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พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

“งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกฝ่าย เมื่อ
เป็นงานส่วนรวมและมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
ก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้างเป็นปรกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่นและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างแม้กระทั่งค าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ 
ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความคิดเห็นและค าวิพากษ์วิจารณ์นั้นคือการระดม
สติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดินส าเร็จผลเป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง”  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
   วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2556  

 



นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านการขับและควบคมุเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
 

 

นโยบายของอดีตอธิบดีกรมทางหลวง นายชัชวาลย์  บุญเจริญกิจ 
 

“ เพ่ือให้บุคลากรของกรมทางหลวง สามารถปฏิบัติงานตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรให้บุคลากรกรมทางหลวงทุกประเภท ทั้งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน  มีความรู้
และประสบการณ์ในสายงาน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้านอย่าง
ครบถ้วน ” 

 

 

 

นโยบายของนายพีระพล พันธุ์ยิ้ม  
อดีตผู้อ านวยการส านักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง 

 

“การพัฒนาพนักงานขับเครื่องจักรกลให้มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้งานของ 
กรมทางหลวงส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ถือเป็นภารกิจส าคัญ” 

 

 

นโยบายของนางบวรลักษณ์ ศรีดามา   
อดีตผู้อ านวยการกองฝึกอบรม กรมทางหลวง 

 

“การพัฒนาพนักงานขับเครื่องจักรกล เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อภารกิจหลักของกรมทางหลวง ทุกหน่วยงานต้องให้การสนับสนุนส่งเสริม  

และผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
 

 



ค ำน ำ 
   

เอกสารชุดความรู้ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล” ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าหรับการฝึกอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 เป็นต้นมา และเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพ    

เอกสารชุดความรู้นี้จะประกอบไปด้วยความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
พนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทาง, ประเภท ชนิด
ขนาด รหัสเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง, โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล, การใช้และ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกล, ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกล, การปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานขับที่ดี ,  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ โดยข้อมูลความรู้ที่น ามา
จัดท าในเอกสารชุดความรู้นี้  ได้รวบรวมมาจากหนังสือคู่มือการใช้เครื่องจักรกล คู่มือการซ่อมและบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลชนิดต่างๆ เอกสาร ระเบียบ ตลอดจนได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความช านาญใน
ด้านงานก่อสร้างทาง ด้านเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง โดยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: 
Community of Practice) ซ่ึงได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดแยกเป็นหมวดหมู่ได้ทั้งสิ้นจ านวน 8 เรื่อง   
  ในการนี้ผู้จัดท าขอขอบคุณ กองฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง ในการให้ข้อมูล
ต่างๆ ศูนย์สร้างทางสงขลาและศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมชุมชน
นักปฏิบัติและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรของศูนย์สร้างทางทั้ง 5 ศูนย์ และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดท าเอกสารชุดความรู้นี้จนส าเร็จได้  ผู้จัดท าหวังอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดความรู้ เล่มนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง และผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ใน
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล หากเอกสารชุดความรู้นี้มีข้อบกพร่อง
หรือผิดพลาดประการใดผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน 
การจัดการความรู้ในองค์กรกรมทางหลวง ด้านที่ 7 เครื่องกลและสื่อสาร 

ผู้รวบรวมจัดท าชุดความรู้ 
สิงหาคม 2558 
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บทที่ 1 
ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 
1. การบริหารเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงมีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลแบ่งออกเป็น2 ประเภท ได้แก่  
1. เครื่องจักรกลงบประมาณ (นอกเงินทุน) หมายถึง เครื่องจักรกลที่หน่วยงานตั้งงบประมาณประจ าปีใน

การจัดซื้อ ไม่ต้องเสียค่าเช่า 
2. เครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียนฯ หมายถึง เครื่องจักรกลที่จัดซื้อโดยเงินทุนหมุนเวียนฯหรือ

เครื่องจักรที่รับโอนเข้าเงินทุนหมุนเวียนฯ แล้วน าเครื่องจักรกลเหล่านี้ไปให้หน่วยงานของกรมทาง
หลวงเช่าใช้ และเรียกเก็บค่าเช่าจากหน่วยงานผู้เช่าใช้ 

เนื่องจากกรมทางหลวงมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้น แต่กรมทางหลวงได้รับงบประมาณน้อยมาก
ไม่เพียงพอในการบ ารุงรักษาทางทั้งหมดได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2513 กรมทางหลวงจึงได้ศึกษาความต้องการด้าน
บ ารุงรักษาทางหลวง ในขณะเดียวกันได้ศึกษาความต้องการด้านเครื่องจักรที่จ าเป็น เพ่ือด าเนินการบ ารุงรักษาทาง
หลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม 

กระทรวงคมนาคมได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนค่า
เครื่องจักรกลฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์ในการน าเครื่องจักรกลไปให้หน่วยงานของกรมทาง
หลวงเช่าใช้เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ จากนั้นกรมทางหลวงได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติ 1 ล้านบาทเป็นทุน
เริ่มแรก และได้ด าเนินการโอนเครื่องจักรกลชุดบ ารุงทาง (เครื่องจักรส านักทางหลวง แขวงฯ) เข้าบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนฯจ านวน 3,575 คัน/เครื่อง และเงินทุนหมุนเวียนฯมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันมี
เครื่องจักรรวมทั้งสิ้น 11,583คัน/เครื่องมีสินทรัพย์ทั้งหมด 2,757 ล้านบาท 

เครื่องจักรกลที่เงินทุนหมุนเวียนฯให้เช่านั้นเดิมอัตราค่าเช่าเป็นแบบรายปี รายเดือน รายวันและรายชั่วโมง 
อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนฯได้มีการก าหนดอัตราค่าเช่าหลายอัตราให้เลือก ได้แก่ 
รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวันเพ่ือให้หน่วยงานของกรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้เช่าเลือกเช่าได้ตามความ
เหมาะสมกับปริมาณงานและงบประมาณ ค่าเช่าเครื่องจักรกลที่เงินทุนหมุนเวียนฯเก็บจากหน่วยงานผู้เช่านั้น  ส่วน
หนึ่งจะส่งกลับมาให้หน่วยงานไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งาน  อีก
ส่วนหนึ่งจะน าไปซื้อเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรที่หมดอายุการใช้งาน ท าให้ปัจจุบันนี้หน่วยงานของกรมฯมี
เครื่องจักรใหม่มาทดแทนทันทีตลอดเวลา ซึ่งหากไม่ใช้ระบบเงินทุนหมุนเวียนฯมาบริหารเครื่องจักรกล การจัดซื้อ
เครื่องจักรใหม่มาทดแทนจะท าได้ยากมาก เพราะต้องมีกระบวนการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
และมีโอกาสสูงในการถูกตัดงบประมาณ ท าให้การจัดซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนมีน้อยมาก กรมทางหลวงจะมีแต่
เครื่องจักรเก่าในการปฏิบัติงานท าให้งานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และจะส่งผลต่อพนักงานขับซึ่งเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ขับ
เครื่องจักรกล ท าให้ต้องขับเครื่องจักรที่มีสภาพไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้นพนักงานขับที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ขับเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯจึงต้องท าหน้าที่ขับ
เครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลงานตามระยะเวลาและปริมาณงานที่ก าหนด เพ่ือให้การใช้เครื่องจักรกลที่เช่า
จากเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความคุ้มค่า หากพนักงานขับสามารถขับเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว 



 1-2 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

ได้ปริมาณงานมาก ก็จะเป็นการช่วยให้งานของกรมฯส าเร็จได้รวดเร็วขึ้นและยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณค่า
เช่าของหน่วยงานผู้เช่าได้ด้วย นอกจากนี้พนักงานขับจะต้องขับเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯอย่างถูกวิธี และ
ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้เครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯมี
อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดงบประมาณค่าซ่อมบ ารุงรักษา ท าให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

ในปัจจุบันนี้การให้เช่าเครื่องจักรกลกับหน่วยงานของกรมทางหลวง ยังมีเครื่องจักรกลที่รอการปฏิบัติงาน 
(เครื่องจักรว่างรองาน) จึงได้มีนโยบายที่จะน าเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯที่รอการปฏิบัติงานนั้น  ไปให้
หน่วยงานภายนอกกรมทางหลวงเช่าใช้ เพ่ือให้การใช้เครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ  มีความคุ้มค่า แต่ทั้งนี้
เครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯต้องสนับสนุนให้กับงานของหน่วยงานภายในกรมทางหลวงก่อน  และเมื่อไม่มี
หน่วยงานภายในกรมทางหลวงเช่าใช้แล้ว (ว่างรองาน) จึงจะสามารถน าเครื่องจักรกลไปให้หน่วยงานภายนอกเช่า
ใช้ได ้

2.ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 
2.1 ประเภทเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

 กรมทางหลวงมีการก าหนดประเภทของเครื่องจักรกลตามรหัสกรม เพ่ือให้สะดวกในการบริหารจัดการ 
 

ตารางท่ี 1-1 แสดงรหัสประเภทเครื่องจักร ยานพาหนะ และวิทยุสื่อสารของกรมทาง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

00 เครื่องอัดลมขนาดเล็ก 
(Tire Pneumatic) 

ส า ห รั บ ง า น ซ่ อ ม บ า รุ ง
เครื่องจักรกล เช่น เติมลม
ล้อยาง เป่าไส้กรองอากาศ 
และใช้ร่วมกับเครื่องมือหล่อ
ลื่นหรือเครื่องมือลม 

 

 
 

01 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
Arc Welder 

ส า ห รั บ ง าน เ ชื่ อ ม เ ห ล็ ก
โครงสร้างต่างๆ 

 
 

02 รถจักรยานยนต์/
รถจักรยาน 
Motor Cycle 

ใช้เป็นยานพาหนะในการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรม
ทางหลวง  

 

 
 



 

 

1-3 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

03 เครื่องพ่นเมล็ดหญ้าหรือ
พ่นยา 
Hydro seeder 

เครื่องพ่นเมล็ดหญ้า:ใช้พ่น
เมล็ดหญ้า  
พ่นยา: ใช้พ่นยาก าจัดวัชพืช 

 

 

04 เครื่องตัดหญ้า 
Lawn Mower 

ตัดหญ้าในบริเวณเขตทาง
หลวง 

 

 
 

05 เครื่องสูบน้ า 
Water Pump 

ใช้ส าหรับสูบน้ าในภารกิจ
ต่างๆ ของกรมทางหลวง 

 

 
 

06 เครื่องดูดโคลน 
Mud Jack Pump 

ใช้ส าหรับดูดโคลนในพ้ืนที่
งานก่อสร้างทางหลวง 

 

 
 

07 เครื่องดับเพลิง 
 Fire Engine 

ใช้ส าหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ทางหลวง 

 

 
 

08 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 
Radio 

ใ ช้ ส าห รั บติ ดต่ อสื่ อ ส า ร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
 



 1-4 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

09 เตาต้มยางพร้อมเครื่องพ่น
ด้วยมือ 
Distributor with Hand 
Spray 

ใช้ต้มยางและพ่นสเปรย์ยาง
ในงานซ่อมบ ารุงทาง 

 

 
 

10 เครื่องอัดลมขนาดใหญ่ 
Air Compressor 

เป็นต้นก าลังในการผลิตลม
เ พ่ื อ ใ ช้ กั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในงาน
ทาง 

 

 
 

11 เครื่องเจาะหิน/ดิน 
Wagon Drill 

ใช้ เจาะหินและดินในการ
เตรียมพื้นท่ีเพ่ือก่อสร้างทาง 

 

 
 

12 เครื่องตัดคอนกรีต 
Concrete Cutter 

ใช้ตัดผิวทางคอนกรีต ใน
งานซ่อมบ ารุงทาง 

 

 
 

13 เครื่องโรยทราย 
Sand Spreader 

ใช้ส าหรับโรยทรายในงาน
ทาง 

 

 
 

14 เครื่องยนต์ฉุด 
(ต้นก าลัง Prime Mover)                     

เป็นเครื่องยนต์ต้นก าลังใช้
ในงานสูบน้ า ปั่นไฟ ฯลฯ 

 

 
 

15 รถพ่วง   
Trailer 

ใ ช้ บ ร ร ทุ ก ล า เ ลี ย ง
เครื่องจักรกล และวัสดุทาง
ในงานก่อสร้าง เช่น โครง
สะพานแบลีย์ เสาเข็ม ฯลฯ 

 

 
 



 

 

1-5 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

16 เครื่ องท าความสะอาด
ถนน  
Rotary Broom 

ใช้กวาดฝุ่น ท าความสะอาด
พ้ืนทางก่อนการลาดยางท า
ผิว 

 

 
 

17 เครื่องเกลี่ยโรยหิน  
Spreader Box 

ใช้โรยหินในงานท าผิวทาง
แบบ Surface Treatment 

 

 
 

18 เ ค รื่ อ ง ผ สมดิ น ,ทร าย ,
ซีเมนต์  
Pulvi Mixer 

ใช้ส าหรับผสมดิน ทรายและ
ซี เมนต์ ในพ้ืนทางที่จะท า
ใหม ่

 

 
 

19 เครื่องปูแอสฟัลท์ 
Asphalt Finisher 

ใ ช้ ส า ห รั บ ปู แ อ ส ฟั ล ท์
คอนกรีตให้ ได้ความหนา
และความลาดผิวทางและ
ระดับตามแบบ 

 

 
 

20 รถยนต์นั่งเก๋ง/รถตู้/ 
รถโดยสาร 
Passenger Car 

ใช้เป็นยานพาหนะในการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรม
ทางหลวง  

 
 

21 รถยนต์นั่งตรวจการณ์ 
Inspection Car 

ใช้เป็นยานพาหนะในการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกรม
ทางหลวง  

 

 
 



 1-6 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

22 รถบรรทุก 
Flat Bed Truck 

ใ ช้ บ ร ร ทุ ก วั ส ดุ  สิ่ ง ข อ ง 
เครื่องใช้ต่างๆ ในงานบ ารุง
ทาง 

 

 
 

23 รถบรรทุกกระบะเทท้าย  
Dump Truck  
 

รถบรรทุกแบบ 6 ล้อ: ใช้
ขนส่ ง วั สดุ ก่ อสร้ า ง  ดิ น , 
ลูกรัง, หิน ระยะใกล้ๆ 
เพราะมีความคล่องตัวสูง 
 
 
 
รถบรรทุกแบบ 10 ล้อ: ใช้
ขนส่งดิน, ลูกรัง, หิน
ร ะ ย ะ ไ ก ล ๆ  เ พ ร า ะ จ ะ
ประหยัดค่าขนส่งได้มาก 

 

 
 

 
 

24 รถลาดยาง 
Distributor Truck 

ใช้พ่นสเปรย์ยางในการท า
ผิวทาง 

 

 
 

25 รถบรรทุกน้ า 
Water Truck 

ใช้ บรรทุ กน้ า เ พ่ื อปฏิบั ติ
ภารกิจในงานก่อสร้างและ
บ ารุงทาง 

 
 

26 รถบรรทุกน้ ามัน 
Fuel Tank Truck 

ขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง 

 



 

 

1-7 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

27 รถบริการหล่อลื่น 
Lubrication Truck 

บริ การหล่ อลื่ น อัดฉี ด ใน
สนามให้แก่เครื่องจักรต่างๆ 
ทุกชนิด 

 
 

28 เครื่องตีเส้นจราจร 
Road Marker 

ใช้ตีเส้นจราจรบนพื้นทาง 

 
 

29 เครื่องยาแนวคอนกรีต 
Joint Sealing Machine 

ใช้ยาแนวรอยต่อคอนกรีต
แบบยืดหยุ่น ชนิดเทร้อน 
ป้องกันน้ าซึมลงรอยต่อถนน
คอนกรีต 

 
 

30 รถบดไอน้ า 
Steam Roller 

ใช้บดถนนโดยมีเครื่องต้น
ก าลังเป็นเครื่องจักรไอน้ า 

 
 

31 รถบดทับสั่นสะเทือน 
Vibrating Roller 

ใช้บดทับวัสดุในงานก่อสร้าง
แ ล ะบู ร ณ ะ ท า ง ห ล ว ง ที่
สามารถสั่นสะเทือนได้ 

 
 



 1-8 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

32 รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ 
Tandem Roller 

ใช้บดหินคลุกพ้ืนทางให้แน่น 
เรียบ 

 
 

33 รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ 
Three Wheel Roller 

ใช้บดหินคลุกพ้ืนทางให้แน่น 
เรียบ 

 
 

34 ลูกกลิ้งตีนแกะ  
Sheep Foot  Roller 

ใช้บดทับวัสดุงานทางที่เป็น
ดินเหนียว 

 
 

35 รถบดล้อยาง  
Pneumatic Tire Roller 

ใช้ในงานบดทับวัสดุทุกชนิด
ให้ได้ความแน่นตามต้องการ 
และมีความเรียบ 

 
 

36 เครื่องสะเทือนดิน  
Vibrator 

ใ ช้ ต บ ดิ น ด้ ว ย ร ะ บ บ
สั่นสะเทือน  

 
 



 

 

1-9 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

37 เครื่องสะเทือนคอนกรีต 
Concrete Vibrator 

ใช้จี้ คอนกรีตด้วยวิธีการ
เขย่า ( Vibration ) ท าให้
คอนกรีตอัดแน่น 

 

38 รถซ่อมบ ารุงทาง 
Car Roller 

เป็นรถซ่อมบ ารุงทางเคลื่อน 
ซึ่งจะมีลูกกลิ้งบดทับอยู่ที่
ท้ายรถ 

 
 

39 เครื่องท าลายคอนกรีต  
Mobile Hydraulic 
Hammer  
 

ใช้ในการท าลายคอนกรีต 

 

 
 

40 ชุดเครื่องตัดและขุดเจาะ
ถนน 
 

ใช้ในงานตัด เจาะ รื้อผิวทาง
ที่ช ารุด เพื่อซ่อมท าใหม่ 

 
 

41 รถเกลี่ย 
Motor Grader 

ใช้งานผสม คลุกเคล้าวัสดุ 
(Mix)ตัดร่องน้ า เกลี่ยแต่ง
คันทางให้ ได้ รู ป ร่ า งและ
ระดับท่ีต้องการ 

 
 

42 - - 
- 



 1-10 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

43 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
Garbage Truck 

ใช้บรรทุกขยะมูลฝอย 

 
 

44 รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3 
ตัน 
Pick up/Flat Bed(
เฉพาะงานเงินทุนฯ) 

เ ป็ น ย า น พ า ห น ะ ข น ส่ ง
คนงานและปฏิบัติภารกิจ
อ่ืนๆ 

 
 

45 - - 
- 

46 รถบรรทุกขนาด 3-4.5 
ตัน  
Flat Bed Truck 3-4.5 
Tons 
(เฉพาะงานเงินทุนฯ) 

ใช้ขนวัสดุในงานซ่อมบ ารุง
ทาง  

 
 

47 รถบรรทุกขนาด 4.5-6 
ตัน    
Flat Bed 3.5-6 Tons 

ใช้ขนวัสดุในงานซ่อมบ ารุง
ทาง 

 
 

48 รถดูดกวาดท าความ
สะอาด   
Vacuum Cleaner Truck 

ใช้ดูดกวาดเศษวัสดุที่อยู่บน
ผิวทาง ได้แก่ ฝุ่น ทราย ดิน 
ฯลฯ 

 
 



 

 

1-11 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

49 รถดับเพลิง  
Fire Fighting Truck 

ใช้ในการดับเพลิงบริเวณข้าง
ทาง 

 
 

50 รถปาดชนิดลากจูง 
Scraper Towed Type 

ใช้ ในการตัดปาด อุ้มดิน 
และเทปรับระดับพ้ืนทาง
ตามที่ ต้ องการซึ่ งต้ อง ใช้
แทรกเตอร์ตีนตะขาบลากจูง 

 
 

51 รถปาดอุ้มดิน 
Motor Scraper 

ใช้ ในการตัดปาด อุ้มดิน 
และเทปรับระดับพ้ืนทาง
ตามที่ต้องการเคลื่อนที่ด้วย
ตัวเองหรือบางครั้งอาจจะ
ต้องใช้รถแทรกเตอร์ดันท้าย 

 
 

52 รถขูดไสผิวถนน 
Road Milling Machine 

ส าหรับขูดลอกชั้นผิวทาง  

 
 

53 - - 
- 

54 - - 
- 

55 - - 
- 

56 เครื่องเลื่อย  
Sawing Machine 

ตัดแต่ง หรือทอนต้นไม้และ
กิ่งไม ้

 
 



 1-12 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

57 เครื่องท าโค้งถนน 
Curbing Machine 

สร้างค้ิวขอบถนน 

 
 

58 อุปกรณ์อัดฉีด 
Lubrication 
Equipment 

อั ด  ฉี ด  บ ริ ก า รหล่ อ ลื่ น
เครื่องจักรกล 

 
 

59 - - 
- 

60 รถฟาร์มแทร็กเตอร์ 
Farm Tractor 

ใช้ลากจูงเครื่องมืออ่ืนๆ ทุก
ชนิด เช่นรถไม้กวาด เครื่อง
เป่าฝุ่น ฯลฯ 

 
 

61 รถลากจูง  
Truck Tractor 

ใช้ลากจูงรถพ่วง ( trailer) 
ล า เลียงเครื่องจักรกลทุก
ชนิดไปยังท่ีต้องการ 

 
 

 
 



 

 

1-13 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

62 รถแทร็กเตอร์ล้อยาง 
Wheel-Type Tractor 

เ ป็ น ร ถแทร็ ก เ ตอร์ ช นิ ด
เคลื่อนที่ได้สะดวกรวดเร็ว 
ใช้ เกลี่ ยดิน , ดันกองดิน , 
ลากล้อบดตะแกรง ลากล้อ
บดตีนแกะ 

 
 

63 รถแทร็กเตอร์ตีนตะขาบ 
Crawler Tractor 

ส าหรับงานถางป่า ขุดตอ 
ดันดิน ดันหินผุ ดันหินแข็งที่
ได้ระเบิดแล้ว  

 
 

64 รถบรรทุกเครื่องจักร 
Back-Type Loader 

เ ป็ น ร ถ บ ร ร ทุ ก  10 ล้ อ
ส า ห รั บ ล า เ ลี ย งบ ร รทุ ก
เครื่องจักรไปปฏิบัติงาน 

 
 

65 - - 
- 

66 - - 
- 

67 - - 
- 

68 รถฟาร์มแทร็กเตอร์ติด
เครื่องตัดหญ้า 
Tractor Mower 

ใช้ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง 

 
 

69 - - 
- 

70 - - 
- 

71 รถตักตีนตะขาบ  
Track-Type Loader 

ส าหรับงานตักหินก้อน ปกติ
ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะท างาน
ได้ช้ากว่าชนิดล้อยางมาก 
และการสึกหรอสูง 

 
 



 1-14 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

72 รถตักล้อยาง(ตักอย่าง
เดียว) 
Wheel-Type Loader                            

ใ ช้ ตั ก วั ส ดุ ง า น ท า ง ใ ส่
รถบรรทุกเพ่ือเคลื่อนย้าย 

 
 

73 รถยกของแบบงา  
Fork Lift 

ยกวัสดุ สิ่งของในโรงงาน
ซ่อม 

 
 

74 รถบรรทุกติดเครน 
Flat Bed Truck with 
Hoist 

ส าหรับงานยกวัสดุ เช่น ท่อ 
แบริ เออร์   ในกรณีที่ ติ ด
กระเช้าก็จะใช้ในงานซ่อม
ไฟฟ้าบนทางหลวง 

 
 

75 เครื่องส่งสายพาน 
Conveyer Belt 

ใช้ล าเลียงวัสดุใส่รถบรรทุก 

 
 

76 เครื่องกว้านยนต์  
Motor Winch 

ใช้ลากจูงเครื่องจักรกลขึ้น
ท้ายรถบรรทุก 

 
 



 

 

1-15 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

77 รถตักหน้า-ขุดหลัง 
Front End 
Loader/Back Hoe 

เป็นรถขุดตักในคันเดียวกัน
ด้ านหน้ าส าหรั บ งานตั ก 
ส่วนด้านหลังใช้ส าหรับงาน
ขุด 

 
 

78 รถยกกระเช้า 
Hydraulic Bucket 

ใช้งานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่างบนทางหลวง 

 
 

79 - - 
- 

80 รถยก/รถเครน 
Mobile Crane Type 

ใช้ในการยกวัสดุที่มีน้ าหนัก
มาก เช่น  คานคอนกรี ต 
แผ่ น พ้ืนคอนกรี ต  เหล็ ก
โครงสร้าง เป็นต้น 

 
 

81 รถขุดใช้ลวดสลิง 
Drag Line Type 

ส าหรับงานขุดดินที่เป็นดิน
เหลว 

 

82 รถขุด(ขุดอย่างเดียว) 
Excavator/Shovel 
Type                                 

- แบบล้อยาง: เคลื่อนที่ได้
เร็ ว  ใช้ ง านขุดแต่ ง เล็ กๆ 
น้อยๆ เช่นขุดวางท่อ ขุด
ร่องน้ า เกลี่ยแต่งลาดข้าง
ทาง 
-แบบตีนตะขาบ: ขนาดจะ
ใหญ่ขึ้น  ใช้ งานขุดขนาด
หนัก ขุดดินลูกรัง และขุดตัด
หินผุได้ รวมทั้งใช้แทนรถตัก
ได้ด้วย 

 
 



 1-16 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

83 รถฟาร์มแทร็กเตอร์ติด
เครน 
Farm Tractor with 
Crane 

ใช้ในงานซ่อมเครื่องจักรกล
บริ เวณหน้างาน เช่น ยก
เครื่องยนต์  

 
 

84 เครื่องตอกเสาเข็ม 
Pile Driver 

งานตอกเสาเข็ม ฐานราก
สะพาน 

 
 

85 รถเครนยกของในโรงงาน 
Carry Crane 

งานยกวัสดุ อุปกรณ์ใน
โรงงานซ่อม 

 

86 เครนติดรถบรรทุก 
Crane 

ส าหรับงานยกวัสดุ เช่น ท่อ 
แ บ ริ เ อ อ ร์   โ ค ร ง ส ร้ า ง
สะพานแบลี่ย์ 

 

87 - - 
- 

88 - - 
- 

89 - - 
- 

90 เครื่องโม่หินแบบเคลื่อนที่ 
Rock Crusher Portable 
Type 
 

ใช้ส าหรับโม่หินให้ได้ขนาดที่
ต้องการ ในงานก่อสร้างทาง
โดยสามารถเคลื่อนย้ายไป
ปฏิบัติงานได ้

 
 



 

 

1-17 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

91 เครื่องโม่หินแบบประจ าที่ 
Rock Crusher 
Stationary Type 

ใช้ส าหรับโม่หินให้ได้ขนาดที่
ต้องการ ในงานก่อสร้างทาง 
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ 

 
 

92 เครื่องผสมแอสฟัลท์แบบ
เคลื่อนที่ 
Asphalt Mixer Portable 
Type 

ผสมแอสฟัลท์ในงานซ่อม
บ า รุ ง ท า ง โ ด ย ส า ม า ร ถ
เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานได ้

 
 

93 โรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 
Asphalt Concrete 
Mixer Plant 

ผลิ ต แอส ฟัลท์ ค อนกรี ต 
(Asphalt Concrete Hot 
Mixed) ส าหรับใช้ท าผิวทาง
(Base Course)หรือใช้ท า
พ้ืนทาง (Base Course) ก็
ได ้

 
 

94 เครื่องผสมคอนกรีต 
Concrete Mixer 

ใช้ส าหรับผสมคอนกรีตใน
งานก่อสร้างที่เป็นคอนกรีต 
เช่น ถนนคอนกรีต สะพาน
คอนกรีต ฯลฯ 

 
 

95 เครื่องเป่าฝุ่น 
Blower 

ใช้เป่าฝุ่น ท าความสะอาด
พ้ืนทางก่อนลาดยาง 

 
 



 1-18 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รหัส
ประเภท ชื่อเครื่องจักร ลักษณะการใช้งาน ภาพตัวอย่าง 

96 เตาต้มยาง(ต้มอย่างเดียว) 
Asphalt Heater 
 

ใช้ ในการต้มและ อุ่นยาง
เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ อุ ณ ห ภู มิ ที่
เหมาะสม 

 
 

97 เครื่องอัดน้ าปูน 
Ground Pump 

ใช้ส าหรับอัดน้ าปูนเข้าตาม
รอยแยก โพรงอากาศใต้พ้ืน
ถนนคอนกรีต 
 

 
 

98 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
Electric Generator 

ผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการ
ก่อสร้าง 

 
 

99 รถซ่อมเคลื่อนที่  
Mobile Shop 

เป็นรถที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์
ก า รปรั บ ซ่ อม  ติ ด ตั้ ง อ ยู่
สามารถเคลื่อนย้ายไปปรับ
ซ่อมเครื่องจักรกลที่ช ารุด 
เสียหายบริเวณหน้างานได้ 
โดยไม่ต้องน าเครื่องจักรกล
มาซ่อมในโรงงาน 

 
 

2.2 การก าหนดรหัสเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
หมายเลขรหัสเครื่องจักรและยานพาหนะจะก าหนดโดยส านักเครื่องกลและสื่อสารซึ่งเป็น

หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรยานพาหนะของกรมทางหลวงโดยที่ระบบตัวเลขรหัส
หมายเลขกรม 13 ตัว ส าหรับเครื่องจักรและยานพาหนะ นอกงานเงินทุนฯ และ 14 ตัวส าหรับ
เครื่องจักรกลเงินทุนฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การก าหนดรายละเอียดดังนี้ คือ 

- เครื่องจักรกลงบประมาณ(นอกเงินทุน/ไม่คิดค่าเช่า) 
เป็นเครื่องจักรกลที่จัดหามาด้วยงบประมาณของกรมทางหลวงซึ่งจะต้องมีกระบวนการจัดตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อจัดซื้อและเมื่อได้รับความเห็นชอบงบประมาณจึงจะจัดซื้อมาใช้งานได้ 



 

 

1-19 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

รูปที่ 1-1 ตัวอย่างเครื่องจักรกลงบประมาณ (นอกเงินทุน/ไม่คิดค่าเช่า) 

- เครื่องจักรกลเงินทุนหมุนเวียนฯ (เครื่องจักรที่มีการคิดค่าเช่า) 

 
รูปที่ 1-2 เครื่องจักรกลเงินทุนหมุนเวียนฯ (เครื่องจักรที่มีการคิดค่าเช่า) 

  
รหัสเครื่องจักรกลงบประมาณ 

(นอกเงินทุน/ไม่คิดค่าเช่า) 
รหัสเครื่องจักรกลเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 (เครื่องจักรที่มีการคิดค่าเช่า) 



 1-20 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

ความหมายของหมายเลขรหัสแต่ละต าแหน่ง 

 
 

 

 

1 2  3 4 5 6 7  8 9 10 11  12 13  14 

X X - X X X X X - X X X X - X X - X 

รูปที่ 1-3 ต าแหน่งแสดงหมายเลขรหัสเครื่องจักรกล 

ตารางท่ี 1-2  แสดงความหมายของต าแหน่งรหัสเลขเครื่องจักรกล 
กลุ่ม ต าแหน่งที่ ความหมาย 
1 1-2 รหัสเครื่องจักร,ยานพาหนะ  และวิทยุสื่อสาร 
2 3-5 รหัสยี่ห้อ 
3 6 รหัสสมรรถนะ 
4 7 รหัสเครื่องยนต์ต้นก าลัง 
5 8-11 หมายเลขเครื่องจักร 
6 12-13 ปี ค.ศ.ที่ผลิต(หรือปีที่ใช้) 
7 14 เลขตรวจสอบ (Check  Digit) 

 

หมายเลขรหัสกลุ่มส าคัญที่พนักงานขับต้องรู้จักและสามารถจดจ าได้ คือ  
- หมายเลขกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขในต าแหน่ง 1-2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประเภทหรือชนิด

ของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และวิทยุสื่อสาร ของกรมทางหลวง 
- หมายเลขกลุ่มที่ 4 ซึ่งเป็นตัวเลขในต าแหน่ง 7ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประเภทของเครื่องยนต์

ซึ่งพนักงานขับจะสามารถเบิกและเติมน้ ามันได้ถูกต้อง 
- หมายเลขกลุ่มที่ 6 ซึ่งเป็นตัวเลขในต าแหน่ง 12-13ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปี ค.ศ.ที่ผลิต(หรือ

ปีที่ใช้)ซึ่งพนักงานขับจะสามารถทราบถึงอายุของเครื่องจักรกล 

 

 

 

กลุ่ม 7 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 

กลุ่ม 4 

กลุ่ม 3 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 



 

 

1-21 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

ตัวอย่างหมายเลขเครื่องจักร 8 รหัสส าคัญ 

 

 

 
 

 

 

 

1.  
กลุ่ม ต าแหน่งที่  ตัวเลข ความหมาย 

1 1-2 77 รถตักหน้าขุดหลัง 
2 3-5 416 ยี่ห้อ JCB 
3 6 2 ขนาดแรงม้าเกินกว่า 90 แรงม้าขึ้นไป 
4 7 2 เครื่องยนต์ดีเซล 
5 8-11 6062 หมายเลขเครื่องจักรล าดับที่ 6,062 
6 12-13 02 ปี ค.ศ. 2002 
7 14 8 เลขตรวจสอบ 8 

 

 
รูปที่ 1-4 รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB 

2.  
กลุ่ม ต าแหน่งที่  ตัวเลข ความหมาย 

1 1-2 61 รถลากจูง 
2 3-5 805 ยี่ห้อ VOLVO 
3 6 3 ขนาดแรงม้าเกินกว่า 200 แรงม้า ไม่

เกิน 300 แรงม้า 
4 7 2 เครื่องยนต์ดีเซล 
5 8-11 0071 หมายเลขเครื่องจักรล าดับที่ 71 
6 12-13 80 ปี ค.ศ. 1980 
7 14 3 เลขตรวจสอบ 3 

 

 
รูปที่ 1-5 รถลากจูง ยี่ห้อ Volvo 

3.  
กลุ่ม ต าแหน่งที่  ตัวเลข ความหมาย 

1 1-2 80 รถยก/รถเครน 
2 3-5 921 ยี่ห้อKATO 
3 6 2 ยกน้ าหนัก เกิน 15 ตัน ไม่เกิน 25 ตัน 
4 7 2 เครื่องยนต์ดีเซล 
5 8-11 0019 หมายเลขเครื่องจักรล าดับที่ 19 
6 12-13 02 ปี ค.ศ. 1979 
7 14 8 เลขตรวจสอบ 3 

 

 
รูปที่ 1-6 รถยก/รถเครน ยี่ห้อ KATO 



 1-22 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.  
กลุ่ม ต าแหน่งที่  ตัวเลข ความหมาย 

1 1-2 41 รถเกลี่ย 
2 3-5 109 ยี่ห้อCHAMPION 
3 6 2 ขนาดแรงม้าเกินกว่า 90 แรงม้า ขึ้นไป 
4 7 2 เครื่องยนต์ดีเซล 
5 8-11 6055 หมายเลขเครื่องจักรล าดับที่ 6,055 
6 12-13 94 ปี ค.ศ. 1994 
7 14 9 เลขตรวจสอบ 9 

 

 
รูปที่ 1-7  รถเกลี่ย ยี่ห้อ CHAMPION 

5.  
กลุ่ม ต าแหน่งที่  ตัวเลข ความหมาย 

1 1-2 23 รถบรรทุกกระบะเทท้าย 
2 3-5 305 ยี่ห้อฮีโน่ (HINO) 
3 6 3 น้ าหนักบรรทุกเกินกว่า 6 ตัน ไม่เกิน 

10 ตัน 
4 7 2 เครื่องยนต์ดีเซล 
5 8-11 6271 หมายเลขเครื่องจักรล าดับที่ 6,271 
6 12-13 08 ปี ค.ศ. 2008 
7 14 9 เลขตรวจสอบ 9 

 
รูปที่ 1-8 รถบรรทุกกระบะเทท้าย 

ยี่ห้อฮีโน่ 

6.   
กลุ่ม ต าแหน่งที่  ตัวเลข ความหมาย 

1 1-2 63 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
2 3-5 351 ยี่ห้อINTERNATIONAL HARVESTER(I.H.) 
3 6 2 ขนาดแรงม้า > 100 < 200 แรงม้า 
4 7 2 เครื่องยนต์ดีเซล 
5 8-11 0654 หมายเลขเครื่องจักรล าดับที่ 654 
6 12-13 79 ปี ค.ศ. 1979 
7 14 3 เลขตรวจสอบ 3 

 
รูปที่ 1-9 รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 

ยี่ห้อ INTERNATIONAL 
HARVESTER(I.H.) 



 

 

1-23 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

 

3.  การแบ่งชนิด ขนาดของเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 ในการแบ่งชนิด ขนาดเครื่องจักรกล สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
1. แบ่งตามขนาดเครื่องยนต์ต้นก าลังของเครื่องจักรกล เช่น รถแทร็กเตอร์ตีนตะขาบ 100 แรงม้า 

150 แรงม้า  

 

รูปที่ 1-11 รถแทร็กเตอร์ตีนตะขาบขนาดต่างๆ 

2. แบ่งตามความสามารถในการใช้งาน เช่น ความสามารถในการยก ความสามารถในการขุดตัก
ความสามารถในการบรรทุก 

7.   
กลุ่ม ต าแหน่งที่  ตัวเลข ความหมาย 

1 1-2 82 รถขุด 
2 3-5 349 ยี่ห้อ HITACHI 
3 6 3 ขนาดแรงม้าเกินกว่า 100 แรงม้า ไม่

เกิน 150 แรงม้าชนิด TRACK TYPE 
4 7 2 เครื่องยนต์ดีเซล 
5 8-11 6087 หมายเลขเครื่องจักรล าดับที่ 6,087 
6 12-13 08 ปี ค.ศ. 2008 
7 14 9 เลขตรวจสอบ (Check  Digit): 9 

 
รูปที่ 1-10 รถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ 

HITACHI 

D10T   

580 แรงมา้ 

 

D4K2 
92 แรงมา้ 

D6N   
150 แรงมา้ 



 1-24 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

รูปที่ 1-12 เครื่องจักรกลที่แบ่งตามความสามารถในการบรรทุก 

3. แบ่งตามลักษณะโครงสร้าง เช่น รถขุดล้อยางกับรถขุดตีนตะขาบรถบรรทุกติดเครน      
รถบรรทุกกระบะ รถบรรทุกน้ า 

 

 

รูปที่ 1-13 เครื่องจักรกลที่แบ่งตามลักษณะโครงสร้าง 

 

 

บุง้กี ๋3 ลบ.ม. 

บุง้กี ๋1.5 ลบ.ม. 

กะบะ 4-5 ลบ.ม. 

กะบะ 8-10 ลบ.ม. 



 

 

1-25 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

4. แบ่งตามน้ าหนักของเครื่องจักร เช่น รถบด 10 ตัน รถขุด 20 ตัน 

 

รูปที่ 1-14 เครื่องจักรกลที่แบ่งตามน้ าหนักของเครื่องจักร 
 

4. แบบฟอร์มและบันทึกรายงานที่เกี่ยวข้องพนักงานขับ 

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรที่จะทราบแบบฟอร์มและบันทึกรายงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญท่ีเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของพนักงานขับฯ แบบฟอร์มที่ส าคัญมีดังนี้  

1. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง พ.4-06 
2. ใบเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง พ.1-03 
3. บันทึกการใช้รถ พ.4-10 
4. ใบรายงานการใช้เครื่องจักรประจ าสัปดาห์ EC1-W 
5. ใบบันทึกการบริการหล่อลื่น พ.6-09 
6. บันทึกรายงานขอซ่อมเครื่องจักร พ.6-01 
 
 

 

5 ตนั 

10 ตนั 

20 ตนั 

40 ตนั 



 1-26 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

รูปที่ 1-15 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 

 



 

 

1-27 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 1-16 ใบเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง พ.1-03 

 



 1-28 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป
ที่ 

1-
17

 บ
ันท

ึกก
าร

ใช
้รถ

 พ
.4

-1
0 

 



 

 

1-29 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป
ที่ 

1-
18

 ใบ
รา

ยง
าน

กา
รใ

ช้เ
คร

ื่อง
จัก

รป
ระ

จ า
สัป

ดา
ห์ 

EC
1-

W
 

 



 1-30 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

รูปที่ 1-19 ใบบันทึกการบริการหล่อลื่น พ.6-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1-31 บทที่ 1 ประเภท ชนิด ขนาด และรหัสเครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมทางหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป
ที่ 

1-
20

 บ
ันท

ึกร
าย

งา
นข

อซ
่อม

เค
รื่อ

งจ
ักร

 พ
.6

-0
1 

EC
1-

W
 

 



 



บทที่ 2 
ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวงส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

 
 พนักงานขับเครื่องจักรกลเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญมากในงานก่อสร้างทาง ซึ่งนอกจากจะต้อง
สามารถขับและควบคุมเครื่องจักรกลให้ท างานตามหน้าที่ ในแต่ละประเภทของเครื่องจักรกลได้แล้ว ยัง
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบ ลักษณะทั่วไป องค์ประกอบและความหมายต่างๆ ของงานก่อสร้าง
ทางเพ่ือที่จะสามารถสื่อสาร รับค าสั่ง ประสานงาน ท างานร่วมกับนายช่างผู้ควบคุมงานได้อย่างเข้าใจ รวมถึง
ต้องทราบขบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในงานก่อสร้างทาง ทั้งนี้เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานขับควบคุม
เครื่องจักรกล ในงานกอ่สร้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑. รูปแบบ ลักษณะท่ัวไป องค์ประกอบ และความหมายต่างๆ ของงานทาง 
 พนักงานขับเครื่องจักรกลจ าเป็นต้องทราบถึงรูปแบบ ลักษณะทั่วไป องค์ประกอบและความหมาย
ต่างๆ ในเบื้องต้นของงานทาง รูปแบบบางแบบ บางค าเป็นศัพท์เทคนิค เป็นค าศัพท์ในภาษาต่างประเทศ เป็น
ค าศัพท์เฉพาะดา้น ซึ่งพนักงานขับเครื่องจักรกลควรที่จะต้องรู้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
รปูที ่2-1 งานก่อสร้างทางที่ผ่านช่วงภูเขา 

 

 



 

 

2-2 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

 

๑.๑ ความหมาย ค าย่อ ค าเรียก ทั่วๆ ไป ที่ควรรู้ในงานทาง 
เขตทางหลวง (Right of Way (R.O.W. หรือ R/W)) เป็นขอบเขตของพ้ืนที่ทางหลวง เขตทางหลวงมี

ความกว้างหลากหลาย เช่น ๓๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐ เมตร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานชั้นทางหรือประเภทของ      
ทางหลวง 

- เขตทางเดิม (Existing Right of Way) 
- เขตทางพึงประสงค์ (Proposed Right of Way) 
แนวศูนย์กลางทาง (Center Line: CL เซ็นเตอร์ไลน์) เป็นแนวที่บอกให้ทราบถึงศูนย์กลางทาง 

อาจจะแบ่งย่อยออกเป็น เช่น แนวศูนย์กลางทางเดิม, แนวศูนย์กลางทางใหม่, แนวศูนย์กลางการส ารวจ 
(Center Line of Survey), แนวศูนย์กลางการก่อสร้าง (Center Line of Construction) เป็นต้น 

ความลาดของผิวทาง (Crown Slope: Cr% คราวน์สโลป) เป็นความลาดเอียงของผิวทาง เพ่ือส าหรับ
ระบายน้ าออกจากผิวทาง โดยทั่วๆ ไป ส าหรับผิวทางคอนกรีตและผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต มีค่าเท่ากับ 
๑.๕๐ % และ ๒.๕๐ % ตามล าดับ 

ช่องจราจร (Traffic Lane) โดยทั่วไป ของกรมทางหลวงจะกว้าง ๓.๕๐เมตร 
ไหล่ทาง (Shoulder) โดยทั่วไปจะกว้างตั้งแต่ ๐.๕๐ – ๒.๕๐ เมตร ขึ้นอยู่กับมาตรฐานชั้นทาง 
คันทาง เรียก Roadway / Roadbed / Carriage way 
 

 
รูปที่ 2-2 แสดงความลาดของผิวทาง 

Cr% 



 

 

2-3 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 2-3 ตัวอย่างรูปตัดถนน 4 ช่องจราจร 

 
รูปที่ 2-4 ตัวอย่างรูปตัดถนน 4 ช่องจราจร 

 
รูปที่ 2-5 ตัวอย่างรูปตัดถนน 4 ช่องจราจร 



 

 

2-4 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

เกาะกลางถนน (Median) มักออกแบบให้มีอยู่ในถนนชนิดที่มีการแบ่งแยกทิศทางกระแสจราจร 
(Divided Highway) ส าหรับถนนที่มีช่องจราจร๔ ช่องจราจรขึ้นไปหรือถนนที่อยู่ในย่านชุมชนโดยทั่วๆ ไป     
ที่พบเห็นอยู่ จะมีรูปแบบดังนี้ 

 
      รูปที่ 2-6 เกาะแบบยก (Raised Median)      รูปที่ 2-7 เกาะแบบก าแพงก้ัน (Barrier Median) 

   
 รูปที่ 2-8 เกาะแบบร่อง (Depressed Median)  รูปที่ 2-9 เกาะสี (Painted Median) 

ลาดคันทาง (Side Slope ไซด์สโลป) เป็นความลาดเอียงทางด้านข้างของคันทาง โดยทั่วๆ ไปจะบอก
เป็นสัดส่วนระยะทาง ในแนวราบ:แนวดิ่ง เช่น ๑ : ๑, ๒ : ๑, ๓ : ๑ จนถึง ๔ : ๑ 

ลาดเหนือคันทาง (Back Slope แบคสโลป) เป็นความลาดเอียงทางด้านข้างของคันทางคล้ายลาดคัน
ทาง แต่มักใช้เรียกส าหรับงานตัดคันทาง ที่สูงกว่าระดับคันทาง โดยทั่วไปจะพบในงานที่ภูมิประเทศเป็นเนิน
หรือภูเขา 

ชานพักลาดเหนือคันทาง (Step สเต็ป) ในกรณีที่ลาดเหนือคันทาง มีความสูงมากๆ (มากกว่า ๕ 
เมตร) ในงานก่อสร้างทางจะมีชานพักลาดเหนือคันทาง (Step) เป็นชั้นๆ ขึ้นไป โดยทั่วไปชานพักนี้ จะกว้าง
ประมาณ ๑.๕๐ เมตร 

งานตัดแบบขั้นบันได (Benching เบนชิ่ง) เป็นการตัดคันทางเก่า ที่ละชั้นๆ เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
ขยายความกว้างของคันทาง จุดประสงค์เพ่ือให้คันทางเก่า และใหม่เกิดการประสานกันเป็นชั้นๆ โดยความ
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กว้างของแต่ละขั้นบันได จะก าหนดโดยความกว้างของเครื่องจักร ให้สามารถเข้าด าเนินการได้ ในส่วนความสูง
ของแต่ละขั้นบันได มักขึ้นอยู่กับความสูงของคันทางเดิม หรือดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 

รางระบายน้ าข้างทาง (Side Ditch ไซด์ดิช) รูปแบบมักจะเป็นรางรูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปตัวอักษร   
ตัวยู, ตัววี หรือรางตื้น (กาบกล้วยก็เรียก) มีทั้งรางคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก หินเรียง รางดิน เป็นต้น 

 
 

รูปที่ 2-10 ชานพักด้านเหนือคันทางและงานตัดแบบขั้นบันได 

 
รูปที่ 2-11 ลาดเหนือคันทาง 

โครงสร้างชั้นทาง (Pavement Structure) ส าหรับโครงสร้างชั้นทางนั้นมีอยู่หลากหลายมาก ขึ้นอยู่
กับวิศวกรผู้ออกแบบ วัสดุท้องถิ่น ลักษณะดินเดิม ปริมาณจราจร มาตรฐานชั้นทาง ฯลฯ ในที่นี้ จะขอกล่าวใน
หลักกว้างๆ ทั่วไปซึ่งจะแบ่งโครงสร้างชั้นทางตามประเภทของผิวจราจร ดังนี้ 

 

Benchin

g 

 

Step 

Back Slope 
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- โครงสร้างชั้นทางส าหรับผิวทาง แบบยืดหยุ่น (Flexible Pavement) เช่น ผิวทางแอสฟัลท์ 
คอนกรีต 

- โครงสร้างชั้นทางส าหรับผิวทาง แบบแข็งแกร่ง (Rigid Pavement) เช่น ผิวทางคอนกรีต 

 

 
รูปที่ 2-12 โครงสร้างชั้นทาง 

๒. ขั้นตอนในการก่อสร้างทาง 
 พนักงานขับเครื่องจักรกลในงานก่อสร้างทาง จ าเป็นที่จะต้องทราบถึงขั้นตอนในการก่อสร้างทางตั้งแต่
เริ่มต้นคือความรู้เบื้องต้นในงานส ารวจเพ่ือก่อสร้างทาง จนถึงงานก่อสร้างทางแล้วเสร็จ เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในทุกๆ ขั้นตอน ในทุกๆ ขบวนการของงานก่อสร้างทาง อีกทั้งควรต้องทราบถึงค าศัพท์
ทางเทคนิคบางค าที่ผู้ควบคุมงานมักใช้อยู่เสมอ ทั้งในงานส ารวจ งานก่อสร้างทาง งานอ านวยความปลอดภัย 
และงานเบ็ดเตล็ดต่างๆ 

๒.๑ การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
การสำรวจเพ่ือการก่อสร้าง มีวัตถ ุประสงค์เพ่ือควบค ุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่วิศวกรได้ออกแบบ

ไว้ ทั้งทางด้านแนวทาง และระดับก่อสร้าง มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพพื้นที่ 
ท าการก่อสร้าง งานหลักของการส ารวจเพื่อก่อสร้างถนนคือตรวจสอบแนวทาง (Alignment) หมุดหลักฐาน
ระดับ (Bench Mark: BM.), หมุดอ้างอิงของแนวทาง (Reference Point: RP.) ตรวจสอบรูปแบบทาง
เรขาคณิต ค่าระดับของการก่อสร้างชั้นทางต่าง ๆ ตรวจสอบ ต าแหน่งและค่าระดับของสิ่งก่อสร้าง เช่น      
ท่อกลม, ท่อเหลี่ยม และสะพานเป็นต้น 
 พนักงานขับเครื่องจักร ต้องทราบสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่ผู้ควบคุมงาน หรือนายช่างส ารวจ
ทาง ได้ให้ไว้ในพ้ืนที่ก่อสร้างทาง เช่น แนวศูนย์กลางทาง (Center Line: CL), แนวเขตทางหลวง (R.O.W.), 
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แนวขอบเขตพ้ืนที่ท างานต่างๆ เช่น ขอบเขตแนวถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing), แนวขอบเขต
ของความกว้างคันทางที่แสดงการตัดดิน หรือถมดิน (Slope Stake), การเขียนสัญลักษณ์บอกระยะทาง บอก
ต าแหน่ง Station ในสนาม, จุดแสดงต าแหน่งของอาคารระบายน้ า เช่น ท่อกลม ท่อเหลี่ยม หรือสะพาน ต่างๆ 
เป็นต้น 

๒.๑.๑ หมุดหลักฐาน (Bench Mark: BM.), หมุดอ้างอิง (Reference Point: RP.) 
Bench Mark (BM.) หมายถึง หมุดหลักฐานถาวรที่มีค่าระดับคงที่ โดยนับจากระดับน้ าทะเล ปาน

กลางหรือบางทีก็สมมติค่าข้ึน ซึ่งเรียกว่า BM. สมมต ิ
 มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในแนวดิ่งของการส ารวจ คือ ระดับน้ าทะเลปานกลาง (Mean sea level, msl.)  
ซึ่งจะมีระดับ ๐.๐๐๐ เมตร  ดังนั้นทุกจุดบนผิวดินสามารถบอกให้ทราบถึงค่าระดับความสูง เมื่อเทียบกับ
ระดับน้ าทะเลปานกลางได้ ถ้าอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางพ้ืนดินตรงจุดนั้นจะมีค่าเป็น บวก (+) และถ้า
อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง ก็จะเป็นลบ (-) 

 
รูปที่ 2-13 แสดงหมุดหลักฐาน (BM.) 

ชั้นของหมุดหลักฐานในประเทศไทย 
หมุดชั้นที่ ๑ Principal bench mark (BMP.) เป็นหมุดถาวรหล่อด้วยคอนกรีตลึกลงไปในดิน หมุดนี้

ตอกเข็มกันทรุดด้วยมีหมุดทองเหลืองที่กรมแผนที่ทหารได้ท าแนวขึ้นโดยเฉพาะ ระยะห่างระหว่าง  หมุด 
BMP. ประมาณ ๕ กม. หรือใน ๑๐๐ กม. จะต้องมีหมุดอย่างน้อย ๒๐ หมุด ถ้าภูมิประเทศไม่อ านวย ระยะ
ระหว่างหมุดอาจเป็น ๑๐ กม. ต่อหมุด 

 
รูปที่ 2-14 หมุดชั้นที่ 1 
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หมุดชั้นที่ ๒ Secondary bench mark (BMS.) หมุดนี้มีความส าคัญรองลงมาจากชั้นที่ ๑ ใช้วิธีสกัด
เป็นรูลงไปในโครงสร้างคอนกรีต เช่น คอสะพาน ท่อระบายน้ า ฐานอนุสาวรีย์ หรืออาคารที่มีเข็มลึกๆ ถ้าไม่มี
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ กรมแผนที่ทหารก็จะหล่อหมุดขึ้นเอง ลักษณะเหมือนกับ BMP. ทุกประการ 

หมุดชั้นที่ ๓ เป็นหมุด BM. ของกรมต่างๆ ที่ถ่ายระดับมาจาก BMP.หรือ BMS. เพ่ือใช้กับงาน
ทางด้านวิศวกรรมของแต่ละกรมกองนั้น ซึ่งจะมีทั้งถาวรและไม่ถาวร พอเสร็จงานก็ทิ้งไป หมุดไม่ถาวร        
เราเรียกว่า TBM. (Temporary bench mark) 

Reference Point (RP.) หมายถึง หมุดอ้างอิงที่ช่างส ารวจใช้ในการก าหนดวางแนวเพ่ือก่อสร้างทาง 
โดยทั่วไปช่างส ารวจจะท าขึ้นไว้แต่ละจุดห่างกันประมาณ ๒๐๐ – ๕๐๐ เมตร ขณะที่กล้องตั้งที่จุดต่างๆ ใน
การตรวจสอบและวางแนวควรสรา้งหมุดอ้างอิงใหอ้ยู่นอกพ้ืนที่ก่อสร้างทาง หมุดอ้างอิงต้องสะดวกในการจะ
ถ่ายมายงัจุดทีต่ั้งกล้องและอยู่ในทีป่ลอดภัยจากการ ถูกท าลาย 

 

   
รูปที่ 2-15 หมุดอ้างอิง (RP.) 

๒.๑.๒ การวางแนวศูนย์กลางทาง (Center Line: CL) 
 ช่างส ารวจจะด าเนินการวางแนวศูนย์กลางทาง เพ่ือที่จะได้ให้ทราบถึงแนวการก่อสร้างทางต่อไป โดย
จะออกแนวจากหมุดอ้างอิงต่างๆ ในสนาม แล้วจะปักหลักไม้แสดงแนวที่ได้ส ารวจไว้เพ่ือให้ผู้ควบคุมงาน 
พนักงานขับเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ โดยทั่วไปจะปักไม้ไว้ทุกระยะ ๒๕ เมตร ในภูมิประเทศที่
เป็นที่ราบและทุกระยะ ๑๒.๕๐ เมตร ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขา 
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รูปที่ 2-16 การใช้กล้องวางแนวศูนย์กลางทาง (Center Line) 

 
รูปที่ 2-17 แนวหลักไม้ที่ช่างส ารวจได้ด าเนินการวางแนวศูนย์กลางทาง (Center Line) 
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๒.๑.๓ การท า Slope Stake 
Slope Stake คือ แผ่นป้ายไม้ที่ตอกไว้ตรง Toe Slope ของคันทางจะท าทุก ๆ ๒๕ เมตร ตาม

แนวทาง ที่คอสะพาน ในทางโค้งท่ีจุดเริ่มต้นและปลายสุดของการยกโค้ง, จุดเริ่ม และปลายโค้ง 
Toe Slope คือ จดุที่ ลาดคันทาง (Side Slope) ของคนัทางตดักบัระดบัของดนิเดิมในสนาม 
Slope Stake เป็นป้ายตัวบอกขอบเขตของการ ตัดดินหรือถมดิน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากที่จะช่วยให้

การก่อสร้างเปน็ไปอย่างถูกตอ้งตามแบบแปลน 
การตอก Slope Stake ถ้าเป็นงานดินถมจะตอกเอียงออกไปจากแนวศูนย์กลางทาง (Center Line) 

ถ้าเป็นงานดินตัดจะตอกเอียงเข้าหาแนวศูนย์กลางทาง 
การตอกหลัก Slope Stake ในการก ่อสร้างถ้าตอกหมุด (Hub) และ Stake ที่จุด Toe Slope อาจจะ

ไม่เหมาะสมเพราะเวลาท างานเครื่องจกัรอาจเหยียบย่ าและท าลายหมุดต่างๆ เหล่านั้นได้ เพ่ือความสะดวกมักจะ
ท า Offset ออกไปอ ีกระยะหนึ่งประมาณ ๓ . ๐ ๐ เมตร จาก Toe Slope แล้วตอก Offset Hub 

 
     ด้านหน้า (มองจากศูนย์กลางทางเข้าหาป้ายไม้)      ด้านหลัง (มองจากนอกคันทางเข้าหาป้ายไม้) 

รูปที่ 2-18 แสดงการท าจุดก าหนด Slope Stake 

ความหมาย และค าอธิบายการเขียนไม้ Stake 
ไม้ที่ใช้ โดยทั่วไปใช้ไม้ขนาด ๑ ๑/๒” X ๓” ยาว ๕๐ ซม. 
D 570   หมายถึง   ระยะจากขอบของไหล่ทาง ถึง Toe Slope เท่ากับ ๕.๗๐ เมตร 
(3)       หมายถึง   ระยะ offset ๓ เมตร 
C 1.85   หมายถึง   งานตัด (Cut) แสดงค่าระดับต่ ากว่าระดับบน Hub เท่ากับ ๑.๘๕ เมตร 
u-d 1    หมายถึง   ร่องน้ ารูปตัวยู (u) มีความลึก ๑ เมตร 
b 1     หมายถึง   ความกว้างของก้นร่องน้ า เท่ากับ ๑.๐๐ เมตร 
B 950    หมายถึง   ระยะจากศูนย์กลางแนวทางถึงขอบไหล่ทาง เท่ากับ ๙.๕๐ เมตร 
h +022    หมายถึง   ความต่างของระดับ จาก CL ถึงขอบของไหล่ทาง ๐.๒๒ เมตร  

             (+ คือ ที่ CL สูงกว่าไหล่ทาง) 
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STA.0+000  หมายถึง   กิโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ 
S 1:1     หมายถึง   Side Slope เท่ากับ ๑:๑ 
Sd 2:1    หมายถึง   Side Slope ของร่องน้ า เท่ากับ ๒:๑ (ด้านราบ:ด้านตั้ง) 
F 1.50    หมายถึง   งานถม (Fill) แสดงค่าระดับที่ไหล่สูงกว่าระดับบน Hub  

    เท่ากับ ๑.๕๐ เมตร 

 ๒.๒ งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing) 
งานถางป่าและขุดตอหมายถึงการก าจัดต้นไม้พุ่มไม้ตอไม้ขยะวัชพืชและสิ่งไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น

โครงสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ เพื่อประโยชน์แก่การก่อสร้างและหรืออาจยังความเสียหายให้แก่ความ
มั่นคงแข็งแรงของคันทางที่จะก่อสร้างใหม่ ส าหรับวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่เกี่ยวกับงานทางของกรมทาง
หลวงที่มีอยู่เดิม และจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจะต้องท าการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
มิให้เกิดความเสียหายและน าไปไว้ ณ สถานทีท่ีก่ าหนดให้ 

งานในรายการน ี้ให้หมายรวมถึงการเกลี่ยแต่งและก าจัดเศษวัสดุก่อสร้างในบริเวณงานก่อสร้าง 
เมือ่งานแล้วเสร็จให้สะอาดเรียบร้อยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ า 

การถางป่าและขุดตอโดยทั่วไปให้ท าภายในเขตทาง หรือตามที่ก าหนดในแบบในบริเวณซึ่งจะท าการ
ก่อสร้างคันทาง คูข้างทางและการขุดเพ่ือก่อสร้างงานโครงสร้างจะต้องถางป่าและขุดตอให้เรียบร้อย ปกติ
ด าเนินการในพ้ืนที่ก่อสร้างและให้มีความกว้างมากกว่า Toe Slope ๒.๐๐ เมตร 

การขุดเพื่อก่อสร้างงานโครงสร้างให้ขุดตอ ราก และอื่นๆ ออกต่ ากว่าระดับสุดท้ายตามรูปตัดไม่
น้อยกว่า ๓ ๐ ซ ม . บริเวณที่จะก่อสร้างคันทางให้ขุดตอราก และอื่นๆ ออกต่ ากว่าระดับดินเดิมไม่น้อยกว ่า 
๓๐ ซม.  ในกรณีที่ดินคันทางสูงกว่าระดับดินเดิมมากกว่า ๖๐ ซม.ให้ตัดต้นไม้และตอไม้จนชิดใกล้ระด ับดิน
เดิมใหม้ากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-19 งานถางป่าและขุดตอ 
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๒.๒.๑ ประเภทของงานถางป่าและขุดตอ โดยทั่วไป งานถางป่าและขุดตอ สามารถแบ่งตามลักษณะ
ความยุ่งยากของงาน เป็น ๓ ขนาด ดังนี้ 

- งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา คือ งานที่มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น 
- งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง คือ งานที่มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย 
- งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก  คือ งานที่มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช  

                                          และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย 

๒.๒.๒ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในงานถางป่าและขุดตอ 
-    รถเกลี่ย (Motor Grader) ส าหรับงานบ ารุงทาง ประเภทงานถางป่าและขุดตอขนาดเบา 
-    รถแทรกเตอร์ ส าหรับงานประเภทงานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง และหนัก 
-    รถขุดไฮดรอลิก (Back Hoe) ส าหรับงานประเภทงานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง และหนัก 
-    รถบรรทุกกะบะเท (๖ และ ๑๐ ล้อ) 
-    เครื่องจักรชนิดอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับงาน เช่น รถตักหน้าขุดหลัง เป็นต้น 

 
รูปที่ 2-20 ประเภทเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถางป่าและขุดตอ 
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๒.๓ งานตัดคันทาง (Roadway Excavation) 
งานตัดคันทาง หมายถึง การขุดดินเดิมหรือคันทางเดิม เพื่อให้เป็นคันทางหรือส่วนของงานทาง

หรือเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ได้รูปร่าง ระดับและแนวตามที่แสดงไว้ในแบบโดยวัสดุที่ขุดออกนี้อาจจะ 
น าไปใช้หรือน าไปทิ ้งเสีย และหมายรวมถึงการขุด คุ ้ย คลุกเคล้า เกลี ่ยแต่งและบดทับให้ได้ความ
ราบเรียบและได้ความแน่นตามที่ก าหนด  

๒.๓.๑ ประเภทของงานตัดคันทาง 
งานตัดคันทางแบ่งตามประเภทของวัสดุและวัตถุประสงค์ของการตัดออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้ 

 
รูปที่ 2-21 ประเภทของงานตัดคันทางทั้ง ๕ ประเภท 

 ๒.๓.๑.๑ งานตัดดิน (Earth Excavation) 
งานตัดดิน หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุที่ขุด ตัด นั้น เป็นวัสดุดินทั่วๆ ไป 

 
รูปที่ 2-22 เครื่องจักรกลขณะปฏิบัติงานตัดดิน 

 ๒.๓.๑.๒ งานตัดหินผุ (Soft Rock Excavation) 
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งานตัดหินผุ หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุที่ขุดขึ้นเป็นหินผุ ซึ่งจะพิสูจน์ทราบได้โดยใช้รถ
แทรกเตอร์ตีนตะขาบ (Crawler Tractor) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เล็บคราด (Ripper) มีขนาดก าลังเครื่องยนต์ไม่
น้อยกว่า ๒๗๐ แรงม้า อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี โดยมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๒๘ เมตริกตัน จึงจะสามารถขุดออกได้ 
ส่วนการด าเนินการขุด ตัดหินผุ หลังจากการพิสูจน์ทราบแล้วจะใช้เครื่องจักรกลชนิดใดก็ได้ 

 
รูปที่ 2-23 งานตัดหินผุ 

 ๒.๓.๑.๓ งานตัดหินแข็ง (Hard Rock Excavation) 
งานตัดหินแข็ง หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุที่ขุดนั้นเป็นหินแข็งซึ่งต้องใช้วิธีการเจาะและระเบิด 

(Drilling & Blasting) หรือวัสดุเป็นประเภทหินลอย (Boulder) ซึ่งมีขนาดก้อนละตั้งแต่ ๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร
ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

รูปที่ 2-24 งานตัดหินแข็ง 
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 ๒.๓.๑.๔ งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (Unsuitable Material Excavation) 
งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม  หมายถึง งานขุดวัสดุที่มีคุณภาพต่ า ไม่เหมาะสมส าหรับงานก่อสร้างนอกคัน

ทางเดิมแต่อยู่ภายในขอบเขตของคันทางใหม่ อันได้แก่ เศษวัสดุต่างๆ ดินเลน ดินโคลน ดินอินทรีย์ วัสดุไม่พึง
ประสงค์หรือวัสดุที่มีคุณภาพต่ ากว่าชั้นทางนั้นๆ 

   
รูปที่ 2-25 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม 

 ๒.๓.๑.๕ งานขุดบริเวณดินอ่อน (Soft Material Excavation) 
งานขุดบริเวณดินอ่อน หมายถึง งานตัดคันทางโดยขุดวัสดุในบริเวณคันทางเดิมซึ่งอ่อนตัว และไม่

สามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้ เพ่ือเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่คุณภาพตามท่ีก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างมาแทนที่ 
การพิจารณาว่าถนนเดิม Soft หรือไม่ ให้ใช้รถบดชนิดใดก็ได้ที่มีน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๖ เมตริกตัน วิ่ง

ผ่านและสังเกตในระยะใกล้ ถ้าถนนเดิม Soft จะสังเกตเห็นการเคลื่อนตัว (Movement) หรือยุบตัว 

 
รูปที่ 2-26 งานขุดบริเวณดินอ่อน 
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 ๒.๓.๒ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในงานตัดคันทาง 

- รถเกลี่ย (Motor Grader) 
- รถแทรกเตอร์ รวมติดอุปกรณ์เล็บคราด 
- รถขุดไฮดรอลิก (Back Hoe) และอาจรวมติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น หัวกระแทก Ripper 
- รถบรรทุกกระบะเทท้าย (๖ ล้อและ ๑๐ ล้อ) 
- รถตักล้อยาง 
- รถตักหน้าขุดหลัง รวมติดอุปกรณ์หัวกระแทก 
- รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน และรถบรรทุกน้ า 
- เครื่องจักรชนิดอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับงาน เช่น เครื่องอัดลม เครื่องกระแทก เครื่องเจาะหิน และ

รวมถึงอุปกรณ์ส าหรับระเบิดหิน เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 2-27 ประเภทเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานตัดคันทาง 

 ๒.๔ งานถมคันทาง (Embankment) 
งานถมคันทาง หมายถึง การก่อสร้างถมคันทางและการตัดลาดคันทางเดิมเป็นแบบขั้นบันได 

(Benching) เพ่ือถมขยายคันทาง รวมทั้งการกลบแต่งหลุมบ่อต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุเป็นงานรายการอ่ืน โดยการ
จัดหาดินหรือวัสดุอ่ืนใดที่มีคุณภาพถูกต้องตามข้อก าหนด จากแหล่งที่ได้รับความเห็นชอบแล้วมาถมเป็นคัน
ทาง โดยการเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนวระดับและรูปร่างตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

 ๒.๔.๑ ประเภทวัสดุของงานถมคันทาง 
งานถมคันทาง โดยทั่วไปสามารถแบ่งตามประเภทของวัสดุ ออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
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๒.๔.๑.๑ งานดินถมคันทาง (Earth Embankment) 
หลังจากได้เตรียมพื้นที่การก่อสร้างชั้นดินเดิมแล้วเสร็จ จะมีขั้นตอนการก่อสร้างชั้นงานดินถมคันทาง 

โดยสังเขป ดังนี้ 
- ราดน้ าชั้นดินเดิมหรือคันทางเดิมที่ได้เตรียมไว้แล้วให้เปียกชื้นสม่ าเสมอโดยทั่วตลอด 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถบรรทุก ๖ ล้อ และหรือ ๑๐ ล้อ) ขนดินไปปูบนชั้นที่ได้เตรียมไว้ 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถแทร็กเตอร์ และหรือ รถเกลี่ย) ตีแผ่ เกลี่ยวัสดุ คลุกเคล้าผสมน้ าใน

ปริมาณที่เหมาะสม 
- หลังจากเกลี่ยแต่งดินจนได้ที่แล้ว ท าการบดทับทันทีด้วยเครื่องมือบดทับที่เหมาะสม (รถบดล้อ

ยาง และรถบดสั่นสะเทือน) บดทับทั่วผิวหน้าอย่างสม่ าเสมอ จนได้ความแน่นตลอดความหนา
ตามข้อก าหนด 

การก่อสร้างชั้นดินถมคันทางต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยมีความหนาหลังบดทับชั้นละไม่เกิน ๑๕ ซม.ใน
กรณีท่ีเครื่องจักรที่ใช้ในการบดทับมีประสิทธิภาพสูง สามารถก่อสร้างชั้นดินถมคันทางให้มีความหนาแต่ละชั้น
เกินกว่า ๑๕ ซม. แต่ไม่เกิน ๒๐ ซม. ได้ ทั้งนี้ต้องก่อสร้างเป็นแปลงทดลองยาวประมาณ ๒๐๐ – ๕๐๐ เมตร 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพก่อน  

๒.๔.๑.๒ งานทรายถมคันทาง (Sand Embankment) 
ขั้นตอนการก่อสร้างเหมือนงานดินถมคันทาง เพียงแต่วัสดุที่ใช้ถมเป็นทรายการก่อสร้างชั้นทรายถม

คันทางต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยมีความหนาหลังบดทับชั้นละไม่เกิน ๒๐ ซม. 
เทคนิคการถมทรายไล่เลน ให้ท าการถมทรายไล่เลนจากแนวศูนย์กลางทางหรือจากเชิงลาดคันทาง

เดิมออกไปทางด้านข้างทางจนพ้นบริเวณที่จะขึ้นรูปคันทางไม่ให้มีเลนเหลือตกค้าง การลงวัสดุทรายให้
ด าเนินการลงทรายจนระดับทรายอยู่พ้นระดับน้ า ในขณะท าการก่อสร้าง ไม่เกิน ๒๐ ซม. แล้วจึงด าเนินการ
ก่อสร้างเป็นชั้นๆ ต่อไปจนได้ระดับตามแบบ 

การป้องกันลาดคันทาง เพ่ือเป็นการป้องกันน้ ากัดเซาะทรายถมคันทาง ให้ท าการป้องกันโดยการดาด
ลาดคันทางด้วยดินเหนียวหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.  โดยเร็วที่สุดหรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างแล้วให้
ปลูกหญ้าที่ลาดคันทาง 

๒.๔.๑.๓ งานหินถมคันทาง (Rock Embankment) 
หลังจากได้เตรียมพ้ืนที่การก่อสร้างชั้นดินเดิมแล้วเสร็จจะมีขั้นตอนการก่อสร้างชั้นงานหินถมคันทาง 

โดยสังเขป ดังนี้ 
- ราดน้ าชั้นดินเดิมหรือคันทางเดิมที่ได้เตรียมไว้แล้วให้เปียกชื้นสม่ าเสมอโดยทั่วตลอด 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถบรรทุก ๖ ล้อ และหรือ ๑๐ ล้อ) ขนหินไปปูบนชั้นที่ได้เตรียมไว้ 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถแทร็กเตอร์) เกลี่ยหินบนชั้นดินเดิมให้เต็มแต่ละชั้น โดยชั้นล่าง หิน

ขนาดก้อนโตสุดไม่เกิน ๗๕ ซม. ให้หินก้อนที่มีขนาดใหญ่จะรองพ้ืนและหินก้อนขนาดเล็กจะ
แทรกอยู่ระหว่างหินขนาดใหญ่แผ่กระจายทั่วกัน 



 

 

2-18 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

- งานหินถมคันทางในชั้นล่างๆ ให้ก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยให้มีความหนาชั้นละไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร 
- ท าการบดทับด้วยเครื่องจักรที่เหมาะสม จนชั้นหินถมไม่มีการขยับตัว และไม่มีการทรุดตัวแล้ว ก็

สามารถก่อสร้างในชั้นต่อไปได้ 
- การก่อสร้างหินถมคันทางชั้นบนให้ก่อสร้างเป็นชั้นๆ อย่างน้อย ๒ ชั้น โดยให้มีความหนาชั้นละไม่

เกิน ๒๕ ซม. โดยชั้นบน หินขนาดก้อนโตสุดไม่เกิน ๑๐ ซม. 
- หากจ าเป็นต้องก่อสร้างคันทางชั้นปรับระดับและชั้นบนสุด ให้ก่อสร้างอย่างน้อย ๑ ชั้น โดยให้มี

ความหนาหลังบดทับชั้นละไม่เกิน ๑๕ ซม.โดยวัสดุขนาดโตสุดไม่เกิน ๕ ซม. 

 

              รูปที่ 2-28 งานดินถมคันทาง        รูปที่ 2-29 งานตัดแบบขั้นบันได (Benching) 

 
รูปที่ 2-30 งานทรายถมคันทาง 

 ๒.๔.๒ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในงานถมคันทาง 

- รถเกลี่ย (Motor Grader) 
- รถแทร็กเตอร์ 
- รถบรรทุกกระบะเทท้าย (๖ ล้อและ ๑๐ ล้อ) 
- รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน (ล้อเรียบและล้อหนาม) และรถบรรทุกน้ า 
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รูปที่ 2-31 ประเภทเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานถมคันทาง 

 ๒.๕ งานชั้นโครงสร้างทาง (Pavement Structure) 

งานชั้นโครงสร้างทางในปัจจุบันของกรมทางหลวงจะมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย
และสุดท้ายขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบจะเลือกออกแบบชั้นโครงสร้างทางสายนั้นๆ เป็นเช่นใด แต่ในชั้นนี้จะ
ขอกล่าวถึงชั้นโครงสร้างทางโดยทั่วๆ ไป ตามที่ได้มีการออกแบบและก่อสร้างกันอยู่ โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

- ชั้นวัสดุคัดเลือก “ก” (Selected Material A) 
- ชั้นรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม/ลูกรัง (Soil Aggregate Subbase) 
- ชั้นพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) 

 

 



 

 

2-20 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

๒.๕.๑ งานวัสดุคัดเลือก “ก” 
หลังจากได้เตรียมพื้นท่ีการก่อสร้างชั้นดินถมคันทางแล้วเสร็จ (เกลี่ยแต่งและบดทับ ให้ได้ แนว ระดับ 

ความลาด ขนาด รูปร่าง และความแน่นตามท่ีได้แสดงไว้ในแบบ) จะมีขั้นตอนการก่อสร้างชั้นงานวัสดุคัดเลือก 
“ก” โดยสังเขป ดังนี้ 

- ราดน้ าชั้นดินถมทางที่ได้เตรียมไว้แล้วให้เปียกชื้นสม่ าเสมอโดยทั่วตลอด 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถบรรทุก ๖ ล้อและหรือ ๑๐ ล้อ) ขนวัสดุไปปูลงบนชั้นดินถมคันทาง 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถแทร็กเตอร์ และหรือ รถเกลี่ย) ตีแผ่ เกลี่ยวัสดุ คลุกเคล้า ผสมน้ า ใน

ปริมาณที่เหมาะสม 
- หลังจากเกลี่ยแต่งวัสดุจนได้ที่แล้ว ท าการบดทับทันทีด้วยเครื่องมือบดทับที่เหมาะสม (รถบดล้อ

ยาง และรถบดสั่นสะเทือน) บดทับทั่วผิวหน้าอย่างสม่ าเสมอ จนได้ความแน่นตลอดความหนา
ตามข้อก าหนด 

- เกลี่ยแต่งวัสดุให้ได้แนว ระดับ ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ โดยไม่มีหลุม
บ่อ หรือวัสดุที่หลุดหลวมไม่แน่อยู่บนผิว บริเวณใดที่วัสดุส่วนหยาบและส่วนละเอียดแยกตัวออก
จากกัน พนักงานขับเครื่องจักรจะต้องท าการแก้ไข 

การก่อสร้างชั้นวัสดุคัดเลือก “ก” ต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยมีความหนาหลังบดทับชั้นละไม่เกิน ๑๕
ซม. ในกรณีที่เครื่องจักรที่ใช้ในการบดทับมีประสิทธิภาพสูง สามารถก่อสร้างชั้นวัสดุคัดเลือก “ก” ให้มีความ
หนาแต่ละชั้นเกินกว่า ๑๕ ซม. แต่ไม่เกิน ๒๐ ซม. ได้ ทั้งนี้ต้องก่อสร้างเป็นแปลงทดลองยาวประมาณ ๒๐๐ – 
๕๐๐ เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อน 

๒.๕.๒ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม/ลูกรัง 
หลังจากได้เตรียมพ้ืนที่การก่อสร้างชั้นวัสดุคัดเลือก “ก”แล้วเสร็จ (เกลี่ยแต่งและบดทับ ให้ได้ แนว 

ระดับ ความลาด ขนาด รูปร่าง และความแน่นตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ) จะมีขั้นตอนการก่อสร้างชั้นงานรอง
พ้ืนทางวัสดุมวลรวม/ลูกรัง โดยสังเขป ดังนี้ 

- ราดน้ าชั้นวัสดุคัดเลือก “ก” ที่ได้เตรียมไว้แล้วให้เปียกชื้นสม่ าเสมอโดยทั่วตลอด 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถบรรทุก ๖ ล้อ และหรือ ๑๐ ล้อ) ขนวัสดุมวลรวมไปปูลงบนชั้นวัสดุ

คัดเลือก “ก” 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถเกลี่ย) ตีแผ่ เกลี่ยวัสดุมวลรวม คลุกเคล้า ผสมน้ า ในปริมาณที่

เหมาะสม 
- หลังจากเกลี่ยแต่งวัสดุมวลรวมจนได้ที่แล้ว ท าการบดทับทันทีด้วยเครื่องมือบดทับที่เหมาะสม 

(รถบดล้อยาง และรถบดสั่นสะเทือน) บดทับทั่วผิวหน้าอย่างสม่ าเสมอ จนได้ความแน่นตลอด
ความหนาตามข้อก าหนด 
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- เกลี่ยแต่งวัสดุมวลรวมให้ได้แนว ระดับ ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ โดย
ไม่มีหลุมบ่อ หรือวัสดุที่หลุดหลวมไม่แน่อยู่บนผิว บริเวณใดที่วัสดุส่วนหยาบ และส่วนละเอียด
แยกตัวออกจากกัน พนักงานขับเครื่องจักรจะต้องท าการแก้ไข 

การก่อสร้างชั้นวัสดุมวลรวม / ลูกรัง ต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ  โดยมีความหนาหลังบดทับชั้นละไม่เกิน 
๑๕ ซม. ในกรณีที่เครื่องจักรที่ใช้ในการบดทับมีประสิทธิภาพสูง สามารถก่อสร้างชั้นวัสดุมวลรวม/ลูกรัง ให้มี
ความหนาแต่ละชั้นเกินกว่า ๑๕ ซม. แต่ไม่เกิน ๒๐ ซม. ได้ ทั้งนี้ต้องก่อสร้างเป็นแปลงทดลองยาวประมาณ 
๒๐๐ – ๕๐๐ เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อน 

๒.๕.๓ งานพื้นทางหินคลุก 
วัสดุหินคลุก ต้องเป็นหินโม่มวลรวม ที่มีเนื้อแข็ง เหนียว สะอาด ไม่ผุ และปราศจากวัสดุอ่ืนเจือปน 

วัสดุจ าพวกแผ่นหิน หินดินดาน หินตะกอน (Shale) ห้ามน ามาใช้ก่อนขนส่งหินคลุกไปใช้ ให้พ่นน้ าเข้าไปที่กอง
วัสดุและคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยให้มีปริมาณน้ าที่ เหมาะสม การตักหินคลุกออกจากกองและการขนส่งต้อง
กระท าด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการแยกตัวของส่วนหยาบและส่วนละเอียด ในกรณีที่หินคลุกเกิดการ
แยกตัว ให้ท าการผสมใหม่ในสนาม 

หลังจากได้เตรียมพื้นท่ีการก่อสร้างชั้นรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม/ลูกรัง แล้วเสร็จ (เกลี่ยแต่งและบดทับ 
ให้ได้ แนว ระดับ ความลาด ขนาด รูปร่าง และความแน่นตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ) จะมีขั้นตอนการก่อสร้าง
ชั้นงานพื้นทางหินคลุก โดยสังเขป ดังนี้ 

- ราดน้ าชั้นรองพ้ืนทาง ที่ได้เตรียมไว้แล้วให้เปียกชื้นสม่ าเสมอโดยทั่วตลอด 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถบรรทุก ๖ ล้อ และหรือ ๑๐ ล้อ) ขนหินคลุกจากกองวัสดุไปปูลงบน

ชั้นรองพ้ืนทาง 
- ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม (รถเกลี่ย) ตีแผ่ เกลี่ยหินคลุก คลุกเคล้า ผสมน้ า ในปริมาณที่เหมาะสม 
- หลังจากเกลี่ยแต่งหินคลุกจนได้ที่แล้ว ท าการบดทับทันทีด้วยรถบดล้อยางหรือเครื่องมือบดทับ

อ่ืนใดที่เหมาะสม บดทับทั่วผิวหน้าอย่างสม่ าเสมอ จนได้ความแน่นตลอดความหนาตาม
ข้อก าหนด 

- เกลี่ยแต่งหินคลุกให้ได้แนว ระดับ ความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ โดยไม่มี
หลุมบ่อ หรือวัสดุที่หลุดหลวมไม่แน่อยู่บนผิว การบดทับขั้นสุดท้าย ถ้าท าการบดแต่งด้วยรถบด
ล้อเหล็กห้ามบดทับจนเม็ดหินแตกบริเวณใดที่วัสดุส่วนหยาบ และส่วนละเอียดแยกตัวออกจาก
กัน พนักงานขับเครื่องจักรจะต้องท าการแก้ไข 

- หากมีความจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างชั้นพ้ืนทางหินคลุกในช่วงฤดูฝนแล้ว จะต้องรีบท าการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จ แล้วรีบด าเนินการลาดแอสฟัลท์ Prime Coat ปิดโดยทันที 

การก่อสร้างชั้นพ้ืนทางหินคลุก ต้องก่อสร้างเป็นชั้นๆ โดยมีความหนาหลังบดทับชั้นละไม่เกิน ๑๕ ซม. 
ในกรณีที่เครื่องจักรที่ใช้ในการบดทับมีประสิทธิภาพสูง สามารถก่อสร้างชั้นพ้ืนทางหินคลุกให้มีความหนาแต่
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ละชั้นเกินกว่า ๑๕ ซม. แต่ไม่เกิน ๒๐ ซม. ได้ ทั้งนี้ต้องก่อสร้างเป็นแปลงทดลองยาวประมาณ ๒๐๐ – ๕๐๐ 
เมตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อน 

 

 
รูปที่ 2-32 เครื่องจักรกลในงานพื้นทางหินคลุก 

 ๒.๕.๔ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในงานชั้นโครงสร้างทาง 
- รถเกลี่ย (Motor Grader) 
- รถแทร็กเตอร์ 
- รถบรรทุกกระบะเทท้าย (๖ ล้อ และ ๑๐ ล้อ) 
- รถบดล้อยาง รถบดสั่นสะเทือน (ล้อเรียบ) รถบดล้อเหล็ก และรถบรรทุกน้ า 
- รถตักล้อยาง 

 ๒.๖ งานชั้นผิวทาง (Pavement Surface) 
เนื่องจากโดยทั่วไปงานชั้นผิวทาง จะเป็นงานจ้างเหมาด าเนินการ พนักงานขับเครื่องจักรจึงไม่ได้

เกี่ยวข้องนัก แต่อย่างไรก็ตามมีความเห็นว่า พนักงานขับเครื่องจักรก็สมควรที่จะต้องทราบถึงรูปแบบทั่วๆ ไป 
ขั้นตอน หรือขบวนการก่อสร้างงานชั้นผิวทางไว้บ้าง จึงได้รวบรวมไว้ในที่นี้ด้วยพอสังเขป 

งานชั้นผิวทาง โดยทั่วไป สามารถแบ่งได้ ๒ ประเภท ดังนี้ 
- ผิวแบบยืดหยุ่น (Flexible Pavement): SBST, DBST, Cape Seal, Asphalt Concrete เป็นต้น 

 - ผิวแบบแข็ง (Rigid Pavement): Concrete Pavement 



 

 

2-23 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 2-33 ประเภทของงานชั้นผิวทาง 

 ๒.๖.๑ งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 
โดยทั่วไป งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต จะมีรูปแบบดังนี้ 

 
รูปที่ 2-34 แสดงชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 

 ๒.๖.๑.๑ งานลาดแอสฟัลท์ Prime Coat 
งานลาดแอสฟัลท์ Prime Coat หมายถึง การลาดแอสฟัลท์ชนิดเหลวลงบนพ้ืนทางที่เตรียมไว้ และได้

ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพ่ือให้แอสฟัลท์ซึมลงไปในช่องว่างของพ้ืนทาง ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่าน 
และเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พ้ืนทางเชื่อมต่อกับผิวทาง 

งานลาดแอสฟัลท์ Prime Coat มีข้ันตอนการก่อสร้าง โดยสังเขป ดังนี้ 
- การเตรียมพ้ืนทางจะต้องตัดให้ได้ระดับและความลาดตามแบบ วัสดุส่วนที่เหลือจากการตัด

จะต้องก าจัดออกจากพ้ืนทางให้หมด 
- ใช้เครื่องกวาดฝุ่น กวาดฝุ่นหรือส่วนละเอียดที่ค้างบนพื้นทางออกจนหมดและให้มีหน้าหินโผล่ 
- ใช้เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นออกให้หมด 
- พรมน้ าบางๆ ที่ผิวพ้ืนทางพอชื้นๆ 
- ก่อนเริ่มลาดแอสฟัลท์ ให้จอดเครื่องพ่นแอสฟัลท์ห่างจากจุดเริ่มต้นแปลงที่จะลาดแอสฟัลท์

พอประมาณ เพ่ือให้เครื่องพ่นแอสฟัลท์ท าความเร็วของการลาดแอสฟัลท์ได้ตามที่ก าหนดไว้ 
- ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ ้นสุดของการลาดแอสฟัลท์แต่ละแปลงให้ใช้กระดาษหนาหร ือวัสดุใดๆ 



 

 

2-24 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

กว้างอย่างน้อย ๕๐ ซม.วางยาวตลอดความกว้างของการลาดแอสฟ ัลท์เพื่อป้องกันไม่ให้ลาด 
แอสฟัลท์ซ้ า โดยต้องเริ ่มและหยุดลาดแอสฟัลท์บนกระดาษ หรือวัสดุใดๆ เพื่อให้ไ ด้
รอยต่อการลาดแอสฟัลท์ที่เรียบร้อย ไม่มีแอสฟัลท์เลอะล้ าเข้าไปในแปลงที่ได้ลาดแอสฟัลท์ไว้
แล้ว 

- ความสูงของท่อพ่นแอสฟัลท์ก่อนและหลังจากการลาดแอสฟัลท์ในแปลงใดๆ ไม่ควรมีความ
แตกต่างเกิน ๑.๒๕ ซม. 

- การลาดแอสฟ ัลท์ควรวิ่งสวนทิศทางลมเพื่อให้ควันของแอสฟัลท์ไปทางด้านท้ายของเครื่องพ่น
แอสฟัลท์ 

- ใช้เครื่องพ่นแอสฟัลท์ ลาดแอสฟัลท์ตามอุณหภูมิ และอัตราการลาดที่แนะน าตามที่ก าหนดไว้ 
- การลาดแอสฟัลท์แต่ละครั้งให้ลาดทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ตลอดความยาวของแปลงที่

ได้ลาดแอสฟัลท์ไว้แล้ว 
- การลาดแอสฟัลท์ไม่ควรลาดจนหมดถัง ควรเหลือแอสฟัลท์ไว้ในถังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของ

ความจุของถัง 
- หลังจากลาดแอสฟัลท์แล้วต้องปิดการจราจรอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ส าหรับสภาวะอากาศที่ดี 

หรือ ๔๘ ชั่วโมง ส าหรับสภาวะอากาศที่เลว 
- หลังจากลาดแอสฟัลท์แล้ว ให้ทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง จึงจะท าผิวทางได้ และต้องท าผิว

ภายใน ๑ เดือน 
 

 
รูปที่ 2-35 แสดงงานลาดแอสฟัลท์ Prime Coat 

 ๒.๖.๑.๑.๑ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในงานลาดแอสฟัลท์ Prime Coat 
- เครื่องพ่นแอสฟัลท์ (Asphalt Distributor) 
- เครื่องกวาดฝุ่น (Rotary Broom) / รถฟาร์มแทรกเตอร์ 
- เครื่องเป่าลม (Blower) 
- รถบรรทุกน้ า 

 
 



 

 

2-25 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

 ๒.๖.๑.๒ งานลาดแอสฟัลท์ Tack Coat 
งานลาดแอสฟัลท์ Tack Coat หมายถึง การลาดแอสฟัลท์ชนิดเหลวลงทับบนชั้นลาดแอสฟัลท์Prime 

Coat ที่ทิ้งไว้นานจนไม่สามารถเป็นตัวยึดเหนี่ยวกับชั้นผิวทางที่จะก่อสร้างใหม่ หรือลาดลงบนชั้นรองผิวทางที่
จะก่อสร้างชั้นผิวทางทับลงไป 

งานลาดแอสฟัลท์ Tack Coat มีข้ันตอนการก่อสร้าง โดยสังเขป ดังนี้ 
- การเตรียมชั้น Prime Coat เดิมที่ทิ้งไว้นานหรือชั้นรองผิวทาง กรณีที่พ้ืนผิวที่จะท า Tack Coat 

ไม่สม่ าเสมอหรือเป็นคลื่นต้องตัดแต่งให้สม่ าเสมอ ถ้ามีหล่อบ่อจะต้องตัดหรือขุดออกแล้วท าการ
ซ่อมแล้วบดทับแน่นเสียก่อน เพ่ือให้มีผิวที่เรียบสม่ าเสมอก่อนการท า Tack Coat 

- พ้ืนผิวเดิมที่จะท า Tack Coat จะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นและวัสดุอื่นๆ ปะปน 
- กรณีที่พ้ืนทางเดิมได้ท า Prime Coat ทิ้งไว้นานจนกระทั่งไม่สามารถยึดเหนี่ยวกับผิวทางที่จะ

ก่อสร้างภายหลัง หรือสกปรกจนไม่สามารถท าให้สะอาดได้โดยการขูด การล้างและวิธีการท า
ความสะอาดที่ได้ก าหนดไว้ ก็ให้ท า Tack Coat 

- การท า Tack Coat ให้ด าเนินการล่วงหน้าก่อนการก่อสร้างชั้นผิวทางใดๆ ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยก าหนดพ้ืนที่ที่จะท า Tack Coat ให้พอดีที่จะก่อสร้างชั้นผิวทางเสร็จภายในวัน
เดียวกัน ไม่อนุญาตให้ทิ้งไว้ข้ามคืน เพราะอาจจะท าให้พื้นทางหรือผิวทางเดิมสกปรกอีกได้ 

 
รูปที่ 2-36 งานลาดแอสฟัลท์ Tack Coat 

 ๒.๖.๑.๒.๑ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในงานลาดแอสฟัลท์ Tack Coat 
- เครื่องพ่นแอสฟัลท์ (Asphalt Distributor) 
- เครื่องกวาดฝุ่น (Rotary Broom) 
- เครื่องเป่าลม (Blower) 
- รถบรรทุกน้ า 



 

 

2-26 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

 ๒.๖.๑.๓ งานแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) 
 งานแอสฟัลท์คอนกรีต หมายถึง การก่อสร้างชั้นพ้ืนทางปรับระดับ รองผิวทาง (Binder Course) ผิว
ทาง (Wearing Course) ด้วยวัสดุผสมที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวมกับแอสฟัลท์ซีเมนต์ โดยการปู
หรือเกลี่ยแต่ง และบดทับบนชั้นทางใดๆ ที่เตรียมไว้แล้ว ให้ได้แนว และรูปร่าง ตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

 
รูปที่ 2-37 งานแอสฟัลท์คอนกรีต 

 ๒.๖.๑.๓.๑ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในงานแอสฟัลท์คอนกรีต 
- โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) 
- รถบรรทุก ๑๐ ล้อ / รถบรรทุกพ่วง 
- เครื่องปู (Paver of Finisher) / รถเกลี่ยปรับระดับ 
- รถบรรทุกน้ า 
- เครื่องกวาดฝุ่น / เครื่องเป่าลม 
- เครื่องจักรบดทับ 
 รถบดล้อเหล็ก ๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ ตัน และสามารถเพ่ิมน้ าหนักได้จนมีน้ าหนักไม่น้อย

กว่า ๑๐ ตันจะต้องมีน้ าหนักต่อความกว้างของล้อรถบดไม่น้อยกว่า ๓.๘ กิโลกรมัต่อมิลลิเมตร 
 รถบดล้อยาง ต้องมีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพ่ิมน้ าหนักได้ มีล้อยางไม่

น้อยกว่า ๙ ล้อ เป็นชนิดผิวหน้าเรียบ 
 รถบดสั่นสะเทือน ต้องมีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๔ ตัน ส าหรับชั้นทางแอสฟัลท์คอนกรีตที่มี

ความหนาไม่เกิน ๓.๕ ซม. และต้องมีขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ส าหรับชั้นทางแอสฟัลท์คอนกรีตที่มี
ความหนาตั้งแต่ ๔.๐ ซม. ขึ้นไป 



 

 

2-27 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

 

 
รูปที่ 2-38 ประเภทเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานแอสฟัลท์คอนกรีต 

 ๒.๖.๒ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 
 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หมายถึง การก่อสร้างผิวทางคอนกรีต ทั้งที่เสริมเหล็กและไม่
เสริมเหล็ก บนชั้นทางใดๆ ที่ได้เตรียมไว้แล้ว ด้วยส่วนผสมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่มีคุณภาพตามที่
ก าหนด ให้ได้แนว ระดับ และรูปร่าง ตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 



 

 

2-28 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

   
                              ติดตัง้แบบหล่อ            งานตรวจสอบระดับแบบหล่อ 

   
                   งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต            งานเกลี่ยทรายและบดทับ 

   
                          งานเทคอนกรีต      งานปาดแต่งผิวคอนกรีต 

   
      การกวาดผิวคอนกรีต   งานเลื่อยตัดรอยต่อ   การยาแนวรอยต่อ 

รูปที่ 2-39 ขั้นตอนในงานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 



 

 

2-29 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางส าหรับพนักงานขับเครื่องจักรกล 

 ๒.๖.๒.๑ ประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในงานปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 
- โรงงานผสมคอนกรีต (Concrete Mixing Plant) 
- รถผสมคอนกรีต 
- เครื่องปแูละแต่งผิวชนิดตั้งแบบหล่อ/ เครื่องปูและแต่งผิวชนิดเลื่อน 
- รถบรรทุกน้ า 
- รถบรรทุก / รถบด / เครื่องบดอัดดิน 
 

เอกสารอ้างอิง 
๑. ทางหลวง, กรม. ๒๕๓๕. รายละเอียดและข้อก าหนดการก่อสร้างทางหลวง. เล่มที่ ๑. กรุงเทพฯ. 
๒. ทางหลวง, กรม. ๒๕๕๐. คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง. เล่มที่ ๒. กรุงเทพฯ. 
๓. ทางหลวง, กรม. ๒๕๕๔. DESIGN GUIDELINE ประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians) 

และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง (Road Widening). กรุงเทพฯ. 
๔. ยรรยง ทรัพย์สุขอ านวย,๒๕๓๔.การส ารวจเส้นทาง, พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ. 
๕. ยรรยง ทรัพย์สุขอ านวย, ๒๕๔๗ วิศวกรรมส ารวจ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพฯ. 
๖. ส านักงบประมาณ. ๒๕๔๕. คู่มือการจัดท าแผนงานก่อสร้างทางโดยวิธีด าเนินการเอง ส าหรับ 

กรมทางหลวง. (ส าเนา). 

 

 



 



บทที่ 3 
โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 

 
ส าหรับเครื่องจักรกลแต่ละชนิดที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักรกลที่สมบูรณ์สามารถปฏิบัติงานได้ตาม

คุณลักษณะของเครื่องจักรกลประเภทนั้นๆ ไดจ้ะต้องมีระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท างานสอดประสานกัน ซึ่งแบ่งตาม
ระบบและหน้าที่การท างานได้ดังต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกลโดยทั่วไป 

1.1  ระบบแชสซีส์และกันสะเทือน (000) 
ส าหรับแชสซีส์หรือโครงรถท าหน้าที่เสมือนกระดูกของเครื่องจักรมีไว้ส าหรับจับยึดอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  

เพ่ือให้เป็นเครื่องจักรกลมีระบบการท างานที่สมบูรณ์และมีความแข็งแรงส่วนระบบกันสะเทือนนั้นท าหน้าที่ในการลด
แรงกระแทกและเพ่ิมความนิ่มนวลในการขับข่ีซึ่งจะประกอบด้วย   

- เพลาไม่ขับเคลื่อนเช่น เพลาล้อหน้า เพลาโบกี้ 
- แชสซีส์หรือโครงรถ 

 

 
รูปที่ 3.1 ตัวอย่างแชสซีส์ของรถบรรทุกและรถเกลี่ย 

 
รูปที่ 3.2 แชสซีส์ของรถบรรทุกขนาดเล็กเมื่อประกอบเข้ากับชิ้นส่วนระบบต่างๆ 



 
3-2 บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 

 
 1.3 อุปกรณ์ยึดจับและกันสะเทือน ได้แก่ โช๊คอัพ แหนบ ลูกยางกันสะเทือน คอยล์สปริงปีกนก 
 

 
รูปที่ 3.3 ระบบกันสะเทือนของรถบรรทุกด้านหน้าและด้านหลัง 

1.2 ระบบส่งก าลัง (010) 
หน้าที่ของระบบส่งก าลังเครื่องจักรกล 

เพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอดก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังอุปกรณ์ที่จะท างานให้เหมาะสมกับสภาวะการ
ท างานนั้นระบบส่งก าลังของเครื่องจักรกลก็จะต้องสามารถท าหน้าที่ที่ส าคัญ ๆ คือ 

1. เชื่อมต่อและตัดก าลังที่จะส่งจากตัวต้นก าเนิดไปยังอุปกรณ์ที่จะท างานเพ่ือที่จะสนองตอบสภาวะ
การท างานของเครื่องจักรกลในกรณีที่เครื่องจักรกลนั้น มิได้ท างานต่อเนื่องตลอดเวลาจะต้องมีการ
หยุดท างาน และจะต้องมีการหยุดเพ่ือเปลี่ยนสภาวะการท างาน เช่นเปลี่ยนความเร็ว หรือเปลี่ยน
ทิศทางของการเคลื่อนที่ เป็นต้น 

2. เปลี่ยนอัตราส่วนความเร็วได้ตามต้องการระบบถ่ายทอดก าลังจะต้องสามารถเปลี่ยน อัตราส่วน
ความเร็วได้ตามต้องการซึ่งก็หมายความว่าที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์อันใดอันหนึ่งจะต้องสามารถ
เลือกความเร็วของอุปกรณ์ท างานได้หลายความเร็วตามสภาวะของงาน 

3. กลับหรือเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่เครื่องจักรกลจะต้องสามารถเดินหน้าหรือถอยหลังได้ดังนั้น
ระบบถ่ายทอดก าลังจงต้องสามารถกลับทิศทางของการเคลื่อนที่ได้เมื่อต้องการ 

4. แบ่งก าลังและจัดความเร็วระหว่างล้อสองด้านของเครื่องจักรกลในขณะเคลื่อนที่ และขณะเลี้ยว
ในทางโค้ง เพ่ือให้เครื่องจักรกลล้อยางสามารถเคลื่อนที่ในทางโค้งได้ ดีระบบถ่ายทอดก าลังจะต้อง
สามารถท าให้ล้อทั้งสองด้านมีความเร็วไม่เท่ากัน 

ส่วนประกอบระบบส่งก าลัง 
1. เพลากลาง หรือเพลาขับเคลื่อนประกอบด้วยกากบาทเพลากลางและลูกปืนเพลากลางท าหน้าที่

ส่งและถ่ายทอดก าลังต่อไปยังชุดเฟืองท้าย 



 
บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 3-3 

 
รูปที่ 3.4 แสดงส่วนประกอบของเพลากลาง 

2. คลัตช์ / ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ / ไฮดรอสแตติค 
คลัตช์ (Clutch) ท าหน้าที่ตัดต่อและส่งก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังชุดเกียร์ เพ่ือให้การออกตัวเป็นไปอย่าง

นุ่มนวลและเปลี่ยนความเร็วโดยการเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการ คลัตช์ที่ใช้กันมากในเครื่องจักรกลหนักมีดังนี้ 
1.) คลัตช์แบบแผ่นชนิดแห้ง (Dry–Type Disk Clutch) ประกอบด้วยตัวขับ (ฟลายวีลของเครื่องยนต์) ตัวที่

ถูกขับคือแผ่นคลัตช์ซึ่งสวมอยู่กับเพลาเกียร์ และชุดกดแผ่นคลัตช์ (Pressure Plate) ซึ่งกดแผ่นคลัตช์ให้
แนบกับฟลายวีล 

 
รูปที่ 3.5 จานกดคลัตช์และแผ่นคลัตช์          รูปที ่3.6 ชุดคลัตช์แบบแห้งชนิดหลายแผ่น 

2.) คลัตช์แบบแผ่นชนิดเปียก (Wet–Type Disk Clutch) แผ่นคลัตช์ชนิดนี้จะแช่อยู่ในอ่างน้ ามันหรือมี
น้ ามันฉีดเข้าไป ประกอบด้วยแผ่นขับ (Driving Plate) ท าด้วยเหล็กกล้า และแผ่นถูกขับ (Driven 
Plate) ท าด้วยทองแดงผสมดีบุก แผ่นขับมีเฟืองอยู่ด้านนอกและแผ่นถูกขับมีเฟืองอยู่ด้านใน 

 
รูปที่ 3.7 ชุดคลัตช์แบบเปียกท างานโดยใช้แรงดันน้ ามัน 



 
3-4 บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 

ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (Torque Converter) ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ในระบบส่งก าลังจะท าหน้าที่ 3   
ประการ คือ 1.) จะท าหน้าที่ตัดต่อก าลังจากเครื่องยนต์เช่นเดียวกับคลัตช์ 
  2.) เพ่ิมโมเมนต์แรงบิดของเครื่องยนต์ 
  3.) ให้อัตราส่วนความเร็วได้หลายอัตรา 

 
รูปที่ 3.8 ส่วนประกอบของทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 

ทอร์คคอนเวอร์เตอร์จะท างานโดยอาศัยของเหลวเป็นตัวกลางซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วน ที่ส าคัญๆ 3 ส่วนคือ 
1) ปั๊มจะติดอยู่กับเพลาจากเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์หมุน ใบพัดของปั๊มจะหมุนเหวี่ยงของเหลว

ออกไปจากตัวปั๊ม 
2) เทอร์ไบน์(turbine)ซึ่งจะติดอยู่กับเพลาที่จะส่งก าลังออกไป เมื่อเทอร์ไบน์ได้รับแรงปะทะของ

ของเหลวจะท าให้เทอร์ไบน์หมุนซึ่งจะพาให้เพลาหมุนส่งก าลังออกไป  
3) สเตเตอร์ (stater) จะเป็นช่องทางที่ท าหน้าที่เปลี่ยนทิศทางไหลของของเหลวที่ออกจากเทอร์ไบน์

ให้ไหลกลับเข้าปั๊มท าให้สามารถเพ่ิมโมเมนต์บิดที่ออกมาจากเครื่องยนต์ได้ 
ส่วนระบบไฮดรอสแตติค เป็นการส่งก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังปั๊มไฮดรอลิคและขับดันน้ ามันไฮดรอลิคให้มี

แรงดันสูงส่งไปยังมอเตอร์ไฮดรอลิค  และเปลี่ยนเป็นการหมุนเพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์อ่ืนๆ ต่อไป 
 

 
รูปที่ 3.9 ระบบการส่งก าลังแบบไฮดรอสแตติค (Hydrostatic drive) 

3. ห้องเกียร์ 
ห้องเกียร์แบบธรรมดา(Mechanical Transmission) ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนอัตราส่วนความเร็ว และกลับทิศ

ทางการเคลื่อนที่โดยการเปลี่ยนทิศทางการหมุน 



 
บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 3-5 

 
 

รูปที่ 3.10 ห้องเกียร์แบบ (sliding gear) ชนิดเพลาขนานกัน       รูปที่ 3.11 ห้องเกียร์แบบ (collar shift) 
 

ห้องเกียร์แบบใช้น้ ามันช่วย Hydraulic assist transmission) ห้องเกียร์แบบนี้บางครั้งเรียกว่า Power shift 
transmission จะมีลักษณะการท างานเหมือนกันกับห้องเกียร์แบบธรรมดา แต่ห้องเกียร์แบบนี้ใช้น้ ามันช่วยจะไม่ต้อง
เลื่อนเฟืองเข้าไปขบกัน หรือเลื่อนปลอกเข้าไปสวมกับเฟืองให้หมุนติดไปกับเพลา เพราะใช้ชุดคลัตช์แบบใช้น้ ามันดัน  
(hydraulic – clutch) ช่วยในการเชื่อมต่อ 

 
รูปที่ 3.12 ห้องเกียร์แบบใช้น้ ามันช่วยชนิดเพลาขนาน ใช้ชุดเฟืองฟันตรงหรือฟันเอียง 

4. เฟืองท้าย (Differential) ท าหน้าที่รับก าลังจากเกียร์แล้วส่งไปยังเพลาขับล้อทั้งสองข้าง และจะท าหน้าที่
เปลี่ยนทิศทางการหมุนและปรับความเร็วของเพลาที่ขับไปยังล้อทั้งสองข้างให้เหมาะสมเมื่อมีการเลี้ยวใช้ส าหรับ
เครื่องจักรกลชนิดล้อยาง 

 



 
3-6 บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 

  
รูปที่ 3.13 เฟืองท้าย (Differential) รูปที่ 3.14 Differential - lock 

 เฟืองท้ายก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือขณะที่ล้อข้างใดข้างหนึ่งสัมผัสพ้ืนหรือมีแรงกดน้อยก็จะเกิดอาการล้อ
หมุนฟรเีนื่องจากเพลาทั้งสองข้างเป็นอิสระต่อกัน  จะท าให้รถติดหล่มโคลนได้ง่าย  จึงต้องมีอุปกรณ์ช่วยล็อคเพลาให้
หมุนไปพร้อมกันได้คือชุดDifferential - lock 

ชุดขับเคลื่อนท้าย(Final drive) เป็นอุปกรณ์ส่วนท้ายของระบบส่งก าลังของเครื่องจักรกล ส าหรับ
เครื่องจักรกลงานก่อสร้างขนาดใหญ่จะมีการทดรอบลงเพ่ือเพ่ิมแรงบิดในล้อขับหรือล้อเฟือง (sprocket) 

 
รูปที่ 3.15 ชุดขับเคลื่อนท้ายแบบ (spur gear)         รูปที ่3.16 ชุดขับเคลื่อนท้ายแบบ (planetary)  

 ชุดส่งก าลังชนิดใช้ไฟนัลไดร์ฟและเทนเด็มส าหรับรถเกลี่ย 

 
รูปที่ 3.17 ระบบส่งก าลังของรถเกลี่ย 



 
บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 3-7 

1.3 ระบบเครื่องยนต์ (020) 
เครื่องยนต์คือเครื่องมือกลชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนจากการสันดาปภายในห้องเผาไหม้ให้เป็น

พลังงานกล เครื่องยนต์ท าหน้าที่เป็นเครื่องต้นก าลังให้แก่เครื่องจักรกลและเป็นที่จับยึดอุปกรณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง กรองเชื้อเพลิง ปั้มลม มอเตอร์สตาร์ท เยนเนอเรเตอร์ เป็นต้น   

 
รูปที่ 3.18 เครื่องยนต์ต้นก าลังและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

 แตเ่นื่องจากเครื่องจักรกลงานก่อสร้างทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรกลงานดินจะต้องท างานในสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท างานหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน เคลื่อนที่ไปบนพ้ืนที่ขรุขระหรือลาดเอียงอีกทั้งต้อง
ท างานภายใต้สภาวะของอากาศที่สกปรกเต็มไปด้วยฝุ่นละอองดังนั้นเครื่องยนต์ส าหรับเครื่องจักรกลงานก่อสร้างทาง
จึงต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ 

1. จะต้องมีสมรรถนะสอดคล้องกับการท างานของเครื่องจักรกล 
2. จะต้องท างานได้ภายใต้สภาวะหนัก และต่อเนื่อง 
3. จะต้องสามารถรับแรงกระแทกจากภายนอกได้ คือ ตัวเครื่องยนต์จะต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ 
4. จะต้องมีการบ ารุงรักษาน้อย และประหยัดค่าใช้จ่าย 
5. จะต้องสามารถท างานได้ในสภาวะของอากาศโดยรอบที่สกปรกมีฝุ่นละออง 
6. จะต้องสามารถท างานได้ในที่ขรุขระและลาดเอียง 
จากคุณสมบัติต่างๆ ข้างต้น เครื่องจักรกลส่วนใหญ่โดยทั่วๆ ไปจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล เป็นตัวต้นก าลัง

มากกว่าเครื่องยนต์เบนชินทั้งนี้เนื่องจาก 
1. การสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (fuel consumption) ของเครื่องยนต์ดีเซลจะน้อยกว่าเครื่องยนต์

เบนซิน อีกท้ังราคาน้ ามันดีเซลยังถูกกว่าราคาน้ ามันเบนชินอีกด้วย 
2.เครื่องยนต์ดีเซลมีความคงทนและแข็งแรงกว่าเครื่องยนต์เบนชิน 
3. เครื่องยนต์ดีเซล จะมีการบ ารุงรักษาน้อยกว่าเครื่องยนต์เบนชิน 
อย่างไรก็ตามเครื่องจักรกลงานก่อสร้างบางชนิดและบางขนาดยังใช้เครื่องยนต์เบนชินเป็นเครื่องต้นก าลังซึ่ง

โดยทั่วไปก็จะใช้กับเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ต้องการให้น้ าหนักเบาเพ่ือ ให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือต้องการให้
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เครื่องจักรกลมีขนาดเล็กเช่น เครื่องสูบน้ าขนาดเล็ก เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องจี้คอนกรีตและเครื่องอัดอากาศขนาด
เล็ก 
 ส่วนประกอบระบบเครื่องยนต์ 

1. ระบบดูดอากาศ (Intake System) ประกอบด้วยหม้อกรอง, ไส้กรอง, ท่ออากาศ,เทอร์โบชาร์จ, อินเตอร์
คูลเลอร์ ฯลฯ ท าหน้าที่น าเอาอากาศที่สะอาดเข้ากระบอกสูบตามปริมาตรที่เครื่องยนต์ต้องการ 

 
รูปที ่3.19 ระบบน าอากาศแบบเทอร์โบชาร์จท างานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ที่นิยมใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลปัจจุบัน 

2. ระบบระบายความร้อน (Cooling System) ประกอบด้วยหม้อน้ า, ปั้มน้ า, ท่อฯลฯ ระบบระบายความ
ร้อนของเครื่องยนต์จะท าหน้าที่ 2 ประการคือ 

1. เพ่ือป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนจนเกินไปโดยทั่วไปชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์จะถูกออกแบบให้
ท างานภายใต้อุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิหนึ่งหากอุณหภูมิของเครื่องยนต์ร้อนจนเกินไปก็จะท าให้
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์บางชิ้นหลอมละลาย และท าให้เครื่องยนต์ช ารุดระบบหล่อเย็นจะท าหน้าที่
น าเอาความร้อนส่วนที่เกินออกไปจากเครื่องยนต์ 

2. เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหากเครื่องยนต์อุณหภูมิต่ าเกินไปก็
จะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์เช่นกัน คือจะเกิดการสึกหรอมากเนื่องจากระบบหล่อลื่นท างานได้ไม่
เต็มที่นอกจากนี้การสิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงก็จะสูงขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ยังช่วยระบายความร้อนของระบบอ่ืนได้ด้วยเช่น ระบบปรับ
อากาศ ออล์ยคูลเลอร์ อินเตอร์คูลเลอร์ เป็นต้น 

 
รูปที่ 3.20 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ 
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ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
1. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งจะให้อากาศไหลผ่านเครื่องยนต์ โดยความร้อนจากเครื่องยนต์จะ

ถ่ายเทให้กับอากาศที่ไหลผ่านโดยตรง 
2. ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งจะให้ของเหลวคือน้ า (โดยทั่วไปจะใช้น้ า) หรือน้ ามันเครื่องของ

เครื่องยนต์เองไหลผ่านช่องต่างๆ ที่จัดท าขึ้นในตัวเครื่องยนต์เพ่ือให้ความร้อนจากเครื่องยนต์ถ่ายเทให้กับน ้าแล้วน ้าที่
ร้อนก็จะไหลผ่านหม้อน ้าหรือออล์ยคูลเลอร์ซึ่งความร้อนจะถูกถ่ายเทให้อากาศอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นน ้าก็จะไหลกลับ
เข้าสู่เครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งในระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือน ้าประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ส าคัญ ๆ คือ 

1) หม้อน้ า (radiator) ซึ่งจะเป็นตัวถ่ายเทความร้อนจากน้ าไปสู่อากาศโดยรอบและจะเป็นถังเก็บน ้า
เพ่ือให้น ้ามีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในการหมุนเวียน 

2) พัดลม (fan) ซ่ึงจะท าหน้าที่บังคับให้อากาศไหลผ่านหม้อน ้าด้วยปริมาณท่ีเพียงพอ 
3) ปั๊มน้ า (water pump) ซึ่งจะท าหน้าที่ให้น้ าไหลหมุนเวียนด้วยปริมาณที่เพียงพอ 
4) 2.4 เทอร์โมสตัต (thermostat) ซึ่งจะท าหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน ้าที่ไหลผ่านเครื่องยนต์ ให้

อยู่ในช่วงที่เหมาะสมในการใช้งาน 

 
รูปที่ 3.21 ส่วนประกอบของชุดหม้อน้ าระบายความร้อน 

3. ระบบหล่อลื่น (Lubrication System) ประกอบด้วย ปั้ม, ท่อ, รีลีฟวาวล์, ออยคูเลอร์ไส้กรองฯลฯ มี
ความจ าเป็นต่อเครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นมีหน้าที่ดังนี้ คือ 

- ลดความฝืดระหว่างชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว 
- ระบายและถ่ายเทความร้อน 
- ป้องกันมิให้ก๊าชรั่วออกจากช่องระหว่างแหวนลูกสูบและผนังกระบอกสูบ 
- ท าความสะอาดโดยการชะล้างชิ้นส่วนต่าง ๆ 
- ช่วยลดเสียงดังที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนต่าง ๆ 



 
3-10 บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 3.22 ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ที่ต้องใช้การหล่อลื่น 

1.4 ระบบไฟฟ้า (030) 
หน้าที่หลักของระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกล คือ การสตาร์ทเครื่องยนต์และหน้าที่ต่อมาคือให้  ไฟแสงสว่าง 

เกจวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในตัวรถ(ส าหรับเครื่องยนต์รถบรรทุกรุ่นใหม่บางรุ่นจะมีตัวชุดอิเล็คโทรนิค
ควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงด้วย)ระบบไฟฟ้าประกอบด้วย 

1. แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ทางเคมีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า  ท าหน้าที่เป็นตัวเก็บ
พลังงานไฟฟ้าเพ่ือจ่ายให้อุปกรณ์อ่ืนๆของเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 3.23 แบตเตอรี่ซึ่งภายในมีแผ่นธาตุเป็นส่วนประกอบส าคัญ 

2. อัลเทอร์เนเตอร์หรือไดชาร์จเป็นตัวสร้างพลังงานไฟฟ้า โดยเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ
ประจุเข้าไปในแบตเตอรี่ให้มีไฟเต็ม 

 
รูปที่ 3.24 อัลเทอร์เนเตอร์ หรือไดชาร์จ    
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3. มอเตอร์สตาร์ทมอเตอร์จะหมุนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพ่ือสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติด เมื่อ
เครื่องยนต์ติดแล้วระบบนี้จะไม่ท างานขณะใช้งานเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 3.25 มอเตอร์สตาร์ท 

4. ไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณมีหน้าที่ให้แสงสว่างขณะใช้งานเครื่องจักรกลและเป็นสัญญาณไฟเตือน เช่น 
ไฟเบรก,ไฟเลี้ยว,ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น 

 
รูปที่ 3.26 ชุดไฟท้ายและชุดไฟหน้าซึ่งจะรวมไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณไว้ด้วยกัน 

5. มาตรวัดและสัญญาณเตือนมีหน้าที่บอกสภาพการใช้งานและเตือนให้รู้เมื่อระบบหรืออุปกรณ์ท างาน
ผิดปรกติ เช่น มาตรวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น แรงดันน้ ามันเครื่อง ชั่วโมงการท างาน ความเร็ว เป็นต้น ส่วนสัญญาณ
เตือนจะแสดงให้เห็นในลักษณะไฟเตือนบนแผงหน้าปัด เช่น ไฟเลี้ยว กรองตัน แรงดันน้ ามันต่างๆ เป็นต้น 

 
รูปที่ 3.27 มาตรวัดและสัญญาณเตือนจะรวมอยู่ในชุดแผงหน้าปัทม์ 

1.5 ระบบเชื้อเพลิง (040) 
เป็นระบบหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับเครื่องยนต์ หน้าที่ของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ จะท าหน้าที่ 5  

ประการ คือ 
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1.) จะต้องส่งน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ด้วยปริมาณที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้และให้งานออกมา
ตามท่ีต้องการ 

2.) จะต้องส่งน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าเผาไหม้ตามก าหนดเวลาเพ่ือให้ได้ก าลังสูงสุด ซึ่งการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเข้า
ก่อนหรือหลังเวลาที่เหมาะสมจะท าให้เครื่องยนต์สูญเสียก าลังที่ควรจะได้ไป 

3.) จะต้องส่งน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ด้วยอัตราที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ตาม
สภาวะการท างานของเครื่องยนต์ 

4.) จะต้องส่งน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้เป็นฝอยละออง เพ่ือให้สามารถระเหยและผสมกับอากาศได้
อย่างรวดเร็ว และเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ 

5.) จะตอ้งส่งน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้อย่างทั่วถึง  เพ่ือให้สามารถผสมกับออกซิเจนให้ได้มากที่สุด ซึ่ง
จะท าให้เครื่องยนต์เดินอย่างราบเรียบและให้ก าลังออกมาสูงสุด 

ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญ คือ  

 
รูปที่ 3.28 ส่วนประกอบของระบบน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล 

1. ถังน้ ามัน (Fuel tank) ใช้เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงและรับน้ ามันไหลกลับจากหัวฉีด 
2. ปั๊มส่งน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel transfer pump) บางครั้งเรียกว่าปั๊มแรงดันต่ า หรือฟีดปั๊ม ใช้ในการ

ปั๊มน้ ามันจากถังน้ ามันผ่านกรองน้ ามันเชื้อเพลิงไปยังปั๊มฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง 
3. กรองน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel filters) ใช้ในการกรองฝุ่นผงที่ปนอยู่กับน้ ามันเชื้อเพลิงก่อนที่จะส่งน้ ามัน

เชื้อเพลิงไปยังปั๊มหัวฉีด 
4. ปั๊มฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง (Injection pump) บางครั้งเรียกว่าปั๊มแรงดันสูง หรือปั๊มหัวฉีด ใช้ในการปั๊มน้ ามัน

เชื้อเพลิงด้วยแรงดันสูงไปยังหัวฉีด ด้วยปริมาณและตามก าหนดเวลาที่ต้องการเวลาในการฉีดเชื้อเพลิงจะถูกควบคุม
โดยกลไกเพ่ือให้สอดคล้องกับอัตราการเร่งและความเร็วของเครื่องยนต์ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลมี
ด้วยกัน 2 ชนิด: 

4.1 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบกลไกซึ่งจะควบคุมปริมาณและเวลาในการฉีดเชื้อเพลิงโดยกลไกซึ่ งแยก
ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
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- ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบแจกจ่ายอาจรู้จักกันในชื่อ “VE” (VerteilerEinspritz ): เป็นค า
ย่อมาจากภาษาเยอรมันปั๊มชนิดนี้มีขนาดกะทัดรัดและมีน้ าหนักเบาใช้กับเครื่องยนต์
ประเภทรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก 

- ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบแถวเรียงปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบแถวเรียงจะมีลักษณะโครงสร้างที่
ซับซ้อนเพราะว่ามันมีลูกสูบปั๊มหลายตัวในตอนแรกมันถูกใช้กับเครื่องยนต์ส าหรับ
รถบรรทุก 

4.2 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้กล่อง ECU (Electronic Control Unit) ในระบบฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบ D (EFI-D)ระบบ EFI ดีเซลมี 2 ชนิดคือ 

- เครื่องยนต์ดีเซลแบบ EFI ธรรมดาระบบนี้ใช้เซ็นเซอร์ตรวจหาการเปิดของลิ้นเร่งและ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์และ ECU จะค านวณปริมาณการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงและ
เวลาในการฉีดการควบคุมกลไกจะใช้ส าหรับการดูดการจ่ายและขบวนการฉีดเชื้อเพลิง
เป็นพื้นฐานของระบบกลไกเครื่องยนต์ดีเซล 

- เครื่องยนต์ดีเซลแบบEFI คอมมอนเรลน้ ามันเชื้อเพลิงจะถูกท าให้เกิดแรงดันโดยปั๊ม
เชื้อเพลิงและถูกเก็บไว้ในรางหัวฉีดก่อนที่น้ ามันจะถูกจ่ายไปที่หัวฉีด ECUและ EDU 
จะควบคุมปริมาณการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงและเวลาในการฉีดที่ระดับเหมาะสมโดยการ
ท างานและการปิดของหัวฉีดจะสอดคล้องกับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ขั้นตอนนี้คล้ายกับ
ระบบ EFIที่ใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

 
1. ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง     7. ECU 
2. ท่อคอมมอนเรล (รางหัวฉีด)     8. EDU (Electronic Driving Unit) 
3. เซ็นเซอร์แรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง    9. ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
4. ตัวจ ากัดความดัน     10. กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
5. หัวฉีด      11. ลิ้นกันกลับ 
6. เซ็นเซอร์ 

รูปที่ 3.29 วงจรระบบเชื้อเพลิงแบบ EFI คอมมอนเรล 

5. หัวฉีด (Injection nozzles) ใช้ในการท าให้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นละอองและฉีดเข้าห้องเผาไหม้ 
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1.6 ระบบบังคับเลี้ยว (050) 
ระบบบังคับเลี้ยวของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างแบบที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองท าหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางการ

เคลื่อนที่ของตัวเครื่องจักรกลการเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่นี้ก็คือการเปลี่ยนทิศทางไปทางขวาหรือเลี้ยวขวาหรือ
เปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายหรือเลี้ยวซ้ายโดยการเลี้ยวนี้จะต้องสามารถควบคุมได้โดยพนักงานขับเคลื่อน 

สมรรถนะของระบบบังคับเลี้ยวของเครื่องจักรกลล้อยางจะนิยมก าหนดโดยรัศมีวงเลี้ยวด้านนอกซึ่งก็คือระยะ
รัศมีจากจุดศูนย์กลางของการเลี้ยว (Turning center) ไปยังกึ่งกลางของล้อด้านนอกในขณะที่ท าการหักเลี้ยวมาก
ที่สุดส าหรับแบบของการบังคับเลี้ยวของเครื่องจักรกลล้อยางที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 4 แบบคือ 

1. การเลี้ยวด้วยล้อ 
การเลี้ยวด้วยล้อก็คือการบังคับเฉพาะตัวล้อให้หักท ามุมกับแนวตรงซึ่งล้อจะต้องสามารถส่ายไปมาได้รอบ

สลักล้อ (King pin) การควบคุมการท างานโดยทั่วไปจะบังคับด้วยพวงมาลัย (steering wheel) แล้วเปลี่ยนการ
เคลื่อนที่จากการหมุนให้เป็นการโยกไปมาด้วยห้องเกียร์บังคับเลี้ยว (steering gearbox) จากห้องเกียร์ก็จะต้องมีชุด
แขนต่อเพ่ือไปผลักให้ล้อหักท ามุมกับแนวตรงการเลี้ยวล้อของเครื่องจักรกลล้อยางที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบันนั้นจะมีการเลี้ยวอยู่ 4 วิธีคือ 

1.1 การเลี้ยวล้อหน้า(front wheel steering)จะเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากและสะดวกในการควบคุม
เพราะเป็นการเลี้ยวเช่นเดียวกับรถยนต์ซึ่งพนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลจะคุ้นเคยกับการขับรถยนต์
ดีอยู่แล้วการเลี้ยวล้อหน้านี้รอยทางเดินของล้อหลังจะไม่ทับกับล้อหน้าแต่จะอยู่ด้านในของรอย
ทางเดินของล้อหน้า 

1.2 การเลี้ยวล้อหลัง (rear wheel steering) จะเป็นการหักล้อหลังซึ่งจะท าให้รอยทางเดินของล้อหน้าอยู่
ด้านในของรอยทางเดินของล้อหลัง จึงเหมาะสมกับเครื่องจักรกลบางประเภทเช่น รถยก (fork lift) 
ท าให้สะดวกในการท างานเคลื่อนย้ายและวางของแต่เนื่องจากล้อที่เลี้ยวอยู่ด้านหลังคนขับจะไม่
สะดวกในการท างานในที่จ ากัด 

1.3 การเลี้ยวทั้งล้อหน้าและล้อหลังในทิศทางตรงกันข้าม(coordinated steering) จะเป็นการหักล้อหน้า
และล้อหลังพร้อมกันแต่ในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งท าให้รอยของล้อหน้าและล้อหลังเป็นรอยเดียวกันไม่
ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลัง เป็นผลให้แรงต้านการหมุนของล้อลดลงในกรณีที่ขับเคลื่อนไปบนพ้ืนที่
อ่อนเพราะล้อหนึ่งจะบดทับพ้ืนเตรียมไว้ให้อีกล้อหนึ่งแต่การลอยตัวจะไม่ดีและการเลี้ยวแบบนี้ จะ
สามารถควบคุมตัวรถได้ง่ายในขณะท างานบรรทุกหรือยกของ เต็มที่ 

1.4 การเลี้ยวทั้งล้อหน้าและล้อหลังในทิศทางเดียวกัน (crab steering) จะเป็นการหักล้อหน้าและล้อหลัง
พร้อมกันในทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้ตัวเครื่องจักรเคลื่อนที่ไปเป็นแนวเส้นตรงที่ท ามุมกับแนวของตัว
รถ ถ้าล้อหน้าและล้อหลังหักท ามุมเท่ากันการเลี้ยวแบบนี้ล้อทุกล้อจะมีรอยคนละรอยท าให้การ
ลอยตัวของเครื่องจักรกลดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยวอีกสามแบบ 



 
บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 3-15 

 
รูปที่ 3.30 การเลี้ยวล้อในลักษณะต่างๆ 

ในระบบการเลี้ยวล้อยังสามารถแบ่งออกเป็นแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของก าลังงานที่ ใช้ ในการบังคับการ
เลี้ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 

- การเลี้ยวแบบธรรมดา (manual wheel steering)คือการเลี้ยวโดยใช้ก าลังจากการใช้มือหมุนพวงมาลัย
โดยตรงไปบังคับให้ล้อหักเลี้ยว ระบบการเลี้ยวแบบนี้จะท างานโดยเมื่อหมุนพวงมาลัยแกนพวงมาลัยซึ่ง
ต่อเข้ากับห้องเกียร์บังคับเลี้ยวจะท าให้แขนท่ีต่อออกห้องเกียร์บังคับเลี้ยวโยกไปมาต่อจากแขนดังกล่าวก็
จะมีข้อต่อและแขนต่อไปผลักให้ล้อเลี้ยวหักเลี้ยวไป 

 
รูปที่ 3.31 การเลี้ยวแบบธรรมดาหรือแบบกลไก 

- การเลี้ยวโดยใช้ก าลังช่วย (power booster steering) เป็นการเลี้ยวโดยการใช้ก าลังจากภายนอกมา
ช่วยนอกเหนือจากก าลังจากการหมุนพวงมาลัยด้วยมือซึ่งนิยมใช้ก าลังจากน ้ามันไฮดรอลิกที่มีความดัน
สูงส่วนการท างานก็จะคล้ายกับการเลี้ยวแบบธรรมดา คือเมื่อหมุนพวงมาลัยแกนพวงมาลัยก็จะไปหมุน
ห้องเกียร์บังคับเลี้ยวท าให้แขนที่ต่อออกจากห้องเกียร์บังคับเลี้ยวโยกไปมาและจากแขนที่ต่อออกจาก
ห้องเกียร์บังคับเลี้ยวนี้จะต่อเข้ากับระบบไฮดรอลิก คือ วาล์วควบคุมการกระบอกไฮดรอลิกซึ่งเป็น
อุปกรณ์เพ่ิมเติมจากระบบบังคับเลี้ยวแบบธรรมดา 
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รูปที่ 3.32 การเลี้ยวโดยใช้ก าลังช่วยหรือพวงมาลัยเพาเวอร์ 

-    การเลี้ยวโดยใช้ระบบไฮดรอลิคล้วน (full hydraulic steering) เป็นการเลี้ยวโดยการใช้กระบอกไฮดรอ
ลิคของระบบไฮดรอลิคไปดันชุดแขนต่อเพ่ือจะท าให้ล้อหักไปโดยตรงการควบคุมของการเลี้ยวแบบนี้จะ
นิยมใช้คันควบคุม (control lever) มากกว่าจะใช้พวงมาลัย 

 2. การเลี้ยวโดยการหักล าตัว 
เครื่องจักรกลที่มีการเลี้ยวโดยการหักล าตัวจะต้องแบ่งตัวรถออกเป็นส่วนและต่อส่วนของตัวรถเข้าด้วยกัน

โดยใช้สลักและบานพับซึ่งจะท าให้ส่วนของตัวรถท่ีจะหักเลี้ยวส่ายไปมาได้ 
เนื่องจากการเลี้ยวแบบนี้ต้องผลักให้ส่วนของล าตัวส่ายไปจึงจ าเป็นจะต้องใช้ก าลังมากกว่าการเลี้ยวเฉพาะล้อ

มากจึงนิยมใช้ระบบไฮดรอลิคท าหน้าที่ในการบังคับเลี้ยวซึ่งประกอบด้วยปั๊มไฮดรอลิคเพ่ือส่งน ้ามันผ่านวาล์วควบคุม
ไปยังกระบอกไฮดรอลิคโดยทั่วไปจะใช้กระบอกไฮดรอลิค2 อันติดตั้งที่ด้านข้างของสลักและบานพับข้างละอัน ซึ่งตัว
กระบอกจะยึดติดกับส่วนหลังของล าตัว และแกนจะยึดติดกับส่วนหน้าของล าตัว 

ในปัจจุบันการเลี้ยวโดยการหักล าตัวเป็นที่นิยมกันมากเพราะระบบไฮดรอลิคได้รับการพัฒนาจนเป็นระบบที่
มีประสิทธิภาพ คงทนและไม่ยุ่งยาก เครื่องจักรกลที่ใช้การเลี้ยวแบบนี้ ได้แก่ รถตักรถเกลี่ยดิน และรถขูด(Scrapper) 
เป็นต้นซึ่งท าให้เครื่องจักรกลเหล่านี้มีความคล่องตัวในการ ท างานสูง 

 
รูปที่ 3.33 การหักเลี้ยวโดยใช้กระบอกไฮดรอลิคหักกลางล าตัวในภาพขวาจะเห็นจุดหมุนที่ท างานเหมือนบานพับ 
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 3. การเลี้ยวโดยใช้ระบบไฟฟ้า 
การเลี้ยวโดยใช้ระบบไฟฟ้าเป็นการบังคับเลี้ยวโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าต่อผ่านชุดเกียร์ทดไปผลักที่ล้อ 

 4. การเลี้ยวโดยการปรับการส่งก าลังไปยังล้อแต่ละข้าง 
เครื่องจักรกลที่มีระบบถ่ายทอดก าลังแบบไฮดรอสแตติคการเลี้ยวแบบนี้ก็สามารถควบคุมได้โดยการควบคุม

การท างานของมอเตอร์ไฮดรอลิคที่ขับล้อแต่ละข้างถ้าต้องการจะเลี้ยวขวา ก็จะหยุดการท างานของมอเตอร์ไฮดรอลิค
ที่ขับล้อด้านขวาหรือให้ท างานโดยการหมุนกลับไปด้านหลั งและให้มอเตอร์ไฮดรอลิคที่ขับล้อด้านซ้ายท างาน 
โดยทั่วไปจะมีคันควบคุม 2 ชุด ชุดหนึ่งส าหรับมอเตอร์ที่ขับล้อด้านขวาและอีกชุดหนึ่งส าหรับมอเตอร์ที่ขับล้อ
ด้านซ้าย 

 
รูปที่ 3.34 การเลี้ยวโดยการปรับการส่งก าลังไปยังล้อแต่ละข้างส าหรับระบบขับเคลื่อนแบบไฮดรอสแตติค 

ส าหรับการเลี้ยวของเครื่องจักรกลตีนตะขาบที่มีการถ่ายทอดก าลังแบบทางกลหรือแบบ ที่ใช้ห้องเกียร์ 
จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ส าคัญ 2 ส่วนคือคลัตช์บังคับเลี้ยว (steering clutch) เพ่ือท าหน้าที่ในการตัดต่อก าลัง
จากห้องเกียร์ไปยังชุดขับเคลื่อนท้ายแต่ละข้าง และเบรกช่วย (brake-assisted steering) เพ่ือท าหน้าที่ในการหยุด
ชุดขับเคลื่อนท้ายแต่ละข้าง 

1.7 ระบบเบรก (060) 
ระบบเบรกของเครื่องจักรกลที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ท าหน้าที่ในการควบคุมความเร็วของตัวเครื่องจักรกลให้

ช้าลง หรือหยุดลงได้ในเวลาอันรวดเร็วเมื่อต้องการเบรกก็คือเครื่องมือที่อาศัยความฝืดระหว่างผิวสัมผัสสองอัน ในการ
เบรกนี้ในทางปฏิบัติจะไม่ให้มากเกินไปจนกระทั่งล้อติดและเกิดการลื่นไถลระบบเบรกสามารถแบ่งตามลักษณะการ
ท างานได้ดังนี้ 

1. ระบบเบรกแบบทางกลก็คือระบบเบรกที่ใช้แรงคนในการดึงหรือดันผ่านกลไกไปดัน หรือดึงให้ผิวสัมผัสที่
ใช้ในการเบรกนั้นติดกัน ระบบเบรกแบบนี้อาจจะเป็นแบบการขยายตัวออกจากด้านในโดยใช้ก้ามเบรก (brake 
shoe) หรืออาจจะเป็นแบบที่รัดตัวจากด้านนอกโดยใช้เบรกเป็นแถบก็ได้ส าหรับเครื่องจักรกลงานก่อสร้างทางแล้ว 
ระบบเบรกแบบทางกลจะไม่ใช้ส าหรับเบรกขณะท างาน เพราะให้ก าลังในการเบรกน้อย แต่ยังมีใช้ส าหรับเบรกขณะ
จอด และเบรกท่ีใช้ช่วยในการบังคับเลี้ยว 
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2. ระบบเบรกแบบไฮดรอลิคก็คือระบบเบรกที่ใช้น ้ามันเป็นตัวท างานไปดันให้ผิว สัมผัสในการเบรกติดกัน 
ระบบเบรกแบบไฮดรอลิคนี้ยังแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ อีกคือ 

2.1  ระบบที่ใช้น้ ามันเพียงอย่างเดียว ในระบบนี้จะประกอบด้วยแม่ปั๊ม (master cylinder) ซึ่งจะเปลี่ยน
ก าลังจากการเหยียบให้เป็นก าลังไฮดรอลิค และส่งก าลังไฮดรอลิคไปท าให้กระบอกเบรกที่ล้อท างาน 
ดันให้ผ้าเบรกไปติดกับดรัมหรือจากของล้อ  

 
รูปที่ 3.35 ระบบเบรกแบบไฮดรอลิคที่ใช้น้ ามันเพียงอย่างเดียว 

2.2  ระบบที่ใช้สูญญากาศช่วย (vacuum booster) คือ ระบบเบรกแบบไฮดรอลิคที่ใช้สูญญากาศเป็น
ตัวเพ่ิมก าลังที่ใช้ในการดันลูกสูบที่ไปดันน ้ามัน ในระบบเบรกแบบนี้ จะมีเครื่อง เพ่ิมก าลังโดยใช้
สูญญากาศเข้ามาเพ่ิมเตมิจากระบบที่ใช้น ้ามันเพียงอย่างเดียว  

 
รูปที่ 3.36 ระบบเบรกแบบไฮดรอลิคที่ใช้สูญญากาศช่วย 

3. ระบบที่ใช้อากาศช่วย (Air over hydraulic) คือระบบเบรกแบบไฮดรอลิคที่ใช้อากาศภายใต้ความดันเป็น
ตัวเพ่ิมก าลัง ในระบบเบรกแบบนี้จะมีเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องอัดลมเพ่ิมเติม จากระบบที่ใช้น ้ามันเพียงอย่างเดียว 
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รูปที่ 3.37 ระบบเบรกแบบไฮดรอลิคที่ใช้อากาศช่วย 

4. ระบบเบรกลม (air brake)ระบบเบรกลมคือระบบเบรกท่ีใช้ลมเป็นตัวท างานไปดันให้ผิวสัมผัสในการเบรก 
ติดกัน ระบบเบรกแบบนี้จะประกอบด้วยเครื่องอัดอากาศ ซึ่งโดยทั่วไปจะขับเคลื่อนด้วยก าลังจากเครื่องยนต์ เครื่อง
อัดอากาศจะส่งอากาศภายใต้แรงดันเข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บอากาศ จากถังเก็บอากาศก็จะมีท่อต่อไปยังวาล์วควบคุมที่
ควบคุมด้วยการเหยียบที่เหยียบเมื่อเบรกถูกเหยียบ อากาศภายใต้ความดันก็จะถูกส่งไปยังห้องเบรกลม (air brake 
chamber) ซึ่งจะไปดันให้แผ่นไดอะเฟรมที่มีก้านต่อติดอยู่เคลื่อนที่ไปดันให้ลูกเบี้ยว ขยับตัว ดันให้ก้ ามเบรกไปติด
กับดรัม และเมื่อถอนที่เหยียบเบรกขึ้นวาล์วระบาย (release valve) ก็จะระบายอากาศออกจากท่ออากาศ เพ่ือให้
แผ่นไดอะเฟรมเคลื่อนที่กลับได้อย่างรวดเร็ว 

 
รูปที่ 3.38 วงจรเบรกลมและลักษณะการท างานของหม้อลม 

ส่วนลักษณะของจานเบรกท าหน้าที่เป็นหน้าสัมผัสกับผ้าเบรกนั้น  ในปัจจุบันนิยมใช้งานมีอยู่สองแบบคือ
จานเบรกแบบดรัม (Drum brake) และจานเบรกแบบจาน (disc brake) นอกจากนี้แบบของระบบเบรกต่างๆ 
ข้างต้นแล้ว ยังมีระบบเบรกช่วยอีก เช่น เบรกไอเสีย (exhaust brake) และเครื่องหน่วง (retarder) เป็นต้น 
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1.8 ระบบตัวถังและกระบะ (070) 
คือส่วนประกอบภายนอกของเครื่องจักรกลที่มองเห็นได้จากภายนอก ท าให้มีรูปร่างสวยงาม  ตัวถังและ

กะบะประกอบด้วย กระจกบังลม กระจกมองหลังและมองข้าง ฝากระโปรง ประต ูกะบะบรรทุก เป็นต้น 

 
รูปที่ 3.39 ส่วนประกอบที่เป็นชิ้นส่วนตัวถังของรถเกลี่ย 

1.9 ระบบไฮดรอลิค (080) 
ระบบไฮดรอลิคในเครื่องจักรกลหมายถึงระบบการถ่ายทอดก าลังโดยใช้ของเหลวที่สภาวะมีแรงดันสูง 

ระบบไฮดรอลิค โดยทั่วไปจะใช้ในการถ่ายทอดก าลังจากเครื่องยนต์ของเครื่องจักรกลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้
อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้สามารถท างานได้ตามต้องการ เช่น ใบมีดส าหรับดันของรถแทรกเตอร์ และบุ้งกี๋ส าหรับรถตัก 
นอกจากนี้ระบบไฮดรอลิคยังใช้ควบคุมการท างานระบบอ่ืนๆ ของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างบางประเภทอีก เช่น 
ระบบบังคับเลี้ยว ระบบถ่ายก าลัง เป็นต้น 

อุปกรณ์ท่ีส าคัญของระบบไฮดรอลิคประกอบด้วย 

 
รูปที่ 3.40 ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิคที่ส าคัญของรถขุดตีนตะขาบ 
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1.  ถังน ้ามันไฮดรอลิค (hydraulic tank) ท าหน้าที่เก็บน ้ามันไว้เพ่ึอส่งไปยังปั๊มไฮดรอลิคและเป็นที่พักเพ่ือ
ระบายความร้อนและแยกอากาศออกจากน ้ามันไฮดรอลิค 

2.  ปั๊มไฮดรอลิค (hydraulic pump) เป็นตัวท าให้เกิดการไหลของส่งไปยังวาล์วไฮดรอลิค 
3.  วาล์วไฮดรอลิค (hydraulic valve) ท าหน้าทีส่่งและควบคุมน ้ามันไฮดรอลิคไปยังตัวท างาน 
4.  ตัวท างาน (hydraulic pressure actuator) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนการไหลและความดันของน้ ามันไฮดรอ

ลิคให้เป็นตัวท างานเหล่านี้ได้แก่ กระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิค เป็นต้น 
5.  ท่อและอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ (Piping and otheraccessories) ท่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่

ส าคัญ ข้างต้นเข้าด้วยให้เป็นวงจรและนอกจากท่อแล้วในวงจรของระบบไฮดรอลิคยังมีอุปกรณ์อ่ืนอีกเช่น มาตรวัด
แรงดันระบบหล่อเย็น (oil cooler) กรองเป็นต้น 

1.10 ระบบเครื่องล่าง (090) 
เครื่องจักรกล ทั้งชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองและแบบลากนั้น จะต้องมีส่วนสัมผัสกับพ้ืน ซึ่งจะท าหน้าที่รองรับ

น้ าหนักของตัวเครื่องจักรกลดันให้ตัวเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ไป และท าให้เครื่องจักรกลลอยตัวไม่จม ส่วนที่สัมผัสกับ
พ้ืนส าหรับเครื่องจักรกลที่ใช้อยู่ในปัจจบุันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1. เครื่องจักรกลประเภทตีนตะขาบ 
  2. เครื่องจักรกลประเภทล้อ ซึ่งอาจจะเป็นยางหรือลูกกลิ้ง 

10.1 ระบบเครื่องล่างของเครื่องจักรกลประเภทตีนตะขาบ 
 ระบบเครื่องล่างของเครื่องจักรตีนตะขาบก็คือ ส่วนของเครื่องจักรกลที่อยู่ต่ ากว่าตัวรถ ( Main frame) ลงมา
จนถึงจุดที่สัมผัสกับพื้นดิน ซึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
รูปที่ 3.41 ระบบเครื่องล่างของเครื่องจักรกลตีนตะขาบ 

1. สายพานตีนตะขาบหรือโซ่ตีนตะขาบมีลักษณะเป็นวงโซ่ ซึ่งประกอบด้วยข้อโซ่ (Link) สองแถวเป็นคู่ๆ 
ร้อยต่อกันโดยบูชชิ่ง (bushing) และพิน (pin) สามารถม้วนตัวได้เป็นคู่ๆ และบนข้อโซ่แต่ละคู่จะมีแผ่นตีนตะขาบขัน
ยึดติดอยู ่
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2. ล้อเฟืองสปร๊อกเก็ตมีลักษณะเป็นล้อมีฟันโดยรอบ  ท าหน้าที่รับแรงขับจากชุดขับเคลื่อนท้ายมาส่งก าลัง
ให้กับสายพานตีนตะขาบ ซึ่งจะหมุนงัดพาให้บูชชิ่งของสายพานตีนตะขาบให้ขยับเคลื่อนที่และแผ่นตีนตะขาบซึ่งกด
อยู่กับพ้ืนก็จะท าให้ตัวรถเสมือนเคลื่อนที่ไปบนรางฟันของล้อเฟืองที่ใช้กันอยู่มี 2 แบบ คือ 
  1.) แบบที่ท าเป็นชิ้นเดียวกับล้อ 
  2.) แบบที่ท าเป็นส่วนๆ  โดยยึดกับล้อด้วยนัท 

 
รูปที่ 3.42 ล้อเฟืองแบบชิ้นส่วนเดียวและแบบท าเป็นส่วนๆ 

3. ล้อน ามีลักษณะเป็นวงล้อกลมและท าเป็นสันตรงกลางของขอบล้อ ท าหน้าที่เป็นตัวขึงวงโซ่และเป็นตัว
บังคับทิศทางการตะกุยของสายพานช่วงหน้าโดยใช้สันกลางเป็นตัวบังคับทิศทาง ล้อน านี้ติดตั้งอยู่บน แทรคเฟรม  
โดยมีขาไก่ (Yoke) เป็นตัวยึด สามารถเลือนเข้าออกบนแทร็กเฟรมได้ตามแนวยาวของแทร็กเฟรม ขาไก่ที่ยึดล้อน านี้
ปลายอีกด้านต่อกับชุดเร่งแทร็กชุดเร่งแทร็กนี้จะยึดอยู่กับหน้าของสปริงเร่งแทร็ก เมื่อมีแรงกระแทกส่วนหน้าของ
สายพานตีนตะขาบ แรงกระแทกจะท าให้ล้อน าอัดกับขาไก่ไปอัดสปริงให้หดเข้าจึงสามารถผ่อนแรงกระแทกให้ลดลง
ได้ และเนื่องจากล้อน าเป็นตัวขึงโซ่ด้านหน้าอยู่ ดังนั้นเมื่อดันขาไก่ยึดออกล้อน าก็จะเลื่อนออกซึ่งจะท าให้วงโซ่ตึงขึ้น
ตามท่ีต้องการ 

 
รูปที่ 3.43 แสดงต าแหน่งติดตั้งล้อน า 

4. ลูกรอกบนหรือลูกรอกแคเรียท าหน้าที่รองรับวงโซ่ หรือ สายพานตีนตะขาบไม่ให้ตกท้องช้าง (sag) มาก  
และท าหน้าที่เป็นตัวบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานตีนตะขาบด้านบนด้วย ลูกรอกบนมีลักษณะเป็นลูกกลิ้ง
หมุนได้อิสระบนเพลาที่ยึดติดกับแทร็กเฟรม และมีตลับลูกปืนรองรับระหว่างลูกกลิ้งกับเพลา 

5. ลูกรอกล่างหรือโรลเลอร์ท าหน้าที่เป็นตัวรับน้ าหนักของตัวรถจากแทร็กเฟรมมาถ่ายทอดลงบนสายพาน
ตีนตะขาบ โดยวางเรียงกันเป็นแถวอยู่ด้านล่างของแทร็กเฟรม ลูกรอกล่างจะมีลักษณะคล้ายกับลูกรอกบนคือเป็น
ลูกกลิ้งที่หมุนได้อิสระบนเพลาที่ยึดติดกับแทร็กเฟรม และนิยมใช้บูชเป้นตัวรองรับระหว่างลูกกลิ้งกับเพลา 
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 ลูกรอกล่างนี้มี 2 ชนิด คือ ชนิดปีกเดี่ยว (single flange) และ ชนิดปีกคู่ (double flange) ซึ่งจะวางเรียง
สลับกันไปและมีจ านวนตามการออกแบบของผู้ผลิต ปีกบนลูกรอกจะท าหน้าที่บังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน  
แต่หากจะใช้ลูกรอกท่ีมีปีกคู่ท้ังหมดก็อาจจะเกิดการเสียดสีระหว่างโซ่กับปีกมากเกินไป 

 
รูปที่ 3.44 ลูกรอกล่างหรือโรลเลอร์ 

6. แทรกเฟรมท าหน้าที่เป็นแท่นยึดของชิ้นส่วนเครื่องล่างตีนตะขาบและยังท าหน้าที่เป็นเสื้อของชิ้นส่วนบาง
ชิ้นด้วย เช่น ชุดเร่งแทร็กเป็นต้น 

 
รูปที ่3.45 ชุดเร่งแทร็กแบบอัดจาระบี 

10.๒ ระบบเครื่องล่างประเภทล้อ (ล้อยาง) 
เป็นส่วนที่สัมผัสพ้ืนของเครื่องจักรกลล้อยาง การเลือกขนาดและแบบของยางที่เหมาะสมจะท าให้

ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรกลดีขึ้น ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน และเป็นผลให้ปลอดภัยในการ
ใช้งานอีกด้วย ในการที่จะเลือกใช้ยางส าหรับเครื่องจักรกลให้ถูกต้องนี้ จะต้องท าความเข้าใจกับโครงสร้าง ขนาด แบบ
ของดอกยาง และข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้งานด้วย 

ชนิดของยางส าหรับเครื่องจักรกลงานก่อสร้างทาง 
 เนื่องจากเครื่องจักรกลล้อยางที่ใช้ในงานก่อสร้างมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน  
ดังนั้นสมาคมยางแห่งสหรัฐอเมริกา (Tire and Rim Association of U.S.A.) จึงก าหนดรหัสการใช้งานของยางแต่ละ
ชนิดส าหรับเครื่องจักรกล้อยางไว้ตามตารางท่ี3-1 
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ตารางท่ี 3-1 รหัสการใช้งานของยาง 

 

 

 

 ยางรหัส C ใช้กับรถบดอัด (compactor) ล้อยาง ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบดอกเรียบ (C–1) และ แบบดอกไม่
เรียบ (C–2) 

 
รูปที่ 3.46 ยางรหัส C 

 ยางรหัส  E ใช้กับเครื่องจักรกลงานดิน ยางรหัส E–1 ใช้เป็นยางส าหรับล้อที่ไม่ขับหรือเป็นยางส าหรับรถพ่วง 
ยางรหัสE–2 ใช้เป็นยางส าหรับล้อที่ขับเคลื่อนจะให้แรงขับเคลื่อนดีที่สุดบนพ้ืนโคลน ยางรหัส E–3 และE–4 ใช้
ส าหรับท างานในที่ที่เป็นหิน และ ยางรหัส E–7 จะเป็นยางที่มีการลอยตัวดีที่สุด 

 
รูปที ่3.47 ยางรหัส E 
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 ยางรหัส  G ใช้กับรถเกลี่ยดิน โดยยางรหัส G–1 จะใช้เป็นยางส าหรับล้อหน้ายางรหัส G–2 ใช้เป็นยาง
ส าหรับล้อขับเมื่อใช้งานบนพ้ืนธรรมดา และยาง G–3เป็นยางส าหรับล้อขับที่ท างานในที่ที่เป็นหิน 

 
รูปที่ 3.48 ยางรหัส G 

 ยางรหัส Lใช้กับรถตัก โดยยางรหัส L–2 ใช้เป็นยางส าหรับล้อขับเมื่อใช้งานบนพ้ืนที่อ่อน ยางรหัส L–3 , L–
4  และ L–5  ใช้เป็นยางส าหรับล้อขับที่ท างานในที่ที่เป็นหิน  ส่วนยางรหัส  L– 3 S ,L–4 S และL– 5 S เป็นยาง
ชนิดดอกเรียบ ใช้ส าหรับท างานบนพ้ืนที่ไม่ต้องการให้เป็นรอย 

 
รูปที่ 3.49 ยางรหัส L 

 การเลือกลายดอกยางให้เหมาะสมกับการใช้งานส าหรับรถบรรทุก 
การเลือกใช้ดอกยางให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการใช้งานนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าค านึงถึงความ

สวยงามเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมในการใช้งานแล้วละก็คุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับ
จากยางนั้นก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ซึ่งการเลือกใช้อย่างถูกวิธีนั้นยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและถ้ามองในแง่สวัสดิภาพความ
ปลอดภัยแล้วยางยังมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องยนต์เลยทีเดียว ดังนั้นเราจึงควรเอาใจใส่ในการเลือกใช้ดอกยาง
ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ประเภทของรถและพ้ืนผิวถนนอีกด้วย 

ลายของดอกยางนั้นได้มีการคิดค้นและพัฒนากันมาตลอดหลายบริษัทได้พยายามออกแบบดอกยางให้มี
คุณสมบัติสวยงามมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดี และมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนปัจจุบันมีลายดอกยางออกมาให้
เลือกมากมายเราสามารถแบ่งลายดอกยางออกได้เป็น 4 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

1. ดอกละเอียด (RIB PATTERN) ยางดอกละเอียดมีลักษณะเป็นลายดอกและร่องที่คดโค้งหรือเป็นเหลี่ยม 
เป็นแถวยาวตามเส้นรอบวงของยางอีกท้ังดอกหรือร่องยางที่ตื้น ช่วยในการระบายความร้อน เกาะถนนได้ดีขับขี่บังคับ
เลี้ยวได้ง่าย ป้องกันการลื่นไถลออกด้านข้างได้ดีเยี่ยมดอกยางชนิดนี้ใช้กับล้อหน้ารถบรรทุกหรือรถท่ีวิ่งบนพ้ืนเรียบ 
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2. ดอกบั้ง (LUG PATTERN) ยางดอกบั้งมีลักษณะลายดอกและร่องยางเป็นแนวขวางกับเส้นรอบวงของยาง
โดยร่องยางจะมีความลึก เนื้อยางมีมาก เวลารถเคลื่อนจะเกิดแรงกรุยสูงและมีอายุการใช้งานทนทานกว่าดอกยาง
แบบอ่ืนๆ เหมาะสมอย่างยิ่งกับล้อหลังรถบรรทุกขนาดใหญ่หรือรถที่วิ่งในอัตราความเร็วปานกลางจนถึงต่ า 

3. ดอกผสม (RIB-LUG PATTERN) ยางแบบดอกผสมมีลักษณะหน้าตาสมชื่อ ซึ่งส่วนมากตรงกลางของหน้า
ยางจะมีลายแบบยางดอกละเอียดแต่ด้านซ้ายขวาเป็นลายดอกบั้งวิศวกรออกแบบมาโดยรวมจุดดีของยางดอก
ละเอียดกับยางดอกบั้งไว้ด้วยกัน จึงทั้งเกาะถนนป้องกันรถไถลออกด้านข้าง และมีแรงกรุยดี น ามาใช้ได้ทั้งล้อหน้า
และล้อหลังวิ่งบนทางขรุขระหรือลาดยางก็ได้ เหมาะกับรถท่ีวิ่งด้วยความเร็วปานกลาง 

4. ดอกบล็อก (BLOCK) ยางดอกบล็อกมีหน้ายางเป็นลักษณะก้อนเหลี่ยมหรือโค้งมน เรียงตัวกันคล้ายอิฐ
บล็อกปูทางเดินแต่จะมีช่องว่างระหว่างบล็อก ซึ่งถ้ามองตามเส้นรอบวงของยางจะเห็นร่องเหมือนกับยางดอกละเอียด 
เหมาะที่จะใช้กับทุกสภาพถนน  

 ความหมายและสัญลักษณ์บนแก้มยาง 

 
รูปที่ 3.50 ตัวอย่างความหมายและสัญลักษณ์บนแก้มยาง 

- 215 คือ ความกว้างของยางมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
- 65 คือ ความสูงของแก้มยาง เท่ากับ 65% ของความกว้างยาง  
- R คือ ชนิดของยางซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรเดียลเกือบทั้งหมด  
- 15 คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อหน่วยเป็นนิ้ว 
- 95 พิกัดรับน้ าหนักบรรทุก 
- H พิกัดอัตราความเร็ว 
- ความกว้างของยางหมายถึงความกว้างสูงสุดระหว่างแก้มซ้าย-แก้มขวา 
- ความสูงของแก้มยางโดยทั่วไปเราเรียกกันว่า" ซีรีย์ " เช่น ซีรีย์60 สูง 60%ของความกว้างยาง 
- เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อโดยทั่วไปเราเรียกกันว่า ขอบยางหรือความกว้างกระทะล้อ เช่น ยางขอบ 15ใส่

กับกะทะล้อเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว 
- พิกัดรับน้ าหนักบรรทุกกับพิกัดอัตราความเร็วดูจากตาราง 
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ตัวอย่างการอ่านความหมายเลขรหัสยาง  
195R14C 8PR 

- 195 คือ ความกว้างยางรถยนต์มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
- R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล 
- 14 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อมีหน่วยเป็นนิ้ว 
- C คือ ยางที่ใช้เพ่ือการขนส่ง (มาจากค าว่า commercial) 
- 8PR คืออัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า 8 ชั้น (ในส่วนของซีรีส์ถ้าไม่ได้ระบุ คือ ซีรีส์ 80) 

9.00-20 16PR 
 - 9.00 คือ ความกว้างหน้ายางรถยนต์มีหน่วยนิ้ว 
 - 20 คือ ความกว้างกะทะล้อมีหน่วยเป็นนิ้ว 
 - 16PR คือ จ านวนชั้นผ้าใบ เท่ากับ16 ชั้น 
วันผลิตยางรถยนต์ ใช้เป็นจุดสังเกตในการเลือกซื้อและเปลี่ยนยางเพื่อจะได้รู้อายุการใช้งานของยาง 

 

รูปที ่3.51 ตัวอย่างสัญลักษณ์เป็นตัวเลขที่แก้มยาง 

จุดสีเหลืองบนแก้มยาง(Weight mark) ผู้ผลิตยางรถยนต์จะท าเครื่องหมายด้วยการแต้มสีลงบนส่วนที่เบา
ที่สุดของยาง เพ่ือให้ช่างทราบว่าส่วนใดมีน้ าหนักเบาที่สุดบนยางรถยนต์เส้นนี้และก็ควรใส่ยางโดยเอาจุ๊บลม  (ซึ่งมี
น้ าหนักถ่วง) ให้ตรงกับจุดสีเหลืองนั้น เพ่ือที่จะได้เกิดความสมมาตรมากท่ีสุดเวลาที่ถ่วงล้อ 

 
รูปที่ 3.52 จุดสีเหลืองบนแก้มยาง (weight mark) 

1.11 อุปกรณ์ติดเครื่องจักร  
 ประกอบด้วย ปั้มดูดน้ า, ปั้มลม, ท่อดูดน้ า, วาล์วและข้อต่อต่างๆ กระบอกไฮดรอลิคยกดั้มพ์สลิปเปอร์วิ๊นส์ , 
คราด, ใบมีดเป็นต้น 

http://3.bp.blogspot.com/-SpBvoB0wgoo/USrt0Xyd4eI/AAAAAAAAADw/FQblmJxXM8s/s1600/tire5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n7UXbPSsnpY/UUHTrsgSZmI/AAAAAAAAAQk/ZV7nJvhYXwc/s1600/img0793r.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SpBvoB0wgoo/USrt0Xyd4eI/AAAAAAAAADw/FQblmJxXM8s/s1600/tire5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n7UXbPSsnpY/UUHTrsgSZmI/AAAAAAAAAQk/ZV7nJvhYXwc/s1600/img0793r.jpg
http://www.tyre4car.com/
http://3.bp.blogspot.com/-SpBvoB0wgoo/USrt0Xyd4eI/AAAAAAAAADw/FQblmJxXM8s/s1600/tire5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n7UXbPSsnpY/UUHTrsgSZmI/AAAAAAAAAQk/ZV7nJvhYXwc/s1600/img0793r.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SpBvoB0wgoo/USrt0Xyd4eI/AAAAAAAAADw/FQblmJxXM8s/s1600/tire5.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-n7UXbPSsnpY/UUHTrsgSZmI/AAAAAAAAAQk/ZV7nJvhYXwc/s1600/img0793r.jpg
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รูปที่ 3.53 อุปกรณ์ติดเครื่องจักร 

 จากเนื้อหาข้างต้นที่เป็นการอธิบายโครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกลโดยทั่วไป ต่อไปจะเป็น
การอธิบายเนื้อหาที่เฉพาะเครื่องจักรกลที่ส าคัญแต่ละประเภท เพื่อให้พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรมีความเข้าใจ
ในหลักการที่ถูกต้อง 
 
2. โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกลประเภทท่ีส าคัญ 

 2.1 รถขุด 
 องค์ประกอบและอุปกรณ์ท่ัวไปของรถขุดลักษณะตัวรถขุดจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนคือ  

1. ส่วนบน หรือส่วนที่หมุน (ROVOLVING SUPERSTRUCTURE) ซึ่งจะประกอบด้วยเครื่องยนต์ต้นก าลัง
ส่วนของระบบถ่ายทอดก าลังระบบควบคุมการท างานของอุปกรณ์และห้องพนักงานขับเคลื่อนซึ่ ง
สามารถหมุนได้รอบตัว 360 องศา โดยอาศัยมอเตอร์สวิง 

2. ส่วนที่สอง ก็คือส่วนที่รองรับส่วนที่หมุนของชุดแท่นหมุนโดยมีลูกล้อเล็กๆรองรับและส่วนที่ใช้ในการ
เคลื่อนที่ (MOUNTING OR TRAVEL UNIT) เป็นแบบตีนตะขาบ (Crawler Mounting) ประกอบด้วย
ชุดเครื่องล่างต่างๆ เช่น  ล้อน า, เฟรมแทร็ค, โซ่และใบแทร็ค เป็นต้น มีมอเตอร์ตัวเดินท าหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลัง 

3. ส่วนที่สาม ก็คือส่วนที่ท างานขุดตักซึ่งติดตั้งเข้ากับส่วนบนหรือส่วนที่หมุน (ATTACHMENT) ประกอบ
ด้วยบูม, อาร์มบุ้งกี๋และชุดกระบอกไฮดรอลิคท างานบังคับทิศทางและต าแหน่งการขุดของบุ้งกี๋ตามที่
ต้องการ 
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 1. รถขุดตีนตะขาบ 

 
รูปที่ 3-54 รถขุดตีนตะขาบ 

ส าหรับรถขุดตีนตะขาบก็คือจะมีเครื่องล่างเป็นตีนตะขาบนั้นเอง ซึ่งมีโครงสร้างดังรูป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3-55 องค์ประกอบของรถขุดตีนตะขาบ 

อุปกรณ์ที่ส าคัญของระบบไฮดรอลิกในรถขุดตีนตะขาบประกอบด้วย 

บุ้งกี๋ 

กระบอกสูบบุ้งกี๋ 

อาร์ม 
กระบอกสูบอาร์ม 

กระบอกสูบบูม 

บูม 

ห้องควบคุม 

ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 

ถังน้ ามันไฮดรอลิก 

เครื่องยนต์ 

น้ าหนักถ่วง 

ล้อน า 

ตีนตะขาบ 

ล้อขับ 
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รูปที่ 3-56 ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิคที่ส าคัญของรถขุดตีนตะขาบ 

1. ถังน ้ามันไฮดรอลิค (hydraulic tank) ท าหน้าที่เก็บน ้ามันไว้เพ่ึอส่งไปยังปั๊มไฮดรอลิคและเป็นที่พัก
เพ่ือระบายความร้อนและแยกอากาศออกจากน ้ามันไฮดรอลิค 

2. ปั๊มไฮดรอลิค (hydraulic pump) เป็นตัวท าให้เกิดการไหลของส่งไปยังวาล์วไฮดรอลิค 
3. วาล์วไฮดรอลิค (hydraulic valve) ท าหน้าที่ส่งและควบคุมน ้ามันไฮดรอลิคไปยังตัวท างาน 
4. ตัวท างาน (hydraulic pressure actuator) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนการไหลและความดันของ

น้ ามันไฮดรอลิคให้เป็นตัวท างานเหล่านี้ได้แก่ กระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิค เป็นต้น 
5. ท่อและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ (Piping and otheraccessories) ท่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ

อุปกรณ์ที่ส าคัญ ข้างต้นเข้าด้วยให้เป็นวงจรและนอกจากท่อแล้วในวงจรของระบบไฮดรอลิคยังมี
อุปกรณ์อ่ืนอีกเช่น มาตรวัดแรงดันระบบหล่อเย็น (oil cooler) กรอง เป็นต้น 

ส่วนระบบคันควบคุมการท างานของอุปกรณ์ซึ่งในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ระบบคันควบคุมการท างาน
ของรถขุดแบบฮิตาชิ (HITACHIPattern) ตัวอย่างรถขุดที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ HITACHI, SUMITOMO เป็นต้น กับระบบ
การคันควบคุมการท างานของรถขุดแบบมาตรฐาน ISO ตัวอย่างรถขุดที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ CAT, JCB, CASE, 
KOMATSU, KOBELCO เป็นต้นซึ่งมีความแตกต่างกันของคันควบคุมทางด้านซ้ายมือที่ใช้ในการสวิงและยืดหดอาร์ม
เข้าออก  
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รูปที่ 3-57 รูปแบบการควบคุมคันบังคับของ HITACHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-58 คันการควบคุมของ HITACHI 

 

 

 

 

 

 

คว่ าบุ้งกี๋ 
หงายบุ้งกี๋ 

อาร์มออก อาร์มเข้า 
บูมลง 

บูมขึ้น 

กระบอกไฮดรอลิค
บังคับบุ้งกี๋ 

กระบอกไฮดรอลิค 
ควบคุมบูม 

กระบอกไฮดรอลิค 
ควบคุมอาร์ม 

สวิงซ้าย 

คันควบคุม คันควบคุม

ยืดอาร์ม หดอาร์ม

สวิง ลดบูมลง 

คว่ าบุ้งหงายบุ้ง

ยกบูมขึ้น 
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รูปที่ 3-59 รูปแบบการควบคุมคันบังคับแบบมาตรฐาน ISO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-60 คันควบคุมแบบมาตรฐาน ISO 

คว่ าบุ้งกี๋ 
หงายบุ้งกี๋ 

อาร์มออก อาร์มเข้า บูมลง 

บูมขึ้น 

กระบอกไฮดรอลิค
บังคับบุ้งกี๋ 

กระบอกไฮดรอลิค 
ควบคุมบูม 

กระบอกไฮดรอลิค 
ควบคุมอาร์ม 

คันควบคุมด้านซ้าย คันควบคุมด้านขวา 

สวิงซ้าย สวิงขวา 

ยืดอาร์มออก 

หดอาร์มเข้า 

ลดบูมลง 

คว่ าบุ้งกี ๋หงายบุ้งกี ๋

ยกบูมขึ้น 
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2. รถขุดล้อยาง 

 
รูปที่ 3-61 รถขุดล้อยางแบบบูมชิ้นเดียว (รูปซ้าย) และแบบบูม 2 ชิ้น(รูปขวา) 

ส าหรับรถขุดล้อยางก็จะมีเครื่องล่างเป็นล้อยางแทนตีนตะขาบ ซึ่งระบบการส่งก าลังจะหมุนล้อยางแทนการ
ขับแทรกตีนตะขาบ การบังคับเลี้ยวก็ใช้พวงมาลัยในการบังคับติดทางซึ่งมีโครงสร้างดังรูป 

 
1. กระบอกบุ้งก๋ี (Bucket Cylinder) 
2. กระบอกอาร์ม (Arm Cylinder) 
3. บูม (Boom) 

4. กระบอกบูม (Boom Cylinder) 
5. อาร์ม (Arm) 
6. บุ้งกี๋(Bucket) 

รูปที่ 3-62 ส่วนประกอบของรถขุดล้อยาง 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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7. ห้องโดยสาร 
8. เซนเตอร์จอยด์ 
9. ชุดมอเตอร์สวิง 
10. ชุดวาล์วควบคุม 
11. ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
12. ถังน้ ามันไฮโดรลิค 
13. ไส้กรอลไพล็อต 

14. ไส้กรองชุดสเตียริ่ง 
15. ปั๊มน้ ามันฮโดรลิค 
16. เครื่องยนต์ 
17. หม้อน้ าและออยล์คูลเลอร์ 
18. ไส้กรองอากาศ 
19. เคาร์เตอร์เวท 
20. แบตเตอรี่ 

รูปที่ 3-63 ส่วนประกอบของรถขุดล้อยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 



 
 

 
21. ใบมีด (อุปกรณ์เสริม) 
22. กระบอกใบมีด (อุปกรณ์เสริม) 
23. เพลาขับหลัง 
24.กระบอกเพลา 

25. เพลาขับหน้า 
26. กระบอกชุดขาค้ ายัน (Stabilizer) 
27. ชุดเกียร์ 
28. ชุดมอเตอร์ขับ 

รูปที่ 3-64 ส่วนประกอบของรถขุดล้อยาง 

2.2 รถตัก 
1. รถตักตีนตะขาบ  
รถตักด้านหน้าแบบตีนตะขาบ (Front-end tractor loader) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า front-end tractor 

shovel หรือ shovel dozer จะมีส่วนประกอบที่ส าคัญเช่นเดียวกับรถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบซึ่งได้แก่ 
1.  เครื่องยนต์ซึ่งนิยมใช้เครื่องดีเซล และจะมีขนาดตามขนาดของตัวรถ โดยทั่วไปก าลังของเครื่องยนต์จะมี
ค่าประมาณ 75-85 แรงม้าต่อความจุของบุ้งก๋ีหนึ่งลูกบาศก์เมตร 
2.  ระบบถ่ายทอดก าลัง จะมีทั้งแบบ direct drive, power shift และ hydrostatic เช่นเดียวกับรถ
แทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
3.  โครงของตัวรถ (loader frame) ซึ่งนอกจากจะท าหน้าที่เป็นฐานรองรับเครื่องยนต์ อุปกรณ์ถ่ายทอด
ก าลัง และเครื่องล่างเช่นเดียวกับรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบแล้ว โครงของตัวรถตัก จะท าหน้าที่เป็นส่วนที่ยึด
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตักอีกด้วย 
4.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัก โดยทั่วไปจะประกอบด้วยบุ้งกี๋ แขนยกบุ้งกี๋ และแขนที่ใช้ในการพลิกบุ้งกี๋ การ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักจะกระท าด้วยระบบไฮดรอลิก โดยจะใช้กระบอกไฮดรอลิก2 
ชุด ชุดแรกจะท าหน้าที่ในการยกบุ้งกี๋ (hoist ram) ซึ่งจะยึดติดกับโครงรถและแขนยก ชุดที่สองจะท า
หน้าที่ในการพลิกบุ้งกี๋ (dump ram) ซึ่งจะยึดติดกับโครงรถ และคานที่ติดกับแขนที่ใช้ในการพลิกบุ้งกี๋ การ

21. Blade 

22.  23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  
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ท างานของอุปกรณ์จะเป็นไปตามรูปที่ 3-65 ซึ่งจะเห็นว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตักนี้จะท าหน้าที่เฉพาะการตัก
และเทเท่านั้น ไม่สามารถที่จะท าการขุดได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดตัก ดังนั้นการขุดจึงต้อง
กระท าโดยการเคลื่อนตัวรถดันบุ้งก๋ี เข้าไปขุด 

 
รูปที่ 3-65 แสดงโครงสร้างและการท างานของรถตักตีนตะขาบ 
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2. รถตักล้อยาง 

 
รูปที่ 3-66 แสดงโครงสร้างของรถตักล้อยาง 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของรถตักด้านหน้าแบบล้อยางชนิดขับเคลื่อนทั้ง 4 ล้อ มีดังนี้  
1. เครื่องยนต์ จะนิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีขนาดตามขนาดของตัวรถ โดยทั่วไปก าลังของเครื่องยนต์จะมี
ค่าประมาณ 70-80 แรงม้าต่อความจุของบุ้งก๋ีหนึ่งลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรถตักตีนตะขาบที่มีบุ้ง
กี๋ขนาดเดียวกัน รถตักล้อยางจะใช้เครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย 
2. ระบบถ่ายทอดก าลัง จะมีทั้งแบบใช้คลัตช์และแบบใช้ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ห้องเกียร์ ก็จะมีทั้งแบบธรรมดา
และแบบใช้น้ ามันช่วย โดยทั่วไปแบบที่ใช้ทอร์คคอนเวอร์เตอร์และห้องเกียร์ แบบใช้น้ ามันช่วยจะเป็นที่นิยมใช้
กันมาก เพราะมีความคล่องตัวในการท างานกว่าแบบที่ใช้คลัตช์ และห้องเกียร์แบบธรรมดา จากห้องเกียร์ก็จะ
มีเพลากลางแยกไปขับเฟืองทา้ยที่เพลาหน้าและ เพลาหลัง เพลาหน้าจะเป็นแบบยึดติดตายกับตัวรถ ส่วนเพลา
หลังจะเป็นแบบเอียงได้ และท่ีล้อจะมี ชุดขับเคลื่อนท้ายโดยนิยมใช้แบบ planetary 
3. ระบบบังคับเลี้ยว จะมีทั้งแบบเลี้ยวล้อและแบบเลี้ยวโดยการหักล าตัว ในปัจจุบันการเลี้ยวแบบหักล าตัวซึ่ง
ควบคุมการท างานโดยระบบไฮดรอลิกจะเป็นที่นิยมใช้กันมาก 
4. ระบบเบรก จะมีใช้ทั้งแบบไฮดรอลิกที่ใช้สุญญากาศช่วย ที่ใช้อากาศช่วย และแบบเบรกลม ทั้งนี้จะขึ้นอยู่
กับขนาดของตัวรถ ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ก็จะใช้เบรคแบบไฮดรอลิกที่ใช้อากาศช่วยเหลือเบรกลม 
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตัก จะเหมือนกับอุปกรณ์ท่ีใช้ตักของรถตักด้านหน้าแบบตีนตะขาบ 
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2.3 รถตักหน้าขุดหลัง 
พ้ืนฐานของรถตักหน้าขุดหลังนั้นเกิดจากการน าเครื่องจักร 3 ชนิดมาร่วมไว้ในรถตักหน้าขุดหลัง คือ  
1. รถฟาร์มแทรกเตอร์ (Farm Tractor)ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของตัวรถมีเครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก าลังให้

ระบบขับเคลื่อนและระบบไฮโดรลิคจุดเด่นของรถฟาร์มแทรกเตอร์คือสามารถขับเคลื่อนไปได้ทุกสภาพ
พ้ืนผิวจราจร (All terrain) 

2. รถตักล้อยาง (Wheel Loader)ซึ่งอยู่ส่วนหน้าของตัวรถมีหน้าที่ในการตักเทวัสดุได้ครั้งละมากๆ 
3. รถขุดล้อยาง (Wheel Excavator)ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของรถตักหน้าขุดหลังอยู่ส่วนหลังของตัวรถมี

หน้าที่ในการขุดวัสดุที่มีความแข็งยกสิ่งของ 

 
รูปที่ 3-67 แสดงองค์ประกอบพื้นฐานของรถตักหน้าขุดหลัง 

ท าให้รถตักหน้าขุดหลังสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ โดยหน้าที่หลักของแทรกเตอร์โลดเดอร์ และแบคโฮ 
แตกต่างกันไป แทรกเตอร์ มีหน้าที่เป็นยานพาหนะพาโลดเดอร์ แลแบคโฮไปยังต าแหน่งที่ต้องกาท างาน  เมื่อ
ต้องการจะขุด ก็ใช้แบคโฮแต่เมื่อขุดขึ้นมาแล้วจะมีหินและดินกองอยู่ข้างบนเต็มไปหมดตอนนี้ใช้โลดเดอร์น าไป
ทิ้ง ดังนั้นทั้งโลดเดอร์และแบคโฮจึงใช้งานประสานกัน  

ส าหรับรถตักหน้าขุดหลังจะมีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนส าคัญในการท างานที่ควรทราบ  ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 3-68 โครงสร้างและชิ้นส่วนของรถตักหน้า ขุดหลัง 

รถตักหน้าขุดหลังประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมาย  มีระบบการท างานที่ซับซ้อนตามการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี ที่เห็นได้ชัดก็คือการน าระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และการพยายามท าให้รถตักหน้า ขุดหลังใช้
งานได้อเนกประสงค์สามารถท างานได้หลายอย่างในเครื่องจักรคันเดียว  ถึงแม้โครงสร้างหลักจะเป็นรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ก็ตามแต่กลไกระบบการบังคับควบคุมนั้นต่างกัน 

โครงสร้างและระบบการท างานของรถตักหน้าขุดหลัง แบ่งออกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 

กระบอกไฮดรอลิคอาร์ม 

กระบอกไฮดรอลิคยกบมู 

กระบอกไฮดรอลิคสวิงแขนบูม 

ถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
ขาช้าง 

ชุดฐานบูม 

แขนบูม 

ปุ้งกี๋ตักหน้า 

ห้องเก๋ง 
แขนอาร์มขุดหลัง 

ถังน้ ามันไฮดรอลคิ 

ปุ้งกี๋ขุดหลัง 

ปุ้งกี๋ตักหน้า 

แขนอาร์มขุดหลัง 

เครื่องยนต ์

เบาะนั่ง 

กระบอกไฮดรอลิคยกแขนปุ้งกี๋หนา้ 

กระบอกไฮดรอลิคคว่ าหงายปุ้งก๋ีหน้า 

แขนปุ้งกี๋หน้า 
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1. ชุดต้นก าลัง 
2. ชุดส่งก าลัง 
3. ระบบควบคุมการท างาน 
4. อุปกรณ์การท างาน 
5. โครงสร้างและห้องเก๋ง 

1.ชุดต้นก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-69 ชิ้นส่วนที่ส าคัญของระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 

 ต้นก าลังของรถตักหน้าขุดหลัง คือเครื่องยนต์ซึ่งท าหน้าที่เป็นต้นก าเนิดของก าลังงานแล้วส่งต่อไปยัง
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือขับเครื่องจักรให้สามารถเคลื่อนที่ได้ และเป็นที่จับยึดชิ้นส่วนและอุปกรณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ปั้มเชื้อเพลิง กรอง อัลเตอร์เนเตอร์ มอเตอร์สตาร์ท เป็นต้น 
 เครื่องยนต์ของรถตักหน้าขุดหลัง รุ่นมาตรฐานที่นิยมใช้ทั่วไปในปัจจุบันจะใช้เครื่องยนต์แบบดีเซล 4 สูบ
แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ า ติดเทอร์โบชาร์จ ความจุกระบอกสูบประมาณ 4,500 ซีซี แรงม้าสูงสุดประมาณ 
90-110 แรงม้าท่ีรอบประมาณ 2,200 รอบ/นาท ีเนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่ท างานด้วยรอบเครื่องยนต์คงที่เมื่อใช้
ชุดขุดหลังจึงต้องใช้เครื่องยนต์ที่ให้ก าลังสูงในรอบต่ าควบคุมโดยการปรับที่คันเร่งมือ ส่วนการท างานเมื่อใช้ชุดตัก
หน้าให้ใช้คันเร่งเท้ารอบการท างานก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะการเหยียบคันเร่ง    รอบการท างานที่เหมาะสมนั้นให้
ศึกษาได้จากคู่มือผู้ผลิต 

เครื่องยนต ์

เพลาขับหลัง 

ทอร์คคอนเวอเตอร์และเกียร ์

ชุดเพลาหลัง 
ชุดเพลาหน้า 
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รูปที่ 3-70 เครื่องยนต์ของ JCB รหัส JCB 444T ใช้กับรุ่น 3CX, 4CX 

 

 
 

รูปที่ 3-71 เครื่องยนต์ของ CATTERPILLAR ประกอบติดกับชุดทอร์คคอนเวอเตอร์ เกียร์และเพลาขับ 
 

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

ทอ่ร่วมไอด ี

ปัม้น า้มนัเชือ้เพลงิ 

เยนเนอเรเตอร์ 

กรองน า้มนัเชือ้เพลงิ 

อา่งน า้มนัเคร่ือง 

สายพานเคร่ืองยนต์ 

ปัม้น า้ 

กรองน า้มนัเคร่ือง 

ลกูรอกปรับสายพานอตัโนมตัิ 

ฝาครอบวาล์ว 

เพลาขับล้อหนา้ เพลาขบัล้อหลัง 

เครื่องยนต์ 

ชุดเกียร์และทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 

ท่อยางหม้อน้ าล่าง 

มอเตอรส์ตาร์ท 

ท่อยางหม้อน้ าบน 

พัดลมหม้อน้ า 

เทอโบชาร์จ 

เยนเนอเรเตอร ์
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2.2 เกียร ์ท าหน้าที่เปลี่ยนอัตราทดเพ่ือเพ่ิมก าลังและแรงบิด เปลี่ยนความเร็ว เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
เป็นเดินหน้าและถอยหลัง ปัจจุบันเกียร์รถตักหน้าขุดหลัง ส่วนใหญ่ใช้เกียร์แบบเพาเวอร์ชิพ (Power shift) ควบคุม
การเปลี่ยนเกียร์ด้วยไฟฟ้า 

 

 
รูปที่ 3-72 ชุดทอร์คคอนเวอร์เตอร์และชุดเกียร์แบบเพาเวอร์ชิพ 

2.3 เพลาหน้า ท าหน้าที่ส่งก าลังจากเกียร์ไปยังชุดเพลาขับหน้า (มีเฉพาะรุ่นที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ 4 
ล้อเท่านั้น) 

2.4 เพลาหลัง ท าหน้าที่ส่งก าลังจากเกียร์ไปยังชุดเพลาขับหลัง มีใช้งานทั้งรุ่นขับเคลื่อน2  ล้อและแบบ
ขับเคลื่อน 4 ล้อ   

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

 
 

 
 
 

 
 

รูปที ่3-73 ชุดเพลาขับล้อหน้า 
2.6 ชุดเพลาขับล้อหลัง มีหน้าที่และลักษณะคล้ายกับชุดเพลาขับหน้า ต่างกันที่ต าแหน่งติดตั้งและมี

ชิ้นส่วนเพิ่มเติมคือ ชุดเบรกมือ ชุดเบรกห้ามล้อ ในรุ่นบังคับเลี้ยวแบบ 2 ล้อหน้า ชุดเพลาขับหลังจะไม่มีกลไกบังคับ
เลี้ยว 

ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 

เกียร์ส่งก าลัง 

กรองน้ ามันเกียร์ 

เพลาขับล้อหน้า 

ชุดระบบไฟฟ้าและโซลินอยด์ควบคุมการท างานของ
เกียร ์

ชดุเฟืองท้าย เพลาข้างขบัล้อหน้า 

ชดุเฟืองเกียร์ดมุล้อหน้า 

เสือ้ชดุเพลาขบัหน้า 

ชดุยอยช์และสลกัล้อหน้า 

ชดุยอยช์และสลกัล้อหน้า 
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รูปที่ 3-74 ชุดเพลาขับล้อหลังใช้กับระบบบังคับเลี้ยวแบบ 2 ล้อหน้า 
 
 

 
 

รูปที่ 3-75 ชุดเพลาขับล้อหลังใช้กับระบบบังคับเลี้ยว 4 ล้อ 

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

3.1 ระบบบังคับเลี้ยว 
 ท าหน้าที่ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรให้เป็นไปตามที่ต้องการ  ระบบบังคับเลี้ยวที่ถูกน ามาใช้
กับรถตักหน้า ขุดหลัง มีแบบเลี้ยว  2 ล้อหน้า เลี้ยว 4 ล้อและเลี้ยวหักกลางล าตัว แต่เนื่องจากรถตักหน้าขุดหลังได้
ถูกออกแบบมาเพ่ือสนองตอบความต้องการใช้งานในพ้ืนที่แคบๆ ดังนั้นจึงมีระบบบังเลี้ยวที่รวมลักษณะการบังคับ
เลี้ยวหลายแบบเอาไว้ในเครื่องจักรคันเดียวกัน (Full power hydrostatic system) คือ แบบเลี้ยว 2 ล้อหน้า แบบ
เลี้ยว 4 ล้อ  (ล้อหน้า-หลังทิศทางตรงข้ามกัน) และแบบเลี้ยว 4 ล้อ (ล้อหน้า-หลังทิศทางเดียวกันแบบปู)    

ดุมล้อ 

ดุมล้อ ชุดเฟืองท้ายและเบรกห้ามล้อ 

กระบอกไฮดรอลิคบังคับเลี้ยว 

คันส่ง 

เพลาขับหลัง 

เพลาข้าง 

สลักล้อและชุดหัวกระโหลก 

จานเบรกมือ 

สายน า้มนัเข้าชดุเบรกห้ามล้อ 

เพลาข้างขบัล้อหลงั 

จดุขนัยดึติดกบัคชัซีส์ 
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รูปที่ 3-76 รถตักหน้าขุดหลังที่ใช้ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักกลางล าตัว 

พนักงานขับควบคุมการเลี้ยวผ่านพวงมาลัยเพ่ือให้กระปุกพวงมาลัยจ่ายน้ ามันไปยังวาล์ว  แล้วส่งต่อไปยัง
กระบอกไฮดรอลิคบังคับเลี้ยวต่อไป  ส่วนการเปลี่ยนโหมดเพ่ือเลือกแบบการบังคับเลี้ยวนั้นท าโดยใช้การปรับที่
สวิทซ์ภายในห้องเก๋ง  ส่วนวิธีการใช้งานนั้นควรศึกษาและท าความเข้าใจจากคู่มือบริษัทผู้ผลิต (ดูระบบเลี้ยวล้อหลัง) 

 

 
 

รูปที่ 3-77 แสดงการควบคุมระบบบังคับเลี้ยวแบบ 4 ล้อ (Full power hydrostatic system) 
 

 
รูปที่ 3-78 กระบอกไฮดรอลิคบังคับเลี้ยวติดกับชุดเพลาขับ 

 

เลีย้ว 4 ล้อแบบป ู
เลีย้ว 2ล้อเฉพาะล้อหน้า 

เลีย้ว 4 ล้อ  
ล้อหน้าและล้อหลงัทิศตรงข้ามกนั 

 

สวิทซ์ปรับโหมดบงัคบัเลีย้ว 
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3.2 ระบบเบรก 
เบรกท าหน้าที่ชะลอความเร็วและหยุดเครื่องจักรเพ่ือความปลอดภัยอีกทั้งยัง ใช้ส าหรับป้องกันเครื่องจักร

เคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ  มีลักษณะการท างานคล้ายกับรถทั่วไป  มีวงจรใช้งานหลักอยู่  2 แบบ คือ 
3.2.1 เบรกเท้า ใช้แบบจานหรือแผ่นคลัตช์แช่ในน้ ามัน (Hydraulic actuation and multidiscs 

immersed in oil) ท างานโดยใช้เท้าเหยียบที่แป้นเบรก แรงดันน้ ามันจะถูกส่งไปยังชุดเบรกในเสื้อเพลาหลัง ล็อค
เพลาหลังไม่ให้หมุนแม่ปั้มเบรกจะมี 2 ชุดแยกการท างานกันระหว่างล้อหลังซ้าย-ขวา เมื่อต้องการเบรกเพ่ือชะลอ
ความเร็วขณะท างานก็ใช้แป้นเบรกด้านซ้ายหรือขวาเพียงอันเดียว แต่เมื่อขับเครื่องจักรบนถนนและต้องใช้ความเร็ว
ก็ให้ล็อคแป้นเบรกเข้าด้วยกัน เบรกก็จะท างานพร้อมกันทั้ง 2 ล้อ ช่วยไม่ให้เกิดการเหวี่ยงและเสียการทรงตัว 

 
 

 
รูปที่ 3-79 วงจรและชิ้นส่วนของระบบเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน  

3.2.2 เบรกมือหรือเบรกจอด (Parking Brake) ใช้ส าหรับการจอดและควรใช้เบรกมือทุกครั้งเมื่อต้องการ
จอดเครื่องจักรในทุกกรณี เช่น หลังจากเลิกใช้งาน การบ ารุงรักษา การปรับซ่อม เบรกมือใช้การดึงที่คันเบรก ส่วน
การส่งก าลังไปยังจานเบรกที่เพลาขับหลังจะมีทั้งแบบใช้สายเคเบิลและแบบใช้วงจรน้ ามัน 

นอกจากนี้ยังมีวงจรที่ใช้เบรกมือหรือเบรกจอด เบรกเท้า เกียร์ และวงจรการสตาร์ทเครื่องยนต์ท างาน
ร่วมกัน เพ่ือป้องกันการช ารุดเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักรโดยมีหลักการท างาน ดังนี้ 

1. เมื่อเกียร์ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งว่างจะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ เบรกจะอยู่ในต าแหน่งล็อค 
2. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ เข้าเกียร์ ปลดเบรกมือ ชุดเบรกในเสื้อเพลาหลังก็จะถูกปลดโดยอัตโนมัติ 
3. จะมีสัญญาณเตือนเมื่อเปิดสวิทซ์สตาร์ทเครื่องยนต์ต าแหน่ง ON และเกียร์ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งว่าง 
4. หากดึงเบรกมือค้างไว้  เมื่อเข้าเกียร์ให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ก็จะมีสัญญาณเตือนเช่นกัน 
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3.3 ระบบไฮดรอลิค 
 ระบบไฮดรอลิคของรถตักหน้าขุดหลังแยกออกได้เป็น 2 วงจรหลักคือ วงจรส าหรับชุดตักหน้ากับวงจร
ส าหรับชุดขุดหลังและขาช้าง แต่ทั้ง 2 วงจรใช้ถังน้ ามันไฮดรอลิค ปั้มไฮดรอลิค ออยล์คูลเลอร์ร่วมกัน เมื่อน้ ามันไฮ
ดรอลิคถูกสร้างแรงดันและการไหลจากปั้มแล้วน้ ามันจะถูกแยกออกเป็น 2  ทางเพ่ือส่งไปยังวาล์วของแต่ละวงจร
ต่อไป   

 
รูปที่ 3-80 ปั้มไฮดรอลิคแบบประกอบติดกับห้องเกียร์ 

4. อุปกรณ์การท างานของรถตักหน้า ขุดหลัง 
 ระบบอุปกรณ์การท างานคือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งเพ่ิมเติมให้กับเครื่องจักรเพ่ือให้เครื่องจักรนั้น
สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ผลิตได้ออกแบบไว้  ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่ารถตักหน้า  ขุดหลัง  ได้น าเอา
รถฟาร์มแทรกเตอร์มาติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือการท างานเข้าไปชิ้นส่วนและอุปกรณ์ท่ีส าคัญมีดังนี้ 

4.1 ชุดตักหน้า (Loader) ใช้ส าหรับดัน ยก ตักเทวัสดุและปรับพ้ืนที่ทางด้านหน้าของเครื่องจักร ท างาน
โดยใช้ระบบไฮดรอลิค โครงสร้างท าจากเหล็กมีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ประกอบด้วย
ชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ 

 

ปั้มไฮดรอลิค 
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รูปที่ 3-81 ชุดปุ้งกี๋ตักดินด้านหน้า (Front End Loader) 

 - ปุ้งกี๋ (Bucket) ใช้ดัน ตักและเทวัสดุ แต่ก็มีปุ้งกี๋ที่ได้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพ่ิมเติมท าให้ท างานได้
หลายๆ อย่างในปุ้งก๋ีตัวเดียวกัน  
 

 
รูปที่ 3-82 ปุ้งกี๋แบบพิเศษ 6in1 เปิดส่วนที่ใช้ตักออกท าให้สามารถใช้งานแบบใบมีดรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบได้ 
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รูปที่ 3-83 ใช้ตักวัสดุ (Loader) รูปที่ 3-84 หนีบแล้วยกเพ่ือเคลื่อนย้าย (Grab) 

รูปที่ 3-85 ใช้เป็นใบมีดดันวัสดุแบบรถ
แทรกเตอร์ตีนตะขาบ (Dozer) 

รูปที่ 3-86 ใช้ล้มกองวัสดุและปรับพ้ืนที่ (Grader) 

รูปที่ 3-87 ใช้ดันและขุดลงไปในเนื้อดิน (Dig) รูปที่ 3-88 ใช้โรยวัสดุ (Spread) เช่น หิน ทราย 

รูปที่ 3-89 ปุ้งกี๋แบบพิเศษออกแบบส าหรับใช้ตักขยะและวัชพืช 
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ปุ้งกี๋ท่ีออกแบบให้ท างานได้หลายอย่างหรือติดอุปกรณ์พิเศษต้องมีคันโยกและวงจรไฮดรอลิคเพ่ิมเติม  โดย
คันโยกจะติดตั้งอยู่ที่คันโยกชุดตักหน้า  เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการบังคับควบคุม 

- แขนปุ้งกี๋หรือบูม เป็นชิ้นส่วนที่ใช้รับน้ าหนักและภาระการท างานของปุ้งกี๋หน้า เป็นที่จับยึดของ
ชิ้นส่วนอื่นของชุดตักหน้าโดยใช้สลักและนัทยึด 

- กระบอกไฮดรอลิคยกปุ้งกี๋หน้า  ใช้แบบคู่ขนานคือมีกระบอกไฮดรอลิคจ านวน 2 กระบอก ติดตั้งไว้
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องจักรในแนวและระดับเดียวกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการรับน้ าหนัก 
และความม่ันคงแข็งแรงในการยก 

- กระบอกไฮดรอลิคส าหรับตักและเทวัสดุ ผู้ผลิตอาจจะออกแบบให้ใช้กระบอกไฮดรอลิคแบบคู่ขนาน 
หรือบางรุ่นก็มีเพียงกระบอกเดียว ท าหน้าที่ควบคุมการตัก เทของปุ้งก๋ีหน้า 

- กระบอกไฮดรอลิคส าหรับปุ้งกี๋แบบพิเศษ ใช้ส าหรับเปิดปิดฝาครอบหรือส่วนที่ใช้ตักออก ส่วนใหญ่
ผู้ผลิตจะซ่อนเอาไว้ที่ด้านหลังของปุ้งก๋ีเพ่ือป้องกันการกระแทกจากดินและหิน 

 
รูปที่ 3-90 กระบอกไฮดรอลิคส าหรับปุ้งกี๋แบบพิเศษ 

4.2 ชุดขุดหลัง (Backhoe) 
ใช้ส าหรับขุด ตัก ยกวัสดุและปรับพ้ืนที่ทางด้านหลังของเครื่องจักร ท างานโดยใช้ระบบไฮดรอลิคควบคุม

จากภายในตัวเครื่องจักร ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
รูปที่ 3-91 ชุดปุ้งกี๋ขุดหลัง (Backhoe) 
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- ชุดรางเลื่อน (Side Shift) เป็นตัวจับยึดขาช้างและฐานบูมให้ติดกับด้านหลังของ
เครื่องจักร ฐานบูมจะเลื่อนไปบนรางเลื่อนเมื่อต้องการใช้ชุดขุดหลังขุดทางด้านซ้ายหรือ
ด้านขวาของเครื่องจักร หรือเมื่อต้องจอดเครื่องจักรในแนวขนานกับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

- ฐานบูม (Kingpost) จับยึดบูมโดยใช้สลักแนวตั้งขนาดใหญ่สามารถเปลี่ยนต าแหน่งไป
ทางด้านซ้ายหรือขวาของเครื่องจักรได้โดยเลื่อนไปบนรางเลื่อนแต่ถ้าเครื่องจักรใช้ขาช้าง
แบบกางลงฐานบูมจะยึดติดกับคัชซีส์ไม่สามารถเลื่อนได้ 

 
รูปที่ 3-92 ชุดฐานบูม (Kingpost) 

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

- อาร์ม (Backhoe Arm) ยึดติดกับบูมโดยใช้สลัก อีกด้านจะติดกับปุ้งกี๋โดยใช้สลักเช่นเดียวกัน 
อาร์มท าหน้าที่ปรับระยะของการขุดกับเครื่องจักรให้มีระยะห่างมากหรือน้อย ในบางรุ่นจะ
ติดตั้งอาร์มแบบพิเศษสามารถยืดออกเพ่ือปรับระยะการขุด ตักได้ การยืดหรือหดท างานโดยใช้
แป้นเหยียบ ส าหรับอุปกรณ์พิเศษเพ่ือควบคุมการท างานก่อนการใช้งานต้องปลดล็อคที่แขน
อาร์มออกก่อนเสมอ   

 
รูปที่ 3-93 อาร์มแบบพิเศษสามารถยืดออกหรือหดเข้าได้ 
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- ปุ้งกี๋ขุดหลัง (BackhoeBucket) ใช้ส าหรับขุด ตัก ยกวัสดุมีรูปร่าง ขนาดต่างกันตามการ

ออกแบบและขนาดของเครื่องจักร 
- กระบอกไฮดรอลิคบูมติดอยู่กับแขนบูมอีกด้านติดกับฐานบูม (Kingpost) ใช้เพ่ือควบคุมการ

ท างานของแขนบูม 
- กระบอกไฮดรอลิคอาร์ม ด้านหนึ่งยึดติดกับบูมอีกด้านหนึ่งยึดติดกับแขนอาร์ม ใช้เพ่ือควบคุม

การท างานของอาร์ม 
- กระบอกไฮดรอลิคสวิง อยู่บริเวณฐานบูม ใช้ส าหรับสวิงบูมไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา 
- กระบอกไฮดรอลิคปุ้งก๋ี อยู่ติดกับแขนอาร์มมีหน้าที่ท าให้ปุ้งก๋ีตักหรือเทวัสดุ 

4.3 ขาช้าง (Stabilizers)  
 ขาช้างใช้เมื่อจอดเครื่องจักรและเมื่อท างานด้วยชุดขุดหลัง ท างานโดยระบบไฮดรอลิคควบคุมจากภายใน

ห้องเก๋ง  ขาช้างติดอยู่ด้านหลังเครื่องจักรท าหน้าที่รับน้ าหนักทางด้านหลัง  ท าให้การจอดมีความมั่นคง  ไม่โยกหรือ
เอียง  ช่วยลดแรงกระเทือนที่เกิดกับเครื่องจักรและพนักงานขับ  ป้องกันการช ารุดเสียหายของชิ้นส่วนและอุปกรณ๋ 
ขาช้างแบ่งตามลักษณะการออกแบบได้ 2 แบบ ดังนี้ 

4.3.1 แบบกางลงบนพ้ืน ฐานของขาช้างและกระบอกไฮดรอลิคจะยึดติดกับฐานบูม ซึ่งยึดติดอยู่
กึ่งกลางคัชซีส์ด้านหลังของเครื่องจักร ไม่สามารถเลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาได้ท าให้มีความ
มั่นคงแข็งแรงสูง แต่อาจท าให้การขุดด้านข้างจะมีระยะที่น้อยกว่าแบบใช้รางเลื่อน 
4.3.2 แบบยึดวางกดลงบนพ้ืน ขาช้างแบบนี้จะติดกับรางเลื่อนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ควบคุมการ
ท างานด้วยกระบอกไฮดรอลิคซึ่งซ่อนอยู่ภายในขาช้าง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-94 ขาช้างแบบกางลง 

รูปที่ 3-95 ขาช้างแบบยืดวางกดลงบนพ้ืน 

http://asia.shlongji.org/backhoe-loader.html
http://asia.shlongji.org/backhoe-loader.html
http://asia.shlongji.org/backhoe-loader.html
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5. โครงสร้างและห้องเก๋ง 
 โครงสร้างและส่วนประกอบ คือระบบหรือชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างและใช้จับยึดชิ้นส่วนของ
เครื่องจักร  เพื่อความแข็งแรงและสวยงามท าให้รู้ว่าเป็นเครื่องจักรชนิดใด ประกอบด้วยระบบการท างานต่างๆ ดังนี้ 

5.1 คัชซีส์และกันสะเทือน 
  รถตักหน้าขุดหลังไม่มีระบบกันสะเทือนเพราะเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้เดินทางด้วยความเร็ว
สูง  ไม่ต้องการความนุ่มนวลในการขับ และเม่ือท างานตัวเครื่องจักรจะรับภาระหนัก ต้องการความ
มั่นคงแข็งแรงไม่ยุบตัวหรือเอียงตัว ในบางชิ้นส่วนอาจใช้ลูกยางรองรับเพ่ือลดการสั่นสะเทือนแทน 
เช่น ห้องเก๋ง เครื่องยนต์ และเกียร์ เป็นต้น 

 
รูปที่ 3-96 คัชซีส์ของรถตักหน้าขุดหลัง 

รถตักหน้าขุดหลังถูกออกแบบให้ใช้งานได้เอนกประสงค์และงานที่หนักกว่ารถฟาร์ม
แทรกเตอร์  ตัวคัชซีส์จึงต้องมีความแข็งแรงและมีขนาดที่ใหญ่กว่า  สามารถจับยึดและรองรับ
น้ าหนักของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์การท างานต่างๆที่ติดตั้งเพ่ิมเติมขณะท างานได้ 

5.2 ตัวถังและห้องเก๋ง 
ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่เม่ือดูจากภายนอกจะมีลักษณะพ้ืนฐานเดิมของรถฟาร์มแทรกเตอร์แต่ภายใน

ได้มีการออกแบบให้ติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับควบคุมการท างานเอาไว้หลายอย่าง เช่น การควบคุมการบังคับเลี้ยว การ
ขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ วิทยุ คันโยกควบคุมอุปกรณ์ตักและขุด แผงมาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ ระบบ
ตัวถังและกระบะประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ 

 
รูปที่ 3-97 ชิ้นส่วนโครงสร้างห้องเก๋งและตัวถัง 
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ภายนอกประกอบด้วย โครงสร้างหลังคา กระจกบังลม ประตู มีหน้าที่ป้องกันแรงกระแทก แสงแดด  ลม 
ฝุ่นละออง น้ า ความร้อน ส่วนภายในประกอบด้วย พวงมาลัย แผงหน้าปัด มาตรวัดสัญญาณเตือน กระจกมองหลัง 
คันบังคับควบคุมต่างๆ เบาะนั่ง ระบบปรับอากาศ วิทยุ 

 
รูปที่ 3-98 คอนโซลและคันบังคับควบคุมในห้องเก๋ง 

2.4 รถเกลี่ย 
โครงสร้างของรถเกลี่ยจะแตกต่างจากรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบหรือล้อยางโดยทั่วๆ ไป เพราะต้องการ

ความละเอียดของงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานปรับแต่งผิวทางซึ่งเป็นวัสดุต่างๆ เช่น ดิน , ทราย
และลูกรัง เป็นต้น โครงสร้างของรถเกลี่ยจึงจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ระยะช่วงล้อ (Wheel base) คือระยะระหว่างกึ่งกลางของล้อหน้าถึงกึ่งกลางของล้อหลัง ถ้าล้อ
หลังเป็นล้อคู่ ระยะช่วงล้อก็คือระยะจากก่ึงกลางของล้อหน้าถึงแนวกึ่งกลางของล้อหลัง 
ทั้งสองล้อ ส าหรับรถเกลี่ยดินระยะช่วงล้อนี้จะต้องยาว 

2. ใบมีดติดตั้งอยู่ประมาณกึ่งกลางของโครงตัวรถ 
3. เพลาหน้าและเพลาหลังจะต้องแกว่งขึ้นลงในแนวดิ่งได้ 
4. ไม่มีระบบกันสะเทือน 
5. ล้อหน้าสามารถเอียงได้ 
ส าหรับลักษณะโครงสร้างของรถเกลี่ยตามข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 ข้างต้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใบมีดของรถ

เกลี่ยเปลี่ยนต าแหน่งน้อยที่สุด ซึ่งควรจะมีค่าระหว่าง ± 5 ถึง ± 10 มิลลิเมตรเท่านั้นเมื่อรถวิ่งอยู่บนทางที่ไม่
เรียบ เช่น เมื่อล้อด้านใดด้านหนึ่งตกหลุมหรือปีนก้อนหิน เป็น 

ชุดคอนโทรลด้านหน้าคนขับ 

ชุดคอนโทรลด้านข้าง 

ชุดคอนโทรลอุปกรณ์ขุดหลัง 

เบาะนัง่ 
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รูปที่ 3-99 เปรียบเทียบการเปลี่ยนต าแหน่งของใบมีด 

ตามรูปที่ 2-45 หากเป็นรถแทรกเตอร์เมื่อล้อหน้าปีนเนินดินจะท าให้ใบมีดกดต่ าลงจนพ้ืนที่ปรับเกลี่ย
กลายเป็นหลุม และเมื่อล้อหน้าเลยเนินดิน ล้อหลังปีนเนินดินแทนใบมีดก็จะกระดกขึ้นซึ่งท าให้พ้ืนที่ปรับเกลี่ย
ไม่เรียบ ส่วนรถเกลี่ยดินจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะใบมีดจะมีการเปลี่ยนต าแหน่งน้อยมากแม้ล้อหนึ่งล้อใดตกหลุม
หรือปีนเนินดินก็ตาม 
องค์ประกอบและอุปกรณ์ท่ัวไปของรถเกลี่ย 

รถเกลี่ยแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่นิยมใช้กันมากจะเป็นแบบ 6 ล้อ ซึ่งมีส่วนประกอบที่ส าคัญๆ
ดังต่อไปนี้ 

 
 

รูปที่ 3-100 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ท่ัวไปของรถเกลี่ย 

ชดุวงเดือน 

กระบอกยกชดุใบมีด คนัควบคมุตา่งๆ 

ใบมีด 

แขนลากชดุใบมดี 

ห้องโซข่บัล้อหลงั(Tandem Drive) 

คนัชกับงัคบัเลีย้ว

และเอียงล้อหน้า 
หม้อน า้ 

ห้องควบคมุ 

โครงรถ 

เคร่ืองยนต์ 

พดัลมระบายความร้อน 

ห้องเกียร์ 
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อุปกรณ์ท างานที่ส าคัญของรถเกลี่ย 
- ชุดใบมีด ซึ่งมีส่วนประกอบตามรูป 

 
รูปที่ 3-101 แสดงส่วนประกอบของชุดใบมีด 

ชุดใบมีดถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สุดในการท างานของรถเกลี่ย ความยาวของใบมีดที่ใช้จะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของตัวรถ โดยทั่วไปจะมีขนาด 10 ฟุต (3.1 เมตร) ส าหรับรถขนาดเล็ก ขนาด 12 ฟุต (3.7 เมตร) และ
ขนาด 14 ฟุต (4.3 เมตร) ส าหรับรถขนาดกลาง และขนาด 16 ฟุต (4.9 เมตร) ส าหรับรถขนาดใหญ่ รูปร่างของ
ใบมีดจะโค้งเพ่ือให้ดินที่ขูดจากด้านล่างม้วนขึ้นมาด้านบนและ ตกลงข้างหน้า ตามรูปที่ 4-48 แสดงถึงรูปร่างของ
ใบมีดที่ออกแบบไม่ให้วัสดุถูกดันไปรวมกันที่จุดๆ เดียวเพ่ือลดแรงในการดันซึ่งเรียกว่า “โรลล่าเวย์”(Rollaway) ที่
ปลายของมีดจะเป็นขอบ (Cutting Edge) ขันยึดติดกับตัวขอบใบมีดด้วยสลักเกลียว เมื่อใช้งานไปจนขอบสึกก็
สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ ชุดใบมีดจะสามารถปรับได้หลายลักษณะคือ 

 
รูปที่ 3-102 รูปร่างของใบมีดรถเกลี่ย 

คว่ าหรือหงาย (Pitch) 
การคว่ าหรือหงายใบมีดก็เพ่ือให้ได้มุมการตัดของใบมีดที่เหมาะสมกับลักษณะงานและวัสดุ ดังภาพ 2-50 

ซ่ึงการคว่ าหรือหงายใบมีดอาจจะควบคุมด้วยกระบอกไฮดรอลิคหรือปรับด้วยมือโดยใช้สลักขันล็อคก็ได้ 
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รูปที่ 3-103 การคว่ าหงายชุดใบมีดด้วยระบบไฮดรอลิค (ซ้าย) ด้วยระบบ Manual ใช้สลักขันล็อค (ขวา) 

ตัวอย่างลักษณะการคว่ า-หงายใบมีด 

 

มุมตัดสูงสุด (90 องศา) 
คว่ าใบมีดไปด้านหน้าจนสุด 
เหมาะส าหรับการปรับเกรดหรือ
การปรับแต่งงานครั้งสุดท้าย (Fine 
Grading) 

 

มุมตัดมาตรฐาน (60 องศา) 
ปรับการคว่ าหงายใบมีดให้ขอบ
ล่างและขอบบนของใบมีดเสมอกัน
เป็นแนวดิ่ง ตั้งฉากกับพ้ืน เหมาะ
กับงานวัสดุที่แข็ง 
 

 

มุมตัดต่ าสุด(45 องศา) 
หงายใบมีดไปด้านหลังจนสุด 
เหมาะกับงานตัดทีมีความอ่อน,
การอุ้มขนวัสดุ และงานทั่วไป 
 

รูปที่ 3-104 ตัวอย่างลักษณะการคว่ า-หงายใบมีด 

 การเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง(Blade Side shift) 
เพ่ือใช้ในการเกลี่ยกองวัสดุด้านข้างโดยล้อรถไม่ต้องวิ่งขึ้นไปบนกองวัสดุ การเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง

กระท าโดยกระบอกไฮดรอลิค 

มุมตัด 

มุมตัด 

มุมตัด 
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รูปที่ 3-105 แสดงกระบอกไฮดรอลิคเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง 

 การเลื่อนชุดวงเดือนออกด้านข้าง( Circle Side Shift ) 
เพ่ือให้ใบมีดสามารถตัดไหล่ถนนด้านข้างได้ การเลื่อนชุดวงเดือนออกด้านข้างนิยมใช้กระบอกไฮดรอลิกใน

การควบคุมการเลื่อน 

 
รูปที่ 3-106 การเลื่อนใบมีดและชุดวงเดือนออกด้านข้างเพ่ือปาดไหล่ทาง 

การหมุนใบมีด 
ใบมีดจะถูกยึดติดกับชุดวงเดือน (Circle) และชุดวงเดือนนี้จะติดอยู่กับแขนลาก ( Drawbar ) ซึ่งต่อเข้ากับ

โครงของตัวรถด้านหน้า ด้วยข้อต่อแบบบอลล์ ( Ball And Socket Joint ) ใบมีดจะสามารถหมุนได้รอบแกนใน
แนวดิ่ง โดยการใช้เฟืองตัวเล็กขับให้ชุดวงเดือนหมุน ซึ่งอาจใช้มอเตอร์ไฮดรอลิคหรือกระบอกไฮดรอลิคขับก็ได้ ชุ
ดวงเดือนโดยทั่วไปจะสามารถหมุนได้รอบตัวทั้งสองทิศทาง 

  
รูปที่ 3-107 การหมุนใบมีด ด้วยกระบอกไฮดรอลิค (ซ้าย) มอเตอร์ไฮดรอลิค (ขวา) 
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รปูท่ี 3-108 แสดงมุมใบมีด 

เหตุผลในการหมุนใบมีดเพ่ือปรับมุมใบมีดเหมาะสมกับวัสดุและลักษณะงาน  ส าหรับการปรับระดับธรรมดา ให้ใช้
มุมใบมีดประมาณ 60 องศา แต่หากพ้ืนผิวมีความแข็ง หรือสภาพดินเหนียวให้ใช้มุมองศาที่น้อยลง  

การยกชุดใบมีดขึ้น ( Blade Lift )  
กระท าโดยการยกชุดวงเดือนขึ้นลง ในปัจจุบันนิยมใช้กระบอกไฮดรอลิค สองกระบอกติดตั้งเข้ากับขอบของ

ชุดวงเดือนด้านละหนึ่งกระบอกซ่ึงท าให้สามารถยกใบมีดขึ้นแต่ละข้างได้อิสระตามต้องการ 

- ชุดคราด(SCARIFIER) ซึ่งสามารถติดตั้งไดทั้งข้างหน้าชุดใบมีดและข้างหน้าของตัวรถ แต่ที่นิยมใช้กันจะเป็น
แบบที่ติดตั้งไวด้านหน้าของชุดใบมีดใช้ในงานซ่อมบ ารุงถนนซึ่งจะท าหน้าที่ขุดพ้ืนที่ถนนเดิมออกแล้วใช้
ใบมีดเกลี่ยออกด้านข้างท าให้สามารถขุดพ้ืนที่แข็งได 

 
(ก)คราดขนาดเล็กท่ีติดด้านหน้าของรถ     (ข) คราดขนาดเล็กท่ีติดด้านหน้าชุดใบมีด 

รูปที่ 3-109 คราดขนาดเล็ก 
 

- ชุดริปเปอร์ (RIPPER) โดยทั่วไปจะติดตั้งไว้ด้านหลังของตัวรถ ควบคุมการท างานด้วยระบบไฮดรอลิค ใช้ใน
การขุดพ้ืนที่แข็งมีลักษณะการท างานเช่นเดียวกันกับคราดที่ติดหลังรถแทรกเตอร์ 
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รูปที่ 3-110 คราดขนาดใหญ่ที่ติดหลังรถเกลี่ย 

 
- ชุดเกลี่ยหิมะ(Snow Plow) ซึ่งประกอบด้วยชุดดันหน้าเป็นรูปตัววีและชุดใบมีดสวิงด้านข้าง 

 

    
รูปที่ 3-111 ชุดเกลี่ยหิมะและการใช้งาน 

- ใบมีดหนา (FRONT BLADE) ซึ่งจะติดไว้ด้านหน้าสุดของตัวรถ ใช้ในการดันกองวัสดุลักษณะเดียวกับการ
ท างานของรถแทรกเตอร์ดันดิน 
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รูปที่ 3-112 ชุดใบมีดดันหน้า 

2.5 รถบรรทุก 
1. รถบรรทุกกระบะเท 
ส าหรับรถบรรทุกกระบะเทท้ายจะมีระบบไฮดรอลิคและอุปกรณ์ต่างๆในการยกกระบะขึ้น-ลง ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 3-113 แสดงอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบดัมพ์ 

1. ชุดเกียร์ฝาก power take off (PTO) 
2. ปั๊มไฮดรอลิค (Hydraulic pump) 
3. ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกดัมพ์ (Hoist Cylinder) 
4. ถังน้ ามันไฮดรอลิค (Oil Reservoir) 
5. วาล์วควบคุมทิศทางการไหล 
6. คันโยกควบคุมการท างานของดัมพ์ จะมี 2 อัน โดยคันโยกสีแดงส าหรับตัด-ต่อเกียร์ PTO ส่วนคันโยก

สีเหลืองควบคุมการยกดัมพ์ขึ้น-ลง  
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รูปที่ 3-114 แสดงคันโยกควบคุมการท างานของดัมพ์ 

2. รถพ่วง (Full Trailer หรือ DRAWBAR TRAILER) 
รถพ่วง มีลักษณะดังนี้คือ รถหักลากมีกระบะบรรทุกการรับน้ าหนักของโครงคัสซีระหว่างรถหัวลาก

กับรถพ่วงแยกเป็นอิสระจากกันต่อพ่วงกันด้วยอุปกรณ์ลากจูง ถ้าถอดหางพ่วงออกรถหัวลากก็สามารถใช้
บรรทุกขนส่งสินค้าได้  

 
รูปที่ 3-115 รถพ่วง 

อุปกรณ์และส่วนประกอบการลากจูง 
– แขนพ่วงและห่วงร้อยสลัก 

 
รูปที่ 3-116 แขนพ่วงและห่วงร้อยสลัก 
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– หัวล าโพงและคิงส์พิน+แบ็ลคเก็ตยึด 

  
รูปที่ 3-117 หัวล าโพงและคิงส์พิน+แบ็ลคเก็ตยึด 

 

 
รูปที่ 3-118 การติดตั้งชุดหัวล าโพงและคิงส์พิน+แบ็ลคเก็ตยึด 

- จานหมุนอยู่ระหว่างคานหน้ากับแชสซีของหางพ่วงเพ่ือให้คานหน้าสามารถหมุนเลี้ยวตามรถลาก
ได ้

- มือเสือต่อลม เป็นอุปกรณ์ต่อสายลมเบรก 
- ปลั๊กไฟ ต่อสัญญาณไฟไปยังท้ายรถพ่วง 
- สลักล็อกถอยหลังส าหรับล็อคจานหมุนให้อยู่กับท่ีไม่ให้หมุนขณะถอยหลัง 

ท่อน้ ามันไฮดรอลิค
ส าหรับหางพ่วงดัมพ์ 

มือเสือต่อท่อลมเบรก 

แบ็ลคเก็ตยึดล าโพง 

ล าโพงและสลักคิงส์พินลากพ่วง 

แขนพ่วงและห่วงร้อยสลัก 

ปลั๊กต่อสายไฟสัญญาณ 
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รูปที่ 3-119 สลักล็อกถอยหลัง (รูปซ้าย) สปริงปรับระดับแขนพ่วง (รูปขวา) 

– สายไฮดลอลิกส าหรับหางดัมพ์ ในกรณีที่หางพ่วงเป็นแบบกระบะยกเทได้จะต้องมีสายน้ ามันไฮ
ดรอลิคไปยังกระบอกดัมพ์ในการยกเทวัสดุ 

– สปริงปรับระดับแขนพ่วงเพ่ือให้ห่วงร้อยสลักมีระดับเดียวกันกับปากล าโพงเวลาต่อหาง 

3. รถก่ึงพ่วง (Semi-Trailer) 
รถกึ่งพ่วง คนไทยนิคมเรียนกันสั้นๆ ว่า “รถเทรลเลอร์” มีลักษณะคือรถหัวลากติดตั้งจานลาก/

หน้าวัว (Fifth Wheel) รถก่ึงพ่วงใช้บรรทุกน้ าหนัก เช่น มีกระบะบรรทุก เป็นต้น การรับน้ าหนักบรรทุกรถ
หัวลากและรถกึ่งพ่วงจะรับน้ าหนักบรรทุกร่วมกันไม่สามารถแยกกันท างานได้ ถ้าถอดรถกึ่งพ่วงออกรถหัว
ลากจะไม่สามารถใช้บรรทุกใดๆได้ 

 

 

 
รูปที่ 3-120 รถก่ึงพ่วง (Semi-Trailer) 

รถลากจงู (Tractor) รถกึ่งพว่ง (Semi-Trailer) 
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อุปกรณ์และส่วนประกอบการลากจูง 
- แป้นลากจูงหรือหน้าวัว (Fifth wheel) 

 
 

- ขาช้าง 

     
 

- คิงส์พิน 

    
 

- สายลมและมือเสือ 

    
รูปที่ 3-121 อุปกรณ์และส่วนประกอบการลากจูงรถกึ่งพ่วง 
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- สายไฟฟ้าและสายระบบอุปกรณ์พิเศษ 

  
รูปที่ 3-122 สายไฟฟ้าและสายระบบอุปกรณ์พิเศษ 

- สายน้ ามันไฮดรอลิกส าหรับรถก่ึงพ่วงชนิดดัมพ์ 

 
รูปที่ 3-123 สายน้ ามันไฮดรอลิกส าหรับรถกึ่งพ่วงชนิดดัมพ์ 

2.6 รถบด 
1. รถบดล้อเหล็กแบบไม่สั่นเทือน 
 ส าหรับรถบดล้อเหล็กแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จะมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ แบบ 3 ล้อ (Three-
wheel roller) และชนิด 2 ล้อในแนวเดียวกัน (Tandem Roller) ซึ่งจะมีโครงสร้างและส่วนประกอบ
ตามรปู  
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รูปที่ 3-124 รถบดล้อเหล็กแบบ 3 ล้อ 

รถบดล้อเหล็กแบบ 3 ล้อ มีขนาดน ้าหนักตั้งแต่ 5-15 ตัน โดยล้อหน้าจะเป็นล้อเดี่ยว ส่วนล้อหลังจะเป็น
ล้อคู่ที่มีขนาดใหญ่กว่าล้อหน้า ส่วนประกอบที่ส าคัญก็จะประกอบด้วยเครื่องยนต์โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
และระบบถ่ายทอดก าลังซึ่งอาจเป็นแบบใช้คลัตช์และห้องเกียร์แบบธรรมดาหรือใช้ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ และห้อง
เกียร์แบบธรรมดา หรือเป็นระบบการถ่ายก าลังแบบไฮโดรสแตติกก็ได้ โดยจะขับเคลื่อน ผ่านชุดขับเคลื่อนท้ายที่ล้อ
หรือลูกกลิ้งคู่หลังการเลี้ยวจะกระท าโดยการหมุนล้อหรือลูกกลิ้งอันหน้า ควบคุมการท างานโดยกระบอกไฮดรอลิ
กและรุ่นใหม่จะใช้วิธีการหักเลี้ยวกลางล าตัว ส่วนระบบเบรกจะรวมอยู่ในระบบถ่ายทอดก าลัง 

รถบดอัดล้อเหล็กแบบ 2 ล้อในแนวเดียวกัน มีขนาดน ้าหนักตั้งแต่ 1 1/2 -  20 ตัน ล้อหรือลูกกลิ้งทั้ง
หน้าและหลังจะมีความกว้างเท่ากัน แต่ล้อหลังหรือล้อที่ขับจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าล้อหน้า 
ส่วนประกอบที่ส าคัญจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับรถบดอัดล้อเหล็ก 3 ล้อ 

 
รูปที่ 3-125 รถบดล้อเหล็กแบบ 2 ล้อ 
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ส าหรับรถบดอัดล้อเหล็กผิวเรียบทั้งสองจะมีอุปกรณ์เพ่ิมเติมคือ แผ่นขูด (scraper blades) เพ่ือท าหน้าที่
ขูดวัสดุที่ติดขึ้นมากับลูกกลิ้ง และระบบฉีดน้ าของลูกกลิ้งเพ่ือท าหน้าที่ฉีดน้ า ลงบนผิวลูกกลิ้ ง เมื่อท าการบดอัด
แอสฟัลต์หรือวัสดุประเภทที่จะติดกับลูกกลิ้งได้ง่าย 

รถบดอัดล้อเหล็กโดยทั่วไปจะใช้ในการบดอัดวัสดุที่ต้องการให้ผิวหลังจากการบดอัด เรียบ เช่น การบดอัด
แอสฟัลต์ที่ใช้เป็นผิวถนน และใช้ในการบดอัดดินประเภทที่ไม่จับตัวกันได้แก่ กรวด ทราย เป็นต้น 

2. รถบดล้อยาง 
โครงสร้างและส่วนประกอบของรถบดล้อยาง 
ส าหรับเครื่องบดอัดแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จะประกอบด้วยเครื่องยนต์โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล  

 

 
รูปที่ 3-126 แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของรถบดล้อยาง 

และระบบถ่ายทอดก าลังซึ่งอาจเป็นแบบใช้คลัตช์และห้องเกียร์ธรรมดาหรือใช้ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ และ
ห้องเกียร์แบบธรรมดา และจะขับเคลื่อนล้อหลังเป็นคู่ ๆ ซึ่งนิยมขับเคลื่อนผ่านชุดขับเคลื่อนท้ายแบบใช้โซ่ 

    



 3-68 บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 3-127 แสดงการส่งถ่ายก าลังของรถบดล้อยาง 

  
รูปที่ 3-128 แสดงการส่งถ่ายก าลังของเฟืองท้ายไปยังเพลาล้อผ่านโซ่ 

 
 ส าหรับในรถบดล้อยางรุ่นใหม่ๆจะใช้ระบบส่งถ่ายก าลังแบบไฮดรอสแตติกโดยใช้มอเตอร์ไฮดรอลิคขับล้อ
แทนการใช้เพลาขับที่มาจากเครื่องยนต์ 

 
รูปที่ 3-129 แสดงการส่งถ่ายก าลังแบบไฮดรอสแตติก 

 



 3-69 บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 

   
รูปที่ 3-130 แสดงการการบังคับเลี้ยวโดยใช้กระบอกไฮดรอลิกดันเลี้ยว 

และระบบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของรถบดล้อยางคือ ระบบเติมลมยางตามความเหมาะสมในการ
บดอัดวัสดุแต่ละชนิด 

 
รูปที่ 3-131 แสดงอุปกรณ์เติมลมยางภายในตัว 

 
และมีการเติมน้ าหรือถุงทรายในการเพิ่มน้ าหนักตัวรถด้วย และจะมีถังน้ าในการสเปรย์ล้อยางด้วย 

   
รูปที่ 3-132 การเติมน้ าหรือถุงทรายในการเพ่ิมน้ าหนักตัวรถ 

 
 

  



 3-70 บทที่ 3 โครงสร้างและระบบการท างานของเครื่องจักรกล 

3. รถบดสั่นสะเทือน 
โครงสร้างและส่วนประกอบของรถบดล้อสั่นสะเทือน 
ส าหรับเครื่องบดอัดแบบลูกกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะมี 2 ชนิดคือ ชนิด

ลูกกลิ้งคู่เรียงในแนวเดียวกัน (double vibratory tandem roller) และชนิดลูกกลิ้งเดี่ยว (single drum 
vibratory roller) ส่วนประกอบที่ส าคัญของชนิดลูกกลิ้งคู่จะประกอบด้วย เครื่องยนต์โดยทั่วไปจะเป็น
เครื่องยนต์ดีเซล ระบบถ่ายทอดก าลังนิยมใช้แบบไฮโดรสแตติกซึ่ง ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกขับลูกกลิ้งเพียงอันเดียว
หรือทั้งสองอัน ระบบสั่นสะเทือนจะเป็นแบบไฮดรอสแตติกเช่นเดียวกัน โดยใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกขับเพลาลูก
เบี้ยว และระบบบังคับเลี้ยวจะนิยมใช้แบบการเลี้ยวโดยการหักล าตัว 

 
รูปที่ 3-133 โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของรถบดสั่นสะเทือน ชนิดล้อเหล็ก 2 ล้อ 

ส าหรับส่วนประกอบที่ส าคัญของรถบดอัดสั่นสะเทือนชนิดลูกกลิ้งเดี่ยวจะประกอบด้วย เครื่องยนต์ดีเซล 
ระบบถ่ายทอดก าลังแบบไฮโดรสแตติก ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกขับผ่านห้องเกียร์ เฟืองท้าย และชุดขับเคลื่อนท้ายไปขับ
ล้อยาง หรืออาจจะขับเฟืองท้ายโดยตรงโดยไม่ใช้ห้องเกียร์ก็ได้ ส่วนลูกกลิ้งหน้าอาจจะใช้มอเตอร์ไฮดรอลิก
ขับเคลื่อนหรือไม่ก็ได้เช่นกัน ระบบสั่นสะเทือน และระบบบังคับเลี้ยวจะเหมือนกับชนิดลูกกลิ้งคู่ 
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รูปที่ 3-134 โครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ของรถบดสั่นสะเทือน ชนิดล้อเหล็กเดี่ยว 

 อุปกรณ์พิเศษส าหรับรถบดสั่นสะเทือน  

  
รูปที่ 3-135 อุปกรณ์พิเศษส าหรับรถบดสั่นสะเทือน 

ระบบการท างานต่างๆ ของรถบดล้อสั่นสะเทือน 
ระบบไฮดรอลิค  
ส าหรับรถบดสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นแบบล้อเดี่ยวหรือสองล้อก็ตาม ระบบไฮดรอลิคมีความส าคัญมาก

เพราะต้องเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ อีกหลายระบบ เช่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบส่งก าลัง ระบบสั่นสะเทือน เป็นต้น 
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รูปที่ 3-136 แสดงระบบไฮดรอลิคของรถบดสั่นสะเทือน 

ระบบส่งถ่ายก าลัง 

 
รูปที่ 3-137 แสดงระบบส่งถ่ายก าลังแบบไฮดรอสแตติกส์ 

ระบบสั่นเทือน 

 
 

รูปที่ 3-138 แสดงส่วนประกอบของระบบสั่นสะเทือนในชุดดรัม ของรถบดยี่ห้อ Caterpillar 
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รูปที่ 3-139 แสดงส่วนประกอบของระบบสั่นสะเทือนในชุดดรัม ของรถบดยี่ห้อ BOMAG 

 
รูปที่ 3-140 รถบดสั่นสะเทือนที่มีทิศทางการสั่นของลูกกลิ้งแบบผสมผสาน 

 
ระบบบังคับเลี้ยว 
- กรณีเป็นชนิดล้อเหล็กเดี่ยว การบังคับเลี้ยวใช้วิธีการหักเลี้ยวกลางล าตัว 
- กรณีเป็นชนิดล้อเหล็กคู่ การบังคับเลี้ยวจะมีทั้งแบบหักกลางล าตัวและแบบเลี้ยวล้อหน้า-หลังอิสระ 

 
รูปที่ 3-141 แสดงการบังคับเลี้ยวรถบดสั่นสะเทือนชนิดล้อคู่ 
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รูปที่ 3-142 การเลี้ยวแบบหักกลางล าตัว 

 

 
รูปที่ 3-143 การบังคับเลี้ยวล้อหน้า-หลังอิสระ 

ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมความกว้างในการบดอัด ก็สามารถใช้วิธีการขับแบบปูได้ 

 
รูปที่ 3-144 การขับแบบปู 



 
 

บทที่ 4 
การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 
 ในบทนี้จะบอกข้อปฏิบัติที่พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจะต้องทราบ เพ่ือน ามาปฏิบัติตนในการ
ใช้เครื่องจักรกลให้ถูกต้อง โดยจะบอกถึงข้อปฏิบัติก่อนการใช้งานเครื่องจักรกล ข้อปฏิบัติขณะใช้งานเครื่องจักรกล 
และข้อปฏิบัติหลังการใช้งานเครื่องจักรกล อีกท้ังยังให้ทราบถึงหลักการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลที่ถูกต้องด้วย 

1. มาตรวัดและสัญญาณไฟเตือน  
การท างานของระบบต่างๆ ในเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะจะแสดงสัญญาณหรือค่าต่างๆ ให้ผู้ใช้งาน

ทราบ เพ่ือที่จะสั่งการได้อย่างถูกต้อง หรือกรณีการท างานของระบบมีปัญหา เช่น ระบบมาตรวัด (เกจวัด มิเตอร์
วัด) และระบบไฟหน้าปัด จะแสดงสัญลักษณ์ หรือบอกค่าต่างๆ เช่น บอกค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ค่าความ
ร้อนของเครื่องยนต์ ค่าระดับน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงดัน และไฟสัญญาณเตือนต่างๆ ซึ่งพนักงานขับจะต้องเรียนรู้
และสามารถแปลความหมายของมาตรวัดและสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ให้ถูกต้อง 

ตารางท่ี 4-1 ความหมายของสัญลักษณ์พ้ืนฐานของมาตรวัดและสัญญาณไฟเตือน 

 เครื่องยนต์ 

 เกียร/์ระบบส่งถ่ายก าลัง  

 รูปปรอท หมายถึง อุณหภูมิความร้อน 

 น้ ามันหล่อลื่น 

 ระบบไฮดรอลิค 

 อากาศ/ลม 

 น้ า 

 น้ ามันเชื้อเพลิง 

 ระบบไฟฟูา 

 แรงดันหรือความดัน 

 ระดับ 

 กรอง 

 นาฬิกาทรายหมายถึงเวลา 

เมื่อสัญลักษณ์พ้ืนฐานเหล่านี้มาเขียนรวมกันก็จะได้รูปสัญญาณท่ีต้องการ ตัวอย่างเช่น 

 +  +    = หมายถึง อุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ 

 



 

 

4-2 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 

 

รปูท่ี 4-1 สัญลักษณ์ของมาตรวัดและสัญญาณไฟเตือนแบบต่างๆ 
 



 

 

4-3 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 

รูปที่ 4-1 สัญลักษณ์ของมาตรวัดและสัญญาณไฟเตือนแบบต่างๆ (ต่อ) 

 

 

รูปที่ 4-2 ตัวอย่างหน้าจอแสดงมาตรวัดและไฟสัญญาณเตือน 

 

วัดแรงดันลมเบรก 

อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น มาตรวดัความเร็ว 

มาตรวดัระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

มาตรวดัความเร็วรอบ 



 

 

4-4 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 

รูปที่ 4-2 ตัวอย่างหน้าจอแสดงมาตรวัดและไฟสัญญาณเตือน (ต่อ) 

2. หลักปฏิบัติในการใช้งานเครื่องจักรกล 
 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจะต้องรู้และปฏิบัติตนให้ถูกต้องในช่วงเวลาก่อนการใช้งาน
เครื่องจักรกลขณะใช้งานเครื่องจักรกลและหลังการใช้งานเครื่องจักรกลเพ่ือจะได้ยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องจักรกลให้ยาวนานตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต โดยไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร อีกทั้งยังเป็น
การประหยัดงบประมาณในการซ่อมลดระยะเวลาในการจอดเสียและปูองกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับตัว
พนักงานขับหรือบุคคลอ่ืนอีกด้วยซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อเครื่องจักรกลแล้วยังท าให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ
ตามท่ีต้องการ 

2.1  ก่อนการใช้งานเครื่องจักรกล  
ก่อนการใช้งานเครื่องจักรกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลต้องมีการตรวจสอบสภาพ

ของเครื่องจักรกลก่อน ดังนี้  
 
 

มาตรวดัระดับ
น้ ามันเชื้อเพลิง 

มาตรวดัอุณหภูมิน้ า
หล่อเย็นเครื่องยนต ์

ช่ัวโมงการท างาน 

เตือนระดับน้ ามันเชื้อเพลิงต่ า 

เตือนไฟชาร์จแบตเตอรี่ 

เตือนกรองไฮดรอลิคตัน 

เตือนกรองอากาศเครื่องยนต์ตัน 

เตือนอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
เครื่องยนต ์

เตือนเครื่องยนต์ขัดข้อง 

เตือนแรงดันน้ ามันเครื่องยนต ์



 

 

4-5 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

การตรวจสอบภายนอกเครื่องจักร 
พนักงานขับฯ จะต้องตรวจสอบภายนอกเครื่องจักรโดยการเดินรอบๆ ตัวเครื่องจักรทั้งด้านหน้า

ด้านข้างและด้านหลัง เพ่ือตรวจความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการใช้งานโดยตรวจตามขั้นตอนดังนี้ 
- ตรวจสภาพไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณทุกดวง 
- ตรวจการรั่วของของเหลวต่างๆ ที่บริเวณชิ้นส่วนเครื่องจักรและบนพ้ืนที่จอดรถ 
- ตรวจการช ารุดหลุดหลวมของโบลท์นัท คลิปรัดขั้วสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ 
- ตรวจดูสิ่งกีดขวางทางเดินของเครื่องจักร 

 
รูปที่ 4-3 การตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนใช้งานเครื่องจักร 

การตรวจสภาพตัวเครื่องจักร 
- ตรวจสภาพล้อ และแรงดันลมยาง รวมทั้งนัทล้อ 

 
รูปที่ 4-4 การตรวจเช็คสภาพยาง แรงดันลมยาง และนัทล้อ 

- ตรวจดูสภาพของเครื่องล่างทั้งหมด ความตึงหย่อนของโซ่ตีนตะขาบแผ่นแทรคโรลเลอร์แค
เรีย และล้อน าสปร๊อกเก็ตว่ามีรอยรั่วหรือนัทต่างๆหลุดหลวมหรือช ารุดหรือไม่  



 

 

4-6 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 4-5 การตรวจวัดความตึง หย่อนของโซ่ตีนตะขาบ 

- ตรวจสภาพกระจกหน้าต่าง กระจกบังลมหน้า และกระจกมองข้าง 
- ตรวจสภาพอุปกรณแ์ละระดับน้ ามันของระบบบังคับเลี้ยวสภาพลูกหมาก และคันชักคันส่ง 
- ตรวจเช็คระดับน้ ากรดสภาพแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ การหลุดหลวมของขั้วและสายไฟหากมี

ขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่ให้ใช้น้ าร้อนล้างให้สะอาดแล้วทาเคลือบด้วยจาระบี เพ่ือปูองกันการ
กัดกร่อน แล้วขันให้แน่นส่วนระดับน้ ากรดถ้าดูที่จุกเติมควรให้ระดับอยู่สูงกว่าแผ่นธาตุ
ประมาณ1-1.5 ซม. หรือถ้ามองผ่านช่องเติมน้ ากลั่นก็จะสูงถึงแผ่นพลาสติกที่ยื่นลงไปใน
แบตเตอรี่  แต่ถ้าหากดูท่ีด้านข้างก็ให้ระดับอยู่ระหว่างขีดบนและขีดล่าง 

 
รูปที่ 4-6 สภาพแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการดูแลกับแบตเตอรี่ที่ได้รับการดูแล 

 
รูปที่ 4-7 จุดบอกระดับน้ ากรดในแบตเตอรี่ ที่จุกเติมและด้านข้างแบตเตอรี่ 



 

 

4-7 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 

- ตรวจระดับน้ ามันเชื้อเพลิง สายน้ ามันและควรถ่ายน้ าออกจากถังหรือกรองดักน้ า 

 
รูปที่ 4-8 การตรวจเช็คน้ ามันเชื้อเพลิงและถ่ายน้ าออกจากกรองดักน้ า 

 

- ตรวจสภาพและการท างานของระบบส่งก าลังเช่นเพลากลางคลัตช์ระดับน้ ามันคลัตช์ 
มอเตอร์ขับ สายไฮดรอลิคส่งก าลังระดับน้ ามันของชุดส่งก าลัง เช่น ห้องเกียร์ เฟืองท้าย 

- ตรวจระดับและการรั่วซึมของน้ ามันไฮดรอลิคการช ารุดความเสียหายของอุปกรณ ์เช่น
คอนโทรลวาล์ว คันบังคับควบคุมสายไฮดรอลิคข้อต่อทางเดินน้ ามันปั้ม มอเตอร์ เป็นต้น 

 
รูปที่ 4-9 รอยคราบน้ ามันที่เกิดจากรั่วของซีลกระบอกไฮดรอลิค 

- ตรวจเช็คระดับน้ ามันเบรกและถ่ายน้ าออกจากถังลมเบรกเพ่ือปูองกันไม่ให้น้ าเข้าไปในวงจร
การท างานของระบบเบรกหรือคลัตช์ ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเสียหายกับท่อทางเดิน หม้อ
ลม และชุดวาล์วต่างๆ 

 



 

 

4-8 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 4-10 จุดถ่ายน้ าออกจากถังลมเบรก 

การตรวจสอบบริเวณห้องเครื่องยนต์ 
- ตรวจระดับน้ าในหม้อน้ า ซึ่งระดับน้ าปกติจะต่ ากว่าคอหม้อน้ าประมาณ1นิ้ว (ประมาณ 2 

ซม.)    

 
รูปที่ 4-11 การตรวจเช็คเครื่องยนต์และอุปกรณ์การท างาน 

- ตรวจฝาปิดหม้อน้ า สภาพซีลยางและตรวจสภาพรอยรั่วของท่อยางหม้อน้ าท่อทางเดินน้ า
ปั๊มน้ ารังผึ้งหม้อน้ า ถังพักน้ าออล์ยคูลเลอร์ 

 
รูปที่ 4-12 การตรวจเช็คซีลฝาหม้อน้ าและระดับน้ าในหม้อน้ า 



 

 

4-9 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

- ตรวจระดับน้ ามันเครื่อง โดยระดับน้ ามันเครื่องต้องอยู่ระหว่างขีด L กับ Hและตรวจดูการ
รั่วซึมของน้ ามันเครื่อง 

 

 
รูปที่ 4-13 ต าแหน่งตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่อง  

- ตรวจเช็คระบบเชื้อเพลิงเช่น ปั้มเชื้อเพลิงหัวฉีดท่อทางน้ ามันกรองเชื้อเพลิง 
- ตรวจตัวบอกสภาพของกรองอากาศ ซึ่งถ้าหากไส้กรองอากาศตันแถบสีภายในจะเปลี่ยนเป็น

สีแดง ตรวจสภาพหม้อกรองอากาศเทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์และท่อทางน าอากาศ 
 

 
รูปที่ 4-14 ตัวบอกสภาพของกรองอากาศ  

- ตรวจข้อต่อสายไฟต่างๆ ชุดอุปกรณ์ไฟฟูาควบคุมการท างานเครื่องยนต์ 
- ตรวจสภาพและความตึงของสายพาน โดยกดสายพานที่กึ่งกลางระหว่างพูลเลย์ประมาณ ½ 

นิ้วหรือ 1.5 ซม. 

 
 

รูปที่ 4-15 ต าแหน่งที่ใช้นิ้วมือกดระหว่างพูลเลย์ง่ายและสะดวกที่สุด 

L 
H 



 

 

4-10 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

การตรวจสอบเมื่อขึ้นไปนั่งบนที่นั่งคนขับ 
- เสียบกุญแจสวิทซ์ ตัดต่อวงจรไฟฟูา แล้วหมุนเปิดสวิทซ์ (เฉพาะเครื่องจักรที่มีสวิทช์ตัดต่อ

ระบบไฟฟูาด้านนอกห้องคนขับ) 

 
รูปที่ 4-16 สวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟูา(รูปซ้าย) และสวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์ (รูปขวา) 

- ขึ้นบนตัวรถโดยใช้บันไดหรือต าแหน่งที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ส าหรับขึ้นลงเครื่องจักร ใช้วิธีจับ
ยึด 3 จุดขณะขึ้นและลงต้องหันหน้าเข้าหาเครื่องจักรเสมอ 

- ท าความสะอาดเบาะนั่งและปรับเบาะนั่ง กระจกมองหลังกระจกมองข้างให้เหมาะสมกับ
ตัวเอง 

- ท าความสะอาดแผงหน้าปัด 
- ตรวจระยะฟรีและระยะท างานของแปูนเหยียบคลัตช์และเบรก (ระยะฟรีประมาณ 25 ม.ม. 

หรือ 1 นิ้วระยะท างาน ประมาณ 50 ม.ม. หรือ 2 นิ้ว)โดยวัดจากต าแหน่งสูงสุดจนถึง
ต าแหน่งที่คลัตช์และเบรกเริ่มท างาน 

 
รูปที่ 4-17 การข้ึนและลงเครื่องจักรโดยวิธีการจับยึด 3 จดุ 

 



 

 

4-11 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 
รปูท่ี 4-18 การตรวจระยะฟรี และระยะท างานของแปูนเหยียบคลัตช์ และเบรก 

- ตรวจระยะฟรีของพวงมาลัย โดยปรับระยะฟรีให้หมุนไม่เกินประมาณ 30 ถึง 60 องศา 
- ตรวจคันบังคับควบคุมและชุดข้อต่อต่างๆ 
- ตรวจระยะเบรกมือ ระยะฟรีประมาณ 2 ส่วน ระยะท างานประมาณ 1/3 ส่วน 
- ตรวจความพร้อมการท างานของมาตรวัดไฟเตือนไฟสัญญาณ บนแผงหน้าปัทม์ 
- ตรวจสอบการท างานของสวิทช์ควบคุมการท างานของระบบต่างๆ 
- ตรวจดูชั่วโมงการท างานจากมาตรวัดเพ่ือบันทึกและรายงานการใช้และบ ารุงรักษาตามอายุ

การใช้งาน 
2.2 ขณะใช้งานเครื่องจักรกล  

- ปลดเกียร์ว่าง 
- โยกคันบังคับต่างๆ ไปต าแหน่งว่างโยกคันล็อคไฮดรอลิคไปต าแหน่งล็อคโดยส่วนใหญ่แล้ว

จะมีปูายบอกวิธีการใช้คันบังคับควบคุมต่างๆติดอยู่ในต าแหน่งที่พนักงานขับและควบคุม
เครื่องจักรสามารถมองเห็นได้ง่าย 

- เร่งคันเร่งตามคู่มือก าหนด 
- หมุนสวิทซ์กุญแจไปต าแหน่ง ON เพ่ือท าการสตาร์ท ถ้ามีหัวเผาให้หัวเผาท างานก่อน

ประมาณ5-10 วินาทีหรือจนกว่าไฟเตือนจะดับหมุนสวิทช์สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อย
กลับที่เดิม เมื่อเครื่องยนต์ติด โดยการสตาร์ทให้มอเตอร์สตาร์ทท างานไม่เกิน 10วินาทีถ้า
เครื่องไม่ติดให้พักมอเตอร์สตาร์ทประมาณ 2-3 นาที ก่อนจะสตาร์ทใหม่ 

- ควรเดินเบาประมาณ3-5 นาทีเพ่ืออุ่นเครื่องยนต์ให้มีอุณหภูมิพร้อมใช้งาน 
- ควรดูมาตรวัดและไฟสัญญาณบนแผงหน้าปัดทั้งหมดว่าอยู่ในสภาพพร้อมจะปฏิบัติงานได้

หรือไม่ 
- ตรวจฟังเสียงเครื่องยนต์ว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่ 
- ตรวจดูสีของควันไอเสีย 
- ทดสอบการท างานของคลัตช์เบรกพวงมาลัย และคันบังคับควบคุมว่าท างานปกติอยู่หรือไม่  
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- ตรวจดูการรั่วซึมของน้ าระบบระบายความร้อน 
- โยกคันบังคับให้อุปกรณ์ไฮดรอลิคท างาน อย่างช้าๆเพ่ืออุ่นน้ ามันไฮดรอลิคและตรวจดูการ

รั่วซึมของน้ ามันไฮดรอลิคบริเวณท่อทางเดินสายและข้อต่อชุดซีลปากกระบอกและวาล์ว
บังคับควบคุม 
 

 
รูปที่ 4-19 ต าแหน่งคันบังคับควบคุมอยู่ในต าแหน่งว่างและคันล็อคไฮดรอลิคอยู่ในต าแหน่งล็อค 

2.3 ภายหลังเสร็จภารกิจ 
- ต้องจอดรถบนพ้ืนราบ และสภาพพ้ืนที่มีความปลอดภัย 
- วางอุปกรณ์การท างานต่างๆลงบนพื้น 
- ปล่อยคันบังคับต่างๆ ให้อยู่ในต าแหน่งว่าง 
- ปลดเกียร์ว่าง และล็อคระบบไฮดรอลิคห้ามเข้าเกียร์ทิ้งใว้ในขณะที่จอดเครื่องจักรในที่ลาด

ชันควรจะหาท่อนไม้หรือก้อนหินหนุนล้อไว้ 
- ดึงเบรกมือและปล่อยเบรกเท้า 
- เดินเบาเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที 
- ปิดสวิทช์  ดับเครื่องยนต์ 
- ลงจากเครื่องจักรด้วยบันได โดยหันหน้าเข้าหาเครื่องจักร 
- ปิดสวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟูา 
- ท าความสะอาดเครื่องจักรทั้งภายในและภายนอก แคะดินออกจากเครื่องล่างแบบ

ตีนตะขาบ 
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- ปิดกระจกและล็อคประตูให้เรียบร้อย 
2.4 ข้อแนะน าทั่วไป 

- การสตาร์ทเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์เย็นให้เหยียบคันเร่งให้จม 1 ครั้งจึงสตาร์ท ถ้า
เครื่องยนต์ร้อนอยู่แล้วให้เหยียบคันเร่งลงครึ่งหนึ่งหรือปฏิบัติตามคู่มือก าหนด 

- การสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ละครั้งไม่ควรสตาร์ทเกิน10วินาที 
- ควรให้มอเตอร์สตาร์ทหยุดพักประมาณ 2-3 นาที เมื่อเครื่องยนต์ไม่ติดและต้องสตาร์ทใหม่ 
- พยายามขับเครื่องจักรเมื่อเครื่องยนต์ร้อนตามอุณหภูมิใช้งานปกติ หลีกเลี่ยงการเร่ง

เครื่องยนต์โดยไม่จ าเป็นและเครื่องจักรไม่ได้เคลื่อนที่ 
- ออกเครื่องจักรด้วยเกียร์ 1 เสมอ ให้เครื่องจักรเริ่มต้นและท างานด้วยเกียร์ต่ า 
- การเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า-ถอยหลังต้องให้รถหยุดนิ่งก่อนเท่านั้น 
- ให้วางเท้าไว้ในที่พักเท้า ไม่ควรวางเท้าบนคลัตช์และเบรกตลอดเวลา 
- ขึ้นภูเขาลงภูเขาทางชันหรือเลี้ยววงแคบ ให้ใช้เกียร์ต่ า 
- หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือหยุดโดยกะทันหัน 
- พยายามขับด้วยความเร็วปกติรักษาความเร็วสูงสุดที่ต้องการให้นานที่สุดใช้คันเร่งให้คงที่

และสม่ าเสมอ 
- ห้ามบรรทุกน้ าหนักเกินหรือขับด้วยความเร็วเกินที่กฎหมายก าหนด 
- พนักงานขับเครื่องจักรนอกจากจะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักรเป็นประจ าก่อนน า

เครื่องจักรออกไปใช้งานแล้ว จะต้องท าบริการหล่อลื่นประจ าวันด้วย เช่น ไส้กรองอากาศ  
กรองดักน้ า กรองเชื้อเพลิงท าการตรวจเช็คระดับน้ ามันหล่อลื่นทุกชนิด อัดจาระบีจุดที่มีการ
รองรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทุกจุดกวดขันนัทต่างๆ ที่หลุดหลวม เช่น นัทล้อนัทยึดแผ่นแทรก 
เป็นต้น 

- พนักงานขับหรือควบคุมเครื่องจักรต้องตรวจสอบระยะเวลาการท าบริการหล่อลื่นเครื่องจักร
ตามระยะการใช้งานที่ก าหนดเป็น  ชั่วโมงท างาน กิโลเมตร หรือวันที่/ เดือน/พ.ศ. จากบัตร
บริการหล่อลื่นที่ติดอยู่ที่เครื่องจักร ตรวจสอบว่าหน่วยบริการหล่อลื่นได้ท าบริการหล่อลื่น
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  หากไม่มีการท าบริการหล่อลื่นตามที่ก าหนดไว้ในบัตรบริการให้แจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที 
 

3. การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล (Maintenance) หมายถึงการพยายามบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลต่างๆ ให้มี

สภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาโดยการบ ารุงรักษานั้นจะครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม (Repair) เครื่องจักรกล
ด้วยซึ่งการซ่อมและบ ารุงรักษาที่ดีนั้นจะช่วยให้การท างานขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นส าเร็จตามเปูาหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่จะต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรกลจ านวนมากเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การ
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ที่เครื่องจักรกลเกิดขัดข้องขึ้นมากะทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้จะท าให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
การท างานท าให้ล่าช้าไมส่ าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ได้วางไว้ 

ดังนั้นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรจึงต้องมกีารบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลในระบบการด าเนินงานด้วย 
จึงจะสามารถควบคุมการท างานของเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งาน
เครื่องจักรกลให้ยืนยาว สามารถใช้งานได้ตามความต้องการโดยไม่ช ารุดหรือเสียบ่อยๆ  

3.1 จุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษา 
- เพ่ือให้เครื่องจักรท างานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness)คือสามารถใช้เครื่องจักรกลได้เต็ม

ความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากท่ีสุด 
- เพ่ือให้เครื่องจักรกลมีสมรรถนะการท างานสูง (Performance)และช่วยให้เครื่องจักรกลมีอายุการใช้งาน

ยาวนาน เพราะเมื่อเครื่องจักรกลใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือ
ซ่อมแซมแล้วเครื่องจักรกลอาจเกิดการขัดข้อง ช ารุดเสียหายหรือท างานผิดพลาด 

- เพ่ือให้เครื่องจักรกลมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability)คือการท าให้เครื่องจักรกลมีมาตรฐานในการ
ท างานและการบังคับควบคุมไม่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ เกิดข้ึน 

- เพ่ือความปลอดภัย (Safety)ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ เครื่องจักรกลจะต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อ
ผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องจักรกลท างานผิดพลาดช ารุดเสียหายไม่สามารถท างานได้ตามปกติ อาจจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ และเกิดการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบ ารุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น 

- เพ่ือลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมเพราะเครื่องจักรกลที่ช ารุดเสียหายเก่าแก่ ขาดการบ ารุงรักษา จะท าให้
เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่น มีฝุุนละอองหรือไอของสารเคมีออกมา  มีเสียงดัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

- เพ่ือประหยัดพลังงานเพราะเครื่องจักรกลส่วนมากจะท างานได้ต้องอาศัยพลังงานมาใช้ส าหรับผลิตต้น
ก าลังเช่น ไฟฟูาน้ ามันเชื้อเพลิง ถ้าหากเครื่องจักรกลได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี เดินราบเรียบไม่มีการ
รั่วไหลของน้ ามันการเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 
 
3.2 ประเภทของการบ ารุงรักษา 
 ในทางปฏิบัติสามารถแยกประเภทของการบ ารุงรักษาได้ เป็น  2  ประเภท  คือ 
1. การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) หมายถึง การบ ารุงรักษาตามก าหนด  ตาม
แผนงาน  ตามระบบที่วางไว้ทุกประการงานที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าสามารถเตรียมการไว้ล่วงหน้า
ได้  สามารถก าหนดระยะวันเวลา สถานที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าได้ด าเนินการได้ ส่วนช่วง
ระยะเวลาที่เข้าไปท าการบ ารุงรักษานั้น อาจจะก าหนดหรือวางแผนเข้าซ่อมแซมขณะเครื่องก าลังท างาน
อยู่หรือขณะเครื่องจักรกลช ารุด (Break down Maintenance) หรือหยุดการใช้เครื่องจักรกลเพ่ือท าการ
บ ารุงรักษา (Shutdown) การซ่อมบ ารุงรักษาประเภทนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นน้อย  เพราะมีเวลาเตรียมการ
ล่วงหน้าได้ทุกขั้นตอนการบ ารุงรักษาตามแผนได้แก่ การซ่อมตามแผนการซ่อมบ ารุง การท าบริการหล่อ
ลื่นการปรับปรุงไขสภาพเครื่องจักร เป็นต้น 
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2. การบ ารุงรักษานอกแผน (Unplanned Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษานอกระบบงานที่วางไว้
เนื่องจากเครื่องเกิดการขัดข้องช ารุดเสียหายอย่างกะทันหัน ต้องเร่งรีบท าการซ่อมแซมทันทีให้เสร็จ
เรียบร้อยทันการใช้งานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการซ่อมบ ารุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง (Break down 
Maintenance) คือการบ ารุงรักษาเมื่อเครื่องจักรเกิดช ารุดและหยุดโดยฉุกเฉิน วิธีการนี้แม้ว่าจะเป็น
วิธีการดั้งเดิมในการบ ารุงรักษา แต่ยังจ าเป็นต้องน ามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเครื่องจักร
ทั้งหลาย แม้ว่าจะได้รับการบ ารุงรักษาปูองกันเยี่ยมเพียงใด ก็ยังมีโอกาสเกิดเหตุเสียโดยฉุกเฉินขึ้นโดย
ตลอดเวลา 
 
3.3 ขั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance) 
 เครื่องจักรกลของกรมทางหลวงแบ่งออกเป็น  4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.  การบ ารุงรักษาขั้นแรก (Fist Echelon) ด าเนินการโดยผู้ใช้เครื่องจักรพนักงานขับหรือพนักงาน
ควบคุมเครื่องจักรเป็นงานขั้นปูองกัน (Preventive Maintenance) เริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องจักรให้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดของผู้ผลิต เพ่ือไม่ให้เครื่องจักรช ารุดหรือเสียหายก่อนก าหนด 
2.  การบ ารุงรักษาขั้นที่สอง (Second Echelon) ด าเนินการโดยช่างปรับซ่อมสนาม ท าการปรับซ่อมและ
ให้บริการหล่อลื่นให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ เป็นงานขั้นปูองกัน (Preventive Maintenance) 
เช่นเดียวกัน 
3.  การบ ารุงรักษาขั้นที่สาม (Third Echelon) ด าเนินการในโรงงานปรับซ่อมฝุายเครื่องกลซึ่งจะท าทั้ง
การข้ันปูองกันและการซ่อมแก้ไขปรับปรุง (Preventive & Corrective Maintenance)   
4.  การบ ารุงรักษาขั้นที่สี่ (Fourth Echelon) ด าเนินการในโรงงานฝุายเครื่องกล กระท าเช่นเดียวกับการ
บ ารุงรักษาข้ันที่สามแต่ปริมาณงานมากกว่า 
 การบ ารุงรักษาเครื่องจักรฯ มี 4 ขั้นตอน แต่จะน าเฉพาะขั้นตอนแรกมาฝึกอบรม เนื่องจากเป็น
หน้าที่ของพนักงานขับหรือพนักงานควบคุมเครื่องจักรฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเครื่องจักรมากที่สุดและรู้
สภาพการณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรที่ตนใช้อยู่ดีกว่าและก่อนผู้อ่ืน ฉะนั้นถ้าจะเทียบระดับความส าคัญของ
ขั้นตอนทั้ง 4 แล้ว ผู้ที่จะบันดาลให้เครื่องจักรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือพนักงานขับหรือ
พนักงานควบคุมเครื่องจักรนั้นเองกรมทางหลวง  จึงมีนโยบายให้พนักงานขับหรือควบคุมเครื่องจักร ต้อง
ได้รับการอบรมการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรทุกคน  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก่อนที่ จะ
อนุญาตให้เป็นพนักงานขับคือควบคุมเครื่องจักรได้เพ่ือให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานยาวนานตามที่
บริษัทผู้ผลิตก าหนด และเพ่ือความปลอดภัยในการควบคุมเครื่องจักร 
 การบ ารุงรักษาเครื่องจักรนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่การใช้เครื่องจักรฯ ให้ถูกประเภทและถูกวิธี การ
ให้บริการหล่อลื่นที่ถูกวิธีและสม่ าเสมอ จนถึงการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือเป็นการปูองกันการ
ช ารุดเสียหายที่จะเกิดตามมาภายหลัง  และรวมทั้งการซ่อมใหญ่ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ถ้าหากการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลขั้นแรกท าไม่ถูกต้องและไม่ได้ผลแล้ว จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมใหญ่
เครื่องจักร สิ้นเปลืองมากเกินความจ าเป็นและยังสิ้นเปลืองเวลาในการซ่อมอีกด้วย 



 

 

4-16 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

3.4 หน้าทีใ่นการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลของพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล 
  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล นอกจากท าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องจักรกลเป็นประจ าก่อน
น าเครื่องจักรกลออกท างานแล้ว จะต้องรู้วิธีการตรวจเช็คเครื่องจักรกลและการท าบริการหล่อลื่นด้วย
ตนเองได้ด้วย 

การตรวจเติมและเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง พร้อมไส้กรองน้ ามันเครื่อง มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
- ติดเครื่องเพ่ืออุ่นเครื่องให้ร้อน 
- ท าความสะอาดปลั๊กถ่ายน้ ามันเครื่องแล้วคลายออก 
- ถ่ายน้ ามันเครื่องลงภาชนะท่ีรองรับ 
- ล้างท าความสะอาดปลั๊กถ่ายน้ ามันเครื่องแล้วใส่เข้าที่ ขันให้แน่น 
- ท าความสะอาดกรองน้ ามันเครื่อง 
- ถอดกรองน้ ามันเครื่องด้วยประแจถอดกรองแต่เวลาประกอบให้ขันด้วยมือเปล่าให้พอตึง 
- เปลี่ยนกรองน้ ามันเครื่องโดยทาน้ ามันที่ยางโอริงและท่ีเกลียวของกรอง 
- ขันกรองเข้าที่ด้วยมือเปล่า พอให้ยางโอริงแตะที่ฐานไส้กรองแล้วจึงขันให้แน่นอีกประมาณ

ครึ่งรอบหรือตามคู่มือก าหนด 
- เติมน้ ามันเครื่องให้อยู่ระหว่างขีดL กับ H ของเหล็กวัดหรือตามคู่มือ 
- ติดเครื่องยนต์ชั่วครู่แล้วดับ เพ่ือดูการรั่วของน้ ามันที่ไส้กรองและปลั้กถ่ายน้ ามันเครื่อง 
- ตรวจเติมน้ ามันเครื่องให้ได้ระดับ 

 
รูปที่ 4-20 การถอดกรองน้ ามันเครื่องด้วยประแจถอดกรอง  

การตรวจเติมน้ ามันไฮดรอลิคมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
- จอดเครื่องจักรให้อยู่ในต าแหน่งตามหนังสือคู่มือ 
- พนักงานขับต้องรู้จักต าแหน่งที่เติมน้ ามันไฮดรอลิคหลอดแก้ว ส าหรับตรวจระดับน้ ามันไฮดรอลิค

ที่ถังปลั๊กถ่ายน้ ามันที่ก้นถัง และปลั๊กส าหรับระบายน้ าที่ปะปนอยู่ในน้ ามันไฮดรอลิค 
- ตรวจเช็คระดับของน้ ามันให้อยู่ในระดับ ตามคู่มือก าหนด 



 

 

4-17 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

 
 

รูปที่ 4-21 ลักษณะหลอดแก้ววัดระดับน้ ามันไฮดรอลิคของรถขุด 

 
รูปที่ 4-23 ลักษณะหลอดแก้ววัดระดับน้ ามันไฮดรอลิคของรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 

การอัดจารบีมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้ 
- ตรวจเช็คสภาพและท าความสะอาดหัวอัดจารบี 
- ตรวจเช็คสภาพบูช ลูกปืนซึ่งท่ีเป็นจุดกรองน้ าหนักต่าง ๆ ที่ต้องอัดจารบี 
- อัดจารบีตามจุดต่างๆ ให้ได้ปริมาณและตามระยะเวลาที่หนังสือคู่มือก าหนด 
- ท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

การตรวจและท าความสะอาดไส้กรองอากาศแบบแห้ง 
ค าแนะน าส าหรับการท าบริการกรองอากาศ 1,000 หรือ 30,000 ก.ม. เปลี่ยนไส้กรองอากาศลูก

นอกเครื่องบอกสภาพกรองตันเปลี่ยนเป็นแถบสีแดงมีไฟสัญญาณเตือนที่แผงหน้าปัดเครื่องยนต์ไม่มีก าลัง 
สั่น ควันด าและกินน้ ามันเชื้อเพลิงผิดปกติเมื่อเปุาท าความสะอาดไส้กรองลูกนอกครบ 6 ครั้ง มีวิธีปฏิบัติ
ดังนี้ 

- ท าความสะอาดบริเวณภายนอกกรองอากาศ 
- ตรวจเครื่องสัญญาณกรองตัน  หรือไฟเตือนบนแผงหน้าปัด 
- การถอดไส้กรอง 
- ตรวจฝุุน และถอดไส้กรองอากาศตัวนอกออกจากหม้อกรอง 
- ท าความสะอาดภายในเสื้อกรองและฝาปิด 
- เปุาลมท าความสะอาดไส้กรองขึ้นลงตามจีบกระดาษจากด้านในออกมาด้านนอก 
- การตรวจสภาพไส้กรองอากาศ 
- ตรวจสภาพซีลยางไส้กรอง 



 

 

4-18 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

- ใช้หลอดไฟส่องภายในไส้กรองเพ่ือดูรอยฉีกขาดท่ีไม่สามารถมองหรือสังเกตเห็นได้ด้วยสายตา 
- ประกอบไส้กรองเข้าที่หม้อกรองอากาศ 
- กดปุุมที่เครื่องบอกสภาพกรองตันเพ่ือเปลี่ยนเป็นแถบสีเขียวหรือท าให้แถบสีแดงหายไป 
- ท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 

 
รูปที่ 4-24 การถอดและเปุาท าความสะอาดไส้กรองอากาศลูกนอก 

 

 
รูปที่ 4-25 การเปุาท าความสะอาดไส้กรองอากาศโดยใช้ลมเปุาจากด้านในออกมาด้านนอก 

การตรวจเติมน้ ากลั่นและท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ 
- ท าความสะอาดบริเวณข้ัวบวก ขั้วลบ 
- ท าความสะอาดบริเวณฝาจุกเติมน้ ากลั่น 
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ วัดค่าความถ่วงจ าเพาะน้ ากรดแบตเตอรี่ 
- ถอดขั้วลบออกก่อน แล้วจึงถอดขั้วบวกออกมาทีหลัง 
- ท าความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยแปรง 
- ใส่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก่อน ขันน็อตยึดขั้วให้แน่นแล้วจึงใส่ขั้วลบและขันน็อตให้แน่น 
- ใช้จาระบีทาบริเวณขั้วแบตเตอรี่บางๆ เพ่ือปูองกันการเกิดขี้เกลือ 



 

 

4-19 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

- ตรวจเติมน้ ากลั่นให้ได้ระดับ 
การเปลี่ยนฟิวส์หลอดไฟ และต่อสายไฟแบบง่ายๆ 

- ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของระบบไฟฟูา 
- ตรวจสอบฟิวส์ การหลวมหรือขาด 
- ตรวจสอบการต่อสายไฟ  การหลุดหลวมหลวมหรือขาด 
- เปลี่ยนหลอดไฟถูกขนาดและชนิดเช่นขนาดของโวลท์แอมป์วัตต์ 
- เปลี่ยนฟิวส์ได้ตามขนาดและต าแหน่งที่ถูกต้อง 
- ต่อสายไฟที่หลุดและใช้เทปพันสายไฟให้เรียบร้อย 
- เปิดสวิทช์เพื่อตรวจสอบระบบไฟ 
- เก็บท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 
ข้อควรระวัง: การท าบริการอุปกรณ์ไฟฟูาควรตัดการท างานของวงจรระบบไฟฟูาก่อนทุกครั้ง และ
ควรศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการใช้ของบริษัทผู้ผลิต 

การตรวจปรับความตึงและเปลี่ยนสายพานพัดลมแอร์และไดชาร์จ 
- ตรวจสอบสภาพสายพานว่าช ารุด ขาด หมดสภาพการใช้งาน 
- ชนิดของสายพานพัดลม แอร์ไดชาร์จ 
- ใช้เครื่องมือ ประแจเพ่ือขันน็อตล็อคตัวปรับและขายึด 
- ตรวจความตึงสายพาน โดยกดท่ีกึ่งกลางของสายพาน 
- ปรับความตึงหย่อนของสายพานขันน็อตยึดให้แน่น 
- ติดเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบการท างานของสายพานและพัดลม 
- ดับเครื่องยนต์แล้วกดตรวจสอบดูความตึงสายพานอีกครั้ง 
- เกบ็และท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงาน 

การตรวจปรับความดันลมยางได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งาน 
- ท าความสะอาดจุกเติมลม 
- ตรวจค่าแรงดันปั้มลมค่าแรงดันจะต้องมากกว่าแรงดันของลมยาง 
- ถอดฝาจุกเติมลม 
- ใช้เกจวัดแรงดันลมยาง อ่านค่าแรงดันลมยางของเครื่องจักรอาจจะแตกต่างกันตามขนาดและ

ชนิดของยาง 
- ปรับแรงดันลมยางให้ได้ตามท่ีคู่มือก าหนด 
- ตรวจดูการรั่วซึมของหัวลูกศรโดยใช้น้ าสบู่ 
- ปิดฝาจุกเติมลม  

การตรวจเติมน้ ามันเชื้อเพลิงและเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ใช้ภาชนะรองรับน้ ามัน 
- ท าความสะอาดหน้าแปลนฐานกรอง 



 

 

4-20 บทที่ 4 การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 

- ใช้เครื่องมือถอดกรองให้เหมาะสมกับชนิดของกรอง 
- ท าความสะอาดบริเวณรอบหน้าแปลนยึดไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ประกอบไส้กรองแล้วใช้น้ ามันที่ผู้ผลิตแนะน าทาที่โอริง 
- เมื่อใส่กรองเข้าที่แล้วขันให้แน่นด้วยมือพอตึง 
- ไล่อากาศออกจากระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ติดเครื่องยนต์ตรวจการรั่วรอบๆไส้กรอง 
- ท าความสะอาดบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

การตรวจระดับน้ ามันต่างๆ ที่อยู่ต่ ากว่าก าหนด  
- ตรวจเติมน้ ามันเฟืองท้าย เมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ 
- ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ เมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ 
- ตรวจเติมน้ ามันเกียร์ทอร์ค เมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ 
- ตรวจเติมน้ ามันแทนเค็ม เมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ 
- ตรวจเติมน้ ามันดุมล้อหรือชุดเฟืองขับ เมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ 
- ตรวจเติมน้ ามันเกียร์หมุนวงเดือนเมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ 
- ตรวจเติมน้ ามันห้องสเตียริ่ง เมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ 
- ตรวจเติมน้ ามันไฟนัลไดรฟ์ เมื่อตรวจพบว่าระดับน้ ามันต่ ากว่าระดับที่ก าหนดไว้ 

 
การแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างง่ายๆ ในเครื่องจักรกล 

 สาเหตุเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ได้เช่น ขั้วแบตเตอรี่หลวม 
- ให้ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ก่อนแล้วท าความสะอาด 
- ใส่ขั้วบวกแบตเตอรี่ก่อนแล้วขันให้แน่น 

 สาเหตุควันด าเนื่องจากไส้กรองอากาศตัน 
- ถอดไส้กรองอากาศมาท าความสะอาด 
- ใส่ไส้กรองใหม่หรือท าความสะอาดไส้กรอง 
- ปรับตั้งอุปกรณ์บอกสภาพไส้กรอง 

 น้ ามันรั่วซึมเพราะเข็มขัดรัดหลวม 
- ใช้ภาชนะรองน้ ามันก่อนแก้ไข 
- ขันเข็มขัดรัดให้แน่น 

 ติดเครื่องยนต์เดินเบาตรวจการรั่วที่กรองและจุดรัดเข็มขัด 
 ดับเครื่องยนต์ 
ค าแนะน า: ก่อนใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล ต้องศึกษาท าความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือ
ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 



บทที่ 5 
ความปลอดภัยในการขับและควบคมุเครื่องจักรกล 

 
1. ความหมายของอุบัติเหตุและความปลอดภัย 

อุบัติเหตุจากการท างานโดยส่วนมากมักเกิดจากการขาดความเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยจึง
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้นพนักงานขับและควบคุม
เครื่องจักรกลจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัดจึงจะปลอดภัยจาก
อันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อีกทั้งการสร้างทัศนคติและนิสัยการท างานด้วยความปลอดภัยเป็นประจ าจะช่วย
ให้พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องกับ
อุบัติเหตุที่จะต้องทราบมีดังนี้ 

- ภัย (Hazard)เป็นสภาพการที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินหรือวัสดุ หรือกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการปกติของบุคคล 

- อันตราย(Danger)หมายถึงระดับความรุนแรงที่เป็นผลเนื่องมาจากภัยอันตรายจากภัยอาจจะมี
ระดับสูงหรือมากน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับมาตรการในการปูองกันเช่นการท างานบนที่ลาดชันหรือบนไหล่เขา
สภาพการณ์เช่นนี้ถือว่าเป็นภัยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บถึงตายได้หากพลัดตกลงไปในกรณีนี้ถือ
ได้ว่ามีอันตรายอยู่ระดับหนึ่งหากแต่ระดับอันตรายจะลดน้อยลงถ้าผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังขณะท างาน
เพราะโอกาสของการพลัดตกและก่อให้เกิดความบาดเจ็บลดน้อยลง 

- ความเสียหาย(Damage)เป็นความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความสูญเสียทางด้านกายภาพหรือ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อการปฏิบัติงานหรือความเสียหายทางด้านการเงินที่เกิดขึ้น เนื่องจากการขาด
การควบคุมภัย 

- ความปลอดภัย(Safety)หมายถึง“การปราศจากภัย”ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดภัยทุกชนิด
ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงความปลอดภัยจึงให้รวมถึงการปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วย  การ
สร้างความปลอดภัยก็คือการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- อุบัติเหตุ (Accident)หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้าซึ่งก่อให้เกิด
ความบาดเจ็บ พิการหรือตาย และท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วมีผลกระทบกระเทือนต่องานปกติ โดยต้องท าให้งานเกิดความล่าช้าหยุดชะงักเครื่องมือเครื่องจักร
ช ารุดเสียหาย ทางด้านตัวผู้ประสบเหตุอาจจะรอดได้อย่างหวุดหวิดบาดเจ็บพิการ หรือถึงเสียชีวิตได้ 

- ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึงสภาวการณ์ที่ปราศจากอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุรวมถึง
ปราศจากโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ ตายอันเนื่องมาจากการท างาน ทั้งต่อ
บุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
การประสบอันตรายจากการท างานแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปุวยทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลต่อผู้ที่ประสบอุบัติเหตุที่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่ายกายและ
จิตใจการสูญเสียรายได้ที่เคยได้รับ การสูญเสียเงินในการรักษาพยาบาลหรือสูญเสียโอกาสในการประกอบ



 

 

5-2 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

อาชีพต่อไปได้อีกสมาชิกในครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นการเรียนรู้จากการ
ท างานเพ่ือเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุอันตรายหรือจากการเจ็บปุวยเนื่องจากการท างานถือเป็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ 

2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุและการท างานมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันเสมอกล่าวคือในขณะที่เราท างานนั้นจะมีอุบัติเหตุ

แอบแฝงอยู ่และเม่ือใดที่เราประมาทอุบัติเหตุก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นทันทีซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุนั้นมักจะมีตัวการ
ที่ส าคัญอยู่3 ประการ คือ 

1. ตัวบุคคล คือ ผู้ประกอบการงานในหน้าที่ต่างๆและเป็นตัวสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
2. สิ่งแวดล้อม คือ ตัวองค์การหรือโรงงานที่บุคคลนั้นท างานอยู่ 
3. เครื่องมือ เครื่องจักร คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน 

 
รูปที่ 5-1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติเหตุกับการท างาน 

การเกิดอุบัติเหตุนั้นมิได้เกิดขึ้นเองหรือมิใช่เกิดขึ้นจากโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมของแต่ละบุคคล
หากแต่เกิดขึ้นโดยจะต้องมีสาเหตุซ่ึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นสามารถแบ่งได้ตามแผนภูมิข้างล่าง 
 

 

 

 

 

 

ตุแบง่จากสาเหตุการเกิดได้ 2 ข้อหลักคือ  

รูปที่ 5-2 แผนภูมิแสดงสาเหตุของอุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุ 

ป้องกันได้ ป้องกันไม่ได้ 

สภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย (10 %) 

 

จากภัยธรรมชาติ 
เช่น ฟูาผ่า ซึนามิ เป็นต้น (2 %) 

การปฏิบัติงานที่ไม่
ปลอดภัย (88 %) 

 



 

 

5-3 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแบ่งได้ 2 ข้อหลักคือ  
1. อุบัติเหตุที่ปูองกันไม่ได้จะเกิดขึ้นเพียง 2 %ของอุบัติเหตุทั้งหมด มีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติที่

นอกเหนือการควบคุมได้เช่นพายุน้ าท่วมฟูาผ่าแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์สึนามิหิมะถล่มภูเขาไฟระเบิดเป็นต้น  

 
ก) เครื่องจักรก าลังจะโดนคลื่นยักษ์สึนามิ 

 
ข) ดินโคลนถล่มทับเครื่องจักรกล 

 
ค) น้ าไหลหลากพัดพาเครื่องจักรกลเสียหาย 

 
ง) น้ าท่วมเครื่องจักรกล 

รูปที่ 5-3 ตัวอย่างอุบัติเหตุที่ปูองกันไม่ได้ (ภัยธรรมชาติ) 

 2. อุบัติเหตุที่ปูองกันได้จะเกิดขึ้นถึง98 %จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe conditions)  

  เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุประมาณ10 %ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มาของสาเหตุ
มาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

- เครื่องจักรอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยเช่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยความปลอดภัยการออกแบบผิดพลาด 
ไม่มีค้ ายัน หรือไม่มีการหนุนล้อขณะจอดเครื่องจักรและอุปกรณ์ช ารุดบกพร่อง เช่นระบบ
เบรคไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงเครื่องจักร เป็นต้น 

 
ก) กระจกหน้าแตกร้าว ท าให้ทัศนวิสัยไม่ดี 

 
ข) เครื่องจักรช ารุดไม่พร้อมในการใช้งานอย่างยิ่ง 

รูปที่ 5-4 ตัวอย่างเครื่องจักรอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย 



 

 

5-4 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

- สภาพพ้ืนที่ท างานหรือสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยเช่นบริเวณ
ใกล้ขอบเหวบริเวณใกล้หน้าผามีวัสดุอ่ืนที่อาจจะหล่นตกลงมาได้ทางวิ่งมีผิวจราจรเป็นหลุม
เป็นบ่อบริเวณท างานมีวัสดุแหลมคมผุแตก 

 
ก) ปฏิบัติงานใต้ไหล่เขา ที่เสี่ยงต่อการโดดถล่มทับ 

 
ข) ท างานโดยไม่มีเครื่องก้ัน และสัญญาณเตือน 

รูปที่ 5-5 เครื่องจักรอยู่ในพ้ืนที่ไม่ปลอดภัย 

- ระดับเสียงดังที่สูงเกินไปเนื่องจากคนเราท างานได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้วันละประมาณ 8 
ชั่วโมงเท่านั้นและรับระดับเสียงได้ไม่เกิน90 เดซิเบลถ้าดังเกินไปอาจท าให้หูตึงและอาจจะ
หนวกได้ในที่สุด 

- แสงสว่างที่มากเกินไปเช่นเตาหลอมไฟเชื่อมท าให้ตาพร่ามัวและอาจบอดได้ 
- ความร้อนที่สูงเกินไปถ้าไม่มีการปูองกันความร้อนที่ดีพออาจท าให้ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรง

หน้ามืดและเป็นลม 
- ความกดอากาศสูงอากาศในบริเวณที่มีความกดดันสูงกว่าปกติจะท าให้ปวดหูอาจท าให้เยื่อหู

ฉีกขาดและหูอาจหนวกได้ 
- ความสั่นสะเทือนที่มีความถี่สูงอาจท าให้เนื้อเยื่ออ่อนของมือเท้าและเข่าเกิดการอักเสบ

ลุกลามไปถึงข้อกระดูกหรือท าให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตหรืออวัยวะบางส่วนลีบได้ 
- สารเคมีฝุุนไอควันละอองก๊าซของสารพิษสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับ

ทางเดินหายใจผิวหนังเป็นบาดแผลทางเดินอาหารและระบบหมุนเวียนโลหิตได้รับอันตราย 
- ตัวบุคคลไม่สวมใส่อุปกรณ์ช่วยความปลอดภัยต่อร่างกายสวมใส่เสื้อผ้าไม่รัดกุมสวมใส่

เครื่องประดับเป็นต้น 
2. การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย(Unsafe acts) 

สาเหตุเกิดมาจากพฤติกรรมของคนซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุประมาณ 88 %
ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนทั้งหมดถือเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจากองค์ประกอบเหล่านี้ 
- ขาดความรู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นสาเหตุร้ายแรงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมักเกิดกับคนที่เข้ า

ท างานใหม่ๆหรือเข้าท างานกับเครื่องมือเครื่องจักรใหม่โดยไม่ได้รับค าอธิบายถึงการปฏิบัติ
และการท างานของเครื่องมือเครื่องจักรโดยละเอียดจึงมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆ  เช่น
เปิดฝาหม้อน้ าขณะที่ร้อนจัดหรือเปิดฝาปิดถังน้ ามันไฮดรอลิคในช่วงที่ระบบไฮดรอลิคท างาน



 

 

5-5 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

มาแล้วทั้งวันหรือต่อขั้วแบตเตอรี่ผิดขั้วหรือไม่ปฏิบัติการตามกฎระเบียบของความปลอดภัย
ในการท างานเป็นต้น 

- เสี่ยงประมาทและขาดจิตส านึก การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เรื่องความปลอดภัยดีแต่ชอบ
ปฏิบัติด้วยความเสี่ยงไม่เอาใจใส่ในการท างาน เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปเนื่องจากท างานมา
นานเช่นขับเครื่องจักรโดยที่ยังไม่รู้ระบบการท างานของเครื่องจักรดีพอประมาทท างานเร็ว
เกินไปไม่ใยดีต่อค าเตือนไม่ใช้เครื่องช่วยความปลอดภัยยืนท างานในที่ไม่ปลอดภัย ซ่อมหรือ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรขณะที่เครื่องยนต์ก าลังหมุนเล่นตลกคะนองหยอกล้อกันในขณะท างาน 

- ทัศนคตไิม่ถูกต้องเช่นความรู้สึกต่ออุบัติเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะโชคร้ายเคราะห์ร้ายดวงไม่ดีแก้ไข
ปูองกันไม่ได้ฯลฯซึ่งแท้ที่จริงแล้วความรู้สึกดังกล่าวเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งปลอบใจภายหลังจาก
เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น 
 

 
ก) การใช้ Fork lift ต่อกันสองชั้นเพ่ือยกให้ได้

ระดับท่ีต้องการ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 
ข) การซ่อมบ ารุง ที่เสี่ยงต่อการโดนทับ 

 
ค) การอยู่ใต้เครื่องจักร (กางร่ม หลบแดด) ด้วย

ความประมาท 

 
ง) ใช้บุ้งกี๋แทนเครนกระเช้าซึ่งเสี่ยงต่อการผลัดตก

ลงมาท าให้บาดเจ็บ 
รูปที่ 5-6 ตัวอย่างการใช้เครื่องจักรด้วยความประมาทและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 



 

 

5-6 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

- สภาพร่างกายของบุคคลความเมื่อยล้าเนื่องจากต้องท างานเป็นเวลานานๆ โดยไม่หยุดพัก   
อ่อนเพลียเนื่องจากไม่สบายหูหนวกสายตาไม่ดีมีโรคประจ าตัวสภาพร่างกายไม่เหมาะกับงาน
เมาค้างเหม่อลอย 

- สภาพจิตใจของบุคคลขาดความตั้งใจในการท างานขาดการควบคุมอารมณ์ในการท างาน   
เช่นตื่นเต้นง่ายขวัญอ่อนตกใจง่ายมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับแฟนเป็นต้น 

 
3. การป้องกันอุบัติเหตุ 
 เมื่อพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงานแล้ว ต้องมีการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุนั้น โดยปฏิบัติตามหลักของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
หลักของความปลอดภัย มีดังนี้ 
3.1 สภาพแวดล้อมถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้เครื่องจักรกลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยนั้น 
จะช่วยให้งานส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย อีกทั้งยังช่วยให้ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างานด้วย ซึ่งการ
จัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วย 

- มีแผงกั้น หรือกรวยยางวางก าหนดเขตพ้ืนที่การท างานให้ชัดเจนในกรณีที่เครื่องจักรท างานเคลื่อนที่
เป็นระยะทางยาวๆ ไม่สามารถก้ันเขตการท างานได้ เช่น รถตัดหญ้า รถน้ า รถดูดฝุุน เป็นต้น จะต้องมี
ปูายแสดงเครื่องจักรก าลังท างาน มีแถบสะท้อนแสงและสัญญาณไฟกระพริบเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบ 

- มีปูาย และสัญญาณเตือน เช่น ไฟกระพริบ การโบกธงเป็นต้น เพ่ือควบคุม อ านวยความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ใช้ทาง และพนักงานที่ก าลังปฏิบัติงาน 

- มีแสงไฟส่องสว่างในพ้ืนที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ กรณีต้องใช้เครื่องจักรท างานในเวลากลางคืน จะมี
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มาก ดังนั้นควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม โดย
จะต้องมีไฟส่องสว่างในพ้ืนที่ท างานอย่างเพียงพอ 

 

  
รูปที่ 5-7 การก าหนดเขตพ้ืนที่ท างานเพ่ือความปลอดภัย 



 

 

5-7 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

  
รูปที่ 5-8 การแสดงสัญญาณการปฏิบัติงานของเครื่องจักร 

3.2 ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 
ความปลอดภัยเป็นสิ่งแรกที่พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรเอาใจใส่ และปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัดซึ่งหลักความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล แบ่งข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
- ไม่ขับรถขณะที่เหนื่อยจัด ง่วงนอน หรือเมา ถ้าพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลมีอาการตามที่

กล่าวนี้ ควรพักผ่อนไม่ควรปฏิบัติหน้าที่ 
- สวมเครื่องปูองกันหมวกปูองกัน รองเท้าและชุดท างานที่เหมาะสมรัดกุมในบางกรณีอาจจ าเป็นต้อง

สวมแว่นหน้ากาก หรือถุงมือเมื่อท างานกับลวดสลิงที่เสียบหูหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
- อ่านหรือสังเกตข้อห้ามค าเตือนและกฎระเบียบต่างๆของการปฏิบัติงานบนเครื่องจักรและในบริเวณที่

ท างาน 
- ตรวจดูสภาพและลักษณะของดินบริเวณที่จะท างานเพ่ือหลีกเลี่ยงจุดที่อาจจะเกิดอันตรายและเพ่ือ

เลือกวิธีการท างานที่ดีที่สุด 
- ตรวจเช็คการรั่วของน้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่นน้ ามันไฮดรอลิคเช็คการหลวมการคลายของโบลท์

เช็คสภาพของสิ่งของชิ้นส่วนอื่นๆหากพบจุดบกพร่องต้องด าเนินการแก้ไข 
- ห้ามกระโดดขึ้น-ลงจากเครื่องจักร เพราะที่ตัวเครื่องจักรจะมีบันไดและราวจับส าหรับขึ้นลง 
- หลังจากเลิกใช้เครื่องมือแล้วให้เก็บเครื่องมือต่างๆไว้ในที่เก็บอย่างเหมาะสมอย่าวางเกะกะไว้บนพ้ืนใน

ห้องคนขับเช็ดรอยเปื้อนของจาระบีน้ ามันหรือข้ีโคลนที่บริเวณราวมือจับบนพ้ืนในและนอกห้องคนขับ
หรือคันบังคับต่างๆเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นได้ 

- ตรวจเช็คระดับน้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่นจาระบีและน้ าระบายความร้อนขณะตรวจเช็คห้ามสูบ
บุหรี่ 

- ปรับที่นั่งให้อยู่ในต าแหน่งที่สะดวกสบายที่สุดและไม่ควรควบคุมเครื่องจักรโดยที่ไม่ได้นั่งบนที่นั่ง 
- ให้เสียงสัญญาณแก่เพ่ือนร่วมงานที่ท างานอยู่บริเวณใกล้เคียงก่อนติดเครื่องยนต์หรือเคลื่อนที่

เครื่องจักรโดยเฉพาะเมื่อจะถอยหลังต้องแน่ใจว่าบริเวณด้านหลังไม่มีสิ่งของกีดขวางหรือเพ่ือน
ร่วมงานอยู่ 



 

 

5-8 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

- ตรวจเช็คภายในห้องเครื่องยนต์ถ้ามีเศษใบไม้แห้งหรือเศษกระดาษติดไฟได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุไฟ
ไหม้ขึ้นได ้

- ก่อนติดเครื่องยนต์ต้องแน่ใจว่าคันบังคับต่างๆอยู่ในต าแหน่งว่าง 

 

 

 
 

 
รูปที่ 5-9 อุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคลและการแต่งกายที่พร้อมในการปฏิบัติงาน 

2. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะเริ่มติดเครื่องยนต์ 
- ต้องแน่ใจว่าเกจวัดและสัญญาณเตือนที่แผงหน้าปัดท างานเป็นปกติและค่าที่อ่านได้จากเกจต้องแสดง

ว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพปกตพิร้อมจะท างาน 
- ทดลองโยกคันบังคับต่างๆเพ่ือตรวจเช็คการท างานและระยะการเคลื่อนที่ของคันบังคับ 
- ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ท างานของระบบไฮดรอลิคได้แก่กระบอกไฮดรอลิคปั้มมอเตอร์ท างานอย่างเป็น

ปกต ิ
- บังคับให้เครื่องจักรเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อตรวจเช็คการท างานของคันบังคับเดิน 
- หากพบข้อบกพร่องต้องรีบด าเนินการแก้ไขก่อนที่จะน าเครื่องจักรไปใช้งาน 
- โดยปกติล้อน าจะอยู่ทางด้านหน้าของเครื่องจักรเมื่อต้องการบังคับให้เครื่องจักรเดินหน้าให้โยกคัน

บังคับเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าล้อน ากลับไปอยู่ทางด้านหลังการบังคับให้เครื่องจักรเดินหน้าต้องโยกคัน
บังคับเดินในทิศทางตรงกันข้ามกับสภาพปกติ 

- ควบคุมให้เครื่องจักรเดินและสวิงอย่างช้าๆฟังเสียงการท างานของเครื่องยนต์และการขบกันของ
ฟันเฟืองต้องแน่ใจว่าไม่มีเสียงผิดปกตเิกิดข้ึน 

3. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน 
- เพ่ิมความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเมื่อเดินเครื่องจักรมาถึงทางแยกบนถนนหรือในพ้ืนที่แคบๆ 
- ไม่ควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในบริเวณท่ีเครื่องจักรท างาน 
- ก่อนจะควบคุมให้เครื่องจักรถอยหลังหรือเลี้ยวต้องแน่ใจว่าไม่มีเพ่ือนร่วมงานหรือสิ่งกีดขวางอยู่

บริเวณใกล้เคียงเพ่ือความปลอดภัยควรให้สัญญาณเม่ือเครื่องจักรถอยหลังหรือเลี้ยว 

http://www.wiboonproduct.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=93864&Ntype=5


 

 

5-9 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

- ขณะเครื่องจักรเคลื่อนที่ไม่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงออกตัวอย่างทันทีทันใด
หยุดอย่างทันทีทันใดเลี้ยวอย่างทันทีทันใดเดินคดเค้ียวไปมาตลอด 

- เมื่อเครื่องจักรเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ขรุขระไม่เรียบร้อยหรือในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางเกะกะ
อยู่ควรใช้ความเร็วในการเดินต่ าๆ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนทิศทางอย่างทันทีทันใดถ้าเป็นไปได้
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ข้ามก้อนหินใหญ่ตอไม้หรือต้นไม้ที่ล้ม ถ้าจ าเป็นต้องเคลื่อนที่ผ่านให้ใช้บูม 
อาร์มบุ้งก๋ี เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเหล่านั้นออกให้พ้นทางก่อน แล้วจึงเคลื่อนเครื่องจักรผ่าน 

 
รูปที่ 5-10 อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

 
ก) การขนส่งเครื่องจักรซึ่งมีความสูงกว่าความ
สูงของทางลอดหรือสะพาน  

 
ข)การน าเครื่องจักรข้ามสะพานซึ่งไม่สามารถ
รองรับน้ าหนักได้ 

 

รูปที่ 5-11 ตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดจากการน าเครื่องจักรเคลื่อนย้าย 

- เราสามารถพิจารณาความผิดปกติของเครื่องจักรโดยการสังเกตจากสัญญาณบนแผงหน้าปัดเสียง
สัญญาณอาการสั่นที่ผิดปกตสิีของควันไอเสียและการท างานของอุปกรณ์ท างานถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ให้จอดเครื่องจักรในที่ที่ปลอดภัยและท าการตรวจเช็คหาจุดบกพร่องและด าเนินการแก้ไขถ้าหาก
น้ ามันเชื้อเพลิงรั่วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจากไฟไหม้ได้ 

- ส ารวมความคิดไม่ปล่อยความคิดให้ฟูุงซ่านขณะขับเครื่องจักรเพราะมิฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 



 

 

5-10 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

- เมื่อควบคุมให้เครื่องจักรเคลื่อนที่เดินหน้าหรือเลี้ยวจะต้องมีความระมัดระวังและต้องแน่ใจว่าไม่มี
บุคคลอื่นหรือสิ่งกีดขวางอยู่ในต าแหน่งที่เครื่องจักรจะผ่าน 

- ขณะควบคุมให้เครื่องจักรท างานต้องให้ความสนใจไม่ละสายตาจากงานที่ท าอยู่เพราะอาจจะเกิด
อุบัติเหตุได ้

- เมื่อเครื่องจักรเคลื่อนที่ผ่านพ้ืนที่แคบๆต้องเพ่ิมความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพ่ือความปลอดภัยควรให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ให้สัญญาณอยู่นอกตัวเครื่องจักร 

 
รูปที่ 5-12 อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

- ถ้าบริเวณพ้ืนที่ท างานเคยเกิดแผ่นดินไหวต้องตรวจสภาพพ้ืนที่ให้แน่ใจก่อนว่าจะไม่มีการถล่มหรือ
ทรุดตัวของพ้ืนดินหรือถ้าเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการระเบิดดินหรือหินหลังจากการระเบิดแล้วต้อง
ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่ 

- ต้องเพ่ิมความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเครื่องจักรท างานใกล้แม่น้ าหรือในบริเวณที่เป็นดินอ่อน
เพราะน้ าหนักและการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอาจจะท าให้ตลิ่งพังหรือพ้ืนดินทรุดได้ 

- หลังจากฝนตกถ้ายังคงท างานอย่างต่อเนื่องพนักงานขับต้องเพ่ิมความระมัดระวังและระลึกอยู่เสมอว่า
สภาพพ้ืนดินหลังฝนตกจะอ่อนกว่าพื้นดินโดยปกตทิั่วไปโดยเฉพาะเมื่อท างานบนไหล่ทางหรือใกล้หน้า
ผาจะต้องเพ่ิมความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 

- ก่อนน าเครื่องจักรข้ามสะพานต้องแน่ใจว่าสะพานสามารถรับน้ าหนักของตัวเครื่องจักรได้ 
- ก่อนน าเครื่องจักรข้ามล าธารหรือบริเวณท่ีมีน้ าขังต้องตรวจสภาพความอ่อนของพ้ืนดินเช็คระดับความ

ลึกและความเชี่ยวของน้ าถ้าพ้ืนอ่อนและระดับน้ าลึกเกินไปควรเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอ่ืน 
- เมื่อท างานในสภาพที่มีหมอกจัดหรือมีควันมากจะต้องเพ่ิมความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นถ้าหากสภาพ

อากาศมีหมอกควันมากเกินไปให้หยุดการท างานและรอจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นจึงท างานต่อ 
- ถ้าเครื่องจักรท างานในเวลากลางคืนต้องแน่ใจว่าบริเวณที่ท างานมีแสงสว่างพอเพียงและเนื่องจากใน

เวลากลางคืน ประสิทธิภาพในการมองเห็นต่ า ดังนั้นการกะระยะทางและความสูงของวัตถุหรือพ้ืนดิน
อาจจะผิดพลาดได้ง่ายจึงควรมีความระมัดระวังให้มาก 

- เพ่ิมความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเมื่อเครื่องจักรต้องท างานใกล้สายไฟฟูาควรสวมรองเท้าหนังเพ่ือ
ปูองกันอุบัติเหตุจากไฟฟูาลัดวงจร อยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นสายไฟได้ตลอดขณะท างาน และ 
ขณะท างานควรบังคับเครื่องจักรให้อยู่ห่างจากสายไฟฟูา 



 

 

5-11 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

- เมื่อเครื่องจักรต้องท างานใกล้หน้าผาหรือไหล่ทางควรเพ่ิมความระมัดระวังเป็น2 เท่าและไม่ควรจอด
เครื่องจักรใกล้ขอบหน้าผาหรือขอบไหล่ทาง 

 

รูปที่ 5-13 อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

- เมื่อดันดินลงหน้าผาควรขับรถด้วยความระมัดระวัง ขับอย่างช้าๆ 
- ขณะควบคุมให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ควรจัดต าแหน่งของบูมอาร์มและบุ้งกี๋ให้เหมาะสมเพ่ือให้น้ าหนัก

ของเครื่องจักรฯมีความสมดุล 
- ขณะควบคุมให้เครื่องจักรเคลื่อนท่ีต้องยกบุ้งก๋ีให้สูงจากพ้ืน  40-50 ซม. 

 

รูปที่ 5-14 ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ถูกวิธีและผิดวิธี 

- ขณะท างานไม่ควรให้ตัวเครื่องจักรเอียงเป็นมุมมากกว่า35° ในทุกๆทิศทางเพราะจะท าให้ 
- เครื่องจักรเสียการทรงตัวได้ง่ายและอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 



 

 

5-12 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

- หลีกเลี่ยงการเลี้ยวเครื่องจักรบนพื้นเอียงเพราะอาจท าให้ตัวเครื่องจักรเลื่อนออกจากโซ่ตีนตะขาบได้ 
- ถ้าสถานที่ท างานมีน้ าเฉอะแฉะพ้ืนเป็นดินอ่อน ยุบตัวได้ง่ายให้ใช้แผ่นเหล็กรองเพ่ือปูองกันไม่ให้แผ่น

ตีนตะขาบจมดิน 
- หลีกเลี่ยงการท างานในพื้นท่ีที่เป็นปลักโคลนแต่ถ้าเครื่องจักรลงไปติดในปลักโคลนให้น าเครื่องจักรขึ้น

จากปลักโคลนโดยปฏิบัติดังนี้กรณีโซ่ตีนตะขาบข้างหนึ่งจมในปลักโคลน ให้ใช้บุ้งกี๋กดลงบนพ้ืนดิน
ด้านข้างของตัวรถ เพ่ือยกให้โซ่ตีนตะขาบลอยขึ้น จากนั้นใช้ขอนไม้รองใต้โซ่ตีนตะขาบโยกคันบังคับ
เดินให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ออกจากปลักโคลนขณะกดบุ้งกี๋ลงกับพ้ืนเพ่ือยกโซ่ตีนตะขาบให้ลอย ให้กด
ในขณะที่บูมกับอาร์มท ามุมกัน90-110° กรณโีซ่ตีนตะขาบจบในปลักโคลนทั้ง 2ข้างให้ใช้ขอนไม้รอง
ใต้โซ่ตีนตะขาบทั้ง 2ข้างโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ26.1 จากนั้นหมุนตัวรถให้อยู่ในแนวขนานกับโซ่
ตีนตะขาบจิกบุ้งกี๋ลงในดินดึงอาร์มเข้าหาตัวพร้อมกับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพ่ือให้เครื่องจักรพ้นจาก
ปลักโคลน 

 
รูปที่ 5-15 อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

- ถ้าบริเวณพ้ืนที่ท างานมีการฝังท่อน้ าหรือท่อแก๊ส ควรสอบถามไปยังบริษัทที่เป็นผู้ฝังท่อเพ่ือทราบถึง
ต าแหน่งที่ฝังท่อ เพ่ือหลีกเลี่ยงการขุดในบริเวณท่ีมีท่อฝังอยู่ 

- ระมัดระวังขณะหมุนตัวรถเพ่ือเทดินใส่รถดัมพ์เพ่ือปูองกันไม่ให้บุ้งกี๋กระแทกกับรถ 

4. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะจอดเครื่องจักรกล 
- เมื่อต้องการจอดเครื่องจักรควรจอดเครื่องจักรในที่ปลอดภัยโดยจอดให้ห่างจากบริเวณปฏิบัติงาน 

สถานที่ที่ถือว่าปลอดภัยคือบริเวณพ้ืนราบไม่มีอันตรายจากหินถล่มดินทรุดหรือน้ าท่วมถ้าจ าเป็นต้อง
จอดเครื่องจักรบนพื้นเอียงให้จอดโดยให้ด้านหน้าของเครื่องจักรขนานกับความเอียงและใช้ขอนไม้วาง
กันไว้ 

- การจอดเครื่องจักรเมื่อหมดเวลาท างานภายหลังจอดเครื่องจักรเพ่ือความปลอดภัยให้ปฏิบัติดังนี้ ใส่
ล็อคชุดหมุนตัวรถวางบุ้งก๋ีลงบนพ้ืนโยกคันบังคับต่างๆอยู่ในต าแหน่งว่างพร้อมกับใส่ล็อคคันบังคับดับ
เครื่องยนต์และดึงกุญแจออกล็อคประตูห้องคนขับ 

- เมื่อเลิกจากการปฏิบัติงานควรวางใบมีดลงกับพ้ืนให้เรียบร้อยก่อนลงจากรถ  



 

 

5-13 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

5. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขณะท าการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล 
- สวมหมวกรองเท้าและชุดท างานท่ีเหมาะสมรัดกุม 
- ไม่ควรเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันหล่อลื่นจาระบีฯลฯไว้ใกล้บริเวณท่ีมีเปลวไฟ 
- ขณะมือเปียกหรือตัวเปียกไม่ควรจับอุปกรณ์ไฟฟูาเพราะอาจจะถูกไฟฟูาดูดได้ 
- ขณะก าลังท าการบริการเครื่องจักรไม่ควรให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้ามาในบริเวณเครื่องจักร 
- ควันจากท่อไอเสียเป็นแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นควรค านึงถึงการถ่ายเทอากาศใน 
- บริเวณพ้ืนที่ท างาน 
- เมื่อต้องการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้ดับเครื่องยนต์ใส่ล๊อคสวิง (กรณีเป็นรถขุด, เครน) ล็อคคันบังคับ

อุปกรณ์แล้วจึงท าการบริการตามรายละเอียดจากหนังสือคู่มือ 

 
รูปที่ 5-16 การปฏิบัติงานที่ถูกและผิด 

- เมื่อต้องการมุดเข้าไปท างานที่ใต้ท้องเครื่องจักรควรเขียนแผ่นปูายบอกไว้ว่า“ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์” 
วางไว้ที่นั่งคนขับ 

- เมื่อมีการท างานร่วมกับผู้อ่ืนจะต้องตกลงกันให้เข้าใจถึงการท างาน 
- ต้องจ าไว้เสมอว่าน้ ามันไฮดรอลิคถูกอัดอยู่ภายใต้แรงดันสูงดังนั้นเมื่อต้องการเติมหรือถ่ายน้ ามันไฮ

ดรอลิคตรวจเช็คระบบไฮดรอลิคจะต้องระบายแรงดันในระบบออกก่อนวิธีการระบายแรงดันไฮดรอ
ลิคท าได้โดยค่อยๆเปิดฝาถังไฮดรอลิคเพ่ือระบายแรงดันภายในตัวถัง 

- ไม่ควรใช้แสงสว่างจากเปลวไฟตรวจเช็คการรั่วหรือเช็คระดับน้ ามันหล่อลื่นน้ ามันไฮดรอลิคน้ ามัน
เชื้อเพลิงและน้ ากรดแบตเตอรี่ 

- เช็ดคราบจาระบีหรือน้ ามันที่เปรอะเปื้อนอยู่บนพ้ืนในห้องคนขับหรือที่เกาะอยู่กับราวจับ เพราะ
พนักงานขับอาจลื่นตกจากเครื่องจักรได้รับบาดเจ็บ 

- ต้องมีความระมัดระวังขณะเปิดฝาหม้อน้ าหลังจากเครื่องจักรท างานจนอุณหภูมิของเครื่องยนต์สูง
เนื่องจากในขณะนั้นน้ าในหม้อน้ ามีอุณหภูมิสูงอาจท าอันตรายต่อผิวหนังได้ 
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รูปที่ 5-17 การปฏิบัติงานที่ถูกและผิด 

 
รูปที่ 5-18 อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

- ห้ามเช็คความตึงสายพานพัดลมขณะเดินเครื่องยนต์  
- การถอดขั้วแบตเตอรี่ให้ถอดขั้วลบ(-) ออกก่อนแล้วถอดขั้วบวก (+) และเมื่อซ่อมระบบไฟฟูาเสร็จแล้ว

ให้ใส่ขั้วบวก (+) ก่อนแล้วใส่ขั้วลบ (-)  ตามล าดับ 
- เมื่อในท่อทางมีการรั่วซึมที่ฉีดเป็นฝอยออกมาโปรดหลีกเลี่ยงอย่าให้ถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

เพราะจะท าให้บาดเจ็บได้ขณะตรวจระบบควรใช้ถุงมือหนาๆแวนตาใช้กระดาษหนาๆหรือพลาสติก
หรือไม้แผ่นปิดบังฝอยของน้ ามันไว้ 

- ถ้ายังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติวิธีการตรวจเช็คเครื่องจักรจุดใดจุดหนึ่งควรติดต่อช่างผู้ควบคุม เพราะ
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- หลังจากยกตีนตะขาบให้ลอยขึ้นข้างหนึ่งโดยใช้บูมและอาร์มไม่ควรมุดเข้าไปท างานที่ใต้ของเครื่องจักร 

6. ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขนย้ายเครื่องจักรกล 
- สิ่งส าคัญประการแรกในการขนส่งจะต้องเลือกรถบรรทุกซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

น้ าหนักของเครื่องจักรกลที่จะท าการบรรทุกเคลื่อนย้าย 
- เลือกพ้ืนที่ราบ กว้างและไม่ขีดขวางการจราจร ส าหรับขึ้นและลงเครื่องจักร 
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- จอดรถเทรลเลอร์ในจุดที่ต้องการ พร้อมดึงเบรกจอดและหนุนล้อไม่ให้รถเคลื่อนที่ขณะขึ้นลง
เครื่องจักรกล พ้ืนเทรลเลอร์ต้องสะอาดปราศจากขี้โคลน ดินเหนียวหรือคราบน้ ามันเครื่องอันเป็น
สาเหตุให้เครื่องจักรกลลื่นไถลตกจากเทรลเลอร์ได ้

- บันไดขึ้นลงเครื่องจักรกลท้ายรถบรรทุกจะต้องมีความแข็งแรงและความลาด เอียงเพียงพอให้
เครื่องจักรกลขึ้นลงอย่างปลอดภัย 

- มีเจ้าหน้าที่คอยให้สัญณาณหรือบอกตลอดทาง 
- ขับและควบคุมเครื่องจักรกลขึ้น-ลงจากรถบรรทุกด้วยเกียร์ต่ า หรือเดินช้าแบบเต่าด้วยความ

ระมัดระวัง 
- วางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ใบมีด บุ้งก๋ีลงกับพ้ืนรถบรรทุกให้เรียบร้อย 
- ผูกมัดรัดตงึเครื่องจักรกลให้มั่นคงอยู่กับรถบรรทุก ไม่ร่วงตกจากรถระหว่างการขนส่ง 

 

 
รูปที่ 5-19 การขนย้ายเครื่องจักรกล 

 
รูปที่ 5-20 บันไดทางขึ้น-ลงเครื่องจักรกลที่ความแข็งแรงและความลาดเอียงเหมาะสม 
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รูปที่ 5-21 เจ้าหน้าให้สัญญาณมือบอกพนักงานขับ 

 
รูปที่ 5-22 การตรวจสอบความตึงของโซ่ผูกรัด 

4. ผลของการเกิดอุบัติเหตุ 
 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับการท างานนั้นส่งผลเสียในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ครอบครัว 
หน่วยงาน หรือแม้แต่ประเทศชาติ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้นสรุปได้ดังนี้ 
1. ทางด้านผู้เคราะห์ร้ายเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 

- เสียรายได้ประจ าวันที่ได้รับ 
- เสียค่ารักษาพยาบาล 
- ครอบครัวมีภาระเพ่ิมข้ึน 
- มีความพิการทางร่างกาย 
- ถ้าหากสูญเสียอวัยวะที่จ าเป็นก็จะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นได้อีก 
- ไม่สามารถท ากิจการอย่างอ่ืนที่เคยท าอยู่นอกเหนือไปจากหน้าที่การงาน 
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2. ทางด้านหัวหน้างาน 
- มีความวิตกกังวลใจในเหตุที่เกิดขึ้น 
- มีส่วนรับผิดชอบในอุบัติเหตุนั้น 
- มีภาระในการสอบสวนและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นสูง 
- มีภาระในการฝึกอบรมคนใหม่ที่จะมาท าแทน 
- เสื่อมเสียเกียรติภูมิ 

3. ทางด้านผู้ร่วมงาน 
- ย่อมเสียขวัญและวิตกกังวลในอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนว่าอาจจะเกิดขึ้นอีก 
- สมรรถภาพในการผลิตย่อมลดลง 

4. ทางด้านบริษัทและหน่วยงาน 
- เครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอาจจะเกิดการช ารุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น 
- สูญเสียเวลาอันเนื่องจากการขัดข้องในการผลิตท าให้ผลิตไม่ทันตามใบสั่งอันจะมีผลต่อเนื่องถึง

การสูญเสียค่าปรับและสูญเสียลูกค้า 
- เสียค่าใช้จ่ายค่าชดเชยค่าท าขวัญและค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บเสียดอกเบี้ยในกรณีเหล่านี้ 

5. ทางด้านประเทศชาติ 
- ทางด้านสังคมขวัญของสังคมเสีย 
- ทางด้านเศรษฐกิจเงินสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในรูปของค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล 
- ทางด้านก าลังงานขาดแรงงานในการท างานหรือมีคนที่ไร้สมรรถภาพเพ่ิมข้ึน 

อุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันซึ่งก่อให้เกิดผลเสียในหลายๆด้าน แต่ถ้าหากมีการ
เตรียมตัวและปูองกันที่ดีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็แทบจะไม่มีเลย หรือถ้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นสถานเบา สามารถ
แก้ไขได้โดยง่าย ดังนั้นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเครื่องจักรกลและเกี่ยวข้องกับ
สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงควรที่จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนกับตัวพนักงานขับฯเอง และประโยชน์ที่จะเกิดกับส่วนรวม 

5. เครื่องหมายด้านความปลอดภัยและสัญญาณมือที่ควรทราบ 

 ในการปฏิบัติงานนั้น พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรที่จะทราบเครื่องหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เครื่องหมายเตือนต่างๆ หรือแม้กระทั่งสัญญาณมาตรฐานที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายรถ จอดรถ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  

5.1 เครื่องหมายด้านความปลอดภัย 
เครื่องหมายด้านความปลอดภัยนี้จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานใช้โดยทั่วไป ซึ่งเครื่องหมายจะบอก

ถึงระดับความรุนแรงซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ โดยส่วนมากเครื่องหมายจะมีค าก ากับภาษาอังกฤษด้านล่าง
ด้วย ดังนั้นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรทราบถึงความหมาย เพ่ือที่จะปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
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ตารางท่ี 5-1 เครื่องหมายค าเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกล 
สัญลักษณ์เตือน ความหมาย 

 

สัญลักษณ์เตือนให้ตื่นตัวในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อคุณมองเห็นสัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่
บนเครื่องจักรกลหรือในหนังสือคู่มือการใช้ ขอให้ตื่นตัวพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ท าให้
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายขึ้นได้ 

 
DANGER 
(อันตราย)

 

แสดงถึงสถานการณ์เลวร้ายฉับพลันที่ท าให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม่หลีกเลี่ยง 
ตัวอย่าง 

 
! อันตรายจากการแตะหรือสัมผัสกับสายไฟฟูา จะท าให้บุคคลได้รับบาดเจ็บอย่างรุ่นแรง
หรือเสียชีวิตได้ ห้ามเคลื่อนส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวรถหรือชิ้นงานที่ยกเข้าใกล้สายไฟฟูาใน
ระยะที่ต่ ากว่า 3 เมตร และเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่ากรณีที่เป็นสายไฟฟูาแรงสูง 

WARNING 
(ค า

เตือน)

 

แสดงถึงสถานการณ์เลวร้ายที่อาจจะก่อให้เกดการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส หาก 
ไม่ปฏิบัติตาม 

ตัวอย่าง 

 
! ค าเตือน สปริงที่ใช้ในการปรับตั้งความตึงโซ่ถูกอัดไว้ด้วยกระบอกสูบจารบีที่มีแรงดันสูง 
ห้ามถอดหัวอัดจาระบี หรือชุดปรับทตั้งโซ่เองเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
ต่อตัวบุคคลได้ 

CAUTION 
(ระวัง) 

 

แสดงถึงสถานการณ์ร้ายแรง ที่อาจจะเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บปาดกลางหรือเล็กน้อย 
ตัวอย่าง 

 
! ระวังมีแรงดันสูง อย่าเปิดฝาหม้อน้ าขณะที่ยังร้อนอยู่ 

หมายเหตุเครื่องหมาย “อันตราย” หรือ “ค าเตือน”จะติดไว้ใกล้บริเวณที่อันตราย ส่วนในเครื่องหมาย 
“ระวัง”นั้น จะมีข้อความเรื่องที่ควรระวังโดยทั่วไปให้ไว้ด้วย 
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5.2 สัญญาณมือในการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานขับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีโอกาสจะพูดจาซักถามกับผู้สั่งงาน

ได้เพราะเสียงรบกวนจากเครื่องจักรและพนักงานขับไม่สามารถเห็นสภาพแวดล้อมหรือทัศนวิสัยในการท างาน
ได้ทุกทิศทางอย่างถูกต้องดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีผู้ให้สัญญาณมือช่วยในขณะปฏิบัติงาน สัญญาณนี้จะต้องมี
ความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ให้สัญญาณและพนักงานขับรถเป็นอย่างดีสัญญาณมือที่ใช้เป็นมาตรฐานส าหรับ
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลแสดงตามตารางที่ 5-2 ซึ่งเป็นสัญญาณมือส าหรับรถขุดไฮดรอลิค 

ตารางท่ี 5-2 การใช้สัญญาณมือส าหรับรถขุดไฮดรอลิค (Hydraulic Excavator) 
ล าดับที่ ค าสั่ง สัญญาณมือ การให้สัญญาณมือ 

1. ให้ติดเครื่องยนต์ 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรยืดมือขวา
ออกมาก ามือ แล้วหมุนมือทวนเข็ม
นาฬิกา 

2. ให้ดับเครื่องยนต์ 

 

ยกมือขวา พับข้อศอกขนานกับพื้น
แบมือค่ าลงแล้วโบกเลื่อนไปมา 
ทางซ้ายและขวา 
 

3. ให้เดินเครื่องจักรเข้าหา
ผู้ให้สัญญาณ 

 

ยกแขนสองข้างขึ้น พับศอก แบมือ 
หันฝุามือเข้าหาตัวพร้อมทั้งโบกเข้า
มาหาตัว 

4. ให้เดินเครื่องจักรออก
ห่างไปจากผู้ให้สัญญาณ 

 

ยกแขนทั้งสองข้างขึ้น พับข้อศอก แบ
มือหันฝุามือออกไปข้างหน้าพร้อมทั้ง
โบกมือออกไปจากตัว 
 

5. น าเครื่องจักรมาหยุด
ตรงหน้าผู้ให้สัญญาณ 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักร พับข้อศอก
ซ้าย ขวาตั้งขึ้น แบมือ หันฝุามือเข้า
หากัน อยู่นิ่งๆ 
 



 

 

5-20 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

ล าดับที่ ค าสั่ง สัญญาณมือ การให้สัญญาณมือ 
6. ให้หยุดเครื่องจักรโดยไม่

ดับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ 
คงอยู่ในต าแหน่งเดิม 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักร 
ยกมือขวา ก ามือซ้าย อยู่นิ่งๆ 

7. ให้หยุดเครื่องจักร 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักร ยืดมือขวา
มาข้างหน้า คว่ ามือลง โบกไปมา
ทางซ้ายขวา 

8. ให้หยุดเครื่องจักรทันที 

 

เหยียดมือทั้งสองข้างไปข้างหน้าแบ
มือคว่ าลงโบกมือซ้ายขวาไปมาเร็วๆ 

9. ให้ยกโหลดหรือบุ้งกี๋ขึ้น
ช้าๆ 

 

พับข้อศอกซ้ายขนานกับพ้ืน แบมือ
ซ้ายคว่ าลงมือขวาก าตั้งขึ้นให้นิ้วชี้ ชี้
อยู่ใต้ฝุามือซ้าย แล้วหมุนมือขวาตาม
เข็มนาฬิกา 

10. ให้หย่อนโหลดหรือบุ้งกี๋
ลงช้าๆ 

 

พับข้อศอกซ้ายขนานกับพ้ืน หงายฝุา
มือซ้าย มือขวาก าชี้นิ้วขวาลงไปที่ฝุา
มือซ้ายแล้วหมุนมือขวาทวนเข็ม
นาฬิกา 

11. ให้เครื่องจักรเลี้ยวซ้าย
หรือสวิงโหลดไป
ทางซ้าย 

 

เหยียดแขนขวาไปสุดขนานกับพ้ืน 
มือซ้ายพับข้อศอกตั้งขึ้นแบมือและ
โบกไปมาเมื่อต้องการให้หยุดการหัน
สวิงให้ก ามือซ้ายนั้นทันที 



 

 

5-21 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

ล าดับที่ ค าสั่ง สัญญาณมือ การให้สัญญาณมือ 
12. ให้เครื่องจักรเลี้ยวขวา

หรือสวิงโหลดไป
ทางขวา 

 

เหยียดแขนซ้ายไปสุดขนานกับพ้ืน 
มือขวาพับข้อศอกตั้งขึ้นแบมือและ
โบกไปมาเมื่อต้องการให้หยุดการหัน
สวิงให้ก ามือขวานั้นทันที 

13. ให้หดพับบุ้งกี๋เข้าหา
เครื่องจักร 

 

หันขวาเข้าหาเครื่องจักรยกแขนขวา
ขึ้นก ามือตั้งหัวแม่มือชี้ฟูาพร้อมกับ
บิดให้ชี้ลง 

14. ให้เทวัสดุออกจากบุ้งกี๋ 

 

หันขวาเข้าหาเครื่องจักรยกแขนขวา
ขึ้นก ามือตั้งหัวแม่มือให้ชี้ลงพ้ืนพร้อม
กับให้ชี้ขึ้นลง 

15. ให้ยกบูมข้ึน 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรยกแขนขวา
ขึ้นขนานพื้นก ามือตั้งหัวแม่มือขึ้นฟูา 

16. ให้ลดบูมลง 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรยกแขนขวา
ขึ้นขนานกับพ้ืนก ามือชี้หัวแม่มือลง
พ้ืน 

17. ให้พับด้ามกระบอกเข้า
หาเครื่องจักร 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรแลขวาจัด
พับแขนเป็นรูปโค้ง ห่อมือพร้อมทั้ง
กวักลงข้างๆ 

18. ให้พับด้ามกระบอกออก
จากเครื่องจักร 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรแลขวาจัด
พับแขนเป็นรูปโค้งแล้วยืดออกไป
ข้างๆ 

19. ให้ใช้บุ้งกี๋ขุดดิน 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรแขขวาขัด
เหยียดแขขวาออกไปข้างล าจัดท ามุม 
45 องศา แบมือแล้วกวักมือลงเข้าหา
ตัว 



 

 

5-22 บทที่ 5 ความปลอดภัยในการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

ล าดับที่ ค าสั่ง สัญญาณมือ การให้สัญญาณมือ 
20. ใช้บุ้งกี๋เทวัสดุออก 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรแลขวาจัด
เหยียดแขนออกไปข้างล าตัวท ามุม 
45 องศา แบมือแล้วกวักข้ึน 

21. ให้ยกโหลด - บุ้งกี๋ข้ึน 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรยกมือขวา
ขึ้นก ามือชี้นิ้วชี้ขึ้นแล้วหมุนขากซ้าย
ไปขวา 

22. ให้วางโหลด - บุ้งกี๋ลง 

 

หันหน้าเข้าหาเครื่องจักรกางแขน
ออกไปข้างๆ ก ามือชี้นิ้วชี้ลงพ้ืนพร้อม
กับหมุนจากขาวไปซ้าย 

ที่มา: คู่มือการใช้งานรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ CASE Model 1088 



บทที่ 6 
การปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานขับและควบคุมเครือ่งจักรกลทีด่ ี

 
1. พระบรมราโชวาท 
 
 
 
 
 
 
พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2549 วังไกลกังวล 

“ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะเพ่งพินิจ 
ใช้ความรู้ความคิดความเฉลียวฉลาดและความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้
มีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่ท าจึงจะส าเร็จผลสมบูรณ์และก่อเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์  เป็นความเจริญ
มั่นคงทั้งแก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน”  

พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2545 วังไกลกังวล  
“ผู้ที่ท างานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วยผู้ที่ท างานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียน

ประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด ข้าราชการทุกคนจึงต้อง
ท างานทุกอย่างด้วยสติส านึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ”  

พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
“การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการปฏิบัติ

หน้าที่ของราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะท าให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้
จนบรรลุผลส าเร็จและสามารถปูองกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง” 

พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2534 ภูพิงคราชนิเวศน์ 
“การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่ายและตรงที่สุดคือท าให้ส าเร็จทันการ และให้ได้ผล

ประโยชน์แต่ทางเดียว ซึ่งจะท าได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เป็น
คุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจน ถูก ตรง.” 

พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2533 พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
“ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ อย่านึกถึงบ าเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก

ขอให้ถือว่าการท าหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะท าให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็น
เป็นสุขและมั่นคง” 



 

 

6-2 บทที่ 6 การปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลที่ดี 

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลเป็นบุคลากรที่ส าคัญของหน่วยงาน และมีบทบาทส าคัญที่จะท า
ให้งานประสบผลส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามเปูาหมาย ยิ่งหากหน่วยงานใดมีพนักงานขับฯที่ดีมีคุณภาพก็จะท าให้
หน่วยงานนั้นมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้นการให้พนักงานขับฯ ปฏิบัติตนเพ่ือให้เป็นพนักงานขับฯที่ดีนั้น จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลที่มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ไม่อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นพนักงานขับที่ดีได้ เพราะยังมีข้อปฏิบัติอีกหลายประการที่จะท าให้เป็นพนักงานขับที่ดีอย่าง
สมบูรณ์ อาทิเช่น การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัยที่ดี เป็นต้น ดังนั้นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล
จะต้องทราบถึงหลักการที่ส าคัญของการเป็นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลที่ดี และสามารถน าหลักการ
ดังกล่าวไปปฏิบัติได้ หลักของการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลที่ดีนั้นมีด้วยกัน 4 
ประการ ได้แก่ ทักษะการท างาน วินัยและจรรยาบรรณ หลักคุณธรรมและจริยธรรม และการสร้างสมดุลชีวิต 

2. ทักษะการท างาน 
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจะต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถเพ่ือใช้ในการ

ท างานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรคิดเพียงแค่การท างานเพ่ือให้เสร็จสิ้นไปวันๆ เนื่องจากทักษะการ
ท างานของพนักงานขับฯเองนั้นนอกจากจะส่งผลโดยตรงกับหน่วยงานคือ งานส าเร็จตามเปูาหมายแล้ว ยังมี
ประโยชน์กับตัวพนักงานขับฯเอง คือ เป็นทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เช่น ความสามารถในการใช้
เครื่องจักรกลท างานเสร็จตามเปูาหมายได้อย่างรวดเร็ว หรือการใช้เครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
บ ารุงรักษาอย่างดีไม่มีความชุดรุดเสียหาย เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อหน้าที่การงานของตัวพนักงานขับฯ คือ
ผู้บังคับบัญชาก็จะเห็นถึงความสามารถ และไว้ใจให้ปฏิบัติงานอื่นๆ หรือปฏิบัติงานที่เหนือไปกว่านั้นได้ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าพนักงานขับฯ ขาดทักษะความสามารถ หรือมีไม่เพียงพอกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ ท าให้เกิดความ
ล่าช้าของงาน งานไม่ส าเร็จตามเปูาหมาย ก็จะส่งผลเสียต่อหน่วยงานและตัวพนักงานขับฯเอง 

ดังนั้นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจะต้องพัฒนาทักษะการท างานของตนเองอยู่เสมอ เพื่อ
ประโยชน์กับหน่วยงานและตนเอง 

2.1 การพัฒนาทักษะในการท างาน แบ่งออกเป็นสองประเภท  
๑) การพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ (EQ) 
๒) ประเภทที่สองคือการพัฒนาทักษะทางด้านความสามารถที่เป็นสิ่งที่จับต้องและวัดได้ เช่น

เพ่ิมทักษะด้านการใช้งานเครื่องจักรกล ทักษะการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล หรือทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

ซึ่งการพัฒนาทักษะการท างานควรจะต้องพัฒนาทั้งสองประเภทควบคู่กันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่
สูงสุด การที่พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจะมีพร้อมทั้งสองทักษะก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่
ยากจนเกินไปที่จะพัฒนาไม่ได้ 
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2.2 เทคนิคการพัฒนาทักษะการท างาน 
เทคนิคการพัฒนาทักษะการท างานก็มีอยู่มากมายแล้วแต่มุมมองและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

หรือองค์กรที่จะน ามาใช้เพื่อให้เข้ากับสภาพการท างานและให้เข้ากับพนักงานให้มากที่สุด เทคนิคนี้เป็นเทคนิค
ที่ง่ายที่จะน ามาพัฒนาทักษะของพนักงานขับฯ ซึ่งมีข้อปฏิบัติทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 

1) ค้นหาจุดอ่อนของตัวเอง ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากเนื่องจากโดยธรรมชาติของคนส่วนมากจะไม่ค่อยยอมรับ
ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไร หรือบางคนรู้แต่ไม่ยอมรับ ซึ่งถ้าพนักงานขับฯ ไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อน
อะไรบ้าง หรือมีทักษะอะไรที่ควรจะพัฒนา พนักงานขับฯสามารถให้บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเช่น เพ่ือน
ร่วมงาน หัวหน้างาน เป็นผู้แนะน าให้ได้ เมื่อทราบแล้วไม่ควรมีอคติควรคิดว่าเราควรที่จะสามารถ
แก้ไขจุดอ่อนของตัวเองได้อย่างไร  

2) ตั้งเปูาหมาย หลังจากท่ีพนักงานขับฯรับรู้ถึงจุดอ่อนของตนเองแล้ว จะต้องก าหนดเปูาหมายให้ชัดเจน 
- ต้องการพัฒนาทักษะอะไร และเปูาหมายที่จะต้องไปถึงอยู่ที่ใด 
- ท าไมถึงเลือกที่จะพัฒนาทักษะเหล่านั้น และหลังจากที่ได้พัฒนาทักษะเหล่านั้นแล้วสิ่งที่จะได้รับ

กลับมาจะมีอะไรบ้าง เช่น ท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งงานมากขึ้น 
หรือท าให้ท างานเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี เป็นต้น 

- ตั้งระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาแต่ละทักษะเท่าไหร่ 
- ค้นหาผู้ช่วย การพัฒนาทักษะสามารถท าได้ในหลายวิธี เช่น เรียนรู้งานกับหัวหน้างานหรือผู้มี

ประสบการณ์ หรือเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการอ่านหนังสือ เป็นต้น 
3) การปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ส าคัญมากเพราะภารกิจงานของพนักงานขับฯ จะเป็นการปฏิบัติส่วนใหญ่ ดังนั้น

การฝึกฝนและปฏิบัติอยู่เป็นประจ าจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานขับฯ พัฒนาทักษะความสามารถให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ประเมินผลและแก้ไขปรับปรุง หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามเปูาหมายที่ตั้งไว้แล้ว สิ่งที่ส าคัญคือการ
ประเมินผลว่าได้มีการพัฒนาไปถึงจุดที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าการประเมินมีผลเป็นที่ไม่น่าพอใจ ต้องกลับไป
วิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนมีจุดบกพร่องอะไรบ้าง เพ่ือที่จะได้ปรับวิธีเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ แต่
ถ้าการประเมินผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ พนักงานขับฯยังสามารถตั้งเปูาหมายที่ท้าทายเพ่ิมขึ้นไปอีก
ได้เช่นเดียวกัน 

     การพัฒนาทักษะการท างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การปฏิบัติที่จะน าไปสู่ความส าเร็จต่างหากที่เป็นสิ่งที่
ยาก  ถ้าพนักงานขับฯรู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีความตั้งใจและไม่เห็นความส าคัญที่จะปฏิบัติ เช่น คิดว่าท าไปก็
เท่านั้น ท าไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น ความคิดเช่นนี้เป็นการคิดร้ายให้กับตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้ท างานไม่มีความสุข 
และงานที่ท าก็ไม่ส าเร็จตามเปูาหมาย ส่งผลต่อหน้าที่การท างานอีกด้วย เพราะฉะนั้นพนักงานขับฯจะต้องคิด
บวก คิดในแง่ดี และมองผลลัพธ์ที่ก าลังจะตามมาก็จะช่วยให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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3. วินัยและจรรยาบรรณ 
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงทุกคน จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่

ของตนเองในการมาท าหน้าที่เป็นพนักงานขับฯ ซึ่งเมื่อมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนแล้วและมีการปฏิบัติ
ตนให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และสม่ าเสมอ ก็จะท าให้พนักงานขับเป็นผู้มีความ
เหมาะสมในการเป็นพนักงานขับฯ และส่งผลให้ตนเองได้รับการยอมรับและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน 

3.1 บทบาทหน้าที่ของพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล 
1. พนักงานขับฯ จะต้องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการ

หรือตามเวลาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ตามเวลาได้ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่วงหน้า 

2. พนักงานขับฯ จะต้องดูแลและรักษาความสะอาดเครื่องจักรกลที่ตนเองรับผิดชอบหรือได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ขับประจ าหรือชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อยทั้งภายนอกรถและภายใน
กรณีการใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดเมื่อกลับจากต่างจังหวัดแล้วให้ท าความ
สะอาดให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนการใช้งานในวันท าการต่อไป 

3. ทุกเช้าของวันท าการก่อนน าเครื่องจักรกลออกไปปฏิบัติงานให้พนักงานขับฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบสภาพของตัวเครื่องจักรและอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ส าคัญตามคู่มือหรือมาตรฐานที่
ก าหนดและในระหว่างการขับเครื่องจักรกลจะต้องคอยสังเกตความผิดปกติของเครื่องจักรกล 

4. พนักงานขับฯ จะต้องไม่น าเครื่องจักรกลไปใช้งานภายนอกส่วนราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้มีอ านาจ 

5. พนักงานขับฯ จะต้องไม่เสพของมึนเมาหรือยาเสพติดประเภทต่างๆในระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

6. พนักงานขับฯ จะต้องส ารวจและตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลที่ได้รับมอบหมายให้ขับ
ประจ าหรือชั่วคราวทุกคันหากพบว่าเกิดความเสียหายหรือเกิดการช ารุดบกพร่องให้รีบ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที 

7. พนักงานขับฯ จะต้องบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของพนักงานขับ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3.2 วินัยพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล 
วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับส าหรับควบคุมความประพฤติทางกายของคนในสังคม

ให้เรียบร้อยดีงามเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน พนักงานขับทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยที่หน่วยงานก าหนดอย่างเคร่งครัด การกระท าใดๆที่เป็นการฝุาฝืนวินัยที่ก าหนดจะถือว่ าพนักงานขับและ
ควบคุมเครื่องจักรกลได้กระท าผิดวินัย  ซึ่งก็จะมีบทลงโทษตามระดับของการกระท าความผิดนั้น 
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พนักงานขับทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่ทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด  
การกระท าใดๆที่เป็นการฝุาฝืนวินัยที่ก าหนดจะถือว่าพนักงานขับได้กระท าผิดวินัย  ซึ่งก็จะมีบทลงโทษตาม
ระดับของการกระท าความผิดนั้น  โดยกรมทางหลวงได้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ. 
2537 หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย เป็นข้อก าหนดในด้านวินัยดังนี้ 

1. ลูกจ้างประจ า ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอลูกจ้างประจ า ผู้ใดฝุาฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท า ผิดวินัย จะต้องได้รับโทษ
ทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๕ 

2. ลูกจ้างประจ า ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

3. ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมห้ามมิให้อาศัยหรือยอม
ให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืน
ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

4. ลูกจ้างประจ าต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
5. ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์

ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

6. ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐ อัน
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

7. ลูกจ้างประจ า ต้องถือเป็นหน้าที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหวอันอาจเป็น
ภยันตรายต่อประเทศชาติ และต้องปูองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติจนเต็ม
ความสามารถ 

8. ลูกจ้างประจ า ต้องรักษาความลับของทางราชการการเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

9. ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตาม
ค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่ทางราชการ หรือจ าเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะ
เสนอความเห็นเป็นหนังสือทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอ
ความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติตาม การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่
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ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

10. ลูกจ้างประจ า ต้องปฏิบัติราชการโดยมิให้เป็นการกระท า การข้ามบังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท า หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

11. ลูกจ้างต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และให้น า
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับแก่ ลูกจ้างประจ า โดยอนุโลม 

12. ลูกจ้างประจ า ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้การละ
ทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง หรือละท้ิงหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

13. ลูกจ้างประจ า ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่น
แกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างลูกจ้างประจ าด้วยกันและผู้ร่วม
ปฏิบัติราชการ 

14. ลูกจ้างประจ า ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ติดต่อราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น 
เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือ
ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

15. ลูกจ้างประจ า ต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสีย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

16. ลูกจ้างประจ า ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

17. ลูกจ้างประจ า ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการ
ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วย
มารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วยโดยอนุโลม 

18. ลูกจ้างประจ า ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว  การกระท า ความผิดอาญาจน
ได้รับโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนัก
กว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ
กระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

19. ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ปูองกันมิให้ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผิดวินัยและด าเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างประจ า       
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัยการเสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจ า 
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ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การสร้าง
ขวัญและก าลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และ
พฤติกรรมของลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัยการปูองกันมิให้
ลูกจ้างประจ า ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์ และ
ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการปูองกันตามควร
แก่กรณีได้เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจ า 
ผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
เบื้องต้นว่ากรณีมีมูลหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลก็ให้ยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูล ก็ให้
ด าเนินการทางวินัยทันทีผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่รีบปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นท าผิดวินัย 

20. โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
1) ภาคทัณฑ์ 
2) ตัดค่าจ้าง 
3) ลดขั้นค่าจ้าง 
4) ปลดออก 
5) ไล่ออก 

21. การลงโทษลูกจ้างประจ าให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และ
มิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิดในค าสั่ง
ลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษได้กระท าผิดวินัยในกรณีใดตามข้อใด 

3.3 จรรยาบรรณพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล 
พนักงานขับฯ ของกรมทางหลวงนอกจากการรักษาระเบียบและวินัยอย่างเคร่งครัดแล้ว  ยังต้อง 

รักษาจรรยาบรรณของการเป็นบุคลากรของกรมทางหลวง โดยกรมทางหลวงมุ่งประสงค์ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
เป็นข้าราชการที่ด ีมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ จึงได้ก าหนด “ข้อบังคับของกรมทางหลวงว่าด้วย
จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒” เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมทางหลวง เพ่ือรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาและ
จรรยาวิชาชีพ มุ่งหวังเพ่ือประโยชน์สุขของสังคม ประชาชน และประเทศชาติซึ่งการไม่ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการ อันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อน
เงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ข้อ ๑ ยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
ข้าราชการกรมทางหลวง พึงยึดหลักความถูกต้องในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การ   
-  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบาย 
-  กล้าทักท้วง และกล้าปฏิเสธการกระท าที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 
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-  แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 
-  ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
ข้าราชการกรมทางหลวงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของตน ต่อหน่วยงาน และต่อสังคม 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีการกระท าตรงไปตรงมา เปิดเผยชัดเจน 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรับผิดชอบ โดยยึดหลักความถูกต้อง 
- เสียสละและอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ข้าราชการกรมทางหลวงพึงปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนของทางราชการ รับผิดชอบในสิ่งที่ได้

กระท า และพร้อมแก้ไขเม่ือเกิดข้อบกพร่องด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
- พร้อมที่จะเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมอย่างท่ัวถึง 
- หลีกเลี่ยงการเข้าไปท างานที่ขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ 
- พร้อมรับการตรวจสอบ และพร้อมรับผิดชอบต่อผลการกระท า 

ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
ข้าราชการกรมทางหลวง พึงปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือก

ปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเท่าเทียมกันของบุคคล 
- ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานต่อบุคคลอื่น ด้วยความเสมอภาค และยุติธรรม 
- ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- ไม่กระท าการอันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์ใดๆ ที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ข้าราชการกรมทางหลวง จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์

ของกรมฯ 
- มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน 

ความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม 
- พัฒนาความรู้และการรับรู้ข่าวสารเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ ์
- ให้บริการด้วยความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
- เสริมสร้างความสามัคคีและมุ่งเน้นท างานเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่วางไว้ 
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4. หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
คุณธรรม หมายความว่า คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมซึ่ง

รวมสรุปว่า คือ สภาพคุณงาม ความดี 
จริยธรรม หมายความว่า ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ก่อให้เกิดความ 

สงบเรียบร้อยในสังคม ข้อควรประพฤติปฏิบัติ ความเป็นผู้มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ เสียสละหรือประพฤติดีงาม
เมตตารู้จักให้อภัย การเก็บอารมณ์ การข่มใจตนเอง การใช้เหตุผล การใช้สติ 

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือการเป็น
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลที่ดี ซึ่งจะประกอบด้วยหลักธรรม 3 ประการคือ หลักการครองตน 
หลักการครองงาน และหลักการครองคน ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

1. หลักการครองตน 
- เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีคือผู้มีสุขภาพกายดีคือมีท่วงท่ากิริยารวมทั้งการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยดี

งามสะอาดและดูสง่างามสมฐานะและสุขภาพจิตที่ดีคือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่งามเป็นคนดีมี
ศีลธรรม 

- ผู้มีกัลยาณมิตตธรรมคือผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี ๗ ประการ 
๑) เป็นผู้น่ารัก ผู้มีจิตใจกอปรด้วยเมตตากรุณา  
๒) เป็นผู้น่าเคารพบูชา ผู้ที่สามารถเอาเป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นที่พ่ึงทางใจ 
๓) เป็นผู้น่านับถือ น่าเจริญใจผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วควรแก่การยอมรับและยกย่องนับ

ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ 
๔) เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการรู้จักชี้แจงแนะน าให้ผู้อ่ืนเข้าใจดีแจ่มแจ้งเป็นที่

ปรึกษาท่ีดี 
๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าที่ล่วงเกินวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือขอปรึกษาหารือขอให้

ค าแนะน าต่างๆได้ 
๖) สามารถชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง หรือเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรง

ประเด็นได้ 
๗) ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม หรือไปในทางที่เหลวไหลไร้สาระหรือที่เป็นโทษเป็นความทุกข์

เดือดร้อน 
2. หลักการครองงาน 

ประกอบด้วยหลักธรรมคืออิทธิบาทธรรมได้แก่ 
๑) ฉันทะความรักงานคือจะต้องเป็นผู้รักงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่และทั้งจะต้องเอาใจใส่

กระตือรือร้นในการเรียนรู้งานและเพ่ิมพูนวิชาความรู้ความสามารถในการท ากิจการงานและ
มุ่งม่ันที่จะท างานในหน้าที่รับผิดชอบหรือกิจการงานอาชีพของตนให้ส าเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ 

๒) วิริยะ ความเพียรคือจะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประกอบด้วยความอดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพของตน จึงจะถึง
ความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้ 
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๓) จิตตะ ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน ผู้ที่จะท างานได้ส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องเป็นผู้เอาใจใส่ต่อกิจการงานที่ท าและมุ่งกระท างานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จไม่
ทอดทิ้งหรือวางธุระเสียกลางคันไม่เป็นคนจับจดหรือท างานแบบท าๆหยุดๆ 

๔) วิมังสา ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง และของผู้น้อย
หรือของผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาว่าด าเนินไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้หรือไม่ได้ผลส าเร็จ
หรือมีความคืบหน้าไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงไรมีอุปสรรคหรือปัญหาที่ควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างานและปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างานให้ด าเนินไปสู่
ความส าเร็จให้ถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปได ้

3. หลักการครองคน 
หลักธรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติด้วยสถาน๕ คือ 

๑) ลุกขึ้นท างานก่อนนายคือให้รับสนองงานผู้บังคับบัญชาด้วยความขยันขันแข็ง ควรมาท างานก่อน
นาย หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยก็มาให้ทันเวลาท างานไม่มาสายกว่านายหรือสายกว่าเวลา
ท างานตามปกต ิ

๒) เลิกการท างานทีหลังนายคือท างานด้วยความขยันขันแข็ง แม้เลิกก็ควรเลิกทีหลังนายหรือ
ผู้บังคับบัญชาอย่างน้อยก็อยู่ท างานให้เต็มเวลาไม่หนีกลับก่อนเวลาเลิกงาน 

๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้คือมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีไม่คดโกงนายหรือผู้บังคับบัญชาไม่คอร์รัปชั่น
ไม่เรียกร้องต้องการโดยไม่เป็นธรรมหรือเกินเหตุ 

๔) ท างานให้ดีข้ึนคือต้องรู้จักพัฒนาคุณวุฒิความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการท างานให้ได้ผลดี
มีประสิทธิภาพสูง 

๕) น าคุณของนายไปสรรเสริญคือรู้จักน าคุณความดีของเจ้านายผู้บังคับบัญชาไปยกย่องสรรรเสริญ
ตามความเป็นจริงในที่และโอกาสอันสมควร 

กล่าวโดยย่อ ผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อกัน ดังค านักปกครองนัก
บริหารแต่โบราณกล่าวว่า“อยู่สูงให้นอนคว่ า อยู่ต่ าให้นอนหงาย” หมายความว่าผู้น าคนพึงดูแลเอาใจ
ใส่ท านุบ ารุงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยดีด้วยความเป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญก าลังใจในการ
สนองงานได้เต็มที่อย่าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกท้อถอยว่าท าดีสักเท่าใดผู้ใหญ่ก็ไม่เหลียว
แลดังค าโบราณท่านว่า“มีปากก็มีเปล่าเหมือนเต่าหอย เป็นผู้น้อยแม้ท าดีไม่มีขลัง” ในทางตรงกันข้าม
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็พึงปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชาด้วยดีรับสนองงานท่านด้วยความยินดีด้วยใจจริง
และท างานด้วยความเข้มแข็ง 
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5. การสร้างสมดุลชีวิต 

การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของประเทศนั้น พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลอาจจะมีบทบาท
หน้าที่ในหลายๆด้าน เช่น เมื่ออยู่ที่บ้านก็มีบทบาทหน้าที่เป็นพ่อบ้านหรือเป็นสมาชิกลูกบ้าน เมื่ออยู่ที่ท างานก็
มีบทบาทหน้าที่เป็นพนักงานของหน่วยงาน เป็นต้นซึ่งแต่ละบทบาทหน้าที่ นั้นแตกต่างกันและมีความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกันไปด้วย พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจึงต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
เมื่ออยู่ในสถานะนั้นๆ และแยกแยะสถานะของตนเองให้ได้  เพ่ือจะท าให้มีเปูาหมายที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้   

ท่านพระราชเมธากร จภ.8 (ธรรมยุต) วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ได้รับ
ราชการบริหารงานแผ่นดิน เป็นคนมีบุญวาสนา 4 ประการ ได้แก่ 

1) มีเกียรติยศชื่อเสียงดีโด่งดัง มีคนรู้จักนับถือ ยกมือไหว้มีคนยกย่อง เชิดหน้าชูตามีศักดิ์ศรีในสังคม 
2) มีเงินใช้ มีรายได้เป็นเดือนส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายดูแลตนเองและครอบครัวให้ได้รับความ

สะดวกสบายมีความสุขสมบูรณ์ตลอดเกษียณอายุและตลอดชีวิต 
3) มีความภูมิใจ คือ แก่วงศ์ตระกูลและตนเองจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชีวิตตลอดไป มีคนรู้จักเป็น

ศักดิ์ศรีของครอบครัว 
4) ได้ไมตรีจิตมีคนรักใคร่ เนื่องจากการปฏิบัติงานโดยการเป็นพนักงานขับของกรมทางหลวงถือว่า

เป็นการท าประโยชน์ให้กับประชาชน 

การสร้างสมดุลให้ชีวิตเป็นวิธีที่จะช่วยให้พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล สามารถที่จะควบคุม
สถานะ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้ถูกต้อง ไม่ให้แต่ละด้านส่งผลกระทบด้านไม่ดีต่อกัน 
จะช่วยให้เกิดสมดุลให้กับชีวิตตนเอง หลักในการสร้างสมดุลชีวิตที่พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควร
ยึดถือและน าไปปฏิบัติมีดังนี้ 

1 การแบ่งเวลาและใช้เวลาเป็น     
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลต้องรู้จักแบ่งเวลาในการท างานให้ครบวงจร "เอาเวลา

เข้ามาจัดระเบียบชีวิต" ความคิดและการท างานก็จะเป็นระเบียบไปด้วย การแบ่งเวลาต้องแบ่งให้
ชัดเจนเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 ส่วนรวม การท างานถือว่าเป็นงานส่วนรวมเราต้องท าให้เต็มที่ อย่าให้บกพร่องอย่า
ให้ ถูกต าหนิติเตียน ต้องท างานมุ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่หน่วยงานต้นสังกัด และการท างาน
ต้อง "ตรงเวลา"แล้วเราจะท างานได้มากข้ึน  
ช่วงที่ 2 ส่วนตัว เราควรมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเอง ท าตัวเองให้เป็นอิสระจากอารมณ์ที่
เคร่งเครียด สร้างอารมณ์ให้เป็นกลาง หันหลังให้กับความเบื่อหน่าย ไปพักผ่อนในสถานที่ที่
ท าให้อารมณ์สบายซึ่งจะเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิต หรือนั่งสมาธิภาวนา รักษาจิตใจให้เกิด
ความสงบเพื่อเป็นการสร้างธรรมะให้เกิดกับใจ 
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ช่วงที่ 3 ครอบครัว เราต้องแบ่งเวลาเพ่ือสร้างครอบครัวให้อบอุ่น มิใช่ว่าจะท างานจนลืมทาง
บ้าน เมื่อเลิกงานควรกลับบ้านให้ตรงเวลา หรือถ้ามีงานที่จะท าจนเลยเวลาก็ต้องบอกทาง
บ้านให้รู้ก่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีคือ บ้านน่าดู น่าอยู่อาศัย มีความสนใจห่วงใยกัน  

2 การมีธรรมประจ าใจ  
คนที่มีธรรมะประจ าใจนั้น จะท างานทุกอย่างด้วยความสุขใจ ความสบายใจเพราะท าถูกต้อง

ตามหน้าที่ทุกประการ ไม่ต้องกลัวความผิดเพราะไม่ได้ท าผิดอะไรเมื่อปฏิบัติงานจะไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ แต่จะคอยหาวิธีการท างานให้ดีขึ้น มีการวางแผนงานก่อนท า มี
เปูาหมายในการท างานชัดเจน โดยหลักธรรมที่จะท าให้พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรรู้
ควรมีและดึงออกมาเพ่ือประพฤติปฏิบัติเพ่ือดึงเข้าไปสู่ความถูกต้อง และประสบผลส าเร็จ มี 4 ข้อ
ดังนี้ 

๑) ธรรมที่เป็นอุดมการณ์ชีวิต   
- การไม่ท าความชั่วทุกอย่าง  
- การท าความดีทุกอย่างให้เกิดผลงาน  
- ท าใจให้สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง 

๒) ธรรมที่ตั้งไว้ในใจ   
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนในทางที่ส่งเสริมตนเอง 

โดยมีธรรมที่ส่งเสริม ดังนี้ 
- ปัญญา หมายถึง รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้  
- สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ท าอะไรให้ได้จริง 

๓) พรหมวิหาร 4  
พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคนเป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิต

อยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์หลักธรรมนี้ได้แก่ 
- เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข 
- กรุณา คือ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
- มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ด ี
- อุเบกขา คือ การรู้จักวางเฉย 

ซึ่งหลักพรหมวิหาร 4 นั้นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรรู้จักน ามาใช้
และหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจ าซึ่งจะช่วยให้สามารถท างานและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
4)  ธรรมหลักเศรษฐกิจ 
เป็นหลักธรรมในการบริหารเศรษฐกิจการเงิน เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันต้องมีทรัพย์สินเป็น

ปัจจัยในการด ารงชีวิต ดังนั้นการบริหารการเงินที่ดีจะช่วยส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หลักธรรมที่ควร
ยึดถือและปฏิบัติคือ  

- ขยันหา คือ มีความขยัน มุ่งม่ันในการท างานที่สุจริตอย่างตั้งใจ  
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- เก็บรักษาให้ดี คือ การรู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาให้ปลอดภัย 
- มีเพ่ือนตาย คือ มีเพื่อนที่ส่งเสริมในทางท่ีดี จริงใจ  
- ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นคือ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์สิน ไม่ฟุุมเฟือย ใช้อย่างประหยัด 

3. ความพอเพียง 
ความพอเพียง คือ ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล โดยสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 

เพ่ือที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว กว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวังในการ
น าวิชาการต่างๆ มาใช้วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้ส านึก
ในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร ความมีสติปัญญา และความ
รอบคอบ มีเหตุผล โดยที่ความพอประมาณนั้น หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล 
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดและผลที่จะเกิดข้ึนอย่างรอบคอบ 

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจะต้องรู้หลักความพอเพียงและสามารถน ามาปฏิบัติได้ 
โดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น มีการบริหารจัดการรายได้อย่างสมดุล กรณีที่เงินมีแต่ไม่พอใช้เราก็ปรับ
ความพอดีให้เข้ากันได้กับเงินที่เรามี โดยตัดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปให้พอดีกับฐานะของเราที่
เป็นอยู่ หรือไม่ก็หามาเพ่ิมให้มากขึ้น ในกรณีที่เราตัดออกไม่ได้ เราจะต้องเพ่ิมการท างานมากขึ้น คือ
หารายได้พิเศษเพ่ิมความขยัน อดทน มีสัจธรรม 

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลทุกคน จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการ
ท าหน้าที่เป็นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล ซึ่งเมื่อมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนแล้ว และมีการ
ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและสม่ าเสมอ ตามหลักการปฏิบัติในการ
เป็นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลที่ดีแล้ว ก็จะส่งผลให้ตนเองได้รั บการยอมรับและมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความสุขในการท างาน เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคม  
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6.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

 

ต าแหน่ง หน้าที่โดยย่อ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 
    ระดับ ช 1 

1.  ปฏิบัติงานชั้นต้นในการ ขับเครื่องจักรขนาดเบา ตลอดจน    
     บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา  
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 
    ระดับ ช 2 

1.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความช านาญในการ 
     ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไข 
     ข้อขัดข้องเล็ก ๆน้อย ๆของเครื่องจักรขนาดเบา 
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. พนักงานขับเครื่องจักรกล 
    ขนาดกลาง ระดับ ช 1 

ปฏิบัติ งานชั้ นต้นในการ ขับ เครื่องจักรขนาดกลาง ตลอดจน
บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆของเครื่องจักรขนาด
กลาง ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้          

1) รถแทร็คเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ ากว่า 150   BHP ลงมา 
2) รถตักทุกแบบ ต่ ากว่า 150 BHP ลงมา 
3) รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 5-10 ลูกบาศก์หลา 
4) รถพ่นยาง 
5) รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตันลงมา 
6) รถตีเส้น 
7) รถบดไอน้ า ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
8) รถบดสั่นสะเทือน ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
9) รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
10) รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
11) รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
12) รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน 
13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



บทที่ 7 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับพนักงานขับและควบคุมเคร่ืองจักรกล 

 
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล จะต้องมีความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะจะช่วยส่งเสริม

ให้ท างานด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย เนื้อหาในบท
นี้ได้แยกเป็น 3 หัวข้อ คือ (1) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน ซึ่งกล่าวถึงตัวกฎหมายส าคัญที่
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล (2) การต่อภาษีประจ าปี ซึ่งการต่อภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใช้รถที่จะต้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย และเครื่องหมายจราจรที่ส าคัญที่พนักงานขับฯต้องทราบ (3) การประกันภัยรถยนต์ 
บอกถึงประเภทของการประกัน ความคุ้มครอง และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

1. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน 
พระราชบัญญัติ หรือเรียกง่ายๆว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนที่ พนักงานขับและควบคุม

เครื่องจักรกลจะต้องทราบและต้องปฏิบัติตาม มีด้วยกัน 5 ฉบับ คือ  
ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ส าหรับรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง
หรือโดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกที่มีน้ าหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม รวมไปถึง
รถจักรยานยนต์ด้วย ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้จะกล่าวถึง การจดทะเบียน การเสียภาษีประจ าปี การ
ค านวณภาษีประจ าปี ประเภทใบอนุญาตขับรถ และกล่าวถึงบทลงโทษส าหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายว่าด้วยการขนคน สัตว์ หรือสิ่งของ
โดยทางบกด้วยรถ มีผลบังคับใช้กับรถยนต์โดยสารที่มีจ านวนที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง และรถบรรทุกที่มี
น้ าหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม การจดทะเบียนรถตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้จะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งจึงจะด าเนินการได้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงข้อปฏิบัติส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ผู้ประจ ารถด้วย 
เช่น ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร ผู้ตรวจ เป็นต้น รวมทั้งบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
ฉบับที่ 3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับทาง
หลวง การก ากับตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทาง การควบคุม การรักษา และการขยายและ
สงวนเขตทางหลวง การควบคุมทางหลวงพิเศษ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือขยายเขตทาง
หลวง รวมถึงบทก าหนดโทษส าหรับผู้ฝุาฝืนกฎหมาย  
ฉบับที่ 4 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 กฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องมาตรการเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางและเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับ ข้อห้ามต่างๆ ควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่รถยนต์ การบรรทุก การใช้ความเร็ว ข้อห้ามการเดิน
รถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ง่าย  
ฉบับที่ 5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ กล่าวถึงข้อปฏิบัติในการใช้และดูแล 
บ ารุงรักษารถยนต์ของทางราชการ  
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จากพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นส าคัญๆที่พนักงานขับและควบคุม
เครื่องจักรกลจะต้องทราบและปฏิบัติตาม ได้ดังนี ้  

1.1  พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ก าหนดนิยามของ “รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า 
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 
(2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถไม่

เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพ่ือสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยขนส่งทางบก 
“รถพ่วง” หมายความว่ารถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอ่ืนลากจูง 
“รถบดถนน” หมายความว่า รถที่ใช้ในการบดอัดวัสดุบนพื้นให้แน่น และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อน 
ในตัวเอง หรือใช้รถอื่นลากจูง 
“รถแทรกเตอร์” หมายความว่า รถที่มีล้อหรือสายพาน และมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็น
เครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดันหรือฉุดลาก เป็นต้น หรือรถยนต์ส าหรับ
ลากจูงซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

 มาตรฐา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน 
 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถที่จดทะเบียนแล้วแต่ยังมิได้เสียภาษีประจ าปีส าหรับรถนั้นให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 มาตรา 7 รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้อง 

(1) เป็นรถที่มีส่วนควบและมีเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และ 
(2) ผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า

ด้วยการขนส่งทางบก ในเวลาที่ขอจดทะเบียนแล้ว 
 มาตรา 8 รถดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน 

 (1)    รถส าหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(2)     รถของกรมต ารวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมต ารวจก าหนด 

(3)    รถของส านักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังก าหนด 

(4)    รถท่ีเจ้าของแจ้งการไม่ใช้รถตามมาตรา 34 

(5)    รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบการเพ่ือจ าหน่ายหรือที่ผู้น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย ผลิต ประกอบหรือน าเข้า 
และยังมิได้จ าหน่ายให้แก่ผู้อ่ืน 

มาตรา 9 รถดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นปูานทะเบียนรถ 

(1) รถดับเพลิง 

(2) รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถส าหรับรับจ้าง 

(3) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และราชการส่วนท้องถิ่น ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี้ เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือกไร 

(4) รถบดถนนของรัฐวิสาหกิจ 
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(5) รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ 

(6) รถของสภากาชาดไทย 

(7) รถของบุคคลในขณะผู้แทนทางการทูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการ
ช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจ าอยู่ในประเทศไทย 

(8) รถใช้งานเกษตรกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นปูายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

 มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรืออุปกรณ์ส าหรับรถไม่
ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือเพ่ิมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว 

 มาตรา 13 รถใดท่ีจดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงสีของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียน เจ้าของรถ
ต้องแจ้งนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

 มาตรา 14 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไป
จากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถน ารถไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน 

 มาตรา 17 ในการโอนรถที่จดทะเบียนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันโอน 

 มาตรา 17/1 รถยนต์ที่จดทะเบียนแล้ว รถพ่วง รถบดถนน และรถแทรกเตอร์ที่จดทะเบียนแล้ว ให้เป็น
ทรัพย์สินประเภทที่จ านองเป็นประกันหนี้ได้ตามกฎหมาย 

 มาตรา 27 ผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม ถ้าจะขับเองหรือให้ผู้ อ่ืนขับเพ่ือการนั้น ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน และให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเว้นแต่มีความจ าเป็นและได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียน 

- ในการออกใบอนุญาต ให้นายทะเบียนออกเครื่องหมายพิเศษและสมุดคู่มือประจ ารถให้ด้วย 

- เครื่องหมายพิเศษและสมุดคู่มือประจ ารถ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้ใช้
สับเปลี่ยนกันได้ไม่เฉพาะคันรถ 

 มาตรา 32  เจ้าของรถมีหน้าที่เสียภาษีประจ าปี ภาษีประจ าปีให้เสียล่วงหน้าคราวละหนึ่งปี ถ้ามิได้เสีย
ภาษีภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าของรถนั้นช าระเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจ านวนภาษีที่
ต้องช าระ 

 มาตรา 42 ผู้ขับรถต้องได้รับอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและส าเนาภาพถ่ายใบคู่มือจด
ทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผู้ฝึกหัดขับรถเพ่ือแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ตาม
มาตรา 57 

 มาตรา 43  ใบอนุญาตขับรถมีดังนี้ 
 1) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนตร์ชั่วคราว 
 (2) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
 (3) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
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 (4) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 
 (5) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 
 (6) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
 (7) ใบอนุญาตขับรถบดถนน 
 (8) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 
 (9) ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (8) 
 (10) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
 มาตรา 53/3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถส่งคืนใบอนุญาตนั้นแก่นาย
ทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 
 ห้ามตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถประเภทนั้น ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถนั้น 
 มาตรา 54 ผู้ใดได้รับใบอนุญาตขับรถแล้ว หากปรากฏว่า 
 (1) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก 
 (3) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดฐานขับรถหรือกระท าการใด ๆ อันน่าจะเป็นภัยต่อ
ประชาชน หรือ 
 (4) มีผู้กล่าวโทษว่าท าลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือทางหลวงโดยขู่เข็ญ ดูหมิ่น รังแก หรือ
รบกวนคนขับรถด้วยกันหรือผู้โดยสาร   
 นายทะเบียนมีอ านาจเรียกใบอนุญาตขับรถมายึดไว้ได้ แต่ห้ามมิให้ยึดเกินหนึ่งปี 
 มาตรา 55 ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตขับรถยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบเหตุนั้น  และในกรณีที่ได้ใบอนุญาต
ขับรถท่ีสูญหายคืน ให้ส่งใบแทนใบอนุญาตขับรถนั้นแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้คืน   
 การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถ และการออกใบแทนใบอนุญาตขับรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิบดีก าหนด 
 มาตรา 56 ภายใต้บังคับมาตรา 43 และมาตรา 57 ห้ามมิให้เจ้าของรถหรือคนขับรถยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มี
ใบอนุญาตขับรถ หรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอ่ืนที่ใช้แทนกันไม่ได้เข้าขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นคนขับ  
 มาตรา 57 ผู้ใดฝึกหัดขับรถยนต์ ต้องมีผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีควบคุมอยู่
ด้วย ในการฝึกหัดขับรถ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ฝึกหัดและผู้ควบคุมอยู่ในรถ ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้น ผู้ควบคุมต้อง
รับผิดทางแพ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ฝึกหัดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสอนในเวลาที่ขับอยู่นั้น 
 
 
 
 



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-5 

 

ตารางท่ี 7-1 รถยนต์ที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ทั้งหมด 17 ประเภท  
ประเภท 

ที ่
ความหมาย แผ่นป้ายทะเบียน ตัวอย่างประเภทรถ 

1 รถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกิน 7 คน 
(รย.1)   

 

 
แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนขาว 
ตัวอักษรและตัวเลขสีด า 

 

 
2 รถยนต์นั่งส่วน

บุคคลเกิน 7 คน 
(รย.2)  

 

 
แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนขาว 
ตัวอักษรและตัวเลขสีฟูา 

 

3 รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล (รย.3)  
  

แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนขาว 
ตัวอักษรและตัวเลขสีเขียว 

 
4 รถยนต์สามล้อส่วน

บุคคล (รย.4)  
  

แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนขาว 
ตัวอักษรและตัวเลขสีแดง 

  
5 รถยนต์รับจ้าง

ระหว่างจังหวัด 
(รย.5)  

แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนเหลือง 
ตัวอักษรและตัวเลขสีแดง 

 
 
- 



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-6 

ประเภท 
ที ่

ความหมาย แผ่นป้ายทะเบียน ตัวอย่างประเภทรถ 

6 รถยนต์รับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกิน 7 คน (รย.
6) 

 
แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนเหลือง 
ตัวอักษรและตัวเลขสีด า 
  

7 รถยนต์สี่ล้อเล็ก
รับจ้าง (รย.7) 

 
แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนเหลือง 
ตัวอักษรและตัวเลขสีฟูา 

 
8 รถยนต์รับจ้างสาม

ล้อ (รย.8) 
 

แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนเหลือง 
ตัวอักษรและตัวเลขสีเขียว 
 

 
 

9 รถยนต์บริการ
ธุรกิจ (รย.9) 

 
แผ่นปูายทะเบียนจะมีพ้ืนสี
เขียว ตัวอักษรและตัวเลขสี
ขาว 

 
10 รถยนต์บริการ

ทัศนาจร (รย.10) 
เหมือนประเภทที่ 9 เหมือนประเภทที่ 9 

11 รถยนต์บริการให้
เช่า (รย.11) 

เหมือนประเภทที่ 9 เหมือนประเภทที่ 9 



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-7 

ประเภท 
ที ่

ความหมาย แผ่นป้ายทะเบียน ตัวอย่างประเภทรถ 

12 รถจักรยานยนต์ 
(รย.12) 

 
แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนสีขาว 
ตัวอักษรและตัวเลขสีด า  

13 รถแทรคเตอร์ (รย.
13) ก าหนด
ลักษณะตามการใช้
งาน 

 
แผ่นปูายทะเบียนจะมีพ้ืนสี
แสด ตัวอักษรและตัวเลขสีด า 

 

 

14 รถบดถนน (รย.
14) ไม่ต้อง
ก าหนดลักษณะ 

เหมือนประเภท 13 

 

 

15 รถใช้งาน
เกษตรกรรม (รย.
15) ไม่ต้อง
ก าหนดลักษณะ 

เหมือนประเภท 13 

 

16 รถพ่วง (รย.16) 
ไม่ต้องก าหนด
ลักษณะ น้ าหนัก
รถเปล่าไม่เกิน 
1,600 กก. 

เหมือนประเภท 13 

 



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-8 

ประเภท 
ที ่

ความหมาย แผ่นป้ายทะเบียน ตัวอย่างประเภทรถ 

17 รถจักรยานยนต์
สาธารณะ (รย.17) 
ไม่ต้องก าหนด
ลักษณะ 

 
แผ่นปูายทะเบียนพ้ืนเหลือง 

ตัวอักษรและตัวเลขสีด า 
 

 

1.2  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรที่จะทราบมาตราที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
มาตรา 71 รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 78 ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถให้ผิด
แผกแตกต่างในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 90 เจ้าของรถต้องติดแผ่นปูายเลขทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่นายทะเบียนออก
ให้ไว้กับตัวรถตามที่อธิบดีก าหนด 
 มาตรา 91 ในกรณีที่แผ่นปูายเลขทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี สูญหาย ถูกท าลาย ช ารุด
หรือลบเลือนในสาระส าคัญ ให้เจ้าของรถยื่นค าขอ ขอรับแผ่นปูายเลขทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ต่อนายทะเบียน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย ช ารุดหรือลบเลือนดังกล่าว 
 มาตรา 95 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมีดังนี้ 

(1) ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 
สามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส าหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน 

(2) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า 
สามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส าหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกินยี่สิบคน 

(3) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้ส าหรับลากจูงรถอ่ืนหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ  
บนล้อเลื่อนนั้น 

(4) ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภท หรือชนิดและลักษณะ 
การบรรทุกตามที่อธิปดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตชนิดที่สอง ชนิดที่สาม และชนิดที่สี่ใช้
เป็นใบอนุญาตชนิดที่หนึ่งได้ ใบอนุญาตชนิดที่สามและชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่สองได้ และ
ใบอนุญาต ชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่สามได้ 

 
 



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-9 

ตารางท่ี 7-2 รถยนต์ที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ทั้งหมด 7 ประเภท  
ประเภท 

ที ่
ความหมาย แผ่นป้ายทะเบียน ตัวอย่างประเภทรถ 

1 รถโดยสารประจ า
ทาง    

แผ่นปูายทะเบียนใช้เลขรหัส
แสดงประเภท ตั้งแต่ 10-19            

พ้ืนสีเหลือง ตัวอักษรสีด า  

 

 
 รถขนาดเล็ก แผ่นปูายทะเบียนใช้เลขรหัส

แสดงประเภท ตั้งแต่ 20-29 

พ้ืนสีเหลือง ตัวอักษรสีด า 

 
3 รถโดยสารไม่ประจ า

ทาง  
แผ่นปูายทะเบียนใช้เลขรหัส
แสดงประเภท ตั้งแต่ 30-39 

พ้ืนสีเหลือง ตัวอักษรสีด า 

 
4 รถโดยสารส่วน

บุคคล 
แผ่นปูายทะเบียนใช้เลขรหัส
แสดงประเภท ตั้งแต่ 40-49 

พ้ืนสีขาว ตัวอักษรสีด า 

 
5 รถบรรทุกประจ า

ทาง 
แผ่นปูายทะเบียนใช้เลขรหัส
แสดงประเภท ตั้งแต่ 60-69 

พ้ืนเหลือง ตัวอักษรสีด า 

 



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-10 

ประเภท 
ที ่

ความหมาย แผ่นป้ายทะเบียน ตัวอย่างประเภทรถ 

6 รถบรรทุกไม่ประจ า
ทาง 

แผ่นปูายทะเบียนใช้เลขรหัส
แสดงประเภท ตั้งแต่ 70-79 

พ้ืนเหลือง ตัวอักษรสีด า 

 
7 รถบรรทุกส่วน

บุคคล 
แผ่นปูายทะเบียนใช้เลขรหัส
แสดงประเภท ตั้งแต่ 80-99 

และ 50-59 พ้ืนสีขาว 

ตัวอักษรสีด า 

 

รถของกรมทางหลวงที่จดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก ได้แก่  

- รถโดยสารส่วนบุคคล เช่น รถตู้โดยสาร 16 ที่นั่ง และรถบัสโดยสาร 45 ที่นั่ง  

 

รูปที่ 7-1 ตัวอย่างรถโดยสารส่วนบุคคลของกรมทางหลวง 

- รถบรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกน้ า รถบรรทุก
น้ ามัน รถบริการอัดฉีด รถบรรทุกเครื่องจักร รถหัวลาก รถหางลาก ฯลฯ 



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-11 

    

 

 

รูปที่ 7-2 ตัวอย่างรถบรรทุกส่วนบุคคลของกรมทางหลวง 

 
 



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-12 

ตารางท่ี 7-3 ความแตกต่างระหว่างรถที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ กับ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 
รายการ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 

1. จ านวนที่นั่ง ไม่เกิน 12 ที่นั่ง เกินกว่า 12 ที่นั่ง  
2. น้ าหนักรถเปล่า ไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม เกินกว่า 1,600 กิโลกรัม 
3. การจดทะเบียน ไม่ต้องใช้ใบประกอบการ ต้องใช้ประกอบการ 
4. ใบคู่มือการจด

ทะเบียน หรือ 
หนั ง สื อแสดง
การจดทะเบียน
รถ 

ใบคู่มือการจดทะเบียน มี 2 สี คือ  
- สีเขียว(รถจักรยานยนต์)   
- สีฟูา(รถยนต์) 

      

หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ มีสีเดียว 
คือ สีแดง 
 

 
5. แผ่นปูาย

ทะเบียน 
- ขนาด 15 cm x 34 cm (ขนาดเล็ก) 
- ประกอบด้วย ตัวเลขและพยัญชนะอยู่ในแผ่น
ปูายทะเบียน เช่น 1กก-9999 

- สีพื้นและสีตัวอักษร มีหลายสี 
 

- ขนาด 20 cm x 44 cm (ขนาดใหญ่) 
- ประกอบด้วย ตัวเลข เช่น 50-9999  

 

- สีพ้ืนและสีตัวอักษร มี 2 ลักษณะ คือ พ้ืน
สีขาวตัวพยัญชนะสีด า กับ พ้ืนสีเหลืองตัว
พยัญชนะสีด า 

6. ใบอนุญาตขับข่ี (๑) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาม
ล้อส่วนบุคคล หรือ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ชั่วคราว 
(๒) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
(๓) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
(๔) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 
(๕) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 
(๖) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
(๖/๑) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
(๗) ใบอนุญาตขับรถบดถนน 
(๘) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 
(๙) ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๘) 
(๑๐) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 

(๑) ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ส าหรับรถที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุก
รวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้
ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส าหรับรถขนส่ง 
ผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน 
(๒) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ส าหรับรถที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุก
รวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้
ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส าหรับรถขนส่ง 
ผู้โดยสารเกินยี่สิบคน  
(๓) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่ง
โดยสภาพใช้ส าหรับลากจูงรถอ่ืน เช่น รถ
เทรลเลอร์ 
(๔) ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับ
รถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย เช่น รถบรรทุก
น้ ามัน  
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รายการ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 
7. การตรวจสภาพ

รถเพ่ือต่อภาษ ี
ตรวจสภาพเมื่อรถมีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี  ตรวจสภาพรถทุกปี 

 
8. วันสิ้นอายุภาษี

ประจ าป ี
รถจดทะเบียนในวันใด จะสิ้นอายุภาษีประจ าปีใน
วันนั้นของปีถัดไป เช่น จดทะเบียน 6 มิถุนายน 
2556 ก็จะสิ้นอายุภาษีในวันที่ 6 มิถุนายน 
2557 

วันสิ้นอายุภาษีประจ าปีจะมีทั้งหมด 4 วัน
คือ 
- วันที่ 31 มีนาคม 
- วันที่ 30 มิถุนายน 
- วันที่ 30 กันยายน 
- วันที่ 31 ธันวาคม 

1.3  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มีมาตราที่พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลควรทราบดังนี้ 
มาตรา 6 ทางหลวงมี 5 ประเภท คือ 

(1) ทางหลวงพิเศษ 
(2) ทางหลวงแผ่นดิน 
(3) ทางหลวงชลบท 
(4) ทางหลวงเทศบาล 
(5) ทางหลวงสัมปทาน 

 มาตรา 7 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือท าไว้เพ่ือให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วพิเศษ ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวงเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย 
บูรณะ และบ ารุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษ
ตามท่ีกรมทางหลวงจัดท าข้ึนไว้เท่านั้น” 
 มาตรา 9 ทางหลวงชลบท คือทางหลวงนอกเขตเทศบาลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรมโยธาธิการ หรือกรมการเร่งรัดพัฒนาชลบทเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบ ารุงรักษา 
และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชลบท” 
 มาตรา 42 ในกรณียานพาหะใดๆเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้อง หรือช ารุดบนทางจราจรไม่
สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ให้น ายานพาหนะนั้นเข้าจอดบนไหล่ทางหรือถ้าไม่มีไหล่ทางให้จอดชิดซ้ายสุด ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องหรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องหรือช ารุด 
 ถ้ากรณีตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอ่ืนจะมองเห็นพาหนะที่
หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ต้องเปิดหรือจุดไฟให้มีแสงสว่างเพียง
พอที่จะเห็นยานพาหนะนั้นได้ 
 มาตรา 42 ในกรณียานพาหนะใดๆ เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือช ารุดบนทางจราจรจน
ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ให้น ายานพาหนะนั้นเข้าจอดบนไหล่ทางหรือถ้าไม่มีไหล่ทางให้จอดชิดซ้ายสุดใน
ลักษณะทีไม่กีดขวางการจราจร และจะต้องน ายานพาหนะนั้นออกไปให้พ้นจากทางจราจรหรือไหล่ทาง โดยเร็ว
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ที่สุด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวขัดข้องหรือช ารุดหรือตาม
ระยะเวลาที่ผู้อ านวยการทางหลวงประกาศก าหนด” 
 มาตรา 17 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพาหนะตลอดจนค่าดูแล
รักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าคันละห้า
ร้อยบาทและค่าดูแลรักษาไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยบาท 
 เงินที่ได้จากผู้ขบัขี่หรือเจ้าของยานพาหนะตามวรรคสอง เป็นรายได้ที่ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง และ
ให้น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมทางหลวงก าหนด 
 ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าพนักงานยานพาหนะไม่ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสองผู้อ านวยการ
ทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจยึด หน่องยานพาหนะนั้นไว้ได้จนกว่าจะ
ได้รับช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่ยึดหน่วงนั้นให้ค านวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้า
พ้นก าหนดสามเดือนแล้วผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะไม่ช าระค่าใช้ จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้
ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจน ายานพาหนะนั้นออกขาย
ทอดตลาดได้ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่
ค้างช าระแล้ว เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป” 
 มาตรา 46 ห้ามมิให้ผู้ใดข่ี จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้าหรือไหล่ทางเว้นแต่จะ
ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีผู้อ านวยการทางหลวงก าหนด 
 มาตรา 60 ห้ามมิให้ผู้ใด ใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็นทางสาธารณะเว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมทางหลวงนั้นหรือผู้ได้รับสัมปทาน แล้วแต่กรณี 

1.4  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
เพ่ือให้ประชาชนใช้ยานพาหนะบนผิวทางจราจรทางบกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง และช่วยลด

การเกิดอุบัติเหตุ พรบ.จราจรทางบก จึงมีข้อปฏิบัติดังนี้   
- ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มีสภาพไม่มั่นคง ไม่แข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ

อนามัยแก่บุคคลดังนี้ ผู้ใช้, คนโดยสารหรือประชาชนทีม่าใช้ในทางเดินรถและรถที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่
ต้องจัดให้มีเครื่องยนต์, เครื่องอุปกรณ์และหรือส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมาย 

- ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มิได้ติดแผ่นปูายเลขทะเบียน แผ่นปูายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือปูายประจ ารถ
ตามกฎหมาย ใช้งานบนทางเดินรถ 

- การใช้เสียงสัญญาณ(แตร) ผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจ าเป็นหรือปูองกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่จะใช้เสียงยาว
หรือซ้ าเกินควรไม่ได้  

- รถท่ีบรรทุกของที่ยื่นเกินความยาวของตัวรถ ผู้ขับขี่ต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันต้อง
ติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร 

- ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ  
(1) ในขณะหย่อนความสามารถ เช่น พักผ่อนไม่เพียงพอ ปุวย เป็นต้น 
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(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
(4) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์สิน  
(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจ แลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอ แก่ความปลอดภัย 
(6) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ 
(7) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารถ คนปุวยหรือคนพิการ 
(8) โดยไม่ค านึ่งถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 

- โทษของการขับยานพาหนะในสภาพมึนเมาตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษตาม
เหตุ ดังนี้ 

(1) ถ้าเป็นเหตุให้ผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี 
ปรับสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อย
กว่าหนึ่งปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่  

(2) ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และ
ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมี
ก าหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

(3) ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

1.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ 
หมวดการใช้  

ให้ส่วนราชการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถราชการ และต้องควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการ
ไปตามความจริง   
หมวดการเก็บรักษา 

(1) การเก็บรักษารถราชการ ให้อยู่ในการควบคุมดูแล และรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยเก็บรักษา  
ในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ ส าหรับส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัย
เพียงพอ หรือมีราชการจ าเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการ ให้น ารถไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็น
การชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้  

(2) ผู้ใดกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระท าการโดยมี
เจตนาทุจริต หรือปราศจากอ านาจ หรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ ถือวาผู้นั้นกระท าผิดวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น หรือตามกฎหมายเฉพาะ
ของส่วนราชการนั้น 
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รูปที่ 7-4 ตัวอย่างใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 

 
2. การต่อภาษีประจ าปีและเครื่องหมายจราจรที่ควรทราบ 

2.1 การต่อภาษีประจ าปี 
พนักงานขับของกรมทางหลวงจะต้องคอยตรวจสอบวันสิ้นอายุภาษีประจ าปีของรถคันนั้นๆ หากพบว่า

หมดอายุภาษี ให้แจ้งต่องานพัสดุ(ของผู้รับผิดชอบ) ของหน่วยงานนั้นๆ และพนักงานขับมีหน้าที่ในการขับรถไป
ตรวจสภาพเพ่ือต่อภาษีประจ าปีที่ส านักงานขนส่งทางบกได้ทุกแห่งที่สะดวก และเมื่อได้รับปูายแสดงการต่อภาษี
ประจ าปเีรียบร้อยแล้ว ให้น าไปติดบริเวณกระจกด้านหน้าที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นการใช้รถที่ไม่ได้ต่อภาษี
ประจ าปีถือว่าเป็นการใช้รถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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อัตราภาษีประจ าปี  
รถของกรมทางหลวงซึ่งเป็นส่วนราชการได้รับการยกเว้นภาษีประจ าปี  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นปูาย

ทะเบียนรถ (หากสูญหายต้องเสียค่าแผ่นปูายแผ่นละ 100 บาท) และยังมีรถประเภทอ่ืนๆที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษีประจ าปี ได้แก่ 

(๑) รถดับเพลิง 
(๒) รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถส าหรับรับจ้าง 
(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมือง

พัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งนี ้เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือหาก าไร 
(๔) รถบดถนนของรัฐวิสาหกิจ 
(๕) รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) รถของสภากาชาดไทย 
(๗) รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือทบวงการ

ช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประจ าอยู่ในประเทศไทย 
(9) รถใช้งานการเกษตรกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

การตรวจสภาพรถยนต์เพ่ือต่อภาษีประจ าปี   
รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษีประจ าปี มีดังนี้  
1. รถที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี จะต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อ

อายุภาษีประจ าปี ส านักเครื่องกลและสื่อสารจะด าเนินการต่อภาษีประจ าปี และจัดส่งแผ่นปูาย
ภาษีไปให้หน่วยงานที่ใช้รถยนต์ เพ่ือน าไปติดกับรถ 

2. รถที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกจะต้องตรวจสภาพรถทุกปีก่อนต่อภาษีประจ าปี  
สามารถท าได้ 2 กรณี คือ 
กรณีที่ 1 หน่วยงานน ารถไปตรวจสภาพที่ส านักงานขนส่งทางบกได้ทุกแห่งที่สะดวก และส่งผล
ตรวจสภาพให้ส านักเครื่องกลและสื่อสารด าเนินการต่อภาษีให้ 
กรณีที่ 2 หน่วยงานน ารถไปตรวจสภาพ พร้อมต่อภาษีประจ าปีที่ส านักงานขนส่งทางบกได้ทุก
แห่งที่สะดวก เมื่อน าปูายภาษีประจ าปี (ส่วนที่ 1) ติดที่กระจกรถแล้ว ให้ส่งใบเสร็จรับเงิน (ส่วน
ที่ 2) กลับมาให้ส านักเครื่องกลและสื่อสาร น าไปประกอบการบันทึกการต่อภาษีประจ าปีในคู่มือ
จดทะเบียนหรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 

การน ารถไปตรวจสภาพพร้อมต่อภาษีท่ีส านักงานขนส่งทุกแห่งที่สะดวกจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่ หาก
น ารถไปเข้ารับการตรวจสภาพตามสถานตรวจสภาพเอกชน(ตรอ.) จะมีค่าใช้จ่าย(ไม่สามารถเบิกจากทางราชการ
ได้) และรถท่ีไปน าไปตรวจสภาพนั้นจะต้องเป็นรถที่ขาดต่อภาษีไม่เกิน 1 ปี  
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รูปที่ 7-5 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินจากกรมขนส่งทางบก 

2.2 เครื่องหมายจราจรที่ควรทราบ 
 ในการจราจรทางบกนั้นต้องเผชิญกับปัญหามากมาย เช่น การจราจรติดขัด อุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อ
ผู้ใช้จราจรให้ได้รับความล าบาก เครื่องหมายจราจรเป็นข้อก าหนดที่จะช่วยควบคุมให้เกิดความเป็นระเบียบ ลด
การเกิดปัญหา และช่วยให้ผู้ใช้จราจรทางบกได้รับความสะดวกมากขึ้น ดังนั้นผู้ใช้การจราจรทางบกจึงควรที่ทราบ
ว่าเครื่องหมายการจราจรที่เป็นสัญลักษณ์นั้นมีความหมายว่าอย่างไร และควรปฏิบัติตามให้ถูกต้อง โดยมาตรฐาน
ปูายจราจรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน คือ 

1) ปูายบังคับ ใช้เพ่ือสื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานทราบถึง การบังคับ การห้ามหรือข้อจ ากัดบางประการ
และค าสั่งให้ปฏิบัติ ทั้งนี้จะใช้ร่วมกับการบังคับตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

2)  ปูายเตือน ใช้เพ่ือสื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานระมัดระวังอันตรายหรือทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือ
สภาวะอย่างอ่ืนที่เกิดข้ึนบนสายทางอันอาจเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ  

3) ปูายแนะน า ใช้เพ่ือแนะน าให้ผู้ขับขี่ยวดยานได้ทราบทิศทางของการเดินทางไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง หรือทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญในการเดินทางรวมทั้งสถานที่และบริเวณต่างๆ 
ที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางที่ตัดผ่าน เพ่ือให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง  สะดวก และ
ปลอดภัย  

 เครื่องหมายการจราจรที่ส าคัญทีพ่นักงานขับและควบคุมเครื่องจักรจะต้องทราบและปฏิบัติตามมีดังนี้ 

 

 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 1 

ส่วนที่ 1 ปูายภาษีประจ าปี 
ส่วนที่ 2  ใบเสร็จรับเงิน 
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ตารางท่ี 7-4 เครื่องหมายจราจร 
ชื่อ ลักษณะ ความหมาย 

เส้นห้ามจอดเว้นแต่หยุดรับส่ง
ชั่วขณะ(สีขาว-เหลือง) 

 

ห้ามจอดรถทุกประเภททิ้งไว้ ให้หยุดรับส่งคน
หรือสิ่งของชั่วขณะได้ ซึ่งต้องกระท าโดยมิช้า 

สีเกาะกลางถนนขอบทาง(สีขาว-
ด า)  

 

แสดงให้เห็นขอบเกาะ ขอบทางบนสะพาน ห้าม
จอดหรือหยุดรถ 

เส้นห้ามหยุดรถหรือจอดรถ(สีขาว-
แดง) 

 

ห้ามหยุดและจอดรถทุกประเภท 

เส้นให้ทาง   
 

เส้นประสีขาวขวางถนนให้ขับช้าลงแล้วดูให้รถ
คันอ่ืนที่ออกจากทางร่วม หรือคนในทางข้าม
ผ่านไปก่อนปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป 

เส้นแนวหยุดเส้นทึบสีขาวขวาง
ถนน  

ผู้ขับต้องหยุดก่อนถึงแนวเส้นนี้ทุกครั้งเพ่ือดู
จังหวะรถว่าง หรือรอให้คนในทางข้ามข้างหน้า
ผ่านไปก่อน แล้วจึงขับผ่านไป 

เส้นทแยงส าหรับทางแยก 
 

เป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงมุมห้ามหยุดรถทุก
ชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนี้ 

แผ่นทางข้าม (ทางม้าลาย)   

 

ต้องขับช้าลงพร้อมหยุดก่อนถึงเส้นแนวหยุด
เพ่ือให้คนในทางข้ามไปก่อนทุกครั้งเมื่อเห็นว่า
ปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถต่อไปได้ 

ลูกศรเลี้ยวซ้าย   - ขวา 

 

ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยว
ขวาเท่านั้น 

ลูกศรตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย 

 

ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยว
ซ้ายห้ามขับเลี้ยวไปทางขวา 

ลูกศรตรงไปหรือเลี้ยวขวา 

 

ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยว
ขวาห้ามขับเลี้ยวไปทางซ้าย 

ลูกศรตรงไป 

 

ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องตรงไปห้ามเลี้ยวซ้าย
หรือขวา 

ลูกศรเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวา 

 

ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยว
ขวาห้ามตรงไป 

ลูกศรเลี้ยวกลับ 

 

ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องกลับรถไปใช้ช่องทาง
ในทิศทางจราจรตรงข้ามห้ามขับตรงหรือเลี้ยว
ซ้าย 

ลูกศรตรงไปและเลี้ยวซ้ายหรือ
เลี้ยวขวา 

 

ผู้ขับในช่องที่มีลูกศรนี้ต้องขับตรงไปหรือเลี้ยว
ซ้ายหรือเลี้ยวขวา 
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ตารางท่ี 7-5 เส้นแบ่งช่องจราจร 

 
เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ 

ให้ขับไปทางซ้ายเลี้ยวขวาแซงขึ้น
หน้ารถอ่ืน ได้เมื่อปลอดภัย 

 
เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน 

ให้ไปทางซ้าย เตือนให้ทราบว่าจะถึงเขตทาง
ข้าม ทางแยก เขตห้ามแซง เว้นแต่เปลี่ยน

ช่องทาง หรือกลับรถขับรถข้ามเส้นได้ แต่ต้อง
ระมัดระวัง 

 
เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง 

ห้ามแซง ห้ามขับรถผ่าน หรือคร่อม
เส้นโดยเด็ดขาด 

 
เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ (เส้นประ

คู่เส้นทึบ) 
รถทางเส้นประอาจข้ามหรือแซงได้ 

เมื่อปลอกภัย 

 
เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ (เส้นทึบคู่เส้นประ) 
รถทางเส้นทึบห้ามผ่านหรือแซงหรือคร่อม

เส้นโดยเด็ดขาด 

 
เส้นแบ่งทิศทางจราจร ห้ามแซงคู่ 

(เส้นทึบคู่) 
ห้ามขับผ่าน ห้ามคร่อมเส้น ห้ามแซง

โดยเด็ดขาดทั้ง 2 ทิศ 

 
เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ 

ให้ขับผ่าน ในช่องเดินรถ ห้ามขับ
คร่อมหรือทับเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยน

ช่องเดินรถ หรือกลับรถ 

 
เส้นแบ่งช่องเดินรถเตือน 

เตือนให้ทราบว่า จะถึงเส้นแบ่งช่องเดินรถ
ห้ามแซง ห้ามขับรถคร่อมเส้น เว้นแต่จะ

เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือกลับรถ 

 
เส้นแบ่งช่องเดินรถห้ามแซง 

ห้ามแซงโดยเด็ดขาด ห้ามขับผ่านหรือ
คร่อมเส้น หรือกลับรถ 

 
เส้นขอบทาง 

ให้ขับรถในช่องจราจร ด้านขวาของ
เส้น 

 
เส้นแบ่งช่องเดินรถประจ าทาง 

รถประจ าทางหรือรถโดยสารที่ก าหนดให้ใช้
ช่องเดินรถ ด้านซ้ายของเส้นนี้ได้ รถประเภท

อ่ืนห้ามขับผ่านเข้าไป 

 
เส้นแบ่งภายในช่องเดินรถประจ า

ทาง 
ให้รถประจ าทาง หรือรถท่ีก าหนด วิ่ง
ในช่องทางได้ทั้ง 2 ช่อง ทั้งทางซ้าย 

และทางขวาของเส้นนี้ 

 
จุดเริ่มต้นช่องเดินรถประจ าทาง 
รถประจ าทางหรือรถโดยสารที่

ก าหนดให้ผ่านเข้าไปใน ช่องเดินรถ
ประจ าทางหลังจุดนี้ รถประเภทอ่ืน 

ห้ามผ่าน 

 
เส้นแบ่งช่องเดินรถประจ าทางสามารถขับ

ผ่านได ้
รถประจ าทางหรือรถโดยสาร ที่ก าหนดให้ใช้
ช่องเดินรถด้านซ้ายของเส้นนี้ รถประเภทอ่ืน 
ให้ขับผ่าน ยกเว้นกรณีเข้าออกจากซอย หรือ

เลี้ยว 
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ตารางท่ี 7-6 สัญลักษณ์ปูายเตือน 

 
สะพานเปดิได ้

 
ให้เปลี่ยนช่อง 

จราจร 

 
ให้เปลี่ยนช่อง 

จราจร 

 
ออกทางขนาน 

 
เข้าทางหลัก 

 
ทางร่วม 

 
ทางร่วม 

 
ทางคู่ข้างหน้า 

 
สิ้นสุดทางคู ่

 
จุดกลับรถ 

 
จุดกลับรถ 

 
ทางเดินรถสองทาง 

 
สัญญาณจราจร 

 
หยุดข้างหน้า 

 
ให้ทางข้างหน้า  

 
ระวังคนข้ามถนน 

 
โรงเรียนระวังเด็ก 

 
ระวังสัตว ์

 
ระวังเครื่องบิน บินต่ า 

 
ระวังอันตราย 

 
เขตห้ามแซง 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
เตือนแนวทางต่าง ๆ 

 
สลับกันไป 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 
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ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางโค้งต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
ทางแยกต่าง ๆ 

 
วงเวียนข้างหน้า 

 
ทางแคบท้ังสองด้าน 

 
ทางแคบด้านซ้าย 

 
ทางแคบด้านขวา 

 
สะพานแคบ 

 
ช่องจราจรปิด 

ด้านซ้าย 

 
ช่องจราจรปิด 

ด้านขวา 

 
ทางข้ามทางรถไฟ 
ไม่มเีครื่องกั้นทาง 

 
ทางข้ามทางรถไฟ 
มีเครื่องก้ันทาง 

 
ทางข้ามทางรถไฟ 

ติดทางแยก 

 
ทางแคบ 

 
ทางลอดต่ า 

 
ทางขึ้นลาดชัน 

 
ทางลงลาดชัน 

 
เตือนรถกระโดด 

 
ผิวทางขรุขระ 

 
ทางเป็นแอ่ง 

 
ทางลื่น 

 
ผิวทางร่วน 

 
ระวังหินร่วง 
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ตารางท่ี 7-7 ปูายเตือนในงานก่อสร้าง 

 
ส ารวจทาง 

 
งานก่อสร้าง 

 
คนท างาน 

 
เครื่องจักรก าลัง 

ท างาน 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
ทางเบี่ยงซ้าย 

 
ทางเบี่ยงขวา 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 
เบี่ยงเบนจราจร 

 

 
เตือนแนวทางต่างๆ 

ตารางท่ี 7-8 แสดงปูายบังคับ 

 
หยุดตรวจ 

 
จ ากัดความเร็ว 

 
ห้ามรถหนัก 
เกินก าหนด 

 
ห้ามรถกว้าง 
เกินก าหนด 

 
ห้ามรถสูง 
เกินก าหนด 

 
ห้ามรถยาว 
เกินก าหนด 

 
ให้เดินรถทาง 

เดียวไปข้างหน้า 

 
ทางเดินรถทาง 
เดียวไปทางซ้าย 

 
ห้ามเดินรถทาง 
เดียวไปทางขวา 

 
ให้ชิดซ้าย 
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ให้ชิดขวา 

 
ให้ไปทางซ้ายหรือ 

ทางขวา 

 
ให้เลี้ยวซ้าย 

 
ให้เลี้ยวขวา 

 
ให้เลี้ยวซ้ายหรือ 

เลี้ยวขวา 

 
ให้ตรงไปหรือ 

เลี้ยวซ้าย 

 
ให้ตรงไปหรือ 

เลี้ยวขวา 

 
วงเวียน 

 
ช่องเดินรถ 
ประจ าทาง 

 
ช่องเดินรถ 
มวลชน 

 
ช่องเดินรถ 

จักรยานยนต ์

 
ช่องเดินรถ 
จักรยาน 

 
เฉพาะคนเดิน 

 
ให้ใช้ความเร็ว 

 
สุดเขตบังคับ 

 
หยุด 

 
ให้ทาง 

 
ให้รถสวนทาง 

มาก่อน 

 
ห้ามแซง 

 
ห้ามเข้า 

 
ห้ามกลับรถ 
ไปทางขวา 

 
ห้ามกลับรถ 
ไปทางซ้าย 

 
ห้ามเลี้ยวซ้าย 

 
ห้ามเลี้ยวขวา 

 
ห้ามเปลี่ยนช่อง 

เดินรถไปทางซ้าย 

 
ห้ามเปลี่ยนช่อง 

เดินรถไปทางขวา 

 
ห้ามเลี้ยวขวา 
หรือกลับรถ 

 
ห้ามเลี้ยวซ้าย 
หรือกลับรถ 

 
ห้ามรถยนต ์

 
ห้ามรถบรรทุก 

 
ห้ามรถ 

จักรยานยนต ์

 
ห้ามรถพ่วง 

 
ห้ามรถยนต ์

สามล้อ 

 
ห้ามรถ 
สามล้อ 

 
ห้ามรถ 
จักรยาน 
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ห้ามล้อเลื่อน 

ลากเข็น 

 
ห้ามรถยนต์ที่ 

ใช้ในการ 
เกษตร 

 
ห้ามเกวียน 

 
ห้ามรถ 

จักรยานยนต ์
และรถยนต ์

 
ห้ามรถจักรยาน 
รถสามล้อ และ 
ล้อเลื่อนลากเข็น 

 
ห้ามรถ 

จักรยานยนต์ และ 
รถยนต์สามล้อ 

 
ห้ามใช้เสียง 

 
ห้ามคน 

 
ห้ามจอดรถ 

 
ห้ามหยุดรถ 

3. การประกันภัยรถยนต์ 

 พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน หรือแม้กระทั่งต้อง
เกี่ยวข้องกบับุคคลภายนอก จึงมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ซึ่งอุบัติเหตุนั้นสามารถท่ีจะเกิดขึ้น
เมื่อใดหรือสถานที่ใดก็ได้ ดังนั้นการท าประกันภัยรถยนต์ที่ช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่ในด้านทรัพย์สินหรือร่างกายนั้นก็จะ
ช่วยสร้างความม่ันใจให้กับผู้ขับขี่ได้ในระดับหนึ่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การประกันภัยรถยนต์จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อ
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกล ดังนั้นพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลจึงควรที่จะทราบความหมาย
ของการประกันภัยว่ามีก่ีประเภท มีความแตกต่างกันอย่างไร มีข้อปฏิบัติใดที่ควรกระท าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

   

 
รูปที่ 7-6 สภาพความสูญเสียของรถยนต์กรมทางหลวงทีป่ระสบอุบัติเหตุ 
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3.1 ความหมายของการประกันภัยรถยนต์ 
การที่บุคคลหนึ่งซึ่งในที่นี้ซึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย”ได้โอนความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไปให้

บุคคลไปให้ อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” รับเสี่ยงภัยแทนโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงิน
จ านวนหนึ่งให้กับผู้ รับประกันภัยเป็นการตอบแทนในการที่ผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยนั้น ซึ่งเงินจ านวนนี้ 
เรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” เมื่อผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยแล้ว  หากรถยนต์คัน ที่เอา
ประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ท าให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้ง
ภายนอกและที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้นผู้ เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เรียกว่า “ค่า
สินไหมทดแทน”โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เท่ากับจ านวน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่
เกินจ านวนเงินที่ได้ตกลงท าสัญญาไว้ ซึ่งเงินจ านวนเงินที่ตกลงท าสัญญาไว้ เรียกว่า“จ านวนเงินเอาประกันภัย”  

ดังนั้นการประกันภัยรถยนต์ หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้ท าประกันและบริษัทประกัน เพ่ือให้ความ
คุ้มครองความสูญเสียต่อคนและทรัพย์สิน ที่เกิดจากการใช้รถยนต์ 

3.2 ประเภทของการประกันภัยรถยนต์  
การประกันภัยรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้ดังนี้ 
1) ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้
รถทุกคันต้องท า ใครไม่ท ามีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องถูก
ปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งประกันภัยภาคบังคับเป็นประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะคน ไม่
คุ้มครองทรัพย์สิน  
2) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ   

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ใครจะท าหรือไม่ท าก็ได้ กฎหมายไม่ได้
บังคับ เป็นการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกันภัย โดยประกันภัยภาคสมัครใจให้ความ
คุ้มครองทั้งคนและทรัพย์สิน ซึ่งการคุ้มครองนั้นจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดท าประกันภัย 
ที่เรียกว่าชั้น เช่น ประกันภัยชั้น 1 ประกันภัยชั้น 2 เป็นต้น  

ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ 
-  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ 
-  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
-  ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย  
-  ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย 

ประเภท 2 ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง คือ 
- ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ  
- ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย 

ประเภท 3 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้ 
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- ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ 
- ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

3.3 การจัดท าประกันภัยของรถยนต์กรมทางหลวง  
รถยนต์กรมทางหลวงจะท าประกันภัย 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.) ซึ่ง

กระทรวงการคลังก าหนดให้รถของส่วนราชการต้องท าประกันภัยภาคบังคับ และให้จัดท าประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจ ได้ทั้งประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 ส าหรับการประกันภัยประเภทที่ 1 ใช้ในงานสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
สถานการณ์พิเศษ ซึ่งมีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เช่น รถยนต์ฉุกเฉิน รถยนต์ที่ใช้ในภารกิจ
ติดตามจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย และประเภทที่ 3 ใช้ในภารกิจงานปกต ิ

3.4 ข้อปฏิบัติในการด าเนินการเมื่อเกิดเหตุ 
 พนักงานขับฯ ต้องทราบถึงข้อปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อปฏิบัติทางประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสะดวก รวดเร็วในด้านการประกันภัยรถยนต์ โดยข้อ
ปฏิบัติที่พนักงานขับฯควรทราบและปฏิบัติตามแบ่งออกเป็น 3 ข้อดังนี้ 

1. ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ต้องหยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร เช่น ขับรถชนคนก็ต้องหยุดรถ  ช่วยเหลือคนที่ถูกชน 

น าส่งโรงพยาบาลเท่าท่ีจะท าได้  
- ต้องไปแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันที คือต้องรีบไปแจ้งต ารวจที่ใกล้เคียง

ทันที แต่ต้องบอกต ารวจด้วยว่าเราเป็นคนขับรถอะไร  
- แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่หมายเลขทะเบียนรถ แก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย  
- ถ้าผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กฎหมายให้สันนิฐานว่าเป็นผู้กระท าผิด และ

ต ารวจมีอ านาจยึดรถท่ีขับไว้จนกว่าจะได้ตัวผู้ขับขี่หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  
- ถ้าคนขับคนใดไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้น จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 

2,000 บาท แต่ถ้าคนที่ถูกชนบาดเจ็บสาหัสหรือตาย ต้องจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
5,000 บาท  

2. ข้อปฏิบัติทางประกันภัย 
- โทรศัพท์แจ้งอุบัติเหตุที่ศูนย์รับแจ้งของบริษัทประกัน 
- แจ้งรายละเอียดของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ ยี่ห้อรถ ทะเบียนรถ สีรถ เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยและ

ชื่อผู้ขับขี่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
- ระบุต าแหน่ง สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน แจ้งชื่อถนน ช่วงถนน จุดที่รถจอดอยู่ รวมทั้งจุดสังเกต 
- เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพ่ือเป็นที่สังเกตที่เด่นชัดและความปลอดภัยบนท้องถนน 
- กรณีมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะมาถึง ให้โทรศัพท์แจ้งให้บริษัท

รับทราบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประกันสามารถไปได้ถูกต้อง 
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3. ข้อปฏิบัติในที่เกิดเหตุ 
-   กรณีรถของพนักงานขับเป็นฝุายถูก ให้จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ของคู่กรณี และพยาน (ถ้ามี) เพ่ือ

เป็นข้อมูลส าหรับแจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัทประกันภัย 
-   กรณีรถของพนักงานขับเป็นฝุายผิด ให้ชื่อ ที่อยู่ของพนักงานขับแก่คู่กรณี (หากมีการร้องขอ) และ

แยกรถเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ไม่กีดขวางการจราจรภายหลังจากการยอมรับผิดแล้ว ทั้งนี้ไม่ควรลง
นามในเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันจะไปถึง 

-   กรณีไม่แน่ใจว่าฝุายใดเป็นฝุายผิด อย่าท าการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจจะท าเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้ายรถ ติดต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มา
ตรวจสอบ (ถ้าจ าเป็น) 

-   กรณีมีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต รีบน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง และอย่าด าเนินการตกลง
ค่าเสียหายใดๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันจะไปถึง  

-   กรณีรถถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี ให้แจ้งความต่อสถานีต ารวจในท้องที่ท่ีเกิด 

4. ความรับผิดทางละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

4.1 ความเป็นมาของการด าเนินการเกี่ยวกับรับผิดทางละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน 

หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด กฎหมายถือว่าเป็นการกระท าละเมิด การกระท าใดเป็นการกระท าละเมิดนั้นเป็นไป
ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อ
บุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นกระท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น” กล่าวคือ เมื่อมีการกระท าโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อ โดยผิดกฎหมายท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จึงเป็นการกระท าละเมิด  โดยสามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ 

1. มีการกระท า หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกในการเคลื่อนไหวนั้น และอยู่ในบังคับของ
จิตใจผู้กระท า และรวมถึงการงดเว้นการกระท าอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วย คือ มีหน้าที่
ตามกฎหมายที่ต้องกระท าแต่ได้งดเว้นเสียจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 

2. โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ผู้กระท าจะต้องกระท าโดยจงใจ ซึ่งหมายถึง เป็นการกระท าโดย
ผู้กระท าตั้งใจที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการกระท าของตน ส่วนการกระท าโดยประมาทเลินเล่อ
นั้นเป็นการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจ าต้องมีตามวิสัยและ
พฤติการณ ์และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่ไม่ใช่อย่างเพียงพอจนเกิดความเสียหาย 

3. โดยผิดกฎหมาย เป็นการกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือไม่มีสิทธิหรือท าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(Unlawfully) และรวมความถึง การใช้อ านาจที่มีอยู่เกินส่วนหรือใช้อ านาจตามกฎหมายเพ่ือกลั่น
แกล้งผู้อ่ืน 

4. เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ความเสียหายนั้นจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างการ 
อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดและต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอน ไม่ว่าจะ
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เกิดข้ึนแล้วในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตก็จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งความ
เสียหายจะต้องเกิดจากผลโดยตรงของผู้กระท าด้วย และผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องเป็นบุคคลอ่ืนที่
ไม่ใช่ผู้กระท าโดยตรง หรือมีส่วนร่วมในการกระท านั้นๆ 

ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
บุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดอยู่ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามหลักกฎหมายถือว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
กระท าละเมิดต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหาย โดยแต่เดิมนั้น เจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดหรือผู้ก่อให้เกิด
ความเสียหายต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเต็มตามจ านวนที่เสียหาย
โดยรับผิดเป็นการเฉพาะตัว ซึ่งหน่วยงานอาจจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายไปก่อน จากนั้นก็จะมาไล่เบี้ย
ค่าเสียหายคืนจากเจ้าหน้าที่ได้เต็มจ านวน  

เช่นตัวอย่างนายสมชาย ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของศูนย์สร้างทางสงขลา ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่ขับรถยนต์ของทางราชการ พาคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯไปประชุมที่กรุงเทพ ระหว่างทางรถยนต์ของทาง
ราชการที่นายสมชาย ขับมาไม่สามารถบังคับได้และเบรกไม่อยู่  ท าให้แล่นล้ าเข้าไปในช่องทางเดินรถด้านขวา จึง
เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกที่แล่นสวนทางมาท าให้รถบรรทุกของเอกชนได้รับความเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหาย 
100,000 บาท กรณีนี้จะเห็นได้ว่า นายสมชาย ไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหาย แต่ความเสียหายอาจเกิดจาก
สภาพรถของทางราชการเสียเองก็เป็นได้ แต่ถ้าน าหลักฐานกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ นายสมชาย ผู้ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับบุคคลอ่ืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถบรรทุกเต็มจ านวนความเสียหาย  คือ 
100,000 บาท ดังกล่าว โดยรับผิดเป็นการเฉพาะตัว ศูนย์สร้างทางสงขลาซึ่งหน่วยงานของรัฐที่นายสมชาย  
สังกัดอยู่อาจจา่ยค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายไปก่อน จากนั้นสามารถเรียกคืนจากนายสมชาย ได้เต็มจ านวนหรือท า
ความตกลงในการผ่อนช าระเป็นรายเดือนจนกว่าจะครบถ้วน ท าให้นายสมชายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งและเป็น
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยการกระท าที่ไม่ประมาท ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อเกิดเหตุนายสมชายต้องมาชดใช้
ค่าเสียหายด้วยตนเองท้ังหมด  

ในกรณีดังกล่าว จึงไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติงานที่ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว แต่เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ และหากเจ้าหน้าที่ผู้กระท าละเมิดมีหลายคน เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้
ร่วม คือ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กระท าละเมิดต้องรับผิดเท่ากันทุกคน โดยไม่พิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดก่อให้เกิดความ
เสียหายมากกว่าคนอ่ืนหรือไม่ และถ้าเจ้าหน้าที่คนใดหนีหายไป เจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่ต้องรับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นด้วย   

การน าหลักกฎหมายแพ่งที่ใช้บังคับระหว่างเอกชนกับเอกชนที่กระท าละเมิดกันมาใช้กับการกระท าละเมิด
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดในผลละเมิดเสมอไปนั้นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะการปฏิบัติงานที่ท านั้นมิได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หากแต่เป็นการกระท าเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ แต่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวเสมอ โดยรัฐไม่มี
ส่วนรับผิดใดๆเลย เว้นแต่เป็นการรับผิดแทนไปก่อนแล้วเรียกคืนเอาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ในภายหลัง อันมี
ผลเสียต่อระบบการด าเนินงานของราชการอยู่มาก คือ เจ้าหน้าที่ที่สุจริตและมีความขยันหมั่นเพียรก็ยังอาจ
ตัดสินใจผิดสุจริตหรือประมาทเลินเล่อพียงเล็กน้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและต้องรับผิดโดยหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ และความรับผิดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียหายมากมายตามขนาดการบริหารและความรับผิดชอบของรัฐ
ซึ่งอาจท าให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในจ านวนเงินที่สูงมาก โดยเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่ได้รับอยู่ไม่อาจท าให้เป็นสัดส่วน
กับความรับผิดได้เพราะการก าหนดเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นไปตามความเหมาะสม แต่การงานของรัฐ
มีขอบข่ายกว้างขวางและอาจก่อให้เกิดความเสียหายจ านวนสูงมากได้ ซึ่งจะมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจ
ด าเนินงานต่างๆ อย่างเต็มท่ีได้ยาก และอาจมีแนวโน้มไปในทางที่ไม่ยอมตัดสินใจหรือใช้เวลาสร้างแนวทางเอาตัว
รอดเพ่ือปูองกันความรับผิดชอบ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินการของทางราชการต้องล่าช้าออกไปและ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

นอกจากนี้ การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดร่วมกันในฐานะ
ลูกหนี้ร่วมตามบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเกิดปัญหาความรับผิดสูงเกินกว่าการกระท าได้ 
เพราะหากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคนอ่ืนซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
แล้ว ภาระการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ตกอยู่แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐคนที่เหลืออยู่ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นไม่
สามารถรับภาระชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นนั้นได้ หากหน่วยงานของรัฐด าเนินการบังคับคดีเรียกให้ชดใช้
ค่าเสียหายได้ไม่เพียงพอ ก็ต้องฟูองคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นให้เป็นบุคคลล้มละลายและต้องออกจากทางราชการ
ไปในที่สุด ซึ่งจะรุนแรงยิ่งกว่าการด าเนินการทางวินัยเสียอีก   

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผล ความจ าเป็น และความเป็นมาของการตรากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539 โดยแยกหลักเกณฑ์ ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อเอกชนและต่อหน่วยงานของรัฐ ออกจากหลักเกณฑ์เรื่องความรับผิดของผู้กระท า
ละเมิดตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจ าแนกเป็นความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติหน้าที่ กับการกระท าละเมิดที่มิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีหลักส าคัญว่า  "ความเสียหายจากการ
กระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะรับภาระชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายไปก่อน ส่วนเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐหรือไม่ เพียงใดนั้น
ยึดหลักว่าจะเรียกร้องเอาแก่เจ้าหน้าที่ได้เฉพาะกรณีความเสียหายได้เกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น”   

จากกรณีนายสมชายตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหากปรากฏพฤติการณ์ว่า ก่อนออกเดินทาง นายสมชาย 
ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถยนต์โดยได้ตรวจดูน้ ามันเครื่อง ลมยางและอุปกรณ์ต่างๆ ของรถแล้ว ซึ่งรถมี
สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้แต่ด้วยรถยนต์ของทางราชการเองที่มีอายุการใช้งานมานานอันเป็นสาเหตุหนึ่ งที่ท าให้
รถยนต์เกิดการช ารุดได้ อีกท้ังเพลาและเบรกเป็นอุปกรณ์ภายในที่นายสมชาย ไม่อาจตรวจสอบได้ กรณีนี้จึงถือได้
ว่า นายสมชายได้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถยนต์ของราชการตามสมควรแล้ว  เหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงไม่ได้
เกิดข้ึนจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ นายสมชาย แต่อาจเป็นการกระท าจากการ
ประมาทเลินเล่อเพียงเล็กน้อยที่ไม่น ารถเข้าตรวจสอบก่อนออกเดินทางทั้งที่เป็นการเดินทางไกลหากเป็นไปตาม
กฎหมายแพ่ง นายสมชาย ต้องรับผิดเต็มจ านวนความเสียหายตามที่กล่าวมา แต่หากเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ท่ีก าหนดว่า เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในความเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้น เฉพาะกรณี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น เมื่อนายสมชาย กระท าการ
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โดยประมาทเลินเล่อเพียงเล็กน้อย นายสมชายจึงไม่ต้องรับผิด โดยศูนย์สร้างทางซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่นาย
สมชายสังกัดอยู่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายแทน 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญซึ่งให้ความ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมและไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง  

4.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539   
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีความมุ่งหมาย  

ที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ีเกิดข้ึนโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยใน
การปฏิบัติหน้าที่ และไม่ต้องการให้น าหลักในเรื่องลูกหนี้ร่วมในกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับ
ผิดในการกระท าของเจ้าหน้าที่ผู้อ่ืนโดยมุ่งหมายแต่เพียงจะให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนครบโดยไม่ได้ค านึงถึงความ
เป็นธรรมที่จะมีต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และบั่นทอนขวัญและก าลังใจในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่จนเป็นปัญหาในการบริหารราชการ ซึ่งสามารถสรุปจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ่ดังนี้ 

1. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร 
2.  มุ่งจะแก้ไขปัญหาในเรื่องความไม่เป็นธรรมที่เกิดแก่เจ้าหน้าที่ที่ท าละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ 
3.  ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นธรรมมากข้ึน 
4.  ก าหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่องละเมิดไว้โดยเฉพาะซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจาก 
     หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับกับบุคคลทั่วไป 
5.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4.3 การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขึ้น และกฎหมาย

ดังกล่าวมีหลักการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางปฏิบัติในเรื่องความ
รับผิดทางแพ่งที่ทางราชการถือปฏิบัติในปัจจุบัน โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็น เหตุที่
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อมีความเสียหายเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
หน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้ค่าเสียหายไปก่อน  ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให้ไปไล่เบี้ยต่อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว่าจะเรียกเอาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะ
กรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น  นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถผ่อนช าระค่าสินไหมทดแทนได้โดยค านึงถึงรายได้  
ฐานะ ครอบครัวและความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วยส าหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่
ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถูกฟูองและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวกับ
ทางราชการสมควรวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้
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เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยความผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่จะมี 2 กรณี ได้แก่ 1) การท าละเมิดต่อเอกชน (บุคคลภายนอก ในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอกแล้ว 2) การ
ท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ โดยการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

กรณีการท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ จะด าเนินการ ดังนี้ 
1. เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า 

และให้มีการรายงานตามล าดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 
2. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น

คณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้อง
ชดใช้ 

3. คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าละเมิด  โดยตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เก่ียวข้อง รับฟังพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบ
เอกสาร วัตถ ุหรือสถานที่ ต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม 

4. คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยังผู้แต่งตั้ง ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใดแต่ยังมิต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ให้ผู้แต่งตั้งส่ง
ส านวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ 

5. ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอ านาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
6.  ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส าหรับ

การออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ช าระค่าสินไหมทดแทนหรือด าเนินการฟูองคดีเพ่ือมิให้ขาดอายุความสองปีนับจากวันที่
ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ 

7. กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน 
8. เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีค าสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และ

แจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
9. ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว  ในกรณีที่ความเสียหายมิได้เกิดแก่

เงิน จะด าเนินการดังต่อไปนี้แทนการช าระเงินก็ได้ 
  (1) ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกัน โดยมีสภาพ คุณภาพ ปริมาณ และลักษณะเดียวกันกับ
ทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายและใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย  โดยท าสัญญา
ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นทรัพย์สินดังกล่าว 
  (2) ซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายให้คงสภาพเดิม โดยท าสัญญาว่าจะจัดการให้
ทรัพย์สินคงสภาพเหมือนเดิมภายในเวลาไม่เกินหกเดือน 
  (3) การชดใช้เป็นทรัพย์สินหรือการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่แตกต่างไปจาก (1) หรือ (2) 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน 
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10. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดและขอผ่อนช าระค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใด  ให้
หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก าหนดจ านวนเงินที่ขอผ่อนช าระนั้นตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย
ในการด ารงชีพตามฐานานุรูปของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบที่บุคคลนั้นมีอยู่ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี และ
พฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย 

กรณีการท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกจะด าเนินการ ดังนี้ 
1. กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่าความเสียหาย 

เกิดข้ึนเนื่องในการที่ตนได้กระท า ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มี
การรายงานตามล าดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

2. ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และด าเนินการตาม
ขั้นตอน เช่นเดียวกับกรณีการท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐ 

3. ในกรณีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่นั้น ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จะมีหรือไม่ และเพียงใด เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาไล่
เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ซึ่งคณะกรรมการ ผู้แต่งตั้ง และกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณี ต้องพิจารณา
ด้วยว่าจะมีการไล่เบี้ยหรือไม่หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด 

4.4 กรณีตัวอย่าง  
กรณีตัวอย่างท่ี 1 เรื่อง รถบรรทุกเทท้ายขนาด 85 ตัน ประสบอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย  
สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547 รถบรรทุกเทท้ายขนาด 85 ตันขับโดย นาย ส. ต าแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกล ระดับ 3 ประสบอุบัติเหตุ ก้อนดินจากบุ้งกี๋รถขุดไฟฟูาร่วงใส่การ์ดหลังคาเป็น
เหตุให้รถบรรทุกเทท้ายขนาด 85 ตัน ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน 135,000 บาท  
ความเห็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากความ
จงใจหรือประมาทปราศจากความระมัดระวังของผู้ใดแต่เกิดจากสภาพการท างาน  
ค าวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน  
ประเด็นที่พิจารณา มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือไม ่ 
กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
ค าวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ข้อเท็จจริงตามส านวนการสอบสวนปรากฏว่า เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547 นาย จ. ช่างระดับ 5 ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ขับรถขุดไฟฟูา เพ่ือตัก
ดินบริเวณบ่อเหมือง (X5) ใส่รถบรรทุกเทท้ายที่มีนาย ส. เป็นพนักงานขับรถ เพ่ือน าไปทิ้งบริเวณเนินทิ้ง
ดิน ขณะที่ท าการตักดินใส่รถบรรทุกเทท้ายก้อนดินขนาดใหญ่ได้หล่นจากบุ้งกี๋ของรถขุดไฟฟูามากระแทก
ใส่บริเวณการ์ดหลังคาห้องเก๋งของรถบรรทุกเทท้ายจนการ์ดกันหลังคาห้องเก๋งยุบตัวลงไปกระแทกกับ
หลังคาเก๋ง เป็นเหตุให้รถบรรทุกเทท้ายได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 135,000 บาท พฤติการณ์ไม่
ปรากฏว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนาย  จ. จึงไม่
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
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กรณีตัวอย่างท่ี 2 เรื่อง รถยนต์ราชการประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ าได้รับความเสียหาย  
สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เวลาประมาณ 8.30 น. นาย ส. ต าแหน่งพนักงานขับ
รถขยะ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ขับรถยนต์ราชการ เดินทางไปราชการขณะเดินทางกลับ
ส านักงานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ า เป็นเหตุให้นาย ศ. เสียชีวิต และรถยนต์ได้รับความเสียหาย คิด
เป็นเงิน 281,680 บาท  
ความเห็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่าไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ทางราชการ  
ค าวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน  
ประเด็นที่พิจารณา มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่  
กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
ค าวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ข้อเท็จจริงตามส านวนการสอบสวนปรากฏว่า เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 นาย ส. พนักงานขับรถขยะได้รับมอบหมายจากนาย ก. ให้ขับรถยนต์
ราชการเดินทางไปราชการ ขณะเดินทางกลับส านักงานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ า ข้อเท็จจริงปรากฏ
ตามค าพิพากษาศาลว่า นาย ส. ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง แซงรถยนต์คันอ่ืนบริเวณทางโค้ง โดยไม่ลด
ความเร็วลง เมื่อมีรถยนต์แล่นสวนทางมา นาย ส. จึงต้องหักหลบ ท าให้รถยนต์เสียหลัก ตกไปทางด้าน
ขวาของถนนแล้วพลิกคว่ า ได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุท าให้ นาย ก. เสียชีวิต และพิพากษาว่า 
จ าเลยขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รอการลงโทษ ก าหนด 2 ปี พฤติการณ์เป็นการ
กระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ นาย ส. รับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 281,680 บาท 
ตามนัยมาตรา 10 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

กรณีตัวอย่างท่ี 3 เรื่อง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (ติดเครน) ประสบอุบัติเหตุ ได้รับความเสียหาย  
สรุปข้อเท็จจริง นาย ป. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ได้รับค าสั่งจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
ขับรถรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (ติดเครน) ไปตรวจสภาพรถยนต์บริเวณอู่ซ่อมรถยนต์บริเวณถนนราชพฤกษ์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่สองคนโดยสารไปด้วย เมื่อนาย ป. ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวออกมาจากอู่ได้ประมาณ 
1,200 เมตร ได้ก้มลงเก็บแว่นตากันแดดท่ีตกลงไปบริเวณพ้ืนรถยนต์ เมื่อเงยหน้าขึ้นมารถยนต์วิ่งเข้าโค้ง
ซึ่งไม่สามารถบังคับรถยนต์ให้อยู่ในเส้นทางปกติได้ จึงได้ชนเข้ากับราวสะพานข้ามคลองท าให้เกิดความ
เสียหาย  
ความเห็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการกระท าโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนาย ป. พนักงานขับรถยนต์ เห็นควรให้นาย ป. รับผิดชดใช้
ค่าเสียหายร้อยละ 50 ของค่าเสียหายทั้งหมด คิดเป็นเงิน 175,000 บาท  
ค าวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน  
ประเด็นที่พิจารณา มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่  
กฎหมายที่พิจารณา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่พ.ศ. 2539  
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ค าวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ข้อเท็จจริงตามส านวนการสอบสวนปรากฏว่า เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2548 นายป. ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ได้รับค าสั่งจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ขับรถรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (เครน) ไปตรวจสภาพรถยนต์ โดยมีเจ้าหน้าที่สองคนโดยสารไปด้วย 
เมื่อนาย ป. ขับรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวออกมาจากอู่ได้ประมาณ 1,200 เมตร ได้ก้มลงเก็บแว่นตากัน
แดด ที่ตกลงไปบริเวณพ้ืนรถยนต์และเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นว่ารถยนต์พุ่งจะชนราวสะพานบางรักใหญ่ 
นาย ป. พยายามแก้ไขและประคองรถยนต์เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากเป็นรถเครนที่มีน้ าหนักมาก
และ มีขาไฮโดรลิกท่ีเป็นตัวถ่วง พฤติการณ์เป็นการกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้นาย ป. 
รับผิดชดใช้ค่าเสียหายของรถยนต์ราชการทั้งหมดคิดเป็นเงิน 350,000 บาท ตามนัยมาตรา 10 และ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 
กรณีตัวอย่างท่ี 4 เรื่อง รถบรรทุกน้ าของเทศบาลประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์ของ
บุคคลภายนอก  
สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ นาย ว. พนักงานขับรถยนต์ งานปูองกันและ บรรเทาสา
ธารณภัย ขับรถบรรทุกน้าบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งหมื่นลิตรไปปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงาน  
ระหว่างทางประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะซึ่งมีนาย จ. เป็นผู้ขับขี่ เป็นเหตุให้รถยนต์ของทาง
ราชการและรถยนต์ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายในส่วน
ของรถยนต์ของทางราชการ คิดเป็นเงิน ๙๑,๘๐๖ บาท  
ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 
มิได้กระท าด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ทางราชการ  
ค าวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทาง ละเมิด  
ประเด็นที่พิจารณา มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่  จ านวน
เท่าใด  
กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙  
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ตามส านวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ นาย ว. พนักงานขับรถยนต์ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้ง
จาก ผู้บังคับบัญชาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน นาย ว. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับอนุญาตให้ไป
ปฏิบัติงานดับเพลิงนอกเขตพ้ืนที่ โดยมีรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง จ านวน ๓ คัน ประกอบด้วย  
รถดับเพลิงขับน าหน้าขบวนขับโดยนาย ร.  
รถบรรทุกน้ าหนึ่งหมื่นลิตรคันที่เกิดอุบัติเหตุ หมายเลขทะเบียน xxxx นาย ว. เป็นผู้ขับ มีคนนั่ง ๒ คน 
คือ นาย ฑ. รองนายกเทศมนตรี และนาย ม.  
รถบรรทุกน้ าห้าพันลิตร ขับโดยนาย ณ. ขบวนรถดับเพลิงได้ออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิง
ไหม้ไปตามเส้นทางซึ่งถนนแคบ มี ๒ ช่องจราจร พ้ืนถนนไม่เรียบ ไหล่ทางลาดต่ าขณะเดินทางได้มีการ



 
บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 7-36 

เปิดสัญญาณไซเรนขอทาง เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนเพ่ือระงับสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้น เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ารถดับเพลิงซึ่งขับน าหน้าขบวนที่มีนาย ร. เป็นผู้ขับขี่ได้หยุดรถ
อย่างกะทันหัน เนื่องจากมีรถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์ ซึ่งวิ่งอยู่ด้านหน้าได้หยุดรถอย่างกะทันหัน 
ขวางทางจราจรจนเต็มเส้นทางเป็นเหตุให้นาย ว. ซึ่งขับรถบรรทุกน้ าหนึ่งหมื่นลิตรตามหลังมาเป็นคันที่ ๒ 
ได้หยุดรถแต่ไม่สามารถหยุดรถในระยะที่เว้นไว้พอสมควรได้ เนื่องจากรถบรรทุกน้ าหนึ่งหมื่นลิตรบรรทุก
น้ าเต็มคันมีน้ าหนักมาก และระบบเบรกไม่ท างานเนื่องจากระบบสายลมแตก (ซึ่งรถคันดังกล่าวเคยมี
ปัญหาเกี่ยวกับเบรกลมและเคยได้รับการซ่อมแซมมาแล้ว) นาย ว. จึงได้สังเกตไปทางด้านหน้าขวาแล้ว 
เห็นว่าไม่มีรถวิ่งสวนทางมาจึงขับรถเปลี่ยนช่องจราจร ออกไปทางด้านขวา เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
ชนท้ายรถดับเพลิงที่อยู่ด้านหน้า ขณะก าลังจะแซงขึ้นไปได้มีรถยนต์จ านวน ๒ คัน ได้ขับมาด้วยความเร็ว
พอสมควร รถยนต์คันแรกเม่ือเห็นสัญญาณไซเรนของรถบรรทุกน้ า จึงให้ความสะดวกแก่รถบรรทุกน้ าโดย
ขับรถชิดไปทางด้านซ้ายของช่องจราจรและขับผ่านไป แต่รถยนต์กระบะซึ่งมีนาย จ. เป็นคนขับวิ่งสวน
ทางมาเต็มช่องจราจร แม้ได้เห็นสัญญาณไฟไซเรน ในระยะ ๕๐๐ -๖๐๐ เมตร แต่ไม่ได้ขับรถชิดไป
ด้านซ้าย นาย ว. ได้พยายามหยุดรถแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ จึงเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันขึ้น เป็นเหตุให้รถยนต์
ของทางราชการได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๙๑,๘๐๖ บาท ต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟูองนาย 
ว. เรื่อง ความผิดต่อร่างกาย ประมาท ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก ต่อมาศาลได้มีค า
พิพากษาว่าให้จ าคุก ๖ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐บาท รอการลงโทษ ๒ ปี เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าว
แล้วเห็นว่าการที่นาย ว. ขับรถยนต์บรรทุกน้ าที่บรรจุน้ าเต็มคันรถ จึงควรใช้ความระมัดระวังในการขับ
รถยนต์มากกว่าปกติ โดยเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าพอสมควรและชะลอความเร็วเพ่ือพร้อมจะหยุด
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่นาย ว. หาได้กระท าเช่นนั้นไม่ แต่เนื่องจากเหตุดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
รถยนต์บรรทุกน้ าคันดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเบรกทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังจากเกิดเหตุ พฤติการณ์
ถือได้ว่านาย ว. ขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อแต่ยังไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  จึงไม่ต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ 

 



บทที่ 8 
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 

 
 ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับประชาชนคนไทยในยุคปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยมี
การติดต่อท าการค้ากับต่างประเทศมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและลงทุนในไทยเพ่ิมขึ้น
ทุกๆปี ท าให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และในปี 2558 ประเทศไทยได้เข้าร่วม

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะท าให้มีการติดต่อสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษทีม่ากขึ้นตามมาอีกด้วย กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท างานเพ่ือตอบสนองนโยบายด้านการ
คมนาคมขนส่ง ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลในภารกิจเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์
ทางเทคนิคทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ  

เพ่ือให้พนักงานขับเครื่องจักรกลซึ่งเป็นผู้ที่ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรกล ของกรมทางหลวง มีความเข้าใจ
ในค าศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษมากขึ้น จึงได้รวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ เพ่ือให้พนักงาน
ขับน ามาใช้เป็นประโยชน์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับฯ ส่วนใหญ่
แล้ว จะเป็นค าศัพท์ที่เป็นชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ส่วนประกอบของโครงสร้างรถ ลักษณะการปฏิบัติงาน เป็นต้น ดัง
ตารางที่ 8-1  

ตารางท่ี 8-1 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับพนักงานขับ 
ที ่ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอ่าน ความหมาย/ค าแปล 
1 Accident เอคซิเดนท์ อุบัติเหตุ 
2 Air bag แอร์ แบ้ก ถุงลมนิรภัย 
3 Air brake แอร์เบรก ระบบเบรกลม 
4 Air Cleaner แอร์ คลีนเนอร์ กรองอากาศ 
5 Air Compressor แอร์ คอมเพรสเซอร์ เครื่องอัดลมขนาดใหญ่ 

6 Air condition แอร์ คอนดิชั่น เครื่องปรับอากาศ 

7 Alignment อัลไลน์เม้นท์ ตรวจสอบแนวทาง 
8 Arc Welder อาร์ก เวลเดอร์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
9 Arm อาร์ม แขนขุด 

10 
Asphalt Concrete Mixer 
Plant 

แอสฟัลท์ คอนครีต มิกเซอร์ แพล้น โรงผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 

11 
Asphalt Concrete Mixing 
Plant 

แอสฟัลท์ คอนครีต มิกซิ่ง แพล้น โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 

12 Asphalt Finisher แอสฟัลท์ ฟินิชเชอร์ เครื่องปูแอสฟัลท์ 
13 Asphalt Heater แอสฟัลท์ ฮีทเทอร์ เตาต้มยาง(ต้มอย่างเดียว) 



 
บทที่ 8 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 8-2 

ที ่ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอ่าน ความหมาย/ค าแปล 

14 
Asphalt Mixer Portable 
Type 

แอสฟัลท์ มิกเซอร์ พ้อทเทเบิล ไทป์ เครื่องผสมแอสฟัลท์แบบเคลื่อนที่ 

15 Auto idle ออโต้ ไอเดิล เดินเบาอัตโนมัติ 
16 Back Slope แบคสโลป ลาดเหนือคันทาง 
17 Back-Type Loader แบ้ก ไทป์ โล้ดเดอร์ รถบรรทุกเครื่องจักร 
18 Barrier Median แบริเอ้อร์ มิเดียน เกาะแบบก าแพงกั้น 
19 Battery แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ 
20 Belt เบลท ์ สายพาน 
21 Bench Mark (BM.) เบ้น มาร์ก หมุดหลักฐานระดับ 
22 Benching เบนชิ่ง งานตัดแบบขั้นบันได 
23 Blower โบวเอ้อ เครื่องเป่าฝุ่น 
24 Boom บูม บูม 
25 Brake shoe เบรก ฌู ก้ามเบรก 
26 Brake-assisted steering เบรก แอสซิส สเตียริ่ง เบรกช่วย 
27 Bucket บักเกท บุ้งกี๋ 
28 Bucket Cylinder บักเกท ไซเลนเดอร์ กระบอกบุ้งกี๋ 
29 Bulb บัล์บ หลอดไฟ 
30 Bulldozer บูลโดเซอร์ รถดันดิน 
31 Car registration คาร์ เรกกูเรชั่น ทะเบียนรถยนต์ 
32 Car Roller คาร์ โรลเลอร์ รถซ่อมบ ารุงทาง 
33 Carry Crane แครี่ เครน รถเครนยกของในโรงงาน 
34 Caution คอชั่น ข้อควรระวัง 
35 Center Line (CL) เซ็นเตอร์ไลน์ แนวศูนย์กลางทาง 

36 
Center Line of 
Construction 

เซ็นเตอร์ไลน์ ออฟ คอนสตรั้คชั่น แนวศูนย์กลางการก่อสร้าง 

37 Center Line of Survey เซ็นเตอร์ไลน์ ออฟ เซอร์เวย์ แนวศูนย์กลางการส ารวจ 
38 Change แชนจ์ เปลี่ยน 
39 Chassis แคชซิส แคชซีรถ/โครงรถ 
40 Check Digit เช้ก ดิจิต เลขตรวจสอบ 
41 Clearing and Grubbing เคลียริ่ง แอ่น กรับบิ้ง ถางป่าและขุดตอ 
42 Clutch ครัช คลัตช์ 
43 Concrete Cutter คอนครีต คัตเทอร์ เครื่องตัดคอนกรีต 



 
บทที่ 8 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 8-3 

ที ่ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอ่าน ความหมาย/ค าแปล 
44 Concrete Mixer คอนครีต มิกเซอร์ เครื่องผสมคอนกรีต 
45 Concrete Vibrator คอนกรีต ไวเบรเตอร์ เครื่องสะเทือนคอนกรีต 
46 Control lever คอนโทรลเลเวอร์ คันโยกควบคุม 
47 Conveyer Belt คอนเวเยอร์ เบ้วท์ เครื่องส่งสายพาน 

48 
Coolant temperature 
gauge 

คูลแลนต์ เตมเปอร์เรเจอร์ เกจ เกจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น 

49 Cooling System คูลลิ่ง ซิสเท่ม ระบบระบายความร้อน 
50 Crane เครน เครนติดรถบรรทุก 
51 Crawler Tractor คราวเลอร์ แทร้กเตอร์ รถแทร็กเตอร์ตีนตะขาบ 
52 Crown Slope (Cr%) คราวน์สโลป ความลาดของผิวทาง 

53 
Crushed Rock Soil 
Aggregate Type Base 

ครัช ร้อก ซอย แอ้กกิเกจ ไทป์ เบส ชั้นพื้นทางหินคลุก 

54 Curbing Machine เคริบบิ้ง แมชชีน เครื่องท าโค้งถนน 
55 Damage แดมเมช ความเสียหาย 
56 Danger เดนเจอร์ อันตราย 
57 Depressed Median ดิเพรส มิเดียน เกาะแบบร่อง 
58 Differential ดิฟเฟอร์เรนเชียล เฟืองท้าย 
59 Digging ดิกก้ิง การขุด 
60 Distributor Truck ดิสทริบูเตอร์ ทรัค รถลาดยาง 

61 
Distributor with Hand 
Spray 

ดิสทริบิวเทอร์ วิท แฮนด์ สเปรย์ เตาต้มยางพร้อมเครื่องพ่นด้วยมือ 

62 Divided Highway ดีไวท์ ไฮเวย์ 
ถนนชนิดที่มีการแบ่งแยกทิศทาง
กระแสจราจร 

63 Drag Line Type แดร้ก ไลน์ ไทป์ รถขุดใช้ลวดสลิง 
64 Drain เดรน ถ่าย 
65 Drawbar ดรอบาร์ แขนลาก 
66 Drilling & Blasting ดริลลิ่ง แอนด์ เบรสติ้ง เจาะและระเบิด 
67 Driven Plate ไดร้เว่น เพลท แผ่นถูกขับ 
68 Driving License ไดรวิ้ง ไลเซ็นซ์ ใบอนุญาตขับรถ 
69 Driving Plate ไดร้วิ่ง เพลท แผ่นขับ 
70 Dry–Type Disk Clutch ดราย ไทป์ ดิสค์ ครัช คลัตช์แบบแผ่นชนิดแห้ง 
71 Dump Truck ดัมพ์ ทรัค รถบรรทุกกระบะเทท้าย 



 
บทที่ 8 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 8-4 

ที ่ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอ่าน ความหมาย/ค าแปล 
72 Earth Excavation เอ้ิท เอ้กคิเวชั่น งานตัดดิน 

73 EC1-W อีซีวัน แดท ดับบิล 
ใบรายงานการใช้เครื่องจักรประจ า
สัปดาห์ 

74 Electric Generator อิเล็กทริก เจเนเรเทอร์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

75 
Electronic Control Unit 
(ECU) 

อิเล็กทรอนิก คอนโทรล ยูนิต (อีซียู) 
กล่องควบคุมการท างานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

76 Embankment เอมแบ้งเม้น งานถมคันทาง 
77 Empty เอ็มตี้ ว่างเปล่า 
78 Engine Break เอนจิ้น เบรก เบรกเครื่องยนต์ 
79 Excavator/Shovel Type เอกคิเวเตอร์/โชเวล ไทป์ รถขุด(ขุดอย่างเดียว) 
80 Exhaust brake เอ้กซอส เบรก เบรกไอเสีย 
81 Existing Right of Way เอกซิสติ้ง ไร้ท์ ออฟ เวย ์ เขตทางเดิม 
82 Expire date เอ็กไพร์ เดท วันหมดอายุ 
83 Fan belt แฟน เบลท์ สายพานพัดลม 
84 Farm Tractor ฟาร์ม แทร้กเตอร์ รถฟาร์มแทร็กเตอร์ 
85 Farm Tractor with Crane ฟาร์ม แทร้กเตอร์ วิท เครน รถฟาร์มแทร็กเตอร์ติดเครน 
86 Fifth Wheel ฟิฟ วิว จานลาก/หน้าวัว 
87 Fill ฟิลล์ เติม 
88 Filter ฟิลเตอร์ กรอง 
89 Final drive ไฟน้อล ไดร้ฟ์ ชุดขับเคลื่อนท้าย 
90 Fire Engine ฟายอ์ เอ็นจิ้น เครื่องดับเพลิง 
91 Fire Fighting Truck ฟายอ์ ไฟท์ติ้ง ทรัค รถดับเพลิง 
92 Flat Bed 3.5-6 Tons แฟลทเบต ทรัค 3.5- 6 ตัน รถบรรทุกขนาด 4.5-6 ตัน 
93 Flat Bed Truck แฟลท เบด ทรัค รถบรรทุก 
94 Flat Bed Truck 3-4.5 Tons แฟลทเบต ทรัค 3- 4.5 ตัน รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน 
95 Flat Bed Truck with Hoist แฟลท เบด ทรัค วิท ฮ้อยท์ รถบรรทุกติดเครน 

96 Flexible Pavement เฟ้กสิเบิล เพฟเม้นท์ 
โครงสร้างชั้นทางส าหรับผิวทาง 
แบบยืดหยุ่น 

97 Flywheel ไฟล์วีว ล้อช่วยแรง 
98 Fork Lift โฟ้ค ลิฟ รถยกของแบบงา 
99 FRONT BLADE ฟ้อน เบรด ใบมีดหนา 
100 Front End Loader/Back Hoe ฟ้อนท์ เอ้น โล้ดเดอร์/แบ๊กโฮ รถตักหน้า-ขุดหลัง 



 
บทที่ 8 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 8-5 

ที ่ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอ่าน ความหมาย/ค าแปล 
101 Fuel consumption ฟูเอว คอนซัมชั่น อัตรการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
102 Fuel filters ฟูเอล ฟิวเตอร์ กรองน้ ามันเชื้อเพลิง 
103 Fuel gauge ฟูเอล เกจ เกจวัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 
104 Fuel injector ฟลูเอล อินเจ้กเตอร์ หัวฉีดเชื้อเพลิง 
105 Fuel tank ฟูเอล แท้งก์ ถังน้ ามัน 
106 Fuel Tank Truck ฟลูเอล แท้ง ทรัค รถบรรทุกน้ ามัน 
107 Fuel transfer pump ฟูเอล ทรานเฟอร์ ปั้ม ปั๊มส่งน้ ามันเชื้อเพลิง 
108 Full ฟูล เต็ม 

109 
Full Trailer / DRAWBAR 
TRAILER 

ฟูล เทรลเลอร์ / ดรอบาร์ เทรล
เลอร์ 

รถพ่วง 

110 Fuse ฟิวส์ ฟิวส์ 
111 Garbage Truck กาเบช ทรัค รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
112 Gear lever เกียร์เลเวอร์ คันเกียร์ 
113 Glow Plug โกล ปลั๊ก หัวเผา 
114 Grading เกรดดิ้ง การเกลี่ย 
115 Grease กรีส จาระบี 
116 Gross vehicle weight(GTW) กรอส เวียเคิล เวท(จี ที ดับบิว) น้ าหนักบรรทุกรวม 
117 Ground Pump กราวด์ พ้ัม เครื่องอัดน้ าปูน 
118 Hand signal แฮนด์ ซิกเนล สัญญาณมือ 
119 Handrail แฮนด์เรล ราวส าหรับมือจับ 
120 Hazard แฮสเอิด ภัย 
121 High ไฮ สูง 
122 Highway police ไฮเวย์ โปลิส ต ารวจทางหลวง 
123 Hour meter เอาร์ มิเตอร์ มิเตอร์ชั่วโมงการท างาน 
124 Hub ฮับ หมุด 
125 Hydraulic  Tank ไฮดรอลิก แท้งก์ ถังน้ ามันไฮดรอลิก 

126 
Hydraulic assist 
transmission 

ไฮดรอลิค แอสซิส ทรานมิสชั่น ห้องเกียร์แบบใช้น้ ามันช่วย 

127 Hydraulic Bucket ไฮดรอลิก บั้กเก้ท รถยกกระเช้า 
128 Hydraulic pump ไฮดรอลิก ปั้ม ปั๊มไฮดรอลิค 
129 Hydro seeder ไฮโดร ซีดเดอร์ เครื่องพ่นเมล็ดหญ้าหรือพ่นยา 
130 Idle Speed ไอเดิล สปีด รอบเดินเบา 



 
บทที่ 8 ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับ 8-6 

ที ่ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอ่าน ความหมาย/ค าแปล 
131 Injection nozzles อินเจ้กชั่น น้อทเซิล หัวฉีด 
132 Injection pump อินเจ้กชั่น ปั๊ม ปั๊มฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง 
133 Inspect machine อินสเป็ค แมคชีน การตรวจสอบเครื่องจักร 
134 Inspection Car อินสเป๊กชั่น คาร์ รถยนต์นั่งตรวจการณ์ 
135 Insurance อินชัวแรนท์ ประกันภัย 
136 Intake System อินเท้ก ซิสเท่ม ระบบดูดอากาศ 

137 
International Driving 
Permit 

อินเตอร์เนทชั่นนอล เพอร์มิท 
ใบขับข่ีระหว่างประเทศหรือใบขับขี่
สากลหรือใบขับขี่นานาชาติ 

138 Issue date อิสชู เดท วันอนุญาต 
139 Joint Sealing Machine จ้อย ซีลลิ่ง แมชชีน เครื่องยาแนวคอนกรีต 
140 Joystick control จอย สติ้ก คอนโทรล คันควบคุมแบบจอยสติ้ก 
141 Jump starting จั้ม สตาร์ท การพ่วงแบตเตอรี่เพ่ือสตาร์ท 
 



ภาพการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมการจัดท าชุดความรู ้
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นการขับและควบคมุเครื่องจกัรกล 

 
 



ทีป่รึกษาโครงการจัดท าชุดความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

 
นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ ์ 

รองอธิบดีกรมทางหลวง 
ฝ่ายวิชาการ  

 
นายกมล  หมั่นท า  

รองอธิบดีกรมทางหลวง   
 ฝ่ายด าเนนิงาน 

 
นายพินิจ แกว้มาคูณ  

รก.ผูอ้ านวยการ 
กองฝกึอบรม 

 
นายสมัคร  สนทอง 

ผู้อ านวยการส านักงาน
บริหารงานศนูย์สร้างทาง 

 
นายสุรินทร์ จันทร์พะเนาว ์

ผู้อ านวยการส านัก
เครื่องกลและสื่อสาร 

 
นายพีระพล พนัธุ์ย้ิม  

อดีตผู้อ านวยการส านัก
เครื่องกลและสื่อสาร 

 
คณะท างานจัดท าชุดความรู้ เรื่อง ความรู้พื้นฐานการขับและควบคุมเครื่องจักรกล 

 
นายปฏิเวชวุฒิศกัย์ สุขข ี

ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง
ประจวบคีรขีันธ ์

 
นายวรศกัดิ์  วงษร์อด 

รองผูอ้ านวยการ 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
นายสุรศักดิ ์ อรพิพัฒน์พงศ์ 

ผู้อ านวยการสว่นเครื่องจักรกล 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 

 
นายคมกริช  ตนัตรตันพงษ์ 

วิศวกรโยธาช านาญการพเิศษ 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 

 
นายสาโรจน์  ขุนจนัทร ์

นายช่างเครือ่งกลช านาญงาน 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 

 
นายชัยโรจน์  จนัสุกส ี

วิศวกรโยธาช านาญการ 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
นายฉัตรชัย ทองฉัตร 

วิศวกรเครือ่งกลปฏิบัติการ 
ศูนย์สร้างทางสงขลา 

 
 

คณะท างานด้านที่ 7 เครื่องกลและสื่อสาร และกองฝึกอบรม 

 
นายเกษม  คชาสัมฤทธิ ์
นายช่างเครือ่งกลอาวโุส   

ส านักเครือ่งกลและสือ่สาร 

 
นายสนั่น  หัดระว ี

นายช่างเครือ่งกลช านาญงาน            
ส านักเครือ่งกลและสือ่สาร 

 
นายจักรพงค์  แกล้วกล้า 

วิศวกรเครือ่งกลปฏิบัติการ   
ส านักเครือ่งกลและสือ่สาร 

 
นายภาณุวัฒน ์ เนือยทอง 
วิศวกรเครือ่งกลปฏิบัติการ 
ส านักเครือ่งกลและสือ่สาร 

 
นางเบญญภา  ไตรสริิภัทร 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กองฝกึอบรม 

 

 



วิทยากรศูนย์สร้างทางร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าชุดความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นการขับและควบคุม
เครื่องจักรกล 

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 
1. นายอนุรักษ์  เอี่ยมอาจิณ  วิศวกรเครื่องกลช านาญพิเศษ  
2. นายบุญฤกษ์  เกรียงวิทยากุล วิศวกรโยธาช านาญการ 
3. นายแสวง  บูลย์ประมุข  นายช่างเครื่องกลอาวุโส  

ศูนย์สร้างทางสงขลา 
1. นายวรศักดิ์ วงษ์รอด  รองผู้อ านวยการศูนย์สร้างทางสงขลา 
2. นายคมกริช  ตันตรัตนพงษ์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
3. นายสุรศักดิ์  อรพิพัฒน์พงษ์ วิศวกรเครื่องกลช านาญการพิเศษ 
4. นายชัยโรจน์  จันสุกส ี  วิศวกรโยธาช านาญการ 
5. นายสาโรจน์  ขุนจันทร์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 

ศูนย์สร้างทางล าปาง 
1. นายนิพนธ์  ยศบุรุษ  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
2. นายนิมิต  พงษ์ไพฑูรย์  วิศวกรเครื่องกลช านาญการ 
3. นายสะอาด  ทิพย์ศรีบุตร  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 
1. นายค าจันทร์  การดี  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
2. นายปัญญา  ไกรวณิช  วิศวกรเครื่องกลช านาญการพิเศษ 
3. นายพงษ์พิชาญ  โพธิ์ศรีด ารง นายช่างเครื่องกลอาวุโส 
4. นายสมัย  นวรัตนากร  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก 
1. นายไพจิตร  แสงทอง  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
2. นายหาญ  พุฒประเสริฐ  วิศวกรเครื่องกลช านาญการพิเศษ 
3. นายวัลลภ  เฉลิมวัย  นายช่างเครื่องกลอาวุโส 
4. นายไพฑูรย์  เนตรอิ่ม  นายช่างเครื่องช านาญงาน 

ที่ปรึกษาการจัดการความรู้ 
1. นางสาวจิตรา  ศรีเจริญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองฝึกอบรม 
2. นางจุไรรัตน์  วงษ์ประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองฝึกอบรม 
3. นางเบญญภา  ไตรสิริภัทร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองฝึกอบรม 
4. นายกฤษดา  ดิเรกศิลป์  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักทางหลวงที่ 12 ชลบุร ี
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