกลี่ยหากใช้รถเกลี่ยแบบเดิมๆ ทีท่ า
ได้แค่ยกใบมีดขึ้นลง จึงได้ออกแบบและสร้างรถเกลี่ยที่สามารถเอียงล้อได้ ซึ่งช่วยให้รถเกลี่ยมีเสถียรภาพ
มากข้ึนท าให้การปฏิบัติงานง่ายขึ้น จะเห็นว่าหลักการเอียงล้อดังกล่าวยังคงมีใช้อยู่ในรถเกลี่ยสมัยใหม่ใน
ปัจจุบัน 

 
รูปที่ 1-3 รถเกลี่ยแบบเอียงล้อได้ของ J.D. Adams 

 



 
 

  

1-3 

2) ยุคใช้เครื่องจักรไอน ้า 
ต่อมาเมื่อได้มีการพัฒนาสร้างเครื่องจักรไอน้ าซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายนอก ก็ใช้เป็นรถ

ลากจูงแทนแรงงานสัตว์ซึ่งรถจักรไอน้ าที่เป็นรถลากจูงนั้นมีทั้งท่ีเป็นชุดเครื่องล่างแบบล้อและแบบ
ตีนตะขาบ 

 
รูปที่ 1-4 รถเกลี่ยแบบรถจักรไอน้ าลากจูง แบบล้อ 

 
รูปที่ 1-5 รถเกลี่ยแบบรถจักรไอน้ าลากจูงแบบตีนตะขาบ 

 
3) ยุคใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งมีก าลังมากกว่า สะดวกในการใช้งานมาทดแทนการใช้
เครื่องจักรไอน้ ารถเกลี่ยจึงได้น าระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในดังกล่าว มาใช้ในการท างานของรถเกลี่ย 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้
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ส่วนที่ 1 ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นชุดลากจูงรถเกลี่ย 

 
รูปที่ 1-6 รถเกลี่ยแบบใช้รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบลากจูง 

ส่วนที่ 2 ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นต้นก าลังในการปรับขึ้นลงใบมีดเกลี่ย 
มีการน าเครื่องยนต์สันดาปภายใน มาใช้ในการควบคุมชุดใบมีดจะต้องใช้มือหมุนวงล้อเหล็กท่ีต่อ

เข้ากับชุดเกียร์ทดไปยังชุดใบมีดเพ่ือยกขึ้นลง หรือแม้กระทั่งการบังคับเลี้ยวก็เช่นกันซึ่งบางครั้งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายกับพนักงานควบคุม 

 
รูปที่ 1-7 การควบคุมรถเกลี่ยโดยการหมุนวงล้อเหล็กที่ต่อเข้ากับชุดเกียร์ทด 

จากนั้นได้มีการพัฒนารถเกลี่ยแบบลากจูง โดยการน าเครื่องยนต์มาช่วยในการบังคับควบคุมชุด
ใบมีดและการบังคับเลี้ยวผ่านคันโยกเกียร์ตัดต่อก าลังโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินสูบเดียว  
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รูปที่ 1-8 รถเกลี่ยแบบใช้เครื่องยนต์ช่วยในการบังคับควบคุมชุดใบมีด 

4) ยุคที่รถเกลี่ยสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 
จากที่ผ่านมาที่มีการแยกการท างาน เป็น 2 ส่วน คือ ชุดลากจูง และชุดควบคุมใบมีด ได้มีการ

รวมการท างานของทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน โดย ให้รถเกลี่ยสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองและควบคุม
ใบมีดด้วยการท างานของพนักงานขับเพียงคนเดียว โดยต่อมา บริษัทRussell Grader Manufacturing
ไดพั้ฒนารถเกลี่ยที่ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อนด้วยตัวเองแบบ4ล้อ ขึ้นมาเป็นครั้งแรก 
โดยมลี้อขับเคลื่อนอยู่ด้านหน้า 

 
รูปที่ 1-9 รถเกลี่ยชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองคันแรก 

ในปี ค.ศ.1920 ก็ได้พัฒนาเป็นขับเคลื่อนด้วยตัวเอง โดยมีล้อขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังลักษณะรถเกลี่ย
ตอนนั้นเหมือนเป็นการเอาล้อหน้าของรถฟาร์มแทรกเตอร์ออก แล้วติดโครงเหล็กยาวยื่นไปด้านหน้าแทน แล้ว
ติดโครงชุดใบมีดเข้าไปซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบล้อยางและตีนตะขาบ 



 

 
1-6 

 
รูปที่ 1-10 รถเกลี่ย Russell Motor Patrol 

 

 
รูปที่ 1-11 รถเกลี่ยแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองยี่ห้อต่างๆ 

ต่อมาในปี ค.ศ.1928 บริษัท CATERPILLAR ได้ซื้อกิจการของบริษัท Russell และได้พัฒนารูปแบบ
ของรถเกลี่ยให้รูปร่างเหมือนรถเกลี่ยในปัจจุบันโดยการหมุนตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์ให้เครื่องยนต์ไปอยู่ด้านหลัง
ในตอนนั้นไม่ได้เรียก มอเตอร์เกรดเดอร์ (Motor grader) แต่เรียกว่าดีเซลออโต้แพททรอล (Diesel Auto 
Patrol) รุ่น No.10 มีทั้งหมด 6 ล้อ ซึ่งควบคุมการท างานของชุดใบมีดโดยใช้ชุดต่อก าลัง (Power take off) 
จากเครื่องยนต์ช่วยซึ่งมีใช้งานมาตั้งแต่ที่เป็นรถเกลี่ยแบบลากจูงและมีชุดล้อยางขับเคลื่อนเป็นห้องขับโซ่
(Tandem) เหมือนในปัจจุบัน 

5) ยุคที่ใช้ระบบไฮดรอลิคในการคอนโทรล 
ในปี ค.ศ. 1936 ได้มีการพัฒนาให้รถเกลี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกมากข้ึน 

โดยใช้ระบบไฮดรอลิคในการควบคุมการท างานกับรถเกลี่ยเป็นครั้งแรก ท าให้สามารถหมุนใบมีดได้ 360 
องศา และยกเอียงชุดใบมีดได้ 90 องศา 

รถเกลี่ย Caterpillar Diesel Auto Patrol รุ่น No.10 

รถเกลี่ย Champion 
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รูปที่ 1-12 รถเกลี่ย Champion รุ่นแรกที่ใช้ระบบไฮดรอลิคในการควบคุมการท างาน 

6) ยุคที่มีโครงสร้างแบบหักเลี ยวกลางล้าตัว 
ที่ผ่านมาจะเห็นว่ารถเกลี่ยจะเป็นลักษณะโครงรถเกลี่ยเป็นชิ้นเดียวกัน และบังคับเลี้ยวด้วยล้อ

หน้าอย่างเดียว ในปี ค.ศ.1973 จึงได้พัฒนาโครงรถแบบหักกลางล าตัว (Articulated Frame) เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และการหักเลี้ยว 

 
รูปที่ 1.13 โครงรถเกลี่ยแบบชิ้นเดียวกัน 

 
รูปที่ 1.14 โครงรถเกลี่ยแบบหักเลี้ยวกลางล าตัวได้ (Articulated Frame) 
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2. ประวัติการน้ารถเกลี่ยมาใช้ในกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงน ารถเกลี่ยมาใช้เป็นครั้งแรกเป็นชนิดลากจูง ด้วยเครื่องจักรไอน้ า โดยใช้ชื่อเรียกว่า รถ

เกลี่ยถนน (ค าย่อ กถ.) ของบริษัท CATERPILLAR รุ่น No.66 Grader ผลิตระหว่างปี ค.ศ.1930 - 1937 มี
ทั้งแบบควบคุมด้วยเครื่องยนต์ช่วยและควบคุมด้วยมือหมุนวงล้อ ซึ่งกรมทางหลวงมีใช้งานทั้ง 2 แบบมีชุด
คราดแบบตัววี น้ าหนักตัวรถทั้งหมดประมาณ 5,000 กิโลกรัมปัจจุบันรถเกลี่ยรุ่นนี้ได้น ามาจัดแสดงอยู่
ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง และส านักเครื่องกลและสื่อสาร จ.นนทบุรี 

 
รูปที่ 1-15 รถเกลี่ยแบบลากจูงคันแรกของกรมทางหลวง 

  
รูปที่ 1-16 รถเกลี่ยลากจูงที่ใช้วงล้อหมุนควบคุม(พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง) 

 
รูปที่ 1-17 รถเกลี่ยลากจูงที่ใช้เครื่องยนต์ช่วยผ่อนแรงควบคุมการท างาน(ส านักเครื่องกลฯ) 

ต่อมาในปี ค.ศ.1936 กรมทางหลวงได้จัดซื้อรถเกลี่ยชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ซึ่งในตอนนั้นใช้ 
ชื่อว่า รถยนต์เกลี่ย (ค าย่อ ยก.) มาใช้เป็นครั้งแรก ทั้งหมด 2คัน ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น No.11 
Diesel Auto Patrol เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบหมายเลขรหัสกรมทางหลวง 41-10312-0001-36 
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รูปที่ 1-18 รถเกลี่ย ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น No.11 Diesel Auto Patrol 

รถเกลี่ยของกรมทางหลวงที่เคยใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ  

ตารางท่ี 1.1 รถเกลี่ยของกรมทางหลวงที่เคยใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ยี่ห้อ รุ่น รูปตัวอย่าง 

Adams - รุ่น 312 
- รุ่น 440 
- รุ่น 512  
- รุ่น666  

ALLIS CHALMER 45 - รุ่น ALLIS CHALMER 45 
- รุ่น ALLIS CHALMER M-100 
- รุ่น ALLIS CHALMER M-100 

 
AUSTIN WESTERN  

 
- รุ่น 99M 

 
CATERPILLAR - รุ่น No.11รุ่น No.12รุ่น No.212 

- รุ่น No.12Eรุ่น 12Fรุ่น 120G 
- รุ่น 140G 

 
Champion - รุ่น 710A Series I 

- รุ่น 710A Series II 
- รุ่น 710A Series III 
- รุ่น 710A Series IV 
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ยี่ห้อ รุ่น รูปตัวอย่าง 
GALION - รุ่น 303 Series A 

- รุ่น T-500 
- รุ่น 118B 

 
HUBER WARCO - รุ่น M180 

- รุ่น 4D-115 

 
KOMATSU - รุ่น GD37-6H 

- รุน GD600R-1 
- รุ่น GD605R 
- รุ่น GD611A-1  

MITSUBISHI - รุ่น 330รุ่น 331 
- รุ่น 431รุ่น 460 

 
VOLVO - รุ่น G930 

 
WABCO - รุ่น 444 

- รุ่น 660B 
 

 
 

รถเกลี่ยยี่ห้อต่างๆ ที่มีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาดปัจจุบัน 
ตารางท่ี 1.2 รถเกลี่ยยี่ห้อต่างๆ ที่มีจ าหน่ายทั่วไปในท้องตลาดปัจจุบัน 

ยี่ห้อ รายละเอียด รูปตัวอย่าง 
CASE - 

 

 
CATERPILLAR 
รุ่น M-SERIES 
 

พัฒนาระบบควบคุมต่างๆ ด้วย Joystick 
มีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ และ 6 
ล้อ ในแบบขับเคลื่อน 6 ล้อ นั่น 2 ล้อ
หน้าจะขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฮดรอ
ลิค  
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ยี่ห้อ รายละเอียด รูปตัวอย่าง 
JOHNDEERE - 

 

 
KOMATSU - รวมกิจการกับ Dresser ซึ่งซื้อกิจการ

มาจาก Galion 
- เอกลักษณ์คือ ชุด center shift จะ

เป็นรูปวงเดือน  
MITSUBISHI - 

 

 
SANY ผลิตในประเทศจีน 

 
VOLVO B Series ยี่ห้อเดิม Champion  

 
 

3. การแบ่งประเภท ชนิด ขนาดของรถเกลี่ย 
จากเนื้อหาที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นว่ารูปแบบของรถเกลี่ยนั้นมีหลากหลายมาก ซึ่งหากจ าแนก

ประเภทก็สามารถท าได้2แบบ คือ 
1) แบบแบ่งตามแรงม้า 

กรมทางหลวงได้ก าหนดคุณลักษณะของรถเกลี่ยที่เหมาะส าหรับงานบ ารุงทางและงาน
ก่อสร้างทางนั้นไว้ 3 รหัสสมรรถนะ ตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1-3 รหัสสมรรถนะของรถเกลี่ยที่กรมทางหลวงก าหนด 
รหัสเครื่องจักร รหัสสมรรถนะ ความหมาย 

41 1 ขนาดแรงม้าไม่เกิน 100 แรงม้า 
41 2 ขนาดแรงม้า เกินกว่า 100 แรงม้า ไม่เกิน 200 แรงม้า 
41 3 ขนาดแรงม้า เกินกว่า 200 แรงม้า ขึ้นไป 
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2) แบบแบ่งตามคุณลักษณะโครงสร้าง ได้แก่  
- แบบโครงแข็ง 
- แบบหักเลี้ยวกลางล าตัว 
- แบบแบ่งตามขนาดใบมีดโดยมีหลายขนาดให้เลือก และใบมีดจะต้องสอดคล้องกับก าลัง

เครื่องยนต์ของรถเกลี่ย 
4. อุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานทางของรถเกลี่ย ประกอบด้วย 

1) ใบมีด (Bladder) ใช้ส าหรับปาด เกลี่ย คลุกเคล้าวัสดุ มีหลายขนาดให้เลือกติดตั้ง เช่น ขนาด 12 
ฟุต 24 ฟุต เป็นต้น ผู้ผลิตจะก าหนดไว้ว่ารถเกลี่ยแต่ละรุ่นสามารถใส่ใบมีดขนาดใดได้บ้าง สิ่งส าคัญ
ในการเลือกจะต้องค านึงถึงลักษณะงานและสมรรถนะของเครื่องจักรด้วย 

 
รูปที่ 1-19 ชุดใบมีดของรถเกลี่ย 

2) คราด (SCARIFIER) ใช้ส าหรับขุดพ้ืนผิวถนนเดิมออก ในงานซ่อมบ ารุงถนนซึ่งสามารถติดตั้งไดทั้ง
ด้านหน้าชุดใบมีดและด้านหน้าของตัวรถ แต่ที่นิยมใช้กันจะเป็นแบบที่ติดตั้งไวด้านหน้าของชุดใบมีด 

  
(ก) คราดขนาดเล็กท่ีติดด้านหน้าของรถ(ข) คราดขนาดเล็กที่ติดด้านหน้าชุดใบมีด 

รูปที่ 1.20 ชุดคราด 

3) ริปเปอร์ (RIPPER) ใช้ส าหรับ ขุดพ้ืนผิวถนนที่มีความแข็งออกโดยทั่วไปจะติดตั้งไว้ด้านหลังของตัวรถ 
ควบคุมการท างานด้วยระบบไฮดรอลิค ใช้ในการคราดพ้ืนแข็งมีลักษณะการท างานเช่นเดียวกันกับ
คราดที่ติดหลังรถแทรกเตอร์ 
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รูปที่ 1.21 ริปเปอร์ที่ติดหลังรถเกลี่ย 

4) ชุดใบมีดเกลี่ยหิมะ (Snow Bladder) ใช้ส าหรับ ปาด เกลี่ยหิมะ ออกจากผิวทาง เป็นรถเกลี่ยที่
ติดตั้งใบมีดไว้เฉพาะ เพ่ือใช้ส าหรับเกลี่ยหิมะ 

 
รูปที่ 1.22 ใบมีดเกลี่ยหิมะ 

 
 



บทที่ 2 
การใช้รถเกลี่ยในการก่อสร้างทาง 

 
 ในงานก่อสร้างทางรถเกลี่ยนับว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างสูงตั้งแต่ต้นจนจบงานก่อสร้างทางโดย
มาตรฐานงานก่อสร้างกรมทางหลวงปัจจุบันรถเกลี่ยจะเป็นเครื่องจักรที่ส าคัญต้องใช้ทุกชั้นโครงสร้างนอกจากชั้น
ผิวทางท่ีเป็นแอสฟัลต์ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถประยุกต์ใช้รถเกลี่ยกับงานก่อสร้างผิวทางอ่ืนๆได้  

1.ความส าคัญของรถเกลี่ยในงานก่อสร้างทาง 
งานก่อสร้างทางมีลักษณะเป็นขั้นตอนตั้งแต่ การถางป่าขุดตอปรับพื้นดินเดิมงานชั้นดินคันทางงานชั้น

โครงสร้างต่างๆ จนมาถึงชั้นผิวทางตามรูปแบบทีก่ าหนดซ่ึงโครงสร้างชั้นทางพ้ืนฐานโดยทั่วไปของกรมทางหลวงที่
จ าเป็นต้องใช้รถเกลี่ยด าเนินการประกอบด้วยงานชั้นดินเดิม งานดินคันทาง งานวัสดุคัดเลือก งานรองพ้ืนทาง และ
งานชั้นพื้นทาง 

 
รูปที่ 2-1 ชั้นโครงสร้างทางโดยทั่วไป 

2.ประเภทของวัสดุทีใ่ช้ในการก่อสร้างทาง 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทาง มีหลากหลายประเภท มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถน ามาใช้งานใน

ชั้นโครงสร้างทางต่างๆ ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับการรับน้ าหนัก และราคาค่าก่อสร้างของโครงสร้างทาง
แต่ละชั้น ตามท่ีออกแบบ ดังนั้นผู้ขับและควบคุมรถเกลี่ย ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหลักของงานก่อสร้างชั้นโครงสร้าง
ทางจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงประเภทของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทาง ซ่ึงมีดังต่อไปนี้ 

1) ดิน หมายถึง วัตถุท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพและทางเคมีของหินและ
แร่ รวมกับสารอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์เป็นผิวชั้นบนที่หุ้มห่อโลกซ่ึงดินจะมีลักษณะและ

พื้นทาง 

รองพื้นทาง 

วสัดุคดัเลือก 

ดินคนัทาง 

ชั้นดินเดิม 

รองผิวทาง 

ผวิทาง 
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คุณสมบัติต่างกันไปในที่ต่างๆ ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างคือดินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่าใช้ได้แล้ว ปราศจาก
หนา้ดินและวัชพืช ส่วนที่จับตัวเป็นก้อน หรือยึดเกาะกันมีขนาดโตกว่า 50 มิลลิเมตร ต้องก าจัดออก มีค่า CBR 
เมื่อทดลองตาม ทล.ท.109/2517 “วิธีการทดลองหาค่า CBR “ไม่น้อยกว่าในแบบที่ก าหนด (ท่ัวไปประมาณ 3 
%) ที่ความแน่นแห้งของการบดอัดร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดลองตาม 
ทล.ท.107/2515 (วิธีการทดลอง Standard Compaction Test แบบมาตรฐาน)” 

2) ทราย หมายถึง วัตถุที่เป็นเศษหินขนาดเล็กมีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกันมีหลายชนิดเช่นทรายขี้
เป็ด ทรายหยาบทรายละเอียด ที่น ามาใช้ในงานทางของกรมทางหลวงสามารถจ าแนกว่าทรายแม่น้ ากับทรายบก
สามารถน าไปใช้ในงานทรายถมคันทาง ซึ่งใช้แทนดินถมคันทางในพ้ืนที่ที่เป็นดินพรุ หรือดินเลนที่ไม่สามารถใช้ดิน
ถมได้ทรายที่จะใช้ในการก่อสร้าง คือ ทรายที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่าใช้ได้แล้ว มีค่า CBR เมื่อทดลองตาม 
ทล.ท.109/2517 “วิธีการทดลองหาค่า CBR “ไม่น้อยกว่า 10 % ที่ความแน่นแห้งของการบดอัดร้อยละ 95
ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดลองตาม ทล.ท.108/2515 (วิธีการทดลอง Modified Compaction 
Test แบบมาตรฐาน)” 

3) หินผุ หมายถึง วัสดุหินที่แข็งน้อยกว่าหินแข็งการจะพิสูจน์แล้ววินิจฉัยว่าเป็นหินผุโดยใชร้ถดันดิน
ตีนตะขาบ พร้อมติดตั้งใบคราด (Ripper) มีก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 270แรงม้า มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 28 
เมตริกตันสภาพใช้งานได้ดีสามารถขุดออกได้ส่วนการจะน ามาใช้งานจะใช้เครื่องจักรชนิดไดก็ได้ตามความ
เหมาะสม หินผุสามารถน ามาใช้ในชั้นดินถม จนถึงชั้นลูกรังรองพ้ืนทาง มีค่า CBR และข้อก าหนดอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดตามแบบในแต่ละชั้น 

4) หินลูกรัง หมายถึง หินแลงที่เป็นเม็ดๆอยู่ที่จะน ามาใช้ก่อสร้างทางชั้นใดก็จะมีการก าหนด
คุณสมบัติที่แตกต่างกันไปส่วนที่จับตัวเป็นก้อน หรือยึดเกาะกันมีขนาดโตกว่า 50 มิลลิเมตร ต้องก าจัดออก ลูกรัง
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่าใช้ได้แล้ว มีค่า CBR และข้อก าหนดอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดตามแบบในแต่ละชั้น 

5) หินคลุก หมายถึง หินที่ผ่านกระบวนการโม่มาแล้ว มีเนื้อแข็งเหนียวสะอาด ไม่ผุและปราศจาก
วัสดุอื่นเจือปนจากแหล่งที่ผ่านการทดสอบคุณภาพว่าใช้ได้แล้ว ใช้ในชั้นพื้นทาง มีค่า CBR เมื่อทดลองตาม 
ทล.ท.109/2517 “วิธีการทดลองหาค่า CBR “ไม่น้อยกว่า 80 % ที่ความแน่นแห้งของการบดอัดร้อยละ 95 
ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดลองตาม ทล.ท.108/2515 (วิธีการทดลอง Modified Compaction 
Test แบบมาตรฐาน)” 

6) ดินซีเมนต์ (Soil Cement) เป็นการเอาวัสดุมวลรวมประเภทลูกรัง หรือ หินผุ ที่มีคุณภาพตาม
ก าหนด ผสมกับปูนซีเมนต์และน้ าตามอัตราส่วนที่ออกแบบ เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงน ามาก่อสร้างเป็นชั้นทาง ส่วน
ใหญ่จะใช้รองพ้ืนทาง หรือพ้ืนทาง 

7) วัสดุรีไซคลิ่ง (Recycling) เป็นวัสดุที่ได้จากการใช้เครื่องมือเฉพาะกัดชั้นทางเดิมผสมปูนซีเมนต์
และน้ าตามอัตราส่วนที่ก าหนด คลุกเคล้าให้เข้ากันในเครื่องมือเฉพาะ หรือใช้รถเกลี่ยคลุกเคล้า 

3.งานก่อสร้างทางประเภทต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับรถเกลี่ย  
1) งานชั้นดินเดิม เริ่มจากงานถางป่าและขุดตอหากเป็นงานถางป่าขนาดเบาซึ่งเป็นพ้ืนที่ๆ ไม่มี

ต้นไม้ใหญ่หรือตอไม้มีเพียงพุ่มไม้ หญ้าหรือวัชพืชขนาดเล็ก รถเกลี่ยสามารถท างานได้โดยไม่ต้องมีเครื่องจักรหนัก
อ่ืนช่วยเหลือ หลังจากถางป่าก าจัดวัชพืช ขยะวัสดุไม่พึงประสงค์ ต่างๆ ออกจากเขตก่อสร้างหมดแล้ว ก็เกลี่ยแต่ง
กลบหลุมบ่อเตรียมพ้ืนดินเดิมให้เหมาะสม 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถเกลี่ยในงานชั้นดินเดิม 
กรณีถางป่าขุดตอ ต้นไม้ใหญ่ ต้องใช้รถแทรกเตอร์ หรือรถขุด และรถกระบะเทท้าย ร่วมในการท างาน  
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รูปที่ 2–2 รถเกลี่ยปรับพื้นดินในงานชั้นดินเดิม 

2) งานขึ้นรูปคันทาง เป็นการก่อสร้างถมคันทางการตัดดินเดิมเพ่ือให้ได้ระดับตามแบบก าหนด, 
การตัดลาดคันทางเดิมแบบข้ันบันได (Benching) เพ่ือถมขยายคันทาง รวมถึงการกลบหลุมบ่อต่างๆด้วยวัสดุที่
ก าหนด เมื่อเตรียมพ้ืนที่จากการถางป่าขุดตอท างานดินตัดเรียบร้อยแล้วก็สร้างชั้นคันทางซึ่งโครงสร้างชั้นนี้วัสดุที่
ใช้อาจเป็นดินถมหรือทรายถมแล้วแต่สภาพพ้ืนที่และการออกแบบรถเกลี่ยจะเป็นเครื่องจักรตัวน าที่จะก่อสร้างให้
เป็นรูปคันทางขึ้นมา 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถเกลี่ยในงานขึ้นรูปคันทาง 
งานขึ้นรูปคันทางต้องใช้รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน รถบรรทุกน้ า ร่วมกับรถเกลี่ยในการท างาน ส่วน

กรณีท่ีต้องตัดดินเดิมเพ่ือให้ได้ระดับตามแบบก าหนด ต้องใช้ รถแทรกเตอร์ รถขุด และรถกระบะเทท้าย ร่วมกับรถ
เกลี่ยในการท างาน 

  
รูปที่ 2-3 รถเกลี่ยในงานขึ้นรูปคันทาง 

3) งานรื้อโครงสร้างคันทางเดิมเพื่อก่อสร้างใหม่ เป็นการรื้อชั้นทางเดิม เช่น ชั้นรองพ้ืนทาง พื้น
ทาง ผิวทางและคัดวัสดุที่ไม่ใช้หรือไม่ต้องการออกแล้วท าการคลุกเคล้า เกลี่ยแต่ง และบดทับให้ได้แนวระดับ
รูปร่างและความแน่นตามก าหนดงานนี้อาจใช้เครื่องจักรอ่ืนช่วยหากเป็นชั้นทางที่มีความแข็งมาก เช่น ผิวแอสฟัลท์
ที่มีการปูทับหลายชั้นผิวทางถนนโรยหินแล้วราดยางมะตอย (Penetration macadam) พ้ืนทางหินคลุกหรือดิน
ซีเมนตซ่ึ์งชั้นทางพวกนี้จะมีความแข็งแรงอาจเกินก าลังของรถเกลี่ยหากเป็นชั้นทางที่เป็นลูกรังหินผุรถเกลี่ยก็
สามารถท าได้ตามล าพังหน้าที่ของรถเกลี่ยคือการรื้อโดยการใช้ลงคราด (Scarify) ชั้นเดิมออกจนถึงระดับความลึก
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อย่างน้อย 10 เซนติเมตร (หลังจากท่ีน าวัสดุที่ไม่ต้องการออกไปแล้ว) ตลอดความกว้างของชั้นทางนั้นหรือความ
กว้างของทางที่เราต้องการก่อสร้างใหม่แล้วคลุกเคล้าอาจมีการบดย่อยวัสดุที่รื้อออกคัดวัสดุที่ไม่ต้องการทิ้ง
คลุกเคล้าวัสดุให้เป็นเนื้อเดียวกันพรมน้ าให้ได้ความชื้นพอเหมาะ เกลี่ยแต่งให้ได้รูปร่างราบเรียบ  

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถเกลี่ยในงานรื้อโครงสร้างคันทางเดิมเพื่อก่อสร้างใหม่ 
งานรื้อโครงสร้างคันทางเดิมเพ่ือก่อสร้างใหม่ต้องใช้ รถแทรกเตอร์ รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน 

รถบรรทุกน้ า ร่วมกับรถเกลี่ยในการท างาน กรณีที่พ้ืนทางแข็งมาก ต้องใช้ รถแทรกเตอร์ รถขุด ร่วมกับรถเกลี่ยใน
การท างาน  

 
รูปที่ 2-4 รถเกลี่ยขุดรื้อโครงสร้างทางเดิมเพ่ือก่อสร้างใหม่ 

4) งานผสมคลุกเคล้าวัสดุ เป็นการล้มกองวัสดุที่น ามากองเตรียมไว้รายทางบนชั้นทางที่ก่อสร้าง
เรียบร้อยแล้วเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ที่จะรองรับชั้นทางที่จะก่อสร้างชั้นต่อไป ซึ่งการกองวัสดุ ต้องกองให้มีขนาดกอง
สม่ าเสมอ ไม่ให้คดไปมา และไม่ขาดช่วง ตอนกระจายเกลี่ยแต่งจะท าง่ายรวดเร็วได้ความหนาของชั้นทางสม่ าเสมอ 
โดยการคลุกเคล้าจะต้องให้วัสดุเข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้น้ าผสมให้ได้ความชื้นทีเ่หมาะสม เกลี่ยเฉลี่ยวัสดุให้ได้
ปริมาณเท่ากันตลอดความยาวที่จะก่อสร้างชั้นทาง การกองและผสมวัสดุที่ถูกข้ันตอนจะช่วยให้ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างชั้นทางแต่ละชั้น 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถเกลี่ยในงานผสมคลุกเคล้าวัสดุ 
งานผสมคลุกเคล้าวัสดุต้องใช้รถบรรทุกน้ า ร่วมกับรถเกลี่ยในการท างาน  

 
รูปที่ 2-5 รถเกลี่ยคลุกเคล้าดินให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเพ่ือเตรียมขึ้นรูปคันทาง 



 
 

   

2-5 

   
รูปที่ 2-6 รถเกลี่ยล้มกองวัสดุหินคลุกเพ่ือเตรียมคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันสม่ าเสมอ 

5) งานกระจายวัสดุเพื่อการบดทับ (การปูและบดอัด) หลังจากท่ีคลุกเคล้าจนวัสดุเข้าเป็นเนื้อ
เดียวกันได้ความชื้นเหมาะสม รถเกลี่ยก็มีหน้าที่เกลี่ยกระจายให้รถบด บดทับ พร้อมกับตกแต่งให้ได้ ขนาด รูปร่าง 
และระดับตามแบบก าหนดโดยทั่วไปการเกลี่ยวัสดุออกมาปูให้เกลี่ยแผ่ออกมาแต่งละครั้ง เป็นชั้นๆ หนาชั้นละ
ประมาณ 3 – 5 ซม. แล้วบดอัดจนกว่าจะได้ระดับของชั้นที่ก่อสร้าง จนระดับใกล้เคียงกับระดับก่อสร้าง แล้วเกลี่ย
แต่งให้ได้ระดับและบดอัดอีกครั้ง 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถเกลี่ยในงานกระจายวัสดุเพื่อการบดทับ 
งานกระจายวัสดุเพ่ือการบดทับต้องใช้รถบรรทุกน้ า รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน ร่วมกับรถเกลี่ยใน

การท างาน  

 
รูปที่ 2-7 รถเกลี่ยก าลังเกลี่ยกระจายวัสดุมวลรวมเพ่ือก่อสร้างชั้นวัสดุคัดเลือก 
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รูปที่ 2-8 รถเกลี่ยก าลังเกลี่ยกระจายวัสดุมวลรวมเพ่ือก่อสร้างชั้นรองพ้ืนทาง 

   
รูปที่ 2-9 รถเกลี่ยก าลังเกลี่ยกระจายปูหินคลุกท่ีคลุกเคล้าได้ที่ดีแล้วโดยรถบดบดทับตามมา 

6) งานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง  ในระหว่างการก่อสร้างอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ 
ปัญหาที่เกิดอยู่บ่อยๆ คือการเกิดจุดอ่อนตัวบนคันทางท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งอาจเกิดจากวัสดุไม่พึงประสงค์เจือปน
มากับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือมีความชื้นมากหรือน้อยเกินไปซึ่งการแกป้ัญหา กรณีวัสดุไม่พึงประสงค์ให้ปาดทิ้ง 
โดยใช้ใบมีดรถเกลี่ย แล้วลงวัสดุใหม่ ในกรณีที่มีความชื้นมากใช้ใบมีดรื้อพลิกวัสดุ เพ่ือน าวัสดุขึ้นมาตากแดดให้
ความชื้นลดลง แล้วท าการเกลี่ยแต่ง บดอัดใหม่ ในกรณีท่ีมีความชื้นน้อยใช้ใบมีดรื้อพลิกวัสดุ เพ่ือน าวัสดุขึ้นมา
คลุกเคล้ากับน้ าให้ได้ความชื้นที่เหมาะสม แล้วท าการเกลี่ยแต่ง บดอัดใหม่ 

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถเกลี่ยในงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง 
งานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต้องใช้รถบรรทุกน้ า รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน 

ร่วมกับรถเกลี่ยในการท างาน  

 
รูปที่ 2-10 รถเกลี่ยก าลังขุดรื้อชั้นทางที่ก่อสร้างแล้วแต่เกิดมีจุดอ่อนตัวเพ่ือแก้ไข 
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รูปที่ 2-11 รถเกลี่ยก าลังขุดรื้อชั้นทางที่ก่อสร้างแล้วแต่เกิดมีจุดอ่อนตัวเพ่ือแก้ไข 

7) งานปรับแต่งระดับข้ันสุดท้าย (การตัด Final Grade) เป็นขั้นตอนงานก่อสร้างที่ส าคัญ 
เนื่องจากการตัดระดับที่แม่นย า ส่งผลต่อความหนาของชั้นทาง ซึ่งจะมีผลกับความแข็งแรงของโครงสร้างทาง และ
ค่าก่อสร้างทาง โดยหลังจากที่เกลี่ยแต่งและบดทับจนได้ความแน่นตามก าหนดแล้วรถเกลี่ยมีหน้าที่ต้องปรับแต่ง
ระดับข้ันสุดท้ายให้ได้ระดับตามแบบก าหนดก่อนที่จะขึ้นชั้นทางต่อไปพนักงานขับรถเกลี่ยจะต้องมีทักษะเกลี่ยวัสดุ
ให้ได้ระดับหัวหลัก ที่หน่วยส ารวจมาวางระดับไว้ 

เครื่องจักรที่งานร่วมกับรถเกลี่ยใช้ในงานปรับแต่งระดับขั้นสุดท้าย 
งานปรับแต่งระดับขั้นสุดท้ายต้องใช้รถบรรทุกน้ า รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน ร่วมกับรถเกลี่ยในการ

ท างาน  

 
รูปที่ 2-12 รถเกลี่ยปรับแต่งระดับข้ันสุดท้ายหลังจากบดอัดแน่นได้ท่ีแล้ว 

8) งานปรับแต่งลาดคันทาง (ประกอบไปด้วย งานปรับแต่งลาดเหนือคันทาง และงานปรับแต่งร่อง
น้ า) งานเหล่านี้อาจจะอยู่ในขั้นตอนเดียวกันหรือคนละขั้นตอนก็ได้แล้วแต่การวางแผนปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน
แต่ละโครงการ หรือตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป พนักงานขับรถเกลี่ยจะต้องมีทักษะการขับควบคุมเครื่องจักร
เป็นอย่างด ีเพราะจะต้องขับควบคุมรถในสภาพเอียงและความช านาญในการปรับใบมีด 
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เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับรถเกลี่ยในงานปรับแต่งลาดคันทาง 
กรณีท่ีวัสดุเหลือ ต้องใช้ รถตัก รถขุดล้อยาง รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุกกระบะเท ร่วมกับรถเกลี่ยใน

การท างาน  

 
รูปที่ 2-13 รถเกลี่ยก าลังปรับแต่งลาดคันทางเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละชั้น 

 ภารกิจต่างๆ ของรถเกลี่ยตามที่สรุปรวบรวมมา ก็คือการก่อสร้างชั้นทาง ต่างๆ ซึ่งชั้นทางแต่ละชั้นก็อาจ
ใช้วัสดุแตกต่างกันไปตามการออกแบบและความจ าเป็นตามที่เสนอมาแล้วตอนต้นภารกิจหลักท่ีพนักงานขับรถ
เกลี่ยจะต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญคือกระบวนการคลุกเคล้าการเกลี่ยกระจายวัสดุ (ที่เรียกกันว่าการปู) การตกแต่ง
ปรับระดับขนาดรูปร่างของคันทางให้ได้ตามแบบที่ก าหนด 
 



บทที่ 3 
โครงสร้างและระบบการท างานของรถเกลี่ย 

 
รถเกลี่ยถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการปรับแต่งผิวทาง ซึ่งเป็นวัสดุต่างๆ เช่น ดินทรายและ

ลูกรัง ซ่ึงโครงสร้างของรถเกลี่ยจึงจะต้องมีลักษณะโครงรถมีลักษณะยาวเพ่ือติดตั้งคราด และใบมีดเกลี่ยอยู่
ประมาณกึ่งกลางของโครงรถเพลาหน้าและเพลาหลังจะต้องเปลี่ยนระดับขึ้นลงในแนวดิ่งได้อย่างอิสระไม่มี
ระบบรองรับกันสะเทือนล้อหน้าสามารถเอียงได้เพ่ือช่วยในการเลี้ยว และรักษาแนวการเกลี่ยให้ตรงส าหรับ
ลักษณะโครงสร้างของรถเกลี่ยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใบมีดของรถเกลี่ยเปลี่ยนระดับน้อยที่สุด เมื่อรถวิ่ง
อยู่บนทางที่ไม่เรียบ เช่น เมื่อล้อด้านใดด้านหนึ่งตกหลุมหรือปีนก้อนหิน เป็นต้น 

รถเกลี่ยแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่นิยมใช้กันมากจะเป็นแบบ 6 ล้อ ซึ่งมีส่วนประกอบที่ส าคัญๆดังนี้ 

 
รูปที่ 3-1 โครงสร้างและอุปกรณ์ท่ัวไปของรถเกลี่ย 

1. เครื่องยนต์ต้นก าลัง 
โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ Direct Injection พร้อมด้วยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบาย

ความร้อนด้วยน้ า ซึ่งติดตั้งอยู่บนโครงด้านหลังของรถท าหน้าที่เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อนตัวเครื่องจักร และ
เป็นต้นก าลังให้แก่ระบบไฮดรอลิคที่จะใช้ในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบบังคับเลี้ยว 
การเอียงล้อ การควบคุมต าแหน่งของใบมีด และควบคุมการท างานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพ่ิมเติม 
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รูปที่ 3-2 เครื่องยนต์ดีเซล C7 Acert KHX1-Up ในรถเกลี่ย CAT 140K 
ในปัจจุบันเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถเกลี่ยนั้นจะมีระบบแปรผันแรงม้า (Variable Horsepower, VHP) 

โดยแรงม้าจากเครื่องยนต์จะแปรผันไปตามต าแหน่งเกียร์ (อัตราทดเกียร์) ที่ใช้เพื่อให้ก าลังเครื่องยนต์
สอดคล้องกับต าแหน่งเกียร์ ท าให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 

2. ระบบส่งก าลัง 
ระบบส่งก าลังของรถเกลี่ยจะมีทั้งแบบใช้คลัตช์ธรรมดาและทอร์คคอนเวอร์เทอร์ ส่วนห้องเกียร์ก็จะมี

แบบธรรมดาและแบบเพาเวอร์ชิพท์ซึ่งส่งถ่ายก าลังไปยังชุดเฟืองท้าย (Differential) เป็นตัวเปลี่ยนทิศทางเพ่ือ
ขับเพลาข้างล้อหลังทั้งสองข้าง ห้องท่ีแยกก าลังไปขับล้อหลังทั้งสองนี้เรียกว่าห้องโซ่ขับล้อ หรือเทนเด็ม 
(Tandem Drive) โดยจะมีท้ังแบบใช้โซ่ หรืออาจเป็นแบบใช้เกียร์ชนิดฟันตรง 

 
รูปที่ 3-3 ระบบส่งก าลังของรถเกลี่ยชนิดขับตรง (Direct Drive)  

ป๊ัมเช้ือเพลิง หมอ้กรองอากาศ สวติซ์ปิดเปิดระบบ

ไฟ 

เทอร์โบชาร์จเจอร์ 
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รูปที่ 3-4 ระบบส่งก าลังของรถเกลี่ย 

 ส่วนประกอบของระบบส่งก าลัง ประกอบด้วย 
1) ชุดตัดต่อก าลัง อยู่ระหว่างเครื่องยนต์กับชุดเกียร์ มี 2 แบบ คือแบบคลัตช์ (Clutch) และ

แบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter)รถเกลี่ยบางยี่ห้อในปัจจุบันเช่น Caterpillar 
Mitsubishi ที่ไม่มีชุดตัดต่อก าลังระหว่างเครื่องยนต์กับชุดเกียร์ เป็นลักษณะการขับตรง (Direct 
Drive) ตัดต่อก าลังโดยใช้ อิชชิ่ง วาล์ว (Inching Valve)ควบคุมการจ่ายน้ ามันกดคลัตช์ในชุดเกียร์
แทน 

 
รูปที่ 3-5 ทอร์ค คอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter) 
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รูปที่ 3-6 คลัตช์ (Clutch) 

2) ชุดเกียร์ 
ปัจจุบันเกียร์รถเกลี่ยส่วนใหญ่ใช้เกียร์แบบเพาเวอร์ชิพ (Powershift) ควบคุมการเปลี่ยน

เกียรด์้วยระบบไฟฟ้าหรือด้วยกลไกเพ่ือควบคุมทิศทางการไหลของน้ ามันที่จะไปดันให้ชุดคลัตช์ของ
แต่ละต าแหน่งเกียร์ท างาน 

 
รูปที่ 3-7 ชุดเกียร์ของรถเกลี่ยแบบเพาเวอร์ชิพ คอนสแตนเมชเกียร์ 

จากรูปเป็นชุดเกียร์ที่มีการเปลี่ยนต าแหน่งเกียร์ด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมการป้อนน้ ามันไฮดรอลิค 
ด้วยโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid valve) เพ่ือให้ชุดคลัตช์ของเกียร์ทีต่้องการท างาน ซึ่งรถเกลี่ย ยี่ห้อ 
Champion 710A และ Volvo G930 จะใช้ชุดเกียร์ลักษณะนี้ 
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รูปที่ 3-8 ชุดเกียร์ของรถเกลี่ย Mitsubishi MG 460 แบบเพาเวอร์ชิพ เพลนเน็ตตารี่เกียร์เซ็ต 

3) เพลากลาง 
ท าหน้าที่ส่งก าลังจากเกียร์ไปยังชุดเฟืองท้าย 

 
รูปที่ 3-9 เพลากลางรถเกลี่ย 

 

เพลากลาง 
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4) ชุดเฟืองท้าย 
ชุดเฟืองท้ายของรถเกลี่ยจะมีชุดดิฟเฟอร์เรนเชียลล็อค (Differential Lock) ท าหน้าทีล่็อค

เฟืองดอกจอกให้การส่งถ่ายก าลังเท่ากันทั้ง 2 ข้าง กันล้อหมุนฟรีในขณะท างานที่ต้องการก าลังฉุด
มาก 

 
รูปที่ 3-10 ชุดเฟืองท้ายของรถเกลี่ย 

5) เพลาข้าง 
ท าหน้าที่ส่งถ่ายก าลังจากเฟืองท้ายไปยังชุดไฟนอลไดรฟ์ 

 
รูปที่ 3-11 เพลาข้างรถเกลี่ย 

เพลาข้าง 
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6) เทนเด็ม (Tandem)และชุดไฟนอลไดร์ฟ (Final Drive) 
ท าหน้าที่ กระจายก าลังไปยังล้อขับทั้ง 4 ล้อหลัง ซึ่งอาจจะใช้เฟืองขับโซ่หรือแบบเฟืองสะพาน 

 
รูปที่ 3-12 เทนเด็ม (Tandem) 

 
รูปที่ 3-13 ชุดไฟนอลไดร์ฟ (Final Drive) 

7) ล้อยาง  
รถเกลี่ยจะมีล้อหน้าทีส่ามารถเอียงล้อท ามุมกับถนนทั้งด้านซ้ายและด้านขวาได้ เพ่ือช่วย

ให้สามารถเลี้ยวได้ในวงแคบ และช่วยในการทรงตัวของรถเกลี่ยให้มีเสถียรภาพในขณะ
ปฏิบัติงาน  
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รูปที่ 3-14 รัศมีวงเลี้ยวแคบของรถเกลี่ย 

3. ระบบแคสซีส์ (Chassis) 
โครงของรถเกลี่ยจะมีลักษณะยาว ส่วนหน้าจะเป็นคานอันเดียว และแยกออกเป็นคานคู่ขนานที่ส่วน

หลังซึ่งท าหน้าที่รองรับเครื่องยนต์และอุปกรณ์ระบบถ่ายทอดก าลังหน้าตัดของคานโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะ
กล่อง (Box Section) ส าหรับรถเกลี่ยที่มีการเลี้ยวแบบหักกลางล าตัว โครงรถจะแยกออกเป็นสองส่วนและ
เชื่อมต่อกันด้วยสลักซึ่งท าหน้าที่เป็นแกนหมุนของล าตัว 

 
รูปที่ 3-15 โครงของรถเกลี่ยแบบโครงแข็ง (Rigid Frame) ไม่สามารถหักเลี้ยวกลางล าตัวได้ 
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รูปที่ 3-16 โครงรถเกลี่ยที่สามารถหักเลี้ยวกลางล าตัวได้ (Articulated Frame) 

4. ระบบเบรก 
เบรกท าหน้าที่ชะลอความเร็วและหยุดเครื่องจักรเพ่ือความปลอดภัยอีกทั้งยังใช้ส าหรับป้องกัน

เครื่องจักรเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจมีลักษณะการท างานคล้ายกับรถยนต์ทั่วไปมีใช้งานหลักอยู่2 แบบ คือ 
1) เบรกเท้า (Foot brake) ซึ่งจะท างานโดยใช้เท้าเหยียบที่แป้นเบรกมี 2 ลักษณะคือ 

1.1 เแบบดรัมเบรก (Drum brake) มีลักษณะการท างานเหมือนกับรถยนต์ทั่วไป 
1.2 แบบดิสกเ์บรก (Discs brake) แบบแผ่นดิสท์แช่อยู่ในน้ ามันชุดเบรกติดตั้งอยู่ในห้องโซ่

ท างานโดยอาศัยแรงดันของลมและปลดปล่อยเบรกโดยแรงดันของสปริง 

 
รูปที่ 3-17 ชุดดรัมเบรกรถเกลี่ย 
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รูปที่ 3-18 แสดงชุดเบรกแบบแผ่นดิสซ์ 

 
รูปที่ 3-19 วงจรเบรกท่ีใช้ระบบลมดัน 

2) เบรกจอด (Parking brake) 
ใช้ส าหรับการจอด ซึ่งต้องใช้ทุกครั้งเมื่อต้องการจอดเครื่องจักรในทุกกรณีเช่น หลังจากเลิกใช้

งานการบ ารุงรักษาการปรับซ่อม เป็นต้น 

 
รูปที่ 3-20 เบรกจอด (Parking Brake) รถเกลี่ย 
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5. ระบบบังคับเลี้ยว 
การบังคับเลี้ยวที่ถูกน ามาใช้กับรถเกลี่ยมี2 ลักษณะ 
1) เลี้ยว2 ล้อหน้า 
2) เลี้ยว 2 ล้อหน้าร่วมกับการเลี้ยวหักกลางล าตัว เพื่อช่วยให้รัศมีวงเลี้ยวแคบลง  

 
 

รูปที่ 3-21 การเลี้ยว 2 ล้อหน้า (ซ้าย) และการเลี้ยว 2 ล้อหน้า ร่วมกับการเลี้ยวหักกลางล าตัว (ขวา) 

 
รูปที่ 3-22 ลักษณะของตัวรถเกลี่ยขณะใช้ระบบหักเลี้ยวกลางล าตัวในการท างาน 
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รูปที่ 3-23 ลักษณะของตัวรถเกลี่ยขณะใช้ระบบหักเลี้ยวกลางล าตัวบนทางลาดชัน 

 
รูปที่ 3-24 ลักษณะของตัวรถเกลี่ยขณะใช้ระบบหักเลี้ยวกลางล าตัวเพ่ือช่วยในงานตัดคันทาง 
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รูปที่ 3-25 ลักษณะของตัวรถเกลี่ยขณะขุดหินผุ หรือดินแข็ง 

 

 
รูปที่ 3-26 ลักษณะของตัวรถเกลี่ยขณะใช้ระบบหักเลี้ยวกลางล าตัวในการทรงตัวเพ่ือปฏิบัติงาน 

                       ในพ้ืนที่ต่างระดับ 

6. ระบบไฮดรอลิค 
ระบบไฮดรอลิคของรถเกลี่ยมีหน้าที่หลักในการส่งถ่ายก าลังน้ ามันไฮดรอลิคจากปั๊มไฮดรอลิคไป

ควบคุมการท างานอุปกรณต์่างๆ ของรถเกลี่ย เช่น ชุดใบมีด ชุดคราดเป็นต้นระบบไฮดรอลิคประกอบด้วย
ชิ้นส่วนที่ส าคัญได้แก่ ถังน้ ามันไฮดรอลิค (Hydraulic tank)ปั๊มไฮดรอลิค (Hydraulic pump)คอนโทรลวาล์ว
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(Hydraulic Control valve)อุปกรณ์การท างาน (Hydraulic pressure actuator) ท่อและอุปกรณ์ประกอบ
อ่ืนๆ (Piping and other accessories) 

 

รูปที่ 3-27 ถังน้ ามันไฮดรอลิครถเกลี่ย 

 
รูปที่ 3-28 ปั้มไฮดรอลิคแบบลูกสูบ (ซ้าย) และแบบเฟือง (ขวา) 

 
รูปที่ 3-29 คอนโทรลวาล์วรถเกลี่ยCAT 140K 
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รูปที่ 3-30 ต าแหน่งระบบไฮดรอลิควบคุมส่วนต่างๆของรถเกลี่ย 

7. ระบบไฟฟ้า 
รถเกลี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการท างานของระบบต่างๆโดยแหล่งจ่ายพลังงาน

ไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตออกแบบให้ใช้เป็นแบบ 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต ์
1. แบบใช้แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ ใช้ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน 
2. แบบใช้แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ใช้ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ 2 ลูกต่อขนานกัน 

 ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถเกลี่ยได้แก่ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์  ระบบไฟชาร์จ
ไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณมาตรวัดและสัญญาณเตือนระบบส่งก าลังระบบเครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงระบบ
เบรกระบบปรับอากาศ 

 
รูปที่ 3-31 มอเตอร์สตาร์ทเครื่องยนต์ 
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รูปที่ 3-32 อัลเตอร์เนเตอร์ 

 
รูปที ่3-33 มาตรวัดและสัญญาณเตือนรถเกลี่ย 
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รูปที่ 3-34 ชุดควบคุมเกียร์แบบเพาเวอร์ชิพโดยใช้โซลินอยด์วาล์ว 

 
รูปที่ 3-35 วงจรการท างานของระบบปรับอากาศซึ่งต้องอาศัยระบบไฟฟ้าควบคุมการท างาน 

8. อุปกรณ์ท างานที่ส าคัญของรถเกลี่ย 
1) ชุดใบมีด 

ชุดใบมีดเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สุดในการท างานของรถเกลี่ย ความยาวของใบมีดที่ใช้จะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของตัวรถ ดังนี้ 

- รถขนาดเล็ก ความยาวใบมีด 10ฟุต(3.1เมตร) 
- รถขนาดกลาง ความยาวใบมีด 12 ฟุต (3.7 เมตร) และ 14 ฟุต (4.3 เมตร)  
- รถขนาดใหญ่ ความยาวใบมีด 16 ฟุต (4.9 เมตร)  

โครงของใบมีดจะโค้งเพ่ือให้วัสดุที่ขูดจากด้านล่างม้วนขึ้นมาด้านบนและตกลงข้างหน้า ที่ปลาย
ด้านล่างของโครงใบมีดจะมีขอบด้านล่างใบมีด (Cutting Edge) ขันยึดติดกับโครงใบมีดด้วยสลักเกลียว เมื่อใช้
งานไปจนสึกก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้  

โซลินอยด์ วาล์ว 
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รูปที่ 3-36 แสดงส่วนประกอบของชุดใบมีด 

 
รูปที่ 3-37 รูปร่างของใบมีดรถเกลี่ย 

ชุดใบมีดสามารถปรับได้5 ลักษณะดังนี้ 
1) คว่ าหรือหงาย (Pitch) 

การคว่ าหรือหงายใบมีดก็เพ่ือให้ได้มุมการตัดของใบมีดที่เหมาะสมกับลักษณะงานและวัสดุ การคว่ า
หรือหงายใบมีดอาจจะควบคุมด้วยกระบอกไฮดรอลิคหรือปรับด้วยมือโดยใช้สลักขันล็อคก็ได้ 
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มุมตัดสูงสุด (90 องศา) 
คว่ าใบมีดไปด้านหน้าจนสุด 
เหมาะส าหรับการปรับเกรด
หรือการปรับแต่งงานครั้ง
สุดท้าย (Fine Grading) 

 

มุมตัดมาตรฐาน (60 องศา) 
ปรับการคว่ าหงายใบมีดให้ขอบ
ล่างและขอบบนของใบมีดเสมอ
กันเป็นแนวดิ่ง ตั้งฉากกับพ้ืน 
เหมาะกับงานวัสดุที่แข็ง 
 

 

มุมตัดต่ าสุด(45 องศา) 
หงายใบมีดไปด้านหลังจนสุด 
เหมาะกับงานตัดทีมีความอ่อน,
การอุ้มขนวัสดุ และงานทั่วไป 

รูปที ่3-38 ตัวอย่างลักษณะการคว่ า-หงายใบมีด 

มุมตัด 

มุมตัด 



 
 

3-20 

 

 
รูปที่ 3-39 การคว่ าหงายชุดใบมีดด้วยระบบไฮดรอลิค (บน) ใช้สลักขันล็อคด้วยมือ (ล่าง) 

2) การเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง (Blade Side shift) 
เพ่ือใช้ในการเกลี่ยกองวัสดุด้านข้างโดยล้อรถไม่ต้องวิ่งขึ้นไปบนกองวัสดุ การเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง

ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 
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รูปที่ 3-40กระบอกไฮดรอลิคเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง 

3) การหมุนใบมีด 
ใบมีดจะถูกยึดติดกับชุดวงเดือน (Circle) และชุดวงเดือนนี้จะติดอยู่กับแขนลาก (Drawbar) ซึ่งต่อเข้า

กับโครงของตัวรถด้านหน้าด้วยข้อต่อ ใบมีดจะสามารถหมุนได้รอบแกนในแนวดิ่ง โดยการใช้เฟืองตัวเล็กขับให้
ชุดวงเดือนหมุน ซึ่งอาจใช้มอเตอร์ไฮดรอลิคหรือกระบอกไฮดรอลิคขับก็ได้ ชุดวงเดือนโดยทั่วไปจะสามารถ
หมุนได้รอบตัวทั้งสองทิศทางในการหมุนใบมีดเพ่ือปรับมุมใบมีดต้องให้มีความเหมาะสมกับวัสดุและลักษณะ
งาน ส าหรับการปรับระดับธรรมดา ให้ใช้มุมใบมีดประมาณ 60 องศา แต่หากพ้ืนผิวมีความแข็ง หรือสภาพดิน
เหนียวให้ใช้มุมองศาท่ีน้อยลง  

 
รูปที่ 3-41 การหมุนใบมีด ด้วยกระบอกไฮดรอลิค 
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รูปที่ 3-42 การหมุนใบมีด ด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค 

 
รูปที่ 3-43 แสดงมุมใบมีด 

4) การเลื่อนชุดวงเดือนออกด้านข้าง (Circle Side Shift) และการยกชุดวงเดือนขึ้นลง 
เพ่ือให้ใบมีดสามารถตัดไหล่ถนนตัดสโลปทางด้านข้างได้ โดยการเลื่อนชุดวงเดือนออกด้านข้างนิยมใช้

กระบอกไฮดรอลิกในการควบคุมการเลื่อนการยกชุดใบมีดขึ้น (Blade Lift) กระท าโดยการยกชุดวงเดือนขึ้นลง 



 
 

3-23 

ในปัจจุบันนิยมใช้กระบอกไฮดรอลิค สองกระบอกติดตั้งเข้ากับขอบของชุดวงเดือนด้านละหนึ่งกระบอกซ่ึงท า
ให้สามารถยกใบมีดขึ้นแต่ละข้างได้อิสระตามต้องการ 

 
รูปที่ 3-44 การเลื่อนใบมีดและชุดวงเดือนออกด้านข้างเพ่ือปาดไหล่ทาง 

 
รูปที่ 3-45 การยกใบมีดและชุดวงเดือนออกด้านข้าง 
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รูปที่ 3-46 การยกใบมีดท ามุม 90 องศา 

5) ชุดคราด (Scarifier)  
ติดต้ังทีข่้างหน้าชุดใบมีด หรือข้างหน้าของตัวรถ แต่ที่นิยมใช้กันจะเป็นแบบที่ติดตั้งไว

ด้านหน้าของชุดใบมีดส าหรับขุด รื้อ พ้ืนแข็งในงานซ่อมบ ารุงถนน 

 
รูปที่ 3-47 คราดขนาดเล็กท่ีติดด้านหน้าของรถ  
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รูปที่ 3-48 คราดขนาดเล็กท่ีติดด้านหน้าชุดใบมีด 

6) อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 
รถเกลี่ยสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเสริมได้  
- ชุดริปเปอร์ (Ripper)ที่ติดตั้งไว้ด้านหลังของตัวรถ ควบคุมการท างานด้วยระบบไฮดรอ

ลิค ใช้ในการขุดหินแข็ง หินผุ และพ้ืนที่แข็ง เพ่ือให้สามารถปรับเกลี่ยวัสดุได้ง่ายข้ึน 
- ใบมีดเกลี่ยหิมะ 
-  ใบมีดหน้า 

 
รูปที่ 3-49 ชุดริปเปอร์ขนาดใหญ่ที่ติดหลังรถเกลี่ย 
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รูปที่ 3-50 ชุดเกลี่ยหิมะและการใช้งาน 
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รูปที่ 3-51 ชุดใบมีดดันหน้า 

 



บทที่ 4 
การใช้และบ ารุงรักษารถเกลี่ย 

 
เพ่ือให้การขับและควบคุมรถเกลี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรกล พนักงาน

ขับจะต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้และบ ารุงรักษารถเกลี่ย ประกอบด้วยหน้าที่และ
อุปกรณ์ควบคุมต่างๆของรถเกลี่ย การบ ารุงรักษารถเกลี่ย และเทคนิคการขับและควบคุมรถเกลี่ยอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หน้าที่และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆของรถเกลี่ย  
1) ชุดคันบังคับควบคุมการท างาน 

 
รูปที่ 4-1 ชุดคันบังคับควบคุมการท างานรถเกลี่ย CAT 140K 

1. ใช้ในการยกใบมีด ด้านซ้าย  7. ใช้ควบคุมการปรับหมุน 
2. ใช้ควบคุม Ripper   8. ใช้ควบคุมปรับเอียงล้อ 
3. ใช้เลื่อนใบมีดไปด้านข้าง  9. ใช้ควบคุมการยกใบมีดกวาดหิมะ(ไม่ได้ใช้) 
4. ใช้ควบคุมปลายใบมีด  10. ใช้ในการยกใบมีด ด้านขวา  
5. ใช้ขับจานยึดใบมีด   11.ใช้ควบคุมมุมใบเกรดดันดิน 
6. ใช้ควบคุมตั้งศูนย์ 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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2) ชุดเกียร์ 

 
รูปที่ 4-2 ชุดปรับควบคุมเกียร์รถเกลี่ย CAT 140K 

1. คันควบคุมเกียร์ และเบรกจอด 
2. สวิตซ์ตั้งค่าความเร็ววาล์วปีกผีเสื้อ 
3. สวิตซ์โหมดวาล์วปีกผีเสื้อค้าง 

3) แป้นเหยียบ 

 
รูปที่ 4-3 แป้นเหยียบรถเกลี่ยรถเกลี่ย CAT 140K 

1. แป้นคลัช 
2. ควบคุมการเอียงของคอพวงมาลัย 
3. แป้นเบรก 
4. แป้นคันเร่ง 

 
 

1 2 3 

1 2 3 4 
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4) มาตรวัดสัญญาณเตือน 
 

 
รูปที่ 4-4 มาตรวัดสัญญาณเตือนรถเกลี่ย CAT 140K 

1. สัญญาณแรงดันน้ ามันเครื่อง   11. สัญญาณกรองน้ ามันเกียร์มีการบายพาส 
2. สัญญาณแรงดันลมเบรก   12. สัญญาณเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติ 
3. สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย    13. สัญญาณเบรกจอด 
4. สัญญาณเตือนมีปัญหา   14. สัญญาณแรงดันลมเบรกต่ า 
5. สัญญาณไฟสูง    15. สัญญาณระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 
6. สัญญาณเตือนความร้อนเครื่องยนต์  16. สัญญาณไฟแบตเตอรี่ 
7. สัญญาณหมุนเครื่องจักร   17. สัญญาณเตือนมีปัญหากับระบบ AccuGrade 
8. สัญญาณดึงหมุดล็อคการเคลื่อนที่  18. สัญญาณเตือนเกียร์มีปัญหา 
9. สัญญาณแสดงใช้ดิฟเฟอเรนเชียลล็อค  19. สัญญาณเตือนเครื่องยนต์มีปัญหา 
10. สัญญาณไฟเลี้ยวขวา 

 

 

 

 

 

 

19 18 17 16 15 14 13 
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2 
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ตารางท่ี 4.1 สัญญาณเตือนหน้าปัดรถเกลี่ย 

สัญลักษณส์ัญญาณเตือนหน้าปัด ค าอธิบาย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการขึ้นลงของใบมีด 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการเลื่อนใบมีดเข้าออก 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการคว่ าหงายใบมีด 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการหมุนวงเดือนไปทิศทาง
ซ้ายและขวา 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการล็อคจุดหมุนชุดวงเดือน 
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สัญลักษณส์ัญญาณเตือนหน้าปัด ค าอธิบาย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการยกขึ้นลงชุดวงเดือน 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการเอียงล้อหน้า 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการบังคับขึ้นลงของคราด 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการเอียงใบมีดซ้าย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการเอียงใบมีดขวา 
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สัญลักษณส์ัญญาณเตือนหน้าปัด ค าอธิบาย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการเลี้ยวซ้ายหรือขวา 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงไฟส่องสว่างหน้ารถ 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงไฟฉุกเฉิน (ไฟวับวาบ) 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงไฟส่องสว่าง และไฟเบรค 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงไฟส่องสว่างพิเศษ 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงไฟท างาน 
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สัญลักษณส์ัญญาณเตือนหน้าปัด ค าอธิบาย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงไฟเลี้ยวด้านหลัง 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงใบปัดน้ าฝนด้านหน้า 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงใบปัดน้ าฝนด้านหลัง 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงน้ าฉีดกระจก 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงเบรกขัดข้อง 
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สัญลักษณส์ัญญาณเตือนหน้าปัด ค าอธิบาย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงสัญญาณแตร 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงเตือนระบบเครื่องยนต์
ขัดข้อง 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงแรงดันน้ ามันเกียร์ 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงระดับอุณหภูมิก่อนสตาร์ท
เครื่อง 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น 
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สัญลักษณส์ัญญาณเตือนหน้าปัด ค าอธิบาย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงแรงดันน้ ามันเครื่อง 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงสัญญาณแบตเตอรี่ 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงเบรกจอด 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงอุณหภูมิน้ ามันเกียร์ 
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สัญลักษณส์ัญญาณเตือนหน้าปัด ค าอธิบาย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงล็อคหรือปลดล็อคเฟือง
ท้าย 

 

สัญญาณไฟบนหน้าปัดแสดงการท างานของ Ripper 

 

5) สวิตซ์ไฟต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-5 สวิตซ์ที่ปัดน้ าฝนรถเกลี่ย CAT 140K 
 

1. ที่ปัดน้ าฝนและที่ฉีดกระจกหน้าส่วนล่าง 
2. ที่ปัดน้ าฝนและที่ฉีดกระจกหน้า 

1 

2 
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รูปที่ 4-6 สวิตซ์สัญญาณ รถเกลี่ย CAT 140K 

1. ปุ่มควบคุมล็อคตั้งศูนย์ 
2. ที่จุดบุหรี่ 
3. สวิตซ์สตาร์ทเครื่องยนต์ 

 

6) เบาะนั่งและการปรับมุมมองกระจก 

 
รูปที่ 4-7 เบาะนั่ง รถเกลี่ย CAT 140K 

1 
3 

2 
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รูปที่ 4-8 ต าแหน่งปรับเบาะนั่ง รถเกลี่ย CAT 140K 

1. คันโยกปรับระดับพนักพิง 
2. ปุ่มปรับน้ าหนัก 
3. คันโยกปรับความสูงที่นั่ง 
4. คันโยกปรับเลื่อนหน้า 
5. ปุ่มเบาะหนุนหลัง 

 
7) การปรับกระจก 

รถเกลี่ยมีกระจกที่ใช้ในการท างาน 2 ต าแหน่งคือ กระจกมองหลัง ที่อยู่ในตัวรถ และกระจกมอง
ข้างที่อยู่นอกตัวรถ พนักงานขับรถเกลี่ยต้องปรับกระจกให้อยู่ในระดับการมองเห็นขณะนั่งควบคุมรถ
เกลี่ย ก่อนท าการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 
รูปที่ 4-9 กระจกในเก๋งนอกเก๋งรถเกลี่ย CAT 140K 
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2. การบ ารุงรักษารถเกลี่ย 
- ก่อนการน าเครื่องจักรไปใช้งาน 
1) ศึกษาวิธีการใช้งานรถเกลี่ยจากหนังสือคู่มือผู้ผลิตเพ่ือการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมีความ

ปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร 
2) เดินตรวจสอบรอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานและเมื่อต้องจอดพักเป็นเวลานาน 

 
รูปที่ 4-10 แสดงต าแหน่งส าคัญที่ต้องตรวจเช็ค 
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3) ตรวจสอบการช ารุดเสียหาย และท าความสะอาด กระจก หน้าต่างไฟส่องสว่างไฟสัญญาณราวจับ
และทางขึ้นลงเครื่องจักร อุปกรณ์การท างานป้ายเตือนการใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4) ตรวจสภาพยางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และแรงดันลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐาน 

 
รูปที่ 4-11 เช็ดท าความสะอาดกระจก(ซ้าย) ตรวจเช็คแรงดันลมและสภาพยาง(กลาง-ขวา) 

 
5) ตรวจสอบสภาพการช ารุด สึกหรอของชุดใบมีด ชุดคราดและการหลุดหลวมของสลักและน็อตยึด 
6) ตรวจสอบสภาพการช ารุด รั่วซึม ของสายไฮดรอลิคกระบอกไฮดรอลิคข้อต่อต่างๆ 

 
รูปที่ 4-12 การตรวจสภาพเครื่องจักรโดยรอบก่อนการใช้งาน 

7) ตรวจสอบฝาข้างเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
8) ตรวจเช็คระดับน้ ามันและการรั่วซึมของห้องส่งก าลังเช่น ห้องเกียร์เฟืองท้ายห้องเทนเด็ม 
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รูปที่ 4-13 การตรวจเช็คระดับน้ ามันห้องเกียร์ 

 
รูปที่ 4-14 การตรวจเช็คระดับน้ ามันห้องโซ่ 

9) ตรวจเช็คห้องเครื่องยนต์ 
- ตรวจการช ารุดเสียหายท่อยางหม้อน้ า ฝาหม้อน้ า หม้อพักน้ า และตรวจเช็คระดับน้ าระบาย

ความร้อน 
- ตรวจการช ารุดเสียหายของสายไฟในห้องเครื่องยนต์ 
- ตรวจการรั่วซึมของท่อทางเดินน้ ามัน ตรวจสภาพกรองดักน้ า 
- ตรวจเช็คระดับน้ ามันเครื่องให้อยู่ในระดับพร้อมใช้งาน 
- ตรวจเช็คกรองอากาศ โดยดูที่อุปกรณ์บอกสภาพกรองอากาศ 
- ตรวจสภาพ และความตึงหย่อนสายพาน  
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รปูท่ี 4-15 ตรวจเช็คระดับน้ ามันเครื่องยนต์ 

10) ตรวจสอบสภาพถังน้ ามันเชื้อเพลิงฝาปิดต้องปิดได้แน่นสนิทและสามารถล็อคได้ 
11) ตรวจสอบระดับน้ ามันไฮดรอลิคให้อยู่ในระดับ และฝาปิดถังไฮดรอลิคต้องปิดได้แน่นสนิท 

 
รูปที่ 4-16 การตรวจเช็คระดับน้ ามันไฮดรอลิค 

12) ตรวจเช็คระดับน้ ากลั่นในหม้อแบตเตอรี่และตรวจสภาพของขั้วและสายไฟให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่  4-17 การตรวจเช็คระดับน้ ากรดของแบตเตอรี่ 
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13) ถ่ายน้ าออกจากถังลมเบรก 

 
รูปที่ 4-18 ถ่ายน้ าออกจากถังลมเบรก 

14) อัดจารบีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและรองรับน้ าหนัก เช่น สลักกระบอกไฮดรอลิคกลไกบังคับเลี้ยว
และเพลาส่งก าลัง 

 
รูปที่ 4-19 การอัดจารบี 

- ก่อนการติดเครื่องยนต์ 
1) ตรวจสอบและท าความสะอาดเบาะนั่งแผงหน้าปัดกระจกมองหลังกระจกห้องเก๋งพวงมาลัยและคัน

บังคับควบคุม 
2) ปรับเบาะนั่งพวงมาลัยและกระจกมองหลังให้เหมาะสม 
3) คาดเข็มขัดนิรภัยและต้องตรวจสอบการช ารุดรอยฉีกขาดของสายเข็มขัดถ้าดึงแล้วสายเข็มขัดไม่ล็อค

ต้องเปลี่ยนใหม่ 

- การติดเครื่องยนต์ 
1) ตรวจสอบและโยกคันบังคับควบคุมให้อยู่ต าแหน่งว่างเบรกจอดอยู่ในต าแหน่งล็อค 
2) บิดสวิทซ์กุญแจสตาร์ทไปต าแหน่ง ON และตรวจสอบความพร้อมของมาตรวัดสัญญาณเตือนบนแผง

หน้าปัด (ส าหรับเครื่องจักรรุ่นเก่าเพ่ือช่วยให้การติดเครื่องยนต์ง่ายขึ้น ควรท าการเผาหัวก่อนสตาร์ท 
ประมาณ 10 – 15 วินาที) 

3) ให้สัญญาณแตร1 ครั้ง เพื่อเตือนก่อนบิดสวิทซ์กุญแจสตาร์ท 
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4) บิดสวิทซ์กุญแจไปต าแหน่งสตาร์ทเพ่ือติดเครื่องยนต์(ในการสตาร์ทแต่ละครั้งให้ใช้เวลาไม่เกิน 30 
วินาที และเว้นช่วงประมาณ 2 นาที ก่อนการสตาร์ทใหม่) 
 

 
รูปที่ 4-20 สวิทซ์กุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ทางด้านขวามือของเบาะนั่ง 

 
รูปที่ 4-21 ไฟสัญญาณเตือนบนแผงหน้าปัด 

- หลังการติดเครื่องยนต์ 
1) เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วห้ามเร่งเครื่องยนต์เด็ดขาด ให้เดินเบาไว้ประมาณ3 -5 นาทีก่อนเพ่ืออุ่นเครื่อง 
2) ตรวจเช็คมาตรวัดเพ่ือดูว่าระบบต่างๆสามารถท างานได้ปกติ 
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3) ตรวจเช็คว่าไม่มีไฟสัญญาณเตือนผิดปกตบินแผงหน้าปัดหากผิดปกติให้ตรวจสอบแก้ไขก่อนน า
เครื่องจักรไปใช้งาน 

4) ตรวจฟังเสียงเครื่องยนต์หากผิดปกติให้ตรวจสอบแก้ไขก่อนน าเครื่องจักรไปใช้งาน 
5) ตรวจดูสีควันของไอเสียให้อยู่ในสภาพปกติ 
6) ลงจากเครื่องจักรตรวจสอบการรั่วซึมของน้ าน้ ามันการท างานของไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ 
7) ทดสอบการท างานของคลัตช์เบรกพวงมาลัย คันบังคับพร้อมใช้งานได้ตามปกติ 

 
- หลังจากการน าเครื่องจักรไปใช้งาน 

1) ควรหาที่จอดเครื่องจักรบนพ้ืนราบและมีความปลอดภัย 
2) เหยียบเบรกเพ่ือจอดเครื่องจักรก่อนปลดเกียร์ว่างแล้วใส่เบรกจอด หลังจากนั้นจึงค่อยปล่อยเบรก

เท้า 
3) วางชุดใบมีดและชุดคราดลงบนพื้น 
4) เดินเบาเครื่องยนต์ประมาณ 3-5 นาทเีพ่ือให้อุณหภูมิลดลงป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วน

เครื่องยนต์ 
5) ตรวจเช็คคันบังคับควบคุมให้อยู่ในต าแหน่งว่างและปิดสวิทช์ไฟ 
6) ปิดสวิทช์กุญแจเพ่ือดับเครื่องยนต์แล้วดึงกุญแจออก 
7) ลงจากเครื่องจักรโดยใช้บันไดส าหรับขึ้นลงเครื่องจักร 
8) ปิดและล็อคประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย 
9) ตรวจสภาพและท าความสะอาดโดยรอบเครื่องจักร 

 
รูปที่ 4-22 การจอดเครื่องจักรที่ถูกวิธีหลังการใช้งาน 
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- การบ ารุงรักษาและการบริการหล่อลื่นตามก าหนดเวลา 
การบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลาเป็นการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามอายุการใช้งาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของช่าง

ปรับซ่อม ส าหรับพนักงานขับจะต้องคอยตรวจเช็คมิเตอร์ตามคู่มือก าหนด เพ่ือรายงานให้ผู้ควบคุมเครื่องจักร
ด าเนินการบ ารุงรักษา โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามก าหนดระยะเวลาการใช้
งาน ดังนี้ 

1) อัดจาระบี 
2) การท าความสะอาดกรองอากาศ 
3) การตรวจเช็คระดับการเปลี่ยนไส้กรองและถ่ายน้ ามันเครื่องการถ่ายน้ าและตะกอนและการเปลี่ยนไส้

กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
4) การตรวจเช็คระดับเปลี่ยนไส้กรอง และน้ ามันไฮดรอลิค 
5) การตรวจเช็คระดับและเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเกียร์ 
6) การตรวจเช็คระดับและเปลี่ยนน้ ามันเฟืองท้าย ห้องโซ่ 
7) การหล่อลื่นชุดวงเดือน 

 
3. เทคนิคการขับและควบคุมรถเกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 การขับและควบคุมรถเกลี่ยในงานล้มกองวัสดุ การเคลื่อนย้าย กระจายมวลวัสดุและ
การผสมคลุกเคล้าวัสดุ 

การกองวัสดุบนถนนขึ้นอยู่กับสภาพของหน้างาน ถ้าถนนแคบให้กองวัสดุกลางถนนแล้วล้มกองปู
วัสดุ เพ่ือให้การจราจรผ่านไปมาได้ และกรณีถนนกว้างให้กองวัสดุข้างใดข้างหนึ่งไม่ควรเกิน 150-200 
เมตรโดยการกองวัสดุสลับข้างเป็นช่วงๆ ไม่ควรกองวัสดุในช่วงท้องโค้ง (โค้งใน) 

เครื่องจักรที่ท างานร่วมกับรถเกลี่ยในงานประเภทนี้ได้แก่ รถบรรทุกน้ า, รถบดล้อยาง และรถบด
สั่นสะเทือน ดังนั้นบางครั้งในการท างานต้องมีการใช้สัญญาณมือเพ่ือสื่อสารกันระหว่างการท างานซึ่งต้อง
ตกลงกันและเข้าใจความหมายตรงกันระหว่างคนขับรถทุกประเภทที่กล่าวมา 

การล้มกองวัสดุสามารถท าได้โดยการเลื่อนใบมีดออกทางด้านข้างแล้วเข้าไปดันให้กองวัสดุ
กระจายออกทีละน้อย(ประมาณ 1 ใน 3 ของกองวัสดุ ความหนาประมาณ 30 ซม.) ซึ่งล้อของรถเกลี่ย
จะต้องไม่ปีนกองวัสดุ และในขณะที่ดันกองวัสดุออกก็ค่อยๆ ยกใบมีดขึ้นเพ่ือจะเกลี่ยวัสดุด้านหน้าของ
ใบมีดให้กระจายออก ไม่ให้เป็นกองช่วงสุดปลายใบมีด 

ต าแหน่งการเทกองวัสดุก่อนการผสมคลุกเคล้าผสมมี 2 ลักษณะ คือ การเทกองวัสดุไว้
ด้านข้างไหล่ทางส าหรับการปูเพียงข้างเดียวของถนนและการเทกองวัสดุไว้ตรงกลางทางส าหรับการปูวัสดุ
ทั้งสองข้าง ส่วนระยะของกองวัสดุนั้นขึ้นกับความหนาของชั้นทางที่ต้องการปูหากปูบางๆ ก็กองวัสดุห่าง
กัน แต่หากปูหนากองวัสดุก็ชิดใกล้กันการกองห่างกันหรือชิดกันจะมีช่องว่างอยู่ดังนั้นในการล้มกองรอบ
แรกๆ รถเกลี่ยจะต้องปาดกองวัสดุไปถมช่องว่างเสียก่อน เพ่ือให้ในขั้นตอนต่อไปคือการผสมคลุกเคล้า
วัสดุได้เต็มใบมีด และรถน้ าจะได้สเปรย์น้ าได้สม่ าเสมอซึ่งมีผลต่อความชื้นของวัสดุที่เหมาะสมในการบด
อัด ในกรณีวัสดุแห้ง ให้รถน้ าฉีดสเปรย์ไปยังกองวัสดุให้ได้ความชื้นที่ต้องการ ซึ่งสามารถทดสอบความชื้น
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อย่างง่าย โดยการใช้มือก าวัสดุให้แน่นแล้วแบมือออก สังเกตถ้าวัสดุแตกออก ไม่จับเป็นก้อน แสดงว่า
ความชื้นเหมาะสม 

 
(1) กองวัสดุไว้ตรงกลาง 

 
(2) กองวัสดุไว้ด้านข้าง 

รูปที่ 4-23 ต าแหน่งการกองวัสดุ 
 
วิธีการปฏิบัติ 

1) ใช้รอบเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพและสภาวะของงาน 
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2) ควบคุมคันบังคับชุดวงเดือนและใบมีดให้เคลื่อนที่ยื่นออกทางด้านข้างสูงจากพ้ืนล่างประมาณ 
30 เซนติเมตร โดยให้ใบมีดท ามุม 45 – 60 องศากับตัวรถขึ้นอยู่กับก าลังของเครื่องยนต์และ
ลักษณะงาน โดยดันกองวัสดุออกครั้งละประมาณ 1 ใน 3 ของกองวัสดุ 

 
รูปที่ 4-24 การวางใบมีดในการล้มกองวัสดุ 

3) ต้องพยายามรักษาแนวของล้อหน้าและล้อหลังให้อยู่ระหว่างแนวกึ่งกลางใบมีด 
4) ขณะน าเครื่องจักรเข้าดันกองมวลวัสดุต้องให้ใบมีดยื่นออกไปหากองวัสดุ ห่างจากช่วงล้อหน้า

พอประมาณ และจะต้องหงายใบมีดให้สุด 
5) ควบคุมคันบังคับและรักษาระดับของใบมีดให้สามารถดันมวลวัสดุตามที่ต้องการ โดยต้องสังเกต

จากก าลังของเครื่องยนต์ด้วย 

 
รูปที่ 4-25 ใช้วิธีหักเลี้ยวกลางล าตัวและขับแบบปู (Crab steering) ไม่ให้ล้อหน้าปีนกองวัสดุ 
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ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
1) ต้องท าการเตรียม ปรับแต่งพ้ืนที่ให้มีความพร้อมก่อนการเริ่มงาน โดยการรื้อรากไม้ หญ้า และปรับ

พ้ืนให้เรียบเพ่ือให้สามารถน าวัสดุมากองได้และเครื่องจักรอ่ืนๆเข้าพ้ืนที่ท าได้ด้วยเทคนิคหลักคือ การ
ปรับใบมีดให้วัสดุไปในทิศทางที่ต้องการและการขยับใบมีดเพ่ือให้วัสดุไม่กองที่ใบมีดมากเกินไป 

2) ผู้ควบคุมงานจะให้ระดับและแนวคันทางทั้งสองข้างเพ่ือให้รถเกลี่ยมีแนวในการท างาน(วางเป๊กหรือ
หลักท่ีวางไว้เป็นสัญลักษณ์)ซึ่งเป็นแนวคร่าวๆ 

3) การล้มกองจะใช้รถเกลี่ยปาดหลังกอง เนื่องจากกองวัสดุจะห่างกัน แต่ต้องการให้วัสดุเรียงสม่ าเสมอ 
เวลาเกลี่ยปูจะได้สม่ าเสมอและสามารถสเปรย์น้ าได้ทั่วถึง 
 

 
(1) สเปรย์น้ าก่อนการล้มกอง 

 
(2) สเปรย์น้ าระหว่างการคลุกเคล้า  

รูปที่ 4-26 การสเปรย์น้ าในการคลุกเคล้าวัสดุ 
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4) การผสมวัสดุจะต้องมีความชื้นพอเหมาะ หากมีฝุ่นมากก็ให้สเปรย์น้ า โดยดูว่าหากดินติดใบมีดแสดง
ว่าวัสดุมีความชื้นมากไป ต้องตากให้แห้ง 

5) การล้มกองจะให้ล้อหน้าของรถเกลี่ยขึ้นกองวัสดุเล็กน้อย ถ้าใบมีดยาวไม่ต้องให้ล้อปีนขึ้นกอง เลื่อน
ใบมีดให้ปาดกองวัสดุถ้าปาดวัสดุแล้วให้สังเกตว่าวัสดุมีความชื้นเพียงพอหรือไม่ หากไม่พอให้สเปรย์
น้ าเพิ่ม  

6) ก่อนล้มกองหากวัสดุแห้งต้องสเปรย์น้ าก่อน โดยราดพื้น 1 เที่ยวเพ่ือรองพ้ืนทางให้วัสดุติดกับพื้นทาง
เดิมน้ าจะเป็นตัวยึดวัสดุที่ปูใหม่กับพื้นถนนเดิม ถ้าวัสดุที่ไม่อมน้ า(ลูกรัง)ก็จะต้องสเปรย์น้ าให้มาก แต่
ถ้าวัสดุที่อมน้ าเช่นดินก็จะต้องใช้น้ าให้น้อยซึ่งมีวิธีการทดสอบวัสดุโดยการก าวัสดุและปล่อยลงพื้นถ้า
วัสดุที่ก าแตกก็แสดงว่าความชื้นเหมาะสม แต่หากเป็นก้อนแสดงว่าความชื้นมากไป แต่ถ้าก าวัสดุแล้ว
แตกโดยที่ยังไม่ได้โยนแสดงว่าความชื้นไม่พอ 

7) การล้มกองหากพ้ืนที่ไม่ไกลเมื่อล้มกองแล้วก็ใช้การถอยหลังรถกลับมาท างานต่อโดยไม่ต้องกลับรถ
(กลับรถจะเสียเวลามากกว่า) แต่หากพ้ืนที่ไกลๆ จะต้องกลับรถพร้อมเลื่อนปรับใบมีดในขณะที่กลับ
รถเพ่ือให้พร้อมในการท างานต่อได้ทันทีท าให้ไม่เสียเวลา และต้องตั้งตัวรถให้ตรงถ้ารถเลี้ยวระดับจะ
หนี(ไม่ได้ระดับเป็นคลื่น)เมื่อปาดล้มกองแล้วจะต้องมีพนักงานคอยเก็บเศษวัสดุ รากไม้ออกจากพ้ืนที่
ซึ่งหากไม่เอาออกจะท าให้ถนนทรุด 

8) ในการคลุกเคล้าวัสดุจะต้องวิ่งรถด้วยความเร็วพอสมควรเพ่ือให้วัสดุมีการม้วนตัวผสมคลุกเคล้าได้ดี
(ประมาณเกียร์ 2-3 ) 

9) การล้มกองวัสดุจะพร้อมกับการผสมคลุกเคล้าวัสดุด้วยโดยเกลี่ยผสมย้ายข้างไปมาจนวัสดุได้ความชื้น
ที่เหมาะสมและเม็ดของวัสดุแต่ละขนาดคละกันอย่างสม่ าเสมอ พร้อมที่จะใช้ปูและบดอัดต่อไป 

 
รูปที่ 4-27 การใช้รถเกลี่ย 2 คัน โดยคันที่หนึ่งล้มกองแล้วให้คันที่สองคลุกเคล้าวัสดุ 
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3.2 การขับและควบคุมรถเกลี่ยในงานปรับเกลี่ยระดับพื้นผิวถนน(ปูวัสดุผิวทาง) 
1) ก่อนปูวัสดุให้สเปรย์น้ าบนผิวทางแล้วใช้รถเกลี่ยฉีกปูความหน้าของวัสดุที่ปูประมาณ 5-7 เซนติเมตร 

แล้วใช้รถบดล้อยางตามด้วยรถบดสั่นสะเทือนทุกครั้งที่ฉีกปู ถ้าปูแล้วเสร็จจะต้องบดอัดให้แน่นไม่ต่ า
กว่า 5 พาส (1 พาส = บดเต็มพ้ืนที่ทั้งหมด) ความหนาของวัสดุที่ปูไม่ควรเกิน 20 เซนติเมตร 
 

 
(1) การสเปรย์น้ าก่อนการปู 

 
(2) รถบดล้อยางตามด้วยรถบดสั่นสะเทือน 

รูปที่ 4-28 การปูวัสดุผิวทาง 
 

2) ก่อนการปรับเกลี่ยระดับพื้นผิว(ปาดเป๊ก) ควรจะต้องวิ่งรถแล้วใช้ปลายใบมีดจิกเป็นร่องเล็กๆเพ่ือให้
เห็นสภาพพ้ืนที่ในการปูการปูต้องให้เหนือกว่าหลักแนว(เป๊ก) เล็กน้อย 
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(1) การใช้ใบมีดปาดเกลี่ยดูระดับหมุดและจ าระดับของหมุดแต่อันว่าจะต้องตัด (cut)  

และต้องเพิ่ม (fill)  วัสดุตรงจดุไหนบาง 

 
(2) การใช้ใบมีดปาดเกลี่ยให้ระดับจริงให้เสมอระดับที่ปาดดูหมุดครั้งแรก 

รูปที่ 4-29 การตัดเกลี่ยให้ได้ระดับหัวหลัก(เป๊ก) ที่ก าหนด 
 

3) จะต้องเกลี่ย(ปั่นหรือวินโลว์)วสัดุที่ผสมคลุกเคล้าแล้วไปกองตรงกลางพ้ืนถนนโดยวัสดุที่มากองต้อง
เอาวัสดุที่ผสมคลุกเคล้าแล้วทั้งหมดจนถึงพ้ืนผิวทางเดิม แล้วสเปรย์น้ าที่ผิวทางท้ัง 2 ข้าง เพื่อให้เกิด
การประสานกันระหว่างวัสดุที่ปูใหม่กับพ้ืนทางเดิม การปูจะฉีกปูวัสดุไปด้านซ้ายและด้านขวา 2 ข้าง
ทีละนิดจนเต็มพ้ืนที่ถ้าฉีกปูตรงกลางจะเรียกว่าแบะอกออกแล้วสเปรย์น้ าก่อนจะเกลี่ยวัสดุมาปู เมื่อ
เริ่มปูวัสดุแต่ละครั้งให้รถบดล้อยางและรถบดสั่นสะเทือนเข้ามาบดทับให้แน่น เมื่อพ้ืนถนนแน่นแล้วก็
เริ่มการปูในชั้นต่อไปก็จะด าเนินการตามกระบวนการในลักษณะเดียวกัน จนถึงชั้นบนสุดโดยการปูใน
แต่ละชั้นจะมีความหนาประมาณ 5 เซนติเมตรหรือตามท่ีช่างควบคุมงานก าหนด 
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3.3 การปรับระดับพื้นผิววัสดุผ่านรอบส่ิงกีดขวาง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตรายและสิ่งกีดขวางการท างาน เช่น ก้อนหินขนาดใหญ่ ขอบ

หรือแนวต่างระดับที่โผล่พ้นออกมา สายเคเบิลใต้ดิน ท่อน้ า หรือท่อแก๊ส เป็นต้นการเกลี่ยวัสดุผ่าน
เครื่องกีดขวางจะต้องชะลอหรือหยุดรถก่อนแล้วจึงเลื่อนใบมีดให้พ้นแนวของสิ่งกีดขวางแล้วจึง
เดินหน้ารถต่อ เมื่อพ้นจากสิ่งกีดขวางแล้วก็เลื่อนใบมีดกลับมาต าแหน่งเดิมโดยไม่ต้องหยุดรถ 

เมื่อปฏิบัติการใกล้แนวสายไฟสายเคเบิลใต้ดินท่อน้ าหรือท่อแก๊ส ควรท าการประสานงาน
กับหน่วยงานที่สามารถให้การแนะน าหรือช่วยเหลือตามการขอร้องได้วิธีการปฏิบัติมี 3 ขั้นตอนดังนี้
  

ขั้นที่ 1 
1) ลดความเร็วของตัวรถลง 
2) ใช้การเร่งเครื่องเพ่ือขับเคลื่อนรถเกลี่ย หลบหลีกวัตถุสิ่งของนั้นๆ อย่างช้าๆ 
3) ขับเคลื่อนรถเกลีย่ให้ใกล้กับวัตถุสิ่งของนั้นๆ เท่าที่จะท าได้ เพ่ือลดปริมาณงานที่จะต้อง

ใช้แรงงานคน 

 
รูปที่ 4-30 การปรับระดับพ้ืนผิววัสดุผ่านรอบสิ่งกีดขวางขั้นตอนที่ 1 

ขั้นที่ 2 
1) ใช้คันโยกควบคุมการเลื่อนใบมีด เพ่ือท าการเลื่อนใบมีดไปตามรูปร่างของวัตถุสิ่งของ

นั้นๆ 

 
รูปที่ 4-31 การปรับระดับพ้ืนผิววัสดุผ่านรอบสิ่งกีดขวางขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นที่ 3 
1) เลื่อนใบมีดกลับไปยังต าแหน่งแนวใบมีดเดิมหลังจากท่ีรถเกลี่ยผ่านพ้นวัตถุสิ่งของนั้นๆ ไปแล้ว 

 

 
รูปที่ 4-32 การปรับระดับพ้ืนผิววัสดุผ่านรอบสิ่งกีดขวางขั้นตอนที่ 3 

 
3.4 การปรับระดับพื้นผิววัตถุบนไหล่ทางโค้งรูปตัวเอส 

1) การปรับเกลี่ยระดับผิวทางรูปตัว S จะมีวิธีการแบบเดียวกับการปรับเกลี่ยระดับผิวทางท่ัวไป 
เพียงแต่ต้องสังเกตแนวที่ช่างควบคุมงานจะให้ระดับในแนวโค้งให้พื้นถนนด้านหนึ่งเป็นแบบ
ซุปเปอร์ SUPER การกองวัสดุต้องกองโค้งด้านนอกการเกลี่ยวัสดุต้องเกลี่ยขึ้นทาง SUPER ล้อ
หน้ารถเกลี่ยต้องตั้งตรง  

2) การท างานรูปตัว S ให้ใช้หักเลี้ยวกลางล าตัวและใช้การเอียงล้อช่วย เลื่อนใบมีดไปทางด้านโค้ง 

 
รูปที่ 4-33 ถนนโค้งรูปตัวเอส 
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3) ขับรถเกลี่ยให้เข้าใกล้กับขอบทางโค้งขวาแรกช้าๆ 
4) เอียงล้อหน้าไปทางซ้ายเล็กน้อย เพื่อต้านแรงผลักทางด้านข้าง 
5) บังคับเลี้ยวรถเกลี่ยไปทางขวาตามขอบของไหล่ทาง และให้ล้อรถห่างร่องน้ าประมาณ 50 ซม. 
6) ต าแหน่งปลายขอบใบมีดให้อยู่ทางด้านหลัง และยื่นออกไปให้พ้นล้อหน้าขวา โดยให้อยู่บนขอบ

ของไหล่ทางใกล้กับร่องน้ าให้มากที่สุดในขณะที่ก าลังปาดผิววัสดุ 
7) เมื่อผ่านพ้นโค้งขวาแรกไปแล้ว ให้บังคับรถเกลี่ยวิ่งไปในแนวตรง 
8) ท าการหักเลี้ยวกลางล าตัวไปตามแนวขอบของทางโค้ง และให้ล้อห่างกับร่องน้ าประมาณ 50ซม. 

เลื่อนและวางต าแหน่งของใบมีดตามความต้องการ ระวังอย่าให้ปลายใบมีดกระแทกกับยางล้อ
หลัง เมื่อก าลังท าการหักเลี้ยวกลางล าตัว 

 

 
รูปที่ 4-34 การปรับถนนโค้งรูปตัวเอส 

 
รูปที่ 4-35 การปรับเกลี่ยระดับผิวทางรูปตัว S โค้งขวา 
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3.5 การปรับระดับพื้นผิววัสดุ 
- ส าหรับด้านขวามือ การปรับระดับพ้ืนผิววัสดุด้านขวามือนั้นวัสดุที่เหลือจะคายออกจาก

ใบมีดด้านซ้ายมือมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

 
(1) ใบมีดท ามุมประมาณ 60 องศา กับเฟรมด้านขวา 

 
(2) วัสดุที่คายออกจากใบมีดเลยพ้นล้อหลังทางซ้าย 
รูปที่ 4-36 การปรับระดับพื้นผิววัสดุด้านขวามือ 

 
1) โยกคันควบคุมการเลื่อนชุดวงเดือน เพ่ือเลื่อนชุดวงเดือนให้เยื้องกับตัวโครงรถไป

ทางขวาเล็กน้อยและวางใบมีดโดยปรับใบมีดให้ใบมีดกดที่พ้ืนทางแล้วเคลื่อนตัวรถไป
พร้อมกับหมุนวงเดือนไปตามลักษณะงานเพ่ือปูวัสดุให้กระจายได้ระดับพ้ืนทาง 

2) หมุนชุดวงเดือน และเอียงหน้าใบมีด ให้สอดคล้องกับปริมาณของวัสดุปูที่จะท าการเกลี่ย
โดยใช้รถบดล้อยางบดตามหลังรถเกลี่ยทุกครั้งที่จนกว่าจะได้ระดับถึงจะใช้รถบด
สั่นสะเทือนบดตาม ขั้นตอนสุดท้ายใช้รถเกลี่ยดึงแนวไหล่ และถ้าเป็นงานดินให้รถเกลี่ย
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ดึงไหล่ก่อน แล้วใช้รถน้ าสเปรย์พื้นคันทางเพ่ือให้รถเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทาง หรือถ้าหาก
เป็นงานหินคลุกให้สเปรย์น้ าที่คันทางก่อน ที่จะให้รถเกลี่ยดึงแนวไหล่เพ่ือปรับแต่งผิวคัน
ทางหรือถ้าหากเป็นงานลูกรังต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง 

3) ต าแหน่งมุมของใบมีดที่ท ามุมกับจุดก่ึงกลางของโครงรถข้ึนอยู่กับความลึกของพ้ืนผิววัสดุ
ที่ต้องการเกลี่ย และวัสดุที่เกลี่ยแล้วจะเคลื่อนไปออกทางปลายใบมีดด้านล้อหน้าขวา
ของชุดห้องโซ่ขับล้อ 

4) เอียงล้อหน้าไปทางซ้าย เพื่อต้านกับแรงผลักทางด้านข้าง 
5) ท าการหักเลี้ยวกลางล าตัวไปทางขวา ถ้าแรงตะกุยของล้อหลังในชุดห้องโซ่ขับล้อไม่

เพียงพอ ให้ท าการหักเลี้ยวกลางล าตัวคืนกลับ เพื่อลดมุมของการหักเลี้ยวกลางล าตัวลง 
ซึ่งจะช่วยลดมุมตัด และแรงผลักทางด้านข้างลงด้วย ท าให้ล้อขับของชุดห้องโซ่ขับล้อมี
แรงตะกุยเพ่ิมข้ึน และควรเกลี่ยวัสดุให้ไหลออกทางปลายใบมีด แต่ให้อยู่ระหว่างล้อซ้าย 
และล้อขวา 

 
รูปที่ 4-37 การหักเลี้ยวกลางล าตัวช่วยลดมุมใบมีดเพ่ือลดแรงปะทะของใบมีด 

- ส าหรับด้านซ้ายมือ 
การปรับระดับพ้ืนผิววัสดุด้านซ้ายมือนั้นวัสดุที่เหลือจะคายออกจากใบมีดด้าน

ขวามือมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

1) โยกคันควบคุมการเลื่อนชุดวงเดือนเพื่อเลื่อนชุดวงเดือนให้เยื้องกับตัวโครงรถไปทางซ้าย
เล็กน้อยและวางใบมีด โดยปรับใบมีดให้กดไปที่พ้ืนทางแล้วเคลื่อนตัวรถไปพร้อมกับ
หมุนวงเดือนไปตามลักษณะงานเพื่อปูวัสดุให้กระจายกับพ้ืนทาง 

2) หมุนชุดวงเดือน และเอียงหน้าใบมีด ให้สอดคล้องกับปริมาณของวัสดุปูที่จะท าการเกลี่ย 
3) ต าแหน่งมุมของใบมีดที่ท ามุมกับจุดก่ึงกลางของโครงรถข้ึนอยู่กับความลึกของพ้ืนผิววัสดุ

ที่ต้องการเกลี่ย และวัสดุที่เกลี่ยแล้วจะเคลื่อนออกไปทางปลายใบมีดด้านล้อหน้าซ้าย
ของชุดห้องโซ่ขับล้อ 

4) เอียงล้อหน้าไปทางขวา เพ่ือต้านกับแรงผลักทางด้านข้าง 
5) ท าการหักเลี้ยวกลางล าตัวไปทางซ้าย ถ้าแรงตะกุยของล้อหลังในชุดห้องโซ่ขับล้อไม่

เพียงพอ ให้ท าการหักเลี้ยวกลางล าตัวคืนกลับ เพื่อลดมุมของการหักเลี้ยวกลางล าตัวลง 
ซึ่งจะช่วยลดมุมตัด และแรงผลักทางด้านข้างลงด้วย ท าให้ล้อขับของชุดห้องโซ่ขับล้อมี
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แรงตะกุยเพ่ิมข้ึน และควรเกลี่ยวัสดุให้ไหลออกทางปลายใบมีด แต่ให้อยู่ระหว่างล้อขับ
ของชุดห้องโซ่ขับล้อทั้ง 2 ด้าน 

 
(1) ใบมีดท ามุมประมาณ 60 องศา กับเฟรมด้านซ้าย 

 
(2) วัสดุที่คายออกจากใบมีดเลยพ้นล้อหลังทางขวา 
รูปที่ 4-38 การปรับระดับพื้นผิววัสดุด้านซ้ายมือ 
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3.6 การปรับระดับพื้นผิววัสดุให้เป็นหลังเต่า 
1) การท าแนวกึ่งกลางของถนนให้เป็นหลังเต่า ก็เพ่ือให้น้ าสามารถไหลลงร่องน้ าได้อย่าง

รวดเร็วเท่าท่ีเป็นไปได้ ถ้าการท าหลังเต่าไม่ดีพอ จะท าให้น้ าขังและผิวถนนจะช ารุดได้ 
ก่อให้เกิดเป็นหลุมบ่อ และลื่น 

2) เมื่อท าการผสมคลุกเคล้าวัสดุและปูเสร็จแล้ว ช่างส ารวจจะมาให้ระดับคันทาง เพื่อจะได้
ให้รถเกลี่ยมาปรับพ้ืนผิวให้ได้ระดับตามรูปแบบ  

3) การปูผิวแบบหลังเต่า ใบมีดด้านซ้ายจะอยู่ในระดับผิวถนนส่วนใบมีดด้านขวาจะสูงขึ้น
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร โดยท าการปูไล่ระดับไปจนถึงกึ่งกลางของถนนในแต่ละด้าน 

4) หลังจากท าร่องน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเกลี่ยดินที่ล้นขึ้นมาบนไหล่ทางไปไว้ใน
บริเวณก่ึงกลางของถนน และท าให้เป็นแนวคันดิน 

5) วางใบมีดให้ขนานกับคานหน้า 
6) ขับเคลื่อนรถเกลี่ยตรงไปยังแนวกึ่งกลางของแนวคันดิน และยกใบมีดทั้ง 2 ด้านขึ้นให้สูง 

และรักษาระดับใบมีดทั้ง 2 ด้านไว้ เพื่อท าการเกลี่ยให้แนวคันดินแผ่ไปตามความยาว
ของใบมีดทั้ง 2 ด้าน 

7) ท าการสร้างสโลปหลังเต่า โดยการเอียงหน้าใบมีดให้คว่ าลงและจัดวางใบมีดให้ท ามุม 
60-70 องศากับแนวกึ่งกลางของตัวรถ ต าแหน่งของเกียร์ให้อยู่ใบต าแหน่งเกียร์สูง เพ่ือ
เพ่ิมความเร็วของตัวรถ ยกท้ายใบมีดข้ึนเล็กน้อยเพ่ือให้ดินมีการแผ่กระจายออกไป ท า
การปูดินให้เป็นสโลปหลังเต่าพร้อมๆกันทั้ง 2 ด้าน 

8) เมื่อแนวสโลปหลังเต่าเอียงจนถึงไหล่ทางแล้ว ให้ท าการปรับท้ายใบมีดให้อยู่ในแนว
เดียวกับล้อของชุดห้องโซ่ขับล้อ เพื่อท าการบดอัดดินส่วนที่เหลือจากการท าสโลปหลัง
เต่า 
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รูปที่ 4-39 การปรับระดับพ้ืนผิววัสดุให้เป็นหลังเต่า 

 
3.7 ประเภทงานตัดแต่งร่องน้ า แบบวีและแบบยู 

โดยทั่วไปแล้วในการสร้างถนน ขอบของถนนจะตัดเป็นร่องน้ าซึ่งรถเกลี่ยจะท าการตัดร่อง
น้ าโดยการกดใบมีดด้านที่จะตัดลง และยกใบมีดอีกด้านหนึ่งขึ้นพร้อมกับเอียงใบมีดเพ่ือให้วัสดุที่ตัด
ออกมาทางด้านข้าง(โดยที่ล้อด้านหลังจะไม่ทับกองวัสดุที่ตัดออกมา) การตัดนี้จะค่อยๆ ท าหลายๆ 
ครั้งจนได้ความลึกและความกว้างตามท่ีต้องการหรือตามแบบที่ก าหนด 

 
รูปที่ 4-40หน้าตัดของร่องน้ ารูปตัววี(ด้านขวามือ)และร่องน้ าตัวยู(ด้านซ้ายมือ) 
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- วิธีการท าร่องน้ าแบบวี 
1) ท าการตอกหลักที่จะท าเป็นแนว 

 
รูปที่ 4-41 ตอกหลักให้แนว 

2) จัดต าแหน่งของหัวใบมีดให้พ้นจากต าแหน่งล้อหน้าขวา และท้ายใบมีดอีกด้านหนึ่งให้
อยู่ด้านหน้าของล้อซ้ายของชุดห้องโซ่ขับล้อ 

  
(1) มุมมองด้านซ้าย (2) มุมมองด้านขวา 

รูปที่ 4-42 การวางต าแหน่งใบมีดในการขุดร่องน้ าแบบรูปตัววี 
 

3) เอียงหน้าใบมีดให้หงายขึ้น และยกท้ายใบมีดขึ้นเพ่ือให้วัสดุที่ปาดออกไหลผ่านไปข้างใต้
ของตัวรถได้ 

4) เอียงล้อหน้าไปทางซ้ายเพ่ือต้านแรงผลักทางด้านข้าง 
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รูปที่ 4-43 การเอียงล้อรถเกลี่ยไปทางซ้ายมือ 

5) ค่อยๆ ขับเคลื่อนรถเกลี่ยไปตามแนวหลักอย่างช้าๆเมื่อรถเกลี่ยวิ่งบนถนนที่แน่นให้รักษา
แนวของตัวรถให้ตรง (เฟรมตรง)ถ้าพ้ืนถนนไม่แน่น ให้ท าการหักเลี้ยวกลางล าตัวเพ่ือ
รักษาแนวของล้อขับให้อยู่บนพ้ืนถนนที่แน่น 

6) ท าการปาดผิววัสดุครั้งที่ 2 โดยให้รักษาแนวของล้อหน้าขวาให้อยู่ในร่องน้ าที่ได้ปาดไป
แล้วในครั้งแรกและตัดปาดแนวลาดเอียงให้ได้ตามแบบหรือข้อก าหนดอาจจะต้องมีการ
ท าความสะอาดหรือก าจัดวัสดุปูที่ล้นขึ้นมาบนขอบถนนซึ่งท าได้โดยการเลื่อนชุดใบมีด
ออกไปยังแนวของร่องน้ าที่ได้ตัดไว้ และท าการปาดวัสดุปูที่ล้นอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ให้
วัสดุปูไหลกลับลงไปในร่องน้ าอีก 

7) ท าการตัดเนินร่องน้ าโดยการใช้ระบบยกใบมีดเพ่ือท าการเลื่อนชุดใบมีดให้อยู่ในแนวตั้ง
ด้านขวามือของตัวรถ แล้วหมุนชุดวงเดือนทวนเข็มนาฬิกาพร้อมกับวางกระบอกยก
ใบมีดข้างซ้ายลง 

8) จัดวางต าแหน่งของใบมีดโดยให้ท้ายใบมีดอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางของล้อหน้าขวาของชุด
ห้องโซ่ขับล้อ และท าการเคลื่อนรถเกลี่ยโดยที่ล้อหน้าขวาของชุดห้องโซ่ขับล้ออยู่ในร่อง
น้ าที่ตัดแล้วเพ่ือตัดเนินร่องน้ า 
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(1) ตัดครั้งที่ 1 

 
(2) ตัดครั้งที่ 2 

รูปที่ 4-44 การตัดร่องน้ าให้ได้ความลึกและสโลปที่ต้องการอาจจะต้องตัดหลายครั้ง 
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(1) มุมด้านข้าง 

 
(2) มุมด้านหลัง 

รูปที่ 4-45 การวางต าแหน่งใบมีดเพ่ือตัดขอบร่องน้ าด้านขวา 

9) เมื่อด าเนินการตัดร่องน้ าเรียบร้อยแล้วให้ท าการวางต าแหน่งใบมีดกลับมายังต าแหน่ง
ก าจัดวัสดุปูที่ล้นขึ้นมาบนขอบถนน เพ่ือท าการเกลี่ยปูวัสดุที่ล้นดังกล่าวแผ่และเสริมไป
บนผิวถนนขั้นตอนแสดงการท างานนี้เป็นขั้นตอนการท าถนนและขุดร่องน้ ารูปตัววีเพียง
ด้านเดียว ให้ท าซ้ าข้ันตอนอีกส าหรับร่องน้ าอีกด้านหนึ่ง 
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(1) ท าความสะอาดก าจัดวัสดุปูที่ล้นขึ้นมาบนขอบถนน 

 
(2) ร่องน้ ารูปตัววีที่เสร็จสมบูรณ์ 

รูปที่ 4-46 การตัดร่องรูปตัววีขั้นตอนสุดท้าย 
 

3.8 การขับและควบคุมรถเกลี่ยในงานตัดแต่งร่องน้ าแบบตัวยูหรือแบบร่องแบนราบ 
1) ขั้นตอนแรกก็คือ ท าการตัดร่อง “V” โดยการตัดด้านฟอร์สโลป (Fore Slope) 
2) ตั้งตัวรถเกลี่ยให้ตรง และขับเคลื่อนรถเกลี่ยโดยให้ล้อหน้าขวาอยู่ที่ท้องร่องตัว “V” 
3) ต าแหน่งหัวใบมีดให้อยู่หลังของล้อหน้าขวา และท้ายใบมีดให้ยื่นพ้นล้อหน้าซ้ายของ

ชุดโซ่ขับล้อ 
4) ท าการเอียงหน้าใบมีดให้คว่ าลง 
5) วางหัวใบมีดลงในท้องร่องตัว “V” 
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6) ยก หรือวาง ท้ายใบมีดลงบนต าแหน่งที่จะท าร่องฟอร์สสโลป และให้ท าการเอียงล้อ
หน้าไปทางซ้ายด้วย 

7) ท าการตัดปาดดินให้ขึ้นมากองไว้บนไหล่ทาง 
8) ท าการตัดปาดร่องน้ าซ้ าอีกเป็นครั้งที่ 2 แต่อย่าตัดปาดให้ลึกเหมือนครั้งแรก และท า

การตัดปาดดินขึ้นมากองไว้บนไหล่ทาง 
9) วางต าแหน่งใบมีดเพ่ือท าการเกลี่ยดินที่กองไว้บนไหล่ทางให้เรียบ โดยการเคลื่อนชุดวง

เดือนเข้าหาร่องน้ าท าการเกลี่ยดินที่กองไว้บนไหล่อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กองดิน
หล่นลงไปในร่องน้ าอีก 

10) เกลี่ยดินที่กองบนไหล่ทางไปยังแนวกึ่งกลางถนนเพ่ือไว้ท าเนินหลังเต่า 
11) ถ้าแบคสโลป (Back Slope) ของร่องน้ าเอียงน้อยไปให้ท าการตัดปาดเพ่ิม 
12) เริ่มต้นท าการตัดท้องร่องน้ าให้ราบแบนโดยขับเคลื่อนรถเกลี่ยให้ล้อด้านขวาวิ่งอยู่ใน

ร่องน้ าตัว “V” ที่ตัดไว้ครั้งแรก 
13) วางหัวใบมีดด้านล้อหน้าลงบนท้องร่องน้ าด้านแบคสโลป (Back Slope) และท้าย

ใบมีดอยู่ที่ท้องร่องน้ าด้านฟอร์สโลป (Fore Slope) 
14) เอียงหน้าใบมีด และวางชุดใบมีดลงจนได้ความลึกตามที่ต้องการ 
15) ท าการตัดท้องร่องไปตามแนวราบ และเอียงล้อหน้าไปทางซ้ายด้วย 
16) จัดวางต าแหน่งของใบมีด เพื่อท าการเกลี่ยดินที่กองไว้บนไหล่ทางให้เรียบ 
17) ต้องมีพ้ืนที่กว้างเพียงพอให้รถเกลี่ยสามารถลงไปวิ่งในร่องน้ าได้ 

 

 

 
รูปที่ 4-47 งานตัดแต่งร่องน้ าแบบตัวยูหรือแบบร่องแบนราบ 
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รูปที่ 4-48 การตัดร่องน้ าแบบยูที่รถเกลี่ยต้องลงไปในร่องน้ า 

 
3.9 การขับและควบคุมรถเกลี่ยในงานตัดสโลปไหล่ทาง (การปาดเนินสูง) 

ใช้ในการปาดสโลปหลังทางที่ไม่สูงมากนัก หากสูงมากมักจะใช้รถขุดไฮดรอลิคจะท างานได้
ประสิทธิภาพดีกว่า 

1) ท าการปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันก่อนท าการตัดลาดหลังทางเพ่ือไม่ให้ตัวรถเกลี่ย
โคลงไปมา ท าให้รอยตัดไม่เรียบสม่ าเสมอ 

  
(ก) ปรับระดับพื้นที่ให้เสมอก่อน (ข) ให้ความลาดเอียงเล็กน้อย 

รูปที่ 4-49 การเตรียมพ้ืนที่การท างาน 
 

หากพ้ืนที่ท าการปรับระดับเป็นพื้นแข็งให้ท าการปาดพ้ืนที่และควรที่จะให้พ้ืนที่
ที่ท าการปาดแล้วมีความลาดเอียงไปยังเนินสูงที่จะท าการตัดปาดเล็กน้อย เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้รถเกลี่ยเกิดการลื่นไหลออกจากเนินสูงในขณะท าการตัดปาด 

2) ปรับชุดใบมีดของรถเกลี่ยให้อยู่ในต าแหน่งส าหรับการตัดปาดเนินสูง โดยการเลื่อนชุด
วงเดือนและใบมีดออกไปทางด้านข้างของรถเกลี่ยด้านที่จะท าการปาดตามเทคนิค
วิธีการที่ได้กล่าวมาแล้ว 
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รูปที่ 4-50 การยกชุดใบมีดข้ึนสูงส าหรับการตัดปาดเนินสูง 

 
3) ปรับใบมีดให้ได้มุมสโลปตามที่ต้องการ โดยการหดหรือยืดแกนกระบอกเคลื่อนชุดวง

เดือนเพื่อที่จะให้ต าแหน่งปลายสุดด้านล่างของใบมีดอยู่ที่ด้านล่างของสโลปและตรง
กับก่ึงกลางของล้อหลังและล้อหลังขวาจะอยู่ที่ร่องของสโลปพอดี 
 

 
(1) วางใบมีดแนบชิดกับสโลป 

 
(2) ล้อหลังวิ่งอยู่ในร่อง 

รูปที่ 4-51 การปรับใบมีดให้ได้สโลปที่ต้องการ 
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4) ขับเคลื่อนรถเกลี่ยช้าๆ ไปตามความยาวของเนินที่จะท าการปาดถ้าการตัดปาดนั้นหนัก
มากให้เอียงล้อเข้าหาเนินสูงเพ่ือช่วยการทรงตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าการตัดปาดเพียง
เบาๆ หรือเล็กน้อย ให้เอียงล้อออกจากเนินสูง 

5) ขณะที่ท าการตัดปาดเนินสูงให้ล้อหน้าและหลังของชุดห้องโซ่ขับล้ออยู่ใกล้กับขอบเนิน
ด้านล่าง 

6) ความลึกของการตัดปาดหรือองศาของความลาดเอียงในการตัดปาดเนิน สามารถ
ก าหนดได้โดยการยกหรือวางชุดใบมีด, การเอียงหน้าใบมีด หรือการเอียงล้อหน้า 

7) ท าการเกลี่ยวัสดุที่ล้นออกมาบนพื้นถนน หลังจากที่ท าการตัดปาดเนินแล้ว 
 

 
 รูปที่ 4-52 การเอียงล้อช่วยขณะตัดสโลป 

ส าหรับการตัดสโลปไหล่ทาง(การปาดเนินสูง)ทางด้านซ้ายมือก็สามารถปฏิบัติ
ได้เช่นเดียวกันกับทางด้านขวามือแตกต่างกันแค่การยกใบมีดข้ึนด้านซ้ายเท่านั้นเอง 

 
รูปที่ 4-53 การตัดสโลปไหล่ทางทางด้านซ้ายมือ 
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รูปที่ 4-54 การเกลี่ยวัสดุที่ร่วงหล่นลงมา 

 

3.10 เทคนิคการขับรถเกลี่ยเพื่อการขนย้าย 
การขนส่งเครื่องจักรด้วยรถบรรทุกนั้นถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญอีกหัวข้อหนึ่งเนื่องจาก

การน าเครื่องจักรไปใช้งานเป็นระยะทางไกลด้วยวิธีการขับเครื่องจักรไปเองนั้น จะท าให้เกิดการสึก
หรอของยาง สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง รวมกระทั่งความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนก็เป็นส าคัญ  
ดังนั้นพนักงานขับและควบคุมรถเกลี่ยจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักและ
วิธีการน าเครื่องจักรข้ึนและลงจากรถบรรทุกลากจูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  เพราะบ่อยครั้ง
หากพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรมีความประมาทและขาดความรู้ความช านาญในการน า
เครื่องจักรข้ึนและลงรถบรรทุกลากจูงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุสร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ในการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกลี่ยด้วยรถบรรทุกของกรมทาง
หลวงนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  

1) เป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกลากจูงหางเทรลเลอร์รุ่นเก่าที่ไม่มีบันไดส าหรับเอารถเกลี่ยขึ้น
และลงได้ ซึ่งต้องมีการสร้างท่าขึ้นรถหรือเนินดินชั่วคราว 

2) เป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกหัวลากหางเทรลเลอร์รุ่นใหม่มีบันไดส าหรับรถเกลี่ยขึ้นลงได้ 
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รูปที่ 4-55 การขนส่งเครื่องจักรกรณีท่ี 1 

 
รูปที่ 4-56 การขนส่งเครื่องจักรกรณีท่ี 2 

ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการน าเครื่องจักรขึ้นลงรถบรรทุกท้ัง 2 กรณีนั้นเหมือนกัน 
แตกต่างกันแค่การสร้างทางชันชั่วคราวส าหรับกรณีท่ี1 หลังจากมีทางลาดส าหรับขึ้น-ลงแล้ว ข้อ
ปฏิบัติอื่นๆก็เหมือนกัน 

การขนส่งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหากเป็นการขนส่งมาจากโรงงาน(ศูนย์หรือเขต)นั้น 
สามารถเอารถข้ึนลงได้โดยง่ายเพราะจะมีท่าเทียบรถซึ่งจะมีความสูงระดับเดียวกันกับพื้นเทรล
เลอร์ เพียงแค่ถอยรถเทรลเลอร์มาเทียบท่าแล้วเอารถข้ึนลงได้เลยแต่จะมีปัญหาในกรณีที่ขน



 4-46 

เครื่องจักรไปยังพ้ืนที่ท างานไม่มีท่าเทียบขึ้นลง ซึ่งจะกล่าวถึงวิธีและข้อปฏิบัติต่างๆ ในกรณีที่
ประสบปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้  
1) เลือกพ้ืนที่ราบ กว้างและไม่ขีดขวางการจราจร ส าหรับขึ้นและลงเครื่องจักร 
2) จอดรถเทรลเลอร์ในจุดที่ต้องการ พร้อมดึงเบรกจอดและหนุนล้อไม่ให้รถเคลื่อนที่ขณะขึ้น

ลงเครื่องจักรพ้ืนเทรลเลอร์ต้องสะอาดปราศจากข้ีโคลน ดินเหนียวหรือคราบน้ ามันเครื่อง
อันเป็นสาเหตุให้รถเกลี่ยลื่นไถลตกจากเทรลเลอร์ได้ 

3) สร้างท่าเทียบรถชั่วคราว โดยใช้กองดินหรือวัสดุอื่นที่สามารถท าเป็นทางลาดชันต่อกับท้าย
รถเทรลเลอร์ได้ หรือบางครั้งอาจจะใช้เนินดินที่มีความสูงระดับเดียวกันกับพ้ืนเทรลเลอร์ก็
ได้หากต้องการทางลาดที่มีความชันน้อยๆ สามารถน าเครื่องขึ้นได้ง่ายก็ต้องใช้ดินประมาณ 
3 คันรถสิบล้อ 

 
(1) เทกองวัสดุท้ายรถเทรลเลอร์ 

 
(2) เกลี่ยและบดอัดทางข้ึนให้แน่น 

รูปที่ 4-57 การสร้างท่าหรือทางลาดชันชั่วคราวในการขึ้นลงรถเกลี่ย 
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4) หลังจากท่ีน าดินมากองต่อกับท้ายรถเทรลเลอร์แล้วยังไม่สามารถน ารถเกรดข้ึนรถได้จะต้อง
ใช้รถเกลี่ย เกลี่ยทางขึ้นตรงล้อให้เรียบและแน่นเสียก่อน หรือกรณีมีบันไดขึ้นลงเพียงแค่
พาดบันไดให้แข็งแรงเท่านั้น 

5) จัดเครื่องจักรให้อยู่กึ่งกลางของรถเทรลเลอร์ ในท่าถอยหลัง เพราะรถเทรลเลอร์ที่ใช้ในกรณี
นี้พื้นเทรลเลอร์จะต่ าช่วงซุ่มล้อหลังจะเว้นเป็นช่องว่างให้ล้อหลังโผล่ขึ้นมา หากเอาด้านรถ
เกลี่ยขึ้นรถบรรทุกล้อหลังของรถเกลี่ยจะไปทับกับล้อของเทรลเลอร์พอดีท าให้รถเทรลเลอร์
ไมส่ามารถแล่นได้ 

 
(1) รถเทรลเลอร์รุ่นเก่า 

 
(2) รถเทรลเลอร์รุ่นใหม่ 

รูปที่ 4-58 ลักษณะเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องจักร 
6) ยกชุดใบมีดและชุดคราดขึ้นสูงสุด แล้วถอยหลังรถเกลี่ยขึ้นทางลาดด้วยเกียร์ 1 อย่างช้าๆ 

และปฏิบัติตามผู้ให้สัญญาณมือ หากเครื่องจักรเริ่มที่จะลื่นไถลออกด้านข้างขณะใช้ทางลาด
ขึ้นรถเทรลเลอร์ ให้หยุดทันทีและน าเครื่องจักรลงพ้ืนแล้วค่อยเริ่มขึ้นใหม่ 



 4-48 

 
(1) น ารถเลี่ยถอยหลังขึ้น ทางลาดที่สร้างข้ึน 

 
(2) ถอยหลังขึ้นบันได 

รูปที่ 4-59 การน ารถเกลี่ยขึ้นเทรลเลอร์ 
7) หลังจากข้ึนอยู่บนรถเทรลเลอร์แล้วให้ปฏิบัติดังนี้ 

- ลดใบมีดและคราดลงโดยใบมีดจะต้องเก็บอยู่ภายในตัวรถไม่โผล่ออกมานอกรถ 
- ตรวจให้มั่นใจว่า ไม่ได้เอียงล้อหน้าอยู่ 
- เหยียบเบรก 
- เข้าเกียร์ว่าง 
- เข้าล็อคระบบล็อคเกียร์ 
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- ใส่สลักล๊อคระบบหักเลี้ยวกลางล าตัวบางครั้งรูสลักล็อคอาจไม่ตรงท าให้ใส่สลักไม่ได้ 
จะต้องใช้คันโยกหักเลี้ยวกลางล าตัวเพ่ือโยกหาจุดศูนย์กลาง 

- เดินเบา 3-5 นาทีก่อนดับเครื่อง ดึงกุญแจสตาร์ทออก 
- ปิดสวิทช์แบตเตอร์รี่ 
- หาวัสดุไปขัดล้อรวมทั้งหาโซ่หรือสลิงขึงดึงเครื่องจักร 

 
(1) ดึงสลักล็อคจากต าแหน่งที่เก็บ 

 
(2) สอดสลักล็อค 

รูปที่ 4.60 การใส่สลักล๊อคระบบหักเลี้ยวกลางล าตัว 



 4-50 

 

 
รูปที่ 4.61 การผูกมัดโซ่ 



บทที่ 5 
ความปลอดภัยในการใช้รถเกลี่ย 

 
ความปลอดภัยในการใช้รถเกลี่ยก็เป็นเรื่องส าคัญท่ีพนักงานขับและควบคุมรถเกลี่ยจะต้องเรียนรู้

ควบคู่กับเทคนิคการขับรถเกลี่ย เพ่ือให้การใช้งานรถเกลี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. การเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานรถเกลี่ย 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งพนักงานขับรถเกลี่ยต้องเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
1) ผู้ปฏิบัติงาน 
- พนักงานขับและควบคุมรถเกลี่ย ต้องผ่านการอบรมการใช้งานรถเกลี่ย 
- พนักงานขับและควบคุมรถเกลี่ย ต้องท าความคุ้นเคยอย่างถ่องแท้ กับวิธีการควบคุม และการ

ดูแลรักษาเครื่องจักร 
- พนักงานขับและควบคุมรถเกลี่ยต้องปฏิบัติตามหลักการและค าแนะน าตามคู่มือการใช้งาน 
- พนักงานขับและควบคุมรถเกลี่ย ต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่ และห้ามใช้งานรถเกลี่ยในขณะที่ยังมี

อาการมึนเมาจากสุรายา หรือสารกระตุ้น 
- ต้องสวมเครื่องป้องกันหมวกรองเท้าและชุดท างานที่เหมาะสมรัดกุมในบางกรณีเมื่อท างานกับ

ลวดสลิงต้องสวมแว่นหน้ากากถุงมือปลั๊กปิดหหูรืออุปกรณ์อ่ืนๆเพื่อความปลอดภัย 
- อ่าน และสังเกตข้อห้าม ป้ายเตือน ค าเตือนและกฎระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานบนเครื่องจักร 

 

  
รูปที่ 5-1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและการแต่งกายที่ถูกต้อง 

 

2) ตัวเครื่องจักร 
รถเกลี่ยที่ใช้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมไม่มีการช ารุด และรถเกลี่ยจะต้อง

เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3) พื้นที่ปฏิบัติงาน 

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งพนักงานขับและควบคุมจะต้องส ารวจ และตรวจสภาพพ้ืนที่ก่อน
ปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือสังเกตว่าลักษณะพ้ืนที่ท างานสามารถรองรับน้ าหนักได้หรือไม่ สภาพดินเป็นดิน
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อ่อนหรือดินแข็งเพราะถ้าดินอ่อนเกินไปรถเกลี่ยอาจจะติดหล่มได้เช่นบริเวณร่องน้ าที่มีน้ าขังและ
โคลน อีกท้ังพนักงานขับต้องดูพ้ืนที่ในการกลับรถอย่างปลอดภัย 

นอกจากนี้จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้เครื่องจักรกลสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยในเขตพ้ืนที่การท างานเพ่ือควบคุมจราจรระหว่างสร้างและซ่อมบ ารุง
ทางต้องมีแผงกั้น หรือกรวยยางวางก าหนดเขตพ้ืนที่การท างานให้ชัดเจนมีป้าย และสัญญาณเตือนๆ 
เช่น ไฟกระพริบ การโบกธง เพ่ือควบคุม อ านวยความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง และพนักงานที่ก าลัง
ปฏิบัติงาน 

 

 
รูปที่ 5-2 แสดงการก าหนดเขตพ้ืนที่ท างานเพ่ือความปลอดภัย 

2. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานรถเกลี่ย 
การข้ึน ลงรถเกลี่ย ต้องใช้ทางขึ้นลงที่ได้ออกแบบไว้เท่านั้น ซึ่งจะประกอบด้วยบันไดและราว

จับห้ามใช้มือจับพวงมาลัยคันบังคับควบคุมแทนราวจับในการขึ้นลงที่ถูกวิธีจะต้องหันหน้าเข้าหารถ
เกลี่ย มือสองข้างจับที่ราวจับ เท้าด้านใดด้านหนึ่งอยู่ที่พ้ืนดิน อีกด้านอยู่บนบันได  

 
- กดแตร 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้อยู่ใกล้เคียงทราบ ก่อนการติดเครื่องยนต์ และ กดแตร 2 ครั้ง เพื่อ

เคลื่อนย้ายรถเกลี่ย 
- ห้ามเคลื่อนที่รถเกลี่ยในขณะที่เสียงเตือน ระบบลมยังดังอยู่ เพราะระบบเบรกจะท างานไม่ได้

เต็มที่ 
- พนักงานขับต้องมีความระมัดระวัง และรอบคอบ ในการขับรถเกลี่ยขณะปฏิบัติงาน 
- มีความรู้ความเข้าใจสมรรถนะของรถเกลี่ยในการท างานในพ้ืนที่ลาดชัน และลาดเอียง 
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รูปที่ 5-3 การข้ึนลงรถเกลี่ยที่ถูกต้อง 
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รูปที่ 5-4 รถเกลี่ยพลิกคว่ าเนื่องจากท างานบนพ้ืนที่ลาดเอียงมากเกินไป 

 
- การท างานในเวลากลางคืนหรือขณะมหีมอก หรือควัน ต้องเปิดไฟส่องสว่างทุกครั้ง 
- ในขณะถอยหลังรถเกลี่ย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 
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รูปที่ 5-5 รถเกลี่ยถอยหลังทับคนงานที่ก าลังเข่ียหมุดเสียชีวิต 

 
- ห้ามใช้คราด และใบมีดของรถเกลี่ยไปใช้งานผิดประเภท 
- ห้ามเปลี่ยนการเดินหน้า เป็นถอยหลังทันทีทันใดพนักงานขับต้องใช้เบรกให้หยุดก่อนทุกครั้ง 
- หากจ าเป็นต้องติดเครื่องในที่อับ มิดชิด ต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ เพราะไอเสีย

จากเครื่องยนต์ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต 
3. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะบ ารุงรักษารถเกลี่ย 

1) ต้องศึกษาวิธีการบ ารุงรักษารถเกลี่ยที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต 
2) ต้องระวังความร้อนจากท่อไอเสียและเครื่องยนต์เมื่อถอดฝาครอบเครื่องยนต์ออก เพ่ือปรับซ่อม

หรือบ ารุงรักษา 
3) ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์มีแรงดันและอุณหภูมิสูงเมื่อต้องการตรวจเช็คหรือถ่ายน้ าออก

จากระบบต้องรอให้เย็นตัวก่อน 
4) ห้ามตัดหรือเชื่อมกระทะล้อในขณะที่ยังมีแรงดันลมอยู่เพราะอาจท าให้ยางระเบิดได้ 
5) การปรับซ่อมเบรกจอดต้องมั่นใจว่าจอดเครื่องจักรอยู่บนพ้ืนราบมีขอนไม้หนุนล้อและวาง

อุปกรณ์ต่างๆลงบนพ้ืนเรียบร้อยแล้ว 
6) เมื่อต้องการปรับแต่งสายพานเครื่องยนต์ ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนเพ่ือป้องกันการสตาร์ท

เครื่องยนต์โดยไม่ได้ตั้งใจ 
7) น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นวัตถุไวไฟ  ควรเก็บในที่เหมาะสมและมีป้ายเตือนถึงอันตราย ในการเติม

น้ ามันเชื้อเพลิงต้องระมัดระวังประกายไฟห้ามสูบบุหรี่และควรดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่มีการเติม
น้ ามัน 

8) ห้ามท าให้เกิดประกายไฟ ห้ามสูบบุหรี่ขณะตรวจเช็คแบตเตอรี่ 
9) น้ ามันไฮดรอลิคมีแรงดันสูงการถอดสายหรืออุปกรณ์ต้องดับเครื่องยนต์และโยกคันบังคับเพ่ือลด

แรงดันไฮดรอลิคเสียก่อน 
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4. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการจอดรถเกลี่ย 
1) ศึกษาวิธีการจอดที่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งานรถเกลี่ย 
2) ต้องจอดรถเกลี่ยบนพ้ืนราบ ทีม่ีความแห้งของพ้ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้น 

 
รูปที่ 5-6 การจอดรถเกลี่ยรถเกลี่ยที่ถูกต้อง 

 

3) วางอุปกรณ์ท างานทุกอย่างของรถเกลี่ยบนพื้น โดยเฉพาะใบมีดจะต้องหมุนเก็บไว้ภายในตัวรถ 
4) ต้องท าการทดสอบเบรกจอดตามคู่มือ ไม่ควรมีบุคคลอ่ืนอยู่ใกล้รถเกลี่ยขณะทดสอบ หากขณะ

ก าลังทดสอบดึงเบรกจอดแล้วรถเกลี่ยยังเคลื่อนที่ให้เหยียบแป้นเบรกเท้าทันที 

 
รูปที่ 5-7 การจอดรถเกลี่ยไว้บริเวณพ้ืนที่เสี่ยง ท าให้น้ าท่วมเครื่องจักร 

 
รูปที่ 5-8 สภาพรถเกลี่ยที่จอดแล้วไถลตกเขา 
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5. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งรถเกลี่ย 
การขนส่งรถเกลี่ยทุกครั้งต้องค านึงถึงความสูงของรถเกลี่ยหลังจากท่ีน าขึ้นรถบรรทุกแล้วว่าขณะ

ขนส่งจะสามารถผ่านทางลอด หรือสะพานลอยได้หรือไม ่เพ่ือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนทาง
ลอดหรือสะพานลอยข้ามถนน 

หากมีสายไฟ กีดขวางการเคลื่อนย้ายรถเกลี่ย มีวิธีปฏิบัติโดยการใช้ไม้ไผ่ 2 อันมามัดขนาบ
ด้านข้างของเครื่องในลักษณะลู่ขึ้น เมื่อผ่านบริเวณท่ีมีสายไฟ สายไฟก็จะลู่สูงขึ้นไม่เก่ียวกับตัวเครื่องจักร 

 
รูปที่ 5-9 การขนส่งรถเกลี่ยด้วยรถเทรลเลอร์ 

 
6. สัญญาณมือที่ควรทราบส าหรับพนักงานขับรถเกลี่ย 

พนักงานขับรถเกลี่ยควรทราบสัญญาณมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และ
ความปลอดภัย 

ตารางท่ี 5-1 สัญญาณมือ (Signaling Diagram) 
สัญญาณมือ ค าอธิบาย 

 

เริ่มงาน  
 

กางแขนทั้ง 2 ข้างให้อยู่ในแนวระนาบ และหันฝ่า
มือออก 

 

หยุด 
 

ยกแขนข้างขวาขึ้น และหันฝ่ามือออก 
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สัญญาณมือ ค าอธิบาย 

 

จบงาน 
 

ประสานมือทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน และให้อยู่ใน
ระดับ 

 

เคลื่อนตัวรถไปข้างหน้า 
 

งอแขนทั้ง 2 ข้างขึ้น ตั้งฉากกับล าตัวพร้อมกับ
หงายฝ่ามือขึ้น และค่อยๆพับแขนทั้ง 2 ข้าง เข้า
และออกท าเช่นนี้หลายๆ ครั้ง 

 

เคลื่อนตัวรถไปข้างหลัง 
 

งอแขนทั้ง 2 ข้าง โดยหันฝ่ามือออกและค่อยๆ 
โยกแขนทั้ง 2 ข้างลงให้ตั้งฉากกับล าตัวและงอ
แขนขึ้นใหม่ ท าเช่นนี้หลายๆ ครั้ง 

 

อันตราย 
 

ยกแขนทั้ง 2 ข้างขึ้นและหันฝ่ามือออก 

 

เคลื่อนตัวไปทางขวา 
 

กางแขนขวาออกไปทางด้านข้างของล าตัว พร้อม
กับคว่ าฝ่ามือลงค่อยๆ งอแขนเข้าและออกช้าๆ 

 

เคลื่อนตัวไปทางซ้าย 
 

กางแขนซ้ายออกไปทางด้านข้างของล าตัว พร้อม
กับคว่ าฝ่ามือลงค่อยๆ งอแขนเข้าและออกช้าๆ 

 

ระยะทางในแนวราบ 
 

พับแขนทั้ง 2 ข้างพร้อมกับก าหมัด โดยให้หมัดทั้ง 
2 ข้างหันเข้าหากัน ระยะห่างของหมัดทั้ง 2 ข้าง
จะเป็นตัวก าหนดระยะทาง 

 



เอกสารอ้างอิง 
 

1. คู่มือพนักงานขับ รถเกล่ียดิน แคตเตอร์พิลล่าร์ ซีรี่ส์ จี 
2. คู่มือการใช้และบ ารุงรักษา รถเกรด วอลโว่ 
3. เครื่องจักรกลงานก่อสร้างทาง รศ.วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด  
4. Operation and Maintenance Manual  Caterpillar 120G 
5. Operation and Maintenance Manual  Caterpillar 140K 
6. Operation and Maintenance Manual  Mitsubishi MG330 
7. Operator’s Manual Champion Series III  
8. Operator’s Manual Volvo  
9. Operator’s Manual Komatsu 
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คณะท ำงำนจัดท ำชุดควำมรู้ เรือ่ง กำรขับรถเกลี่ย ครั้งที่ 2 
วันที ่31 กรกฎำคม – 4 สิงหำคม 2560 
ณ ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 18 จ.สงขลำ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชุดความรู้ 

ส าหรับการฝึกอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
หลักสูตรที่ 4 การขับรถเกลี่ย 

 

 


