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ความปลอดภัยส�าหรับรถแทรกเตอร์ 
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ควำมปลอดภัยส�ำหรับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงกำรเกษตร
เฉพำะผู้ปฏิบัติงำนไม่กี่รำยเท่ำนั้นที่ได้รับ "รำงวัล" ในกำรใช้งำนรถแทรกเตอร์ของเขำ 
อย่ำงปลอดภัย รำงวัลของผู้ปฏิบัติงำนเหล่ำนี้ คือชั่วโมงกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ พวกเขำ 
มิต้องตกเป็นเหยื่อ ของกำรประสบอุบัติเหตุ และทนทุกข์ทรมำน ต่อควำมเจ็บปวดของกำรได้รับ
บำดเจ็บ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ท�ำอย่ำงไรถึงจะได้ชื่อว่ำเป็น "ผู้ปฏิบัตงำนอย่ำงปลอดภัย"?
สิ่งแรก, ตัวท่ำนเองจะต้องตั้งใจอย่ำงแน่วแน่ว่ำ จะไม่มีอุบัติเหตุใดๆ ที่จะมำท�ำลำยโอกำสแห่ง
ควำมสุข ในกำร ด�ำเนินธุรกิจ และชีวิตของท่ำน เพื่อให้บรรลุผลดังนี้, ท่ำนต้องปฏิบัติอยำ่งตั้งใจ 
ต่อตัวอุบัติเหตุ; เรียนรู้ทักษะที่จ�ำเป็น ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนอยำ่งปลอดภัย ใช้ควำมรู้และทักษะ
เหล่ำนี้อยำ่งสม�่ำเสมอ เพื่อปกป้องตัวของท่ำนเอง และผู้อื่น
ในบทนี้ได้กลำ่วถึง ควำมรู้ทั่วไปที่จ�ำเป็น ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย, ส่วนข้อแนะน�ำเฉพำะ
อย่ำง ในหัวข้ออื่นๆ จะถูกกล่ำวไว้ในบทต่อๆไป

รถแทรกเตอร์
ผู้ที่ปฏิบัติงำนกับรถแทรกเตอร์ได้อย่ำงปลอดภัย, โดยใช้ควำมรู้ และทักษะของเขำ, ต้องมี 
ควำมรับผิดชอบ ใน 7 ข้อ นี้เข้ำด้วยกัน:
•	 รถแทรกเตอร์ของเขำ มีไว้ใช้เฉพำะกับงำน ที่ได้รับกำรออกแบบไว้เพื่อใช้เทำ่นั้น
•	 พวกเขำให้กำรบ�ำรุงรักษำรถแทรกเตอร์ อย่ำงสม�่ำเสมอ และถูกต้อง ตำมคู่มือกำรใช้งำน
•	 ท�ำกำรตรวจสอบ ก่อนออกปฏิบัติงำนจริง
•	 ขณะท�ำกำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง – พวกเขำปฏิบัติอยำ่งใส่ใจ เพื่อหลีกเลี่ยง อันตรำยจำกไฟ

ไหม้ และ กำรระเบิด
•	 ขณะท�ำกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ และขณะท�ำกำรหยุดรถ – พวกเขำปฏิบัติ ตำมขั้นตอนที่

แนะน�ำไว้ทั้งหมด
•	 พวกเขำใช้มำตรกำรเฝ้ำระวัง ขณะปฏิบัติงำนกับเครื่องมือ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
•	 ขณะท�ำกำรลำกเครื่องมือ และเครื่องทุ่นแรง, พวกเขำใช้วิธีกำรสร้ำงควำมปลอดภัย ที่เหมำะ

สม

การใช้รถแทรกเตอร์เฉพาะกับงาน ที่ได้รับการออกแบบ
ไว้เพื่อใช้เท่านั้น 
รถแทรกเตอร์ได้ รับกำรออกแบบ เพื่อปฏิบัติงำน ในขอบข่ำยที่กว้ำง รวมถึงงำนทำงกำรเกษตร 
ยกตัวอย่ำงเช่น:
•	 ส่งก�ำลังให้กับเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ, ผ่ำนตัวถ่ำยทอดก�ำลัง หรือระบบไฮครอลิกของเครื่อง
•	 กำรขนย้ำยของเครื่องมือ ที่ขับเคลื่อนไม่ได้ด้วยตัวเอง
•	 กำรขนย้ำยเครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือ จำกจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง
•	 กำรลำกเครื่องมือขนำดใหญ่ที่ใช้ในกำรเตรียมดิน

หมายเหตุ: ในบทนี้ กล่าวถึง ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ส่วนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หาอ่านได้  
ในคู่มือการใช้เครื่องมือของท่าน, ตามกฎหมาย ("มาตรฐานความปลอดภัยในที่ท�างาน, ความปลอดภัยใน
เครื่องจักรการเกษตร ปี1988") ผู้จัดจ�าหน่ายทุกราย ต้องจัดท�าคู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน และกฎความปลอดภัย 
เป็นภาษาฮีบรู ไว้คู่กับเครื่องมือด้วย
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เพื่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนที่หลำกหลำย, รถแทรกเตอร์เหลำ่นี้ มีคุณลักษณะพิเศษที่ 
แตกตำ่งกับออกไปตำม: 
•	 ขนำดของเครื่องยนต์ 
•	 ระดับกำรส่งก�ำลังเฉียบพลันมำกมำยหลำยแบบ
•	 ระบบพวงมำลัยตอบสนองเร็ว
•	 ช่วงกว้ำงระหว่ำงล้อที่ปรับได้
•	 ควำมสูงของช่วงระหว่ำงท้องรถกับพื้นดิน
•	 กำรรับแบ่งน�้ำหนักที่ตำ่งกันระหว่ำงล้อหน้ำ และ หลัง
•	 เบรกแยกออกจำกกันของล้อหลังแต่ละข้ำง
•	 แขนยกไฮดรอลิก
•	 ระบบควบคุมตอบสนองด้วยพลังไฮดรอลิก
•	 เครื่องมือที่ต่อบังเหียนเขำ้กับระบบไฮดรอลิก
•	 วิธีกำรต่อเครื่องมือเขำ้กับโครงสร้ำงรถของรถแทรกเตอร์
•	 ตัวส่งก�ำลัง (P.T.O) ใช้ในกำรลำก และต่อเครื่องมือ
•	 วิธีกำรเพิ่ม ตัวถ่วงน�้ำหนัก และล้อ (ล้อคู่)
•	 ตัวล็อคเฟืองท้ำย
คุณลักษณะพิเศษที่ต่ำงกัน ท�ำให้รถแทรกเตอร์สำมำรถปฏิบัติงำนได้อยำ่ง 
ประสิทธิภำพ ในสำยงำนเกษตรที่กว้ำงออกไป และยังเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน  
กำรออกแบบเครื่องจักรที่ดี เพื่อปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรออกแบบไว้, สำมำรถลดอันตรำย  
ที่เกี่ยวข้องขณะปฏิบัติงำน 

ใช้รถแทรกเตอร์ เฉพาะกับงาน ที่ได้รับการออกแบบ ไว้เพื่อใช้เท่านั้น

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และเครื่องมือแหล่งจ่ายก�าลังระยะไกล

ลากเครื่องทุ่นแรงขนย้าย
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รถแทรกเตอร์ มิได้ถูกออกแบบไว้ให้ความเพลิดเพลิน และเพื่อความบันเทิง

ลักษณะเฉพำะตัวของรถแทรกเตอร์ อำจก่อ 
ให้เกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำน และสิ่งรอบข้ำง ขณะ
ใช้งำนอยำ่งไม่เหมำะสม หรือ ละเลยต่อวิธีกำรใช้  
ยกตัวอยำ่งเช่น: กำรเลี้ยวในวงแคบ โดยเหยียบเบรค
ล้อหลังเพียงข้ำงเดียว และมิได้ลดควำมเร็วลง – อำจ
ท�ำให้รถพลิดคว�่ำได้ หรือกำรปล่อยคลัตช์อยำ่งรวดเร็ว 
ในขณะลำกของหนัก, อำจท�ำให้รถแทรกเตอร์ กระดก
กลับหัว, ถือเป็นอันตรำยอย่ำงมำก หำกท�ำควำม
สะอำด, ให้กำรบ�ำรุงรักษำ หรือปรับ เครื่องทุ่นแรง ที่
ได้รับก�ำลังจำกตัวส่งก�ำลัง (P.T.O) โดยไม่ปลดกำร
จำ่ยก�ำลังออก และดับเครื่องยนต์ก่อน เหตุกำรณ์
ลักษณะนี้, ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงขึ้น บ่อยครั้ง

เพื่อประโยชน์สูงสุดของเครื่องมือป้องกันต่ำงๆ ที่ติด
ตั้งไว้กับรถแทรกเตอร์ และป้องกันอุบัติเหตุ, ให้จ�ำไว้เสมอว่ำ: 
•	 รถแทรกเตอร์ของท่ำน มีไว้ใช้เฉพำะกับงำน ที่ได้รับกำรออกแบบไว้เพื่อใช้เทำ่นั้น 
•	 รถแทรกเตอร์ มิได้ถูกออกแบบไว้ให้ควำมเพลิดเพลิน และเพื่อควำมบันเทิง
•	 ท่ำนเป็นผู้มีหน้ำที่ ในกำรปฏิบัติตำมทุกขั้นตอน และข้อปฏิบัติ ที่ลงไว้ในคู่มือผู้ใช้งำน

คู่มือใช้งาน เป็นตัวชี้ทางชั้นเยี่ยม ในความปลอดภัย

ก่อนเริ่มกำรใช้งำนรถแทรกเตอร์ของท่ำนแต่ละครั้ง, ตรวจสอบรถ ด้วยควำมเอำใจใส่ ดังเช่น
นักบินท�ำกำรตรวจสอบเครื่องบินก่อนบิน ให้ท�ำกำรตรวจสอบส่วนประกอบของรถแทรกเตอร์  
ดังต่อไปนี้: 
•	 ยำง
•	 ฝำครอบ
•	 แท่นยืน และขั้นบันได
•	 ท่อน�้ำเชื้อเพลิง และ ท่อไฮดรอลิก 
•	 กำรปรับเบำะนั่ง
•	 ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นจำกที่นั่งขับ
•	 เบรก
•	 พวงมำลัย
•	 อุปกรณ์ให้แสงสวำ่ง
•	 สวิตช์เซฟตี้ ซึ่งยอมให้เครื่องยนต์สตำร์ทได้ ขณะอยู่ในเกียร์วำ่งเท่ำนั้น
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การตรวจสอบ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

ความปลอดภัย เริ่มต้นด้วย การตรวจสอบ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

กำรตรวจสอบ อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว มีควำมจ�ำเป็นเช่นเดียวกัน:
 เสื้อผำ้ของท่ำน มีขนำดพอดีตัวหรือไม่? (หำกหลวมเกินไป หรือไม่รัดกุม อำจเข้ำไปเกี่ยวกับ

ส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องได้ และดึงตัวเขำ้ไปเกี่ยวด้วย)
 รองเทำ้ของทำ่น อยู่ในสภำพดีหรือไม่? กันลื่นหรือเปล่ำ? เชือกผูกรองเทำ้ผูกไว้แน่นหนำ

หรือยัง?
ข้อก�าหนดเหล่านี้ ได้บังคับไว้ ในมาตรฐานความปลอดภัยในที่ท�างาน!

ยำง
 สังเกตุหำรอยแตก และรอยตัด รอบด้ำนข้ำงของยำง – ยำงรถที่มีต�ำหนิ จะระเบิดไม่ชำ้ก็เร็ว, 
หำกเกิดกรณียำงระเบิดขณะขับรถอยู่ ท่ำนจะเสียกำรควบคุมของรถ

รอยตัด

พื้นผิวที่ไม่เรียบ

สภาพของยาง ที่เป็นอันตราย

 ตรวจสอบควำมดันอำกำศภำยในของยำง – ในกรณีที่ล้อยำงมีควำมดันน้อยกว่ำระดับที่ 
ระบุไว้, จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยภำยใน และหำกควำมดันมีมำกเกินไป, จะท�ำให้ล้อหนำ้ 
อัดตัวลงดันมำกขึ้นกับพื้นแข็ง และสร้ำงควำมเสียหำยภำยในแก่ล้อได้
 ขณะขับอยู่บนพื้นถนนที่ขรุขระ – ให้ลดควำมเร็วลง, ไม่ว่ำกรณีใดๆ พยำยำมอยำ่ให้ล้อหน้ำ
กระแทกเข้ำกับพื้น ผู้ขับขี่ต้องพยำยำม ควบคุมพวงมำลัยไว้เป็นอยำ่งดี
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ฝำครอบ
ตำม มาตรฐานความปลอดภัย ในที่ท�างาน (ความปลอดภัยในเครื่องมือการเกษตร) ปี 
1988 บทที่ 18 – การตรวจสอบความปลอดภัย:
"ห้ำมมิให้ผู้ใด ส่งต่อเครื่องทุ่นแรงเกษตร แก่ผู้อื่นเพื่อปฏิบัติงำน, โดยปรำศจำกกำรตรวจ
สอบก่อนกำรใช้งำน วำ่ฝำครอบป้องกัน และกลไกควำมปลอดภัยทุกตัว อยู่ในสภำพสมบรูณ์
และใช้งำนได้"

 ตรวจดูให้แน่ใจว่ำฝำครอบทุกตัว อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง – หนำ้ที่ของมันคือป้องกัน 
ตัวผู้ใช้จำกส่วนที่เคลื่อนที่ และ จุดบีบรัด, ส่วน "เพลำอ�ำนวยก�ำลัง" ต้องถูกปิดไว้ตลอดเวลำ 
ตรวจดูวำ่ ฝำครอบส่วนประกอบทุกส่วนที่ได้รับกำรถ่ำยก�ำลัง ติดอยู่ประจ�ำที่ (ข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับฝำครอบตัวส่งก�ำลัง กลำ่งไว้ใน "อุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับกำรถำ่ยทอดก�ำลัง")

แท่นยืนและขั้นบันใด 
 ก�ำจัดโคลน, ครำบน�้ำมัน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่สะสมอยู่บนแท่นยืน และบริเวณพื้นห้องขับ 
และ ขั้นบันได 
 เคลื่อนยำ้ยเครื่องมือ, สำยพ่วงเคเบิ้ล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่บนพื้นห้องปฏิบัติงำนออก –  
เพรำะอำจเข้ำไปขวำงกำรเคลื่อนตัวของแป้นเหยียบได้, และ / หรือ เป็นสำเหตุให้ลื่นล้มบน
พื้น และ / หรือ ตกจำกตัวรถได้

ท่อน�้ำมันเชื้อเพลิงและท่อไฮดรอลิก 
ตรวจดูสภำพทั่วไป ของท่อส่งเชื้อเพลิง และท่อไฮดรอลิก: กำรรั่วของน�้ำมันเชื้อเพลิงในท่อ 
และข้อต่อ เป็นอันตรำยท�ำให้เกิดกำรติดไฟ (และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) หำกควำมดันหรือปริมำณ 
ของน�้ำมันไฮดรอลิกในท่อส่งลดลง, โดยเป็นผลจำกกำรรั่วไหล, อำจท�ำให้เสียก�ำลังในกำรเลี้ยว, 
ก�ำลังในกำรเบรก และเสียกำรควบคุมของอุปกรณ์ต่อพ่วงสำมจุด
น�้ำมันไฮดรอลิก และน�้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ที่ระดับแรงดันสูง และเป็นอันตรำยอย่ำงยิ่ง – 
ระบบไฮดรอลิก และ ระบบเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล มีแรงดันปกติค่อนข้ำงสูง – มำกกวำ่ 
140 บำร์ (สูงกว่ำแรงดันที่สำมำรถฉีดของเหลวเขำ้สู่ผิวหนังได้) กำรรั่วไหลออกจำกระบบ ที่มี
แรงดันสูง มีควำมอันตรำยสูง ของเหลวที่มีแรงดันสูง สามารถทะลุ เข้าผิวหนัง และท�า
อันตรายร้ายแรงได้ 

ระวังการสัมผัสถูกของเหลว ฉีดในความดันสูง

 ก่อนปลดท่อน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือท่ออื่นๆ, ให้ปล่อยแรงดันในระบบออกก่อน ปิดข้อต่อตำ่งๆ
ให้แน่น แล้วค่อยเพิ่มแรงดันเข้ำใหม่อีก
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 พยำยำมอย่ำยื่นมือหรือตัว เข้ำใกล้รูรั่ว ที่มีของเหลวพุงออกมำด้วยแรงดันสูง ส่วนใหญ่แล้ว
เรำไม่สำมำรถสังเกตุ เห็นรอยรั่วด้วยตำเปล่ำได้, ห้ำมท�ำกำรส�ำรวจรอยรั่ว โดยวิธีใช้มือเปล่ำ
สัมผัส! ให้ใช้แว่นขยำยส่อง หรือ เลื่อนแผ่นกระดำษแข็ง ขนำบไปตำมท่อส่ง 
 ในกรณีได้รับของเหลวฉีดผำ่นเข้ำไปในผิวหนัง – ต้องล้ำงออกทันทีและเขำ้รับกำรรักษำจำก
แพทย์แผนปัจุบันโดยเร็วที่สุด โดยแพทย์ที่ให้กำรรักษำต้องเป็นผู้ที่มีควำมช�ำนำญ  
ในบำดแผลลักษณะนี้ ไม่อย่ำงนั้นท่ำนอำจเสี่ยงต่อกำรเน่ำเปื่อยได้
 ท�ำกำรเปลี่ยนท่อส่ง, ข้อต่อที่ช�ำรุดออก และต่อปิดให้สนิท เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บจำก  
น�้ำมันไฮดรอลิกที่พุงออกมำด้วยแรงดันสูง, ป้องกันกำรสูญเสียก�ำลังในกำรขับ, ก�ำลังในกำร
เบรก และสูญเสียกำรควบคุมของแขนยกคำนลำกแบบสำมจุด ตรวจดูว่ำจุดข้อต่อทุกจุดมี
ควำมแน่นหนำพอ
 ก่อนท�ำกำรปลดท่อ หรือข้อต่อ ตรวจดูว่ำ แรงดันน�้ำมันได้ถูกปล่อยออกจำกระบบแล้ว  
แรงดันของน�้ำมันดีเซล จะลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ กำรปล่อยแรงดันในระบบ 
ไฮดรอลิก ท�ำได้โดย: วำงเครื่องมือทุ่นแรงลงที่พื้น, ดับเครื่องยนต์, เลื่อนคันโยกควบคุม 
ไฮดรอลิกกลับไปมำหลำยๆรอบ (กำรบ�ำรุงรักษำ และข้อก�ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัย  
หำอำ่นได้ในบท "กำรบ�ำรุงรักษำ และดูแล เครื่องมือทุ่นแรงกำรเกษตร") 

ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นจำกห้องขับ
ในกำรใช้งำนรถแทรกเตอร์ได้อย่ำงปลอดภัย, ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นที่ดี ในทุกทิศทำง มี
ควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำก

 ตรวจดูว่ำหน้ำต่ำงทุกด้ำนวำ่สะอำด (หำกจ�ำเป็น, ท�ำควำมสะอำดเสีย), ที่ปัดน�้ำฝนท�ำงำน
เป็นปกติ, กระจกมองข้ำงทุกบำนได้รับกำรติดตั้ง, ปรับ และท�ำควำมสะอำด

เมื่อหน้าต่างทุกด้านสะอาด, กระจกมองข้างถูกปรับ และ
ที่ปัดน�้าฝนท�างานปกติ รถแทรกเตอร์พร้อม

ท�างาน อย่างปลอดภัย

ท�าความสะอาดหน้าต่าง

ตรวจสอบการท�างานที่ปัดน�้าฝน
ปรับกระจกมองข้าง 
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ห้ำมล้อ(เบรก)
 ตรวจสอบเบรกของรถแทรกเตอร์ ก่อนขับรถออกไป และขณะเคลื่อนตัวอยำ่งชำ้ๆ หำกรถติด
เบรกพำวเวอร์, ให้สตำร์ทเครื่อง แล้วเหยีบแป้นเบรกทีละขำ้งอยำ่งระมัดระวัง เพื่อตรวจสอบ
กำรท�ำงำน แป้นเหยีบเบรกจะ ต้องตอบสนองได้ดี และช่วงว่ำงในกำรเบรก (จนกวำ่จะท�ำกำร
เบรกจริง) ต้องไม่เกินตำมที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือ จำกนั้นท�ำกำรล็อคแป้นเหยีบเบรกทั้งสองขำ้ง
เข้ำด้วยกัน, แล้วขับออกไปอย่ำงชำ้ๆ, ปล่อยคลัตซ์ และเหยีบแป้นเบรก หำกกำรเบรกเป็นไป
อยำ่งไม่เท่ำกัน – ตัวรถจะเบี่ยงออกนอกเส้นทำง ในกรณีที่ผลกำรทดสอบเบรกไม่ผ่ำนตำมที่
ได้ก�ำหนดไว้, ให้ท�ำกำรปรับ ตำมวิธีกำรในคู่มือ, หรือน�ำรถเข้ำปรับในอู่ซ่อม

ก่อนขับออกไป, ตรวจสอบ การท�างานของเบรก และแน่ใจว่า 
แป้นเหยีบเบรกทั้งสองข้าง ท�างานเป็นปกติ

พวงมำลัย
ส�ำหรับกำรทดสอบพวงมำลัย, หมุนพวงมำลัยไปทำงซ้ำยและขวำ สังเกตุ "ช่วงว่ำงในกำรเลี้ยว" 
(กำรหมุนของพวงมำลัยจนกว่ำล้อจะตอบสนอง) กำรตอบสนองควรเป็นไปอยำ่งทันทีทันใด โดย
ปรำศจำกกำรหมุนโดนอิสระของเฟืองเลี้ยว รถแทรกเตอร์ที่ติดพวงมำลับพำวเวอร์ ต้องได้รับกำร
ตอบสนองแม้กระทั่งต่อกำรหมุนพวงมำลัยบังคับด้วยแรงนิ้วเพียงนิ้วเดียว

อุปกรณ์ให้แสงสวำ่ง
ตำมประมวณกฎหมำยกำรขนส่ง, ต้องท�ำกำรเปิดไฟ ขณะขับยำนพำหนะบนถนนรำดยำง, หลัง
พระอำทิตย์ตกดิน และในระหว่ำงวัน ขณะที่ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นไม่ดี

เพื่อความปลอดภัย มองให้เห็น 
และ ถูกมองให้เห็น
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 ขณะขับอยู่บนถนนรำดยำง – ให้เปิดสัญญำณไฟกระพริบฉุกเฉิน ทั้งในเวลำกลำงวัน และ
กลำงคืน รถแทรกเตอร์จะได้เป็นที่สังเกตุเห็นได้ง่ำย เพื่อเตือนว่ำเป็นรถที่วิ่งด้วยควำมเร็วต�่ำ
 หำกต้องท�ำกำรใช้สัญญำณไฟ, ตรวจดูให้แน่ใจวำ่ไฟทุกดวง ท�ำงำนได้ตำมปกติก่อนเริ่มออก
ปฏิบัติงำน ตรวจสอบ และ ปรับหลอดไฟ ตำมระยะเวลำที่แนะน�ำไว้ในคู่มือผู้ใช้

กำรปรับเบำะนั่งขับ
เบำะนั่งขับที่ดี ต้องสำมำรถปรับได้ตำมขนำด และน�้ำหนัก ของผู้ขับขี่ เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือน 
และปกป้องร่ำงกำยจำก กำรโยก และ กระโดด ขณะขับอยู่บนทำงที่ยำกล�ำบำก

 จ�ำเป็นต้องตรวจดู ต�ำแหน่งของเบำะบนเก้ำอี้คนขับ หลังกำรใช้งำนของผู้ปฏิบัติงำนรำยอื่น: 
นั่งลงบนเบำะนั่ง และวำงมือลงบนพวงมำลัย, ในลักษณะนี้ แขนควรจะท�ำมุม 90 องศำเขำ้
กับล�ำตัว และต้นขำจะงอเข้ำหำล�ำตัวเล็กน้อย ขณะเทำ้เหยียบแป้นบังคับ 

ปรับเบาะนั่งให้เหมาะสม เพื่อความสะดวกสบาย 
และเข้าถึงสวิตช์ควบคุม และ แป้นเหยียบได้โดย
ง่าย

สวิตช์เซฟตี้
รถแทรกเตอร์ทุกคันควรมีสวิตช์เซฟตี้ ซึ่ง ออกแบบมำเพื่อป้องกันกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ ในขณะ
มีกำรเข้ำเกียร์ หรือ คลัตซ์ สวิตช์จะควบคุมให้เครื่องยนต์ สตำร์ทได้ในต�ำแหน่งเกียร์ "ว่ำง" 
เท่ำนั้น หำกสวิตช์ท�ำงำนผิดปกติ, ต้องท�ำกำรปรับ หรือเปลี่ยนใหม่

 ตรวจดูว่ำสวิตช์ท�ำงำนเป็นปกติ
 สำมำรทท�ำกำรปรับ สวิตช์เซฟตี้ เพื่อให้กำรสตำร์ทเครื่องยนต์เป็นไปได้ เมื่อ:
- เหยียบครัตซ์
- คันโยกเกียร์อยู่ในต�ำแหน่งว่ำง หรือจอด
- ทั้งในสองกรณีขำ้งบนรวมกัน
 ตรวจสอบกำรท�ำงำนของสวิตช์ ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้: 
•	 ให้ศึกษำดูว่ำ, ตำมคู่มือใช้งำน, อะไรคือมำตรกำรควบคุม ที่บังคับโดยสวิตช์เซฟตี้
•	 ขับรถเข้ำไปในเขตพื้นที่กว้ำง และโล่ง
•	 ลองท�ำกำรติดเครื่องยนต์ ขณะมำตรกำรควบคุมถูกจัดเขำ้ที่ โดยป้องกันกำรสตำร์ท

เครื่องยนต์เอำไว้
- อย่ำเหยียบครัตซ์
- เข้ำเกียร์คันโยกไว้ (ไม่ให้อยู่ในต�ำแหน่ง N หรือ P)
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การป้องกัน "การหนี" ของรถแทรกเตอร์
"กำรหนี" ของรถแทรกเตอร์ คือกำรเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ ที่มิได้รับกำรควบคุม หรือตั้งใจ, 
ขณะเกิด "กำรหนี" ของรถ อำจมีผู้ได้รับบำดเจ็บ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต
ปกติรถแทรกเตอร์จะเริ่มเคลื่อนที่ เมื่อมีกำรถ่ำยทอดก�ำลังเขำ้ในเกียร์ และผู้ปฏิบัติงำนได้
ลัดวงจรของสวิตช์เซฟตี้ออก โดยกำรสวิตช์ต่อเชื่อมขั้วสตำร์ททั้งสองเขำ้ด้วยกัน

ห้ามท�าการติดเครื่องยนต์ ด้วยการลัดวงจร สวิตช์เซฟตี้ 
เข้าระหว่างขั้ว สตาร์ททั้งสองขั้ว เพราะอาจจะท�าให้  
รถแทรกเตอร์ที่เข้าเกียร์อยู่ เคลื่อนตัวออกไป ในขณะ
ท�าการลัดวงจร

 หำ้มท�ำกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ โดยลัดวงจรขั้วสตำร์ท
 หำ้มท�ำกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ หรือเครื่องทุ่นแรง ในขณะที่ผู้ขับขี่ ยืนอยู่นอกห้องขับ,  
กำรติดสวิตทช์เพื่อติดเครื่องยนต์ ให้ท�ำจำกเก้ำอี้นั่งขับและขณะที่ ก�ำลังของเกียร์อยู่ใน
ต�ำแหน่งวำ่ง หรือ จอด อยู่เท่ำนั้น (ตามมาตรา 16 ของ ข้อก�าหนดความปลอดภัยในที่
ท�างาน (ความปลอดภัยในการใช้เครื่องทุ่นแรงเกษตร) ปี 1988 )

น�้ามันเชื้อเพลิง
กำรปฏิบัติงำนกับน�้ำมันเชื้อเพลิง อำจเกิดอันตรำยจำกไฟไหม้ และกำรระเบิดได้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง กับน�้ำมันเบนซิน หรือ ก๊ำซ เชื้อเพลิงประเภทนี้ระเหยได้ในระดับอุณหภูมิต�่ำ (22 ° c) 
และ ปะปนเข้ำกับอำกำศรอบตัว จนกลำยเป็นไอที่จุดระเบิดได้ ในขนำดของควำมเข้มข้นที่ค่อน
ข้ำงต�่ำ (6 %) น�้ำมันดีเซลมีควำมปลอดภัยในกำรใช้มำกกวำ่ – ระเหยที่อุณหภูมิสูงประมำณ  
(43 ° c) เพรำะฉะนั้น ในขณะท�ำกำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง ต้องป้องกัน และหลีกเลี่ยง  
สถำนะกำรณ์ ที่อำจก่อให้กำรเกิดอันตรำยได้

 ในกำรป้องกันไฟไหม้ และกำรระเบิด – มำตรกำรควำมปลอดภัยพื้นฐำน ต้องถูกน�ำมำใช้ 
ขณะปฏิบัติงำนกับน�้ำมันเชื้อเพลิง แม้แต่กับน�้ำมันดีเซล, เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยให้มำกขึ้น 
ให้ใช้มำตรกำรควำมปลอดภัยพื้นฐำน ในขณะปฏิบัติงำนกับน�้ำมันเบนซิน กับน�้ำมันดีเซล
เข้ำไปด้วย
 กำรเฝ้ำระวงั และควำมปลอดภยั เริม่จำกกำรตดิตัง้ถงับรรจเุชือ้เพลงิ และ กำรใช้งำนทีเ่หมำะสม 
(ข้อแนะน�ำในเรือ่งนี ้กล่ำวไว้ในบท "กำรให้กำรดแูล และบ�ำรงุรกัษำ เครือ่งทุน่แรงเกษตร ") 

กำรจัดเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง
อย่ำสร้ำงควำมสับสนให้กับผู้อื่น ระหว่ำงน�้ำมันเบนซิน กับ ดีเซล, เชื้อเพลิงทั้งสองชนิดนี้  
จุดติดไฟ และ ระเบิดได้ ต้องท�ำกำรเก็บไว้ในถังบรรจุโลหะ นอกจำกนี้ – ลักษณะพิเศษของ
น�้ำมันเบนซิน ยังแตกต่ำงออกไปมำก จำกน�้ำมันดีเซล และก่อให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรง  
ในเครื่องยนต์ดีเซล, ทุกคนต้องสำมำรถแยกควำมแตกตำ่งของน�้ำมันสองชนิดนี้ ได้อย่ำง
ง่ำยดำย และรวดเร็ว ตัวถังบรรจุต้องได้รับกำรท�ำเครื่องหมำยอย่ำงชัดเจน ด้วยสีที่ต่ำงกัน  
โดยแนะน�ำให้ใช้ สีแดงส�ำหรับเบนซิน และ สีเขียวส�ำหรับดีเซล

 หำ้มบรรจุน�้ำมันเชื้อเพลิง ในภำชนะแก้วหรือพลำสติก ส�ำหรับใช้ในครัวเรือน หรือเก็บสำรเคมี
โดยเด็ดขำด เพรำะภำชนะเหลำ่นี้แตกง่ำย และเรำไม่สำมำรถสังเกตุเห็นไอระเหย อันไร้สี 
และรูปร่ำงของมัน ได้ด้วยตำเปล่ำได้
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น�้ามันเชื้อเพลิง ต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะบรรจุโลหะ  
และท�าเครื่องหมายแสดง โดยใช้สีที่ต่างกัน 

เพื่อให้เป็นจุดสังเกตุ ถึงชนิดที่ต่างกัน

ดีเซลเบนซิน

กำรขนย้ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันเชื้อเพลิง – เบนซิน และ ดีเซล – สำมำรถท�ำกำรเคลื่อนย้ำยได้ ในถังบรรจุที่ได้มำตรฐำน 
(ที่มีป้ำยยืนยันวำ่ได้มำตรฐำน) อนุญำตส�ำหรับใช้ในกำรขนย้ำย เท่ำนั้น ตัวถังบรรจุท�ำจำกโลหะ
หนำ หรือ พลำสติกชนิดแข็งและทนทำน, มีฝำปิดสนิท และลิ้นส�ำหรับปล่อยแรงดัน (เปิดออก
ขณะแรงดันไอระเหย ภำยในถังบรรจุ เพิ่มสูงกว่ำ 0.25-0.2 บำร์) กำรปล่อยแรงดัน สำมำรถลด
โอกำสในกำรติดไฟ และระเบิดลงได้ (ก๊ำซคำบอเนต – ในประเทศอิสรำเอลไม่นิยมใช้เป็นเชื้อ
เพลิงในรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรง แต่มีกำรใช้ในรถโฟร์คลิฟท์ และเครื่องปั่นไฟ เพื่อจุด
ประสงค์เฉพำะ และขำยในถังบรรจุเหมือนในถังก๊ำซหุงต้ม )

กำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง
 ก่อนเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง ควรท�ำหลังปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อน, แนะน�ำให้รออย่ำงน้อย 
5 นำที หรือมำกกวำ่นั้น ก่อนท�ำกำรเตินในรถที่เครื่องยนต์ร้อน , หำกต้องท�ำกำรเติม ในช่วง
หมดวันท�ำงำน และไม่สำมำรถรอให้เครื่องเย็นลงได้ ให้เติมในเช้ำของวันรุ่งขึ้น หรือ ในเวลำ
ค�่ำ หลังอำหำรเย็น ในกรณีที่เลื่อนกำรเติมไปในตอนเช้ำ , ไอน�้ำอำจสะสมอยู่ในถังได้
 เมื่อน�้ำมันหก – รอจนกว่ำน�้ำมันจะระเหยไปหมดก่อน จึงสตำร์ทเครื่องยนต์
 ห้ำมท�ำกำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง ใกล้กับเปลวไฟ หรือ ประกำยไฟ ท�ำกำรเคลื่อนยำ้ยแหล่ง
ก�ำเนิดเปลวไฟ หรือ ประกำยไฟทั้งหมด(ที่จุดบุหรี่, เครื่องเชื่อม, คัทเอำท์ และสวิตช์ไฟฟ้ำ 
เป็นต้น )ออกให้ห่ำงจำกเขตเติมเชื้อเพลิง ไอระเหย อำจติดไฟ ท�ำให้เกิดไฟไหม้ และกำร
ระเบิด ควรดับเครื่องยนต์ และ ปลดหรือดับสวิตช์ไฟฟ้ำทุกชนิด
 เครื่องยนต์ที่ร้อน อำจจุดไอระเหยของน�้ำมับเบนซินได้ – ไอเชื้อเพลิงมีน�้ำหนักมำกกว่ำ
อำกำศ ซึ่งจะรวมตัวกันอยู่บริเวณพื้นล่ำง และอำจติดไฟ โดยผลจำกควำมร้อน และประกำย
ไฟ

ห้ามเติมน�า้มันเชื้อเพลิงรถแทรกเตอร์ ใกล้แหล่งก�าเนิดเปลวไฟ หรือประกายไฟ  
เคลื่อนย้ายแหล่งก�าเนิดเปลวไฟ หรือ ประกายไฟ ออกให้ห่างจากเขตเติมเชื้อเพลิง



ควำมปลอดภัยส�ำหรับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงกำรเกษตร

15

การสตาร์ทเครื่องยนต์
หลังเสร็จสิ้นกำรตรวจสอบที่จ�ำเป็นแล้ว ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์, ใช้มำตรกำรเฝ้ำระวังดังต่อไปนี้:

 ขณะสตำร์ทเครื่องยนต์ในตัวอำคำร – ท่ำนต้องท�ำกำรระบำยอำกำศ , ไอเสียจำกเครื่องยนต์
ประกอบด้วยก๊ำซ CO2 ซึ่งเป็นก๊ำซพิษไร้ทั้งกลิ่นและสี อย่ำเอำตัวของคุณเขำ้ไปเสี่ยง ! เปิด
ประตู และหน้ำต่ำง เพื่อถ่ำยเทอำกำศบริสุทธิ์

เปิดประตู เพื่อระบายอากาศ ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์

 ท�ำกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ จำกที่นั่งคนขับเท่ำนั้น อย่ำสตำร์ทรถขณะยืนอยู่ขำ้งรถ (ถึงแม้ว่ำใน
รถบำงรุ่น สำมำรถท�ำได้ขณะยืนอยู่ระหว่ำงล้อหน้ำ และล้อหลัง) ในกรณีเขำ้เกียร์อยู่ในขณะ
สตำร์ทเครื่องยนต์ – รถจะเคลื่อนตัวออกทันที และอำจชนเข้ำกับผู้ที่ยืนอยู่ขำ้งๆ และถือเป็น
ควำมผิดอำญำ

ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ในรถแทรกเตอร์ หรือ เครื่องทุ่นแรง ขณะที่ท่านยืนอยู่ข้าง 
ตัวรถ หรือ เครื่องมือนั้นๆ ให้ท�าการสตาร์ทเครื่องยนต์ จากเก้าอี้นั่งขับ ในขณะที่

เกีร์ย อยู่ในต�าแหน่ง ว่าง หรือ จอด เท่านั้น

กำรสตำร์ทเครื่องยนต์ นอกเขตสถำนีนั่งปฏิบัติงำน มีควำมผิดอำญำ ตำม "ข้อก�าหนดความ
ปลอดภัยในที่ท�างาน (ความปลอดภัยในการใช้เครื่องทุ่นแรงเกษตร) ปี 1988": 
"บทที่16. เครื่องทุ่นแรงการเกษตร ผูป้ฏบิตังิำนกบัเครือ่งมอืทุน่แรงกำรเกษตร  
ทีข่บัเคลือ่นเองได้ – 
1. จะไม่ท�ำกำรสตำร์ทเครื่องยนต์ และท�ำให้เคลื่อนที่ ยกเว้นว่ำจะได้นั่งอยู่ในสถำนีนั่ง 

ปฏิบัติงำน
2. จะไม่ลุกออกจำกเก้ำอี้ขับ ตรำบใดที่เครื่อง ยังเคลื่อนที่อยู่
3. จะป้องกันไม่ให้มีบุคคลใดๆ ขึ้น และ ลงจำกเครื่องมือที่ก�ำลังเคลื่อนที่"
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หลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่อากเกิดขึ้นได้  
อันเนื่องมาจากการชนของรถแทรกเตอร์

 ตัดกำรจ่ำยก�ำลัง , เป็นไปได้ที่กำรจ่ำยก�ำลังได้ถูกต่อไว้แล้ว หลังจำกที่รถแทรกเตอร์ได้จอด
อยู่ , หำกต่อ เครื่องทุ่นแรงเข้ำกันตัวรถ และจ่ำยก�ำลังให้ด้วยตัวจ่ำยก�ำลังของรถแทรกเตอร์ 
และมีกำรเข้ำเกียร์ไว้ – เครื่องทุ่นแรงที่ลำกอยู่ จะเริ่มท�ำงำน ทันทีที่สตำร์ทเครื่องยนต์ และ
จะเป็นอันตรำยได้อย่ำงทันที
 ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์ – เลื่อนเกียร์เข้ำในต�ำแหน่งว่ำง หรือ จอด ไว้ และเหยียบคลัตซ์,  
กำรสตำร์ทรถโดยเข้ำเกียร์ไว้แล้ว, จะท�ำให้รถกระโดดไปข้ำงหน้ำ หรือข้ำงหลัง และอำจเป็น
อันตรำยอยำ่งร้ำยแรง หรือ ก่อให้เกิดควำมเสียหำย รถแทรกเตอร์และเครื่องจักที่มีก�ำลังมำก 
ส่วนใหญ่ได้รับกำร ติดตั้งสวิตช์เซฟตี้ ซึ่งป้องกันกำรสตำร์ทของเครื่องยนต์ ในขณะเขำ้เกียร์ 
ถึงอยำ่งไรก็ดี, ควรที่จะน�ำเอำขั้นตอนปฏิบัตินี้มำใช้ ให้ติดเป็นนิสัย และปลดคลัตซ์ หรือ 
"เหยียบ" คลัตซ์ ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์ ถึงแม้ว่ำรถจะมีสวิตช์เซฟตี้ก็ตำม เพรำะสวิตช์อำจจะ
เสียได้!

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ – ใส่ก�าลังเข้าในต�าแหน่ง
เกียร์ว่าง และเหยียบคลัตซ์

 เมื่อต้องกำรต่อเครื่องมือ – จัดช่องทำงรถจำกที่นั่ง
ขับ, เมื่อขับเข้ำไปใกล้เครื่องมือ – อย่ำให้มีผู้ใด เขำ้ใกล้บริเวณระหว่ำงตัวรถแทรกเตอร์ กับ
เครื่องมือ

จัดช่องทางรถแทรกเตอร์ เข้ากับแนว 
ของจุดเชื่อมต่อ โดยบังคับ จากที่นั่งขับ 
เท่านั้น

 ก่อนเคลื่อนตัวรถแทรกเตอร์ออกไป, ให้มองไปทำงด้ำนหน้ำ และหลัง ของรถแทรกเตอร์  
ให้แน่ใจวำ่ไม่มีคน หรือ สิ่งของอยู่หน้ำและหลังขอรถ ในบำงครั้ง อำจเป็นไปได้ว่ำ  
กำรออกตัวครั้งแรก เป็นไปในทิศทำงที่ผิด, ให้ใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ หำกมีเด็กเล็กอยู่
ใกล้ๆ เพรำะเรำไม่อำจคำดหวังจำกเด็กๆได้ แนะน�ำให้ส่งสัญญำณ หรือบีบแตร เตือนว่ำ 
รถก�ำลังจะแล่นออกไป 
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 ปล่อยคลัตซ์อยำ่งช้ำๆ กำรปล่อยคลัตซ์อย่ำงรวดเร็ว (ฉับพลัน) หรือ ส่งผ่ำนก�ำลังไฮดรอลิก 
อย่ำงรวดเร็วไปยังเกียร์สูง จะท�ำให้รถแทรกเตอร์ยกตัวขึ้นทำงดำ้นหน้ำ และอำจคว�่ำกลับ 
หัวลง ลักษณะอย่ำงนี้เป็นอันตรำยมำก โดยเฉพำะเวลำที่พยำยำม "กระโดดขำ้มเนินเขำ", 
กำรพ่วงของหนัก และ / หรือ ขณะที่ล้อหลังจมบ่อโคลนอยู่ ต้องใช้ควำมระมัดระวัง, ให้ขับ
ถอยหลังอย่ำงช้ำๆ เพื่อให้หลุดออกจำกบ่อโคลน

การหยุดและจอดรถ
ควำมสำมำรถในกำรหยุด และจอดรถแทรกเตอร์ได้อย่ำงปลอดภัย มีควำมส�ำคัญ เช่นเดียวกับ
กำรขับขี่ได้อย่ำงปลอดภัย กำรคว�่ำ, ชน เขำ้กับยำนพำหนะ หรือวัตถุอื่นๆ, กำรลื่นไถลของรถ
แทรกเตอร์ และแล่นทับคนเขำ้ที่ล้อของรถ หรือเครื่องทุ่นแรง – อำจเกิดขึ้นในขณะที่ ผู้ปฏิบัติ
งำน ได้ละเลยต่อข้อแนะน�ำ และข้อก�ำหนดควำมปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุเหลำ่นี้เกิด
ขึ้น, มำตรกำรป้องกันเฉพำะ จะต้องถูกน�ำมำใช้ กับกำรหยุด และจอดรถแทรกเตอร์ โดยมี
มำตรกำรควำมปลอดภัยหลักๆดังต่อไปนี้: 

 ก่อนหยุดรถ, เลี้ยว หรือชลอควำมเร็วเขำ้สู่ทำงรำดยำง – ต้องให้สัญญำณ – หำกผู้ขับขี่รำย
อื่นบนท้องถนน ไม่ได้รับกำรเตือนล่วงหน้ำ ว่ำทำ่นต้องกำรจะเปลี่ยนเลน หรือทิศทำง,  
เขำอำจชนเข้ำกับเครื่องมือที่พ่วงอยู่หลังรถแทรกเตอร์ หรือ ถูกบังคับให้ขับออกนอกเส้นทำง 
และเขำ้สู่สภำวะกำรณ์ที่เป็นอันตรำย ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยกำร 
ส่งสัญญำณให้ถูกต้อง และทันเวลำ รถแทรกเตอร์ที่ไม่ได้รับกำรติดตั้งสัญญำณไฟ, ให้
โบกมือเพื่อส่งสัญญำณมือในกำรเลี้ยว ตำมวิธีกำรส่งสัญญำณมือ ที่ใช้ร่วมกันของผู้ขับขี่รถ
ควำมเร็วต�่ำ บนท้องถนน ส่งสัญญำณล่วงหน้ำ ตลอดกำรขับขี่ ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้  
อยำ่ลืมว่ำ เครื่องทุ่นแรงที่พ่วงอยู่ อำจบังกำรมองเห็นของผู้ที่ขับตำมมำทำงด้ำนหลังของรถ
แทรกเตอร์ได้ ในสถำนกำรณ์แบบนี้ ผู้ที่ขับตำมมำ จะไม่สำมำรถสังเกตุเห็นสัญญำณไฟได้!

ท่านสามารถใช้สัญญาณเหล่านี้:

หยุดซ้าย ด้านหน้า 
และด้านหลัง

เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ท�าได้โดย
ใช้มือ หมุนไป

 ก่อนหยุดรถบนทำงรำดยำง – ขับออก , หำกสำมำรถท�ำได้ , ไปทำงด้ำนขวำของถนน นี่คือ
ขั้นตอนควำมปลอดภัยที่ดีที่สุด ก่อนขับลงขอบถนน ตรวจดูก่อนว่ำมีควำมกว้ำง และมั่นคง 
พอในกำรรับน�้ำหนักของรถแทรกเตอร์ และเครื่องมือหรือไม่ ขณะขับอยู่บนนนรำดยำง,  
ล็อคแป้นเหยียบเบรกทั้งสองข้ำง เข้ำไว้ด้วยกัน 
 ก่อนหยุดรถ, ลดควำมเร็วลง – ให้ชลอควำมเร็วของเครื่องยนต์ลง ก่อนใช้กำรเบรก  
และก่อนเหยียบคลัตซ์ ในลักษณะนี้ จะงำ่ยต่อกำรควบคุมรถแทรกเตอร์ต่อไป
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 กำรชลอควำมเร็วรถแทรกเตอร์ บนพื้นผิวที่ลื่นหรือไม่มั่นคง (เช่นบนน�้ำแข็ง, หิมะ,โคลน หรือ
ดิน) – ให้เหยียบและปล่อยเบรกอย่ำงนุ่มนวลสลับกันไป หำกว่ำรถแทรกเตอร์ลื่นไถลขณะ 
ลดควำมเร็ว – ให้เหยียบและปล่อยเบรกสลับไปมำ ในลักษณะ "ปั๊มลม" เหยียบและปล่อย – 
จนกวำ่รถแทรกเตอร์จะหยุด

ในการลดความเร็วรถแทรกเตอร์ บนพื้นผิวที่ลื่น –  
ให้เหยียบ แป้นเบรกทั้งสองข้าง ในลักษณะ "ปั๊มลม"

 ระมัดระวัง ขณะหยุดรถที่พ่วงบรรทุกของหนักไว้ทำงด้ำนหลังของทำ่น ระยะทำงในกำรหยุด 
มีคำ่จำกผลรวมของหลำยๆปัจจัย ซึ่งจะมีควำมส�ำคัญมำกขึ้น เมื่อพ่วง / ลำก ของหนัก : 
•	 ระยะวลำ ในกำรตอบสนอง ของผู้ขับขี่
•	 ควำมเร็วในกำรขับ
•	 น�้ำหนักของรถแทรกเตอร์ บวกกับ น�้ำหนักสิ่งบรรทุกที่พ่วง / ลำก (ชนิดของรถแทรกเตอร์ 

และควำมเหมำะสมของรถพ่วง)
•	 ประสิทธิภำพในกำรเบรก และสถำพของมัน
•	 ควำมเกำะถนนของยำง ขณะท�ำกำรเบรก
•	 สภำพของพื้นถนน
 เพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรชลอควำมเร็ว และหยุด เพื่อป้องกันกรณีที่แรงเฉื่อย 
ของสิ่งบรรทุกหนัก, ที่พ่วงอยู่, จะยังคงออกแรงผลัก รถแทรกเตอร์ต่อไปอีก โดยปรำศจำก
กำรควบคุม – ให้ปฏิบัติตำมนี้อย่ำงระมัดระวัง :
•	 ขณะลำกของหนักติดล้อที่ไม่มีเบรก – รักษำควำมเร็วต�่ำ และหลีกเลี่ยงกำรใช้ถนนที่ต้อง

ไต่ขึ้นลง มำกๆ

แนะน�าให้รถพ่วงทุกคัน ติดตั้งเบรกส่วนตัว

จานเบรก

กระบอกเบรก
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•	 ก่อนเริ่มขับรถ, ตรวจสอบเบรกของเครื่องมือ หรือเครื่องทุ่นแรงที่พ่วงอยู่ด้วย
•	 เพื่อให้ทุกล้อเบรกเท่ำกัน – ล็อคแป้นเหยียบเบรกเขำ้ด้วยกัน
•	 ของบรรทุกหนัก จะต้องถูกลำกด้วยควำมเร็วต�่ำ, โดนใช้เกียร์ต�่ำกว่ำปกติ เพื่อเพิ่มควำม

ปลอดภัยให้มำกขึ้น – ใช้โซ่ข้ำงต่อระหว่ำงรถแทรกเตอร์กับรถพ่วงเขำ้ไว้
•	 พยำยำมรักษำ เวลำ และระยะห่ำง ท่ีพอเพียงในกำรหยุดรถได้สนิท
•	 ก่อนเหยียบเบรก – ลดควำมเร็วด้วยกำรชลอควำมเร็วของเครื่องยนต์
•	 ลดควำมเร็ว และขับช้ำๆบนพื้นถนนที่ลื่น (น�้ำแข็ง, โคลน, ดิน หรือ ฝุ่น)

เพื่อป้องกันการเลื่อนถอยหลังของรถ
แทรกเตอร์, ใช้เบรกจอด และเข้า
เกียร์ ในต�าแหน่งจอด

 ในรถแทรกเตอร์ที่มีเบรกมือ – ใช้มัน กำรใช้เบรกมือ มีควำมส�ำคัญอยู่มำก ในเฉพำะบริเวณ
ภูเขำและที่ลำดชัน เพื่อป้องกันมิให้รถเลื่อนลงเขำด้วยตัวเอง, อย่ำอำศัยกำรเข้ำเกียร์เพียง
อย่ำงเดียว(ก�ำลังจะส่งต่อเมื่อมีกำรเข้ำเกียร์), ให้ใช้เบรกมือด้วย ส�ำหรับรถแทรกเตอร์ที่ไม่มี
เบรกมือ, ในบำงกรณี(ไม่ใช่ในรถแทรกเตอร์ทุกคัน), มีอยู่เกียร์หนึ่งที่เป็นเกียร์ใช้ลงต�ำแหน่ง
จอด ซึ่งจะล็อค กำรจ่ำยก�ำลังทั้งหมด และกำรเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ไว้
 ขณะท�ำกำรจอดรถแทรกเตอร์, ควรจอดในจุดที่ปลอดภัย – โดยใส่เบรกจอด หรือเข้ำเกียร์ใน
ต�ำแหน่งจอด
 เมื่อต้องจอดรถแทรกเตอร์ทิ้งไว้ – ให้ท�ำกำรวำงเครื่องมือลงสู่พื้น ตำมข้อ 10: เครื่องมือที่สูง 
ใน "ข้อปฏิบัติความปลอดภัยในที่ท�างาน (ความปลอดภัยในเครื่องมือทุ่นแรงเกษตร) 
ปี 1988" ซึ่งกล่ำวไว้วำ่: 
"เครื่องมือใดๆ ที่ต่อเข้ำกับเครื่องมือเกษตร หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง, ที่ยกขึ้นลงได้, จะไม่
ปล่อยให้ยกขึ้นทิ้งไว้ ยกเว้นในกรณีจ�ำเป็น"

อย่ำหวังใช้ระบบไฮครอลิกของรถแทรกเตอร์ เป็นตัวรับน�้ำหนักของเครื่องมือที่ถูกยก ไม่ว่ำจะใน
กำรบ�ำรุงรักษำชั่วครำว หรือ กำรจัดเก็บ เพรำะอำจท�ำให้ท่อไฮดรอลิกระเบิดได้, หัวปิดและลิ้น 
อำจไม่ท�ำงำน, ผู้อื่น(หรือเด็ก) อำจเลื่อนคันบังคับ ขณะที่มีคนอยู่ใต้ท้องเครื่องมือ เป็นต้น  
เพื่อที่จะก�ำจัดควำมเสี่ยง "กำรร่วงหล่น" ใดๆอย่ำงฉับพลัน ออกไป, ให้ปฏิบัติตำม ในหัวข้อ
ควำมปลอดภัย เหลำ่นี้:
•	 ยกเครื่องมือลงจนสุด วำงลงบนพื้น หรือฐำนรองรับที่แข็งแรงและมั่นคงพอ
•	 ใช้กลไกรองรับ (ขำ) ในกำรโยกย้ำย, ในกรณีที่มี
•	 ใช้ที่รองของเครื่องมือ, ในกรณีที่มี
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 เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มิได้รับอนุญำต ท�ำกำรสตำร์ทเครื่องยนต์, ให้ปิดสวิตช์ไฟทั้งหมด และ
ถอดกุญแจสตำร์ทออก ก่อนออกจำกตัวรถ หัวข้อ 17 "กำรดูแลเครื่องจักรก�ำลัง" ตำม  
"ข้อปฏิบัติความปลอดภัยในที่ท�างาน (ความปลอดภัยในเครื่องมือทุ่นแรงเกษตร) ปี 
1988" ซึ่งกลำ่วไว้วำ่ "ผู้ใช้งำนเครื่องมือทุ่นแรง เกษตร จะไม่ปล่อยเครื่องทิ้งไว้, ตรำบใด
ที่เครื่องยนต์ยังท�ำงำนอยู่, โดยปรำศจำกกำรดูแล และจะไม่ทิ้งกุญแจไว้ที่เครื่อง ขณะที่
ตนเองไม่อยู่"

 เพื่อป้องกันกำรคลำยประจุของแบตเตอรี่ และสตำร์ทไม่ติด ในครั้งต่อไป, ตรวจสอบก่อนออก
จำกรถแทรกเตอร์และท�ำกำรปิดสวิตช์ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่นๆ

การใช้งานรถแทรกเตอร์
กำรใช้งำนอย่ำงระมัดระวัง รวมถึงกำรตระหนักถึงอันตรำย ของกำรใช้รถแทรกเตอร์ และกำรใช้
ขั้นตอนรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงสม�่ำเสมอด้วย ใช้งำนอย่ำระมัดระวัง โดยค�ำนึงถึงอันตรำย ที่มี
อยู่ในกำรใช้งำนรถแทรกเตอร์, ท�ำควำมเข้ำใจถึง สำเหตุของอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้น และใช้
มำตรกำร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นบ่อยกับรถแทรกเตอร์ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้:
•	 กำรพลิกคว�่ำของรถแทรกเตอร์
•	 กำรตกออกจำกตัวรถแทรกเตอร์
•	 กำรถูกทับ และติดเขำ้กับรถแทรกเตอร์
•	 กำรชนผู้อื่น
•	 ชนเข้ำกับยำนพำหนะอื่น
•	 กำรติดเขำ้กับเพลำอ�ำนวยก�ำลัง หรือเพลำขับ

สำเหตุบำงส่วน ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นอัตรำยถึงชีวิต คือ ควำมรีบเร่ง, เหนื่อยล้ำ, หรือ
วิตกกังวล ท�ำให้สติของผู้ปฏิบัติงำน ไขว้เขวไป และส่วนอื่นๆเกิดขึ้นเพียงเพรำะควำมไม่เข้ำใจ 
ถึงอันตรำยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนรถแทรกเตอร์ , และอุบัติเหตุที่เขำเหล่ำนั้นได้รับ มักเกิดขึ้น
โดยมิได้คำดหมำย อุบัติเหตุบำงรำยท�ำให้มีผู้เสียชีวิต เพรำะอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อควำมปลอดภัย
ถูกดัดแปลงไป จ�ำไว้ว่ำ ห้ำมเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อควำมปลอดภัย, ยกตัวอยำ่งเช่น: 
โครงเหล็กนิรภัย

ห้ามใช้เครื่องมือที่อุปกรณ์
ป้องกันช�ารุดเสียหาย ท�าการ
เปลี่ยนใหม่

 ห้ำมท�ำกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของโครงเหล็กนิรภัย – โดยกำรเชื่อม, ดัด, เจอะ หรือ ตัด 
มิฉะนั้น อำจท�ำให้โครงสร้ำงของโครงเหล็กอ่อนแรงลง  
หำกกรอบขำ้งใดข้ำงหนึ่งเสียหำยไป, ให้ท�ำกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงเหล็กทั้งตัว (บทที่สอง 
ของ "ข้อปฏิบัติความปลอดภัยในที่ท�างาน (รถแทรกเตอร์เกษตร) ปี 1972 ") 
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การพลิกคว�่า
กำรเสียชีวิตในหลำยรำย เกิดจำกกำรพลิกคว�่ำของรถแทรกเตอร์ โอกำสที่เกิดขึ้นแล้วกับใคร  
ที่ไม่ได้รับกำรบำดเจ็บเลยนั้น เป็นไปได้ยำก – ควำมเสียหำยนั้น จะน้อยลง กับรถแทรกเตอร์ที่มี
อุปกรณ์ห้องขับนิรภัย หรือ โครงเหล็กนิรภัย ส�ำหรับป้องกันกำรพลิกคว�่ำ และด้วยกำรคำด
เข็มขัดนิรภัย
ในกรณีที่รถคว�่ำกลับหัว – ที่นั่งคนขับจะตกกระทบพื้นภำยในไม่เกิน 1.5 วินำที หลังล้อหนำ้ถูก
ยกขึ้นเหนือพื้นดิน ผู้ขับมีเวลำน้อยกว่ำ 3/4 วินำที หลังล้อหน้ำถูกยกขึ้น ในกำรที่จะเข้ำใจถึง
สถำนะกำรณ์ และตอบสนองเพื่อให้มีชีวิตรอด, โดยปกติแล้ว รถแทรกเตอร์จะเขำ้ถึง "จุดวิกฤติ
ผกผัน" ก่อนผู้ขับจะทันสังเกตุเห็นและเขำ้ใจว่ำจะเกิดอะไรขึ้น และไม่สำมำรถป้องกันตนเอง 
จำกกำรถูกรถแทรกเตอร์ทับลงบนตัวเขำได้ กำรให้กำรระแวดระวัง ในสำเหตุของกำรพลิกคว�่ำ 
เป็นกำรป้องกันอุบัติเหตุ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

การตอบสนองได้อย่างทันเวลา เพื่อป้องกันรถพลิกกลับหลัง นั้น ยากที่จะท�าได้

1.5 วินาที

0.75 วินาที
จุด

วิก
ฤต

ิผกผ
ัน

เพื่อควำมเข้ำใจถึงสำเหตุกำรพลิกคว�่ำของรถ, ต้องท�ำควำมเข้ำใจกับแรงตำ่งๆ ที่กระท�ำกับตัวรถ
แทรกเตอร์ :
•	 แรงโน้มถ่วง
•	 แรงหนีศูนย์กลำง
•	 แรงบิดบนเพลำหลัง
•	 แรงงัดของคำนลำก
แรงแต่ละตัว สำมำรถเป็นเหตุให้รถแทรกเตอร์พลิกคว�่ำได้เอง ขณะรถแทรกเตอร์ถูกใช้งำน แรง
เหลำ่นี้จะกระท�ำร่วมกัน กำรพลิกคว�่ำส่วนใหญ่เป็นผลรวมจำกกำรรวมตัวกัน ของแรงเหล่ำนี้

แรงโน้มถ่วง
โลกมีแรงดึงดูด เรียกวำ่ "แรงโน้มถ่วง" ในทุกจุดบนโลก ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นน�้ำหนัก (กรัม, 
กิโลกรัม, ตัน) บนจุดใดจุดหนึ่งบนรถแทรกเตอร์ ซึ่งเกิดกำรสมดุลย์กันของแรงทุกแรง, ณ  
จุดสมดุลย์คงที่, เรำเรียกจุดนั้นว่ำ "จุดศูนย์ถ่วง" ของรถแทรกเตอร์ ต�ำแหน่งของ "จุดศูนย์ถ่วง" 
บนรถแทรกเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งของแรงเหล่ำนี้
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จุดศูนย์ถ่วงของรถแทรกเตอร์, ขับเคลื่อนสองล้อ, โดยปกติ จะวำงอยู่ดำ้นหลังของจุดกึ่งกลำง 
ของรถแทรกเตอร์ในแนวขวำง โดยน�้ำหนักที่ล้อหลังทั้งสองข้ำง, 
เฟืองท้ำย, ตัวส่งก�ำลังท้ำยสุด,ตัวส่งก�ำลัง และห้องขับ วำงอยู่ที่อยู่ส่วนหลัง, และมีขนำด
มำกกว่ำ บนส่วนอื่นๆของรถแทรกเตอร์ เพรำะฉะนั้น, น�้ำหนักส่วนใหญ่ จะอยู่เหนือเพลำหลัง 
และจุดศูนย์ถ่วงของรถแทรกเตอร์ก็อยู่เหนือจุดนี้ด้วย

จุดศูนย์ถ่วงของกล่องไม้ ขณะแขวนอยู่
บนเส้นตรง ที่ต่อเข้ากับจุดกึ่งกลาง – 
กล่องจะห้อยลงในแนวขวาง, เมื่อผูกเข้า
กับจุดอื่น กล่องจะหมุน จนกว่า
จุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ใต้จุดแขวนพอดี, แนว
เดียวกับเส้น, เอียงอยู่กับแนวขวาง 

จุดศูย์ถ่วง

จุดแขวน

ในกำรออกแบบรถแทรกเตอร์เพื่อเตรียมแนวดินในกำรเพำะปลูก, แบบขับเคลื่อนสองล้อ, 
จุดศูนย์ถ่วงจะอยู่สูง 25.4 ซ.ม. เหนือเพลำหลัง และ หำ่ง0.6 ม. ไปทำงดำ้นหน้ำ ในลักษณะนี้, 
ประมำณ 70% ของน�้ำหนักรถแทรกเตอร์ จะตกลงที่ล้อหลัง เมื่อบรรทุกของหนักทำงด้ำนหลัง
ของรถ, หรือเมื่อต่อล้อคู่ (เพื่อเพิ่มก�ำลังในกำรลำก) – จุดศูนย์ถ่วงจะเลื่อนไปทำงด้ำนหนังอีก 
เพื่อเป็นกำรกำรชดเชย, ต้องท�ำกำรเพิ่มแรงต้ำน โดยเพิ่มน�้ำหนักถ่วงเข้ำทำงด้ำนหน้ำ

จุดศูนย์ถ่วงในรถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

30% ของน�า้หนัก อยู่ที่ล้อหน้า70% ของน�้าหนัก อยู่ที่ล้อหลัง

จุดศูนย์ถ่วง

จุดศูนย์ถ่วง 
25.4 ซ.ม.

0.6 ม.
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ตัวอย่ำงของกล่องไม้ สำมำรถอธิบำยบทบำทของจุดศูนย์ถ่วงได้ ในกรณีอุบัติเหตุรถคว�่ำ ,  
เพื่อให้กล่องไม้คว�่ำลง, ท�ำกำรผูกเชือกเข้ำกับลูกตุ้มที่จุดศูนย์ถ่วง และวำงกล่องลงบนขอบโต๊ะ
ให้ส่วนพื้นลำ่งของกล่องทั้งหมดวำงอยู่บนโต๊ะ โดยที่ลูกตุ้มแขวนอยู่ในแนวดิ่งใต้จุดศูนย์ถ่วง 
แขวนอยู่ใต้โต๊ะ

ถ้ำหำกจับกล่องเอียงเล็กน้อย – ลูกตุ้มจะเลื่อนไปทำงมุมกล่อง แต่จะยังอยู่ภำยในกรอบของตัว
กล่องดำ้นล่ำง และเมื่อปล่อยมือ, กล่องจะเลื่อนกลับไปยังต�ำแหน่งเดิม แต่ถำ้หำกเรำจับกล่อง
ท�ำมุมเอียงมำกขึ้น, จนลูกตุ้มหลุดออกนอกมุมไป – กล่องจะคว�่ำออกข้ำงไป กำรพลิกกลับขำ้ง
เกิดขึ้น เมื่อจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ(ในที่นี้คือกล่อง) เลื่อนออกไปนอกกรอบพื้นผิวรับน�้ำหนัก

จุดศูนย์ถ่วงเป็นตัวก�าหนด ว่ากล่องจะคว�่าหรือไม่

ลูกตุ้ม ("ตุ้มน�า้
หนัก" ของ

ช่าง)

จุดศูนย์ถ่วง

1234

กำรพลิกคว�่ำของรถเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน, เมื่อจุดศูนย์ถ่วงของรถแทรกเตอร์ เลื่อนออกนอก
กรอบพื้นผิวรับน�้ำหนักของรถ – รถจะคว�่ำ 
"พื้นผิวรับน�้ำหนัก" ของรถหำได้จำกต�ำแหน่งของล้อหลัง(ควำมกว้ำงของรถแทรกเตอร์หำได้
จำกระยะห่ำงระหว่ำงล้อ) และประเภทของตัวรับน�้ำหนักของโครงสร้ำงรถที่ล้อหนำ้ ส�ำหรับใน
โครงสร้ำงของรถที่มีเพลำหน้ำที่กว้ำง ถูกรับน�้ำหนักไว้ด้วย สลักของ "เพลำหมุน" ของเพลำ
หน้ำ ในลักษณะนี้, พื้นผิวรับน�้ำหนักรูปสำมเหลี่ยม, เหมือนในล้อทั้งสำมของรถแทรกเตอร์ แต่มี
จุดบนเพลำ (ที่ควำมสูงของสลักบนพื้นผิว) ที่สูงกว่ำ ดังนั้นจึงมีเสถียรภำพมำกว่ำ ตัวเพิ่ม
เสถียรภำพอีกตัวหนึ่ง คือ ตัวยับยั้ง "กำรหมุน" – ซึ่งเพิ่มพื้นผิวรับน�้ำหนัก 

 ในกำรป้องกันกำรพลิกคว�่ำอันเนื่องมำจำกแรงโน้มถ่วง – พยำยำมอย่ำให้รถเสียกำรทรงตัว 
(ดังได้กล่ำวไว้ในบทที่เกี่ยงข้องกับกำรป้องกันรถแทรกเตอร์พลิกคว�่ำ)

แรงหนีศูนย์กลำง
แรงหนีศูนย์กลำง เป็นต้นเหตุส�ำคัญท�ำให้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว�่ำของรถแทรกเตอร์ในกำรเลี้ยว
เข้ำโค้ง ในขณะที่แรงหนีศูนย์กลำงมีขนำดมำกพอ, สำมำรถท�ำให้รถแทรกเตอร์พลิกคว�่ำ  
ไปด้ำนข้ำงได้(แนวที่ต่อระหวำ่งจุดสัมผัสบนพื้นดินของล้อทั้งสอง ตัดกับขอบรอบนอกของโค้ง
เลี้ยว คือจุดหมุน)
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แรงหนีศูนย์กลาง อาจท�าให้
เกิดการพลิกคว�า่
ของรถแทรกเตอร์ บนล้อข้าง
ที่อยู่รอบนอก
ของรัศมีโค้งได้

แรงหนีศูนย์กลาง

ทิศทาง
การเลี้ยว

ยางด้านนอก
ท�าหน้าที่เป็นจุดหมุน

เรำสำมำรถสังเกตุ บทบำทต่ำงๆของแรงหนีศูนย์กลำงได้ในชีวิตประจ�ำวัน, ยกตัวอย่ำงเช่น:  
ลูกตุ้มที่แขวนด้วยเชือก เหวี่ยงเป็นวงกลมรอบแกนของเชือก – ลูกตุ้มจะยังคงหมุนต่อไป  
ตรำบใดที่ไม่มีแรงจำกภำยนอกมำกระท�ำ เส้นเชือกตึง เพรำะแรงหนีศูนย์กลำงที่กระท�ำตำ้นกับ
ลูกตุ้มขณะเคลื่อนที่เป็นวงกลม 
และเมื่อเชือกถูกตัดออก, ลูกตุ้มจะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปในแนวขนำนไปกับวงกลมรอบเดิมอยู่

ลักษณะนี้ตรงข้ำมกับ กำรพยำยำมเปลี่ยนทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่อยู่ในแนว
ตรง ให้เป็นวงกลม ซึ่งจะต้องใช้แรงจำกด้ำนขำ้ง มำกระท�ำกับวัตถุ เพื่อเอำชนะแรง คงที่ของ
วัตถุ ยกตัวอยำ่งเช่น : หัวรถจักรเคลื่อนที่ในรำงที่โค้ง กำรเคลื่อนไปขำ้งหน้ำท�ำให้เกิดแรงดัน
ต่อล้อดำ้นในของรำงออกทำงทิศด้ำนนอก และในทำงกลับกัน รำงก็จะกดตัวเขำ้ด้ำนใน ท�ำให้
กำรเคลื่อนที่ในโค้ง ไม่เลื่อนออกนอกรำง

ในรถแทรกเตอร์ก็มีกลไกกำรเปลี่ยนทิศทำงที่คล้ำยกัน เมื่อผู้ขับรถแทรกเตอร์, ในแบบขับ
เคลื่อนสองล้อ, หมุนพวงมำลัย กำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำท�ำให้เกิดแรงไปดำ้นข้ำงในทิศด้ำนนอก
ระหว่ำงยำงหน้ำกับพื้นผิว หำกยำงหน้ำไม่มีกำรลื่นไถล, พื้นผิวท�ำหน้ำที่เป็นแรงตำ้นให้กับแรงนี้ 
และช่วยให้รถเลี้ยว ในกรณีที่ยำงหน้ำมีกำรลื่นไถล, รถแทรกเตอร์ก็จะยังคงเคลื่อนตัวไปขำ้ง
หน้ำ แม้ท�ำกำรหมุนพวงมำลัย
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พื้นที่รับน�้าหนัก ในรถแทรกเตอร์แต่ละแบบ

ตัวโครงสร้างของรถ เทน�า้หนัก
ลงบนเพลาหน้า

และพัก  
อยู่บนเพลา

จุดศูนย์ถ่วง

พื้นที่รับน�้าหนัก

รถแทรกเตอร์ทั่วไป

จุดศูนย์ถ่วง

พื้นที่รับน�้าหนัก

รถแทรกเตอร์แบบล้อหน้าล้อเดียว

แรงหนีศูนย์กลำง จะเปลี่ยนเป็นอัตรส่วนโดยตรง กับควำมเร็วของรถแทรกเตอร์ยกก�ำลังสอง  
ยกตัวอย่ำงเช่น : กำรเพิ่มควำมเร็วขึ้นเป็น 2 เทำ่, จะเพิ่มแรงหนีศูนย์กลำงขึ้น 4 เท่ำ หำกควำม
เร็วเพิ่นขึ้น 3 เท่ำ (จำก 5 เป็น 15 กม. ต่อ ชม) จะเพิ่มแรงหนีศูนย์กลำงขึ้น 9 เท่ำ

แรงหนีศูนย์กลำงจะเปลี่ยนในอัตรส่วนตรงกันข้ำม กับควำมยำวของรัศมีโค้ง ยกตัวอยำ่งเช่น: 
ขณะท�ำกำรเลี้ยวในวงแคบด้วยควำมยำวกึ่งหนึ่งของรัศมีวงกว้ำง,  
แรงหนีศูนย์จะมีคำ่เป็น 2 เทำ่ 
รถแทรกเตอร์ที่จุดศูนย์ถ่วงในควำมสูงที่ขึ้น – แรงหนีศูนย์กลำงขึ้นจะก่อให้เกิดอันตรำยได้มำก
ขึ้น ยกตัวอยำ่งเช่น : ขณะแขนยกด้ำนหน้ำถูกยกขึ้น (จุดศูนย์ถ่วง (C.O.G) เลื่อนและยกขึ้นด้ำน
หน้ำ) หรือขณะท�ำกำรบรรทุกถังฉีดยำทรงสูง บนตัวรถแทรกเตอร์

C.O.G จะอยู่สูงขึ้นอีก 
เมื่อท�าการยกน�้าหนัก

C.O.G ในต�าแหน่งปกติ

ให้จ�าไว้ว่า: กำรเลี้ยวในวงแคบ ("โค้ง") โดยใช้ควำมเร็ว, 
ขณะขับขี่ด้วยควำมเร็วสูง, จะท�ำให้รถแทรกเตอร์พลิกคว�่ำ

เครื่องมือติดตั้งบนรถแทรกเตอร์ 
จะยก C.O.G ให้สูงขึ้น
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แรงบิด (โมเม้นต์) ของเพลำหลัง
กำรใช้คลัตซ์ ท�ำให้เกิด "แรงบิด" บนเพลำหลังของรถแทรกเตอร์ โดยปกติแล้ว เพลำจะหมุน
และรถจะเคลื่อนตัวไปข้ำงหน้ำ แต่ถ้ำหำกกำรหมุนของเพลำ(โมเม้นต์) ถูกจ�ำกัด ด้วยสิ่งใดก็ตำม 
(เช่นกำรลำกของหนัก หรือเมื่อล้อติดโคลน), ส่วนของ "แรงบิด" จะถูกแบ่งออกไปเพื่อยกล้อ
หน้ำ และรถแทรกเตอร์อำจกระดกกลับหัวได้ เกิดกรณีที่เครื่องยนต์ท�ำกำรยกส่วนหน้ำของรถได้
อย่ำงง่ำยดำย แทนที่จะขับเคลื่อนไปขำ้งหน้ำ หรือท�ำให้ล้อหมุนฟรีไป
แรงบิดของเพลำหลังจะกระท�ำกับตัวโครงของรถ กำรปฏิบัติที่ผิดดังต่อไปนี้ จะเพิ่มโอกำสกำร
พลิกลับหัว ขณะพยำยำมเดินหนำ้ไป: 
•	 ท�ำกำรขับขี่ในเกียร์ต�่ำ ด้วยควำมเร็วสูง
•	 ใช้คลัตซ์อย่ำงทันทีทันใด
•	 เพิ่มควำมเร็วอย่ำงรวดเร็ว, โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขณะขับขึ้นเขำ หรือลำกของหนัก
•	 ก�ำเนิดแรงขับเคลื่อนล้อมำกเกินไป, ในขณะที่ไม่มีควำมเป็นไปได้ในกำรเคลื่อนไปขำ้งหน้ำ, 

หรือหมุนฟรีอยู่กับที่

การลากอย่างผิดวิธี ซึ่งอาจท�าให้รถกระดกกลับหัวได้

แกนพลิก แกนพลิก

ล้อหลังเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ 
หรือหมุนฟรีอยู่กับที่

การลากที่คานลาก อยู่สูงไป

แรงงัดของคำนลำก
ควำมสูงของคำนลำก ได้ก�ำหนดไว้โดยวิศวกรแทรกเตอร์ เพื่อให้มีประสิทธิภำพ และควำม
ปลอดภัยในกำรลำกของบรรทุก ทำงด้ำนหลังของรถแทรกเตอร์ ขณะท�ำกำรลำกของหนัก  
ยำงหลังจะมีแรงกดต่อพื้นดินอย่ำงมำกมำย ในเวลำเดียวกัน, สิ่งบรรทุกที่ต่ออยู่กับคำนลำกของ
รถแทรกเตอร์ จะออกแรงดึงรถแทรกเตอร์ทำงด้ำนหลัง ในทิศกลับกับกำรขับเคลื่อน จุดสัมผัส
ของยำงหลังและพื้นดิน ท�ำหน้ำที่เป็นจุดหมุนขึ้น ในกรณีนี้, น�้ำหนักที่บรรทุกก่อให้เกิดแรง ซึ่ง
กระท�ำต่อล้อหน้ำ ให้ยกขึ้นเหนือพื้น

ขนำดของควำมพยำยำม ในกำรลำก และควำมสูง ของจุดต่อบังเหียน, เป็นตัวก�ำหนดขนำดของ
แรง ที่กระท�ำต่อรถแทรกเตอร์ ซึ่งสำมำรถพลิกรถคว�่ำกลับหัวรอบเพลำหลังได้ กำรเพิ่มแรงใน
กำรลำก และเพิ่มควำมสูงจุดต่อบังเหียน, จะเพิ่มอันตรำย ของกำรพลิกคว�่ำกลับหัวได้
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ของบรรทุกที่พ่วงอยู่กับคำนลำก ที่ติดตั้ง ณ ควำมสูงที่ก�ำหนดไว้ ด้วยน�้ำหนักที่เหมำะสมทำง
ดำ้นหนำ้ จะท�ำให้ยำงหลังลื่น หรือดับเครื่องยนต์ลง ก่อนที่รถแทรกเตอร์จะพลิกคว�่ำ 
– แม้ในกรณีบรรทุกเกินน�้ำหนัก, หรือน�้ำหนักบรรทุกที่เหมำะสม แต่ติดตั้งไว้สูงเกินไป จะท�ำให้
รถแทรกเตอร์กระดกกลับหัวได้อย่ำงง่ำยดำย 

 ในกรณีที่ระดับควำมสูงของคำนลำก ของรถแทรกเตอร์สำมำรถปรับได้ ให้ตรวจดูในคู่มือใช้
งำน ระดับควำมสูง และน�้ำหนักถ่วงด้ำนหน้ำ ที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน ในสภำวะที่แตก
ต่ำงกันไป

การป้องกันรถพลิกคว�า่
เพื่อให้มีชีวิตรอด และป้องกันควำมเสียหำยแก่รถแทรกเตอร์ – ให้ใช้ควำมรู้ทุกอย่ำงของทำ่น
ที่มี ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำเหตุที่ท�ำให้รถพลิกคว�่ำ ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรใช้งำนที่น�ำ
ประโยชน์จำกแรงโน้มถ่วงมำใช้ เพื่อรักษำเสถียรภำพของรถ และลดแรงกระท�ำที่อำจเป็นต้น
เหตุของกำรพลิกคว�่ำได้

กำรป้อกกันกำรพลิกคว�่ำทำงดำ้นขำ้ง
ประมำณ 75% ของอุบัติเหตุพลิกคว�่ำที่ร้ำยแรงที่เกิดขึ้นกับรถแทรกเตอร์ เกิดจำกกำรพลิกคว�่ำ
ไปด้ำนข้ำง, เพื่อป้องกันอัตรำยดังกล่ำว:

 ปรับระยะห่ำงของล้อ ให้ห่ำงออกไปให้มำกที่สุด และเหมำะสมกับงำนที่ท�ำ ระยะห่ำงที่กวำ้ง
ขึ้น จะสร้ำงฐำนที่แข็งแรงให้กับรถแทรกเตอร์

ช่วงกว้างระหว่างล้อที่เพิ่มขึ้น 
เพิ่มการทรงตัวของรถ

 ก่อนเร่งควำมเร็ว – ล็อคแป้นเหยียบเบรก ทั้งสองขำ้งเข้ำด้วยกัน กำรหยุดของล้อทั้งสองขำ้ง
ที่ไม่เท่ำกัน, ในควำมเร็วสูง, อำจท�ำให้เกิดกำรพลิกคว�่ำของรถแทรกเตอร์ทำงด้ำนข้ำงได้ 
เพรำะเมื่อล้อข้ำงหนึ่งหยุด ล้ออีกข้ำงหนึ่งยังคงหมุนอยู่ด้วยควำมเร็วที่สูงกว่ำ และกำรเหยียบ
เบรกอย่ำงแรง, อำจท�ำให้รถเหวี่ยงออกนอกเส้นทำงอย่ำงกระทันหัน และพลิกคว�่ำได้
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ตัวอย่างอุปกรณ์ ส�าหรับล็อคแป้นเหยียบเบรก 
ทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน ขณะการขับขี่ปกติ:

ต�าแหน่งในการแยกเบรก

ต�าแหน่งในการต่อเบรก 
เข้าด้วยกัน

ล้อข้างที่ไม้ได้หยุด อาจท�าให้เสียการควบคุมของรถแทรกเตอร์

รถแทรกเตอร์ เบี่ยงออกขวา

ล้อข้างที่หยุด
ท�าหน้าที่เป็น แกน

ล้อข้างที่ไม่หยุด 
และหมุนเร็วกว่า 

แกนหมุน

 ควำมเร็วในกำรเคลื่อนที่ต้องให้เหมำะกับสภำพของท้องถนน เพื่อป้องกันกำรพลิกคว�่ำ  
ให้ท�ำกำรควบคุมรถอยู่ตลอดเวลำ ขับให้ช้ำพอ เพื่อสำมำรถที่จะสังเกตุอัตรำย และให้กำร
ตอบสนองได้ทัน มองไปในทิศทำงที่ขับ และหลีกเลี่ยงกำรชนเขำ้กับเนิน, หิน, และสิ่ง
กีดขวำงที่ยื่นออกมำ ซึ่งอำจท�ำให้ขำ้งใดขำ้งหนึ่งยกขึ้นเลยจุดเอียงของรถแทรกเตอร์ได้ 
หลีกเลี่ยง หลุม, บ่อ ซึ่งอำจท�ำข้ำงใดข้ำงหนึ่งของรถตกลง และ ท�ำให้รถเสียกำรทรงตัวไป
ได้
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หลุม บน
พื้น เนินสูง

สิ่งกีดขวางและหลุม ที่อาจท�าให ้
รถแทรกเตอร์พลิกคว�า่ได้

 อยำ่ท�ำให้รถแทรกเตอร์กระโดด – เพรำะในลักษณะเช่นนี้ จะท�ำให้เสียกำรควบคุมของพวง
มำลัย และผู้ขับจะไม่สำมำรถควบคุมรถได้
 บนพื้นผิวที่ลื่น, ให้ขับย่ำงชำ้ๆ เพรำะเมื่อรถเริ่มลื่นไถลไปดำ้นข้ำง, ท่ำนอำจพลิกตกลงไปใน
บ่อ หรือชนเข้ำกับสิ่งกีดขวำงได้ รถแทรกเตอร์อำจคว�่ำไป เมื่อรถลื่นไถลไปดำ้นข้ำง และยำง
ชนเข้ำกับสิ่งกีดขวำง หรือพื้นผิวที่หยำบกว่ำ และหยุดกำรลื่นไถลไว้
 เมื่อท�ำกำรพ่วงบรรทุกของ หรืออุปกรณ์ที่มีน�้ำหนักมำก – ขับเคลื่อนในควำมเร็วที่ปลอดภัย 
และลดควำมเร็วลง – ขณะที่ของบรรทุกกลิ้งกลับไปกลับมำ, หรือกำรเคลื่อนที่ถูกส่งผำ่นไป
ยังล้อหนำ้ เมื่อเกิดกำรสั่นสะเทือนที่มำกขึ้น หรือพื้นผิวลื่นมำกขึ้น – รถอำจเสียกำรควบคุม 
และพลิกคว�่ำไปด้ำนข้ำง หรือตกลงในบ่อทำงดำ้นข้ำง สถำนะกำรณ์ลักษณะนี้อำจเกิดขึ้นได้
อีก เมื่อพยำยำมหยุดสิ่งบรรทุกที่มีน�้ำหนักมำก ที่ออกแรงดึงอยู่ทำงด้ำนหลังของรถในขณะ
เหยียบเบรก – น�้ำหนักบรรทุกจะยังคงออกแรงผลักไปด้ำนหน้ำ (แรงคงที่) และท�ำให้ล้อลื่น
ไถลไป และหำกรถลื่นไถลออกด้ำนข้ำง, อำจท�ำให้พลิกคว�่ำได้

การเหวี่ยงของรถพ่วงหรือเครื่องทุ่นแรง หรือ การเบรก
อย่างกระทันหัน อาจท�าให้รถพลิกคว�่าได้

 กำรเลี้ยว – เพื่อควำมปลอดภัย ให้ชลอควำมเร็วก่อนท�ำกำรเลี้ยวทุกครั้ง แรงหนีศูนย์กลำงมี
ผลต่อกำรทรงตัวของรถ รถแทรกเตอร์อำจพลิกคว�่ำได้แม้ขณะวิ่งอยู่บนพื้นผิวเรียบ และใน
ควำมเร็วปำนกลำง แต่แน่นอนว่ำ ควำมเสี่ยงจะมีมำกขึ้น ในที่ลำดชัน และควำมเร็วที่เพิ่มขึ้น 
อันตรำยจำกกำรพลิกคว�่ำจะมีสูงขึ้น เมื่อขับขึ้นเขำ หรือขึ้นที่ลำดชัน และเมื่อต้องกำรเลี้ยว 
ในขณะปฏิบัติงำนอยู่ในพื้นที่เกษตร และต้องกำรจะเลี้ยว ขณะเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วสูงกว่ำ
ปกติ – หำ้มท�ำกำรเลี้ยวโดยเหยียบแป้นเบรกของล้อ เพียงขำ้งเดียว
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 กำรเลี้ยวอย่ำงรวดเร็วในวงแคบ ขณะขับอยู่ในควำมเร็วสูง โดยใช้เบรกอำจท�ำให้รถ
แทรกเตอร์พลิกคว�่ำได้ ขั้นตอนในกำรเบรกที่ปลอดภัยคือ ชลอควำมเร็วลงก่อนท�ำกำรเลี้ยว 
หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องหยุดรถ ให้หยุดด้วยล้อทั้งสองข้ำงพร้อมกัน เลี้ยวในโค้งที่กวำ้งที่สุด
เทำ่ที่จะท�ำได้ ในสถำนะกำรณ์นั้นๆ และท�ำในขณะที่เครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ ออกแรง
ดึงต่อรถพ่วงอยู่ มิใช่ในขณะที่รถพ่วงก�ำลังลำกรถแทรกเตอร์อยู่
 ขณะขับลงเขำ – เลือกลดควำมเร็ว โดยกำรชลอตัวของเครื่องยนต์ เพรำะอำจเกิด "กำรหนี" 
รถแทรกเตอร์และท�ำให้พลิกคว�่ำได้ ขณะขับเข้ำใกล้ที่ลำดลงเขำ, ให้ใช้เกียร์ต�่ำ และลด
ควำมเร็วลง หำกไม่แน่ใจวำ่ควรจะใช้เกียร์ไหนดี, ให้เข้ำเกียร์ที่ต�่ำกว่ำ แล้วจึงเคลื่อนตัวลง 
อย่ำพยำยำมปลดครัตซ์ หรือเปลี่ยนเกียร์ขณะก�ำลังเคลื่อนที่ลงเขำ, เบรกอำจไม่สำมำรถทน
ต่อกำรหยุดได้ และผู้ขับอำจไม่สำมำรถเขำ้เกียร์ได้อีก เมื่อเครื่องยนต์ท�ำกำรชลอตัวรถมำก
เกินไป เพิ่มควำมเร็วด้วยคันเร่ง หำกเครื่องยนต์ชลอตัวไม่มำกพอ ให้ใช้เบรก อุบัติเหตุส่วน
ใหญ่เกิดจำกกำรเบรกที่ไม่สำมำรถหยุดรถพ่วงได้ทันเวลำ
 รถแทรกเตอร์บำงชนิดมีเกียร์ "หมุนอิสระ" ซึ่งป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ผ่อนแรงลง หำกทำ่น
ใช้รถแทรกเตอร์ประเภทนี้ – ให้ขับลงเขำ ด้วยเกียร์ที่ท�ำให้เครื่องยนต์ผ่อนลงได้ ผู้ขับขี่ทุก
คนจะต้องเรียนรู้ก่อนกำรขับขี่จริงในครั้งแรก ว่ำควรจะใช้เกียร์ไหน อย่ำงไร ซึ่งสำมำรถหำ
ข้อมูลได้จำกคู่มือกำรใช้งำน

เข้าเกียร์ต�า่บนพื้นเรียบ ก่อนเคลื่อนตัวลงที่ลาดต�่า

 หลีกเลี่ยงกำรขับเข้ำพื้นที่ลำดเอียง เท่ำที่
จะท�ำได้ เพรำะกำรทรงตัวของรถ จะลดลง 
เมื่อเคลื่อนที่อยู่บนพื้นที่ที่มีควำมเอียงสูง 
หำกไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้, ให้ใช้
มำตรกำรป้องกันทุกอย่ำงที่จ�ำเป็น เพื่อ
ป้องกันกำรพลิกคว�่ำ : ขับให้ชำ้ลง, หลีก
เลี่ยงกำรเลี้ยวขึ้นในวงแคบ, ระวังหลุมและ
บ่อในส่วนลำ่งของพื้นเอียง และกำรกระโดด
ข้ำมสิ่งกีดขวำง บนส่วนบนของพื้นเอียง 
หำกเครื่องมือที่มีน�้ำหนักมำก ต่อเข้ำกับรถ
แทรกเตอร์ที่ต้องเคลื่อนไปในพื้นที่ลำด
เอียง, ให้เครื่องมือจัดวำงอยู่ส่วนบนของพื้นเอียง เมื่อผู้ขับรู้สึกว่ำเสียกำรทรงตัวในกำรขับ  
ให้เลี้ยวลงในดำ้นที่ต�่ำกว่ำ, เพื่อเพิ่มกำรทรงตัวในกำรขับ – ขยำยช่วงกว้ำงระหว่ำงล้อหลังให้
มำกเทำ่ที่จะมำกได้, ก่อนขับเข้ำพื้นที่ลำดเอียง

เครื่องมือ
อยู่ด้านบน
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 รักษำระยะห่ำงที่ปลอดภัย จำกคูน�้ำ และชำยฝั่งแม่น�้ำ น�้ำหนักของรถแทรกเตอร์ อำจท�ำให้
ขอบกั้น พังทลำยลง เมื่อเขำ้ไปใกล้เกินไป หรือเมื่อต้องท�ำกำรข้ำม "รอยตัด" ไปยังอีกดำ้น
หนึ่ง ระยะปลอดภัย ที่หำ่งจำกคูน�้ำ ต้องมีระยะหำ่งอยำ่งน้อย เท่ำกันระดับควำมลึกของคู 
ขณะขับขี่อยู่บริเวณใกล้คูน�้ำหรือฝั่งแม่น�้ำ นอกจำกท�ำกำรสังเกตุต�ำแหน่งของรถแล้ว ยังต้อง
มองไปข้ำงหน้ำด้วย และเว้นระยะหำ่งจำกคูน�้ำให้ห่ำงพอ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำกำรเลี้ยว
กลับ และระวัง หนอง, คลอง และ รอยแยก ซึ่งอำจท�ำให้รถแทรกเตอร์ เสียกำรทรงตัวลงได้

ขณะปฏิบัติงานใก้ลบริเวณ คูน�้า และฝั่งแม่น�้า – ให้น�ารถออกห่างจาก "รอยตัด"

ระยะห่างจากขอบ

คว
าม

ลึก
ขอ

งคู
น�า้

รอ
ยต

ัด

ส่วนก้นของคูน�้า

 กำรใช้งำนพรั่วตักด้ำนหน้ำ ต้องใช้ควำมระมัดระวัง กำรต่อพรั่วเข้ำกับรถแทรกเตอร์ จะเปลี่ยน 
(C.O.G) ให้สูงขึ้น และเลื่อนต�ำแหน่งไปตำมเพลำในแนวยำว นอกจำกนี้, 
กำรใช้งำนของรถแทรกเตอร์ที่ติดพรั่วตักส่วนใหญ่ จะใช้งำนบริเวณที่มีกำรเลี้ยวในวงแคบ 
ปัจจัยทั้งสองประกำรนี้ เพิ่มอันตรำยในกำรพลิกคว�่ำ อันเป็นผลของแรงหนีศูนย์กลำง  
กำรป้องกันกำรพลิกคว�่ำของรถแทรกเตอร์ติดพรั่วขุด:
•	 วำงพรั่วลงให้ต�่ำลงสุด เทำ่ที่จะท�ำได้ ขณะท�ำกำรเลี้ยว และ/หรือขณะยกของหนัก
•	 หลีกเลี่ยงกำรชนเข้ำกับสิ่งกีดขวำง หรือหลุม
•	 ใช้งำนรถแทรกเตอร์อย่ำงนุ่มนวลเทำ่ที่จะท�ำได้ หลีกเลี่ยงกำรกระโดด, เบรก และเลี้ยว

อยำ่งกระทันหัน

หมายเหตุ: ก่อนใช้รถแทรกเตอร์ เพื่อปฏิบัตงำนในพื้นที่เกษตร หรือเพื่อขับขี่, ถอดพรั่วขุดดำ้น
หนำ้ออก หำกใช้งำนในระยะสั้นๆ และไม่สำมำรถถอดพรั่วออกได้ ให้วำงพรั่งอยู่ในระดับต�่ำ
ตลอดเวลำ หลีกเลี่ยงกำรชนเข้ำกับสิ่งกีดขวำง และขับด้วยควำมเร็วต�่ำ
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ยกพรั่วตักลงต�า่เสมอ ขณะท�าการบรรทุก

ไม่ถูกต้อง 
พรั่วตักยกขึ้น ขณะบรรทุก

ถูกต้อง
พรั่วตักยกลง ขณะบรรทุก

กำรป้อกกันกำรพลิกคว�่ำกลับหัว
 น�้ำหนักที่บรรทุกถูกลำกอยู่ด้วยคำนลำกเทำ่นั้น คำนลำกแบบธรรมดำหรือแบบออกแบบ
พิเศษ "บังเหียนสำมจุด" ถือเป็นจุดต่อที่ปลอดภัย เพียงจุดเดียวในกำรลำกของรถแทรกเตอร์ 
หำ้มลำกบรรทุกของเข้ำกับเพลำ หรือแขนลำกข้ำงใดข้ำงหนึ่งของคำนลำก หรือจุดที่สำม
ของ "บังเหียนสำมจุด" กำรต่อลำกเขำ้กับจุดเหล่ำนี้อำจท�ำให้รถกระดกกลับหัวได้ 

 เมื่อใช้คำนลำกระหวำ่งแขนลำกดำ้นลำ่ง, ตรวจดูวำ่แขนลำกวำงอยู่ในต�ำแหน่งต�่ำ(ตำมคู่มือ
กำรใช้งำน) เพื่อมิให้คำนลำกถูกดันขึ้น, ต่อแขนค�้ำ แล้วเลื่อนคับโยกบังคับให้เขำ้ที่ , 
"บังเหียนสำมจุด" อำจจะถูกยกขึ้นด้วยแรงไฮดรอลิกขณะพยำยำมหยุดรถเมื่อขับลงเขำ หรือ 
จำกแรงที่เกิดจำกกำรน�้ำหนักบรรทุกที่เกินต่อบังเหียน

หมายเหตุ: บนตัวถังของรถแทรกเตอร์ มีรู, ตะปูควง เพื่อใช้ต่อกับเครื่องมือ และเครื่องทุ่นแรง
ต่ำงๆ ห้ำมต่อสำยเคเบิ้ล, โซ่ และอุปกรณ์อื่นๆ เข้ำกับจุดเหลำ่นี้ เพื่อใช้ในกำรลำก

 ก�ำหนดควำมสูงของ "บังเหียนสำมจุด" เข้ำกับคำนขวำง ห้ำมใช้คำนขวำงเป็นตัวลำก เมื่อต่อ
ไว้สูงกว่ำ 35-45 ซ.ม. เหนือพื้นดิน (เปิดดูในหนังสือคู่มือใช้งำน)
 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของกำรยกของข้อต่อ ต่อแขนค�้ำทแยงมุม และล็อคคันโยกควบคุมไปยัง
ต�ำแหน่งที่ต้องกำร

แขนค�า้ยก

คานขวาง

แขนค�า้ทแยงมุม ช่วงป้องกันการยก
ระดกของคานลาก



ควำมปลอดภัยส�ำหรับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงกำรเกษตร

33

 ในกำรเพิ่มกำรทรงตัวให้กับรถแทรกเตอร์, น�ำหลักกำรของกำรถ่วงของน�้ำหนักไปใช้ เพิ่ม
ควำมสมดุลโดยเพิ่มน�้ำหนักถ่วงทำงด้ำนหน้ำต่อน�้ำหนักของเครื่องทุ่นแรงที่ต่อเขำ้กับ 
"บังเหียนสำมจุด" หรืออิทธิพลแรงกดทับของล้อคู่ของรถพ่วง, เครื่องพ่นปุ๋ย และพรั่วหลังที่
กระท�ำบนคำนลำกและเพลำหลัง ขณะท�ำกำรขับลำกของหนักขึ้นเขำ, ให้ใช้น�้ำหนักเข้ำถ่วง
เพื่อชดเชยกำรทรงตัวที่เสียไป และเพื่อเพิ่มควำมสมดุลกับของที่บรรทุกเขำ้ทำงดำ้นหน้ำ
ของรถแทรกเตอร์, (ถังฉีดยำ, พรั่วตักด้ำนหน้ำ เป็นต้น) ให้เพิ่มน�้ำหนักลงที่ล้อหลัง หรือเติม
น�้ำลงในยำง อ่ำนค�ำแนะน�ำในคู่มือใช้งำน

เพิ่มการทรงตัว โดยการเพื่มน�า้หนักถ่วง:

เพิ่มน�้าหนักถ่วงของล้อ เพิ่มน�้าหนักถ่วงด้านหน้าเติมน�้าเข้าในยาง

 ขณะพ่วงของหนัก – เริ่มโดยกำรเคลื่อนตัวออกอยำ่งช้ำๆ, กำรเร่งเครื่องยนต์และปล่อย
คลัตซ์ย่ำงรวดเร็ว ในกำรออกสตำทร์กำรพ่วงของหนัก ได้พิสูจน์แล้วว่ำจะท�ำให้รถพลิกคว�่ำ
กลับหัว เพื่อให้รถเคลื่อนที่ไปอย่ำงปลอดภัย, เพิ่มควำมเร็วเครื่องยนต์แค่ให้พอเพียง  
เพื่อป้องกันกำรส�ำลักของเครื่องยนต์ และปล่อยคลัตซ์อย่ำงช้ำๆ และอำจเพิ่มควำมเร็วขึ้น
หลักจำกเริ่มขับไปแล้ว
 เพิ่มควำมเร็วขึ้นชำ้ๆ – เมื่อต้องกำรเร่งหรือลดควำมเร็ว ให้เลื่อนคันบังคับน�้ำมันเชื้อเพลิง 
อยำ่งช้ำๆ กำรเร่งเครื่องอย่ำงรุนแรงขณะท�ำกำรพ่วงของหนัก, โดยเฉพำะขณะขึ้นเขำ,  
อำจท�ำให้เกิดกำรยกขึ้นของล้อหน้ำเหนือพื้นดิน และสูญเสียพวงมำลัยบังคับ หรืออำจพลิก
คว�่ำกลับหลังได้ เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ ห้ำมใช้เบรก! กำรเหยีบยคลัตซ์ทันทีจะช่วยให้ดีขึ้น
 กำรเคลื่อนถอยหลังบนที่ลำดชัน – เบรกอย่ำงระมัดระวัง กำรเบรกอยำ่งกระทันหันอำจท�ำให้
รถพลิกคว�่ำกลับหัวได้ หำกต้องขับขี่ในที่ลำดชัน, ใช้เกียร์ถอยไต่ถอยหลังขึ้นเขำ และเข้ำ
เกียร์เดินหนำ้เมื่อไต่ลงเขำ – ให้ท�ำอย่ำงช้ำๆ และใช้เกียร์ต�่ำ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเหยียบเบรก 
(กำรใช้เบรกขณะขับถอยหลังลงเขำ อำจท�ำให้รถพลิกคว�่ำกลับหัวได้, จำกผลของแรงยก
รอบเพลำหลัง) ยิ่งควำมเร็วในกำรขับมำกขึ้นเท่ำไร, อัตรำยของกำรพลิกคว�่ำก็จะมำกขึ้นด้วย
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หมำยเหตุ: กำรปล่อยคลัตซ์อำจก่อให้เกิดกำรพลิกคว�่ำกลับหลังได้ กำรปล่อยคลัตซ์ในกรณีนี้
ท�ำหน้ำที่เหมือนกำรเหยียบเบรก ดังนั้นเมื่อท่ำนต้องเจอเหตุกำรณ์ในกรณีที่รถแทรกเตอร์ลื่น
ไถลไปข้ำงหลังขณะอยู่บนทำงลำดชัน และก�ำลังเหยียบคลัตซ์อยู่ – คิดให้ดีๆก่อน ก่อนจะ
ปล่อยคลัตซ์ ทำงที่ดี, ควรปล่อยให้รถถอยลงจนสุดทำงลำด โดยไม่ต้องเยียบเบรก และไม่
ปล่อยคลัตซ์

ทิศทางการขับที่ถุกต้อง ในที่ลาดขึ้นและลงเขา

ใส่เกียร์ถอย  
ขับถอยหลังขึ้นเขา

ขับลงเขา เดินหน้า ใช้เกียร์ต�่า

 วำงแผนล�ำดับขั้นตอนกำรลำกเครื่องมือขึ้นเขำ ไว้ล่ำงหน้ำ ควำมชันและแรงบิดตัวที่กระท�ำ
ต่อคำนลำก มีผลต่อกำรทรงตัวของรถแทรกเตอร์ และอำจก่อให้เกิดกำรพลิกคว�่ำกลับหลังได้ 
ในกำรพ่วงของหนักขึ้นเขำ, ให้ใช้มำตรกำรป้องกันหลำยๆอย่ำง วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือกำร
เพิ่มน�้ำหนักถ่วงเข้ำทำงด้ำนหน้ำ, ปรับคำนลำกลงที่ต�ำแหน่งต�่ำสุด และยำวที่สุด, ปล่อย
คลัตซ์อยำ่งช้ำๆ และค่อยๆเพิ่มควำมเร็วเครื่องยนต์

ปฏิบัติตามข้อแนะน�าทุกอย่าง เพื่อให้ออกจากสภาวะอันตราย ได้อย่างปลอดภัย

อัตราย จาก การกระดกกลับหัว

 ห้ำมขับลงคูน�้ำ , ขับอ้อมไปด้ำนข้ำง หำกหลีกเลี่ยงไม่ได้, ค�ำนึงถึงควำมอัตรำยไว้ด้วย ขณะ
ท�ำกำรข้ำม สถำนกำรณ์แต่ละครั้งนั้นต่ำงกัน เพรำะฉะนั้นจึงไม่สำมำรถใช้ขั้นตอนอยำ่ง
เดียวกันในกำรแก้ไขได้ ให้จ�ำหัวข้อเหลำ่นี้ไว้:
•	 เมื่อต้องขับลงเขำ – ขับไปข้ำงหน้ำ ด้วยเกียร์ต�่ำ อยำ่ขับลงทำงลำด ที่ต�่ำหรือลื่นมำกๆ  

ซึ่งอำจท�ำให้รถแทรกเตอร์ลื่นไถลได้



ควำมปลอดภัยส�ำหรับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงกำรเกษตร

35

•	 เมื่อเคลื่อนตัวขึ้นสู่ที่ลำดชันมำกๆ – ให้ขับถอยหลังขึ้น หำกไม่สำมำรถท�ำได้, ให้เข้ำเกียร์ต�่ำ 
และขับไปข้ำงหน้ำอย่ำงช้ำๆ พยำยำมรักษำระดับควำมเร็วและหลีกเลี่ยงกำรเปลี่ยนระดับกำร
ไหลของน�้ำมันเชื้อเพลิงเขำ้สู่เครื่องยนต์ (อย่ำลืมว่ำหัวจ่ำยเชื้อเพลิง สำมำรถเติมเชื้อเพลิง
เข้ำไปอัตโนมัติ ถึงแม้ว่ำคันบังคับเชื้อเพลิงจะมิได้ถูกเลื่อนไปก็ตำม) กำรเร่งเครื่องอยำ่ง
รวดเร็ว อำจท�ำให้รถพลิกคว�่ำได้
 กรณีที่รถแทรกเตอร์ติดโคลน, ให้ขับถอยหลัง หำกไม่เป็นผล ให้ปฏบิัติดังนี้ :
•	 ลอกโคลนออกจำกล้อหลัง 
•	 ถอดรถพ่วง หรือเครื่องทุ่นแรงออก แล้วลำกไปยังพื้นที่แห้งโดยใช้โซ่ลำก
•	 วำงแผ่นไม้ลงดำ้นหลังของล้อหลัง เพื่อให้มีฐำนที่มั่นคงขึ้น แล้วถอยหลังออกชำ้ๆ
•	 หำกจ�ำเป็นให้ขอควำมช่วยเหลือจำกรถแทรกเตอร์คันอื่นที่แรงมำกกวำ่ มำช่วยลำกออก  

ผู้ที่มำช่วยลำก (ต้องมีใบอนุญำติ) และรถต้องได้รับกำรต่ออยำ่งถูกวิธีทั้งสองขำ้ง,  
ใช้คลัตซ์อย่ำงช้ำๆ และเร่งเครื่องอย่ำงระมัดระวัง เพื่อป้องกันตัวรถแทรกเตอร์ที่มำช่วย 
จำกกำรพลิกคว�่ำ

 เมื่อไม่สำมำรถท�ำกำรถอยหลังได้, ลอกโคลนออกจำกทำงดำ้นหน้ำของล้อหนำ้ ปลดรถพ่วง 
(ถ้ำพ่วงอยู่) และขับเดินหน้ำไปอย่ำงชำ้ๆ หำกต้องใช้รถแทรกเตอร์คันอื่นๆมำช่วยลำก,  
ให้ลำกด้วยโซ่ยำว ห้ำมใช้เชือกไนล่อน ผู้ที่มำช่วยลำก ต้องปล่อยคลัตซ์อยำ่งชำ้ๆ และเร่ง
ควำมเร็วอย่ำงระมัดระวัง

ระวัง: หำ้มวำงแผ่นไม้หรือท่อนไม้ ลงทำงด้ำนหน้ำของล้อหลัง (ล้อที่ขับเคลื่อน) ในกรณีที่
ต้องกำรเดินหน้ำ: หำกล้อยังติดอยู่(หรือตีเข้ำกับแผ่นไม้) และไม่สำมำรถเลี้ยวได้, รถอำจพลิก
คว�่ำกลับหัวได้

 เมื่อล้อหลังติดอยู่ในคูน�้ำ – ให้ขับถอยหลัง มุมที่รถแทรกเตอร์เอียงตกอยู่ จะลดกำรทรงตัว
ของรถ และเพลำหลังไม่สำมำรถหมุนล้อหลังได้(เหมือนที่สำมำรถท�ำได้บนพื้นรำบ)  
กำรพยำยำมเคลื่นที่ไปข้ำงหน้ำ อำจท�ำให้รถพลิกคว�่ำกลับหัวได้

โครงเหล็ก และห้องขับนิรภัย
กำรพัฒนำโครงเหล็กนิรภัยส�ำหรับรถแทรกเตอร์ ได้ถูกจัดท�ำขึ้นโดยผู้ผลิตในช่วงปี 1960 ผู้ผลิต
ได้ให้ควำมใส่ใจเป็นพิเศษกับกำรพัฒนำโครงเหล็ก เพื่อให้ส�ำเร็จวัตถุประสงค์หลัก สองข้อด้วย
กัน
- เพื่อป้องกันกำรพลิกคว�่ำดำ้นข้ำง (ท�ำมุม 90 )
- เพื่อป้องกันผู้ขับจำกกำรถูกบดทับใต้รถแทรกเตอร์ ในกรณีพลิกกลับ (เกิน 90  ) 

โครงเหล็กนิรภัยได้รับการออกแบบ 
เพื่อป้องกันการพลิกคว�า่ ทางด้าน
ข้าง และป้องกันผู้ขับ จากการถูก

บดทับใต้รถ แทรกเตอร์ ในกรณีรถ
พลิกคว�า่กลับหัว
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เพื่อให้ส�ำเร็จวัตถุประสงค์เหล่ำนี้, โครงเหล็ก และที่นั่งคนขับจึงได้ถูกพัฒนำขึ้นในช่วงปีต่อๆมำ

โครงเหล็กนิรภัย
โครงเหล็กส่วนใหญ่ประกอบด้วย แถบเหล็ก 2-4 แถบ ต่อเขำ้กับตัวโครงสรำ้งของรถ ผู้ขับขี่ต้อง
คำดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจะช่วยพยุงร่ำงไว้ ให้อยู่ภำยในโครงเหล็ก ในกรณีเกิดกำรพลิกคว�่ำ และ
ป้องกันกำรถูกบดทับใต้น�้ำหนักของรถแทรกเตอร์ สำมำรถท�ำกำรต่อหลังคำเขำ้กับโครงเหล็ก
เพื่อป้องกันผู้ขับจำกแสงแดด และฝนได้ ผำ้คลุมมีไว้เพื่อป้องกับสภำพอำกำศเทำ่นั้น และมิได้
ช่วยเสริมควำมสำมำรถในกำรป้องกันของโครงเหล็ก

โครงเหล็กนิรภัย:

โครงเหล็กนิรภัยแบบ 2 แถบ  
และผ้าคลุม ป้องกันสภาพอากาศ

โครงเหล็กนิรภัยแบบ 4 แถบ

ห้องขับนิรภัย
ห้องขับนิรภัย เป็นห้องขับที่ปิดล้อมโครงเหล็กนิรภัยเอำไว้ หรือสร้ำงไว้รอบโครงเหล็กซึ่งท�ำจำก
โลหะแข็ง และเป็นส่วนหนึ่งของรถแทรกเตอร์ ตั้งแต่ปี 1973 เป็นต้นมำโครงเหล็กและห้องขับ
นิรภัย ได้รับอนุมัติโดย "ผู้ดูแลตรวจสอบ แผนกแรงงำน" จำกกระทรวงแรงงำน

โครงเหล็กโลหะแข็ง ประกอบห้องนั่งขับ ให้การ
ปกป้องคนขับ ขณะการพลิกคว�า่

ห้องนั่งขับของผู้ปฏิบัติงำน, นอกจำกจะป้องกันคนขับในกรณีรถพลิกคว�่ำแล้ว ยังให้ควำม
ปลอดภัย และประโยชน์ทำงด้ำนสภำพร่ำงกำยด้วย : อุปกรณ์ระบำยอำกำศ ซึ่งน�ำอำกำศที่ผำ่น
เครื่องกรอง เขำ้มำในห้องขับที่ปิด สำมำรถติดตั้งได้ ภำยในห้องขับสำมำรถเพิ่มแรงดันอำกำศ
ขึ้นได้เล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือสำรเคมีที่ฉีด เขำ้มำในห้องขับ ฝำรอบห้องขับสำมำรถ
ลดเสียงดัง, แรงสั่นสะเทือน และกำรตกออกข้ำงนอกได้



ควำมปลอดภัยส�ำหรับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงกำรเกษตร

37

สำมำรถท�ำกำรติดตั้ง ระบบควำมร้อน และเครื่องปรับอำกำศ รวมถึงระบบเสียง (วิทยุ / ซีดี ) 
เพื่อสรำ้งบรรยำกำศ ควำมเพลิดเพลินให้กับผู้ขับในขณะปฏิบัติงำนในห้องขับที่ปิด ห้องขับ
ประเภทนี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันผู้ขับจำกสภำพอำกำศ ซึ่งมิใช่มีไว้ เพื่อป้องกับกำร
พลิกคว�่ำ ห้องขับอำจจะแตกได้เมื่อเกิดกำรพลิกคว�่ำ เพื่อให้แน่ใจว่ำห้องขับที่ติดตั้งบนรถ
แทรกเตอร์ของท่ำน จะให้กำรป้องกันท่ำนในขณะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่, ตรวจดูลักษณะเทคนิค
เฉพำะของห้องขับในคู่มือให้ละเอียด
ห้องขับและโครงเหล็ก ออกแบบมำเพื่อปกป้อง เมื่อเกิดกำรพลิกคว�่ำ, และสร้ำงขึ้นตำม
มำตรฐำนที่สัมพันธ์กันทั้งหมด ที่เสนอขึ้นโดยองค์กรต่ำงๆ ส่วนห้องขับ หรือโครงเหล็กนิรภัย ที่
ไม่ได้รับกำรอนุมัติตำมมำตรฐำนที่วำงไว้นั้น ไม่สำมำรถให้กำรป้องกันที่จ�ำเป็นต่อผู้ขับขี่ได้เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ เพื่อยืนยันว่ำห้องขับ 

ของท่ำนได้ตำมมำตรฐำนนี้หรือไม่, สอบถำมผู้จัดจ�ำหน่ำย หรืออ่ำนคู่มือทำงวิชำชีพที่ให้ไว้โดย
ผู้ผลิด หรือดูรำยละเอียดบนแผ่นป้ำย หรือสติกเกอร์ ที่ติดอยู่กับโครงเหล็ก ซึ่งแผ่นปำ้ยนี้จะบ่ง
บอกถึงรุ่นของโครงเหล็ก และท่ำนต้องตรวจดูว่ำโครงเหล็กรุ่นนั้นๆได้รับกำรอนุมัติ และได้
มำตรฐำนที่วำงไว้โดยองค์กรที่มีอ�ำนำจจำกทำงรัฐบำลในส่วนนี้หรือไม่ ("มาตรฐานความ
ปลอดภัยแรงงาน (รถแทรกเตอร์เกษตร) ปี 1972")

 หำ้มไม่ให้ท�ำกำรประกอบโครงเหล็ก หรือห้องขับ ด้วยตัวเอง, หำกทำ่นไม่สำมำรถยืนยันใน
คุณภำพ และควำมแข็งแรงได้อย่ำงเหมำะสม ตำมมำตรกำร ซึ่งโครงสร้ำงแต่ละชิ้นต้องได้รับ
กำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรรับรอง โดย "องค์กรที่มีอ�ำนำจ"

 หำ้มไม่ให้ท�ำกำรเปลี่ยนแปลงโครงเหล็กนิรภัย เมื่อเกิดควำมเสียหำยต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของ
โครงเหล็ก, ให้ท�ำกำรเปลี่ยน และห้ำมท�ำกำรซ่อม เพรำะกำรเจำะ,งอ หรือตัด จะท�ำให้เหล็ก
อ่อนลง ตรวจดูว่ำตะปูควงทุกตัวขันไว้อย่ำงแน่น

หมายเหตุ: ในรถแทรกเตอร์รุ่นเก่ำ สำมำรถท�ำกำรติดตั้งห้องขับได้ ผู้จัดจ�ำหน่ำย ต้องให้ค�ำ
แนะน�ำในโครงเหล็กที่เหมำะสมในรถแต่ละรุ่น

กำรใช้งำนรถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งโครงเหล็กนิรภัยอยำ่งปลอดภัย
 คำดเข็มขัดนิรภัย – เข็มขัดนิรภัยออกแบบมำ เพื่อพยุงตัวผู้ขับให้อยู่ภำยในบริเวณที่ปลอดภัย
ของห้องขับ หรือโครงเหล็กในกรณีรถพลิกคว�่ำ

อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย  
บนรถแทรกเตอร์ ที่มีโครงเหล็กนิรภัย
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 หลังเกิดอุบัติเหตุพลิดคว�่ำ – ท�ำกำรเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครงเหล็กทั้งหมดที่ช�ำรุดออก แล้ว
ใส่ของใหม่แทนเข้ำไป กำรพลิกคว�่ำ จะท�ำให้มีแรงกดต่อตังโครงเหล็กหรือส่วนของห้องขับ 
ไม่แนะน�ำให้เก็บชิ้นส่วนที่ใช้แล้ว ซึ่งถูกบิด, ขยำย หรือแตก เมื่อส่วนของโครงเหล็กนิรภัย
หรือห้องขับเกิดกำรเสียหำย ให้ขอรับค�ำปรึกษำ จำกผู้จัดจ�ำหน่ำย ในเรื่องกำรซ่อม, เปลี่ยน
ชิ้นส่วน และท�ำตำมคู่มือใช้งำน

หมายเหต:ุ ส่วนที่ปลอดภัยที่สุดบนรถแทรกเตอร์ ขณะพลิกคว�่ำ คือภำยในบริเวณโครงเหล็ก
นิรภัย ห้ำมกระโดดออก และให้ประจ�ำอยู่ที่นั่งของท่ำน ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้โดย มาตรการ
ความปลอดภัยแรงงาน(รถแทรกเตอร์เกษตร) ปี 1972 , ให้ติดป้ำยนี้ไว้ตรงหน้ำที่นั่งขับ
ของรถแทรกเตอร์ ที่ติดโครงเหล็กนิรภัย

เตือนผู้ขับขี่! ในกรณีเกิดอันตรายพลิกคว�่า, ห้ามกระโดดออกจากที่นั่ง!
จับพวงมาลัยไว้ให้แน่น, โครงเหล็กนิรภัย / ห้องขับ จะให้การป้องกันแก่ตัวท่าน

 ตื่นตัวอยู่เสมอ ส่วนฉนวนป้องกันของห้องขับ ออกแบบมำเพื่อกันเสียง ซึ่งจะลดกำรได้ยิน
เสียงบอกเตือนจำกภำยนอก, เสียงของเครื่องมือ, เสียงร้องตะโกนของคน และสัตว์ หรือยำน
พำหนะอื่นๆ ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องตระหนักไว้เสมอว่ำ กำรนั่งอยู่ในห้องขับ ทำ่นอำจไม่สำมำรถ
ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นเหลำ่นี้ได้ตลอดเวลำ
 ระมัดระวังอย่ำลืมสังเกตุสภำพของท้องถนน ห้องขับที่ได้รับกำรปกป้อง และควำมอบอุ่นจำก
เครื่องท�ำควำมร้อน อำจท�ำให้ท่ำนลืมไปว่ำสถำพทำงดำ้นนอกมีควำมขรุขระและเปียกลื่น  
ใช้มำตรกำรควำมปลอดภัยทั้งหมด แม้อยู่ในสภำวะแวดล้อมที่สบำยรอบตัวทำ่น

การตกออกจากรถแทรกเตอร์
กำรตกออกจำกรถแทรกเตอร์ เป็นสำเหตุหลักของกำรได้รับบำดเจ็บรำ้ยแรง ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้ง
ขณะที่รถเคลื่อนที่และอยู่กับที่ และเรำสำมำรถป้องกันได้

กำรขึ้นและลงจำกรถแทรกเตอร์อย่ำงปลอดภัย
 ขั้นบันได และพื้นของรถแทรกเตอร์จะต้องสะอำด และแห้ง ที่ส�ำคัญต้องท�ำควำมสะอำด
โคลน, ครำบน�้ำมัน, ต้นไม้ใบหญำ้, น�้ำแข็ง, หิมะ เป็นต้น ที่ติดสะสมอยู่ ห้ำมใช้พื้นส�ำหรับ
เก็บของใช้ แนะน�ำให้ใช้กล่องเครื่องมือ ส�ำหรับจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้, โซ่ หรือใช้รถพ่วง 
เพื่อขนเครื่องมือที่ใช้ในงำนบ�ำรุงรักษำ
 ขณะลงจำกรถ ห้ำมกระโดดลงจำกรถ เพรำะเสื้อผ้ำอำจเข้ำไปเกี่ยวกับคันโยก, รำวจับ หรือ
ส่วนต่ำงๆที่ยื่นออกมำ ท่ำนอำจล้มลงบนพื้นแข็ง, บำดเจ็บที่หัวเขำ่,ขำ หรือเจ็บหลังได้
 เมื่อต้องกำรขึ้นไปยังที่นั่งขับ , ใช้รำวจับและขั้นบันได โดยจับไว้ให้ได้สำมจุดบนตัวเครื่อง: 
สองมือและหนึ่งขำ หรือสองขำและหนึ่งมือ และสวมรองเทำ้ที่ปลอดภัย

ใช้ขั้นบันได และราวจับ ขณะขึ้นและลง จากรถแทรกเตอร์
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 ก่อนขึ้นรถแทรกเตอร์ที่ติดพวงมำลัยเพำเวอร์ และ "ข้อต่อบังคับเลี้ยว" (รถแทรกเตอร์ที่มี
เพลำพับส่วนกลำง) – ให้ตรวจดูก่อนว่ำไม่มีบุคคลอื่นๆอยู่บนและรอบบริเวณรถแทรกเตอร์, 
หลีกเลี่ยงกำรหมุนหรือดึงพวงมำลัย เพื่อช่วยป้องกันผู้ที่ยืนอยู่ขำ้งๆ มิให้ได้รับบำดเจ็บ (อำจ
ถูกทับ หรือเป่ำจำกยำง, ส่วนของเครื่องมือที่อยู่บนรถแทรกเตอร์ ที่เคลื่อนตัวเมื่อมีกำรสัมผัส
พวงมำลัย)

ขั้นตอนป้องกันกำรตกของผู้ขับขี่
มีผู้ขับขี่หลำยรำย ที่ตกออกจำกรถ และถูกบดทับใต้ล้อของรถแทรกเตอร์ หรือได้รับบำดเจ็บจำก
เครื่องมือที่รถแทรกเตอร์พ่วงอยู่ เรำสำมำรถท�ำกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรตก โดยปฏิบัติตำม
ในขั้นตอนควำมปลอดภัยเหลำ่นี้: 

 ให้กำรควบคุวรถแทรกเตอร์จำกที่นั่งขับเท่ำนั้น หำกรถแทรกเตอร์ของทำ่นติดโครงเหล็ก
นิรภัย หรือห้องขับ – ให้สวมเข็มขัดนิรภัย

 ห้ำมใช้งำนรถแทรกเตอร์ ขณะยืนอยู่บนคำนลำก, ขั้นบันได หรือนั่งอยู่ที่ปีก หรือพนักพิง
ของเก้ำอี้นั่งขับ

 ขณะขับขี่: ใช้ควำมเร็วอยู่ในระดับที่ปลอดภัย อย่ำขับขี่ด้วยควำมเร็วที่ท�ำให้ยำงหน้ำ
กระโดด สังเกตุสิ่งกีดขวำงก่อนเข้ำถึงตัว หลีกเลี่ยงกำรเข้ำชน และชลดควำมเร็วก่อนเลี้ยว
ทุกครั้ง

 ไม่ขับขี่ขณะอยู่ในอำกำรง่วงนอน เพรำะท่ำนไม่อยู่ในภำวะที่สำมำรถบังคับรถแทรกเตอร์
ได้ เมื่อผู้ขับขี่มีอำกำรอ่อนเพลีย และง่วงนอน, ให้หยุดรถและนอนพักสักครู่ และตั้งกฎให้
มีกำรพัก 10-15 นำที ทุกๆกำรท�ำงำน 2-2.5 ชั่วโมง

กำรขนส่งผู้โดยสำร
ที่เดียวที่เหมำะในกำรขับรถแทรกเตอร์ คือที่นั่งขับ ในรถแทรกเตอร์ที่มิได้ติดตั้งที่นั่งเสริม 
ออกแบบมำเพื่อบรรทุกคนเพียงคนเดียวเท่ำนั้น – ผู้ขับขี่ กำรขนส่งผู้โดยสำรบนที่นั่งที่มิได้เป็น
ส่วนหนึ่งของรถแทรกเตอร์ และมิได้รับกำรอนุมัติให้ท�ำกำรขนส่งผู้โดยสำร เป็นกำรขัดต่อ 
มาตรการความปลอดภัยแรงงาน(ความปลอดภัยในเครื่องมือทุ่นแรงเกษตร) ปี 1988 

 หำ้มรับบุคคลอื่นขึ้นบนรถแทรกเตอร์ ผู้ขับขี่มักจะรับผู้ช่วย หรือเด็กที่ "ร้องขอ" ขึ้นมำด้วย 
ห้ำมเด็ดขำด! กำรกระโดดของตัวรถที่มิได้คำดกำรไว้ หรือกำรเข้ำโค้งที่อันตรำยอำจท�ำให้
บุคคลนั้นๆ กระเด็นออกจำกห้องขับ และหล่นออกจำกรถแทรกเตอร์ได้ 

ผู้โดยสำรไม่สำมำรถรับรู้ถึงกำรเคลื่อนไหว และเตรียมรับมือกับมันได้ โดยจะได้รับแรงสั่น
สะเทือน และแรงกระโดดเข้ำไปด้วย(ไม่ได้นั่งอยู่บนเกำ้อี้กันแรงสั่นสะเทือน) และอำจตกออก
จำกรถแทรกเตอร์ได้ นอกจำกนี้ ผู้โดยสำรอำจก่อปัญหำอื่นได้อีก: เช่นกำรเข้ำไปขัดขวำงกำรใช้
เครื่องควบคุมต่ำงๆ(คันโยก, ปุ่มจับ เป็นต้น) หรืออำจบังเอิญ ไปจับโดนตัวควบคุม โดยท�ำให้ผู้
ขับเสียสมำธิในกำรขับ เพรำะฉะนั้น:
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ท�ำกำรวำงแผนกำรท�ำงำน ในลักษณะที่ท่ำนไม่ต้องให้กำรโดยสำรผู้อื่นบนรถแทรกเตอร์  
เพื่อควำมปลอดภัย ควรใช้ยำนพหนะอื่น ในกำรขนส่งผู้โดยสำร

รถแทรกเตอร์ที่มิได้ติดตั้งที่นั่งเสริม  
มีไว้ให้ใช้ส�าหรับคนเดียวเท่านั้น
ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนรถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
 ห้ำมยืนและไม่อนุญำตให้ผู้ใด ยืนอยู่ระหว่ำงยำงของรถ  
ในขณะที่เครื่องยนต์ท�ำงำน ในรถแทรกเตอร์ระบบพวง
มำลัยเชื่อม, เพลำของล้อจะหมุน พับ บนเพลำส่วนกลำง 
และระบบพวงมำลัยจะมีควำมไวต่อกำรสัมผัส เมื่อมีกำร 
แตำะพวงมำลัยโดยมิได้ตั้งใจ ขณะมีคนยืนอยู่ระหว่ำงยำง, 
เขำผู้นั้นก็จะถูกบดอยู่ระหวำ่งยำงของรถ
 ก่อนท�ำกำรสตำร์ทเครื่องยนต์, ให้ตรวจดูว่ำไม่มีคนอยู่
ภำยในบริเวณรอบรถแทรกเตอร์ เพรำะรถอำจเคลื่อนที่
อยำ่งไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้

อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการส่งก�าลัง
อุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับกำรส่งก�ำลัง อำจท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บรำ้ยแรง หรือเสียชีวิตได้ อุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด คือกำรติดเข้ำกับแกนหมุน ในบำงกรณี ผู้ปฏิบัติงำนถูกตีด้วยเพลำที่แตกหรือ
หลุด ซึ่งกระเด็นออกมำตีเข้ำอย่ำงแรง จำกทำงด้ำนหลังของรถแทรกเตอร์ อุบัติเหตุดังกลำ่ว
สำมำรถป้องกันได้ โดยปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดควำมปลอดภัย ระหว่ำงท�ำกำรประกอบ, บ�ำรุงรักษำ 
และใช้งำน

ฝาครอบ
กำรใช้งำนเพลำอ�ำนวยก�ำลัง โดยไม่มีกำรป้องกันเป็นอันตรำยและมีควำมผิด เพลำที่มิได้รับกำร
ปกปิด อำจเกี่ยวเข้ำกับชำยผ้ำ และลำกผู้ที่สวมใส่เขำ้ไปติดก่อนที่จะทันรู้ตัว หำกโชคดี เสื้อผ้ำ
จะขำด และเขำจะไม่ได้รับบำดเจ็บร้ำยแรง หำกโชคร้ำย อำจหำยใจไม่ออก (หำกผ้ำพันคอ
เข้ำไปติด) หรือหมดสติไป (ในกรณีที่ถูกตีด้วยส่วนของเพลำที่หมุนอย่ำงรวดเร็ว)

จุดบดทับ
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ฝำครอบหลัก บนเพลำอ�ำนวยก�ำลัง ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรสัมผัสกับเพลำส่งก�ำลัง 
และ หัวต่อเอนกประสงค์ด้ำนหน้ำ ณ จุดต่อคำนลำกของรถพ่วง โดยมิได้ตั้งใจ ฝำครอบป้องกัน
หลัก ยังเป็นตัวฝำครอบของ "อุโมงค์" ในรถแทรกเตอร์รุ่นเก่ำด้วย
ในรถแทรกเตอร์หลำยแบบ มีฝำครอบที่ส่วนปลำยของเพลำอ�ำนวยก�ำลัง ซึ่งมีหน้ำที่ปกปิด ขณะ
ไม่มีกำรท�ำงำนเครื่องด้วย 
ระวัง : เครื่องส่งก�ำลังแบบหลำยรอบควำมเร็ว อำจหมุนเร็วเกินไป และเป็นอันตรำยต่อรถพ่วง 
ดังนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ ตำมข้อก�ำหนดที่ลงไว้ในคู่มือ ในเรื่องของกำรก�ำหนดควำมเร็ว

ฝาครอบหลัก และ ฝาครอบเพลาอ�านวยก�าลัง ต้องติดตั้งไว้ให้เข้าที่

หัวยึดฝาครอบ

ฝาครอบหลัก
สลักล็อค

ฝาครอบเพลาอ�านวยก�าลัง 
ติดตั้งอยู่กับที่

ฝาครอบอินทิกรัล
ฝำครอบอินทิกรัล ปกปิดเพลำส่งก�ำลังจำกทุกทิศทำง ตัวฝำครอบท�ำจำกโลหะ หรือท่อ
พลำสติก รองรับไว้ด้วยตัวแบริ่ง เพื่อให้หมุนได้อย่ำงอิสระ เหนือเพลำส่งตำมแนวของล้อที่หมุน 
เมื่อจับเข้ำที่ฝำครอบอินทิกรัล กำรหมุนของปลอกจะหยุดลง แต่แขนส่งจะยังคงหมุนต่อไป

 ตรวจดูว่ำฝำครอบที่ติดตั้งไว้อยู่เข้ำที่และมีสภำพดี เพื่อสำมำรถป้องกันอันตรำยจำกกำรหมุน 
ของเพลำส่งก�ำลังและข้อต่อเอนกประสงค์

ตัวอย่างเครื่องจักร ที่ได้รับการส่งก�าลัง โดยเพลาส่ง
ก�าลังติดตั้งด้วย ฝาครอบอินทิกรัล อยู่กับที่:

ฝาครอบอินทิกรัลของเพลาขับ

ฝาครอบอุโมงค์
ฝาครอบหลัก

ฝาครอบนิรภัยของรถพ่วง

คานลากต่อเข้าที่
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เพลาขับ ที่ได้รับการปกป้องอย่างสมบรูณ์
เพลำขับที่ได้รับกำรปกป้องอย่ำงสมบรูณ์ ได้ถูกพัฒนำขึ้นในปี 1972 เพื่อแก้ปัญหำใหญ่ 2 
ประกำร: 
•	 เป็นส่วนหนึ่งของเพลำของรถแทรกเตอร์, คลัตซ์ และหัวต่อเอนกประสงค์ ต่อเขำ้กับตัวเพลำ 

ขณะใช้งำนตัวส่งก�ำลัง หำกฝำครอบหลักไม่ได้รับกำรติดตั้ง ให้ติดตั้งไว้ประจ�ำที่ (ผู้ขับบำง
คนไม่ค�ำนึงถึง)

•	 หัวต่อเอนกประสงค์, ในบำงครั้ง, มีบำงส่วนซึ่งเปิดออกมำ ถึงแม้ว่ำ ฝำครอบหลัก, ฝำครอบ
อินทิกรัล หรือฝำครอบอุโมงค์ ได้ติดตั้งไว้กับที่

ส่วนเพลำขับได้ป้องกันไว้ด้วยปลอกครอบหมุนร่วมกับฝำครอบเต็ม(จัดไว้ส�ำหรับ หัวต่อ
เอนกประสงค์ และครัตซ์ของรถแทรกเตอร์) เมื่อฝำครอบถูกติดตั้งไว้ประจ�ำที่, ส่วนที่เคลื่อนที่ 
หรือหมุนจะไม่เปิดออก กำรเข้ำไปเกี่ยวของนิ้วมือ, ถุงมือ หรือชำยผ้ำ ได้ถูกป้องกันเขำ้ไว้แล้ว 
เมื่อมีคนเอำมือไปจับฝำครอบของเพลำอ�ำนวยก�ำลัง,หรือฝำครอบคลัตซ์ อยำ่งไม่ได้ตั้งใจ,  
ตัวเพลำจะหยุดหมุน และเขำผู้นั้นจะได้รับกำรปกป้อง

เพลาขับได้รับการปิดครอบไว้ ฝาครอบให้การ
ปกปิดหัวต่อเอนกประสงค์ ที่ต่อเข้ากับข้อต่อรถ
แทรกเตอร์ ได้อย่างสมบรูณ์

การพันเข้ากับเครื่องส่งก�าลัง
เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บ จำกกำรเข้ำไปพันกับเครื่องส่งก�ำลัง ปฏิบัติตำมหัวข้อควำมปลอดภัย 
ดังต่อไปนี้:

 ก่อนออกจำกรถแทรกเตอร์ ปลดก�ำลังเพลำส่งออก, ดับเครื่องยนต์ และถอดกุญแจสตำร์ท
ออก ขั้นตอนปฏิบัติดังกลำ่ว สำมำรถป้องกันอุบัติเหตุจำก 3 อย่ำงนี้ได้: จำกกำรหมุนของ
เพลำ, จำกส่วนของเครื่องจักรที่หมุน และจำกกำรสตำร์ทเครื่องให้เพลำส่งท�ำงำนโดยมิได้
ตั้งใจ ขณะผู้ปฏิบัติงำนก�ำลังท�ำควำมสะอำด, ปรับ, บ�ำรุงรักษำ หรือใส่น�้ำมันหล่อลื่นอยู่

ก่อนออกจากรถแทรกเตอร์ ให้ปลด
ก�าลังของตัวส่งก�าลังออกก่อนเสมอ 

ท�าการดับเครื่องยนต์ และถอดกุญแจ
สตาร์ท

ขณะส่งก�าลังอยู่ในเกียร์จอด หรือล็อค
เบรกเอาไว้

ปลดก�าลังของ 
ตัวส่งออกดับเครื่องยนต์

 ตรวจดูว่ำฝำครอบหลัก ติดอยู่ประจ�ำที่ตลอดเวลำ กำรถอดให้ท�ำได้เฉพำะเมื่อต้องกำรต่อ
อุปกรณ์พิเศษ พร้อมกำรป้องกันที่เหมำะสม
 ตรวจดูว่ำฝำครอบอินทิกรัล อยู่ในสภำพดี ตัวป้องกัน(ฝำครอบ)ต้องหมุนได้อยำ่งอิสระด้วยมือ
เปลำ่ เมื่อตัวส่งก�ำลังดับลง หำกตัวฝำครอบหรือตัวแบริ่งช�ำรุด ให้ท�ำกำรซ่อมทันที
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 ตรวจดูว่ำฝำครอบอุโมค์ ให้วำงประจ�ำอยู่เหนือเพลำขับ และติดไว้ประจ�ำที่อยำ่งแน่นหนำ 
และต่อเข้ำกับฝำครอบหลักของรถแทรกเตอร์
 หำ้มก้ำวข้ำมเพลำส่งก�ำลังที่หมุนอยู่ ขณะที่เครื่องจักรได้รับก�ำลังจำกตัวจ่ำยที่ก�ำลังหมุนอยู่, 
ให้เดินอ้อมไปทำงด้ำนข้ำง ถึงแม้กำรป้องกันอำจจะดูว่ำปลอดภัย, แต่ควำมผิดพลำดอำจเกิด
ขึ้นได้เสมอ

เพลาที่แตกหรือปลดออก
เพลำที่ไม่ใช้แล้ว หรือเพลำที่ผิดรูปแบบ อำจแตกหรือหลุดออกขณะใช้งำน เมื่อมีกำรแตกหรือ
หลุดของเพลำขณะใช้งำน – ส่วนที่ต่อเข้ำกับรถแทรกเตอร์จะกระเด็นออกอยำ่งแรง และอำจท�ำ
อันตรำยต่อตัวรถ หรือต่อผู้ขับได้ อุบัติเหตุประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อเพลำถูกต่อวำงเข้ำ
อย่ำงไม่ถูกต้อง หรือเมื่อเพลำท�ำงำนต่ำงออกไปจำกที่สั่งกำรไว้อย่ำงสิ้นเชิง(เช่นเลี้ยวแคบไป) 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหลำ่นี้:

 จัดต่อส่วนต่อของเพรำขับ ให้ถูกต้อง (ตำมภำพประกอบ): หัวต่อเอนกประสงค์ต้องอยู่ในแนว
เดียวกับง่ำมต่อ ที่ปลำยทั้งสองข้ำง และวำงไว้ในต�ำแหน่งแนวรำบเดียวกัน เพลำมีทั้งชนิดที่
แยกส่วนได้ และแยกส่วนไม่ได้ ในเพลำแยกส่วนควรต่อเข้ำกันอยำ่งถูกต้อง เพื่อป้องกันกำร
เดินเครื่องด้วยควำมเร็วที่ไม่เทำ่กัน และป้องกันแรงที่มีขนำดใหญ่กระท�ำต่อส่วนของเพลำ 
เพลำบำงชนิดออกแบบมำเพื่อไม่ให้มีกำรต่อที่ผิดแบบไป

ตัวอย่างการจัดส่วนต่อสองส่วนเข้าด้วยกัน:

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง สังเกตุต�าแหน่งการวางหัวต่อ 
ทางซ้ายมือ

 ใช้เพลำตำมที่แนะน�ำไว้กับเครื่องจักรนั้นๆ จ�ำเป็นที่จะต้องจัดเครื่องมือให้เหมำะกับเพลำ
แต่ละตัว และต้องมีส่วนคำบเกี่ยว คั่นอยู่ระหว่ำงส่วนของเพลำสองส่วน เมื่อต่อวำงส่วบคำบ
เกี่ยวไว้อย่ำงไม่ถูกต้อง, เพลำส่วนนี้อำจแยกออกจำกกัน เมื่อยำงหลังเกิดกำรกระแทกอยำ่ง
แรง หรือกดเข้ำหำกันอย่ำงเรงเมื่อท�ำกำรเลี้ยวในวงแคบ หรือขณะที่ยำงหลังตกลงไปในคูน�้ำ
หรือหลุม ในสถำนะกำรณ์แบบนี้, ตัวเพลำจะมีแรงกดมำก หัวต่อและแบริ่งอำจช�ำรุดหรือบิด
ไป เพลำขับถูกผลิตออกมำในหลำยขนำด และหลำยควำมแข็งแรง เพื่อให้เหมำะกับกำรถ่ำย
ก�ำลังที่ต้องกำร เพรำะฉะนั้น ให้ใช้เพลำตำมที่ก�ำหนดไว้ กับเครื่องจักรแต่ละตัว และตรวจ
สอบว่ำประกอบเข้ำกันอย่ำงถูกต้อง และจัดวำงไว้ตำมคู่มือใช้งำน
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ส่วนคาบเกี่ยวเพื่อป้องกันการแยกตัวหรือกดกัน
ระหว่างสองส่วน, ส่วนคาบเกี่ยวต้อง
ต่อเชื่อมไว้ ระหว่างเรือนเพลา การ
ปรับเปลี่ยนต้องปฏิบัติตามคู่มือใช้
งาน

ตัวเพลาต้องสามารถร่นออกหรือร่นเข้าให้สั้นลงได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการ
แยกหรือกดกัน

เพลาร่นสัน้ลง เมือ่ขบัผ่านทีล่าดต�า่ เพลาร่นออก เมื่อขับขึ้นเขา 
หรือ เนิน

 จัดวำงคำนลำกให้ถูกต้อง:
ทำ่นอำจจะต้องจัดวำงคำนลำกในลักษณะที่ต่ำงกัน ในรถและงำนแต่ละแบบ เพื่อควำมถูกต้อง:
•	 ตรวจดูรำยละเอียดต่อไปนี้ ตำมคู่มือกำรใช้งำน:

- ควำมสงูทีแ่นะน�ำ ส�ำหรบัต่อคำนลำกของเครือ่งจกัร ทีไ่ด้รบัก�ำลงัจำกตวัจ่ำยก�ำลงัทีท่่ำนใช้
- ช่วงระยะห่ำงในแนวรำบที่แนะน�ำ ระหว่ำงปลำยของเพลำส่งก�ำลังและรูใส่สลักบนคำนลำก

•	 จัดวำงคำนลำกให้ขนำน และต�่ำลงพอดีกับเพลำส่งก�ำลัง โดยท�ำกำรวัดให้ถูกต้อง
•	 ต่อคำนลำกให้เข้ำกับที่

ในการปรับความยาวและความสูงของคานลาก ให้อ่านตามคู่มือการใช้

 จุดข้อต่อต่ำงๆ ต้องขันไว้ให้แน่น เมื่อต่อหัวต่อเอนกประสงค์เข้ำกับเพลำอ�ำนวยก�ำลังของรถ
แทรกเตอร์แล้ว(ท�ำได้หลำยวิธี) ให้ตรวจสอบข้อต่อ โดยออกแรงดึงอยำ่งแรง เพื่อทดสอบ
ควำมแน่นหนำ และให้กำรตรวจสอบข้อต่อเอนกประสงค์ต่ำงๆ อีกเป็นระยะ

วิธีการต่อหัวต่อเอนกประสงค์ เข้ากับเพลาอ�านวยก�าลังของรถแทรกเตอร์ ในแบบต่างๆ

หัวล็อคแบบคลัตซ์ น็อต และ สกรู ใส่สลัก เข้ากลางแกนเพลา
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 ใช้งำนตัวส่งก�ำลัง ให้ถูกต้องตำมวิธีกำรใช้เทำ่นั้น:
•	 หลีกเลี่ยงกำรเลี้ยวในวงแคบ ขณะตัวส่งก�ำลังหมุนอยู่ – ปลดออกเมื่อโค้งแคบเกินไป
•	 หลีกเลี่ยงกำรข้ำมคูน�้ำ หรือบ่อ เม่ือข้อต่อระหว่ำงเพลำขับและเพลำลำกที่ต่อสลักมีขนำด

ยำวเกินไป, กำรเลื่อนตัวเขำ้ออกอำจยำวมำกไป
•	 อย่ำขันหัวล็อคนิรภัยแบบคลัตซ์ แน่นจนเกินไป ในเครื่องมือที่ต่อกับตัวส่งก�ำลัง
•	 เร่งควำมเร็วเครื่องขึ้นตำมล�ำดับ
•	 ไม่ว่ำในกรณีใดๆ อย่ำเปิดเครื่องส่งก�ำลังแบบทันทีทันใด เพรำะอำจเป็นอันตรำยได้ เช่น

กรณีที่ต้องถอดสิ่งอุดตันออกจำกเครื่องจักร
หมายเหตุ: ในกรณีของเครื่องจักร ที่เดินเครื่องอย่ำงแรงโดยต่อเนื่อง, โดยกำรเร่ง, หลังท�ำกำร
ปลดเพล่ำส่งก�ำลัง ให้ใช้หัวคลัตซ์แบบพิเศษเพื่อให้หมุนได้อย่ำงอิสระ และไม่ว่ำกรณีใดๆ หลีก
เลี่ยงกำรเลี้ยวในวงแคบขณะที่เพลำต่อก�ำลังหมุนอยู่

อุบัติเหตุขณะต่อบังเหียน
เครื่องมือทุ่นแรงเกษตรนั้นมีขนำดใหญ่ และมีน�้ำหนักมำก ในขณะท�ำกำรต่อหรือปลด บังเหียน 
หรือถอดเครื่องมือเหล่ำนี้ออกจำกรถแทรกเตอร์ มีอัตรำยใน 3 จุดด้วยกัน: กำรถูกบดของมือและ
เท้ำ, กำรถูกบดของล�ำตัวบริเวณระหวำ่งรถแทรกเตอร์กับเครื่องมือ และถูกบดทับโดยกำรตกลง
อย่ำงรวดเร็วของรถพ่วง หรือเครื่องมือ เพรำะฉะนั้นท่ำนต้องให้ควำมระมัดระวังขณะปฏิบัติงำน
ดังกลำ่ว ผู้ปฏิบัติงำนที่มีทักษะ สำมำรถต่อบังเหียนและปลดเครื่องมือได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะใช้บังเหียนก่อให้มีผู้เสียชีวิตทุกปี เพื่อป้องกันควรปฏิบัติตำมขั้นตอนต่อ
ไปนี้:

ต่อบังเหียน
 นั่งขับรถแทรกเตอร์เพื่อต่อบังเหียนอยู่บนที่นั่งเท่ำนั้น ห้ำมพยำยำมท�ำขณะอยู่ที่พื้น – 
อันตรำยอย่ำงมำก และถือเป็นควำมผิดอำญำ

ในทุกกรณี – เมื่อต้องจัดปรับช่องทาง
เพื่อต่อสลักเพลาพ่วงเข้ากับคานลาก 
ให้ท�าการปรับ ขณะนั่งขับอยู่บน 
เก้าอี้ขับเท่านั้น

 ก่อนลงจำกรถแทรกเตอร์เพื่อต่อบังเหียน – ดับเครื่องยนต์ และเขำ้ก�ำลังในเกียร์จอด และ /
หรือ ดึงล็อคเบรกมือ วิธีสร้ำงควำมปลอดภัยแบบนี้มีควำมส�ำคัญเมื่ออยู่ในบริเวณที่ลื่น:  
กำรลำกหรือผลักรถแทรกเตอร์ หรือเครื่องทุ่นแรง เพื่อปรับต่อบังเหียน อำจท�ำให้รถลื่นไถล
เขำ้หำตัวทำ่นและเกิดอุบัติเหตุบดทับได้
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 เมื่อกำรจัดช่องทำงเขำ้ที่ของคำนลำก เป็นไปอยำ่งยำกล�ำบำก ให้ท�ำตำมล�ำดับดังนี้: ขับรถ
แทรกเตอร์ถอยหลัง ให้เลยจุดต่อไปเล็กน้อย, จัดช่วงให้ส่วนปลำยต่อของครื่องทุ่นแรง เลื่อน
เข้ำส่วนปลำยต่อของรถแทรกเตอร์ เลื่อนสลักล็อคลงรู บนคำนลำกของรถแทรกเตอร์ แล้ว
ขับเดินหน้ำเล็กน้อย เมื่อรูเลื่อนเขำ้แนว สลักล็อคก็จะเลื่อนเขำ้ที่
 ก่อนส่งผู้ช่วย เขำ้ทำงดำ้นหลังของรถแทรกเตอร์ เพื่อต่อบังเหียนให้เสร็จเรียบร้อย, ให้ส่ง
ก�ำลังเกียร์เข้ำที่เกียร์จอด และล็อคเบรกมือ ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถท�ำกำรเชื่อมต่อ ให้ได้
ระดับด้วยตัวเอง, ให้ขับรถแทรกเตอร์ถอยหลังเลยจุดต่อของคำนลำกไป และเขำ้เกียร์เดิน
หน้ำ ในลักษณะนี้ท่ำนก็จะท�ำกำรต่อจุดลำกได้ขณะขับเคลื่อนไปขำ้งหน้ำ ขั้นตอนเหล่ำนี้จะ
ช่วยป้องกันอันตรำย ในกำรบดทับเข้ำกับตัวผู้ช่วย หำกเทำ้ของผู้ขับลื่นหลุดออกจำกแป้น 
เหยียบคลัตซ์อย่ำงทันทีทันใด

ขับเดินหน้า เพื่อจัดวางต�าแหน่ง ระหว่างรูสลัก บนคานลาก

ขับเดินหน้าตามการส่งสัญญาณ
ของผู้ช่วย

ขณะให้สัญญาณ ให้ยืนอยู่ทางด้านข้าง 

 ในกำรยกคำนลำก ให้สูงเหมำะตำมควำมต้องกำร เพื่อต่อเขำ้กับรถแทรกเตอร์ ให้ใช้แม่แรง
ยกเขำ้ที่ใต้โครงของเครื่องทุ่นแรง อย่ำยกเครื่องจักรที่มีน�้ำหนักมำกด้วยมือเปลำ่ ใช้แม่แรงที่
ติดมำกับเครื่องจักรและเครื่องมือ หรือขำรับน�้ำหนัก เพื่อยกคำนลำกไว้ ให้ได้ตำมควำมสูงที่
ต้องกำร ในเครื่องจักรบำงตัว, สำมำรถใช้กระบอกสูบไฮดรอลิกของครื่อง เพื่อยกคำนลำกได้
 ขณะท�ำกำรต่อบังเหียนเครื่องจักร วำงมือและนิ้วออกให้ห่ำงจำกจุดบีบรัด หำ้มแหย่นิ้วเข้ำไป
ในรูต่ำงๆของคำนลำกของรถแทรกเตอร์ หรือเครื่องทุ่นแรง เมื่อท่ำนต้องท�ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วย
ต่อบังเหียน, ห้ำมยืนอยู่ด้ำนหลังของรถแทรกเตอร์ เมื่อรถถอยหลังเขำ้มำ ให้ยืนอยู่ทำงดำ้น
ข้ำง และท�ำกำรเคลื่อนตัวเขำ้ไประหว่ำงรถแทรกเตอร์กับเครื่องจักรเพื่อท�ำกำรต่อให้เสร็จได้ 
หลังจำกที่รถแทรกเตอร์ จอดอยู่ในแนวตรง และได้เข้ำเกียร์ในต�ำแหน่งจอดไว้เรียบร้อยแล้ว 
ผู้ขับสามารถเคลื่อนตัวรถ ให้เดินหน้าไปเล็กน้อย เพื่อวางแนวของรถให้ตรง  
หลังจากได้รับสัญญาณจากผู้ช่วยเท่านั้น
 ระวังกำรถูกบดทับหรือบีบรัด จำกแขนลำกทั้งสำมของบังเหียนสำมจุด เมื่อคันบังคับอยู่ใน
ต�ำแหน่ง "กึ่งอัตโนมัติ", ในรถแทรกเตอร์ส่วนใหญ่ สำมำรถท�ำกำรควบคุมแขนของบังเหียน
สำมจุดเข้ำได้ใน 3 ต�ำแหน่งต่ำงกัน: อัตโนมัติ, ไม่อัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ ในต�ำแหน่ง
อัตโนมัต ิ– รถพ่วงจะ "เคลื่อน" ตำมสภำพบนท้องถนน แขนยกจะยกคำนลำกขึ้นลงตำมแรง
ในระบบไฮดรอลิก, ไม่อัตโนมัต ิ– แขนยกจะวำงอยู่ ที่ควำมสูง ที่ผู้ขับตั้งไว้ตลอดเวลำ,  
กึ่งอัตโนมัต ิบังเหียนจะตอบสนอง ต่อแรงลำกของรถแทรกเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งไม่
ต้องใช้ล้อลึกเข้ำช่วย) ขณะที่แรงลำกอ่อนตัวลง ยกตัวอย่ำงเช่น: ขณะท�ำกำรไถอยู่ในดินร่วน 
– แขนยกจะกดเครื่องจักรลงต�่ำ เมื่อแรงลำกมำกขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น: ขณะท�ำกำรไถอยู่ในดิน
เหนียว – แขนยกจะยกเครื่องจักรขึ้นนิดหน่อย เพื่อลดแรงลำก
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 ก่อนต่อบังเหียนเครื่องมือใดๆ เขำ้กับบังเหียนสำมจุดของรถแทรกเตอร์ ที่ติดตั้งแบบไม่
อัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ, เลื่อนคันโยกบังคับไปที่ต�ำแหน่ง "ไม่อัตโนมัติ" (ที่ควำมสูงเดิม) 
มิเช่นนั้น, แขนยกอำจยกขึ้นอย่ำงทันทีทันใด และบีบหรือกดลงมือหรือเทำ้ เมื่อน�้ำหนักของ
บรรทุกที่พ่วงอยู่วำงลงบนบังเหียน 

หมายเหตุ: ค�ำศัพท์ที่ใช้ขยำยควำมในเรื่องตัวควบคุมอัตโนมัติ ของบังเหียนสำมจุดนั้น มีกำรใช้
แตกตำ่งกันไป ตำมผู้ผลิตตำ่งรำยกัน ตรวจดูคู่มือของเครื่องที่ทำ่นใช้งำนให้ถูกต้อง

 ท�ำกำรรับรองตัวสลักไว้ให้อยู่กับที่, ใช้กลไกลที่เหมำะสม ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลำยประเภท  
เพื่อป้องกันกำรหลุดออกมำขณะท�ำขับขี่ และท�ำให้เกิดกำรหลุดออกจำกรถพ่วง หำกตัวสลัก
ช�ำรุดเสียหำย ให้ท�ำกำรเปลี่ยนใหม่

ระวัง: กองวัสดุตำ่งๆ, ตอไม้ และกำรสัมผัสกับพื้นดิน อำจท�ำให้สลักหลุดออกจำกรูได้

ใช้สลักพ่วง ที่มีกลไกป้องกัน เพิ่มความปลอดภัย ช่วยยึดให้อยู่กับที่

กลไกป้องกัน

สลักพ่วง

 ขณะขับรถอยู่บนถนนรำดยำง – คล้องโซ่นิรภัย ระหว่ำงรถแทรกเตอร์กับรถพ่วง โซ่นิรภัย
ออกแบบมำเพื่อรักษำข้อต่อ ของรถพ่วงเอำไว้ ในกรณีที่สลักพ่วงเลื่อนหลุดออกจำกที่(โซ่
นิรภัยสำมำรถหำซื้อได้ตำมร้ำนขำยเครื่องมือ) ตัวโซ่และจุดต่อ ต้องแข็งแรงพอที่จะดึงน�้ำ
หนักของรถพ่วงและของที่พ่วงได้เมื่อถูกใช้งำน ตัวโซ่ต้องมีตะขอนิรภัยคล้องอยู่ด้วย  
เพื่อป้องกันกำรหลุดออก

กำรต่ออุปกรณ์
 กำรต่อเครื่องทุ่นแรงเข้ำกับรถแทรกเตอร์ได้อย่ำงรวดเร็ว และให้แน่ใจได้ว่ำปลอดภัยนั้น ควร
จัดเตรียม – ก่อนเริ่มงำน – ส่วนประกอบที่จ�ำเป็นและเหมำะสม, น็อต และสกรู ในหลำยๆ
ขนำดไว้ด้วยกัน ห้ำมใช้น็อตที่มีขนำดเล็กเกินไป, ควำมแข็งที่ไม่ถูกต้อง หรือน�ำส่วนประกอบ
มำต่อเข้ำเอง ให้ใช้เฉพำะชิ้นส่วนตำมที่แนะน�ำไว้กับเครื่องทุ่นแรงของทำ่น และใช้กับเครื่อง
มือที่เหมำะสมเทำ่นั้น
 ใช้แม่แรง, รำง หรือฐำนรอง ที่เหมำะสม เพื่อวำงเครื่องทุ่นแรงไว้ และจัดให้อยู่กับที่เพื่อให้
ต่อเข้ำได้ง่ำยและเร็ว กำรใช้เครื่องมือเหล่ำนี้ให้ควำมปลอดภัยในกำรยก, ลำก และผลัก 
เครื่องทุ่นแรงที่มีน�้ำหนักมำก ก่อนท�ำกำรติดตั้ง และลดอันตรำยจำกกำรเข้ำไปติดของนิ้วและ
มือ, และกำรหล่นหรือพลิกของอุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรงแต่ละประเภทใช้กับเครื่องมือ รวมทั้ง
แม่แรง, ขำรับที่ต่ำงกันออกไป
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ใช้ขารับน�า้หนัก หรือขอนไม้ เพื่อรองรับน�้าหนักอุปกรณ์
อย่างปลอดภัย และช่วยในขณะท�าการต่อเชื่อม

ขารับน�า้หนัก

 อย่ำเข้ำไปอยู่ใต้เครื่องทุ่นแรง ที่ไม่ได้รับกำรรับน�้ำหนักไว้อย่ำงเหมำะสม ตำมที่กฏหมำยได้
ก�ำหนดไว้ ตัวอุปกรณ์จะต้องต่อเข้ำเป็นอย่ำงดี กับรถแทรกเตอร์ และพักอยู่บนพื้น – หรือวำง
ไว้บนพื้น หรือมีขำรับน�้ำหนักไว้ หรืออยู่บนฐำนรับที่เหมำะสม และเข้ำกับขนำดและน�้ำหนัก
ของมัน อย่ำมั่นใจว่ำแม่แรง หรือระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์ จะยกเครื่องขึ้นไว้ ขณะตัว
ท่ำนอยู่ใต้ท้องเครื่อง ท่อ, ลิ้นหรือระบบปิดของไฮดรอลิก อำจเกิดกำรผิดพลำดได้ หรือมีคน
บังเอิญไปเลื่อนคันบังคับเข้ำ และท�ำให้เครื่องร่วงลงมำ ตัวท่ำนอำจถูกบีบ และ/หรือบดทับ 
หำกเครื่องพลิกคว�่ำ, ม้วนตัว, ลื่น หรือหล่นลงมำ
 กำรป้องกันแขนและขำ อย่ำเอำตัวเข้ำไปอยู่ระหว่ำงตัวรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรง หรือ
ระหวำ่งส่วนที่ท่ำนต้องกำรติดตั้ง หรือระหว่ำงส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องจักร ในลักษณะ
เหมือนกรรไกร ระมัดระวังขณะท�ำกำรปรับ/ติดตั้งรูต่ำงๆ โดยใช้เครื่องมือที่เป็นเหล็กแข็ง 
(เครื่องมือสำมำรถแตก และหักเมื่อได้รับแรงกระท�ำทำงดำ้นข้ำง)
 ตรวจสอบควำมปลอดภัย ดูวำ่ล็อคและกลอนทุกตัว ถูกล็อคและลงไว้อยำ่งแน่นหนำ,  
เครื่องมือ,เครื่องทุ่นแรงและโครงเหล็กหลำยตัวที่ออกแบบมำให้ต่อบังเหียนได้อยำ่งรวดเร็ว 
มีกำรติดตั้งเซฟตี้ล็อค เพื่อรับประกันว่ำตัวเครื่องจะไม่เลื่อนออกจำกที่ หำกส่วนประกอบตำ่งๆ
ไม่ได้รับกำรยึดหรือล็อคไว้ – อุปกรณ์เหล่ำนั้นอำจคว�่ำลง ขณะที่ตัวของทำ่นอยู่ใต้ท้องเครื่อง

กำรถอดอุปกรณ์
 เลือกสถำนที่ที่เหมำะสม ส�ำหรับกำรถอดอุปกรณ์ออกจำกรถแทรกเตอร์ ที่ที่ดีที่สุดคือ 
พื้นรำบ, ที่มีพื้นผิวที่แข็งแรง, ระบำยน�้ำได้ดี และอยู่ห่ำงจำกฝูงสัตว์ของฟำร์มเลี้ยงสัตว์และ
หำ่งจำกกำรสัญจรไปมำ ในสถำนที่เหลำ่นี้ มิต้องห่วงว่ำตัวอุปกรณ์จะเลื่อนไปขณะบังเหียน
มิได้ถูกต่อ และป้องกันอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกสัตว์เลี้ยง และยำนพำหนะอื่นๆที่ผ่ำนไปมำ และ
กลัวว่ำขำ,แม่แรง, หรือตัวอุปกรณ์เองจะจมเข้ำไปในพื้นดินที่อ่อนตัว หรือในโคลน
 เมื่อต้องปลดรถพ่วงที่ติดล้อบน พื้นที่ลำดชัน ให้กั้นล้อไว้อย่ำงดีเพื่อป้องกันไม่ให้หมุน  
ในพื้นดินที่อ่อนนุ่ม ให้วำงแผ่นไม้เขำ้ใต้ส่วนขำรับน�้ำหนักหรือตัวเครื่อง เพื่อไม่ให้ทรุดตัว
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 ตรวจดูว่ำตัวอุปกรณ์จัดวำงไว้อย่ำงสมดุล เครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรงบำงตัว จะเสียสมดุล
และพลิกคว�่ำลง เมื่อถูกถอดออกจำกรถแทรกเตอร์ อำจเกิดกำรพลิกไปดำ้นหน้ำ, ด้ำนหลัง 
หรือด้ำนข้ำง ทิศทำงในกำรพลิกคว�่ำของเครื่องทุ่นแรงที่พ่วงน�้ำหนัก(เช่นถังหยอดเมล็ด, ปุ๋ย
หรือถังฉีดยำ) จะขึ้นอยู่กับโครงสร้ำงของเครื่อง, น�้ำหนักที่บรรทุกอยู่ และ(โดยเฉพำะในรถ
ทิ้งของเสียมูลสัตว์)ต�ำแหน่งของสิ่งบรรทุกบนตัวเครื่องด้วย เพื่อป้องกันกำรพลิกคว�่ำ ให้
วำงตัวรับน�้ำหนักทุกตัวลงต�่ำ ก่อนท�ำกำรถอดอุปกรณ์ออกจำกรถแทรกเตอร์ หำกไม่มีขำรับ
น�้ำหนัก ให้ใช้ท่อนไม้รองไว้ ก่อนถอดเครื่องจักรที่ไม่ได้ปลดบรรทุก ตรวจดูก่อนว่ำตัวเครื่อง
ได้รับกำรรับน�้ำหนักไว้อย่ำงดีในทิศทำงที่อำจเกิดกำรพลิกคว�่ำได้ ตรวจดูรำยละเอียดได้ใน
คู่มือกำรใช้เครื่องจักร
 เมื่อท�ำกำรจัดเก็บอุปกรณ์ ควรจัดวำงให้ต�่ำลงกับพื้น หำกต้องเก็บในต�ำแหน่งยกหรือแขวน, 
ให้รับน�้ำหนักไว้อย่ำงดีและอย่ำวำงใจในแรงดันของระบบไฮดรอลิก เครื่องจักรและเครื่องมือ
หลำยตัวติดตั้ง "แท่งขนย้ำย" ส�ำหรับใช้ในกำรขนย้ำย หรือติดเซฟตี้ล็อคเพื่อให้ตั้งขึ้นได้ตำม
ต้องกำร ใช้แท่งขนย้ำยและล็อคเซฟตี้ล็อค หรือพักตัวอุปกรณ์เขำ้กับตัวรับน�้ำหนักที่มั่นคง
และแข็งแรง

ระวัง: C.O.G ที่เคลื่อนที่ไป อำจท�ำให้มีแรงยกเพลำลำก ขึ้นหรืลงได้ 

เพื่อเก็บรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในต�าแหน่งยกขึ้น ใช้แท่งรับน�้าหนัก

แท่งขนย้าย

สลัก

อุบัติเหตุบนถนนราดยาง
ประมำณ 17% ของอุบัติเหตุที่ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับรถแทรกเตอร์ เกิดขึ้นบนถนน
ใหญ่และถนนรำดยำง โดยแปลกที่ว่ำ, อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในขณะที่มีสภำวะในกำรขับขี่ที่
สมบรูณ์แบบ แม้นสภำวะกำรขับขี่จะสมบรูณ์ ก็ยังคงมีควำมอันตรำยอยู่มำก อุบัติเหตุกับ 
รถแทรกเตอร์บนท้องถนนส่วนใหญ่คือกำรชนเขำ้กับยำนพำหนะอื่น, เสียหลักลงข้ำงถนน และ
พลิกคว�่ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเหล่ำนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตำมกฏควำมปลอดภัย ขณะท�ำกำรเตรียม
อุปกรณ์ เพื่อขับบนท้องถนน และขณะท�ำกำรขับขี่



ควำมปลอดภัยส�ำหรับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงกำรเกษตร

50

เครื่องมือเซฟต้ีในการเตรียมรถแทรกเตอร์ ก่อนออกสู่ถนนใหญ่

ปำ้ยสัญลักษณ์รถควำมเร็วต�่ำ
ในหลำยๆประเทศ รวมทั้งในประเทศอิสรำเอลด้วย มีข้อก�ำหนดให้ติดปำ้ยสัญลักษณ์เตือนรูป
สำมเหลี่ยม "รถควำมเร็วต�่ำ" ไว้กับรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงเกษตรที่แล่นอยู่บนท้องถนน 
เพื่อให้เข้ำกับข้อก�ำหนดดังกลำ่ว ผู้ผลิตรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงเกษตรเคลื่อนที่ได้เอง
หลำยรำย ได้ติดตั้งอุปกรณ์รุ่นใหม่ด้วยป้ำยสัญลักษณ์ "รถควำมเร็วต�่ำ" นี้ เมื่อต้องกำรติดตั้งปำ้ย
สัญญลักษณ์ให้กับรถแทรกเตอร์,เครื่องทุ่นแรง หรือรถพ่วง ให้ติดไว้ด้ำนหลังใกล้ส่วนกึ่งกลำงที่
ควำมสูง 0.5-2.0 ม. เหนือพื้นดิน โดยให้มุมตั้งขึ้นด้ำนบน และฐำนของสำมเหลี่ยมขนำนกับพื้น
ดิน ในลักษณะนี้ป้ำยจะถูกสังเกตุได้ง่ำยโดยผู้ขับขี่ทำงด้ำนหลัง และแสงที่ตกกระทบกับส่วน
ปลำยของปำ้ย จะส่องไปที่ไฟของพำหนะคันอื่น ป้ำย "รถควำมเร็วต�่ำ" มิได้มีไว้เป็นตัวแทน
สัญญำณไฟเตือน หรือตัวสะท้อนแสงเพื่อสังเกตุเห็น แต่มีไว้เพื่อบอกว่ำเป็นยำนพำหนะที่ใช้
ควำมเร็วต�่ำ

ต�าแหน่งที่ถูกต้อง ในการติดตั้งป้ายเตือน 
บนยานพาหนะที่ใช้ความเร็วต�่า

0.5 
ถึง  

2 ม.

หำกท่ำนไม่ต้องกำรซื้อป้ำย เพื่อติดเข้ำกับพำหนะทุกคันที่มีอยู่ ท่ำนสำมำรถใช้ฐำนรองเพื่อติด
ปำ้ยและวำงลงบนพำหนะแต่ละคัน หรือแขวนเข้ำกับเครื่องจักรแต่ละตัว

 ท�ำกำรเปลี่ยนป้ำยใหม่ เมื่อสูญเสียกำรสะท้อนแสง
 รักษำป้ำยให้อยู่ในสภำพดี, สะอำด และติดตั้งอย่ำงถูกต้อง หำ้มใช้ป้ำยที่สกปรก, ช�ำรุดและ
ติดผิดรูปแบบ

สัญญำณไฟเตือน
กฎหมำยที่ก�ำหนดไว้ในเรื่องสัญญำณไฟเตือน แตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ บำงประเทศ
ก�ำหนดให้เปิดใช้ไฟเตือนสีเหลือง หรือไฟกระพริบตลอดเวลำ ส่วนในประเทศอิสรำเอล,  
ตำมข้อก�ำหนดจรำจร ให้ใช้สัญญำณไฟเตือนทั้งในเวลำกลำงวันและกลำงคืน ในข้อก�ำหนด
เหล่ำนี้, ได้ก�ำหนดประเภทของสัญญำณไฟส�ำหรับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงเกษตรที่ขับ
เคลื่อนได้เองไว้ดังนี้:
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•	 ไฟหน้ำสีขำวสองดวง
•	 ไฟหลังสีแดง(อย่ำงน้อยหนึ่งดวง) ทำงซ้ำยมือ
•	 ไฟเตือนสีเหลือง อย่ำงน้อย 2 ดวง ซึ่งสำมำรถมองเห็นได้จำกทำงด้ำนหน้ำและดำ้นหลัง, 

วำงไว้ที่ระดับควำมสุงเดียวกัน โดยสูงต�่ำสุด 107 ซ.ม. จำกพื้นดิน
•	 ไฟสะท้อนสีแดง อย่ำงน้อย 2 ดวง ซึ่งสำมำรถเห็นได้จำกขำ้งหลัง,  

วำงไว้ทั้งสองข้ำงของพำหนะ
•	 สัญญำณไฟเลี้ยว ที่สำมำถมองเห็นได้จำกด้ำนหน้ำและดำ้นหลัง เมื่อเปิดใช้งำน

ไฟเตือนสีเหลือง
ไฟหลัง (ส�าหรับใช้ใน
พื้นที่เพาะปลูกเท่านั้น)

ป้ายรถความเร็วต�่า

ไฟท้าย และ ไฟสะท้อนแสง

สัญญาณไฟ และป้ายที่ก�าหนดไว้กับรถแทรกเตอร์ และ
เครื่องทุ่นแรงเกษตรขับเคลื่อนที่ได้เอง (ตรงตามมาตรฐานที่

ก�าหนดไว้โดยส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ)

ไฟหลัง 
(ส�าหรับใช้ใน
พื้นที่เพาะปลูก

เท่านั้น)

ไฟหน้า
พร้อมไฟสูง 
และไฟต�่า

ข้อก�าหนดพิเศษ ส�าหรับยานพาหนะที่ไม่ได้มาตรฐาน 
•	 เมื่อควำมกว้ำงของตัวอุปกรณ์มีมำกกว่ำ 1.20 ม. จำกจุดกึ่งกลำงของรถแทรกเตอร์ ไปทำง

ซ้ำยมือ ให้วำงตัวสะท้อนแสงสีทองซึ่งสำมำรถมองเห็นได้จำกทำงด้ำนหน้ำและดำ้นซ้ำย
•	 เมื่อควำมยำวของตัวเครื่องจักรมีมำกกว่ำ 1.20 ม. จำกจุดต่อไปทำงด้ำนหลัง หรือ

มำกกว่ำ1.20 ม. จำกจุดกึ่งกลำงของรถแทรกเตอร์ ไปทั้งสองขำ้ง หรือเมื่อตัวอุปกรณ์บังไฟ
ทำ้ยของรถแทรกเตอร์ ให้ใช้ไฟสะท้อนแสงสีแดง อย่ำงน้อย 2 ตัว วำงไว้ทำงซ้ำยและขวำ
มือ
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•	 ข้อก�ำหนดเมื่อขับอยู่บนถนนรำดยำง: ในกรณีของบรรทุกที่ไม่ใช่ "ขนำดบรรทุกนอกเกณฑ์" 
อนุญำตให้มีควำมกวำ้งมำกสุด 2.4 ม., ในกรณี "ขนำดบรรทุกตำมเกณฑ์" อนุญำตตำมควำม
กว้ำงที่ระบุ เครื่องทุ่นแรงหรืออุปกรณ์ที่ถูกพ่วง,เครื่องจักรที่มีควำมกว้ำง(ดังที่ได้กลำ่วไว้) จะ
สำมำรถท�ำกำรเคลื่อนย้ำยบนถนนได้ ก็ต่อเมื่อได้รับกำรพับ และยก หรือวำงอยู่บนล้อ

ไฟและสัญญาณ ที่แนะน�าไว้ส�าหรับพ่วงเครื่องทุ่นแรง  
(ตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้โดยส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ)

ไฟท�างาน

ไฟเตือนสีเหลือง 

"ป้ายรถความเร็วต�่า"ไฟสะท้อนแสงหลังสีแดง และ
ไฟสะท้อนแสงหน้าสีเหลือง

ไฟสะท้อนแสงหลังสีแดง

ไฟเตือนสีเหลือง

ไฟท้ายสีแดง และไฟ
สะท้อนแสง

เมื่อสัญญาณไฟ ถูกบังไว้ด้วยเครื่องทุ่นแรง ให้วางป้ายไว้บนตัวอุปกรณ์

ไฟหน้ำ
ไฟหน้ำเพิ่มกำรมองเห็นทำงด้ำนหน้ำให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันกำรชนเข้ำกับสิ่งกีดขวำง หรือตกขอบ
ถนน รถแทรกเตอร์ควรมีไฟหนำ้สองดวง

 เพื่อให้ไฟหน้ำส่องเห็นถนนได้ดี และไม่ท�ำให้ผู้ที่ขับมำจำกทำงตรงขำ้ม ตำบอดไปชั่วขณะ 
ตรวจดูว่ำไฟหน้ำอยู่ในสภำพดี และวำงอยู่ในแนวที่เหมำะสม(ตำมคู่มือ)
 ห้ำมขับขี่บนถนนรำดยำง โดย เปิดที่ไฟท�ำงำนทำงด้ำนหลังไว้

กระจกมองข้ำง
กระจกมองข้ำงสำมำรท�ำให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผู้ขับขี่ ได้ตลอดเวลำ ในบำงครั้งเป็นกำรยำก
ที่จะหำกระจกข้ำง ที่เหมำะสม ให้กับรถแทรกเตอร์ที่มิได้ติดตั้งห้องขับ ในกรณีเช่นนี้ สำมำรใช้
กระจกมองข้ำงที่ออกแบบส�ำหรับรถบรรทุก หรือรถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งห้องขับได้ โดยเชื่อมเขำ้
กับแขนต่อ และต่อเขำ้กับโครงเหล็กนิรภัยโดยท�ำกำรต่อตำมที่คู่มือก�ำหนดไว้ดังนี้:



ควำมปลอดภัยส�ำหรับรถแทรกเตอร์ และเครื่องทุ่นแรงกำรเกษตร

53

 เลือกกระจกข้ำงบำนใหญ่ ที่สำมำรถเปลี่ยนกระจกได้งำ่ย
 เพื่อให้สำมำรถมองหลังได้ดีขึ้น ต่อแขนต่อ ที่ยื่นตัวกระจกออกไปทำงด้ำนข้ำง
 วำงตัวกระจกมองข้ำง ไว้ในต�ำแหน่ง ที่ยำกต่อกำรชนเข้ำกับวัตถุอื่นๆ และไม่ตีเขำ้กับผู้ขับ
ขณะรถพลิกคว�่ำ หรือขวำงทำงขึ้นลงจำกรถแทรกเตอร์
 ติดกระจกมอกข้ำงให้แน่น เพิ่อป้องกันแรงสั่นสะเทือน

กระจกมองข้าง ที่ได้รับการติดตั้งอย่าง 
เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ขับขี่ สามารถมองเห็น 
สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ได้ตลอดเวลา

กำรบ�ำรุงรักษำรถแทรกเตอร์ให้อยู่ในสภำพดี
 เพื่อกำรขับขี่บนถนนรำดยำง จ�ำเป็นที่จะต้องให้กำรรักษำสภำพของรถแทรกเตอร์ ให้อยู่ใน
สภำพดีที่สุด อยู่ตลอดเวลำ
 กำรแป้นเหยียบเบรก ต้องสำมำรถหยุดล้อหลังได้อยำ่งเทำ่กับ โดยมิต้องออกแรงมำก  
เพรำะฉะนั้นก่อนขับออกบนถนนรำดยำง ตรวจสอบกำรปรับเบรก: กำรปรับจะเปลี่ยนไปหลัง
กำรใช้งำนในพื้นที่เพำะปลูก ซึ่งมีกำรใช้เบรกในข้ำงใดข้ำงหนึ่งมำกกวำ่
 ก่อนขับออกบนถนนรำดยำง ให้ต่อแป้นเหยียบเขำ้ด้วยกัน
 ระบบพวงมำลัย จะต้องไวต่อกำรสัมผัส และล้อจะต้องตอบสนองกำรหมุนอย่ำงแม่นย�ำ  
โดยปรำศจำกช่วงกำรหมุนอิสระของพวงมำลัย
 ยำงต้องอยู่ในสภำพดี, ไม่ตัด, รำ้ว หรือโป่งออกมำ ซึ่งอำจเกิดกำรระเบิดได้
 ไฟทุกดวง, ไฟสะท้อนแสง และ ป้ำย "รถควำมเร็วต�่ำ" ต้องอยู่ในสภำพดี สัญญำณไฟ:  
ไฟท้ำยสีแดงอย่ำงน้อยหนึ่งดวงทำงด้ำนซ้ำยมือ, ไฟกระพริบสีทองที่มองเห็นได้จำกทำง
ดำ้นหนำ้และดำ้นหลัง และไฟท้ำยสะท้อนแสงสีแดง 2 ดวง 

รถแทรกเตอร์จะต้องอยู่ในสภาพดีที่สุด เพื่อใช้ขับบนถนน

การขับขี่ที่ถูกต้องบนถนนราดยาง
ผู้ขับขี่จะต้องให้กำรควบคุมรถแทรกเตอร์ ได้อย่ำงเต็มที่ตลอดเวลำ รักษำควำมเร็วที่ปลอดภัย, 
ให้กำรเลี้ยวตำมกฏควำมปลอดภัย, กำรเบรก, กำรบังเหียน และกำรป้องกันกำรพลิกคว�่ำ  
ถือเป็นกำรปฏิบัติที่จ�ำเป็น เพื่อให้กำรขับขี่บนถนนรำดยำง เป็นไปอยำ่งปลอดภัย

 ใส่ใจกับสิ่งรอบข้ำง มองไปรอบทิศทำง บนท้องถนน และขำ้งทำง
 ใช้ประโยชน์จำกกระจกมองข้ำง หรือเหลียวหลังดูบ่อยๆ (ระวังอยำ่หมุนพวงมำลัยไปดำ้นหลัง
ขณะท�ำกำรหันหัวไปด้ำนหลัง) จ�ำไว้เสมอวำ่, ผู้ขับขี่รอบตัวท่ำนมีอยู่หลำยคน ที่ไม่สำมำรถ
ประมำณควำมเร็วของท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรพุ่งชนเขำ้หำตัวท่ำนจำกทำง
ด้ำนหลัง เขำเหล่ำนั้นอำจจะเหยียบเบรกอย่ำงกระชั้น หรือแซงท่ำนขึ้นไปทำงดำ้นซ้ำยหรือ
ขวำ ให้ประเมินกำรทุกอย่ำงที่ท่ำนเห็น ว่ำอำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ หำกเกิดสถำนะกำรณ์  
ที่ไม่ปลอดภัย ให้ใช้มำตรกำรป้องกัน
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ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนน และมองไปในทุกทิศทางอย่างระมัดระวัง
เพื่อสังเกตุถึงอันตรายบนท้องถนน และข้างทาง

 ขณะขับขี่อยูยบนถนนรำดยำง, สังเกตุสิ่งเหล่ำนี้: มีใบอนุญำตต่ำงๆของทำงรำชกำรที่จ�ำเป็น 
ส�ำหรับต�ำรวจติดเอำไว้, ปำ้ยสัญญำณจรำจรพิเศษ (ถนนบำงสำยห้ำมรถควำมเร็วต�่ำ และ /
หรือยำนพำหนะเกษตรเข้ำ)
 ก่อนขับออกบนถนนรำดยำง, รอจนกว่ำสัญญำณไฟจรำจร จะอนุญำตให้ท่ำนขับเชำ้สู่ถนน 
ได้อย่ำงปลอดภัย ห้ำมท�ำกำรตัดเข้ำสู่ถนนหน้ำพำหนะที่ก�ำลังแล่นอยู่ ผู้ขับขี่อำจได้รับ 
บำดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เมื่อชนเขำ้กับรถคันอื่น เพื่อให้เข้ำใจดีขึ้น ดูตำมตัวอย่ำงต่อไปนี้  
(ถึงแม้วำ่จะไม่ได้กล่ำวไว้ในข้อกฎหมำย): รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยควำมเร็ว 94 ก.ม. ต่อ ช.ม 
บนถนนที่แห้ง ต้องใช้ระยะทำง 180 ม. เพื่อท�ำกำรหยุดรถ เริ่มจำกเมื่อคนขับสังเกตุเห็นรถ
ควำมเร็วต�่ำ แต่หำกรถเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็ว 100 ก.ม. ต่อ ช.ม ต้องใช้ระยะทำง 200 ม.  
ในกำรหยุด อยำ่ลืมวำ่ นั่นยังไม่รวมถึงควำมยำกในกำรประมำณควำมเร็วของพำหนะ ที่ขับเข้ำ
มำหำด้วย หรือคนขับอำจไม่ทันสังเกตุเห็นทำ่น กำรผิดพลำดในกำรประเมินของคนขับหรือ
ตัวท่ำนเอง อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงได้

อันตราย ! 
อย่าข้ามสี่แยกขณะมีการจราจร รอให้ถนนว่างก่อน ใจเย็นๆ
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 ใช้ควำมระมัดระวัง เมื่อเขำ้ใกล้ทำงแยก "คนตำบอด" ซึ่งทำ่นไม่สำมำรถเห็นกำรจรำจรในทุก
ทิศทำงกำรข้ำมได้ ลดควำมเร็ว และหยุดก่อนเข้ำแยก ทำงแยกบนถนนในชนบท ที่มิได้ติด
ตั้งป้ำยสัญญำณจรำจรนั้น มีควำมอันตรำยมำก ให้สิทธิแก่พำหนะอื่นผ่ำนไปก่อน

แยกคนตาบอด มีพุ่มไม้ บังการมองเห็นของผู้ขับขี่

การมองเห็นที่ดี
โล่ง เปิดกว้าง

"จุดบอด" ที่ผู้ขับขี่มอง
ไม่เห็น

อันตราย ! 
บังการมองเห็น

ไม่มีพุ่มไม้

หมายเหต:ุ ในบทนี้ได้กล่ำวถึงข้อปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัย ขั้นตอนต่ำงๆท่ำนสำมำรถหำ
อ่ำนได้ในคู่มือกำรใช้เครื่องมือทุ่นแรง ตำม "ข้อก�าหนดความปลอดภัยในที่ท�างาน,  
ความปลอดภัยในเครื่องทุ่นแรงเกษตร ปี 1988" ผู้จัดจ�ำหน่ำยทุกรำย จะต้องจัดท�ำคู่มือ
กำรใช้งำนและควำมปลอดภัย เป็นภำษำฮีบรู
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บัทยัม ตึกยัมทิโคน ถนนฮายัม 2 รหัส 59303

โทร: 03-6575147 แฟกซ์: 03-6575148

 ส�านักงานสาขา
เยรูซาเร็ม และ ชาเวล่า: ถ. เบ็ทเลเฮ็ม 118 บี ตู้ ป.ณ. 2282 รหัส 91022

โทร: 02-6723110 , 02-6732880 แฟกซ์: 02-6732882

เทล อาวีฟ และ ส่วนกลาง: เทล อาวีฟ ถ. มาซ่า 22 ตู้ ป.ณ. 1122 รหัส 61010

โทร: 03-5266471 , 03-5266461 แฟกซ์: 03-6208596

ไคฟา และ ภาคเหนือ: “เบ็ท โอฟรี” ถ. อิสราเอล บา-เยฮูดา 52 ตู้ ป.ณ. 386, รหัส 20300

โทร: 04-8218890-4 แฟกซ์: 04-8218895

เบอร์ เชว่า และ ภาคใต:้ ถ. เคเร็น ฮายาโสด 21/29 ตู้ ป.ณ. 637, รหัส 84105 

โทร: 08-6288112 , 6276389 แฟกซ์: 08-6275129

ศูนย์การเกษตร
คณะกรรมการความปลอดภัย: เทล อาวีฟ, ถ. ชาอุล ฮาเมเล็ค 8 ตู้ ป.ณ. 40010 รหัส 61400

โทร: 03-6629944, 03-6929912 แฟกซ์: 03-6929936




