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สวนประกอบของรถไถเดินตาม

ประเภทของรถไถเดินตาม

อุปกรณและเครื่องมือใชรวม
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การเก็บรักษารถไถเดินตาม
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โลกในป จ จุ บั น เจริ ญ รุ ด หน า ไปอย า งรวดเร็ ว จนทําให ก ารดํารงชีวิตของเกษตรกร
เปลี่ยนแปลงไป งานหลายประเภททีเ่ คยอาศัยแรงงานคนและสัตวในอดีต บัดนีไ้ ดถกู แทนที่
โดยเครื่องจักรกลเพื่อชวยผอนแรงใหทํางานไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเปนผลทํา
ใหผลผลิตเพิม่ ขึน้ อีกทางหนึง่ เกษตรกรยุคนีจ้ งึ หันมาใหความสนใจตอวัสดุ และอุปกรณการ
เกษตรตางๆ อยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ รถไถเดินตาม หรือควายเหล็ก รถไถเดินตาม
นับไดวา เปนเครือ่ งมือทุน แรงทีส่ ําคัญทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ สําหรับการเกษตรแผนใหม เพราะ
สามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและสะดวกในทุกสภาพพื้นที่ นอกจากจะใชเตรียมดินปลูกพืช
แลว รถไถเดินตามยังสามารถใชนวดธัญพืชโดยการยํ่า ลากจูงรถพวงหรือเครื่องจักรกล
เกษตรอืน่ ๆ สวนเครือ่ งยนตซง่ึ ติดมากับรถไถเดินตามนัน้ ก็ยงั สามารถใชฉดุ เครื่องสูบนํ้า
หรือเครือ่ งสีขา วไดดว ย จึงนับไดวา รถไถเดินตามนัน้ มีประโยชนมากมาย
ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จึงไดอธิบายถึงสวนประกอบที่สําคัญของรถไถเดินตาม ตลอดจน
การใชและบํารุงรักษา เพื่อเปนแนวทางใหเกษตรกรนําไปใชประโยชนตอไป

บัญญัติ เศรษฐฐิติ
โครงการผลิตสือ่ สิง่ พิมพในโครงการอีสานเขียว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ปจจุบันเกษตรกรชาวไรชาวนาสวนใหญหันมานิยมใชรถไถแบบเดินตามกัน มากขึ้น
แทนทีจ่ ะใชแรงงานวัวควายอยางแตกอ น รถไถเดินตามทีใ่ ชในบานเราสวนใหญจะผลิตใน
ประเทศไทย ซึ่งสวนมากแลวจะมีโครงสรางการทํางานแบบงายๆ ซึ่งก็มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะของงานตามสมควร
รถไถเดินตามทีส่ ง่ั มาจากตาง
ประเทศก็มใี ชในประเทศไทยเหมือนกันแตราคาแพงกวาทีผ่ ลิตในบานเรามาก เกษตรกรจะ
ใชรถไถเดินตามเปนตนกําลังในการไถเตรียมดินเสียเปนสวนใหญ นอกจากนัน้ แลวรถไถเดิน
ตามยังสามารถนําไปใชเปนตนกําลังในการทํางานอืน่ ๆ อีกมาก เชน ใชลากเครื่องปลูกพืช
ลากจูงรถพวงขนถายสิ่งของตาง ๆ เครือ่ งยนตของรถไถสามารถใชเปนตนกําลังในการฉุด
เครื่องสูบนํ้าไดอกี ดวย
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สวนประกอบของรถไถเดินตามสวนใหญจะมีรูปรางลักษณะคลายคลึงกัน ตางกันแต
เพียงขนาดซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามผูผลิต และความนิยมของเกษตรกรในทองถิน่ อยางไรก็
ตาม สวนประกอบที่สําคัญของรถไถเดินตามไดแก
1. โครงแขนยึดเครือ่ ง
โครงแขนยึดเครือ่ งเปนสวนเชือ่ มติดกับหองเฟอง และ เปนทีว่ างตําแหนงของ
เครือ่ งยนต โดยมีแทนเครือ่ งรองรับอีกชัน้ หนึง่ เครือ่ งยนตทต่ี ดิ ตัง้ อยูบ นแทนเครือ่ ง สามารถ
เลือ่ นไปมาได เมือ่ คลายนอตทีย่ ดึ
2. เครือ่ งยนต
เครือ่ งยนตทใ่ี ชเปนตนกําลังในการขับเคลือ่ นรถไถเดินตามสวนใหญตดิ เครือ่ งยนต
เบนซินทีม่ ขี นาด 5-8 แรงมา หรือเครือ่ งยนตดเี ซลทีม่ ขี นาด 8-12 แรงมา เครือ่ งยนต
ดีเซลเปนทีน่ ยิ มใชมากกวา ถึงแมวา เครือ่ งยนตเบนซินจะมีขอ ดีทร่ี าคาตนทุน และ คาซอม

บํารุงตํ่า เพราะเครือ่ งยนตดเี ซลมีความแข็งแรงทนทานตอการใชงานหนัก คานํ้ามันเชือ้ เพลิง
ถูกกวา นอกจากนัน้ ยังใหแรงมาสูงทีร่ อบตํ่าทําใหอตั ราทดของเกียร และขนาดของหองเกียร
ลดลง สําหรับเครือ่ งยนตทว่ี างอยูบ นโครงแขนยึดเครือ่ งนัน้ สามารถจะเลือ่ นไปมาไดตลอด
แนว เพื่อความสะดวกในการปรับตั้งความตึงของสายพานที่สงกําลังจากเครือ่ งยนตไปยังหอง
เฟองอีกดวย
3. หองเฟอง
หองเฟอง ทําหนาทีท่ ดกําลังทีส่ ง มาจากเครือ่ งยนตออกไปหมุนลอโดยอาศัยเฟอง
และโซ หรือ เฟองเพียงอยางเดียว แตระบบเฟองและโซในปจจุบันเริ่มเสื่อมความนิยมใช
เนื่องจากเมื่อใชไปนาน ๆ โซจะหยอน ตองมีการปรับความตึงของโซบอย ๆ นอกจากนัน้ ยัง
ทําใหหอ งเกียรมขี นาดใหญเทอะทะ แตขอ ดีกม็ คี อื ราคาถูกกวา
4. สายพาน
สายพาน เปนสวนประกอบที่สําคัญในการสงกําลังออกจากเครือ่ งยนตไปยังหอง
เฟองผานมูเล โดยมีลกู เตะสายพานเปนตัวทีท่ ําใหสายพานตึงหรือหยอน โดยปกติสายพาน
ที่ใชมักจะเปนคู เพือ่ ลดการลืน่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ระหวางสายพานกับมูเ ล สวนมูเ ลนน้ั อาจจะ
เปนแบบเถา ซึ่งทําใหสามารถเปลีย่ นอัตราทดรอบระหวางเครือ่ งยนตและหองเฟองได 2
ขนาด คือ ทดรอบชา สําหรับไถ และทดรอบเร็ว สําหรับการขนสงหรือเคลือ่ นยาย
5. ลอ
ลอของรถไถเดินตาม เปนลอทีท่ ําดวยเหล็กมีแผนครีบติดอยูใ ตลอ ทําใหมชี อ่ื อีก
อยางหนึง่ วา ตีนเปด แผนครีบนีท้ ําหนาทีต่ ะกุยดินไมใหลน่ื ขณะทํางาน นอกจากนัน้ ยังชวย
พยุงไมใหรถไถจมในขณะที่กําลังใชงานในดินเหลว ลอเหล็กนีเ้ หมาะสําหรับทํางานในนา ถา
เปนงานในไร รถจะกระเทือนมาก ทําใหผใู ชเหนือ่ ยงาย ดังนัน้ ถาจะใชงานในไรหรือถนนก็
ควรจะใชลอ ยางหรือเชือ่ มวงเหล็กกลมบนแผนครีบของวงลอ
6. คันบังคับ
คันบังคับที่สําคัญของรถไถเดินตาม คือ มือจับที่ใชสําหรับบังคับทิศทาง ซึง่ ติดอยู
ปลายโครงแขนทีต่ อ ออกมาจากหลังหองเฟอง โครงแขนนีม้ กั จะฉีกหักเสียหายกอนสวนอืน่
โดยเฉพาะรถไถเดินตามประเภทผลักเลีย้ ว ซึง่ ตองใชแรงเหนีย่ วโหนขณะเลีย้ วสูง เพราะ
ฉะนัน้ โครงแขนนีจ้ งึ ยาวกวาประเภทอืน่ ซึ่งเปนผลทําใหการนําไปใชงานในแปลงขนาดเล็ก
ไมสะดวก ถาเปนรถไถประเภทบีบเลี้ยวก็จะมีสายและกานบีบเลี้ยวอยูที่มือจับ ถาเปนรถไถ

ประเภทที่มีเกียรก็จะมีคันเกียรเพิ่มขึ้นมา สําหรับสวนประกอบขั้นพื้นฐาน ซึ่งเหมือนกันก็มี
คันเรงเครือ่ ง และคันชักลูกเตะสายพาน

รูปที่ 1 สวนประกอบของรถไถเดินตาม
1. หองเฟอง
5. ลอเหล็กขวา
9. ขาตัง้ หนา
2. ชุดลูกเตะสายพาน 6. เครือ่ งยนตดเี ซล 10. รูเติมนํ้ามัน
3. ชุดมือจับและคันบังคับ 7. แทนเครื่องยนต 11. รูถา ยนํ้ามัน
4. ชุดหัวตอลากอุปกรณ 8. เหล็กปะกับยึด 12. ลอเหล็กซาย

13. สายพาน
14. โครงแขนยึดเครือ่ ง
15. กานชักสายพาน
16. ขาลูกเตะสายพาน
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รถไถเดินตามทีน่ ยิ มใชกนั อยูป จ จุบนั นีเ้ ปนรถทีผ่ ลิตโดยคนไทย รวมทัง้ อุปกรณตดิ ตัง้
และชิน้ สวนตาง ๆ โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทผลักเลีย้ ว
รถประเภทนี้ไมมีระบบชวยเลี้ยว ถาจะเลี้ยวก็ตองผลักที่มือจับใหรถเลี้ยวไปทางดาน
ทีต่ อ งการ ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการไถในแปลงเพาะปลูกที่มีขนาดใหญเพราะไมมีการเลี้ยง
รถบอย ๆ รถไถเดินตามประเภทนี้แบงออกเปนแบบ 3 เพลา และ 4 เพลา เพลาในทีน่ จ้ี ะ
หมายถึงเพลาทีอ่ ยูใ นหองเฟอง แตโดยเหตุทว่ี า ขนาดของหองเฟองมีขนาดเทา ๆ กัน รถไถ
แบบ 4 เพลาจึงมีระยะหางระหวางเพลานอยกวาแบบ 3 เพลา จึงทําใหโซที่ใชสงกําลังไดรับ
แรงมากเกินไป บางครั้งแรงกระชากสูง ๆ อาจจะทําใหโชขาดงายกวาแบบ 3 เพลา แตแบบ
4 เพลามีขอ ดีคอื อัตราทดรอบระหวางเพลาแตละคูต ่ํากวาแบบ 3 เพลา ทําใหประสิทธิภาพ
ของการสงกําลังดีกวา

รูปที่ 2 รถไถเดินตามแบบผลักเลีย้ ว

รูปที่ 3 รถไถเดินตามแบบบีบเลีย้ ว

2. ประเภทบีบเลีย้ ว
รถไถประเภทนี้มีระบบชวยในการเลี้ยว เพราะที่มือจับจะมีกานบีบเลี้ยวเพิ่มขึ้นทั้ง
สองขาง เมื่อตองการเลี้ยวรถไปทางดานใดก็บีบเลี้ยวที่มือจับขางนั้น รถไถประเภทนี้จึงมี
ความคลองตัว เบาแรง ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับนําไปใชงานในพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็กซึ่งมี
การเลี้ยวบอย ๆ สําหรับสวนประกอบอื่น ๆ นัน้ จะคลายคลึงกับแบบผลักเลีย้ ว ยกเวนระบบ
สงกําลังภายในหองเฟองซึง่ มีขนาดกระทัดรัดกวา เพราะใชเฟองเกียรทดกําลังแทนเฟองโช
3. ประเภทบีบเลีย้ วมีเกียร
รถไถประเภทนี้พัฒนามาจากรถไถประเภทที่สอง โดยการเพิม่ เกียรเดินหนา และ
เกียรถอยหลัง ทําใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการทํางาน เกษตรกรจึงนิยมใชกนั มาก
เพราะนอกจากจะใชติดอุปกรณสําหรับการไถแลว ยังนําไปลากรถพวงหรือสาลี่บรรทุกเพื่อ
บรรทุกผลผลิตทางการเกษตรอีกดวย รถไถเดินตามประเภทนี้นอกจากจะผลิตไปประเทศ
แลว ยังมีการสั่งเขามาจากตางประเทศบาง รถที่ผลิตจากประเทศมักจะมีเพลาสงกําลังมา
ทางดานหลังเพือ่ ขับจอบหมุน หรืออุปกรณทางการเกษตรอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหสามารถใช
งานไดกวางขวางขึ้นแตราคาสูงกวา 3-4 เทา ดังนัน้ จึงไมเปนที่นิยมใชเพราะเปนการไมคุม
ทุน
รถไถเดิ น ตามสองประเภทแรกมี อั ต ราการส ง กําลั ง จากเฟ อ งโซ ห รื อ เกี ย ร เ พี ย ง
ความเร็วเดียว ถาตองการเปลีย่ นความเร็วในการเคลือ่ นทีก่ จ็ ําเปนตองเปลีย่ นขนาดมูเ ลของ
เครือ่ งยนต หรือมูเ ลของหองเฟอง ซึ่งเปนการยุงยากและเสียเวลา แตถา จะเปลีย่ นความเร็ว
รอบของเครือ่ งยนตกจ็ ะทําใหกําลังทีไ่ ดไมแนนอน
ดังนัน้
การเลือกใชรถไถเดินตามประเภทใดประเภทหนึ่งใหเหมาะสมกับงานที่
ตองการโดยทีร่ าคาไมสงู จนเกินไป จึงจําเปนตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ

รูปที่ 4 แสดงอุปกรณและเครือ่ งมือทีส่ ามารถใชรว มกับรถไถเดินตาม
1. ตัวรถไถ
2. สาลีบ่ รรทุก
3. ลูกทุบตีเทือก
4. ไถหัวหมู
5. คราด
6. ทอพญานาคหรือระหัดเทพฤทธิ์
7. เครือ่ งหยอดเมล็ด 8. เครือ่ งปรับระดับดิน 9. ไถจาน
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อุปกรณและเครื่องมือที่สามารถใชรวมกับรถไถเดินตาม สวนใหญจะมี
1. ไถหัวหมูผาลเดียว ใชสําหรับไถนา
2. ไถจานแบบ 2 ผาล ใชสําหรับไถไรและไถนา
3. คราด
4. ขลุกหรือลูกทุบตีเทือก
5. รถพวงหรือสาลี่บรรทุก
นอกจากนั้นยังมีอุปกรณอื่น ๆ อีกทีส่ ามารถใชรว มกับรถไถเดินตามได เชน เครือ่ ง
ปรับระดับดิน ทอพญานาคหรือระหัดเทพฤทธิ์ เครือ่ งหยอดเมล็ด เปนตน

´¥¶³¶Ê¯Â¥¹Ê¯¤Î ·Â§ ¯¥ÆÂ¶´£
1. การตรวจสอบกอนนําไปใชงาน
1.1 ตรวจระดับนํ้ามันโซลา ถาตํ่าก็ควรเติมใหถึงระดับที่กําหนด
1.2 ตรวจระดับนํ้ามันเครือ่ ง ถาตํ่าก็ควรเติมนํ้ามันเครือ่ งทีใ่ ชกบั เครือ่ งยนต
ดีเซลใหถงึ ขีดทีก่ ําหนด
1.3 ตรวจระดับนํ้ามันเครือ่ งในหมอกรองอากาศ ถาพบวา นํ้ามันเครือ่ ง
สกปรกก็ควรจะทําความสะอาด แลวเติมนํ้ามันเครือ่ งใหถงึ ขีดทีก่ ําหนด
1.4 ตรวจลางกรองนํ้ามันโซลาทีม่ นี ้ําปะปน
1.5 ตรวจระดับนํ้าในหมอนํ้ารังผึ้ง ถาเครือ่ งยนตเปนแบบระบายความรอน
ดวยนํ้า นํ้าทีเ่ ติมตองสะอาด และเติมใหถึงระดับที่กําหนด
2. การติดและการดับเครือ่ ง
2.1 เปดกอกนํ้ามันโซลา
2.2 ปรับคันเรงใหอยูใ นตําแหนงสตารท
2.3 ยกลิน้ ของเครือ่ งยนตขน้ึ
2.4 หมุนเครือ่ งยนตไปตามทิศทางการหมุนของเครือ่ ง
2.5 ปลอยลิน้ ลงและหมุนเครือ่ งยนตไปเรือ่ ย ๆ หามปลอยมือหมุนเมือ่ เครือ่ ง
ติด มือหมุนจะดีดตัวออกมาเอง
2.6 เมือ่ ตองการดับเครือ่ งใหดงึ ปุม ดับ หรือยกขึน้
2.7 ปดกอกนํ้ามันโซลา
3. ขอควรระวังในการใชเครือ่ งยนต
3.1 หามปรับแตงเครือ่ งยนตขณะทีเ่ ครือ่ งติดอยู
3.2 ถาเครือ่ งยนตทํางานหนักเกินไป โดยสังเกตวา มีควันสีดําขณะกําลัง
ทํางาน ใหลดงานลง
3.3 หามเปดฝาหมอนํ้า และเติมนํ้าลงไปในหมอนํ้าขณะทีเ่ ครือ่ งยนตรอ นจัด
4. การไลลม
เมือ่ ปลอยใหน้ํามันโซลาแหงถัง แลวเติมนํ้ามันเขาไป อากาศจะเขาไปในระบบนํ้า
มันเชือ้ เพลิง เครื่องจะไมติด จึงควรเติมนํ้ามันใหเต็มถังแลวทําการไลลม

4.1 คลายนอตไลลมทีห่ มอกรองนํ้ามันเชือ้ เพลิง ปลอยใหน้ํามันไหลออกจนไมมีฟอง
อากาศ แลวขันนอตใหแนน
4.2 คลายนอตไลลมทีป่ ม หัวฉีด ปลอยใหน้ํามันไหลออกจนไมมฟี องอากาศแลวขัน
นอตใหแนน
4.3 หมุนเครือ่ งยนตไปตามทิศทางการหมุนแลวคลายนอตไลลมทีห่ วั ฉีด จนไมมีฟอง
อากาศแลวจึงหยุดการไลลม
4.4 ทําการติดเครือ่ งยนต
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การใชรถไถเดินตามในการเตรียมดินเพือ่ เพาะปลูกพืชตองอาศัยอุปกรณ ทส่ี ําคัญ คือ
ไถหัวหมู และไถจาน ดังนัน้ การปรับไถที่ถูกตองจะทําใหขไ้ี ถถูกพลิกขึน้ มาอยางสมํ่าเสมอ
สําหรับการปรับไถหัวหมูหรือหัวผาลนั้น ถาตองการจะไถใหลึกก็เพียงแตหมุนพวง
มาลัยทีต่ ดิ อยูท ห่ี างไถไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา ถาตองการจะไถใหหวั ผาลกินดินตืน้
ก็หมุนพวงมาลัยไปทางซายหรือทวนเข็มนาฬิกา
สวนการปรับไถจานหรือผาลจานนั้น มีวิธีการ คือ
ถาใชสําหรับไถนาในแปลงซึ่งมีนํ้าขัง ตองหมุนเกลียวของพวงมาลัยไปทางซายในทิศ
ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทําใหหางหรือลอคัดทายตํ่าลง ใบผาลจะไดยกขึ้น ไมจมดินลึกเกินไป
ถาใชสําหรับไถไรหรือไถในแปลงที่มีดินแหง ก็ควรจะไถใหลึกโดยหมุนเกลียวของพวง
มาลัยไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา ใบผาลจะลดตํ่าลงไปกินดินลึกตามความตองการ
ถาหากใบผาลทั้งสองกินดินไมเทากัน ก็ควรจะแกไขโดยการปรับทีห่ นาแปลนขอตอ
ถาใบหนากินดินนอยกวาใบหลังก็บิดไปทางขวา ใบผาลจะเอียงไดระดับและกินดินได
เทา ๆ กัน ถาขณะไถ รถไถเดินไมคอ ยตรงทางเฉไปเฉมา ก็ควรจะปรับทิศทางตรงคัน
ปรับลอคัดทาย โดยหมุนไปทางขวาในทิศตามเข็มนาฬิกา เพื่อใหไถกินดินไปทางซาย และ
ถาหมุนไปทางซาย ไถก็จะกินดินไปทางขวา
เมือ่ ปรับทุกจุดเรียบรอยแลว ไถก็จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 5 ชิ้นสวนสําคัญสําหรับการปรับไถ
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การไถเปนการเตรียมดินใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช การไถทีด่ ี
และถูกตองนัน้
ขี้ไถตองพลิกกลับตอซังและวัชพืชไดดี พืน้ ทีท่ ง้ั หมดถูกไถดวยความลึก
สมํ่าเสมอและเปนแนวตรง ทําใหขไ้ี ถถูกแดดมากทีส่ ดุ
การไถ มี 2 วิธี คือ ไถจากกลางแปลงออกไปยังขอบแปลง และไถจากขอบแปลงเขา
ไปยังกลางแปลง
1. วิธไี ถจากกลางแปลงออกไปยังขอบแปลง
ประกอบดวยขัน้ ตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 แบงแปลง กอนไถจะตองแบงแนวกลางแปลงตามความยาวของแปลง โดย
เวนระยะหัวงานทั้งสองขางเทากับครี่งหนึ่งของความกวางของแปลงเพือ่ ทีจ่ ะทําใหการไถรอบ
สุดทายไปสิน้ สุดทีข่ อบแปลงพอดี เชน แปลงยาว 40 เมตร กวาง 20 เมตร ดังนั้นจะเวน
ระยะหัวงานทั้งสองขาง ๆ ละ 10 เมตร (ครึ่งหนึ่งของความกวางของแปลง)
1.2 ไถเปดงาน
1.2.1 ไถแนวที่ 1 โดยเริ่มตนจากแนวกลางแปลงที่แบงไว

รูปที่ 6 ลักษณะการไถแนวที่ 1

1.2.2 เมื่อสุดแนวที่แบงไวใหเลี้ยวขวากลับ ไถแนวที่ 2 ใหกนิ ดินทีอ่ ยูใ ตขไ้ี ถ
แนวแรก ถาไมเชนนัน้ ดินทีอ่ ยูร ะหวางแนวที่ 1 และ 2 จะไมถูกไถ

ก) ไถถูก

ข) ไถผิด
รูปที่ 7 ลักษณะการไถแนวที่ 2

1.2.3 ไถแนวที่ 3 ขีไ้ ถของแนวที่ 3 จะซอนอยูบ นขีไ้ ถแนวแรก และแนวที่ 2

รูปที่ 8 ลักษณะการไถแนวที่ 3

1.2.4 ไถแนวตอ ๆ ไป โดยการไถวนขวา แนวสุดทายจะสิน้ สุด

รูปที่ 9 ไถวนขวา

ถาใชวิธีการไถเชนนี้อยูเปนประจําทุก ๆ ป กึ่งกลางของแปลงจะสูงเปนเนิน ควรจะแก
ไขโดยการไถดวยวิธที ่ี 2 ในปถัดไป

รูปที่ 11 ดินนูนกลางแปลง

2. วิธไี ถจากขอบแปลงเขาไปยังกลางแปลง
วิธีการไถวิธีนี้ไมมีการไถเปดงานที่กลางแปลงเหมือนวิธีที่หนึ่ง การไถเริ่มจากขอบ
แปลงตรงมุมใดมุมหนึง่ ขึน้ ไปจนสุดเขตแปลงตรงกันขาม แลวเลี้ยวซายวนไปเรื่อย ๆ จนสิน้
สุดทีก่ ลางแปลง

รูปที่ 12 ไถวนซาย

ถาใชวิธีการไถเชนนี้อยูเปนประจําทุกๆ ป กึ่งกลางของแปลงจะเปนแอง ควรจะแกไข
โดยการไถดวยวิธที ่ี 1 ทีก่ ลาวมาแลว โดยสลับกันไปทุกป

รูปที่ 13 ดินเปนแองกลางแปลง

การไถทีด่ นี น้ั ขี้ไถตองสมํ่าเสมอ ไมสูง ๆ ตํ่า ๆ หรือไมเทากัน ถาไถหางจากแนวเดิม
มากจะทําใหเหลือดินสวนทีไ่ มถกู ไถ โดยสังเกตไดจากการที่ขี้ไถไมพิงกัน และเห็นแนวตอซัง
หรือวัชพืชชัดเจน
ในกรณีทร่ี ถไถติดหลมจนไมสามารถขึน้ มาไดนน้ั มีวิธีงาย ๆ ทีจ่ ะนําเอารถออกจาก
หลมไดคอื ใชแผนไมรอง หรือใชทอ นไมเสริมทีล่ อ ดังที่แสดงไวในรูปที่ 14

ก) ใชแผนไมรอง

ข) ใชทอนไมเสริมที่ลอ
รูปที่ 14 วิธเี อารถออกจากหลม
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การบํารุงรักษารถไถเดินตามเปนสิ่งที่สําคัญ ถาสังเกตดูรถไถที่ใชกันอยูทั่วไปอาจจะ
พบวา บางครั้งสตารทเครื่องเทาไร ๆ ก็ไมยอมติด บางครั้งในขณะที่กําลังไถอยูสายพานเกิด
ขาด เครือ่ งรอนจัดจนนํ้าเดือดเปนไอพุง ออกมาอยางนากลัว ปญหาตาง ๆ เหลานีม้ สี าเหตุ
มาจากการบํารุงรักษาที่ไมถูกวิธีทั้งสิ้น
1. เครือ่ งยนต
เมือ่ ซือ้ รถไถเดินตามทีม่ เี ครือ่ งยนตตดิ มาดวย หรือถาไมมีก็จําเปนตองซือ้ เครือ่ งยนต
มาใส โดยปกติผขู ายจะใหหนังสือคูม อื การใชและการบํารุงรักษาเครื่องนั้นมาใหดวย หนังสือ
เลมนีค้ อื หัวใจสําคัญ ตองเปดอานเสมอ ๆ และปฏิบัตติ ามขัน้ ตอนตาง ๆ ทีแ่ นะนําไวอยาง

เครงครัด เครือ่ งยนตจะทํางานไดอยางดีเยีย่ มไมตอ งซอมแซมบอย ๆ อายุการใชงานจะยืน
นาน
ถาหากวาเปนเครื่องยนตใหมที่เพิ่งซื้อมา สิง่ แรกทีค่ วรจะตองทํา คือ การถายนํ้ามัน
เครือ่ ง คือเมื่อใชเครื่องไปไดประมาณ 7 วัน ใหทําการเปลีย่ นนํ้ามันเครือ่ ง เพราะเครือ่ งยนต
ใหมมชี น้ิ สวนทีเ่ คลือ่ นไหว และหนาสัมผัสของชิน้ สวนเหลานีย้ งั เขากันไมสนิท ทําใหเกิดมี
เศษเหล็กเล็ก ๆ หลุดออกมา ซึ่งจะถูกนํ้ามันเครือ่ งชะลางออกมา ดังนัน้ จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะ
ตองถายนํ้ามันเอาเศษเหล็กหรือเศษผงเหลานีอ้ อก ทั้งนี้เพื่อปองกันการสึกหรอของชิ้นสวนที่
เคลือ่ นไหวนัน้ ๆ เชน ปลอกสูบ, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, ชารฟ, ลูกปนกานสูบ ฯลฯ
1.1 การบํารุงรักษาเครือ่ งยนตประจําวัน
1.1.1 ตรวจดูระดับนํ้ามันเครือ่ งใหอยูใ นระดับทีพ่ อดี
1.1.2 ตรวจดูน้ําในหมอนํ้าใหเต็มอยูเ สมอ และใชน้ําทีส่ ะอาดเติมในหมอนํ้า
1.1.3 ตรวจดูระดับนํ้ามันโซลา พรอมทัง้ ตรวจดูอยาใหมนี ้ําอยูในไสกรองนํ้า
มันโซลา
1.1.4 ตรวจดูความดึงของสายพานพัดลม
1.2 การบํารุงรักษาเครือ่ งยนตทกุ ๆ 1,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 1 เดือน
ของการใชงาน
1.2.1 ทําความสะอาดไสกรองอากาศ ไสกรองอากาศทีม่ อี ยูใ นหมอกรอง
อากาศ ทําหนาทีด่ กั ฝุน ละอองตาง ๆ ไมใหเขาไปภายในกระบอกสูบ เชนเดียวกับขนจมูกที่
ทําหนาทีด่ กั ฝุน ละอองไมใหเขาไปภายในปอดเวลาสูดลมหายใจ ถาฝุน ละอองเล็ดลอดเขาไป
ไดจะทําใหกําลังอัดภายในกระบอกสูบลดลง นอกจากนัน้ ยังขัดถูกระบอกสูบและลูกสูบอยู
ตลอดเวลา ทําใหเกิดการสึกหรอเร็วกวาปกติสําหรับการทําความสะอาดนั้นเริ่มจากการถอด
หมอกรองอากาศออกมากอนแลวคลายนอตเปดฝาออก ดึงเอาไสกรองอากาศซึ่งมีลักษณะ
เปนกระบอกกลวงทําดวยเสนลวดอยูภ ายในออกมาลางดวยนํ้ามันโซลาธรรมดา อยาใชผง
ซักฟอกหรือนํ้ามันเบนซินลาง เพราะจะทําใหเสนลวดเกิดสนิม ซึง่ อาจจะเล็ดลอดเขาไปภาย
ในเครือ่ งยนตได เพราะฉะนั้นจึงตองลางไลกรองดวยนํ้ามันโซลาแตเพียงอยางเดียวเทานัน้
เวลาลางใหเทนํ้ามันโซลากรอกลงไปในไสกรองทางดานบนแลวเคาะกับพื้นเพื่อใหเศษผงที่
ติดอยูห ลุดออกไป การเคาะตองเคาะใหเต็มหนา อยาเอียง ไมเชนนั้นไสกรองจะบิดเสียรูปไป
ได เมือ่ สะอาดดีแลว ควรจะลางถวยและฝาครอบของหมอกรองอากาศดวย หรือใชผาสะอาด
ๆ ชวยเช็ดใหแหงก็ได เสร็จแลวจึงเติมนํ้ามันเครือ่ งชนิดเดียวกับทีใ่ ชเติมเครือ่ งยนต ซึ่งก็คือ
เบอร 30 หรือเบอร 40 ลงไปจนถึงขีดสูงสุดที่กําหนดไวที่ขางถวย นํ้ามันเครือ่ งทีเ่ ติมลงไปนี้

จะทําหนาทีก่ รองอากาศ โดยการดักฝุน ใหตกอยูใ นนํ้ามันเครือ่ ง ดังนัน้ การเติมนํ้ามันจึงไม
ควรจะเติมนอยหรือมากเกินไป ถาเติมนอยเกินไปนํ้ามันเครื่องก็ไมสามารถจะดักฝุนไดเพียง
พอ ถามากเกินไปโอกาสที่นํ้ามันเครื่องจะเล็ดลอดเขาไปภายในกระบอกสูบจะมีมาก หลัง
จากเติมนํ้ามันเครื่องแลวจึงใสไสกรองอากาศลงไป ปดฝาใหสนิทกอนทีจ่ ะนําไปติดตัง้ ไวท่ี
เดิม ระวังอยาใหเอียง เพราะถาเอียงแลวนํ้ามันเครือ่ งทีอ่ ยูภ ายในจะเอียงตาม ทําใหกรอง
อากาศไดไมดเี ทาทีค่ วร
1.2.2 ทําความสะอาดไสกรองนํ้ามันเครือ่ ง เริม่ จากการคลายนอตสําหรับ
ถายนํ้ามันเครือ่ งออกกอน แลวจึงดึงนอตและไสกรองออกมา ปลอยใหน้ํามันเครือ่ งเกาไหล
ออกมาจนหมด ในขณะเดียวกันก็นําไสกรองนํ้ามันเครือ่ งทีถ่ อดออกมาไปลางในนํ้ามันโซลา
ทีส่ ะอาด เพื่อลางฝุนละอองหรือสิ่งสกปรกตาง ๆ ทีต่ ดิ อยูใ หหมดไป เมีอ่ สะอาดแลวจึงนําไป
ใสไวที่เดิม ขันนอตใหแนนแลวก็เติมนํ้ามันเครื่องใหมลงไปใหไดระดับตามที่ขีดไวในกานวัด
ระดับนํ้ามันเครือ่ งพอดี
1.2.3 ทําความสะอาดไสกรองนํ้ามันเชือ้ เพลิง เริ่มจากการปดกอกนํ้ามันเชือ้
เพลิงกอน แลวก็ถอดถวยแกวกรองนํ้ามันเชือ้ เพลิงออก รวมทั้งไสกรองนํ้ามันเชือ้ เพลิงทีอ่ ยู
ภายในดวย นําไสกรองและถวยแกวไปลางใหสะอาดดวยนํ้ามันโซลาทีส่ ะอาด แลวทําใหแหง
โดยการสะบัดไปมาหรือใชลมเปา หลังจากแหงแลวก็ตรวจดูไสกรองใหเรียบรอยกอนทีจ่ ะนํา
ไปใสไวที่เดิม ปดถวยแกวและหมุนลอคใหแนนพอสมควร แตถาพบวาไสกรองชํารุดก็เปลีย่ น
ใหม เพราะไสกรองที่ฉีกขาดจะกรองสิ่งสกปรกไมได ถาบังเอิญสิ่งสกปรกแปลกปลอมเขาไป
ไดจะทําใหปม หัวฉีดอุดตันนํ้ามันถูกฉีดออกไปไมสะดวก เครือ่ งยนตจะเดินไมเรียบ เกิด
อาการกระตุกนอกจากนัน้ ยังทําใหหวั ฉีดและลูกปม เสียหายอีกดวย
นอกจากการบํารุงรักษาไสกรองตาง ๆ แลว ควรจะคํานึงถึงระบบระบายความรอน
ดวย เพราะเมือ่ เครือ่ งยนตยง่ิ ทํางานมากก็ยง่ิ รอน เมือ่ ยิง่ รอนก็ยง่ิ เผาผลาญนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ดังนัน้ จึงควรดูแลพัดลมและหมอนํ้าใหดี หมอนํ้ามีไวใสนํ้าสําหรับระบายความรอน ตอง
เปลีย่ นและเติมใหมนี ้ําเต็มอยูเ สมอ อยาลืมเปลีย่ นนํ้าทุก ๆ เดือน และระวังอยาเปลีย่ นนํ้า
ขณะทีเ่ ครือ่ งยนตกําลังทํางานหรือเมือ่ ดับเครือ่ งใหม ๆ เพราะเครื่องปรับตัวไมทันจะทําให
เกิดความเสียหายขึน้ ได เชน ลูกสูบราว เปนตน นํ้าทีใ่ ชเติมควรเปนนํ้าสะอาด เชน นํ้าฝน
หรือนํ้าบอ สําหรับนํ้ากระดางหรือนํ้าที่สกปรกนั้นไมควรใชเพราะจะไปทําใหเกิดตะกรันหนา
ภายในเครือ่ งยนตทําใหการระบายความรอนไมดี

1.3 การบํารุงรักษาเครือ่ งยนตทกุ ๆ 2,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 2 เดือนของ
การใชงาน
1.3.1 ตรวจดูความเรียบรอยทัว่ ๆ ไป เชน ความแนนของนอตสกรู เปนตน
1.3.2 ตั้งวาลวใหม โดยอาศัยชางทีม่ คี วามชํานาญเปนผูตรวจสอบ
1.3.3 ตรวจสอบหัวฉีด โดยชางผูช ํานาญ
2. อุปกรณทใ่ี ชรว มกับรถไถเดินตาม
2.1 ไถหัวหมู
2.1.1 ลางดินและแซะเอาเศษหญาทีต่ ดิ กับตัวไถออกใหหมด ถาพบ
สวนทีฉ่ กี ขาดหรือบิดเบีย้ วควรซอมแซมใหเรียบรอย
2.1.2 ปองกันตัวไถและสวนทีต่ ดั ดินไมใหเปนสนิม ดวยการทาจารบี
หรือนํ้ามันขีโ้ ลหรือนํ้ามันเครือ่ งเกาทีไ่ ดจากการเปลีย่ นนํ้ามันเครือ่ ง
2.1.3 เก็บไถไวในที่รม
2.1.4 ใชแผนไมรองตัวไถไมใหสัมผัสกับดิน เพื่อปองกันความชื้น

2.2 ไถจาน
2.2.1 ระหวางเวลาที่ใชงานหรือขณะไถ ตองมีการอัดจารบีเขาไปตาม
ขอตอตาง ๆ และชิน้ สวนทีเ่ คลือ่ นทีเ่ ปนประจํา นอกจากนัน้ ยังจําเปนตองขันนอตทีห่ ลวม
แตถาคิดจะไมใชไถเปนระยะเวลาหลาย ๆ วัน ก็ควรจะชะโลมนํ้ามันไว เพื่อปองกันสนิม
2.2.2 ระหวางที่ไมใชงานหรือเก็บ ตองใชจารบีหรือนํ้ามันขีโ้ ลทาผิว
จานไถสวนที่พลิกดิน ซึ่งมันเปนเงา เพื่อปองกันสนิม แตกอ นทีจ่ ะทาควรจะลับคมจานไถเสีย

กอนในกรณีทใ่ี ชงานจนทือ่ การลับคมนัน้ ตองลับทางดานเดิมทีล่ บั มาจากโรงงาน สวนลูก
ปนรูปกรวยนั้น ถาไมใชแบบที่อัดจารบีไวสําเร็จก็จําเปนที่จะตองอัดจารบีเขาไปใหม หลัง
จากนัน้ ตองตรวจสอบดูวา คานไถคดงอหรือไม กอนทีจ่ ะนําไปเก็บไวในรมโดยไมถูกฝน และ
ไมวางอยูบนพื้นดิน สําหรับการตรวจสอบคานไถนั้น ตองนําชุดไถไปวางบนพื้นเรียบ ถาไถ
แตละตัวไมขนานกัน ทัง้ ในแนวตัง้ และแนวราบ แสดงวา คานไถคดงอ

3. สวนประกอบอืน่ ๆ ของรถไถเดินตาม
3.1 หองเฟอง ในหองเฟองมีเฟองเกียรที่ขบกันขณะหมุน ดังนัน้ จึงตองมีน้ํา
มันเกียรหลอลืน่ อยูต ลอดเวลาเพือ่ ปองกันการสึกหรอ ถาซื้อรถใหมก็ควรจะเติมนํ้ามันเกียร
เบอร 140 จํานวน 10 ลิตร หรือเทากับจํานวนที่ระบุไวในหนังสือคูมือที่ใหมากับรถ หลัง
จากใชงานแลวก็คอยตรวจตราดูรอยรัว่ ซึมอยูเ สมอ เมื่อพบก็แสดงวา นํ้ามันเกียรลดนอยลง
จงซอมรอยรัว่ เสียกอนทีจ่ ะเติมนํ้ามันเกียรลงไป
3.2 คันบังคับ รถไถเดินตามทุกประเภทมีคนั เรงและสายคันเรงทีต่ อ งปรับตัง้
ใหเครือ่ งเดินเบาทีส่ ดุ จนเครือ่ งดับได เพือ่ เวลาฉุกเฉินหรือเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ จะไดดบั เครือ่ งได
ทันทีโดยไมตอ งดึงปุม ดับทีเ่ ครือ่ งยนต เมือ่ ปรับตัง้ แลวก็ควรจะหยอดนํ้ามันเครื่องลงไปใน
สายคั น เร ง เพื่ อ หล อ ลื่ น ด ว ยสําหรั บ ก า นชั ก สายพานที่ ต อ อยู กั บ ขาลู ก เตะสายพานนั้ น
สามารถปรับได ในกรณีทส่ี ายพานหยอนก็เลือ่ นกานชักสายพานใหสน้ั ลง ลูกเตะสายพานจะ
ลอยตัวสูงขึน้ โดยไมจําเปนตองเลือ่ นเครือ่ งยนตใหเสียเวลา ในกรณีทส่ี ายพานสุดแลวยัง
หยอนอีก ตองยึดกานชักใหมากทีส่ ดุ แลวจึงเลือ่ นเครือ่ งยนตไปขางหนาจนสายพานเกือบตึง
สวนมูเ ลของเครือ่ งยนตและมูเ ลของรถไถนัน้ ตองอยูใ นแนวทีต่ รงกัน มิฉะนัน้ สายพานจะ

หลุดออกได สําหรับลูกเตะสายพานนัน้ ก็ตอ งอัดจารบีใหเต็มอยูเ สมอ เพือ่ วาเวลาโยกคันชัก
สายพานจะไดไมฝด
ถาเปนรถไถเดินตามแบบบีบเลี้ยว ควรจะตั้งปรับกานบีบเลี้ยวใหกวางพอดีที่
จะบีบ แลวหมัน่ หยอดนํ้ามันเครือ่ งเพือ่ หลอลืน่ ตรงจุดหมุนหรือบริเวณทีเ่ หล็กกับเหล็กเสียด
สีกนั อยูเ สมอ นอกจากนัน้ ในระหวางใชงานหามบีบกานบีบเลีย้ วแชไวตลอดเวลา ถาจะบีบให
เลีย้ วควรบีบทันที เสร็จแลวปลอย
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หลังจากเสร็จงานในไรนาแลว ถาตองการหยุดใชรถไถเดินตามมากกวาครึง่ เดือนขึน้
ไป ควรจะมีการปฏิบัติกอนการเก็บรักษาใหถูกวิธีเพื่อที่จะไดนํากลับมาใชไดสะดวก เชน
สตารทติดไดงา ย สนิมไมจับเขรอะ สิ่งสําคัญประการแรกคือการทําความสะอาดทุกสวนของ
รถ รวมทัง้ เครือ่ งยนต สําหรับในสวนของเครือ่ งยนตนน้ั ใหปด กอกนํ้ามันเชือ้ เพลิง โดยผลัก
ปุมนํ้ามันเชื้อเพลิงไปที่ตําแหนงปดแลวจึงเติมนํ้ามันเชือ้ เพลิงใหเต็มถัง เพื่อกันไมใหมีที่วาง
สําหรับเกิดสนิม ตอจากนัน้ จึงถายนํ้าออกจากหมอนํ้าใหหมด ไมใหมีตะกอนหรือสิ่งสกปรก
หลงเหลืออยูภ ายใน แลวจึงเติมนํ้าสะอาด เชน นํ้าฝนหรือนํ้าบอลงไปใหเต็ม ตอมาใหทํา
ความสะอาดไสกรองนํ้ามันเครือ่ ง และเปลีย่ นนํ้ามันเครือ่ งเสียใหมกอ นทีจ่ ะเติมนํ้ามันใหมให
เต็มจนถึงขีดทีก่ ําหนด ถาเติมไมเต็มจะเกิดสนิมขึ้นบริเวณที่วางภายในถัง เมื่อเสร็จแลวก็
ถอดหมอกรองอากาศออกมาเพือ่ ทําความสะอาดไสกรองอากาศ
อยาใหมฝี นุ ผงหรือสิง่
สกปรกเหลือติดอยู แตกอ นทีจ่ ะใสหมอกรองอากาศตองหยอดนํ้ามันเครือ่ งลงไปในทอทีเ่ อา
หมอกรองออก 7-8 หยด แลวหมุนเครือ่ งยนตไปตามทิศทางหมุน 4-5 รอบ เพื่อใหนํ้ามัน
เครือ่ งลงไปชะโลมชิน้ สวนตาง ๆ ภายในกระบอกสูบ เชน แหวนลูกสูบ ผนังกระบอกสูบ ซึ่ง
เปนการปองกันสนิมไดดี สําหรับการหมุนเครือ่ งรอบสุดทายนัน้ ใหหมุนจนกระทัง่ ลูกสูบขึน้
ไปอยูใ นตําแหนงศูนยตายบนในจังหวะอัดสูงสุด หรือในตําแหนงทีร่ สู กึ ตึงมือทีห่ มุนมากทีส่ ดุ
ในจังหวะนีล้ น้ิ ทัง้ สองของเครือ่ งยนตจะปดสนิท ไมมสี ง่ิ สกปรกเล็ดลอดเขาไปภายในเครือ่ ง
ได เมือ่ เสร็จแลวก็ควรจะใชพลาสติกคลุมเครือ่ งยนตไวไมใหฝนุ ละอองหรือสิ่งสกปรกเขาไป
เกาะ โดยเฉพาะอยางยิง่ สวนของทอไอเสียเพราะไมเชนนัน้ เมือ่ ฝนตก นํ้าฝนอาจจะเล็ดลอด
เขาไปภายในจนถึงลูกสูบได และเปนสาเหตุทําใหเกิดสนิมซึง่ จะเปนอันตรายตอเครือ่ งยนต
ได
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