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การใชรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คํานํา 
 
  คูมือการใชรถตัดหญาควบคมุดวยวิทยุบังคบั  จัดทําขึ้นเพือ่ใหทานผูใชไดทําความเขาใจ
กับชิ้นสวนตาง ๆ  ของรถตัดหญาพรอมวธีิการใชงานทัง้ยังไดอธิบาย  ใหเหน็ถึงการทํางานของรถ
ตัดหญาดวย  ถาทานไดอานคูมือนี้แลวทานจะสามารถใชรถตัดหญาไดอยางถูกตอง  และปลอดภัย  
เพราะนอกจากจะอธิบายถึงชิ้นสวนตาง ๆ  ของรถตัดหญา  และการใชงานแลวยังไดเสริมในสวน
ของขอแนะนาํการใชน้ํามันหลอล่ืน  และการบํารุงรักษา 
 ทายนี้ผูวิจัยหวังวา  คูมือ  การใชรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  จะชวยใหผูอานใช
รถตัดหญาไดอยางถูกตอง 
 
 
                นายสกล  นันทศรีวิวัฒน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
 
        หนา   
ลักษณะเฉพาะของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 123 
สวนประกอบของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ        123 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          124 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชรวมการปฏิบัติงาน  124 
ขั้นตอนการติดเครื่องยนต  125 
การควบคุมรถตัดหญาดวยวิทยุบังคับ              126 
การดับเครื่องยนต 127 
ขอแนะนําในการใชน้ํามันหลอล่ืน  127 
การตรวจเช็คระดับน้ํามันหลอล่ืน 128 
ขอแนะนําการใชนํามันเชื้อเพลิง 128 
การบํารุงรักษา  128 
ตารางการบํารุงรักษา 130 
                     
                      
                     
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 



 

      รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ  เปนเครื่องที่สรางขึ้นเพื่อใชในการตัดหญา  ซ่ึงสามารถ
นําไปใชกับสนามหญาทั่ว ๆ  ไปได  เชน  สนามฟุตบอล  สนามกอฟ  สวนสาธารณะ  โดยใชผูควบคมุ
เพียง  1  คน   
 

ลักษณะเฉพาะของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 

  ช่ือ    รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 
  ชนิด   เปนเครื่องยนตแกสโซลีน  4  จังหวะ  1  สูบ  3.5  แรงมา   
      กําลังงาน  3.7  กิโลวัตต 
  ความสามารถ  1  ช่ัวโมงตอการตัดหญาได  1  งาน  (100  ตารางวา  หรือ  400 
     ตารางเมตร) 
  การนําไปใช   1.  สนามฟุตบอล 
      2.  สนามกอฟ 
      3.  สนามหญาในสวนสาธารณะ 
      4.  สนามหญาตามอาคาร 
 

สวนประกอบของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ 

1. เครื่องยนต  (Engine) 
2. Governor Control  Lever 
3. กรองอากาศ  (AIR  CLEANER) 
4. เชื่อดึงสตารท  (Rope  Handle) 
5. FINGER  GUARD 
6. ทอไอเสียเก็บเสียง  (Muffler) 
7. หัวเทียน  (Spark  plug) 
8. ตัวชวยสตารท  (Primer  bulb) 
9. คารบูเรเตอร  (Carbureter) 
10. ฝาเติมน้ํามัน ชพ.  (Fuel  Fill) 
11. ถังน้ํามัน  (Fuel  tank) 
12. ลอชวยแรง  (Flywheel) 
13. ที่เติมน้ํามันเครื่อง  (oil  fill/Dipstick) 

 



 

 
รูปที่  1  แสดงสวนประกอบของเครื่องยนต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. เติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเต็มถัง 
2. ตรวจเช็คระดับน้ํามันหลอล่ืนใหไดระดับ 
3. เตรียมวิทยุบังคับ 
4. เปดสวิทซสตารทที่ตัวเครื่องยนต 
5. เปดสวิทซเพื่อใหไฟจากแบตเตอรี่ไปเลี้ยงวงจร 
6. ทดลองบังคับการเลี้ยวซาย – ขวา  และเดินหนา  ถอยหลัง  กอนการสตารท

เครื่องยนต  วาเปนไปตามที่กาํหนดไวหรือไม 
7. ดึงเชือกเพื่อทําการสตารทเครื่องยนต 
8. ปรับคันเรงเพื่อทําการควบคุมความเร็วใหได  500  รอบตอนาที 
9. ทําการควบคุมที่วิทยุบังคับเพื่อปฏิบัติการตัดหญาในสนามหญา 

 

เครื่องมือและอุปกรณที่ใชรวมการปฏิบัติงาน 

  1.  วิทยุบังคับ  เปนตัวสงกําลังดวยคลื่นวิทยุไปยังตัวรับสัญญาณ 
  2.  ชุดรับสัญญาณ  (Receiver)  เปนตัวรับสัญญาณจากคลื่นสงตัว  Servo  ผานรีเลย   
เพื่อสงสัญญาณไฟฟาไปขับมอเตอรใหทํางาน 
 
 

 



 

ขั้นตอนการติดเครื่องยนต 

  1.  ดึงคันบังคับไปอยูตําแหนง  Fast 
  2.  กดที่ตัว  Primer  bulb   ประมาณ  5  ครั้ง 
  3.  ถาเครื่องยนตไมติดหลังจากดึงเชือก  3  คร้ัง  และใหกด  Primer  bulb  อีก  3  ครั้ง  
แลวสตารทใหม 
 

 
 

รูปที่  2  แสดงวิธีการติดเครือ่งยนต 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมรถตัดหญาดวยวิทยุบังคับ 

 



 

 

  

 
รูปที่  3  ชุดวทิยุบังคับ 

   

   สวิทซควบคุมใหรถเดินหนาและถอยหลัง 
   สวิทซควบคุมใหรถเล้ียวซายและเลี้ยวขวา 
 

วิธีการควบคุมการขับเคลื่อน 

  เปดสวิทซเครื่องรับวิทยุไปที่  ON  เพื่อตอกระแสไฟ 24 โวลเขากับมอเตอรไฟฟาและ
ระบบบังคับเลี้ยวซายและขวา  ในชดุวิทยุบงัคับจะเปนการควบคุมดวยมอืของผูควบคมุ  การตัดหญา
คลาย ๆ  กบัรถที่ควบคมุการทํางานดวยวทิยุบังคับทัว่ ๆ  ไป  แตในระบบการทํางานของรถตัดหญาจะ
มีสวิทซอยู  2  ตัว  เมื่อตองการใหรถเดินหนาใหใชนิ้วหัวแมมือดับสวิทซ    ไปขางหนา 
มอเตอรจะขับเคลื่อนเพลาและลอรถคูหลัง  ใหหมนุรถก็จะถูกขับเคลื่อนไปดานหนา  ถาปลอยสวิทซ 

 สวิทซจะอยูในตาํแหนงกลางมอเตอรจะไมหมนุ  แตถาผลักสวทิซ    เขาหาตวัผูควบคมุรถ
มอเตอรจะทํางานขับเพลา  และลอสองขางใหหมุนขับเคลือ่นลอถอยหลัง  การเลี้ยว  ถาผลักดันสวิทซ  

 มาทางซายมือรถจะทําการเลี้ยวซาย  แตถาผลักดันไปทางขวารถก็จะเลี้ยวขวาเชนเดียวกัน  การ
หยุดเลี้ยวก็คือ  สวิทซจะมาอยูตรงกลางพอดี 
  จึงสรุปไดวา  ผูควบคุมรถตัดหญาตองใชสวิทซทั้ง   และ   เพือ่ควบคุมรถใหตัด
หญาตามความเหมาะสม  จะเปนการเดินหนา  ถอยหลัง  เล้ียวซาย  และเลี้ยวขวา  ก็ตองมีการทํางาน
ที่สัมพันธกันระหวางการเดนิหนา ถอยหลัง เล้ียวซาย และเลี้ยวขวา 

 



 

 

การดับเครื่องยนต 

  ดันสวิทซดับเครื่องไปที่ตําแหนง  OFF  เพื่อหยุดเครื่อง 

 
 

รูปที่  4  แสดงวิธีการดับเครือ่งยนต 
 

ขอแนะนําการใชน้ํามันหลอลื่น 

  เครื่องยนตระบายความรอนดวยอากาศ  จะมคีวามรอนมากกวาเครื่องยนตทีร่ะบายความรอน
ดวยน้ํา  ควรใชน้ํามันหลอล่ืนที่ไมสังเคราะห  (non – synthetic)  ที่มีหลายความหนืด  (multi grade)  
5W – 30, 10W – 30, ฯลฯ  อุณหภูมิของเครื่องยนตสูงกวา  40o F  จะใชน้ํามันที่มีคาความหนืดสูงกวา
ปกติ 
  เมื่อเราจําเปนตองใชน้ํามันหลอล่ืน multi grade เราจะตองตรวจระดบัน้ํามันหลอล่ืนให
มากเปนพิเศษ 
  ถาใชน้ํามนั  SAE 30  ในอณุหภูมิที่ต่าํกวาปกติ  40o F  จะทําใหเครื่องยนตสตารทติดยาก  
และอาจทําใหเกิดความเสียหายเปนการใชน้ํามันหลอล่ืนที่ไมเหมาะสม 
 
 

การตรวจเช็คระดับน้ํามันหลอลื่น  (ความจุประมาณ  20  ออนซ  หรือ  0.6  ลิตร) 

   1.  เช็คทําความสะอาดรอบ ๆ  ที่เติมน้ํามัน  ดังรูปที่     
  2.  ดึง  dipstick  ขึ้นมา  เช็ดดวยผาสะอาด  รูปที่    แลวใสกลับลงไปอีกครั้ง 

 



 

  3.  ดึง  dipstick  ขึ้นมาดูระดับน้ํามันใหอยูภายในขีด  Full 
  4.  ถาตองการเติมน้ํามันหลอล่ืน  ใหเติมชา ๆ  หมุน  dipstick  ใหแนนกอนติดเครื่องยนต
อยาเติมน้ํามันจนลน 
 

 
รูปที่  5  แสดงวิธีการตรวจเชค็ระดับน้ํามันหลอล่ืนและเบอรน้ํามันหลอล่ืน 

          กับการใชงานที่อุณหภมูิตาง  ๆ 
 

ขอแนะนําในการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

  ใชน้ํามันเบนซินที่สะอาด  ไรสารตะกั่ว  (Lead – free)  คาออคเทนประมาณ  80  หรือ
บางทีอาจใชน้าํมันที่มีสารตะกัว่ 
  การตรวจเช็คระดับน้ํามนัเชื้อเพลิง  จะตองเติมน้ํามันใหต่าํกวาคอถัง  ประมาณ  1  นิว้  
(2.54  เซนติเมตร)  คอยระมดัระวังอยาเติมน้ํามันจนลน 
 

การบํารุงรักษา 

  1.  ตรวจเช็คระดับน้ํามันหลอล่ืนอยูเสมอ  ทุก ๆ   5  ช่ัวโมง  หรือทุกวัน  กอนสตารทเครื่อง 
  2.  เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนเมื่อผาน  5  ช่ัวโมงแรก  โดยอุนเครื่องยนตแลวเดรนออก
โดยคลาย  drain  plug  ที่อยูดานลาง   ดวยดามฟรี  (Ratchet)  กับบลอคส่ีเหล่ียมรูป   
  3.  เปลี่ยนกรองอากาศถาสกปรกมาก หรือชํารุด 
   
 4.  วิธีการทําความสะอาดกรองอากาศ 
   4.1  ถอด  screw   
   4.2  ระวังอยาใหเศษผงเขาในคารบูเรเตอร 

 



 

   4.3  ถอดกรองอากาศทําความสะอาดดวยผงซักฟอกผสมน้ํา  แลวเช็ดใหแหงดวยผา
สะอาด 
   4.4  ประกอบ  Oil-Foam  และ  Cup   ใสที่ตัวเรือน   แลวใส  element  So  lip 

  ใหอยูเหนอืขอบแลวปดฝา 
   4.5  ใสกรองอากาศเขากับตวัคารบูเรเตอร  ล็อคดวย  Screw 
 

 
 

    

รูปที่  6  แสดงการตรวจและบํารุงรักษาเครื่องยนต 
 

 

ตารางการบํารุงรักษา 

  เปนไปตามการใชงานตาม ช่ัวโมงใชงานหรือเวลาปฏิทินอยางไหนถึงกอน เราจะเพิ่ม
ความถี่ในการบริการใหมากขึ้นไดถาอยูในสภาพที่ไมสมบูรณตาม  Note  ดานลางนี ้

 5  ช่ัวโมงแรก  เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืน 

  
  

 



 

 ทุก  5  ช่ัวโมง  หรือทุกวัน 
   ตรวจระดับน้ํามัน 
   ทําความสะอาด  finger  guard 
   ทําความสะอาดรอบ ๆ   muffler 

 ทุก  25  ช่ัวโมง 
   เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืน หลังจากการใชงานที่หนัก หรือที่มีอุณหภูมิสูง 
   ทําความสะอาดกรองอากาศ 

 ทุก  50  ช่ัวโมง 
   เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืน 

 ทุก  100  ช่ัวโมง 
   ทําความสะอาดระบบหลอเย็น 
   เปลี่ยนหัวเทียน 
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