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ค ำน ำ 
 

การเขียนเอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร รหสัวชิา 
PT06201 เป็นรายวชิาส าหรับการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ไดแ้บ่งเน้ือหาในการเรียน
ออกเป็น 11 บท แต่ละบทจะตอ้งใชเ้วลาเรียนการสอน 4-8 ชัว่โมง มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความรู้พื้นฐาน
งานช่างดา้นต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรแบบต่างๆ 
ในการผลิตพืชงานช่างพื้นฐานประกอบดว้ย พื้นฐานช่างไม ้พื้นฐานทาง ดา้นช่างปูน พื้นฐานดา้น
งานช่างประปา พื้นฐานงานช่างเช่ือมโลหะ พื้นฐานเคร่ืองยนตท่ี์ใชท้างการเกษตรและพื้นฐานของ
เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร   

ทั้งน้ีเน่ืองจากมีองคค์วามรู้ค่อนขา้งกวา้งของเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นผูส้อนและผูเ้รียน 
ควรมีการศึกษาคน้ควา้รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเร่ืองจากเอกสาร วารสาร หรือหนงัสือต่างๆ 
รวมถึงผูรู้้นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน  และทา้ยน้ีหวงัวา่เอกสารประกอบการสอน
น้ีคงอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนพื้นฐานงานช่างและเคร่ืองจกัรกลส าหรับน าไปใชท้าง
การเกษตรตามสมควรหากท่านมีขอ้เสนอแนะผูเ้ขียนยนิดีรับฟังและขอขอบคุณในการอนุเคราะห์
นั้น ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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ภาพท่ี 81. แสดงลกัษณะเคร่ืองพรวนดินแบบเอนกประสงค์     9 

ภาพท่ี 81. แสดงลกัษณะเคร่ืองสูบน ้า       9 

ภาพท่ี 22. แสดงลกัษณะเคร่ืองพน่ยาแบบสะพาย      9 

ภาพท่ี 28. แสดงรายละเอียดส่วนประกอบเคร่ืองตดัหญา้     1 

ภาพท่ี 22. แสดงลกัษณะรถไถนาแบบเดินตาม      9 

ภาพท่ี 23. แสดงลกัษณะรถแทรกเตอร์ขบัเคล่ือน 4 ลอ้      9 

ภาพท่ี 24. แสดงลกัษณะรถแทรกเตอร์ท่ีมีหอ้งความคุมระบบปรับอากาศ   82 

ภาพท่ี 25. แสดงลกัษณะตลบัเมตรขนาด 5 เมตรแบบธรรมดา    81 

ภาพท่ี 26. แสดงลกัษณะตลบัเมตรแบบดิจิตอล      81 

ภาพท่ี 22. แสดงลกัษณะเทปวดัขนาด 52 เมตร       81 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

                                                                                                                               หน้า 

ภาพท่ี 21. แสดงลกัษณะฉากตายขนาด 8 ฟุต สามารถวดัได ้2 องศา     22 

ภาพท่ี 21. แสดงลกัษณะบรรทดัฟุตเหล็กขนาดความยาวขนาดต่างๆ      21 

ภาพท่ี 32. แสดงลกัษณะเวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบธรรมดา         23                
ภาพท่ี 38. แสดงลกัษณะเวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบวดัเป็นดิจิตอล    23 

ภาพท่ี 32. แสดงลกัษณะเคร่ืองวดัพื้นท่ีและค านวณพื้นท่ีแบบโปรแกรมส าเร็จ   23 

ภาพท่ี 33. แสดงลกัษะหวัคอ้นแบบต่างๆ        22 

ภาพท่ี 34. แสดงลกัษณะรูปชนิดของคอ้นทองเหลืองแบบต่างๆ      22 

ภาพท่ี 35. แสดงลกัษณะคอ้นยางและคอ้นไม ้       28 

ภาพท่ี 36. แสดงลกัษะของคอ้นงอน          28 

ภาพท่ี 37. แสดงลกัษณะประแจปากตาย       29 

ภาพท่ี 38. แสดงลกัษณะประแจปากแหวน       29 

ภาพท่ี 39. แสดงลกัษณะประแจปากรวม       29 

ภาพท่ี 42. แสดงลกัษณะประแจเล่ือน       29 

ภาพท่ี 41. แสดงลกัษณะประแจคอมา้       30 

ภาพท่ี 42 แสดงลกัษณะประแจบล็อก                        32                  
ภาพท่ี 43. แสดงลกัษณะประแจหกเหล่ียม       31 

ภาพท่ี 44. แสดงลกัษณะคีมปากจ้ิงจก       31 

ภาพท่ี 45. แสดงลกัษณะคีมปากแหลม        31 

ภาพท่ี 46. แสดงลกัษณะคีมลอ็ค        32 

ภาพท่ี 47. แสดงลกัษณะแท่นระดบั       32 

ภาพท่ี 48. แสดงลกัษณะเหล็กตอกน าศูนย ์       33 

ภาพท่ี 49. แสดงลกัษณะเหล็กส่ง        33 

ภาพท่ี 50. แสดงลกัษณะซีแคลม        34 

ภาพท่ี 51. แสดงลกัษณะปากกาจบัช้ินงาน       34 

ภาพท่ี 52. แสดงลกัษณะตะใบฟันละเอียด       35 

ภาพท่ี 53. แสดงลกัษณะตะใบทอ้งปลิงแบบต่างๆ      35 

ภาพท่ี 54. แสดงลกัษณะรูปทรงของตะใบ       36 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

                                                                                                                               หน้า 

ภาพท่ี 55. แสดงลกัษณะส่วนประกอบของตะไบ      37 

ภาพท่ี 56. แสดงลกัษณะสวา่นไฟฟ้าแบบโรตารี       40 

ภาพท่ี 57. แสดงลกัษณะสวา่นท่ีปรับหมุนซา้ยหรือขวาได ้     40 

ภาพท่ี 58. แสดงลกัษณะสวา่นแท่น       40 

ภาพท่ี 59. แสดงลกัษณะไฟเบอร์ตดัเหล็ก       41 

ภาพท่ี 60. แสดงลกัษณะหินเจียร์แบบใชมื้อ      41 

ภาพท่ี 61. แสดงลกัษณะหินเจียร์แท่น       41 

ภาพท่ี 62. แสดงลกัษณะเล่ือยลนัดา       42 

ภาพท่ี 63.  แสดงลกัษณะเล่ือยยนต ์       43 

ภาพท่ี 64. แสดงลกัษณะเล่ือยวงเดือน       43 

ภาพท่ี 65. แสดงลกัษณะเล่ือยงวงเดือนแบบแท่น      43 

ภาพท่ี 66. แสดงลกัษณะใบเล่ือยวงเดือน       44 

ภาพท่ี 67. แสดงลกัษณะชนิดของดอกสวา่นเจาะคอนกรีต     45 

ภาพท่ี 68. แสดงลกัษณะดอกสวา่นเจาะเหล็ก      45 

ภาพท่ี 69. แสดงลกัษณะหวัจบัดอกสวา่นและจ าปา      46 

ภาพท่ี 70. แสดงลกัษณะการถอดดอกสวา่นแบบโรตารี      46 

ภาพท่ี 28. แสดงลกัษณะเคร่ืองเช่ือมแบบหมอ้แปลง       54 

ภาพท่ี 22. แสดงลกัษณะเคร่ืองเช่ือมแบบอินเวอร์เตอร์     54 

ภาพท่ี 73. แสดงสัญลกัษณ์บนลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์และการระบุขนาด       56 

ภาพท่ี 74. แสดงการอาร์คของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดกรด     57 

ภาพท่ี 75. แสดงการอาร์คของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดเซลลูโลส    58 

ภาพท่ี 76.  แสดงการอาร์คของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดรูไทส์    58 

ภาพท่ี 77. แสดงการอาร์คของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดฟลกัซ์ด่าง    59 

ภาพท่ี 78. แสดงลกัษณะของหวัจบัธูปเช่ือม      68 

ภาพท่ี 79. แสดงลกัษณะสายเช่ือม        61 

ภาพท่ี 10. แสดงลกัษณะของแคลมจบัสายดิน      62 

ภาพท่ี 11. แสดงลกัษณะคอ้นเคาะฟลกัซ์        62 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

                                                                                                                               หน้า 

ภาพท่ี 82. แสดงลกัษณะแปรงลวดเหล็ก        62 

ภาพท่ี 13. แสดงลกัษณะคีมจบัช้ินงาน       62 

ภาพท่ี 84. แสดงลกัษณะของหนา้กากเช่ือม       63 

ภาพท่ี 85. แสดงภาพรวมอุปกรณ์ในการเช่ือมไฟฟ้า      64 

ภาพท่ี 86. แสดงลกัษณะท่าในการเช่ือมแบบต่างๆ      64 

ภาพท่ี 17. แสดงถึงวธีิการเร่ิมตน้อาร์คแบบเคาะ      65 

ภาพท่ี 18. แสดงถึงวธีิการเร่ิมตน้อาร์คแบบขีด      66 

ภาพท่ี 89. แสดงลกัษณะการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมราบ    68 

ภาพท่ี 90. แสดงลกัษณะการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง    68 

ภาพท่ี 11. แสดงแนวเช่ือมการปรับกระแสไฟ      69 

ภาพท่ี 12. แนวเช่ือมจากบรรยากาศภายนอกปกคลุมสภาวะการเช่ือม         71 

ภาพท่ี 13. แสดงลกัษณะปูนซีเมนตท์ัว่ไป       12 

ภาพท่ี 14. แสดงหินกรวด         12 

ภาพท่ี 15. แสดงลกัษณะขอขีดไม ้        91 

ภาพท่ี 16. แสดงลกัษณะฉากแบบต่างๆ       92 

ภาพท่ี 17. แสดงลกัษณะเคร่ืองมืองานไม ้         92 

ภาพท่ี 11.  แสดงลกัษณะเคร่ืองมือรวม       92 

ภาพท่ี 11. แสดงลกัษณะเล่ือยลนัดา          93 

ภาพท่ี 822.  แสดงลกัษณะการเขา้ไมแ้บบหางเหยีย่ว      96 

ภาพท่ี 828. แสดงลกัษณะการเขา้ไม ้       97 

ภาพท่ี 822. แสดงลกัษณะการเขา้ไมด้ว้ยวธีิต่างๆ      98 

ภาพท่ี 823. แสดงลกัษณะส่วนประกอบโครงสร้างหลงัคา 8     822 

ภาพท่ี 824. แสดงลกัษณะส่วนประกอบโครงสร้างหลงัคา 2     103 

ภาพท่ี 105. แสดงลกัษณะส่วนประกอบของอาคารไม ้     106 

ภาพท่ี 826. แสดงลกัษณะโครงสร้างโรงเรือน      106 

ภาพท่ี 822. แสดงลกัษณะเคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายนอก     125 

ภาพท่ี 821. แสดงลกัษณะเคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน      125 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

                                                                                                                               หน้า 

ภาพท่ี 821. แสดงจงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ     128 

ภาพท่ี 110. แสดงการท างานของเคร่ืองยนต ์4  จงัหวะ      129 

ภาพท่ี 888. แสดงจงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์2  จงัหวะ     130 

ภาพท่ี 882. แสดงคาร์บูเรเตอร์        131 

ภาพท่ี 883. แสดงลกัษณะของกรองเปียกและกรอกแหง้     833 

ภาพท่ี 884.  แสดงลกัษณะรถแทรกเตอร์แบบขบัเคล่ือน 2 ลอ้    842 

ภาพท่ี 885. แสดงลกัษณะรถแทรกเตอร์แบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้                842 
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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 
 

รหัสวชิา  PT06201               3 (2-2-5) 

รายวชิา   พื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

                Basic in Farmshop and Agricultural Mechanics 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้พื้นฐาน หลกัการและการปฏิบติังานเก่ียวกบังานช่างเคร่ืองยนต ์โลหะ ไม ้ปูน  
ไฟฟ้า ชลประทาน ท่อ ก่อสร้างและเคร่ืองจกัรกลโรงงานท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการเกษตร การ
บ ารุงรักษา และความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

1. เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดเ้ขา้ใจความหมายความส าคญัของงานช่างและเคร่ืองจกัรกลท่ีใชท้างการ 

เกษตร 

2. เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้หลกัวธีิการเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานช่างและเคร่ืองจกัรกลทางการ 

เกษตร 

3. เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้หลกัปฏิบติัเบ้ืองตน้ดา้นงานช่าง 

4. เพื่อใหผู้ศึ้กษาไดน้ าไปใชห้รือสามารถน าไปแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 

เน้ือหา 

บทที ่1 ความส าคญัและความส าคญัของงานช่าง                                                               4  ชัว่โมง 

 1. ความส าคญัของเคร่ืองมือการเกษตร 

 2. ววิฒันาการพฒันาการของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

 3. ประสิทธิภาพของการท างานของเคร่ืองจกัรกล 

 4. ทิศทางการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรในอนาคต 

5. สรุปประจ าบท 

6. ค  าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

7. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่2 หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัทางการเกษตร                                                               4   ชัว่โมง 
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1. หน่วยวดัหน่วยเปรียบเทียบของไทย 

2. เคร่ืองมือวดัท่ีใชท้างการเกษตร 

3. สรุปประจ าบท 

4. ค  าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

5. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่3 เคร่ืองมือช่างทางการเกษตร                                                                                   6  ชัว่โมง 

 1. ประเภทคอ้น 

2. ประเภทประแจ (Spanners) 
3. ประเภทคีม 

4. แท่นระดบั (Surface plate)                                                                                                                                  
5.เหล็กตอกน าศูนย ์(Center punch) 
6. เคร่ืองมือช่วยจบัรูปตวัซี (C-Clamp) 
7. ปากกาจบัช้ินงาน (Bench Vise) 
8. ประเภทของตะใบ (Files) 
9. ส่วนประกอบของตะใบ 

10. วธีิการท างานตะใบ 

11. เคร่ืองมือทุ่นแรงท่ีเป็นเคร่ืองมือกล 

12. ประเภทของเล่ือย 

13. สรุปประจ าบท 

14. ค  าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

15. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่4 งานช่างเช่ือมโลหะพื้นฐานทางเกษตร                                                                     8 ชัว่โมง 

  1. ความหมายของการเช่ือม  
 2. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

3. ลวดเช่ือมไฟฟ้า (Electrode) 
4. ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ (Coated Electrode) 
5. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเช่ือมไฟฟ้า 

6. เทคนิคการเช่ือมไฟฟ้า 



(19) 
 

7. อนัตรายท่ีควรหลีกเล่ียงในการเช่ือมไฟฟ้า 

8. การเร่ิมตน้อาร์คและควบคุมแนวเช่ือม 

9. การเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม 

10. การปรับกระแสไฟในงานเช่ือมไฟฟ้า 

11. องคป์ระกอบของงานเช่ือมไฟฟ้า 

12. วธีิการเช่ือมต่อ 

13. ความปลอดภยัในการปฏิบติังานเช่ือมไฟฟ้า 

14. ความปลอดภยัในการเช่ือมไฟฟ้า 

15. ขอ้ระวงัในการท างานเช่ือม 

16. สรุปประจ าบท 

17. ค  าถามกิจกรรมทา้ยบท 

18. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่5 งานปูนท่ีใชท้างการเกษตร                                                                                     6   ชัว่โมง 

 1. ชนิดของปูนซีเมนต ์

 2. ประเภทของปูนซีเมนตใ์นการใชง้านทัว่ไป 

 3. สูตรอตัราส่วนผสมปูนซีเมนต ์

4. ประเภทของวสัดุท่ีใชผ้สมปูน 

5. ประเภทของเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีใชใ้นงานปูน 

6. สัดส่วนการผสมคอนกรีต 

7. ประเภทของอิฐ 

8. หลกัการก่ออิฐ 

9. การค านวณอิฐในงานปูน 

10. การบ่มคอนกรีตหรือปูน 

11. สรุปประจ าบท 

12. ค  าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

13. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่6 งานไมแ้ละลกัษณะของโครงสร้างของไมท่ี้ใชท้างการเกษตร                                4 ชัว่โมง 

 1. เคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใชใ้นงานไม ้
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2. การเขา้ไม ้

3. การต่อไม ้

4. โครงสร้างไมอ้าคาร 

5. สรุปประจ าบท 

6. ค  าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

7. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่7 ระบบการส่งน ้าทางการเกษตร                                                                                 4 ชัว่โมง 

 1. ระบบส่งน ้า 
2. ชนิดพลาสติก 

3. ท่อพีวซีีมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 

4. การใชง้านท่อพีวซีี 

5. การเลือกผลิตภณัฑท์่อพีวีซีท่ีมีคุณภาพ 

6. วาลว์ 

7. ชนิดของวาลว์ 

8. บอลวาลว์ 

9. เช็ควาลว์ 

10. วาลว์บงัคบัความกดดนั 

11. การใชง้านของวาลว์ 

12. สรุปประจ าบท 

13. ค  าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

14. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่8 พื้นฐานเคร่ืองยนตท์างการเกษตร                                                                           6  ชัว่โมง 

1. ประเภทของเคร่ืองยนต ์

2. ววิฒันาการของเคร่ืองยนต์ 
3. หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 
4. การปรับคาร์บูเรเตอร์ 

5. การเก็บและการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต ์

6. สรุป 
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7. ค  าถามทา้ยบท 

8. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่9 ประเภทของเคร่ืองจกัรกลและการใชง้านทางการเกษตร                                        8  ชัว่โมง 

 1. หลกัการเคร่ืองจกัรกลเกษตร (Principles of Farm Machinery) 
 2. ชนิดของรถแทรกเตอร์ในทางการเกษตร 

 3. ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานเกษตร 

 4. การเตรียมดิน (Tillage and Equipment) 
 5. ขั้นตอนในการเตรียมดิน 

 6. ประเภทของเคร่ืองมือเตรียมดิน 

 7. ไถพิเศษแบบต่างๆ (Special Designed Plow) 
 8. จอบหมุน (Rotary Cultivator) 
 9. สรุปประจ าบท 

10. ค  าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

11. เอกสารอา้งอิง 

 

บทที ่10 ชนิดและหลกัการท างานของเคร่ืองปลูกพืช                                                            8 ชัว่โมง 

 1. เคร่ืองมือปลูกพืช (Planting Equipments) 
 2. จุดประสงคข์องการใชเ้คร่ืองมือปลูก 

 3. เคร่ืองปลูกท่ีใชก้บัเมล็ด (Seeder) 
 4. เคร่ืองปลูกเฉพาะงาน (Specialized Planter) 
 5. เคร่ืองด านา (Rice Transplanter) 
 6. เคร่ืองปลูกออ้ย (Sugarcane Planter) 
 7. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดูแลรักษา (Crop Production Equipments) 
 8. เคร่ืองหวา่นปุ๋ย (Fertilizer Applicator) 
 9. เคร่ืองปลูกท่ีอาศยัก าลงัจากรถแทรกเตอร์ 

 10. สรุปประจ าบท 

11. ค าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

12. เอกสารอา้งอิง 
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บทที ่11 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียว (Harvester and Combine Harvester)                      6  ชัว่โมง 

 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียวขา้ว 

2. เคร่ืองเก่ียวนวดขา้วโพด 

3. เคร่ืองเก็บเก่ียวออ้ย 

4. รถตดัออ้ยแบบตดัเป็นท่อน (Chopper Harvester)  
5. รถตดัออ้ยแบบตดัเป็นล า (Wholestalk Harvester) 
6. สรุปประจ าบท 

7. ค  าถามและกิจกรรมทา้ยบท 

8. เอกสารอา้งอิง 

          

วธีิการสอนและกจิกรรม 

 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
   2. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร  

   3. แบ่งกลุ่มเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

   4. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

   5. ตอบขอ้ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

   6. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

   

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. วดีิทศัน์ 
 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 3. แผน่ภาพ 

 4. ตวัอยา่งประกอบ 

 5. ใบงาน 
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การวดัผลและการประเมินผล 

 การวดัผล 

 คะแนนรายภาค  60 คะแนน 

 ความสนใจในการเรียน 5 คะแนน 

 การท าแบบฝึกหดั 10 คะแนน 

 การปฏิบติั  15 คะแนน 

 สอบระหวา่งภาคเรียน 30 คะแนน 

 สอบปลายภาคเรียน 40 คะแนน 

 

การประเมินผล 

คะแนนระหวา่ง 80-100   ไดร้ะดบั  A 

คะแนนระหวา่ง 75-79   ไดร้ะดบั  B+
 

คะแนนระหวา่ง 70-74   ไดร้ะดบั  B 

คะแนนระหวา่ง 65-69   ไดร้ะดบั  C+ 

คะแนนระหวา่ง 60-64   ไดร้ะดบั  C 

คะแนนระหวา่ง 55-59   ไดร้ะดบั  D+ 

คะแนนระหวา่ง 50-54   ไดร้ะดบั  D 

คะแนนระหวา่ง 0-49   ไดร้ะดบั  E 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 1 

 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาจะมีความรู้มีความสามารถ ดงัน้ี  

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของงานช่างเกษตรได ้

2. อธิบายการพฒันาการของเคร่ืองมือการเกษตรได ้

3. บอกประเภทของเคร่ืองมือพื้นฐานการเกษตรได ้

4. บอกประเภทเคร่ืองมือท่ีเป็นเคร่ืองยนตใ์ชท้างเกษตรได้ 
5. บอกประเภทของเคร่ืองมือการเกษตรทางดา้นต่างๆได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. ความส าคญัของเคร่ืองมือการเกษตร 

2. ววิฒันาการพฒันาการของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

3. ประสิทธิภาพของการท างานของเคร่ืองจกัรกล 

4. ทิศทางการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรในอนาคต 

 

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6. ปฏิบติัตามใบงาน 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 1 ความหมายและความส าคญัของงานช่างเกษตร 

 3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 
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การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

บทที ่1 

ความหมายและความส าคัญของงานช่างเกษตร 

 

ประเทศไทย มีการประกอบอาชีพการเกษตร เช่น การเพาะปลูกพืช เล้ียงสัตว ์การประมง 
เป็นตน้ ซ่ึงวิธีการท าการเกษตรตั้งแต่สมยัอดีตท่ีผา่นมาจะอาศยัการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการท า
การเกษตรสู่รุ่นลูกหลานซ่ึงการท าการเกษตรจะใช้แรงงานคนเป็นหลัก ดงันั้ นปัจจุบนัจึงมีการ
พฒันาเคร่ืองมือทางดา้นการท าเกษตรเพื่อช่วยในการทุ่นแรงมาช่วยท างานโดยวิธีการท าการเกษตร
นั้นจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบังานทางดา้นช่างบา้ง เช่น หน่วยวดัท่ีส าคญัทางเกษตร ช่างไม ้
ช่างปูน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้าระบบน ้ าทางเกษตร ช่างยนต์ เคร่ืองยนต์ทางเกษตรและรถฟาร์ม 
แทรกเตอร์ เป็นตน้ และท่ีส าคญัจะไดน้ าทกัษะความรู้ทางดา้นงานช่างต่างๆ มาใชส้ร้างท่ีพกัอาศยั 
หรือท าการซ่อมแซมเคร่ืองมือต่างๆ ทางดา้นการเกษตร เช่น เคร่ืองทุ่นแรง และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะ
ช่วยใหก้ารท าการเกษตรส าเร็จตามความตอ้งการของเราได ้

 

1. ความส าคัญของเคร่ืองมือการเกษตร 

ความส าคญัของเคร่ืองมือทางการเกษตรไม่วา่จะเป็นเคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ืองมือท่ีใชป้ลูก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ดูแลรักษา และเคร่ืองมือใช้ในการเก็บเก่ียว เป็นตน้นั้น มีจุดประสงค์หลกัเพื่อใช้ใน
การท างานและลดความเหน่ือยยาก ลดเวลาในการท างาน ท่ีส าคญัลดการใช้แรงงานคนและยงั
สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได ้เช่น การเพิ่มผลผลิตของขา้ว นอกจากจะท าการขยาย
พื้นท่ีการเพราะปลูกหรือเพิ่มจ านวนคร้ังของการเพราะปลูกต่อปีให้มากข้ึนแลว้การน าเทคโนโลยี
เขา้มาใช้การผลิตในกระบวนต่างๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นเช่นการใช้เมล็ดขา้วพนัธ์ุดีท่ีให้ผล
ผลิตสูงตา้นทานโรคและแมลง การใชปุ๋้ยและสารเคมีปราบศตัรูพืชการจดัการน ้ าถูกวิธี และการใช้
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีเหมาะสม เป็นตน้ จะเห็นได้ว่าในแต่ละกระบวนการนั้นหากมีการน า
เคร่ืองมืออุปกรณ์มาใช้ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรผูผ้ลิตขา้วสามารถท่ีจะช่วยลดระยะเวลาและ
ความเม่ือยล้า และท างานได้ทนัต่อฤดูกาลเพาะปลูก ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และตลอดจนลด
ขั้นตอนการเก็บเก่ียวและการนวดขา้วได ้ซ่ึงการน าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมาช่วยในการท างานซ่ึง
จะสามารถอ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรไดด้งัน้ี 

1. ช่วยทุ่นแรงลดความเหน่ือยยากของเกษตรกรและทดแทนแรงงานจากปัญหาการขาด 
แคลนแรงงานทางภาคการเกษตร 

 .2 ลดตน้ทุนการผลิตเน่ืองจากเคร่ืองจกัรกลการเกษตรสามารถท างานได้พื้นท่ีมากกวา่ใน 

ระยะเวลาท่ีเท่ากนัและช่วยลดความเสียหายของผลผลิตเม่ือเกิดจากภยัธรรมชาติ 
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3. ประหยดัเวลา สามารถท ากิจกรรมทางการเกษตรไดท้นัเวลา ทนัต่อฤดูกาลแมใ้นพื้นท่ี 

เพาะปลูกท่ีมีขนาดใหญ่ 

4. ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต เน่ืองจากใชเ้วลาท ากิจกรรมทางการเกษตรนอ้ยลงท าให้
สามารถ ผลิตหรือเพาะปลูก และเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ร็วข้ึน จึงท าใหส้ามารถผลิตไดห้ลายคร้ังต่อปี
ในพื้นท่ีเท่าเดิม 

5. รักษาคุณภาพของผลผลิต สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดท้นัตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมลดการ
สูญเสียและรักษาคุณภาพของผลผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษาท าไดร้วดเร็วท าใหค้งคุณภาพไว้
ไดน้าน 

 

2. ววิฒันาการพฒันาการของเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

การพฒันาทางดา้นเคร่ืองมือการเกษตรถือวา่มีความส าคญัต่อกระบวนการผลิตพืชไม่วา่จะ
เป็น การเตรียมดิน  การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเก่ียวตลอดจนวทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว ดงั
แสดงในภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการพฒันาการใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตรในประเทศญ่ีปุ่น 

ท่ีมา: Yanmar.1994 
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 3. ประสิทธิภาพของการท างานของเคร่ืองจักรกล 

ประสิทธิภาพการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรกบัการใชแ้รงงานนั้นเม่ือท าการเปรียบเทียบ
แลว้จะเห็นวา่มีความแตกต่างกนัมากจึงจะกล่าวไดว้า่การใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรสามารถลดการ
ใชแ้รงงานไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัแสดงในภาพท่ี 2  

 
ภาพท่ี 2 แสดงเคร่ืองจกัรกลการเกษตรกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

ท่ีมา: Yanmar. 1994 

 

ดงันั้นทางการเกษตรสามารถแบ่งประเภทเคร่ืองมือไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก่ 

1. เคร่ืองมือท่ีใชแ้รง   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชต้น้ก าลงั 
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1. เคร่ืองมือท่ีใชแ้รงแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี  

 1.1 จอบ ท่ีผลิตข้ึนมาใชง้านนั้น เพื่อใหมี้ความเหมาะสมต่อการใชง้านและท่ีส าคญัช่วย
ในการผอ่นแรงหรือใชก้บังานหนกั งานเบาไดแ้ก่ จอบรับขดุ จอบส าหรับใชถ้าก ( แบบฟันโคง้ 
และแบบฟันตรง) ดงัแสดงในภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 จอบดายหญา้แบบฟันโคง้ ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

 

      

ภาพท่ี 3 แสดงลกัษณะของจอบขดุแต่ละแบบ         ภาพท่ี 4 แสดงจอมดายหญา้หรือจอบขยนั 

ท่ีมา: http://www.kasetporpeang.com                       ท่ีมา: http://www.weloveshopping.com 

 

 1.2  เสียม ส่วนใหญ่ใชใ้นงาน ดา้ยหญา้ ขุดหลุมบอลตน้ไมห้รือผลิตข้ึนเพื่อใช้
เฉพาะงาน จะไดง้านออกมาดีและมีคุณภาพ ไดแ้ก่ เสียมแบบเล็บมือ  เสียมธรรมดา  เสียมส าหรับ
บอล และเสียมส าหรับขดุ ดงัแสดงในภาพท่ี 5 ภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 

 

                                     
ภาพท่ี 5 แสดงลกัษณะเสียมขดุบอลตน้ไม ้      ภาพท่ี 6 แสดงลกัษณะเสียมใชส้ าหรับขดุ 

ท่ีมา: http://www.kasetporpeang.com                   ท่ีมา: http://www.igetweb.com 

http://www.weloveshopping.com/
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ภาพท่ี 7 แสดงลกัษณะเสียมส าหรับขดุหลุม                 ภาพท่ี 8 แสดงคราดฟันแบบต่างๆ กนั 

ท่ีมา: http://www.truck2hand.com/index.php               ท่ีมา: http://ushori.com      
 1.3  คราด ผลิตข้ึนมาเพื่อใชใ้นการเตรียมดินใหมี้ความเหมาะสมกบัการปลูกพืช 

มากท่ีสุดโดยการเกล่ียดินให้มีความละเอียดและใชฟั้นท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของฟันคราด ไดแ้ก่ 
คราดฟันหยาบ คราดละเอียด ดงัแสดงในภาพท่ี 8 และภาพท่ี 9 

                                 

ภาพท่ี 9 แสดงลกัษณะคราดแบบชนิดฟันละเอียด     ภาพท่ี 10 แสดงลกัษณะพลัว่ใชต้กัแบบต่างๆ 

ท่ีมา: http://www.boomtools.ne                                 ท่ีมา: http://klongtom9.weloveshopping.com 

 1.4  พลัว่ ผลิตข้ึนมาใชใ้นงานตกัดินหรือหิน และใชใ้นงานผสมในงานทัว่ไป เช่น 
ผสมดินปลูก แมแ้ต่การใชใ้นงานคอนกรีตต่างๆไดแ้ก่ ปลายตดั ปลายแหลม ดงัแสดงในภาพท่ี 10 

 1.5 มีด ใชใ้นงานตดัเก่ียวกบัพืชทุกชนิดความแขง็แรงของมีดข้ึนอยูก่บัความแขง็แรง
ของมีดนั้นดว้ย เช่นมีดตดั มีดดา้ย ไดแ้ก่ มีดอีโต ้ปลายตดั ฟันโคง้ ดงัแสดงในภาพท่ี 11 และ 12 

                                  
  ภาพท่ี 11 แสดงลกัษณะมีดท่ีใชท้างการเกษตร                     ภาพท่ี 12 แสดงลกัษณะมีดถากหญา้ 

  ท่ีมา: http://thaiblades.com                                                    ท่ีมา: trekkingthai.com/board/ 

http://ushori.com/
http://www.boomtools.ne/
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 1.6  เล่ือย เป็นส่ิงท่ีตอ้งการใชง้านมาก โดยเฉพาะงานช่างต่างๆ หรืองานทางดา้น
เกษตรไดแ้ก่ เล่ือยคนัธนู  เล่ือยชกั เล่ือยตดัแต่งก่ิง ดงัแสดงในภาพท่ี 13 ภาพท่ี 14 ภาพท่ี 15 และ
ภาพท่ี 16 

         

ภาพท่ี 13 แสดงลกัษณะเล่ือยคนัธนู                    ภาพท่ี 14 แสดงลกัษณะเล่ือยตดัไม ้หรือเล่ือยชกั 

ท่ีมา: http://www.boontuenghardware.com         ท่ีมา: http://www.rudeetoolshop.com 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 15 แสดงลกัษณะเล่ือยตดัแต่งก่ิง         ภาพท่ี 16 แสดงลกัษณะเล่ือยตดัแต่งก่ิงใชเ้คร่ืองยนต ์

ท่ีมา: http://brushcutter.tarad.com                 ท่ีมา:http://www.dandbshopping.com/66-040501 

 

 1.7 เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้ช่น สกีก าจดัวชัพืชในนาขา้ว ดงัแสดงในภาพท่ี 17 

และเคร่ืองถอนมนัส าปะหลงั 

 
       ภาพท่ี 17 แสดงลกัษณะสกีก าจดัวชัพืชในนาขา้ว 

                                    ท่ีมา: http://www.tradeindia.com/fp1789774 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชต้น้ก าลงัเคร่ืองยนต ์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

http://brushcutter.tarad.com/
http://www.tradeindia.com/fp1789774
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    2.1  เคร่ืองตน้ก าลงัเคร่ืองยนตข์นาดเล็ก รถไถเดินตาม รถพรวนดิน เคร่ืองสูบน ้าเคร่ือง
พน่ยา  เคร่ืองตดัหญา้ เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 18 ภาพท่ี 19 ภาพท่ี 20 ภาพท่ี 21 ภาพท่ี 22 และ
ภาพท่ี 23 

                 
ภาพท่ี 18 แสดงเคร่ืองพรวนดินแบบเอนกประสงค ์    ภาพท่ี 19 แสดงลกัษณะเคร่ืองสูบน ้า 

ท่ีมา: http://www.siamtractor.com/                              ท่ีมา: http://www.siamtractor.com/ 
 

                               

ภาพท่ี 20 แสดงลกัษณะเคร่ืองพน่ยาแบบสะพาย   ภาพท่ี  21 แสดงส่วนประกอบเคร่ืองตดัหญา้ 

ท่ีมา: http://brushcutter.tarad.com                          ท่ีมา: http://brushcutter.tarad.com 

 

                                         
ภาพท่ี 22 แสดงรถไถนาแบบเดินตาม                        ภาพท่ี 23 แสดงรถแทรกเตอร์ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 

ท่ีมา: http://www.siamkubota.co.th                           ท่ีมา: http://www.thaisecondhand.com 

 

http://www.siamtractor.com/
http://brushcutter.tarad.com/
http://brushcutter.tarad.com/
http://www.siamkubota.co.th/
http://www.thaisecondhand.com/
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 2.2  เคร่ืองตน้ก าลงัขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ รถแทรกเตอร์แบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้ มีทั้งระบบปรับ
อากาศ และแบบไม่ไดป้รับอากาศ ดงัแสดงในภาพท่ี 23 

ฉะนั้นในการใชเ้คร่ืองมือท่ีเป็นเคร่ืองทุนแรงนั้นในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก
เพราะท าใหต้วัเกษตรกรนั้นมีความสะดวกสบายและทุนแรงไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 

4. ทศิทางการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรในอนาคต 

ปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชป้ระกอบการด ารงชีวติมากข้ึนและไดมี้การน า มา
ใชง้านในดา้นต่างๆ การติดต่อส่ือสารและระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่โลก
ซ่ึงประกอบกบัแรงงานในภาคเกษตรลดลงจึงมีการพฒันาเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือทุ่นแรงและ
อุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ใหมี้ความสามารถในการท างานมากข้ึนโดยมีการติดตั้งเคร่ืองมือ
ส่ือสาร ระบบวทิยกุบัเคร่ืองมือการเกษตร เพื่อตรวจสอบถึงการท างาน การซ่อมแซมและบ ารุง 
รักษา ในดา้นรถแทรกเตอร์ก็มีการพฒันาใหมี้ความเร็วสูงเพิ่มข้ึนสามารถวิง่บนถนนหลวงและใช้
งานไดดี้ และจะมีจอภาพแสดงผล (Monitor) เคร่ืองมือวดัตรวจสอบสภาพการท างานติดตั้ง โดยใน
หอ้งควบคุมจะติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจึงท าใหมี้ความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึน  ดงัแสดงในภาพท่ี 24 

 
   ภาพท่ี 24 แสดงลกัษณะรถแทรกเตอร์ท่ีมีหอ้งความคุมระบบปรับอากาศ 

                ท่ีมา: http://www.ruangchaigroup.com/NP-17532-t6020.html 

 

เคร่ืองมือต่างๆ ในขา้งตน้นั้นไม่วา่จะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชมื้อและประเภทท่ีเป็นเคร่ืองจกัรนั้น 
ยงัมีเคร่ืองมือต่างๆ มากมายท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง และมีความจ าเป็นในการใชง้านแต่ละประเภท 

ส่วนแนวโนม้ในอนาคต เคร่ืองมือการเกษตร รถแทรกเตอร์ตน้ก าลงัอาจใชพ้ลงังาน อ่ืน
ทดแทนพลงังานเช้ือเพลิง เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์เช้ือเพลิงใบโอดีเซล เช้ือเพลิงไฮโดรเจน
เช้ือเพลิงแก๊ส เป็นตน้ การพฒันาเคร่ืองยนตท่ี์สามารถใชแ้หล่งพลงังานไดส้องชนิดหรือท่ีเรียกกนัวา่
เคร่ืองยนตลู์กผสม Hybrid  คือสามารถใชไ้ดท้ั้งน ้ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้าสามารถใชไ้ดห้ลาย
ประเภท เช่น การใชง้านภาคสนาม  บรรทุก ขนส่ง และการโดยสารได ้
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5. สรุปประจ าบท 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้เคร่ืองมือการเกษตรมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะน ามาใช ้เพื่อ
พฒันาภาคการผลิตการเกษตรใหมี้ความกา้วหนา้และทนัต่อเวลาในขบวนการผลิตตลอดจน ความ
สะดวกสบายใหก้บัตวัเกษตรกรเอง เช่น ลดความเหน่ือยล่าซ่ึงจะเห็นไดว้า่การผลิตเคร่ืองมือทางการ
เกษตรมีการพฒันาไปมากตามปัญหาในกระบวนการผลิตพืชโดยเฉพาะการผลิตพืชทางเศรษฐกิจ 
จ าเป็นจะตอ้งท ามาใชทุ้กขั้นตอนของขบวนการ 

 

6. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีความส าคญัต่อการพฒันาการเกษตรอยา่งไร 

2. เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีขอ้ดีอยา่งไร 

3. ใหน้กัศึกษาบอกประเภทของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรและเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีใชท้าง 

     เกษตรนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาในเอกสาร 10 ชนิด 

4.ใหน้กัศึกษาบอกถึงในอนาคตเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยมาพอ 

    สังเขป 

 

7. เอกสารอ้างองิ 

คราด. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559. จาก http://ushori.com 

คราดฟันละเอียด. มปป. สืบคน้เมือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559. จาก 

http://www.boomtools.net 

เคร่ืองตดัหญา้. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559. จาก 
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http://www.siamtractor.com/ 
จอบขยนั. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559. จาก   

http://www.weloveshopping.com 

จอบขดุ. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559. จาก  http://www.kasetporpeang.com 

แทรกเตอร์ขบัเคล่ือน 4 ลอ้. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559. จาก  
http://www.thaisecondhand.com 

แทรกเตอร์มีหอ้งปรับอากาศ. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559. จาก 

http://www.ruangchaigroup.com/NP-17532 t6020.html  

http://ushori.com/
http://www.boomtools.net/
http://www.siamtractor.com/
http://www.weloveshopping.com/
http://www.kasetporpeang.com/
http://www.thaisecondhand.com/
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เล่ือยตดัไม.้ มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559. จาก  
 http://www.rudeetoolshop.com 

เล่ือยตดัแต่งก่ิง.มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559. จาก  
 http://www.dandbshopping.com/66- 040501 

สกีก าจดัวชัพืช. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2559. จาก  

http://www.tradeindia.com/fp1789774/Japanese-Paddy-Weeder.html 

เสียม. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559. จาก http://www.igetweb.com 

 

http://thaiblades.com/
http://www.siamkubota.co.th/
http://www.rudeetoolshop.com/
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่2 

   
วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาจะมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายมาตราเปรียบเทียบไทยองักฤษและเมตริกได้ 
2. สามารถจ ามาตราเปรียบเทียบไทยกบัระบบองักฤษเมตริกได ้

3. อธิบายวธีิการค านวณพื้นท่ีและปริมาตรได ้

4. บอกประเภทของเคร่ืองมือวดัพื้นฐานทางการเกษตรได ้

5. อธิบายวธีิการอ่านเคร่ืองมือวดัละเอียดท่ีใชท้างเกษตรได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. หน่วยวดัหน่วยเปรียบเทียบของไทย 

2. เคร่ืองมือวดัท่ีใชท้างการเกษตร 

 

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6. ปฏิบติัตามใบงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสาร บทท่ี 2 หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัทางการเกษตร 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 

5. ใบงาน 
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การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 



15 

 

บทที ่2 

หน่วยวดัและเคร่ืองมือวดัทางการเกษตร 

 

หน่วยวดัหรือมาตราวดัมีความส าคญัต่อการท าการเกษตรเพราะจ าเป็นตอ้งน าไปใชใ้นการ
ชัง่ตวง วดั เป็นตน้ จึงจะทราบไดว้า่ขนาด น ้าหนกัหรือส่ิงท่ีเราตอ้งการทราบรายละเอียดทางดา้น
ต่างๆ ทุกระยะในการปลูกพืชตลอดจนการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ดงันั้นมาตราวดัท่ีจ  าเป็นต่อ
การใชง้านหรือน าไปใชไ้ดจ้ริงนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลกัใหญ่ๆไดด้งัต่อไปน้ี 

 

1. หน่วยวดัหน่วยเปรียบเทยีบของไทย 

ระบบหน่วยวดัท่ีใชท้างการเกษตรนิยมใชท้ั้งระบบเมตริกและระบบองักฤษเหมือนกบังาน
ทางดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 

1. หน่วยวดัของไทย  เทียบกบัระบบองักฤษ  เมตริก 

    หน่วยวดัพื้นท่ีของไทย 

100 ตารางวา เท่ากบั 1 งาน 

4 งาน เท่ากบั 1 ไร่ 

4 งาน เท่ากบั 400 ตารางวา 
400 ตารางวา เท่ากบั 1600 ตารางวา เท่ากบั 1 ตารางเส้น  

หน่วยวดัของไทยเป็นหน่วยวดัท่ีสามารถน าไปใชเ้พื่อการค านวณหาพื้นท่ีท่ีเราตอ้งการ
น าไปใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัพื้นท่ีนั้นๆ เช่น งานทดลองทางเกษตรท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

2. หน่วยการวดัพื้นท่ีในมาตราไทยเทียบกบัระบบเมตริก 

1 ตารางวา เท่ากบั 4 ตารางเมตร 

1 งาน  เท่ากบั 400 ตารางเมตร 

หรือ 1ไร่ เท่ากบั  1, 600 ตารางเมตร 

1  ตารางกิโลเมตร เท่ากบั 625 ไร่ 

เป็นหน่วยวดัท่ีน ามาใชห้าพื้นท่ีท่ีตอ้งการความละเอียดเพื่อใชก้บัการรองรับกบัส่ิงของท่ี 

เป็นมาตรฐานหรือขนาดท่ีตอ้งการ เช่น การท างานช่างต่างๆ การค านวณการใชดิ้นปริมาณดิน ท่ี
ตอ้งการน าไปใชป้ระโยชน์ การค านวณขนาดของกองดิน เป็นตน้ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบหน่วยวดัความยาว 

เซนติเมตร น้ิว ฟตุ หลา เมตร วา กิโลเมตร ไมล ์

1 0.3937 0.03281 0.01094 0.01 0.05 0.00001 0.000006214 

2.53997 1 0.08333 0.02777 0.0254 0.0127 0.00002 0.0000158 

30.479 12 1 0.33333 0.3047 0.1524 0.0003 0.00019 

91.432 36 3 1 0.91432 0.457 0.00091 0.00056 

100 39.372 3.28083 1.09361 1 0.5 0.001 0.00621 

200 78.74 6.56166 2.188 2 1 0.02 0.00124 

502.93 198 16.5 5.5 5.0292 2.5142 0.00503 0.00313 

2011.7 792 66 22 20.1168 4 0.02011 0.0125 

100000 39370 3280.83 1093.7 1000 5000 1 0.62137 

160953 63360 5280 1760 1609.53 8046.34 1.60953 1 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบหน่วยวดัพื้นท่ี 

ตร.ซม. ตร.น้ิว ตร.ฟตุ ตร.หลา ตร.ม. ตร.วา ไร่ เอเคอร์ ตร.กม. 

1 0.155 0.00108 .00012 .0001 - - - - 

6.45163 1 0.006944 .000771 .000645 .00016 0.00000014 0.0000001594  0.00000000645 

929.0304 144 1 .111 .092903 .023225 0.000058 0.00002296 0.00000092 

8361.34 1296 9 1.83613 .209031 .000522 0.000206 0.000008 

10000 1550.1543 10.7639 .19599 1.25 0.000625 0.000247 0.00001 

40000 6200 43.0556 .78396 4 1.0025 0.000988 0.00004 

16000000 2480000 17222.22 913.58 600 00 1 0.395366 0.016 

40468700 6272640 43560.201 840 046.81 011.72 .5293 1 0404468 

10000000000 1549989000 10763900 195982 000000 50000 625 247.104 1 

25900074230 4014489600 27878400 097600 90007 47500 1618.12 0 2.59 

 

จากตารางท่ี 2 จะมีการน าหน่วยต่างๆ มาใชเ้ปรียบเทียบซ่ึงบางประเทศในการใชห้น่วยไม่
เหมือนกนั เช่น ยุโรปจะใชห้น่วยวดัเป็นเอเคอร์ส่วนประเทศไทยจะใชห้น่วยวดัพื้นท่ีไร่ ดงัตวัอยา่ง
การค านวณหาพื้นท่ีแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. พื้นท่ีบ่อน ้า  ขนาดกวา้ง 40 เซนติเมตร  ความยาว 90 เซนติเมตร  ใส่น ้าไดร้ะดบัสูง 40 
เซนติเมตร  จะมีความจุก่ีลิตร 

  จากสูตร ปริมาตรน ้า          =    กวา้ง  X  ยาว  X  สูง (ความลึก) 
               ปริมาตรน ้าในบ่อ                          =    40  X  90  X  40  
                                            =    144,000                     ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  
  ท าใหเ้ป็นลิตร        1  ลิตร            =   1,000            ลูกบาศกเ์ซนติเมตร (มิลลิลิตร)   
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              ปริมาตรน ้าบ่อ               =   144,000 / 1,000              ลิตร  
                                           =   144                                 ลิตร    

 ท าใหเ้ป็นลูกบาศกเ์มตร    1  ลูกบาศกเ์มตร  =   1,000       ลิตร  

 ปริมาตรน ้าในบ่อ              =   144 / 1,000                     ลูกบาศกเ์มตร  
                                           =   0.144                             ลูกบาศกเ์มตร       
             นัน่คือ บ่อดงักล่าวใส่น ้าได ้           =   144      ลิตร    หรือ   0.144     ลูกบาศกเ์มตร  
2. บ่อซีเมนตส่ี์เหล่ียม   ขนาด กวา้ง  4  เมตร  ยาว  10  เมตร  ใส่น ้าไดลึ้ก 80 เซนติเมตร    

  จากสูตร ปริมาตรน ้า  =    กวา้ง  X  ยาว  X  สูง (ความลึก) 
  บ่อจะมีปริมาตร                        =    กวา้ง  X  ยาว  X  ลึก  
                  =    4  X  10  X  0.80              ลูกบาศกเ์มตร 

                                                           =   32                                      ลูกบาศกเ์มตร  
        นัน่คือ บ่อซีเมนตด์งักล่าวใส่น ้าได ้     =   32      ลูกบาศกเ์มตร (คิว หรือ ตนั)  
 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบหน่วยวดัน ้าหนกั 

กรัม กิโลกรัม เกรน ออนซ์ ปอนด ์ ตนัเลก็ ตนัใหญ่ เมตริกตนั 

1 0.001 15.432 0.03527 0.002205 0.000001102 0.00000098 0.000001 

1000 1 15432 35.27 2.2046 0.0011023 0.0009842 0.001 

0.0648 0.0000648 1 0.002286 0.0001429 0.000000071 0.000000063 0.000000064 

28.349527 0.02835 437.5 1 0.0625 0.0000312 0.0000279 0.0000283 

453.6 0.4536 7000 16 1 0.0005 0.000444 0.0004536 

907200 907.1848 14000000 32000 2000 1 0.89287 0.9078 

1016000 1016 15680000 35840 2240 1.12 1 1.016 

1000000 1000 15432356 35274 2204.6 1.1023 0.9842 1 

 

จากตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบหน่วยวดัต่างๆ สามารถน าไปใชใ้นการเทียบหรือชัง่น ้าหนกั
ตั้งแต่ขนาดน ้าหนกันอ้ยๆ ไปจนถึงน ้าหนกัท่ีมากๆ ในทางการเกษตรก็นิยมน ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง
ในการค านวณปริมาตรน ้าควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหน่วยของปริมาตรน ้า  หน่วยของความ
ยาว  และหน่วยของพื้นท่ี  ดงัน้ี       

             หน่วยของปริมาตรน ้ า  
        1  ลูกบาศกเ์มตร  หรือ  1  ตนั  หรือ  1  คิว 

  หน่วยของปริมาตรน ้า  
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          1  ลูกบาศกเ์มตร  หรือ  1  ตนั  หรือ  1  คิว    =     1,000     ลิตร    

          1  ลิตร =     1,000     มิลลิลิตร 

           1  มิลลิลิตร =     1           ลูกบาศกเ์ซนติเมตร หรือ ซีซี (cc)  

           1  แกลลอน (gallon) – อเมริกนั        =     3.78       ลิตร 

                            1  แกลลอน (gallon) - องักฤษ     =     4.55       ลิตร 

            การวดัความยาว 

                            1  เซนติเมตร        =     10           มิลลิเมตร        

                            1  เมตร                 =     100         เซนติเมตร 

                            1  กิโลเมตร          =      1000      เมตร 

            หน่วยวดัพื้นท่ี 

        1  ไร่ (Rai)             =     1,600      ตารางเมตร 

      1  ตารางเมตร         =     10,000    ตารางเซนติเมตร 

        1  ตารางกิโลเมตร      =     625        ไร่    

        1  เอเคอร์ ( Acre )      =     2.5          ไร่    

      1  เฮกตาร์ (Hectare) = 100  เอเคอร์ หรือ 10,000 ตารางเมตรหรือ 6.25 ไร่ 

 

ตารางท่ี 4  แสดงช่ือเรียกหน่วยเตม็ยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้หน่วยวดัต่างๆ นั้นมีความส าคญัท่ีจะน ามาใชท้างดา้นการเกษตรซ่ึงมี
หลากหลายชนิดดว้ยกนัดงัท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 

ตวัเตม็ ตวัยอ่ ตวัเตม็ 

มิลลิเมตร มม  /.mm  millimeter 

เซนติเมตร ซม  /.mm  centimeter 

เมตร ม  /.m  metem 
กิโลเมตร กม / .mm  metemetem 
ตารางเซนติเมตร ตร.ซม. /sqcm,  cm2

 squarecentimeter 

ตารางเมตร ตร .ม/.  square meter sq m,  m2
 

ตารางกิโลเมตร ตร/  .กม.sq km,  km2
 square kilometer 

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ซีซี ลบ .ซม .mm m  mm,/  mm  ,      

cm3/ millilitermt  /    
m bem centimeter 

ลูกบาศกเ์มตร ลบ.ม  /.ม.3/ ,m  m   m3
 cubic meter 

ลิตร ล . /  l Liter / gallon /gal 
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2. เคร่ืองมือวดัทีใ่ช้ทางการเกษตร 

ในการผลิตหรือซ่อมแซมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ จะตอ้งมีการวดัเพื่อตรวจสอบขนาด 
วา่มีขนาดหรือมิติต่างๆ เท่าไหร่ จุดประสงคท่ี์ส าคญัเป็นการวดัเพื่อตรวจสอบสัดส่วนของช้ินงาน
หรือการก าหนดต าแหน่งบนช้ินงานหรือทางการเกษตรอาจจะก าหนดพื้นท่ี ระยะการปลูกพืช   
ดงันั้นการวดัจึงเป็นงานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะตอ้งศึกษาใหมี้ความรู้อยา่งละเอียดถูกตอ้ง  ซ่ึง
เคร่ืองมือวดัมีหลายประเภท และมีความละเอียดท่ีแตกต่างกนั ทั้งเป็นการวดัแบบหยาบๆ หรือการ
วดัแบบละเอียด การเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัจะตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการค่าท่ีวดัได ้วา่ตอ้งการความ
ละเอียดถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเท่าใด เคร่ืองมือวดัสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1. เคร่ืองมือวดัพื้นฐาน 

      1.1 ตลบัเมตร (Tapemeas me) ตลบัเมตรเป็นเคร่ืองมือวดัชนิดหน่ึงท่ีมีสายวดัเก็บอยูใ่น
ตลบัอยา่งมิดชิด ท าใหส้ะดวกในการน าติดตวัไปใชง้านไดต้ลอดเวลา ตลบัเมตรใชใ้นการวดัหา
ระยะความยาวขนาดของวสัดุช้ินงาน ปลายสุดสายวดัของตลบัเมตรมีขอเก่ียว ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีเกาะยดึกบั
ขอบของช้ินงานท่ีตอ้งการวดั ท าใหก้ารดึงสายวดัออกจากตลบัเพื่อใชใ้นการวดัระยะหรือตรวจสอบ
ขนาดของวสัดุหรือช้ินงานไดส้ะดวกซ่ึงผูใ้ชค้วรเรียนรู้เร่ืองของตลบัเมตร ดงัแสดงในภาพท่ี 25 
ภาพท่ี 26 และภาพท่ี 27 

 

 

                                                                                                                      

ภาพท่ี 25 แสดงตลบัเมตรขนาด 5 เมตร ธรรมดา               ภาพท่ี 26 แสดงตลบัเมตรแบบดิจิตอล 

ท่ีมา: http://www.menexsteme.mem                                       ท่ีมา: http://www.menexsteme.mem 

 

 ภาพท่ี  27 แสดงลกัษณะเทปวดัขนาด 50 เมตร 

 ท่ีมา: https://www.mtw.me.th 

http://www.conexstore.com/
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    1.2 ฉากตาย (Solid  Square) ฉากตายเป็นเคร่ืองส าหรับวดัมุมฉาก หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงว่า ฉาก 90 องศา ฉากตายท าจากเหล็กเคร่ืองมือท่ีผ่านการชุบผิวแข็ง เจียรนยัผิวเรียบ มีความ
เท่ียงตรงสูงใช้งานไดท้ั้งดา้นในและดา้นนอกของฉากใชส้ าหรับขีดเส้น ตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั หรือ
ใชใ้นการตรวจสอบความเรียบของผิว ฉากตายมีอยู ่2 แบบ ดว้ยกนัคือ แบบท่ีใบฉากเล่ือยไม่ได ้ใบ
ฉากยดึติดแน่นกบัฐานฉาก และแบบใบฉากเล่ือยไดใ้บฉากมีร่องเล่ือยอยูใ่นรอยผา่ของฐานฉากจะมี
สกรูขนัใบฉากให้ติดแน่นกบัฐานฉากตายจะใชใ้นการตรวจสอบมุมฉากภายนอกช้ินงานตรวจสอบ
มุมฉากภายใน ตรวจสอบความเรียบของผวิงานพร้อมกบัการตรวจสอบไดฉ้ากระหวา่งผิวงานทั้ง  2 
ดา้น ใชฉ้ากเพื่อขีดเส้น และใชต้รวจสอบความไดฉ้ากของงานรูปทรงกระบอกบนท่าระดบั 

ฉากตายเป็นเคร่ืองมือวดัเพื่อการตรวจสอบความละเอียดเท่ียงตรงไม่ควรน าไปเก็บรวม กบั
เคร่ืองมืออ่ืนๆ โดยเฉพาะเคร่ืองมือท่ีมีคมตดัอยา่ใช้ฉากตายวดัความเรียบของผิวงานท่ีหยาบ หรือ
ไม่ไดล้บัคม เม่ือตอ้งการเปล่ียนจุดตรวจสอบให้ยกฉากข้ึนจนพน้ผวิงานก่อนอยา่ลากฉาก เพราะจะ
ท าใหฉ้ากช ารุดฉะนั้นในการใชฉ้ากจึงตอ้งระมดัระวงัอยา่ใชฉ้ากตกหล่นกบัพื้นจะท าใหเ้สียหาย 

ดงัแสดงในภาพท่ี 28 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 แสดงลกัษณะฉากตายขนาด 1 ฟุต วดัได ้2 องศา 
                  ท่ีมา: http://www.metateenempemt.mem 

                                                                                                  
     1.3 บรรทดัเหล็ก (Steel Rules) บรรทดัเหล็กเป็นเคร่ืองมือวดัความยาวชนิดแรกท่ีมีการ

ใชใ้นทางช่างทัว่ๆไปท าดว้ยเหล็กไร้สนิม Stainless Steel บรรทดัเหล็กท่ีตอ้งการความเท่ียงตรงเป็น
พิเศษจะตอ้งท าดว้ยทองเหลืองหรือเงินผสมนิเกิล บรรทดัเหล็กมีหลายขนาดความยาว เช่น 6 น้ิว 12 

น้ิว และ 36 น้ิว เป็นตน้ เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดมากนกั วดัเพื่อตรวจสอบขนาด
ของช้ินงานแบบคร่าวๆ นิยมใชใ้นงานช่างกล บรรทดัเหล็กเป็นการวดัช้ินงานโดยตรงความ
เท่ียงตรงข้ึนอยูก่บัความรู้สึกของสายตาผูว้ดับนบรรทดัเหล็กจะมีสเกลบอกบนหนา้ความกวา้งของ
บรรทดัเหล็กจะมีสเกลบอกระยะ ซ่ึงอาจจะมีหนา้เดียวกนัหรือทั้ง 2 หนา้ก็ได ้สเกลบอกระยะมี
หน่วยท่ีใชว้ดัทัว่ๆไป 2 ระบบดว้ยกนั คือ ระบบเมตริก และระบบองักฤษ ดงัแสดงในภาพท่ี 30 

ระบบเมตริก มีหน่วยส าหรับเรียกค่าท่ีไดจ้ากการวดัเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตรในบรรทดั
เหล็กทัว่ไปท่ียาว 1 ฟุต ทางดา้นหน่วยเมตริกจะท าไวย้าว 30 เซนติเมตร ใน 1 เซนติเมตรจะแบ่งเป็น 

http://www.metalionimport.com/
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10 ช่อง แต่ละช่องมีค่า 1/10 เซนติเมตร หรือเท่ากบั 1 มิลลิเมตร ใน 1 มิลลิเมตร จะแบ่งยอ่ยเป็น 2 

ส่วน ค่าท่ีแบ่งละเอียดขั้นสุดทา้ยจะมีค่าเท่ากบั 0.5 มิลลิเมตร  
ระบบองักฤษ  มีหน่วยส าหรับเรียกค่าท่ีไดจ้ากการวดัเป็นเศษส่วนของน้ิวการวดัเป็นน้ิววดั 

ไดล้ะเอียดถึง 1/64 น้ิว โดยการน าเอาระยะ 1 น้ิว มาแบ่งเป็น 8 ส่วน แต่ละส่วนจะมีค่า 1/8 น้ิว หรือ
เรียกค่าทัว่ไปวา่ 1 หุน  จากนั้นเอา 1 ช่องเล็กมาแบ่งอีก 8 ส่วนเท่าๆ กนั ดงันั้นค่าท่ีไดจ้ากการแบ่ง
คร้ังสุดทา้ยจะมีค่า 1/64 น้ิว 

การแบ่งละเอียดของน้ิวจะแบ่งเฉพาะ 1 ถึง 3 น้ิวแรกเท่านั้นส่วนน้ิวต่อไปจะแบ่งละเอียด 
เพียง 1/16 น้ิว เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งแบ่งใหล้ะเอียดทุกน้ิว ดงัแสดงในภาพท่ี 29 

การใชบ้รรทดัเหล็กส าหรับอ่านระยะความยาว การอ่านค่าท่ีไดจ้ากการวดัสายตาจะตอ้ง ตั้ง
ฉากกบัสเกลการวดั บรรทดัจะตอ้งตั้งฉากกบังาน และขอบของบรรทดัจะตอ้งสัมผสัผิวงานการอ่าน
ค่าสเกลจะตอ้งมองให้ตรงกบัขอบงาน 

การใชบ้รรทดัเหล็กส าหรับตรวจสอบความเรียบของผวิงาน  โดยการส่องดูแสงท่ีลอด
ออกมาจากขอบของบรรทดัเหล็กท่ีวางอยูบ่นช้ินงาน 

 

    ภาพท่ี 29 แสดงลกัษณะบรรทดัฟุตเหล็กขนาดความยาวขนาดต่างๆ 

                           ท่ีมา: http://www.thaedem.mem/hemepme/10890 

    1.4 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ Vernier Caliper เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีอาศยัหลกัการของคาลิปเปอร์
รวมกบับรรทดัเหล็กท าใหส้ามารถอ่านไดท้นัทีและมีสเกลท่ีละเอียด มากข้ึน สามารถวดัความโต
ภายนอกภายใน และความลึกของช้ินงานได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 30 และภาพท่ี 31 

ส่วนประกอบของเวอร์เนียคาลิปเปอร์  มีดงัน้ี 

1. ปากวดันอก เป็นส่วนท่ีใชว้ดัความโตดา้นนอกช้ินงาน 

2. ปากวดัใน เป็นส่วนท่ีใชว้ดัความโตภายในช้ินงาน 

3. กา้นวดัความลึก เป็นกา้นท่ีอยูบ่นขาเล่ือน ใชส้ าหรับวดัความลึกของช้ินงาน 

4. สเกลหลกัเป็นขีดสเกลท่ีอยูบ่นไมบ้รรทดัมีหน่วยวดัทั้งระบบเมตริกและระบบองักฤษ 

5. สเกลเล่ือน หรือเรียกวา่ “เวอร์เนียสเกล” เป็นสเกลท่ีบนขาเล่ือนใชส้ าหรับอ่าน ค่า
ละเอียด 
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6. สกรูล็อคหรือปุ่มล็อค ใชส้ าหรับล็อคเวอร์เนียสเกลเขา้กบัสเกลหลกั 

วธีิการอ่านค่าจากเวอร์เนียคาลิปเปอร์  เน่ืองจากสเกลหลกัของเวอร์เนียร์สามารถอ่านค่าท่ี
ไดท้ั้งระบบเมตริกและระบบองักฤษ ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี  

ในระบบองักฤษการอ่านค่าจากเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์จะบอกหน่วยเป็นน้ิวจะยกตวัอยา่งเพื่อ 
น ามาอธิบายการอ่านค่าในระบบองักฤษท่ีระดบัความละเอียดของการวดัตามหลกัการการแบ่งสเกล
และการอ่านค่าระบบองักฤษ 1/128 น้ิว และหลกัการการแบ่งสเกลและการอ่านค่าระบบองักฤษ 
1/1000 น้ิว พอเขา้ใจดงัน้ี 

หลกัการการแบ่งสเกลและการอ่านค่าระบบองักฤษ  ตวัอยา่งหลกัการการแบ่งสเกลและการ
อ่านค่าระบบองักฤษ 1/128 น้ิว จะเห็นวา่ 8 ช่องสเกลเล่ือนจะมีค่าเท่ากบั 7/16 น้ิว ดงันั้น 1 ช่อง
สเกลเล่ือนจะมีค่าเท่ากบั 7/16 น้ิว คูณ 1/8 น้ิว คือ 7/128 น้ิว  ค่าความแตกต่างระหวา่งสเกลหลกักบั
สเกลเล่ือนจะมีค่า เท่ากบั 1/16 น้ิว ลบ 7/128 น้ิว คือ 1/128 น้ิว 

หลกัการการแบ่งสเกลและการอ่านค่าระบบเมตริก 1/50 มิลลิเมตร จะเห็นวา่ 50 ช่วงสเกล
เล่ือนมีค่าเท่ากบั 49 มิลิเมตร ดงันั้น 1 ช่วงสเกลเล่ือนมีค่าเท่ากบั 49/50 คือ 0.98 มิลลิเมตร ค่าความ
แตกต่างระหวา่งสเกลหลกักบัสเกลเล่ือนเท่ากบั 1-0.98 คือ 0.02 มิลลิเมตร 

ลกัษณะใชง้านเวอร์เนียคาลิปเปอร์ส าหรับวดังาน 

ใชว้ดัความโตของช้ินงาน 

                           ใชว้ดัช้ินงานภายนอก 

              ใชว้ดัความลึกของช้ินงาน 

ขั้นตอนการใชง้านเวอร์เนียคาลิปเปอร์มีดงัน้ี 

1. ตรวจสอบเร่ืองมือวดั 

    1.1 ใชผ้า้เช็ดท าความสะอาดทุกช้ินส่วนของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

    1.2  คลายล็อคสกรูทดลองเล่ือนเวอร์เนียสเกลไป-มาเบาๆ เพื่อตรวจสอบดูวา่สามารถใช้
งานไดค้ล่องตวัหรือไม่ 

     1.3  ตรวจสอบปากวดัของเวอร์เนีย ยกเวอร์เนียข้ึนส่องดูวา่บริเวณปากเวอร์เนียมีแสง
สวา่งผา่นหรือไม่ 

2. การวดัขนาดงาน ตามล าดบัขั้น 

    2.1 ท าความสะอาดบริเวณผวิงานท่ีตอ้งการวดั 

    2.2  เลือกใชป้ากวดังานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีตอ้งการ 

    2.3  เล่ือนเวอร์เนียสเกลใหป้ากเวอร์เนียสัมผสัช้ินงาน ควรใชแ้รงกดใหพ้อดี 

    2.4  ขณะวดังาน สายตาตอ้งมองตั้งฉากกบัต าแหน่งท่ีอ่าน แลว้จึงอ่านค่า 
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3. เม่ือเลิกปฏิบติังาน ควรท าความสะอาดชโลมดว้ยน ้ามนัและเก็บรักษาดว้ยความ
ระมดัระวงัปัจจุบนัการอ่านค่าท่ีไดจ้ากการวดัดว้ยเวอร์เนียคาลิปเปอร์สามารถอ่านค่าไดท้นัทีเม่ือท า
การวดังาน ค่าท่ีวดัไดแ้สดงผลออกมาเป็นตวัเลข (digits) ซ่ึงมีระบบการวดัใหเ้ลือกใชท้ั้งระบบ
เมตริกและระบบองักฤษไดต้ามตอ้งการ                                       
 

 
 

ภาพท่ี  30 แสดงลกัษณะเวอร์เนียคาลิปเปอร์          ภาพท่ี 31 แสดงลกัษณะเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 

   แบบธรรมดา       แบบวดัเป็นดิจิตอล 

ท่ีมา: http://mtengtem9.wetevesheppeng.mem         ท่ีมา: https://mamhenememhanems.wemdpmess.mem/                                                                   
                     1.5  เคร่ืองมือวดัแบบโปรแกรมส าเร็จรูป    เคร่ืองวดัค านวณแบบดิจิตอลใชร้ะบบ 
(GPS) ภายในเคร่ืองจะมีโปรแกรมการค านวณพื้นท่ีหลากหลายโปรแกรม ดงัแสดงในภาพท่ี 32 

 

ภาพท่ี 32 แสดงลกัษณะเคร่ืองวดัพื้นท่ีและค านวณพื้นท่ีแบบโปรแกรมส าเร็จ 

    ท่ีมา: http://www.global5thailand.com/products/Garmin_eTrex10.htm 

 

3. สรุปประจ าบท 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่เก่ียวกบัการวดันั้นจ าเป็นจะตอ้งเรียนรู้หรือทบทวนหรือศึกษา
เก่ียวมาตราวดัแบบต่างๆ เช่น หน่วยวดัของไทย หน่วยของระบบองักฤษและเมตริก เป็นตน้ ส่ิง
เหล่าน้ีมีความจ าเป็นในทางเกษตรจะตอ้งไดน้ าไปใชไ้ดต้ลอด และวธีิการค านวณหาปริมาณของ
ส่ิงของต่างๆ ในทางเกษตร เช่น พื้นท่ีแปลง พื้นการถมดิน พื้นท่ีการใหปุ๋้ย เป็นตน้ นอกเหนือจาก
การค านวณแลว้ยงัมีส่ิงท่ีจ  าเป็นในการเรียนรู้คือ เคร่ืองมือวดัแบบต่างๆ หรือเคร่ืองมือวดัแบบ
ละเอียด และเคร่ืองท่ีระบบการค านวณแบบอตัโนมติั เป็นตน้ เคร่ืองมือเหล่าน้ีจึงมีความจ าเป็น
จะตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจเพราะจะตอ้งน าไปใชใ้นขบวนการ ผลิตพืชไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และจะสามารถท า
ใหเ้กิดทกัษะทางดา้นการเกษตรไดดี้อีกดว้ย 
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4. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. ใหน้กัศึกษาท าความเขา้ใจมาตราต่างๆ แลว้จบัคู่กนัสอบปากเปล่า 
2. จงค านวณพื้นท่ีถมดินปรับพื้นท่ีโดยก าหนด ขนาด 50 x 50 x 1 เมตร จะตอ้งใชป้ริมาณ

ดิน เป็นจ านวนก่ีลูกบาตเมตร 

3. จงค านวณพื้นท่ีปลูกพืชท่ีจะตอ้งใส่ปุ๋ยโดยก าหนดใหพ้ื้นทีขนาดแปลง 1x10 เมตร 
จ านวน 10 แปลง จะตอ้งใส่ปุ๋ยเป็นจ านวน ก่ีกิโลกรัม ก าหนดให ้ใส่ปุ๋ย 50 กิโลกรัมต่อไร่จง
ค านวณหาปริมาณปุ๋ยรวมทั้งหมด 10 แปลง 

4. ใหบ้อกช่ือเคร่ืองมือวดัทัว่ไปมา 15 ช่ือ 

5. ใหน้กัศึกษาตอบค าถามท่ีเป็นรูปภาพแสดงค่าท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองมือวดัละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

5. เอกสารอ้างองิ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่3  
  

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

1. อธิบายประเภทของเคร่ืองมือช่างแต่ละประเภทท่ีใชท้างการเกษตรได ้

2. บอกวธีิการใชเ้คร่ืองมือช่างพื้นฐานทางการเกษตรได ้

3. สามารถใชเ้คร่ืองมือช่างพื้นฐานทางการเกษตรไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

4. สามารถบอกวธีิการดูแลรักษาเคร่ืองมือช่างทางการเกษตรได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. ประเภทคอ้น 

2. ประเภทประแจ (Spanners)  

3. ประเภทของคีม 

 4. แท่นระดบั Surface plate   

5. เหล็กตอกน าศูนย ์ Center punch  

6. เคร่ืองมือช่วยจบัรูปตวัซี (C-Clamp) 

7. ปากกาจบัช้ินงาน (Bench Vise) 

8. ประเภทของตะไบ (Files) 

9. ส่วนประกอบของตะไบ    
10. วธีิการท างานตะไบ   
11. เคร่ืองมือทุ่นแรงท่ีเป็นเคร่ืองมือกล 

12. ประเภทของเล่ือย 

 

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1.  ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2.  แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3.  สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4.  ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 
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5.  ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6.  ปฏิบติัตามใบงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 3 เคร่ืองมือช่างทางการเกษตร 

3.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4.  กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 

    

การประเมินผล 

1.  ประเมินจากการถามตอบ 

2.  ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3.  ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4.  ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่3 

เคร่ืองมือช่างทางการเกษตร 

 

ปัจจุบนัเคร่ืองมือช่างมีการพฒันาใหมี้ความเหมาะสม และง่ายต่อการน าไปใชง้านซ่ึงมี
ความคงทนแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัราคาหรือ ยีห่อ้ แต่อยา่งไรก็ตามเคร่ืองมือท่ีผลิตออกมานั้นลว้น
แต่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนัคือใชง้านเหมือนกนั และตอ้งการดูแลบ ารุงรักษา และส่ิงท่ีส าคญัท่ี
จะขาดไม่ไดน้ั้นจะตอ้งมีการศึกษาวธีิการน าไปใชก่้อนจึงจะท าใหก้ารใชเ้คร่ืองมือนั้นมี
ประสิทธิภาพ และอีกทั้งงานช่างจะตอ้งมีความปลอดภยัสามารถป้องกนัอนัตราย จากการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือช่างท่ีใชท้างการเกษตรดงัต่อไปน้ี 

 

1. ประเภทค้อน 

 1. คอ้น (Hammers) คอ้นเป็นเคร่ืองมือส าหรับตอก ย  ้า ตดั เคาะ ตีข้ึนรูปโลหะแผน่ และ
เพื่อเพิ่มแรงกระแทกลงบนเคร่ืองมืออ่ืน คอ้นท่ีใชก้นัทัว่ๆไป มี 3 แบบ ดงัน้ี 

 1.1. คอ้นหวัแขง็  ล าตวัคอ้นท าดว้ยเหล็กกลา้อยา่งดี มีรูปร่างแตกต่างกนัตามลกัษณะท่ี
ใชง้าน เช่น คอ้นหวักลม คอ้นหวัตดัตามยาวคอ้นหวัตดัตามขวางเป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 33          

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                               ภาพท่ี 34 แสดงลกัษณะรูปชนิดของคอ้น 

ภาพท่ี 33 แสดงลกัษะหวัคอ้นแบบต่างๆ                                   ทองเหลืองแบบต่างๆ 

ท่ีมา: Ray V.Herren & Elmer L.Cooper (2002)     ท่ีมา: http://thai.alibaba.com/product-free/     
                              
    

http://thai.alibaba.com/product-free/%203.html
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 1.2  คอ้นหวัแขง็ปานกลาง ล าตวัของคอ้นท าดว้ยพลาสติกแขง็ ตะกัว่ ทองแดง 
ทองเหลือง ใชก้บังานท่ีตอ้งการความละเอียด ดงัแสดงในภาพท่ี 34 

 1.3. คอ้นหวัอ่อน ส่วนล าตวัของคอ้นท าดว้ยไมห้รือยาง ดงัแสดงในภาพท่ี 35 

 

 

 

                                                                  
ภาพท่ี 35 แสดงลกัษณะคอ้นยางและคอ้นไม ้            ภาพท่ี 36 แสดงลกัษะของคอ้นงอน 

ท่ีมา: Ray V.Herren & Elmer L.Cooper (2002)         ท่ีมา: Ray V.Herren & Elmer L.Cooper (2002) 
 

 1.4. คอ้นหวังอน ท าดว้ยเหล็กกลา้ ลกัษณะส่วนหวัคอ้นโคง้งอไปขา้งหลงัมีช่องตรง
กลางใชส้ าหรับถอนตะปูส่วนใหญ่จะนิยมใชก้บังานก่อสร้าง ดงัแสดงในภาพท่ี 36 คอ้นมี
ส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

หวัคอ้น (Head) ส่วนหนา้สัมผสักบัผวิงานจะตอ้งเรียบและแขง็ ส่วนล าตวัของคอ้นจะตอ้ง
เหนียว เพื่อป้องกนัการแตกอนัเน่ืองมาจากการกระแทก 

 ดา้มคอ้น (Handle)  จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัหวัคอ้น ทั้งลกัษณะ ขนาดความยาว ดา้ม
คอ้นส่วนใหญ่ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ ซ่ึงมีความแขง็แรงเพียงพอ ส่วนท่ีดา้มสวมเขา้ไปในหวัคอ้น
จะตอ้งมีล่ิมอดัไว ้เพื่อป้องกนัไม่ใหห้วัคอ้นหลุดเวลาใชง้านการใชง้านควรเลือกใชค้อ้นให้
เหมาะสมกบังานก่อนใชค้วรตรวจสอบสภาพของคอ้น ถา้ล่ิมหลุด ดา้มแตก ดา้มติดน ้ามนั ควร
แกไ้ขส่ิงบกพร่องเหล่าน้ีเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อการปฏิบติังาน 

 

2. ประเภทประแจ (Spanners)  

ประแจเป็นเคร่ืองมือใชส้ าหรับขนัยดึหรือคลายน็อตหรือสกรูท่ีมีหวัเหล่ียม หรือหวักลม
เหล่ียม ล าตวัของประแจส่วนมากจะท าดว้ยเหล็กกลา้ผสมโครเมียม เหล็กกลา้ผสม ประแจมีหลาย
ชนิด ขนาด และระบบ ทั้งระบบเมตริกหน่วยเป็นมิลลิเมตร นิยมเรียกเป็นเบอร์เช่น ประแจเบอร์ 
10,12,14,18 เป็นตน้ และระบบองักฤษมีหน่วยเป็นน้ิว เช่น ½ น้ิว ¾ น้ิว 1 น้ิว เป็นตน้ ประแจท่ีนิยม
ใชโ้ดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
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1. ประแจปากตาย (Open ended  spanners) ใชส้ าหรับสกรูท่ีมีขนาดเท่ากบัความกวา้งของ
ปาระแจ มีหลายขนาดตามระบบเมตริกและระบบองักฤษ ดงัแสดงในภาพท่ี 37 

                            
    ภาพท่ี 37 แสดงลกัษณะประแจปากตาย 

ท่ีมา: http://2013.gun.in.th/index.php?topic= 257.15 

 

2. ประแจแหวน (Ring spanners) ใชก้บังานท่ีตอ้งการรับแรงมากๆ เน่ืองจากจุดจบัยึดกบัหวั
สกรูมีหลายจุดมากกวา่ประแจปากตาย ท าใหห้วัน็อตไม่เยินง่าย ดงัแสดงในภาพท่ี 38 

                                                                                               
ภาพท่ี 38 แสดงลกัษณะประแจปากแหวน                      ภาพท่ี 39 แสดงลกัษณะประแจปากรวม 

ท่ีมา: http://board.trekkingthai.com/board                      ท่ีมา: http://topicstock.pantip.com 

  

3. ประแจปากผสม (Combination spanners) เป็นประแจซ่ึงมีทั้งปากตายและแหวนในอนั
เดียวกนั  ดงัแสดงในภาพท่ี 39 

4. ประแจปากเล่ือน (Adjustable spanners) เป็นประแจท่ีปากสามารถเล่ือนปรับได ้

ตามขนาดของสกรูสามารถน ามาใชง้านในกรณีท่ีไม่มีประแจปากตายหรือประแจแหวนแต่ถา้ใช ้

เป็นแลว้ควรใชป้ระแจเล่ือนเน่ืองจากจะท าใหห้วัน็อตเยนิได ้  ดงัแสดงในภาพท่ี 40 

 
 ภาพท่ี 40 แสดงลกัษณะประแจเล่ือน 

ท่ีมา: http://www.stanley-thailand.com 

 

http://board.trekkingthai.com/board
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5. ประแจจบัท่อ Pipe Wrench ใชใ้นงานจบัท่อ ซ่ึงส่วนใหญ่จะไม่น ามาจบัหวัน็อตเพราะ
ปากของประแจจบัท่อท่ีแหลมคมทั้งสองขา้ง ช่างประปาจึงเรียกวา่ ประแจคอม้า ดงัแสดงในภาพท่ี 
41 

 

 

 

 

  

       ภาพท่ี 41 แสดงลกัษณะประแจคอมา้ 

ท่ีมา: http://pantip.com/topic/30178399 

 

6. ประแจบล็อค  Socket spanners  มีลกัษณะคลา้ยประแจแหวนแต่แยกดา้มออกจากส่วน
หวัหรือลูกบล็อกท่ีมีหลายขนาด ส่วนท่ีเป็นดา้มสามารถเปล่ียนไดต้ามลกัษณะงานมีช่ือ เรียกตาม
รูปร่าง เช่น ดา้มกรอกแกรก ดา้มตวัที ดา้มแขง็ ดา้มควง และดา้มปอนด ์เป็นตน้ ดา้มปอนด ์เป็นดา้ม
ท่ีมีเกจวดัแรงบิดท่ีตวัดา้ม ระหวา่งลูกบล็อกและดา้มสามารถต่อใหมี้ความยาวไดข้อ้ต่อท่ีนิยมใช้
ไดแ้ก่ ขอ้ต่อสั้น ขอ้ต่อยาว  และขอ้ต่ออ่อน เป็นตน้ ขอ้ต่ออ่อนเป็นขอ้ต่อท่ีบิดงอไปมาไดใ้นงานใน
พื้นท่ีโคง้งอ ดงัแสดงในภาพท่ี 42 

 
ภาพท่ี  42 แสดงลกัษณะประแจบล็อก 

                                         ท่ีมา: http://www.thaiscooter.com/ 

 

7. ประแจแอล (Hexagon socket wrench)ใชส้ าหรับขนัหรือคลายสกรูหวัฝังหกเหล่ียมใน
การใชป้ระแจ  ควรตรวจสอบก่อนใชทุ้กคร้ัง อยา่ต่อประแจเพื่อลดการออกแรงประแจท่ีช ารุดไม่
ควรน าไปใชง้าน ส าหรับประแจเล่ือนก่อนใชต้อ้งปรับปากใหตึ้งพอดีกบัขนาดน็อตท่ีจะขนั ไม่ตึง
จะท าใหห้วัน็อตเยนิไดก้ารขนัน็อตควรดึงประแจเขา้หาตวัถา้ปรับปากสามารถป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุไดง่้ายกวา่ผลกัออกจากตวั และประแจตอ้งสะอาดไม่เปรอะเป้ือนน ้ามนัหรือจารบี ดงัแสดง
ในภาพท่ี 43 
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ภาพท่ี 43 แสดงลกัษณะประแจหกเหล่ียม 

                                       ท่ีมา: http://saipantiming.com 

 

3. ประเภทของคีมประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 
1. คีม (Pliers) คีมเป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับจบั บิด ตดั ดึง พบั บีบ หรือตดัช้ินงานคีมท าจาก

เหล็กกลา้ผสม คีมมีหลายชนิด และขนาดสามารถเลือกตามการใชง้าน มีดงัน้ี  

                              
ภาพท่ี 44 แสดงลกัษณะคีมปากจ้ิงจก                           ภาพท่ี 45 แสดงลกัษณะคีมปากแหลม 

ท่ีมา: http://www.metalionimport.com/                       ท่ีมา: http://www.lookpud.com/product 

 

2. คีมปากผสม Combination Pliers  เป็นคีมท่ีมีปากหลายลกัษณะ ทั้งฟันหยกั ฟันแบนดา้น
นอก และคมตดั ดา้มคีมมีลายกนัล่ืนบางแบบจะมีฉนวนไฟฟ้าหุม้ท่ีดา้มดว้ยสามารถใชป้ระโยชน์ได้
หลายอยา่ง เช่น จบังานแบน จบังานกลม ปากตดัลวด เป็นตน้ 

3. คีมตดั Diagonal Pliers  เป็นคีมท่ีมีปากเป็นคมตดั ใชต้ดัลวด ตดัสายไฟ ดึงและถ่างสลกั
ผา่ ฯลฯ 

4. คีมปากกลมยาว Round nose pliers   เป็นคีมท่ีใชจ้บัหรือตดังานท่ีเป็นรูห่วง หรือตดัห่วง 
ดงัแสดงในภาพท่ี 45               

5. คีมปากขยาย (Slip-joint pliers) เป็นคีมท่ีสามารถขยายปากใหมี้ความกวา้งเพิ่มข้ึนได ้ใช้
จบังานท่ีมีขนาดโตกวา่ท่ีคีมธรรมดาจบัได ้ 

6. คีมล็อค Vice Grip plier  เป็นคีมท่ีใชจ้บังานท่ีตอ้งการใหแ้น่นแขง็แรงเม่ือปล่อยมือ คีมก็
ยงัสามารถจบัยดึงานได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 46 ในการใชคี้มนั้น ควรใชคี้มท่ีอยูใ่นสภาพดีหรือไม่เอา
คอ้นตอกลงคีมช ารุดเสียหาย ไม่ควรใช ้คีมจบัขนัน็อตหรือการใชคี้มไม่เหมาะกบัลกัษณะงาน และ
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อยา่ใชคี้มเกินก าลงัท่ีคีมเกินก าลงัท่ีคีมจะรับไดห้รือต่อแขนคีม หรือเอาคอ้นตอกลงคีมเพื่อเพิ่มแรง 
ซ่ึงจะท าใหคี้มช ารุดเสียหาย  

 
                                                   ภาพท่ี 46 แสดงลกัษณะคีมล็อค 

          ท่ีมา: http://www.jindasup.com/default.asp 

4. แท่นระดับ Surface plate   

แท่นระดบั เป็นแท่นเหล็กหล่อขนาดใหญ่ผวิหนา้แบนเรียบ ท าหนา้ท่ีเป็นโตะ๊ส าหรับงาน
ร่างแบบการเกิดรอยเยนิข้ึนบนแท่นระดบัเพียงเล็กนอ้ย จะส่งผลใหง้านร่างแบบเกิดการผดิพลาดได ้
หลงัจากเลิกใชต้อ้งท าความสะอาด ชโลมน ้ามนั แลว้ปิดดว้ยฝาปิดท่ีท าดว้ยไมแ้ท่นระดบัท่ีท าจาก
เหล็กหล่อผา่นการขดูผวิหรือแท่นระดบัท่ีท าจากหินแกรนิตจะมีราคาแพงกวา่ 

แท่นระดบัท่ีท าจากเหล็กหล่อ ผา่นกรรมวธีิการปาดผวิหนา้ดว้ยเคร่ืองไสหรือเคร่ืองกดั  
ดงัแสดงในภาพท่ี 47     

 
ภาพท่ี 47 แสดงลกัษณะแท่นระดบั 

        ท่ีมา: http://www.truck2hand.com/index. 

 

 5. เหลก็ตอกน าศูนย์  Center punch  

1. เหล็กตอกน าศูนย ์เป็นเคร่ืองมือท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบัเหล็กตอกร่างแบบ แต่มุมท่ีส่วนปลาย
แหลมแตกต่างกนัคือ มีมุม 90 องศา หนา้ท่ีของเหล็กตอกน าศูนยก์ลางก่อนเจาะ ซ่ึงจะท าใหเ้จาะงาน
ไดต้รงจุดท่ีตอ้งการ ดงัแสดงในภาพท่ี 48 
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  ภาพท่ี 48 แสดงลกัษณะเหล็กตอกน าศูนย ์

                                                      ท่ีมา: http://board.trekkingthai.com 

2. เหล็กตอกตวัเลขและตวัอกัษร Stamps เหล็กตอกตวัเลขและตวัอกัษรเป็นเคร่ืองมือท่ีท า
ใหเ้กิดสัญลกัษณ์หรือรหสับนช้ินงาน ก่อนตอกควรพิจารณาวางใหถู้กตอ้งและวางแผนใหเ้ป็น
ระเบียบโดยการขีดเส้นร่างก่อนเวลาตอกจะตอ้งวางเหล็กตอกใหต้ั้งฉากกบัผวิงาน  

3. เหล็กส่ง (Punch) เหล็กส่ง เป็นเคร่ืองมือส าหรับส่งหรือถอดงานจ าพวกสลกั ส่วนปลาย
ของเหล็กส่งจะมี 2 แบบคือ ปลายเรียว Drift punch  และปลายทรงกระบอก  Pin punch การใช้
เหล็กส่งนั้นในการตอนแรกของการเร่ิมถอดสลกัควรใชเ้หล็กส่งปลายเรียว เพื่อป้องกนัการคดงอ
ของเหล็กส่ง ถา้ใชเ้หล็กส่งปลายทรงกระบอกก่อน เม่ือออกแรงมากแต่ไม่ท าใหส้ลกัหลุดออกมาได้
จะท าใหเ้หล็กส่งงอ ดงัแสดงในภาพท่ี 49 

                                              
                                   ภาพท่ี 49 แสดงลกัษณะเหล็กส่ง 

ท่ีมา: Ray V.Herren & Elmer L.Cooper (2002) 
 

4. เหล็กตอกเจาะรู (Hallow Punch) เหล็กเจาะรูเป็นเคร่ืองมือส าหรับเจาะรูบนวสัดุ แผน่
บาง เช่น โลหะอ่อน ยาง หนงั กระดาษ เป็นตน้ ควรวางช้ินงานบนไมแ้ผน่เรียบเพื่อป้องกนั การเยนิ
ของเหล็กตอกเจาะรู 

 

6. เคร่ืองมือช่วยจับรูปตัวซี (C-Clamp) 

เคร่ืองมือช่วยจบัรูปตวัซีเป็นเคร่ืองมือส าหรับจบัช้ินงาน  ซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะจบัยดึดว้ยปากกา
เน่ืองจากปากกาไม่สามารถเปล่ียนทิศทางการจบัยดึไดส้ะดวก ดงัแสดงในภาพท่ี 50 
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                                           ภาพท่ี 50 แสดงลกัษณะซีแคลม 

                                           ท่ีมา: http://board.trekkingthai.com 

 

7. ปากกาจับช้ินงาน (Bench Vise) 

ปากกาจบัช้ินงานเป็นเคร่ืองมือส าหรับจบัยดึช้ินงานบนโต๊ะงาน ปากกาจบังานท าจาก
เหล็กหล่อมีปากสามารถเล่ือนเขา้ออกไดโ้ดยการหมุนมือหมุน หลงัจากเลิกใชง้านแลว้ตอ้งท าความ
สะอาดชโลมน ้ามนัท่ีส่วนปากของปากกา และสกรูน าเล่ือน จากนั้นหมุนมือหมุนให้ระยะห่างของ
ปากกาทั้งสองของปากกาห่างกนั 20 มิลลิเมตรปล่อยมือ หมุนใหอ้ยูใ่นแนวด่ิง ดงัแสดงในภาพท่ี 51 

 
   ภาพท่ี 51 แสดงลกัษณะปากกาจบัช้ินงาน 

             ท่ีมา: http://www.arkarnsin.com 

 

8. ประเภทของตะไบ (Files) 

ตะไบ เป็นเคร่ืองมือส าหรับลดขนาดช้ินงาน ปรับแต่งผวิงานใหเ้รียบ หรือเปล่ียนรูปร่าง
ช้ินงานตะไบมีหลายแบบ และขนาด เช่น ตะไบแบน ตะไบทอ้งปลิงตะไบส่ีเหล่ียมและตะไบกลม
เป็นตน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 52 และภาพท่ี 53                
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    ภาพท่ี 52 แสดงลกัษณะตะใบฟันละเอียด           ภาพท่ี 53 แสดงลกัษณะตะใบทอ้งปลิงแบบต่างๆ 

    ท่ีมา: http://board.trekkingthai.com/                       ท่ีมา: http://board.trekkingthai.com 

 

  แปรงปัดตะไบ (Files brush) เป็นแปรงท่ีใชส้ าหรับท าความสะอาดร่องตะไบ  หลงัจากใช้
งานในร่องตะไบจะมีเศษโลหะติดอยู ่ถา้ไม่ท าความสะอาดเศษโลหะท่ีติดอยู ่จะไปขดูผวิงานท าให้
เกิดรอยขดูขีดขนแปรงควรท าดว้ยเหล็กจะท าความสะอาดไดดี้กวา่วสัดุอ่ืน 

งานตะไบ (Filling) เป็นงานท่ีใชแ้รงคน เพื่อตกแต่งผวิช้ินงานใหไ้ดข้นาดตามแบบและมี
ผวิเรียบ จะใชเ้คร่ืองมือในการตกแต่งผวิหลายชนิด เคร่ืองมือท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป คือตะไบการแต่ง
ผวิหนา้งาน โดยใชแ้รงคนตะไบผวิบนช้ินงานใหไ้ดผ้วิเรียบ โคง้ เวา้ หรือมีขนาดและรูปร่างตาม
ตอ้งการ ตอ้งมีทกัษะและความช านาญพอสมควร 

ตะไบเป็นเคร่ืองมือตดั คมตดัมีลกัษณะคลา้ยล่ิม โดยการออกก าลงัตดัช้ินงานดว้ยคน ฟัน
ตะไบออกแบบใหมี้ขนาดเล็ก เพื่อใหส้ามารถท าการตะไบไดง่้ายดงันั้นในการตะไบจะตอ้งมีแรงตดั 
และแรงดนั ลกัษณะงานตะไบ ส่วนใหญ่จะใชใ้นการปรับแต่งผวิช้ินงานรูปทรงต่างๆ ท่ีเคร่ืองจกัร
ไม่ สามารถท าได ้

วสัดุท่ีใชต้ะไบเป็นเหล็กกลา้ส าหรับท าเคร่ืองมือท่ีมีคาร์บอน 0.6-1.5 เปอร์เซ็นต ์(High 

Carbon Steel) กระบานการผลิตตะไบเร่ิมจากการตดัแท่งเหล็กกลา้คาร์บอนใหไ้ดค้วามยาวตาม
ตอ้งการ น าเหล็กไปเผาไหมใ้หร้้อนแดง แลว้ตีข้ึนรูปใหไ้ดรู้ปร่างของตะไบตามตอ้งการหลงัจากนั้น
ท า การอบโดยการลดอุณหภูมิอยา่งชา้ๆ เพื่อลดความเครียดท่ีเกิดในเน้ือโลหะเน่ืองจากการเผาและ 
ตีข้ึนรูป จากนั้นจึงท าการปรับแต่งดว้ยเคร่ืองจกัร ท าการชุบแขง็เพื่อใหไ้ดค้วามแขง็ตามตอ้งการ 
แลว้ท าความสะอาด สุดทา้ยตรวจสอบคุณภาพก่อนจ าหน่าย 

1. ชนิดของตะไบ  ตะไบโดยทัว่ไปจะเรียกช่ือตามลกัษณะรูปร่างของตะไบ เช่น ตะไบแบน 
ตะไบกลม และตะไบสามเหล่ียม เป็นตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัน้ี ดงัแสดงในภาพท่ี 54 



36 

 

 
ภาพท่ี 54 แสดงลกัษณะรูปทรงของตะใบ 

            ท่ีมา: http://board.trekkingthai.com 

 

 1.1 ตะไบแบน มีลกัษณะพื้นท่ีหนา้ตดัเป็นรูปสามเหล่ียมผืนผา้ดา้นขา้งจะมีขอบขนาน
กนัจนถึงปลายตะไบจะมีลกัษณะเรียวเล็กนอ้ย การใชง้านส่วนมากใชต้ะไบช้ินงานโดยทัว่ๆ ไป 
และใชใ้นการฝึกทกัษะ 

 1.2 ตะไบแบนปลายตดั มีลกัษณะพื้นท่ีหนา้ตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียม ความกวา้งขนานกนั
ตลอด ส่วนความหนาจะเรียวไปทางปลาย ใชส้ าหรับการปรับแต่งช้ินงาน งานปรับผวิละเอียด 

 1.3 ตะไบทอ้งปลิง มีลกัษณะพื้นท่ีหนา้ตดัเป็นคร่ึงวงกลม ผวิตะไบมีลกัษณะดา้นหน่ึง
แบนเรียบอีกดา้นหน่ึงผวิโคง้ ในการใชง้านดา้นโคง้ใชแ้ต่งช้ินงานโคง้เวา้ ส่วนดา้นเรียบใชแ้ต่งผวิ
เรียบทัว่ไป 

 1.4 ตะไบกลม มีลกัษณะพื้นท่ีหนา้ตดัเป็นวงกลมเรียบไปทางปลายใชแ้ต่งผวิงานเจาะ
รูหรืองานผวิโคง้ 

 1.5 ตะไบส่ีเหล่ียม มีลกัษณะพื้นผวิหนา้ตดัเรียวไปทางปลายเล็กนอ้ยใชส้ าหรับงาน
รางเล่ือน งานร่องล่ิม 

 1.6 ตะไบสามเหล่ียม มีลกัษณะพื้นท่ีหนา้ตดัรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า เรียวไปทางปลาย
ใชส้ าหรับตะไบร่องบ่าฉาก แต่งมุมฉากหรือรูเหล่ียม 

 1.7 ตะไบแต่งกุญแจ มีลกัษณะพื้นท่ีหนา้ตดัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้เรียวไปทางปลายจน
เกือบแหลมใชต้ะไบร่องแคบๆ แต่งครีบพลาสติก แต่งเคร่ืองใชง้าน 

 1.8 ตะไบคมมีด  พื้นท่ีหนา้ตดัเหมือนกบัคมมีด มุมของคมเอียง 10 องศา เรียวมาทาง
ปลายทั้งดา้นกวา้งและความหนาใชง้านแต่งแม่พิมพ ์หรือร่องท่ีเป็นมุมแหลม 
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 1.9 ตะไบแต่งฟันเล่ือย ใชส้ าหรับแต่งฟันเล่ือยมีหลายชนิด มีลกัษณะต่างๆ เช่น มี
พื้นท่ีหนา้ตดัเป็นรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า ใชส้ าหรับการแต่งฟันเล่ือยมือหรือมีพื้นท่ีหนา้ตดัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ใชส้ าหรับแต่งฟันเล่ือยวงเดือน หรือมีพื้นท่ีหนา้ตดักลม ส าหรับแต่งโคนฟันเล่ือย 

 1.10 ตะไบบุง้ มีลกัษณะเป็นเกล็ด มีรูปร่างหลายแบบ เช่น ตะไบชนิดแบนมีพื้นท่ีหนา้ 
ตดัรูปส่ีเหล่ียม ตะไบบุง้ท่ีใชก้บังานไมมี้พื้นท่ีหนา้ตดัเป็นรูปคร่ึงวงกลมตะไบบุง้ชนิดกลมมีพื้น ท่ี
หนา้ตดัเป็นรูปวงกลม เป็นตน้ 

 1.11 ตะไบฟันโคง้ มีแนวฟันโคง้ขวางตะไบมีหลายชนิด เช่นตะไบฟันโคง้ล าตวัแขง็
ใชส้ าหรับ แต่งผวิงานละเอียด และตะไบฟันโคง้แบนชนิดล าตวัอ่อน เป็น ตะไบท่ีไม่มีกัน่ตะไบ ใน
การใชง้านจะใชมื้อจบัสวมท่ีรูดา้นปลายตะไบทั้งสองขา้ง ใชส้ าหรับงานโลหะแผน่ ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 55 

 

9. ส่วนประกอบของตะไบ    
ตะไบท่ีใชง้านโดยทัว่ไปมีส่วนประกอบต่างๆ ดงัน้ี 

 
 

ภาพท่ี 55 แสดงลกัษณะส่วนประกอบของตะไบ 

      ท่ีมา: http://board.trekkingthai.com 

1. กัน่ตะไบ (Tang) หรือกา้นตะไบมีลกัษณะเป็นล่ิมแหลมยาว ส าหรับสวมต่อกบัดา้ม
ตะไบดงัแสดงในภาพท่ี 55 

2. ทา้ยตะไบ (Heel) เป็นส่วนท่ีไม่มีฟันตะไบ จะมีรายละเอียดเก่ียวกบั ความหยาบความละ 
เอียด ชนิด และยีห่อ้ ดงัแสดงในภาพท่ี 55 

3. ขอบตะไบ (Belly) เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นขา้งของตะไบ มีรูปร่างตามชนิดตะไบ เช่น มีรูปร่าง 
ส่ีเหล่ียมส าหรับตะไบแบน รูปร่างแหลมส าหรับตะไบสามเหล่ียม  หรือไม่มีขอบส าหรับตะไบกลม 

4. หนา้ฟันตะไบ (Cutter) เป็นส่วนประกอบท่ีฟันตะไบจ านวนมาก ใชท้  าการตะไบ 

5. ปลายตะไบ (Point) เป็นส่วนท่ีอยูป่ลายสุดใชส้ าหรับขูดผวิช้ินงานท่ีสกปรกก่อนท่ีจะ
ตะไบผวิงาน ดงัแสดงในภาพท่ี 55 
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6. ความยาวตะไบ (Length) วดัจากปลายตะไบถึงทา้ยตะไบ ความยาวตะไบจะมีหลาย 
ขนาดตามความตอ้งการใชง้าน ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตะไบขนาด 6 น้ิว 8 น้ิว 10 น้ิว และ 12 
น้ิว 

7. ดา้มตะไบ (Handle) เป็นดา้มจบัท่ีท าจากไมห้รือพลาสติกเพื่อใหจ้บัตะไบใชง้านได้
สะดวกลกัษณะฟันตะไบและความหยาบละเอียด ดงัแสดงในภาพท่ี 55 

ฟันตะไบเป็นส่วนท่ีตดัผวิช้ินงาน จะมีความหยาบ ความละเอียดแตกต่างกนัตามลกัษณะ
ของฟันตะไบระดบัความหยาบความละเอียดของตะไบ โดยทัว่ไปมีอยู ่4 ระดบั ไดแ้ก่  ตะไบหยาบ
(Rough) ใชส้ าหรับลดขนาดช้ินงานอยา่งรวดเร็ว ตะไบหยาบปานกลาง (Bastard) ใชส้ าหรับลด
ขนาดท่ีไม่มากนกั ตะไบละเอียด (cond cut) ใชแ้ต่งผวิงานหลงัจากลดขนาด ไดร้ะดบัท่ีตอ้งการแลว้ 
และตะไบละเอียดมาก (Smooth) ใชส้ าหรับผวิงานท่ีตอ้งการ ความละเอียดประณีต 

ลกัษณะของฟันตะไบจะออกแบบมาเพื่อใชง้านประเภทต่างๆ เช่น งานตกแต่ง งานขดัผิว 
งานประดิษฐ ์และงานไม ้เป็นตน้ ส าหรับตะไบท่ีใชง้านโดยทัว่ไปจะมีลกัษณะฟันตะไบดงัน้ี 

ฟันตะไบลายตดัเด่ียว มีลกัษณะแนวฟันตะไบเอียงท ามุมกบัแนวแกนตะไบ เหมาะส าหรับ
งานผวิส าเร็จ  

ฟันตะไบลายตดัคู่ มีลกัษณะฟันตะไบเป็นร่องฟันตะไบ 2 แนวเอียงกบัทิศทางตะไบ แนว
ฟันแต่ละแนวเอียงท ามุมและลึกไม่เท่ากนัคมตดัหลกัลึกกวา่ มุมเอียง 70 องศา คมตดัรองเอียง 54 
องศา เหมาะส าหรับงานปรับผวิและลดขนาด 

 ฟันเกล็ด มีลกัษณะเป็นเกล็ดคมเวา้ แนวฟันเรียงเป็นแถวใชก้บังานตะไบ อยา่งหยาบๆ เช่น 
ตะไบไม ้ตะไบเกลือกมา้ ตะไบตะกัว่ และอลูมิเนียม เป็นตน้ 

ตะไบฟันโคง้  มีลกัษณะเป็นลายโคง้ขวา้งหนา้ตะไบท าใหข้จดัเศษโลหะท่ีเกิด จากการ
ตะไบออกไดดี้ 

  
10. วธีิการท างานตะไบ  การท างานตะไบ มีขั้นตอนการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. การจบัยดึช้ินงาน ควรให้ขอบบนช้ินงานสูงพน้จากขอบปากกาประมาณ 5 มิลลิเมตร ถา้
เป็นช้ินงานโลหะแผน่ ควรใหข้อบบนช้ินงานสูงกวา่ปากกา 2 เท่าของความหนาช้ินงานถา้หากสูง
เกินไปช้ินงานจบัสั่น หรือต ่าเกินไปจะท าใหต้ะไบสัมผสัปากกาได ้ ถา้ช้ินงานเป็นรูปทรงกระบอก 
ควรใชป้ากกาท่ีมีรูปตวัว ีในกรณีท่ีช้ินงานไม่เตม็พอดีกบัปากกาควรจบัใหต้รงก่ึงกลางปากกาความ
สูงของปากกาจะตอ้งมีระดบัความสูงต ่ากวา่ขอ้ศอกประมาณ 5-8 เซนติเมตร เพื่อใหค้วามสะดวกใน
การปฏิบติังาน 
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2. การจบัตะไบ ใชมื้อท่ีถนดัจบัดา้มตะไบ  ท าหนา้ท่ีดนัใหต้ะไบกดัช้ินงานส่วนมือท่ีไม่
ถนดั ท าหนา้ท่ีกดตะไบ ลกัษณะการกดท าได ้2 ลกัษณะ คือการกดท่ีปลายตะไบหรือกดหนา้ตะไบ 
ประมาณคร่ึงหน่ึงของความยาวตะไบ การกดจะตอ้งใชแ้รงท่ีสม ่าเสมอเพื่อให้ตะไบกินเน้ือวสัดุ 
เท่ากนั 

3. การยนื ใหย้นืในลกัษณะเทา้ท่ีไม่ถนดัอยูด่า้นหนา้  ส่วนเทา้ท่ีถนดัเยื้องมาทางดา้นหลงั 
แนวเทา้ตรงกนั ขณะตะไบแขนท่ีก าดา้มตะไบจะตอ้งแนบล าตวัแลว้โยกตวัตามดา้มตะไบ 

4. การตะไบ  จะตอ้งเลือกตะไบให้เหมาะสมโดยเลือกรูปร่างตะไบตามรูปทรงช้ินงานเลือก 
ชนิดฟันตะไบตามเน้ือวสัดุท่ีตอ้งการตะไบออกหรือเลือกความหยาบละเอียดตามผวิช้ินงาน 

ขอ้ควรระวงัในการใชต้ะไบ 

ในการปฏิบติังานตะไบ การแต่งกายควรให้รัดกุมความสูงของปากกาจบังานจะตอ้ง 
เหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังาน ยนืในท่าท่ีถูกตอ้งและมัน่คง ควรจบัตะไบใหถู้กท่าเลือกตะไบใหถู้กตอ้ง 
กบัช้ินงานหมัน่แปรงตะไบใหถู้กท่า เลือกตะไบใหถู้กตอ้งกบัช้ินงานหมัน่แปรงตะไบเพื่อขจดัเศษ
ตะไบออก ควรวางตะไบบนโตะ๊งานให้เป็นระเบียบ อยา่ใหเ้ป้ือนน ้ามนัหรือจารบีควรเก็บตะไบแยก 
ต่างหากจากเคร่ืองมืออ่ืน เพื่อป้องกนัการกระทบ ควรท าชั้นวางใหเ้รียบร้อย 

แปรงปัดช้ินงาน ( Brush) แปรงปัดช้ินงาน เป็นแปรงท่ีใชส้ าหรับท าความสะอาดผวิหนา้
ช้ินงานก่อนท่ีจะตรวจสอบขนาด หรือตรวจสอบผวิงานเพื่อไม่ใหเ้ศษโลหะหรือเศษผงติดอยู ่กบัผวิ
งานอนัจะท าใหเ้กิดการผิดพลาดในการตรวจสอบไดแ้ปรงปัดช้ินงานส่วนมากจะนิยมใช ้แปรงทาสี
ขนาด 3 น้ิวแทนเน่ืองจากหาซ้ือไดส้ะดวก 

สกดั (Chisels) สกดัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชต้ดัแยก ถากผวิโลหะ เพื่อใหเ้รียบ ก่อนท่ีจะน าไป
ปรับผวิดว้ยเคร่ืองมืออยา่งอ่ืน  สกดัมีหลายแบบ เช่น สกดัปลายแบน  สกดัปลายมน สกดัปลายจ้ิงจก  
เป็นตน้ ก่อนจะน าสกดัไปใชง้านจะตอ้งพิจารณาวา่คมตดัจะตอ้งแขง็กวา่โลหะท่ีจะน าไปสกดั ส่วน
ท่ีรับแรงกระแทกจากคอ้นจะตอ้งไม่มีรอยเยนิ 

                 
11. เคร่ืองมือทุ่นแรงทีเ่ป็นเคร่ืองมือกล 

เคร่ืองมือกล  เป็นเคร่ืองมือทุ่นแรงท่ีส าคญัส าหรับงานช่างทัว่ๆไปเคร่ืองมือกล ต่างๆ จะ
ช่วยใหก้ารปฏิบติังานท าไดร้วดเร็วข้ึนเน่ืองจากเคร่ืองมือกลจะใชต้น้ก าลงัจาก ไฟฟ้า  เคร่ืองมือกลท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี สวา่นไฟฟ้า (Electric Drill) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเจาะช้ินงานส่วนปลายจะมีหวั
จบัดอกเจาะไดห้ลายชนิด  และหลายขนาดท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปมีอยู ่2 แบบ ดงัน้ี 



40 

 

1. สวา่นมือ (Handle Electric Drill) ใชเ้จาะช้ินงานท่ีตอ้งการความโตของรูไม่เกิน 5 หุน ใน
การเจาะรูขนาดใหญ่ดว้ยสวา่นมือ ควรใชด้อกเจาะน าก่อน แลว้จึงใชด้อกท่ีมีขนาดตามความ
ตอ้งการ ดงัแสดงในภาพท่ี 56  

                                 
ภาพท่ี 56 แสดงลกัษณะสวา่นไฟฟ้าแบบโรตารี              ภาพท่ี 57 แสดงลกัษณะสวา่นท่ีปรับหมุน  
ท่ีมา: xn--42cgal6e3bcejc5bi6ec0fuddy2lzgg7e.net                       ซา้ยหรือขวาได ้

                                                                                         ท่ีมา: http://www.thaieasytools.com 

 

 2. สวา่นแท่น (Electric Drill Stand ) เป็นเคร่ืองมือกลท่ีใชอ้ยูก่บัท่ีเคล่ือนยา้ยไม่สะดวก ใช้
เจาะช้ินงานท่ีมีความโตของรูมากๆ ช้ินงานท่ีไดจ้ะมีความเท่ียงตรงสูง ในการเจาะรูขนาดใหญ่ควร
เจาะดว้ยดอกน าศูนยก่์อน ตามดว้ยดอกท่ีมีขนาดโตข้ึน แลว้จึงใชด้อกท่ีมีขนาดตามความตอ้งการ
ก่อนใชง้านควรตรวจเคร่ืองวา่ช ารุดหรือไม่ การเจาะรูท่ีมีขนาดใหญ่ควรใชค้วามเร็วรอบท่ีต ่าและจบั
ยดึช้ินงานใหแ้ขง็แรงมัน่คง ดงัแสดงในภาพท่ี 58 

 
ภาพท่ี 58 แสดงลกัษณะสวา่นแท่น 

ท่ีมา: http://www.hero.co.th/products/drill.shtml 

 

3. ไฟเบอร์ตดัเหล็ก (Cutter wheel) ไฟเบอร์ตดัเหล็ก เป็นเคร่ืองมือตดัเหล็กท่ีมีลกัษณะเป็น
ท่อนวงลอ้ตดัท าจากใยหิน  ผสมไฟเบอร์ หมุนดว้ยความเร็วสูงการใชง้านตอ้งระมดัระวงัอนัตราย
จากเศษผงเหล็ก  และประกายไฟท่ีเกิดจากการตดักระเด็นเขา้ตา ควรหนัทา้ยเคร่ืองไปในท่ีปลอดภยั  
ดงัแสดงในภาพท่ี 59  
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ภาพท่ี 59 แสดงลกัษณะไฟเบอร์ตดัเหล็ก 

  ท่ีมา:  http://www.arkarnsin.com/category_new_id3.php?s 

 

4. หินเจียร์ (Grinder ) หินเจียร์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการลดขนาดของช้ินงานใชใ้นการตดั
ขดัได ้ข้ึนอยูก่บัชนิดของใบหินเจียร์ท่ีตอ้งการ หินเจียร์ท่ีนิยมใชก้นัอยูมี่ 2 แบบ  ดงัน้ี 

     1. หินเจียร์มือ (Angle Grinder) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตกแต่งผวิช้ินงานบางคร้ังใช้
ในการเจียร์แนวเช่ือมออกเพื่อถอดส่วนประกอบของช้ินงาน หินเจียร์มือแบ่งออกตามขนาดของใบ
หินเจียร์ได ้2 ขนาดดว้ยกนัคือ ขนาด 3 น้ิว และ 5 น้ิว การประกอบใบหินเจียร์เขา้กบัเคร่ืองตอ้งขนั
ใหแ้น่นโดยใช ้ประแจสลกั (pin wren) ซ่ึงจะมีใหม้าพร้อมกบัเคร่ือง ดงัแสดงในภาพท่ี 60    

    

                                  

ภาพท่ี 60 แสดงลกัษณะหินเจียร์แบบใชมื้อ                ภาพท่ี 61 แสดงลกัษณะหินเจียร์แท่น 

ท่ีมา: http://boomtools.tarad.com                               ท่ีมา: http://www.phantippowertools.com/ 

 

     2. หินเจียร์แท่น (GrinderStand) เป็นเคร่ืองมือกลท่ีใชอ้ยูก่บัท่ีเคล่ือนยา้ยไม่สะดวก ใช้
ตกแต่งช้ินงานการใชง้านตอ้งระวงั เศษผงเหล็กกระเด็นเขา้ตา ผูป้ฏิบติังานควรสามแวน่ตาป้องกนั
เม่ือใชง้านหินเจียร์แท่น เม่ือใชง้านไปนานๆ หนา้หินเจียร์จะสึกหรออยา่งไม่สม ่าเสมอ ดงันั้นควร
ปรับแต่งหนา้หินเจียร์ดว้ยหินลา้งโดยการใชหิ้นลา้งเขา้สัมผสัหนา้หินเจียร์ให้เรียบหินลา้งจะลบั
หนา้หินท่ีสม ่าเสมอใหมี้หนา้สัมผสัท่ีละเอียดเสมอกนัจึงใชง้านไดดี้เช่นเดิม ดงัแสดงในภาพท่ี 61 
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12. ประเภทของเล่ือย 

งานเล่ือย (Sawing) การท างานพื้นฐานช่างโลหะทัว่ไป จะน าวสัดุ เช่น เหล็กเส้น เหล็กแบน 
เหล็กแผน่ หรือท่อมาตดัดว้ยเล่ือยเพื่อตดัช้ินงานให้เป็นท่อนหรือตดัมุมตามขนาดและรูปร่างท่ี
ตอ้งการตามแบบ ก่อนท่ีน ามาประกอบหรือตกแต่งเป็นช้ินงานอ่ืนๆ เล่ือยเป็นเคร่ืองมือคมตดัแบบ
ตดัถากฟันเล่ือยหรือใบเล่ือยท าดว้ยเหล็กความเร็วรอบสูงหรือเหล็กท าเคร่ืองมือในการใชง้าน ใช้
ส าหรับตดัแบ่ง ตดัเซาะ ตดัแยกหรือตดัแบ่งช้ินงาน การตดัโลหะจะเกิดเศษผงโลหะข้ึน เล่ือยจึงตอ้ง
มีร่องเพื่อคลายข้ีเล่ือยขณะท างานซ่ึงร่องน้ีจะเรียกวา่ ”คลองเล่ือย”  เป็นความกวา้งของร่องท่ีเกิดจาก
การเล่ือยการท าคลองเล่ือยเพื่อลดการเสียดสีระหวา่งใบเล่ือยกบัเน้ือโลหะหากเล่ือยไม่มีคลองเล่ือย
จะท าใหก้ารตดัยากล าบากใบเล่ือยจะติดแน่นกบัร่องโลหะ  

ชนิดของเล่ือยเล่ือยท่ีใชเ้ป็นงานโลหะ แบ่งออกตามลกัษณะการใชต้น้ก าลงัในการตดัโลหะ
มีดงัน้ี 

1. เล่ือยมือ (Hack Saw) เป็นเล่ือยขนาดเล็กท่ีใชต้น้ก าลงัจากคนในการเล่ือย ตวัเล่ือย
ประกอบดว้ยโครงเล่ือย และใบเล่ือย และใบเล่ือยท่ีสามารถเปล่ียนได ้ใชส้ าหรับเล่ือยงานโลหะ
ทัว่ไป วธีิการท างานดว้ยเล่ือยมือ มีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

      1.1 ขั้นเตรียมช้ินงาน  ท าการร่างแบบหรือก าหนดจุดท่ีจะท าการตดัโดยการขีดเส้นท า
เคร่ืองหมายเพื่อใหส้ามารถตดัช้ินงานไดร้ะยะท่ีถูกตอ้ง ช้ินงานท่ีเตรียมไวจ้ะตอ้งมีการจบัยดึท่ี
มัน่คง โดยยดึเขา้กบัปากกากบังาน หากช้ินงานมีลกัษณะกลมจะตอ้งใชแ้ท่นช่วยจบัท่ีมีรูปตงัวี
เตรียมเคร่ืองมือโดยเลือกใหถู้กตอ้งกบัชนิดวสัดุและใส่ใหถู้กทิศทาง 

      1.2 การเร่ิมตน้งานเล่ือย ในการเร่ิมตา้นงานเล่ือยคร้ังแรกมกัล่ืนไถลท าใหร้ะยะของ
ช้ินงาน มกัผดิพลาด ในการแกไ้ขสามารถท าไดโ้ดยใชต้ะไบสามเหล่ียมตะไบงานใหเ้ป็นร่องตรงจุด 
ท่ีตอ้งการตดั หรือใชน้ิ้วหวัแม่มือประคองใบเล่ือยบงัคบัใหใ้บเล่ือยกินเน้ือวสัดุตรงจุดท่ีตอ้งการตดั 

      1.3 การเล่ือย แนวท่ีจะท าการเล่ือยจะตอ้งอยูใ่นแนวด่ิงยนืเล่ือยโดยให้เทา้ขา้งท่ีไม่ถนดั 
อยูข่า้งหนา้ เทา้ท่ีถนดัอยูข่า้งหลงัเฉียงกบัแนวเล่ือย 45 องศาท าการควบคุมความเร็วในการเล่ือย ให้
อยูป่ระมาณ 35-45 จงัหวะต่อนาที ควรชกัเล่ือยใหร้ะยะใบเล่ือยเพื่อใหฟั้นของใบเล่ือยถูกใชง้าน 
ตลอดทั้งใบ ดงัแสดงในภาพท่ี 62 

 
ภาพท่ี 62 แสดงลกัษณะเล่ือยลนัดา 

          ท่ีมา: http://www.toolstop.co.uk/ 
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 2. เล่ือยเคร่ือง Power Hack Saw เป็นเล่ือยท่ีใชม้อเตอร์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนตเ์ป็นตวัขบัให้
ใบเล่ือยเคล่ือนท่ี มีลกัษณะคลา้ยกบัเล่ือยมือ แต่จะใชใ้บเล่ือยท่ีมีขนาดความยาวมากกวา่เล่ือยมือ ใช้
ส าหรับตดัโลหะ ดงัแสดงในภาพท่ี 63 

 

         ภาพท่ี 63  แสดงลกัษณะเล่ือยยนต ์

 ท่ีมา: http://pr.prd.go.th/nakhonsawan/ewt_news.php? 

 

3. เล่ือยวงเดือน (Circular Saw) เป็นเล่ือยท่ีใชต้น้ก าลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้าใบเล่ือยจะเป็นจาน
กลมติดแท่นเคร่ืองนิยมใชต้ดัโลหะ ประเภทอลูมิเนียม สามารถเปล่ียนใบเล่ือยวงเดือนท่ีใชส้ าหรับ
ตดัไมไ้ด ้ดงัแสดงในภาพท่ี 64 และภาพท่ี 65 

                                       
 ภาพท่ี 64 แสดงลกัษณะเล่ือยวงเดือน                     ภาพท่ี 65 แสดงลกัษณะเล่ือยงวงเดือนแบบแท่น 

 ท่ีมา: http://www.nakornkasem.com/product        ท่ีมา: http://www.boomtools.net 

 

4. ใบเล่ือย  ใบเล่ือยส าหรับเล่ือยมือ จะมีระยะห่างของฟันเล่ือยต่างกนัโดยบอกเป็นจ านวน 
ฟันต่อความยาว 1 น้ิว อยา่งเช่น 32 Teeth หมายถึง ใบเล่ือยท่ีมีจ านวนฟันเล่ือย 32 ซ่ีต่อความยาว 1

น้ิว ในการเลือกใชใ้บเล่ือยจะตอ้งพิจารณาท่ีโลหะท่ีตอ้งการตดั  ถา้เป็นโลหะเน้ืออ่อนในการตดัฟัน
เล่ือยจะกินเน้ือวสัดุไดม้าก ท าใหไ้ดเ้ศษจ านวนมาก หากใชใ้บเล่ือยท่ีมีจ  านวนฟันมากจะท าใหเ้ศษ
วสัดุไปอุดตนัในร่องฟัน  ดงันั้นจะตอ้งใชใ้บเล่ือยฟันห่างท่ีมีจ  านวนฟันต่อน้ิวนอ้ย ตวัอยา่งเช่น ใบ
เล่ือยขนาด 10-16 Teeth ใชต้ดัวสัดุอ่อน ไดแ้ก่ อลูมิเนียม ดีบุก ทองแดง พลาสติก และวสัดุ
สังเคราะห์ เป็นตน้ ใบเล่ือยขนาด 18-22 Teeth ใชต้ดัวสัดุท่ีมีความแขง็ปานกลางงานเล่ือยทัว่ไปและ 
ใบเล่ือยขนาด 28-32 Teeth ใชต้ดัวสัดุท่ีมีความแขง็มาก เช่น เหล็กท าเคร่ืองมือ แผน่โลหะ เป็นตน้ 

http://www.nakornkasem.com/product
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ในการใส่ใบเล่ือยเขา้กบัโครงเล่ือย จะตอ้งใหฟั้นเล่ือยเอียงไปทางดา้นหนา้ หรือดูจาก
ทิศทางของการเล่ือย ซ่ึงท่ีใบเล่ือยจะมีลูกศรช้ีทิศทางติดอยูท่ี่ใบเล่ือย  ดงัแสดงในภาพท่ี 66 

 

                                 ภาพท่ี 66 แสดงลกัษณะใบเล่ือยวงเดือน 

 ท่ีมา: http://www.wuthardware.com/store/product 

 

 5. งานเจาะ (Drilling) ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ของเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองมือทางการเกษตรจะ
ประกอบดว้ยช้ินส่วนหลายๆ ช้ินประกอบกนั (Assembly) เป็นการต่อยดึแบบไม่ถาวรเพื่อให้
สามารถถอดเปล่ียนช้ินส่วนท่ีช ารุดและหมดอายใุชง้าน  การต่อยดึจะมีการยดึดว้ยสลกัเกลียวหรือ
หมุนย  ้า โดยร้อยผา่นรูเจาะ 

 

13. ประเภทของเคร่ืองมือทีใ่ช้เจาะ    
การเจาะ เป็นการท าใหง้านเกิดช่องรูปทรงกระบอกในเน้ือช้ินงานถา้ช้ินงานมีรูอยู ่ แลว้

ตอ้งการท าให้โตข้ึนกวา่เดิมเรียกวา่ ‘’การควา้น’’ (Boring) สวา่นโดยทัว่ไปท าจากเหล็กกลา้
คาร์บอนและเหล็กผสมสูงมีลกัษณะเป็นคม เล้ือย (Spiral) ท่ีปลายดอกสวา่นจะมี 2 คม คือคมตดัท า
หนา้ท่ีปาดผวิเน้ือโลหะบริเวณท่ีเจาะและคมขวางหรือคมจิก เกิดจากการลบัคมหลกั เม่ือดอกสวา่น
ใชง้านไประยะหน่ึงคมตดัจะลึก ดงันั้นจึงตอ้งลบัคมเพื่อใหด้อกสวา่นสามารถเจาะไดง่้าย และ
สะดวกข้ึนการใชด้อกสวา่นในการเจาะวสัดุต่างๆ ใหพ้ิจารณาเลือกจากตารางท่ี 5  

1. ชนิดของดอกสวา่น ส่วนประกอบของดอกสวา่น ดอกสวา่นท่ีใชง้านโดยทัว่ไปมี
ส่วนประกอบต่างๆ ดงัน้ี 

 1.1 ร่องคมเล่ือย  Flutes จะมี 2 ร่องหรือมากกวา่ช่วยใหเ้กิดคมตดัท่ีปลายดอกสวา่น 
ช่วยในการคายเศษท่ีเกิดจากการตดั เป็นทางส่งเศษออกจากรูเจาะและเป็นทางเดินของน ้า ดงัแสดง
ในภาพท่ี 67 และภาพท่ี 68 
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ตารางท่ี 5 แสดงองศาการเจาะชนิดของโลหะ 

 

 

                         
ภาพท่ี 67 แสดงลกัษณะชนิดของดอกสวา่งเจาะคอนกรีต     ภาพท่ี 68 แสดงลกัษณะดอกสวา่นเจาะเหล็ก 

ท่ีมา: http://www.web-pra.com/Auction/                   ท่ีมา : https://www.ktw.co.th/blog 

 

 1.2 หล่อเยน็ท่ีปลายดอกสวา่นในขณะท าการเจาะ 

 1.3 คิ้ว (Margin) เป็นส่วนท่ียื่นมาจากสันเกลียว ช่วยใหก้ารเจาะเท่ียงตรงลดความฝืด
ขณะท าการเจาะท าใหรู้เจาะเรียบ ในการวดัขนาดดอกสวา่นสามารถวดัขนาดไดจ้ากระยะห่าง
ระหวา่ง คิ้วทั้งสองขา้งใน 

 1.4 สันเกลียว (Land) เป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ของดอกสวา่นจะถูกท าใหต้ ่าลงกวา่คิ้ว เพื่อ
ลดการเสียดสีระหวา่งท าการเจาะ 

  1.5 คมขวางหรือคมจิก (Web) อยูท่ี่ปลายสุดของดอกสวา่นขนาดคมขวางหรือคมจิก 
ข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีเจาะ  ถา้ดอกสวา่นขนาดใหญ่คมขวางจะกวา้งกวา่ดอกสวา่นขนาดเล็ก ท าใหก้าร
เจาะกินเน้ืองานยาก แต่ช่วยใหด้อกสวา่นแขง็แรงมากข้ึนขนาดความโตของดอกสวา่น ดอกสวา่นจะ
มีขนาดระบุไวท่ี้กา้นของดอกสวา่น  ขนาดดอกสวา่นโดยทัว่ไปมีการก าหนดขนาดเป็นส่ิงต่างๆดงัน้ี 

ชนิดการเจาะไม ้ มุมจิก (องศา) มุมคาย (องศา) 
 60 15-20 

เหล็กหล่อ 90-100 12 

แมกนีเซียมผสม 100 15-18 

ทองแดง ทองเหลือง 118 15 

เหล็ก 118 16-30 

สแตนเลส 125-135 10-12 

อลูมิเนียม 140 35-40 
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หมายเลข (NO.) ตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 80 มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.228-0..135 น้ิว ตวัอกัษรตั้งแต่ A-Z 

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.234-0.413 น้ิว 

ระบบองักฤษมีเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 1/64 -  1   27/64 น้ิว เศษส่วน ระบบเมตริก  มีเส้น
ผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 0.4-36.5 มิลลิเมตร 

ตวัเลขท่ีแสดงไวท่ี้กา้นดอกสวา่นอาจถูกลบไปจากการใชง้าน ท าใหไ้ม่ทราบค่าท่ีแน่นอน 
ดงันั้นเราสามารถวดัค่าของดอกสวา่นไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือวดั เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
หรือเกจวดัดอกสวา่น เป็นตน้ 

ในการเจาะช้ินงานถา้ใชด้อกสวา่นท่ีคมและลบัมุมท่ีถูกตอ้งจะท าใหง้านท่ีเจาะ เรียบร้อย  
ถา้ใชด้อกสวา่นท่ีท่ือจะท าให้ปากรูเจาะตอนท่ีสวา่นทะลุออกมาเป็นครีบเยนิดอกสวา่นท่ีไม่คมจะ
สังเกตเห็นได ้จากริมขอบของคมหลกัซ่ึงถูกลบใหห้ายไปซ่ึงคมส่วนน้ีสามารถลบัใหม่ ไดอี้กโดยใช้
หินเจีย ในการลบัสามารถลบัพื้นท่ีกร่อนหรือขรุขระใหเ้รียบเหมือนเดิมขณะลบั ดอกสวา่นจะตอ้ง
ระมดัระวงัไม่ใหส่้วนท่ีลบันั้นไหม ้ตอ้งหมัน่จุ่มน ้าอยูเ่สมอดอกสวา่นท่ีร้อน มากๆ จะไหมท้ าให้
ความแขง็คมดอกสวา่นเสียไป เม่ือลบัพื้นฟรีเรียบร้อยและจึงลบัเอียงใหไ้ดมุ้มตามท่ีใชง้าน 

2. การจบัยดึดอกสวา่น   การจบัยดึดอกสวา่น  จะท าการจบับริเวณกา้นดอกสวา่นเขา้กบั
เคร่ืองเจาะสามารถแบ่งการจบัยดึดอกสวา่นได ้3 แบบ ตามลกัษณะของกา้นดอกสวา่นดงัน้ี 

 2.1 ดอกสวา่นแบบกา้นตรงจะจบัยดึเขา้กบัหวัจบัดอกสวา่นการถอดประกอบจะใช้
จ  าปาหมุนหวัจบัดอกสวา่น 

        2.2 ดอกสวา่นแบบกา้นเรียว จะประกอบเขา้กบัเพลาเคร่ืองเจาะโดยตรง โดยส่วนเรียว
จะอดัตวัแน่นกบัรูเรียวของเพลาเคร่ืองเจาะ การถอดจะใชท่ี้ถอดดอกสวา่น (Drill Drift) งดัรูล่ิม 

 2.3 ดอกสวา่นแบบโรตาลี จะประกอบเขา้กบัหวัจบัดอกสวา่นแบบสวมเขา้ร่องสลกัยดึ
ดว้ยสกรูขนัแน่น ใชก้บัสวา่นท่ีมีระบบกลไกกระแทกช้ินงาน ดงัแสดงในภาพท่ี 69 และภาพท่ี 70 

                                                                           
ภาพท่ี 69 แสดงลกัษณะหวัจบัดอกสวา่นและจ าปา         ภาพท่ี 70 แสดงลกัษณะการถอดดอกสวา่นแบบโรตารี
ท่ีมา: http://www.taradplaza.com                          ท่ีมา: http://www.taradplaza.com  
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3. การหล่อเยน็ดอกสวา่น 

 การเจาะช้ินงาน จะเกิดการเสียดสีระหวา่งคมตดัของดอกสวา่นกบัช้ินงานท่ีถูกเจาะซ่ึง
จะท าใหเ้กิดความร้อนสูงกบัดอกสวา่นส่งผลท าใหด้อกสวา่นอายกุารใชง้านของดอกสวา่นสั้นลง
กวา่ปกติดงันั้นในการใชง้านจึงตอ้งมีการหล่อเยน็ใหก้บัปลายคมตดัของดอกสวา่นเพื่อป้องกนัการ
เสียดสีและระบายความร้อน 

 วสัดุหล่อเยน็ท่ีใชก้นัคือ สารหล่อเยน็ (Coolant) ผสมกบัน ้าระบบการหล่อเยน็จะมีป๊ัม
น ้าหล่อขนาดเล็กประจ าเคร่ืองเพื่อช่วยหล่อเยน็ดอกสวา่นไดอ้ยา่งสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาท างาน 
หรือถา้ไม่มีป๊ัมประจ าเคร่ืองอาจใชก้าน ้าหล่อเยน็ฉีดชโลมปลายดอกสวา่นและรูเจาะเวลาท าการ
เจาะจะตอ้งระบายความร้อนดว้ยน ้าหล่อเยน็อยูเ่สมอเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัคมดอก
สวา่นและท าใหผ้นงัของรูเจาะเรียบข้ึน ในการเจาะรูลึกๆ จ าเป็นตอ้งถอนดอกสวา่นข้ึนบ่อยๆ 
เพื่อใหค้ายเศษเป็นไปไดโ้ดยสะดวกและหยอดน ้าหล่อเยน็อยูเ่สมอ  เวลาท่ีเจาะดอกสวา่นเจาะใกล้
ทะลุช้ินงานจะตอ้งค่อยๆ กดและจบัช้ินงานใหม้ัน่คง เพราะช่วงน้ีจะเกิดแรงบิดมาก ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 แสดงการใชน้ ้าหล่อเยน็กบัชนิดวสัดุ 

ของเหลวท่ีใชห้ล่อเยน็          วสัดุท่ีจะเจาะ 

น ้าสบู่           เหล็ก ทองแดง และบรอนซ์ 

น ้าสบู่หรือน ้ามนัก๊าด           ทองเหลือง โลหะผสมอลูมิเนียม 

โลหะอิเล็คตรอน หรือเหล็กหล่อ           อากาศ 

 

14. สรุปประจ าบท 

 เคร่ืองมือช่างมีความจ าเป็นต่อการท าการเกษตรเพราะตอ้งใชใ้นการซ่อมแซมดูแลรักษา
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นประจ าเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเกษตรเป็นการท างานอยูก่บัลกัษณะของการใช้
งานในสภาพท่ีมีน ้า โคลน ฝุ่ นละออง พื้นท่ีขรุขระจึงจ าเป็นตอ้งการดูแลอยา่งสม ่าเสมอ นั้น
หมายความวา่จะตอ้งมีประเภทของเคร่ืองมือต่างๆ ไวใ้ชง้านเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการท างาน
และท่ีส าคญัเคร่ืองมือแต่ละประเภทแต่ละชนิดก็จะมีขีดความสามารถในการใชง้านและตอ้งดูแล
รักษาใหใ้ชง้านใหย้าวนานท่ีสุด 

 

15. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. จงบอกความส าคญัของเคร่ืองมือช่างทางเกษตร มาให้ถูกตอ้ง 

2. คอ้นแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
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3. ประแจแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 

4. จงบอกลกัษณะของการใชต้ะไบแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 

5. จงบอกประเภทของเคร่ืองมือตดั ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

6. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือกลหรือทางไฟฟ้า ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

7. สวา่นแบ่งออกเป็นก่ีชนิดอะไรบา้ง 

8. คมขวางหรือคมจิกของดอกสวา่นหมายถึง 

9. เหตุใดจึงมีการหล่อเยน็ในระหวา่งการเจาะดอกสวา่นและใชอ้ะไรเป็นตวัหล่อเยน็ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 4 

 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายของการเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้าได ้

2. บอกประเภทอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือมโลหะได ้

3. อธิบายเทคนิคการเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้าได ้

4. สามารถบอกความปลอดภยัในงานเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้าได ้

5. สามรถปฏิบติัการเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้าเบ้ืองตน้ได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. ความหมายของการเช่ือม 

2. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า (Electric  Welding  Machine) 

3. ลวดเช่ือมไฟฟ้า  (Electrode) 
4. ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ (Coated Electrode)   

5. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเช่ือมไฟฟ้า  

6. เทคนิคการเช่ือมไฟฟ้า 

7. อนัตรายท่ีควรหลีกเล่ียงในการเช่ือมไฟฟ้า 

8. การเร่ิมตน้อาร์คและควบคุมแนวเช่ือม    

9. การเร่ิมตน้และส้ินสุดแนวเช่ือม 

10. การปรับกระแสไฟในงานเช่ือมไฟฟ้า 

11. องคป์ระกอบของงานเช่ือมไฟฟ้า 

12. วธีิการเช่ือมต่อ 

13. ความปลอดภยัในการปฏิบติังานเช่ือมไฟฟ้า 

14. ความปลอดภยัในการเช่ือมไฟฟ้า 

15. ขอ้ระวงัในการท างานเช่ือม 

 

สรุปประจ าบท  

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
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1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6. ปฏิบติัตามใบงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 4 งานเช่ือมโลหะพื้นฐานทางเกษตร 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่4 

งานช่างเช่ือมโลหะพืน้ฐานทางเกษตร 

 

งานโลหะเป็นงานช่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัเพราะเป็นงานท่ีมีการท าไดส้ะดวกและง่ายต่อ
การประกอบและทนต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆไดดี้ แต่การเช่ือมต่อโลหะมีวธีิการเช่ือมไดห้ลายวธีิแต่
จะขอกล่าวเฉพาะเช่ือมดว้ยไฟฟ้าเพราะส่วนใหญ่ทางการเกษตรจ าเป็นตอ้งใชแ้ละง่ายต่อการจดัการ 
โดยการใชว้ธีิเช่ือมโลหะดว้ย ไฟฟ้านั้น  ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายสามารถเช่ือมได้
ทั้งโลหะบาง  และโลหะหนาการยดึช้ินงาน เขา้ดว้ยกนัโดยวธีิการเช่ือมโลหะดว้ยไฟฟ้าสามารถใช้
กบัโลหะชนิดต่างๆ ไดก้วา้งขวาง เช่ือมในท่าต่างๆ ไดห้ลากหลาย สะดวกในการเก็บรักษา และ
ซ่อมแซม ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรทางการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

1. ความหมายของการเช่ือม 

 การเช่ือม (Welding) คือการต่อโลหะใหติ้ดกนั โดยใหค้วามร้อนจนโลหะนั้นหลอม 
ละลายเป็นเน้ือเดียวกนัโดยจะใชล้วดเช่ือม หรือไม่ใชก้็ได ้และจะใชแ้รงกดดนั หรือไม่ก็ได ้

การเช่ือมดว้ยไฟฟ้า  คือ  การเช่ือมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงพลงังานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลงังาน
ความร้อน  ความร้อนท่ีใชใ้นการหลอมละลายโลหะเกิดจากการอาร์คระหวา่งช้ินงานกบัอิเล็กโทรด  
(ลวดเช่ือม) ซ่ึงอิเล็กโทรดน้ีอาจจะเป็นตวัเติมเน้ือโลหะลงไปในบ่อหลอมละลายหรือจะเป็นเพียงตวั
ท าใหเ้กิดความร้อนอยา่งเดียว  การเช่ือมไฟฟ้ามีทั้งการเช่ือมดว้ยมือการเช่ือมถึงอตัโนมติัและการ
เช่ือมแบบอตัโนมติั ในระดบัน้ีจะกล่าวเพียงการเช่ือมดว้ยมือและเป็นการ เช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ 
ฟลกัซ์เท่านั้น 

การเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ หรือสารพอกหุม้น้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัอาร์คกบัโลหะงาน
ท าใหเ้กิดความร้อนสูงจนกระทัง่โลหะงานหลอมละลาย และในขณะเดียวกนัความร้อน 

ท่ีเกิดจากการอาร์คจะหลอมละลายตวัของมนัเอง แลว้หยดลงเติมในบ่อหลอมละลาย เม่ือเยน็ตวัลง  
จะกลายเป็นแผงเช่ือม ส่วนฟลกัซ์หรือสารหุม้พอกเม่ือไดรั้บความร้อนก็จะหลอมละลายเกิดเป็น
ควนัปกคลุมแนวเช่ือมเพื่อไม่ใหอ้อกซิเจนในอากาศเขา้ไปรวมตวักบัน ้าโลหะเหลวและฟลกัซ์ท่ี
หลอมละลายลงในบ่อหลอมละลายกย็งัช่วยดึงสารต่างๆ ท่ีไม่เป็นประโยชน์ข้ึนมาจากน ้าโลหะเม่ือ
เยน็ตวัลงจะกลาย เป็นสแลกพอกตามแนวเช่ือม 
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2. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า (Electric  Welding  Machine) 

เคร่ืองเช่ือมเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัในกระบวนการเช่ือมเป็นตวัก าเนิดพลงังานโดยผลิตกระแส  
และแรงเคล่ือนออกมาคงท่ีและเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการอาร์คเกิดความร้อนจนสามารถหลอม
ละลายช้ินงานท่ีมีความหนาได ้  เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าท่ีใชง้านอยูท่ ัว่ไป   แบ่งออกเป็น  2  ชนิด คือ 

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ากระแสตรง   หรือ  เคร่ืองเช่ือม  DC 

เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ากระแสสลบั  หรือ  เคร่ืองเช่ือม  AC 

1. ชนิดกระแสตรงท่ี (Constant Current; C.C.) นิยมใชก้บัเคร่ืองเช่ือมธรรมดาและบางคร้ัง
สามารถใชก้บัการเช่ือมวธีิอตัโนมติั เหมาะส าหรับใชก้ารเช่ือมธรรมดาดว้ยธูปเช่ือม เคร่ืองเช่ือม
ชนิดกระแสคงท่ียงัแบ่งตามกระแสไฟฟ้าท่ีใชไ้ด ้3 ประเภท ไดแ้ก่ เคร่ืองเช่ือมกระแสตรง (D.C.) 

เคร่ืองเช่ือมกระแสสลบั (A.C.) และเคร่ืองเช่ือมทั้งกระแสตรงและกระแสสลบั (D.C./A.C.) ชนิด
แรงเคล่ือนคงท่ี (Constant Voltage; C.V.) เป็นเคร่ืองเช่ือมท่ีใหแ้รงเคล่ือนไฟฟ้า หรือโวลคงท่ี
ตลอดเวลาไม่วา่กระแสไฟฟ้าในการเช่ือมจะเปล่ียนไปในช่วงใด เคร่ืองเช่ือมแบบน้ีเหมาะส าหรับใช้
กบัการเช่ือมแบบอตัโนมติั หรือก่ึงอตัโนมติั การพิจารณาเลือกเคร่ืองเช่ือมไปใชใ้หเ้หมาะกบังานถือ
หลกัดงัน้ี เคร่ืองเช่ือมแบบหมอ้แปลง (A.C. Transformer) เป็นเคร่ืองเช่ือมแบบท่ีเล็กท่ีสุดน ้าหนกั
เบาและราคาถูก เสียงไม่ดงัขณะปฏิบติังาน เคร่ืองเช่ือมแบบหมอ้แปลงเรคติไฟเออร์ (Transformer-

Rectifier)  เป็นเคร่ืองเช่ือม แบบท่ีสามารถเปล่ียนไฟกระแสสลบั (A.C.) เป็นตน้ กระแสตรง (D.C)  

เพื่อใชก้บัการเช่ือมได ้มีท่ีปรับกระแสอยูอ่นัเดียวราคาสูงกวา่หมอ้แปลงธรรมดา ดงัแสดงในภาพท่ี 
71 

                                                 
 ภาพท่ี 71 แสดงเคร่ืองเช่ือมแบบหมอ้แปลง              ภาพท่ี 72 แสดงเคร่ืองเช่ือมแบบอินเวอเตอร์ 

 ท่ีมา: http://www.plang-daichi.com/th/                    ท่ีมา: http://www.teemshop.net/product  

 

2. เคร่ืองเช่ือมแบบ A.C.-D.C. หมอ้แปลงเรคติไฟเออร์ ( A.C.-D.C.Transformer-Rectifier ) 

เป็นเคร่ืองเช่ือมแบบท่ีสามารถใชก้ระแสไฟในการเช่ือมทั้งกระแสสลบั (A.C. ) เป็นตน้ กระแสตรง 
( D.C ) โดยมีสวทิซ์เปล่ียนกระแสอยูใ่นเคร่ือง และมีสวทิซ์เปล่ียนขั้วเป็นบวก  (+) หรือลบ (-) ใน

http://www.plang-daichi.com/th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ที่มา
http://www.teemshop.net/product/18/long-electrode-cut-
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กรณีกระแสตรง เคร่ืองเช่ือมแบบ D.C. เยนเนอเรเตอร์ เป็นเคร่ืองเช่ือมแบบท่ีไดรั้บก าลงัขบัดว้ย
มอเตอร์ หรือเคร่ืองยนต ์สามารถปรับไดท้ั้งแรงเคล่ือนและกระแสไฟฟ้า ดงัแสดงในภาพท่ี 72 

 

3. ลวดเช่ือมไฟฟ้า  Electrode 

ลวดเช่ือมไฟฟ้าจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัอาร์คกบัโลหะช้ินงาน ท าใหเ้กิดความร้อนสูงจน กระทัง่
โลหะหลอมละลาย  ในขณะเดียวกนัตวัมนัเองก็จะหลอมละลายและจะเติมลงบนเน้ือโลหะเช่ือม
และเม่ือเยน็ตวัลงจะแขง็ตวักลายเป็นแนวเช่ือมเพื่อใหไ้ดแ้นวเช่ือมท่ีแขง็แรงเน้ือโลหะรวมตวัเป็น
เน้ือเดียวกนั ลวดเช่ือมและโลหะท่ีจะน ามาเช่ือมจะตอ้งเป็นโลหะชนิดเดียวกนักบัลวดเช่ือม มีอยู ่2  
ชนิด คือลวดเช่ือมเปลือย  และลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 

1. ลวดเช่ือมเปลือย   จะเป็นแกนเหล็กท่ีไม่มีฟลกัซ์หุม้เป็นลวดเช่ือมแบบเก่าปัจจุบนัยงัคงมี
ใชอ้ยูเ่พื่อเช่ือมงานบางประเภทท่ีไม่ตอ้งการคุณภาพของแนวเช่ือมซ่ึงแนวเช่ือมท่ีไดจ้ะมีความ
แขง็แรงนอ้ยกวา่แนวเช่ือมท่ีเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ 

2. ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ (Flux  Covered  Eletrode) ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์น้ีจะผา่น
ขบวนการผลิตโดยใชว้สัดุปกคลุมท่ีเรียกวา่  ฟลกัซ์ (Flux) ท าการหุม้แกนลวดเช่ือม แกนลวดเช่ือมมี
หนา้ท่ี  คือ เป็นขั้วไฟฟ้า และเป็นตวัเติมเน้ือโลหะลงในแนวเช่ือมดว้ย โดยแบ่งหนา้ท่ีของฟลกัซ์
ประกอบไปดว้ยดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ช่วยใหเ้กิดระบบอาร์คท่ีดี 

              การอาร์คเรียบสม ่าเสมอ                                       
              จุดประกายอาร์คไดง่้ายข้ึน                                      
              ช่วยใหคุ้ณสมบติัการเช่ือมดีข้ึน                                              
       2.2. ช่วยในการสร้างสแลก 

              ช่วยใหห้ยดน ้าโลหะมีขนาดโตข้ึน 

              ช่วยป้องกนัมิใหอ้อกซิเจนในอากาศเขา้รวมตวักบัแนวเช่ือมขณะท่ีก าลงัเยน็ตวัลง                                    
              ช่วยปกคลุมแนวเช่ือมเพื่อมิใหแ้นวเช่ือมเยน็ตวัเร็วเกินไป 

              ช่วยใหเ้กิดเกล็ดแนวเช่ือมท่ีเรียบและมีผวิมนั     
              ช่วยดึงส่ิงสกปรกในบ่อหลอมละลายมารวมตวักนัเป็นสแลก  

 2.3 ช่วยในการสร้างแก๊สป้องกนับ่อหลอมละลาย ช่วยเติมและรักษาคุณสมบติัของธาตุ
ท่ีผสมอยูแ่ละช่วยใหแ้นวเช่ือมมีคุณสมบติัตามตอ้งการ 
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4. ลวดเช่ือมหุ้มฟลกัซ์ (Coated Electrode)   

วธีิการเช่ือมโลหะดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเช่ือม คือ ลวด
เช่ือม ซ่ึงเป็นแท่งโลหะหุม้ไวด้ว้ยฟลกัซ์  เพื่อสร้างแก๊สปกคลุมดว้ยตวัเอง ท าใหก้ารอาร์คสม ่าเสมอ
และปรับปรุงคุณภาพของแนวเช่ือมให้ดีข้ึน ซ่ึงมีส่วนประกอบ ดงัแสดงในภาพท่ี 73 

 

ภาพท่ี 73 แสดงสัญลกัษณ์บนลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์และการระบุขนาด 

 

  หนา้ท่ีของฟลกัซ์ (Function of Flu) ฟลกัซ์ท่ีใชหุ้ม้แกนลวดจะหลอมเหลวขณะเกิดการ
อาร์คซ่ึงมีหนา้ท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

  1. สร้างสแลกและแก๊สปกคลุมแนวเช่ือม ในขณะท าการอาร์ค ฟลกัซ์ ซ่ึงท าจากวสัดุท่ีช่วย
ท าใหโ้ลหะหลอมเหลวจะหลอมเหลวพร้อมกนั ท าใหบ้่อหลอมเหลวสะอาดและเกิดปฏิกิริยาลด
ออกซิเจนในแนวเช่ือมโดยการสร้างแก๊สปกคลุมบ่อหลอมเหลวป้องกนัแก๊สออกซิเจนและ
ไนโตรเจนเขา้รวม ตวักบัน ้าโลหะเหลวขณะรอยเช่ือมแข็งตวัก็จะกลายเป็นสแลกปกคลุมแนวเช่ือม
และยงัช่วยท าหนา้ท่ีดงัน้ี 

 1.1 เป็นตวัช่วยดึงออกไซดแ์ละส่ิงสกปรกในโลหะเหลวออกมารวมไวใ้นตวัสแลก 

 1.2 ช่วยลดอตัราการแขง็ตวัและอตัราเยน็ตวัของโลหะเหลว 

 1.3 ช่วยควบคุมรูปร่างลกัษณะและผวิของแนวเช่ือมปรับปรุงสมบติัของแนวเช่ือมใหดี้
ข้ึน  

   ฟลกัซ์นอกจากจะช่วยควบคุมส่วนผสมของเน้ือโลหะเช่ือม โดยการท าใหส่้วนผสมของ
แกนลวดไม่เปล่ียนแปลงแลว้ยงัสามารถเติมส่วนผสมลงในแนว เช่ือมใหมี้ความเหมาะสมกบั
ลกัษณะของงานโดยการเติมสารต่าง ๆ ท่ีตอ้งการผสมในฟลกัซ์ เช่น ผสมผงแมงกานีสลงในฟลกัซ์
เพื่อชดเชยแมงกานิสท่ีจะหายในขณะโลหะหลอมเหลว นอกจากนั้นยงัผสมผงเหล็กลงในฟลกัซ์ 
เพื่อเพิ่มความเร็วในการเติมลวด เป็นตน้ ช่วยใหป้ระสิทธิภาพการเช่ือมดีข้ึนฟลกัซ์จะผสมสารท่ีช่วย
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ใหเ้กิดการแตกตวัเป็นอิออนระหวา่งลวดเช่ือมกบัช้ินงาน ท าใหเ้ร่ิมตน้อาร์คง่ายและควบคุมไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ 

2. ส่วนผสมของฟลกัซ์ (Composition of Flu) ส่วนผสมของฟลกัซ์เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ี
มีความส าคญั ซ่ึงจะท าใหป้ระสิทธิภาพในการอาร์คท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สแลกจะตอ้งมี
ความถ่วงจ าเพาะต ่ากวา่เน้ือโลหะเช่ือม  ซ่ึงจะถูกขบัออกมาเหนือโลหะหลอมเหลวในกรณีเช่ือมท่า
เช่ือมเหนือศีรษะ ท่าตั้งและท่าขนานนอน วสัดุท่ีน ามาท าฟลกัซ์จะมีหลายชนิด ซ่ึงแบ่งตามหนา้ท่ีท่ี
น าไปใชง้านมีดงัน้ี สารท่ีเป็นฟลกัซ์  สารลดออกซิเจน สารท่ีเป็นสแลก สารท่ีเป็นกาว ธาตุท่ีผสมลง
ในแนวเช่ือม สารท่ีลดแก๊สในแนวเช่ือม สารท่ีท าใหก้ารอาร์คคงท่ี สารท่ีท าใหเ้กิดแก๊สปกคลุม 

3. ชนิดของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  การจ าแนกชนิดของลวดเช่ือมจะจ าแนกตามชนิดของ 
ฟลกัซ ์ ส าหรับฟลกัซ์ท่ีใชก้บัลวดเช่ือมเหล็กกลา้นั้น  แบ่งออกเป็น 4  ประเภท  ดงัน้ี 

                 3.1 ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดกรด (Acid) ฟลกัซ์จะมีส่วนผสมของเหล็ก
ออกไซด์  แมงกานีสออกไซด์ และซิลิกา โดยสแลกจะมีลกัษณะคลา้ยรังผึ้งหลุดออกง่าย  การ
หลอมเหลวลึกใชไ้ดท้ั้งไฟกระแสตรงและกระแสสลบัฟลกัซ์ชนิดน้ีมีแนวโนม้ท่ี จะก่อใหเ้กิดการ
แตกร้าวขณะร้อน ( Hot Cracking)ไดง่้าย จึงเหมาะส าหรับเช่ือมเหล็กกลา้ท่ีมีสมบติัการเช่ือมท่ีดี
และปัจจุบนัมีการผลิตนอ้ยมาก ดงัแสดงในภาพท่ี 74 

 

           ภาพท่ี 74 แสดงการอาร์คของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดกรด 

                ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal/Data/5/3.html 

    3.2  ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดเซลลูโลส (Cellulose) ฟลกัซ์จะมีส่วนผสมของสารอินทรีย์
เป็นจ านวนมาก  ท าใหเ้กิดแก๊สไฮโดรเจนปกคลุมบริเวณการอาร์ค แนวเช่ือมท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็น
คล่ืนสแลกบางและหลุดออกไดง่้าย ใชเ้ช่ือมไดทุ้กแนว เช่น แนวซึมลึก แนวเติมและแนวทบั
หนา้ ซ่ึงมีลกัษณะการส่งถ่ายน ้าโลหะเหลวขณะอาร์ค ดงัแสดงในภาพท่ี 75 
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ภาพท่ี 75 แสดงการอาร์คของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดเซลลูโลส 

 ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal/Data/5/3.html 

 

  จากภาพท่ี 75 แสดงใหเ้ห็นลกัษณะการส่งถ่ายน ้าโลหะเหลว ซ่ึงจะเป็นหยดเล็ก ๆ พุง่ลง
สู่บ่อหลอมเหลวดว้ยแรงดนัอาร์คสูงและรุนแรง ท าใหร้อยเช่ือมทนต่อแรงดึงดี 

 
                    ภาพท่ี 76  แสดงการอาร์คของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดรูไทส์ 

         ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal/Data/5/3.html 

 

จากภาพท่ี 76 แสดงใหเ้ห็นลกัษณะการส่งถ่ายน ้าโลหะเหลว  ซ่ึงเป็นหยดเล็ก ๆ พุง่ลงสู่บ่อ
โลหะหลอมเหลว การอาร์คไม่รุนแรงควบคุมการอาร์คไดง่้ายสร้างแนวเช่ือมนูนหรือราบไดเ้คาะ 

สแลกออกง่าย 

 3.3 ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดรูไทส์ (Rutite) หรือติตาเนีย (Titania) ฟลกัซ์จะมีส่วนผสม
ของรูไทส์หรือติตาเนียเป็นหลกัแนวเช่ือมท่ีไดจ้ะเรียบ ไม่เหมาะสมกบัการเช่ือมความแขง็แรงสูง
เพราะมีปริมาณของแก๊สไฮโดรเจนสูง ท าใหแ้นวเช่ือมไม่แขง็แรงเท่าท่ีควร ซ่ึงมีลกัษณะการส่งถ่าย
น ้าโลหะเหลว ดงัแสดงในภาพท่ี 77 

 3.4 ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดด่าง (Basic) หรือไฮโดรเจนต ่า (Low  Hydrogen) ฟลกัซ์จะ
มีส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือคาร์บอเนตประเภท อ่ืนๆ  และฟลูออร์สปาร์สแลกมีสีเขม้
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เป็นมนัเงาหนาเคาะออกยาก ขณะอาร์คมีควนัมาก ขณะใชง้านจะตอ้งน าลวดเช่ือมไปอบไล่ความช่ืน
ออกก่อน ซ่ึงมีลกัษณะการส่งถ่ายน ้าโลหะ ดงัแสดงในภาพท่ี 77 

 

 ภาพท่ี 77 แสดงการอาร์คของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดฟลกัซ์ด่าง 

                            ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal/Data/5/3.html 

 

  จากภาพท่ี 77  แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของการส่งถ่ายน ้าโลหะหลอมเหลวเป็นหยดโต  หรือ
เป็นสายน ้าโลหะพุง่ลงสู่บ่อหลอมเหลว การอาร์คควบคุมไดย้าก ลวดติดกบัช้ินงานไดง่้าย สแลก
แขง็เคาะออกยาก  แนวเช่ือมท่ีไดท้นแรงดึงดี ใชเ้ช่ือมเหล็กกลา้ความแขง็แรงสูงเพราะมีปริมาณ
ไฮโดรเจนต ่า  

4. การจดัเก็บลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  ควรจดัเก็บให้อยูใ่นกล่องท่ีมีสภาพดี  สถานท่ีจดัเก็บควร
มีความช่ืนต ่า  มีการระบายอากาศท่ีดีและมีชั้นวาง (Pallet) ในกรณีท่ีเปิดกล่องลวดเช่ือมเพื่อใช้
งาน  การจดัเก็บส่วนท่ีเหลือจะตอ้งเก็บในห้องท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่อุณหภูมิกลัน่ ตวัเป็นหยดน ้า  ลวด
เช่ือมหากเปียกน ้า  น ้ามนัหรือจาระบี  จะท าใหคุ้ณภาพลดลงไม่เหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการ
คุณภาพสูง 

5. การอบลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์  ความช้ืนของลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์จะมีผลต่อการอาร์คและ
ความแขง็แรงของรอย เช่ือม  เช่น ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ชนิดด่าง (Basic) ใหก้ารอาร์คท่ีสมบูรณ์และ
ใหแ้นวเช่ือมท่ีแขง็แรงตามคุณลกัษณะท่ีก าหนดนั้น  ลวดเช่ือมจะตอ้งปราศจากความช้ืน  ดงันั้นการ
อบลวดเช่ือมจึงจ าเป็นอยา่งยิง่  ส่วนอุณหภูมิและระยะเวลาของการอบนั้นข้ึนอยูก่บัชนิดของลวด
เช่ือมหุม้ฟลกัซ์ และโลหะงานตามขอ้ก าหนดของผูผ้ลิตมาตรฐานลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์   

6. มาตรฐานสมาคมการเช่ือมอเมริกนั (American Welding Society ; AWS) ไดจ้ดักลุ่มลวด
เช่ือมหุม้ฟลกัซ์  ส าหรับเช่ือมเหล็กชนิดต่าง ๆ เช่นกลุ่ม A5.1 ส าหรับงานเช่ือมเหล็กกลา้ละมุนและ
เหล็กกลา้โครงสร้าง  ซ่ึงไดก้  าหนดเป็นรหสัตวัอกัษรผสมตวัเลข  ดงัน้ี AWS  A5.1 – 
91  E   XX  XX  ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี A 5.1 หมายถึง กลุ่มลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ส าหรับเช่ือม
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เหล็กกลา้ละมุน 91 หมายถึง ปีท่ีก าหนดมาตรฐาน E (Electrode) หมายถึง ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์
XX  หมายถึง  ค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด  มีหน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางน้ิว  (PSI)  คูณค่าคงท่ี 
(1,000) X  หมายถึง  ต าแหน่งท่าเช่ือม X  หมายถึง  สมบติัต่างๆ ของลวดเช่ือม , กระแสไฟ , การ
อาร์ค , การกินลึกและชนิดของฟลกัซ์ตวัอยา่ง  ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ในกลุ่ม A5.1 – 91 ไดแ้ก่
E  6010  เป็นลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์เซลลูโลสค่าความตา้นทานแรงดึงต ่าสุด 60,000  ปอนด ์/ ตารางน้ิว 

(60)  เช่ือมไดทุ้กต าแหน่ง (1) ใชก้ระแสไฟเช่ือม  DCEP  (Direct  Current  Electrode Positive)  การ
อาร์ครุนแรงกินลึกสูง E  6013  เป็นลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์รูไทล์  ค่าความตา้นทานแรงดึง
ต ่าสุด  60,000  ปอนด ์/ ตารางน้ิว (60)  เช่ือมไดทุ้กต าแหน่ง (1) ใชก้ระแสไฟเช่ือม AC  และ 
DCEP  และ DCEN  การอาร์คน่ิม การกินลึกนอ้ย E  7016  เป็นลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ด่าง ค่าความเคน้
แรงดึงต ่าสุด 70,000  ปอนด ์/ ตารางน้ิว (70)  เช่ือมไดทุ้กต าแหน่ง (1) ใชก้ระแสไฟเช่ือม  AC  และ 
DCEP  การอาร์คปานกลาง การกินลึกปานกลาง ดงัแสดงในตารางท่ี 7 

7. ตวัเลขต าแหน่งสุดทา้ยจะแสดงสมบติัต่างๆ ของลวดเช่ือมดงัตารางต่อไปน้ี 

 

  ตารางท่ี 7  แสดงความหมายต่างๆ  ของตวัเลขต าแหน่งสุดทา้ย  
รหัส ชนิดกระแสไฟ การอาร์ค การละลายลกึ สารพอกหุ้ม งานเหลก็ 

EXX10 DCEP รุนแรง มาก เซลลูโลส-โซเดียม -10% 

EXXX1 AC&DCEP รุนแรง มาก เ.ซลลูโลส-โพแทสเซียม % 

EXXX2 AC&DCEN ปานกลาง ปานกลาง รูไทล ์- โซเดียม -10& 

EXXX3 AC&DCEP&EN น่ิม นอ้ย รูไทล ์– โพแทสเซียม -10% 

EXXX4 AC&DCEP&EN น่ิม นอ้ย รูไทล-์ผงเหลก็ 25-40% 

EXXX5 DCEP ปานกลาง ปานกลาง ไฮโดรเจนต ่า-โซเดียม % 

EXXX6 ACorDCEP ปานกลาง ปานกลาง ไฮโดรเจนต ่า-โพแทสเซียม % 

EXXX8 ACorDCEP ปานกลาง ปานกลาง ไฮโดรเจนต ่า-ผงเหลก็ 5-40% 

EXX20 AC&DCEP&EN ปานกลาง ปานกลาง เหลก็ออกไซด-์โซเดียม % 

EXX24 AC&DCEP&EN น่ิม นอ้ย รูไทล-์ผงเหลก็ 0% 

EXX27 AC&DCEP&EN ปานกลาง ปานกลาง เหลก็ออกไซด-์ผงเหลก็ 0% 

SXX28 ACorDCEP ปานกลาง ปานกลาง ไฮโดรเจนต ่า-ผงเหลก็ 0% 

ท่ีมา:  http://www.supradit.com/contents/metal/Data/5/3.html 

 

8. มาตรฐานประเทศไทย (Thai Industrail Standard ; TIS) ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดก้ าหนดมาตรฐานลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ไว ้ดงัน้ี 
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 8.1 มอก. 49 – 2538 ส าหรับงานเช่ือมเหล็กกลา้ละมุนตามรหสั ดงัน้ี E  XX  XB X X  มี
ความหมายดงัน้ี E หมายถึง ลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์                                 

    XX  หมายถึง  ความตา้นทานแรงดึงของเน้ือโลหะเช่ือม                                 
  X    หมายถึง  ค่าความตา้นทานแรงกระแทก , ความยดืหยุน่ของเน้ือโลหะเช่ือม       
  B    หมายถึง  ชนิดของฟลกัซ์                                
  X    หมายถึง  ต าแหน่งท่าเช่ือม                               
  X    หมายถึง  กระแสไฟเช่ือม                                
 ตวัอยา่งลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์ในกลุ่ม มอก. 49 – 2538 ไดแ้ก่ E  43 2R 13 เป็นลวดเช่ือม

หุม้ฟลกัซ์รูไทล ์ เน้ือโลหะเช่ือมมีสมบติัทางกล ดงัน้ี ความตา้นทานต่อแรงดึง 430 – 510  เมกาปาส
กาล  (43)  ความยดื  22%  ความตา้นทานแรงกระแทกท่ี  28 จูลา ณ อุณหภูมิ  00 C (2) เช่ือมไดทุ้ก
ต าแหน่ง (1) ใชก้ระแสไฟเช่ือม DCEP (3)  
 

5. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเช่ือมไฟฟ้า  

1. หวัจบัลวดเช่ือม (Electrode  Holder) มีรูปร่างและขนาดเป็นตวัจบัยดึลวดเช่ือมหุม้ฟลกัซ์
แตกต่างกนัตามการผลิต  การเลือกใชข้นาดหวัเช่ือมข้ึนอยูก่บักระแสสูงสุด ในการเช่ือมท่ีส าคญั  คือ  
ตอ้งไม่หนกัเกินไป ไม่ร้อนเร็วขณะใชง้านตอ้งจบัและปล่อยลวดเช่ือมไดส้ะดวก  ตอ้งมีฉนวนหุม้
อยา่งดี ดงัแสดงในภาพท่ี 78                                                           

                                                         
   ภาพท่ี 78 แสดงลกัษณะของหวัจบัธูปเช่ือม                           ภาพท่ี 79 แสดงลกัษณะสายเช่ือม 

   ท่ีมา: http://www.caraudiomedia.net/                                    ท่ีมา: http://www.unionpdg.com/ 

 

2. สายเช่ือม (Welding  Cable) สายเช่ือมจะท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของกระแสไฟฟ้า ท่ีผลิต
จากเคร่ืองเช่ือมไปยงัหวัเช่ือม อีกเส้นจะต่อจากเคร่ืองเช่ือมไปยงัช้ินงานภายในจะประกอบดว้ยเส้น
ทองแดงเส้นเล็ก ๆ จ านวนมาก  500-2000  เส้น พนักนัเป็นเกลียวคลา้ยเชือกมีฉนวนหุ้มโดยรอบ   มี
ลกัษณะอ่อนตวัไดดี้ขนาดจะตอ้งเหมาะสมกบัความสามารถของเคร่ือง และระยะห่างจากเคร่ือง
เช่ือมไปยงัช้ินงาน ดงัแสดงในภาพท่ี 79                                                

http://www.caraudiomedia.net/project/sjk
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3. หวัจบัสายดิน (Ground  Clamp) เป็นหวัจบัท่ีต่อเขา้กบัสายเช่ือมซ่ึงต่อจากเคร่ืองเช่ือมไป
ยงัช้ินงาน หวัจบัสายดินน้ีจะท าใหว้งจรเช่ือมครบวงจรถา้หวัจบัสายดินไม่แน่นหรือจุดใดจุดหน่ึง 
หลวมจะสูญเสียพลงังานและสายเช่ือมจะร้อน ดงัแสดงในภาพท่ี 80 

                                                            
         ภาพท่ี 80 แสดงลกัษณะของแคลมจบัสายดิน 

             ท่ีมา: http://www.ptn4599.com/SUNKO  
 

4. เคร่ืองมือท าความสะอาด  เป็นอุปกรณ์ท่ีท าความสะอาดช้ินงานเช่ือม ประกอบดว้ย 

 4.1 คอ้นเคาะสแลก  ปลายทางดา้นหน่ึงมีลกัษณะแบนส าหรับเคาะเปิดสแลกออก จาก
แนวเช่ือม  ปลายอีกดา้นหน่ึงเป็นมุมแหลมใชเ้คาะสแลกท่ีอยูใ่นหลุมเล็ก ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 81 
และภาพท่ี 82 แปรงลวดท ามาจากลวดแขง็ใชท้  าความสะอาดแนวเช่ือมคีมจบัช้ินงาน  เป็นคีมท่ีมี
ความแขง็แรง ใชจ้บัและถือช้ินงานร้อน  เพื่อตรวจสภาพความเรียบร้อยของการท างาน  

                                        
 ภาพท่ี 81 แสดงลกัษรคอ้นเคาะฟลกัซ์                     ภาพท่ี 82 แสดงลกัษณะแปรงลวดเหล็ก                      
ท่ีมา: http://www.jjthaibarsupply.com/                           ท่ีมา: http://www.boomtools.net/product.                                        

                                                      

       ภาพท่ี 83 แสดงลกัษณะคีมจบัช้ินงาน 

           ท่ีมา: http://www.rc-plus.net/board/ 

http://www.ptn4599.com/SUNKO/คีมจับสายดิน-สำหรับ
http://www.boomtools.net/product.detail_788313_th_1953440
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5. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย ในการเช่ือมจะมีอนัตรายรอบดา้น เช่น อนัตรายจากแสงควนั,  

ความร้อน,  กระแสไฟ,  เมด็โลหะท่ีร้อน  ดงันั้นผูป้ฏิบติังานเช่ือมตอ้งรู้จกัอุปกรณ์และการใชง้าน   
เตรียมตวัและมีการป้องกนัท่ีดี จึงจะไดแ้นวเช่ือมท่ีดี อุปกรณ์ป้องกนัมีดงัต่อไปน้ี ดงัแสดงในภาพท่ี
85 

 5.1 หนา้กากเช่ือม เป็นอุปกรณ์ป้องกนัดวงตาและใบหนา้จากรังสีอุลตร้าไวโอเลต, 

รังสีอินฟาเรด  และเมด็โลหะท่ีร้อนท่ีจะกระเด็นออกมาหนา้กากเช่ือมโดยทัว่ไปมีลกัษณะโคง้ครอบ  
คลุมใบหนา้ไดต้รงกลาง  ระดบัตาเจาะช่องส่ีเหล่ียมเพื่อใส่กระจกกรองแสง หนา้กากเช่ือม  ดงั
แสดงในภาพท่ี 84  

 ชนิดสวมศีรษะ เหมาะส าหรับเช่ือมในท่ีสูง เช่น เช่ือมโครงหลงัคา 

 ชนิดมือถือ  เหมาะส าหรับท างานในท่ีราบทัว่ ๆ ไป 

กระจกกรองแสง มีหนา้ท่ีลดความเขม้ของแสง และช่วยกรองรังสีอุลตร้าไวโอเลต  และ
รังสีอินฟาเรด ควรกรองแสงไดป้ระมาณ  90-99.5%  จะประกอบดว้ยเลนซ์ใส และเลนซ์กรองแสง 
ซ่ึงจะยอมใหแ้สงอาร์คผา่นไดต้ามความมืดทึบของเลนส์ในระดบัต่างๆ ซ่ึงก าหนดเป็นตวัเลข หรือ
เรียกกนัเป็นเบอร์ 

ตารางท่ี 8 การใชเ้ลนส์กรองแสงกบักระแสไฟ เคร่ืองเช่ือม 

เลนส์( NO.) กระแสไฟเคร่ืองเช่ือม(Amp ) 

5 ไม่เกิน 3 

6,7 ไม่เกิน 30 

8 50-75 

10 75-200 

12 200-400 

14 400 ข้ึนไป 

 5.2  ชุดปฏิบติังานและชุดป้องกนัจากการเช่ือม ช่างเช่ือมท่ีท าการเช่ือมเป็นประจ า ควร
สวมถุงมือหนงั เส้ือหนงั ปลอกขาหนงั และรองเทา้หนงัหวัเหล็ก ดงัแสดงในภาพท่ี 85 

 
ภาพท่ี 84 แสดงลกัษณะของหนา้กากเช่ือม 

ท่ีมา: http://www.cc-supply.com/ 
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   ภาพท่ี 85 แสดงภาพรวมอุปกรณ์ในการเช่ือมไฟฟ้า 

             ท่ีมา: http://www.thaisafetywork.com 

6. เทคนิคการเช่ือมไฟฟ้า 

ในการเช่ือมไฟฟ้าจะมีเทคนิคและวธีิการเช่ือมแตกต่างกนัตามต าแหน่งท่าเช่ือมและชนิด
ของรอยต่อ ดงัแสดงในภาพท่ี 86 

1. การเช่ือมท่าราบ ลวดเช่ือมจะท ามุมกบัช้ินงาน 67 – 75 องศา (มุมเดิน) และท ามุม 90  
องศา (ดา้นขา้ง) ควรท าการเช่ือมจากซา้ยมือไปขวามือ 

 2. การเช่ือมท่าขนานนอน เป็นการเช่ือมท่ีกระท าไดย้ากส าหรับผูฝึ้กหดัใหม่ เพราะน ้าโลหะ
จะไหลยอ้ยลงมาตามแรงดึงดูดของโลก 

3. การเช่ือมท่าตั้ง ในท่าน้ีถา้ตอ้งการการหลอมละลายและมีแนวเช่ือมท่ีแขง็แรง ตอ้งเช่ือม
ข้ึน 

              4. การเช่ือมท่าเหนือศีรษะการเช่ือมท่าน้ีผูเ้ช่ือมตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย เป็นอยา่งดี  
มุมเดิน และมุมช้ินงานเหมือนกบัการเช่ือมท่าราบ  

 
  ภาพท่ี 86 แสดงลกัษณะท่าในการเช่ือมแบบต่างๆ 

                             ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal 

http://www.thaisafetywork.com/
http://www.supradit.com/contents/metal
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7. อนัตรายทีค่วรหลกีเลีย่งในการเช่ือมไฟฟ้า 

1. รังสีจากการอาร์ครังสีอุลตราไวโอเลตจากการอาร์คจะท าอนัตรายต่อสายตาและเผาไหม้
ผวิหนงัส่วนท่ีถูกรังสีน้ีอยา่งรวดเร็ว 

2. ไอพิษ การเช่ือมจะเกิดควนัหรือไอจากออกไซดข์องโลหะงาน และฟลกัซ์ไอของโลหะท่ี
จะท าอนัตรายต่อระบบหายใจมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตะกัว่ แคดเมียม สังกะสี เป็นตน้ 

3. ไฟลวก และไฟไหมจ้ากสะเก็ดโลหะหลอมละลายสแลค็ หรือโลหะร้อนซ่ึงเกิดข้ึน
ในขณะท าการเช่ือมจะท าอนัตรายต่อร่างกาย และเกิดลุกไหมว้สัดุต่าง ๆ ได ้

4. ไฟฟ้าดูด ถึงแมว้า่แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีใชท้  าการเช่ือมจะต ่าแต่ถา้สถานการณ์อ านวย เช่น มี
ความเปียกช้ืนสูง จะท าใหก้ระแสไฟฟ้าดูดผูเ้ช่ือมเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้

 

8.  การเร่ิมต้นอาร์คและควบคุมแนวเช่ือม ก่อนการเร่ิมตน้การเช่ือมควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ปรับเคร่ืองเช่ือม 

2. ขั้วไฟ  DCSP (E 6012): AC (E 6013) 

3. กระแสไฟ (70 - 90 แอมป์  ) 2.6 มม. (80-100 แอมป์) 3.2 มม. 
4. เตรียมงาน 

5. ท  าความสะอาด และตกแต่งช้ินงาน 

6. ขีดเส้นตามรูปแลว้ตอกน าศูนยห่์าง 

7. จดัวางช้ินงานบนโตะ๊งานในต าแหน่งท าราบ 

8. เร่ิมตน้อาร์ค มี 2 วธีิ 

        8.1 วธีิท่ี 1 วธีิการขีดหรือเข่ีย   

              ถือลวดเช่ือมเอียงไปตามแนวท่ีจะขีดแลว้แตะปลายลวดเช่ือมลงบนช้ินงานเบา ๆ 
พร้อมกบัลากไปตามผวิงานชา้ ๆ ยกลวดเช่ือมข้ึนอยา่งรวดเร็วเม่ือเกิดการอาร์ค ดงัแสดงในภาพท่ี 
87     

 

ภาพท่ี 87 แสดงถึงวธีิการเร่ิมตน้อาร์คแบบเคาะ 

ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal 

http://www.supradit.com/contents/metal
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 8.2 วธีิท่ี 2 วธีิเคาะหรือขีดเบาๆ 

               8.2.1 ถือลวดเช่ือมในต าแหน่งตั้งฉากกบัช้ินงานกดลวดเช่ือมลงไปเคาะหรือขีด
กบัช้ินงานแลว้ยกข้ึน 

               8.2.2 ยกลวดเช่ือมข้ึนอยา่งรวดเร็วเม่ือเกิดการอาร์คขอ้ควรระวงั ลวดเช่ือมจะติด
กบัช้ินงาน 

          8.2.3 เม่ือลวดเช่ือมติดช้ินงานใหโ้ยกลวดเช่ือมไปทางซา้ยขวาหรือปิดเคร่ืองเช่ือม
แลว้โยกออก อยา่ปลดลวดเช่ือมจากท่ีจบัลวดเช่ือมทนัทีจะเกิดการอาร์คท่ีปากจบัลวดเช่ือม ดงัแสดง
ในภาพท่ี 88         

 
                             ภาพท่ี 88 แสดงถึงวธีิการเร่ิมตน้อาร์คแบบขีด  

  ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal 

 

          8.2.4  เม่ือเกิดการอาร์ค แลว้เคล่ือนลวดเช่ือมมาท่ีขอบงานบริเวณท่ีจะเช่ือมยกลวด
เช่ือมให้ระยะอาร์คประมาณ 2 เท่าความโตลวดเพื่ออุ่นช้ินงาน    

         8.2.5 กดระยะอาร์คลงเท่าความโตลวดพร้อมกบัเอียงลวดเช่ือมเป็นมุมประมาณ 5 

- 15 องศา    

          8.2.6 สร้างบ่อหลอมละลายกวา้งประมาณ 1 1/2 - 2  เท่าความโตลวดเช่ือมแลว้
ค่อย ๆ เดินลวดเช่ือมอยา่งคงท่ีสม ่าเสมอ ไดย้าวประมาณ 40 มม. หยดุการเช่ือม 

 

9. การเร่ิมต้นและส้ินสุดแนวเช่ือม 

 คุณภาพ ของแนวเช่ือมนั้นไม่ไดดู้ตรงส่วนหน่ึงส่วนใดเป็นการเฉพาะแต่จะตอ้งดูตลอด ทั้ง
แนว ช่างเช่ือมหลายคนไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากละเลยขอ้ปฏิบติัการเร่ิมตน้  และ
การส้ินสุดแนวเช่ือม  จึงควรพิจารณาวธีิปฏิบติัดงัน้ี  

1. การเร่ิมตน้เช่ือม ควรเตรียมงานใหส้ะอาด ปราศจากส่ิงต่าง ๆ เช่น จาระบี น ้ามนัสนิม
เพราะจะท าใหร้อยเช่ือมท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพตามตอ้งการ การเร่ิมตน้เช่ือมบริเวณจุด  เร่ิมตน้ของแนว

http://www.supradit.com/contents/metal
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เช่ือมจะเร่ิมจากการท าใหเ้กิดการอาร์ค  เม่ือเกิดการอาร์คข้ึนแลว้ใหย้กลวดเช่ือมข้ึนประมาณ 2 เท่า
ของเส้นผา่ศูนยก์ลางลวดเช่ือม ท ามุมเช่ือมตามลกัษณะของรอยต่อ แบบต่างๆ ซ่ึงมุมเช่ือมจะ
แตกต่างกนัไป หลงัจากนั้นใหส้ร้างบ่อหลอมเหลวซ่ึงจะกวา้งประมาณ 1.5 – 2 เท่า ของ
เส้นผา่ศูนยก์ลางลวดเช่ือม และตอ้งใหมี้การซึมลึกอยา่งสม ่าเสมอ 

2. วธีิการเช่ือมเม่ือส้ินสุดแนวเช่ือม เม่ือท าการเช่ือมถึงจุดสุดทา้ยของแนวเช่ือมจะเป็นแอ่ง
โลหะปลายแนวเช่ือม (Crater) ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีความแขง็แรงต ่าสุดของแนวเช่ือมและเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการเกิดรอยร้าวข้ึนได ้ จึงจ าเป็นตอ้งเติมลวดเช่ือมท่ีปลายแอ่งโลหะใหเ้ตม็ โดยให้เดินยอ้นกลบั
เล็กนอ้ย  แลว้หยดุเติมแอ่งปลายแนวเช่ือมให้เตม็   

3. การต่อแนวเช่ือม ลวดเช่ือมไฟฟ้าแบบหุม้ฟลกัซ์  เม่ือเช่ือมจนปลายลวดเช่ือมเหลือ
ประมาณ   38.10  มม. จะตอ้งมีการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่และในการเปล่ียนลวดเช่ือมใหม่      จะตอ้ง
มีการต่อแนวเช่ือม ซ่ึงจะตอ้งเป็นแนวเดียวกนักบัแนวเดิม  และจะตอ้งมีความแขง็แรงและมี
คุณสมบติัเท่ากบัแนวเดิมดว้ย  ซ่ึงวธีิการต่อแนวเช่ือมมีวธีิการปฏิบติัดงัน้ีในกรณีท่ีแอ่งปลายแนว
เช่ือมยงัร้อนอยู ่ ใหเ้ช่ือมต่อไดท้นัที ไม่ตอ้งเคาะท าความสะอาด โดยใหเ้ร่ิมตน้อาร์คห่างจากแอ่ง
หลอมเหลวเดิมไปทางดา้นหนา้ประมาณ  ½  - 1 น้ิว  เร่ิมอาร์คท่ีจุด A แลว้จึงถอยหลงักลบัไปท่ีจุด  
B ซ่ึงเป็นบ่อหลอมละลายของแนวเช่ือมเดิม (วธีิน้ีถา้ช่างเช่ือมขาดทกัษะจะเกิดสแลกฝังในรอย
เช่ือม) 

 ในกรณีท่ีแอ่งปลายแนวเช่ือมเยน็แลว้ ใหท้  าความสะอาดโดยใชค้อ้นเคาะสแลก (Slag)  
ออกและใชแ้ปรงลวดขดัใหส้ะอาดอีกคร้ังหน่ึง  นั้นใหเ้ร่ิมตน้อาร์คห่างจากแอ่งหลอมเหลวเดิมไป
ทางดา้นหนา้ประมาณ  ½  น้ิว – 1 น้ิว  ซ่ึงเป็นบ่อหลอมเหลวของแนวเช่ือมเดิม 

4. ขอ้สังเกตในการต่อแนวเช่ือม ไม่ควรเร่ิมตน้อาร์คใหม่ขา้งแอ่งโลหะปลายแนวเช่ือม
เพราะจะท าใหค้วามร้อนไม่เพียงพอท่ีจะหลอมเหลวเป็นเน้ือเดียวกนัของแนวเช่ือม  และการเติม
ลวดเช่ือมตรงแนวต่อจะตอ้งควบคุมอยา่ใหม้ากเกินไป  เพราะจะท าใหแ้นวเช่ือมนูนกวา่แนวเดิมแต่
ถา้เติมลวดเช่ือมนอ้ยเกินไป  จะท าใหแ้นวเช่ือมแบนและเกิดรอยแหวง่  

5. การเช่ือมแนวเส้นเชือก หมายถึง การเช่ือมโดยไม่ส่ายลวดเช่ือมขณะท าการเช่ือมเพียงแต่
ควบคุมระยะอาร์ค  มุมของลวดเช่ือม  และความเร็วในการเดินลวดเช่ือมเท่านั้น ซ่ึงการเช่ือมแนว
เส้นเชือกน้ี  โดยทัว่ไปจะใชก้บัการเช่ือมในท่าขนานนอน  และท่าตั้งเช่ือมลง  เพราะถา้ส่ายลวด
เช่ือมอาจท าใหแ้นวเช่ือมไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะเกิดรอยแหวง่ข้ึนได ้ 

6. การเช่ือมส่ายลวดเช่ือม หมายถึง การลากลวดเช่ือมไปทางดา้นขา้งเพื่อใหแ้นวเช่ือมมี
ขนาดกวา้งข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ความกวา้งของแนวเช่ือมไม่ควรเกิน  5  เท่าของความโตลวดเช่ือม  
การเลือกรูปร่างหรือแบบของการส่ายลวดเช่ือม จะตอ้งค านึงถึงชนิดของรอยต่อขนาดของแนวเช่ือม
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และต าแหน่งท่าเช่ือมดว้ย  การเช่ือมส่ายลวดเช่ือมน้ี โดยทัว่ไปใชเ้ทคนิคน้ีกบัการเช่ือมรอยต่อร่อง
ของตวัว ี ส าหรับงานหนา ๆ  และรอยเช่ือมฟิลเลทบนรอยต่อแบบต่าง ๆ หรือการเช่ือมเสริมทบักนั
หลาย ๆ ชั้น  การเช่ือมส่ายลวดเช่ือมจะเป็นเทคนิคท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงส าหรับการเช่ือมไฟฟ้าแบบ
อาร์ค แต่ตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่ การเปล่ียนแปลงใดๆในการเช่ือม  เช่น  เปล่ียนแปลงมุมเอียงระยะ
อาร์ค รูปแบบการส่ายลวดเช่ือม จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของแนวเช่ือมอน่ึงการส่ายลวดเช่ือมใน
บางกรณี จะท าเพื่อใหร้อยเช่ือมมีเกล็ดสวยเท่านั้น โดยไม่ค  านึงถึงประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ การส่ายลวด
เช่ือมอาจแบ่งตามลกัษณะของต าแหน่งท่าเช่ือมดงัต่อไปน้ี  

การส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือม ท่าราบ (Flat Surface) ดงัแสดงในภาพท่ี 89 และภาพ
ท่ี 90 (จุดสีด าตามแนวดา้นขา้งรอยเช่ือม หมายถึง จุดท่ีหยุดเติมลวดเช่ือมเพื่อให้เติมลวดเช่ือมท่ีแนว
ดา้นขา้ง มากกวา่ส่วนอ่ืน  เพื่อป้องกนัการเกิดรอยแหวง่ท่ีขอบแนวเช่ือม)      

 

              ภาพท่ี 89 แสดงลกัษณะการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมราบ 

              ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal 

 

การส่วยลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง (Vertical  Line)  ดงัแสดงในภาพท่ี 90 

           
              ภาพท่ี  90 แสดงลกัษณะการส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือมท่าตั้ง 

              ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal 

การส่ายลวดเช่ือมในต าแหน่งท่าเช่ือม  ท่าเหนือศีรษะ (Overhead)  ดงัแสดงในภาพท่ี 90 

http://www.supradit.com/contents/metal
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10.  การปรับกระแสไฟในงานเช่ือมไฟฟ้า 
ในการเช่ือมโลหะโดยเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ามีขั้นตอนหน่ึงท่ีมองขา้มไม่ไดน้ั้นคือการปรับ

ระดบักระแสของเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า ดงัแสดงในภาพท่ี 91 โดยปัจจยัท่ีก าหนดระดบัการปรับ
กระแสไฟฟ้าเคร่ืองเช่ือมคือ 

1. ความหนาของช้ินงาน 

2. ลกัษณะงาน 

3. ชนิดของลวดเช่ือม 

 
                  ภาพท่ี 91 แสดงแนวเช่ือมการปรับกระแสไฟ 

                                          ท่ีมา: http://www.supradit.com/contents/metal 

 

11. องค์ประกอบของงานเช่ือมไฟฟ้า 
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีช่างเช่ือมจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ เพื่อน าไปพิจารณา

ประกอบการฝึกเช่ือมซ่ึงการเช่ือมจะใหไ้ดผ้ลดีนั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบดงัน้ีการเลือกธูปเช่ือมให้
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัโลหะงาน (Correct Electrode) การใชร้ะยะอาร์คท่ีเหมาะสม (Correct Arc 

Length) การปรับกระแสไฟฟ้าเหมาะสมกบังาน (Correct Current) การควบคุมความเร็วท่ีถูกตอ้ง
และสม ่าเสมอ (Correct Travel Speed) การท ามุมของธูปเช่ือมกบัช้ินงานถูกตอ้ง (Correct Angle 

Electrode) องคป์ระกอบ 5 ขอ้หรือ 5C จ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูฝึ้กเช่ือมท่ีจะตอ้งศึกษาไวเ้ป็นพื้นฐาน 
ในการฝึกเช่ือม เพื่อใหไ้ดแ้นวเช่ือมท่ีสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดในการน ามาพิจารณาดงัน้ี  

1. การเลือกธูปเช่ือมใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัโลหะงาน (Correct Electrode) ซ่ึงก่อนจะเลือก
ธูปเช่ือมนั้น จะตอ้งพิจารณาและตรวจสอบส่วนผสมของโลหะท่ีจะน ามาเช่ือมก่อนเม่ือทราบวา่ 
โลหะท่ีน ามาเช่ือมนั้นเป็นโลหะอะไร ใชท้  างานอะไรอยู ่มีส่วนผสมของธาตุอะไรบา้ง ถา้ไม่ทราบ
ขอ้มูลอาจตอ้งเจียรไนเพื่อวิเคราะห์ประกายไฟวา่เป็นเหล็กชนิดใด จากนั้นจึงพิจารณาเลือกธูปเช่ือม
มาใช ้ซ่ึงธูปเช่ือมจะตอ้งมีส่วนผสมของธาตุชนิดเดียวกบัช้ินงาน จึงจะสามารถหลอมละลาย เขา้เป็น
เน้ือเดียวกนัอยา่สมบูรณ์ เช่นถา้เป็นการเช่ือมเหล็กหล่อก็ควรเลือกใชธู้ปเช่ือมเหล็กหล่อมาเช่ือม ถา้
น าธูปเช่ือมเหล็กเหนียวมาท าการเช่ือมเน้ือโลหะผสมรวมกนัไม่ไดเ้ป็นผลใหแ้นวเช่ือมแตกร้าว เม่ือ
เป็นเช่นน้ีก่อนท่ีช่างเช่ือมจะลงมือท าการเช่ือมจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาใหท้ราบเสียก่อนท่ีจะตดัสินใจ
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เลือกธูปเช่ือม นอกจากน้ีการเลือกขนาดความโตของธูปเช่ือมใหเ้หมาะสมกบัก าลงัของเคร่ืองก็มี
ความจ าเป็นเช่นเดียวกนั เพราะถา้เคร่ืองเช่ือมขนาดเล็กมีก าลงันอ้ยหากผูเ้ช่ือมเลือกใชธู้ปเช่ือม
ขนาดความโต 4-5 มิลลิเมตร ท าใหก้ระแสไฟไม่พอ แนวเช่ือมไม่เกิดการซึมลึก ร่องของรอยต่อก็
เช่นเดียวกนั รอยต่อเล็กควรใชล้วดขนาดเล็ก ถา้ร่องรอยต่อกวา้งขวางก็ควรเลือกใชธู้ปเช่ือมท่ีมี
ขนาดโตช่างเช่ือมท่ีขาดการพิจารณาในการเลือกธูปเช่ือมก็เท่ากบัเป็นการท างานท่ีลม้เหลวตั้งแต่ยงั
ไม่ไดเ้ช่ือม 

เม่ือศึกษาจนไดธู้ปเช่ือมและน าธูปเช่ือมมาใช ้จะตอ้งพิจาณาการใชธู้ปเช่ือมจากคู่มือนั้น
ดว้ยวา่น ามาใชก้บัลกัษณะงานท่ีจะเช่ือมไดห้รือไม่ ทั้งน้ีเพราะธูปเช่ือมบางประเภท เช่น E 6013 
สามารถเส่ือมไดเ้ฉพาะต าแหน่งท่ีราบเท่านั้น จากท่ีกล่าวมาซ่ึงพอสรุปไดว้า่ การพิจารณาเลือกธูป
เช่ือม จะตอ้งพิจารณาในส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมาประกอบกนั คือ ต าแหน่งการเช่ือม (ท่าเช่ือม) ความกวา้ง
ของรอยต่อ การบากหนา้งานคุณสมบติัหรือส่วนผสมของธาตุต่างๆ ของช้ินงานเช่ือม และ
กระแสไฟท่ีใชใ้นการเช่ือม 

2. การใชร้ะยะอาร์คท่ีเหมาะสม (Correct Arc Length) ระยะอาร์ค ก็คือ ระยะห่างระหวา่ง
ปลายธูปเช่ือมกบักา้นหนา้ของช้ินงานขณะเกิดอาร์ค ระยะอาร์คน้ีไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์
ขณะท างานเช่ือม บางคร้ังมีผูเ้ช่ียวชาญในการเช่ือมกล่าววา่ ระยะอาร์คท่ีเหมาะสมคือ เท่ากบัความ
โตของเส้นผา่ศูนยก์ลางของธูปเช่ือม ถา้ใชธู้ปเช่ือมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.6 มิลลิเมตร  ระยะอาร์ค
จะเท่ากบั 2.6 มิลลิเมตร  ถา้ใชธู้ปเช่ือมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3.2 มิลลิเมตร ระยะอาร์คจะเท่ากบั 
3.2 มิลลิเมตร แต่บางต าราบอกวา่ระยะอาร์คท่ีเหมาะสมนั้นประมาณ  3  มิลลิเมตร ทั้งน้ีขณะท างาน
การเช่ือมผูป้ฏิบติัการเช่ือมไม่สามารถวดัระยะได ้ผูท่ี้ฝึกเช่ือมจนกระทั้งช านาญแลว้จะควบคุมระยะ
อาร์คโดยการฟังเสียงและการกระเด็นของเมด็โลหะ  อุณหภูมิขณะท าการเช่ือมประมาณ 10,000 
องศาฟาเรนไฮต ์ถา้ระยะอาร์คสูงมากเกินไปจะท าใหเ้น้ือโลหะกระเด็นออกมาจ านวนมาก และ
ความร้อนแผก่ระจาย ท าใหแ้นวเช่ือมมีลกัษณะกวา้งการซึมลึกนอ้ย  แต่ถา้ปรับระยะอาร์คนั้นมาก
เกินไป ท าใหค้วามร้อนไม่เพียงพอ แนวเช่ือมนูนมากการซึมลึกนอ้ย หรือถา้ระยะอาร์คสั้นลงไปอีก
จะท าใหเ้กิดการติดระหวา่งธูปเช่ือมกบัแนวเช่ือมได ้

การควบคุมระยะอาร์ค จึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีผูฝึ้กงานเช่ือมตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่นระยะ
ท่ีถูกตอ้ง ในขณะเดียวกนัการควบคุมระยะอาร์คจะตอ้งสัมพนัธ์กบัการป้อนลวด เพราะเม่ือระยะ
อาร์คสูง จะตอ้งป้อนลวดเช่ือมลงไปอยา่งลวดเร็ว เพื่อควบคุมระยะอาร์ค  ช่างเช่ือมสามารถใช้
ประโยชน์จากระยะอาร์ค ช่วยในการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงกระแสไฟท่ีใชใ้นการเช่ือมไดด้ว้ยดงั
แสดงในภาพท่ี 92  
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3. การปรับกระแสไฟฟ้าเหมาะสมกบังาน (Correct  Current)  เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีก
องคป์ระกอบหน่ึงทั้งน้ีเน่ืองจากช้ินงานท่ีเช่ือมจะหลอมละลายมากหรือนอ้ยนั้น ข้ึนอยูก่บัการปรับ
ใชก้ระแสไฟ ดงันั้น ผูฝึ้กเช่ือมจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองกระแสไฟฟ้า กรณีธูปเช่ือมท่ีมีส่วนผสมของ
ธาตุต่างๆ ท่ีก าหนดไวจ้ะใชก้ระแสไฟเท่าไรในการเช่ือมซ่ึงผูเ้ช่ือมสามารถศึกษาขอ้มูลไดจ้ากคู่มือ
หรือมาตรฐานของธูปเช่ือมท่ีพิมพไ์วข้า้งกล่อง การปรับกระแสไฟใชใ้นการเช่ือมนั้นตอ้งสัมพนัธ์
กบัขนาดความโตของธูปเช่ือม ความหนาของช้ินงานเช่ือม อตัราการป้อนธูปเช่ือม และการเดินธูป
เช่ือมดว้ย ถา้พิจารณาถึงลกัษณะของการซึมลึก ถึงแมจ้ะปรับกระแสไฟเท่ากนั แต่การเช่ือมกลบัขั้ว
กนัของการเช่ือมดว้ยเคร่ืองเช่ือมกระแสตรง  เช่น  DCSP  เป็น  DCRP ท าใหผ้ลการซึมลึกแตกต่าง
กนัตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน  ขนาดของกระแสไฟท่ีใชใ้นการเช่ือมท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ไม่สามารถก าหนดแน่นอนได ้ เพราะการเช่ือมจะไดคุ้ณภาพนั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่ง  
ดงันั้นค่าท่ีก าหนดไวจึ้งเป็นค่าโดยประมาณ เช่น  ควรใชต้ั้งแต่  80-120 Amp เป็นตน้ เพื่อใหช่้าง
เช่ือมเลือกใชต้ามความเหมาะสม 

4. การควบคุมความเร็วท่ีถูกตอ้งและสม ่าเสมอ (Correct Travel  Speed) การควบคุม
ความเร็วในการเคล่ือนท่ีธูปเช่ือมตอ้งสัมพนัธ์กบักระแสไฟ และขนาดของแนวเช่ือมท่ีตอ้งการ 
กล่าวคือเม่ือใชก้ระแสไฟสูง ถา้เดินธูปเช่ือมเขา้จะท าใหเ้กิดการหลอมละลายมาก  เกิดแนวเช่ือม
กวา้ง  ถา้เดินธูปเช่ือมเร็วจะไดแ้นวเช่ือมแคบลง หรืออีกกรณีหน่ึง  ถา้ใชก้ระแสไฟสูงจะตอ้ง
เคล่ือนท่ีเร็วข้ึน  และใชก้ระแสไฟต ่าควรเคล่ือนท่ีใหช้า้ลง การท ามุมของธูปเช่ือมกบัช้ินงานถูกตอ้ง 
(Correct  Angle  of  Electrode)  มุมของธูปเช่ือมท่ีกระท าต่อช้ินงานนั้น  มีผลต่อการส่งผา่นน ้า
โลหะไป  เกิดรอยเวา้ท่ีขอบงานยงับ่อหลอมละลายการท ามุมธูปเช่ือมไม่ถูกตอ้งจะมีผลท าใหแ้นว
เช่ือมไม่สมบูรณ์ เช่นการซึมลึกไม่ดี  เกิดรอยเวา้ท่ีขอบงาน (Undercut) ดงันั้น ผูฝึ้กเช่ือมจึงตอ้ง
ค านึงถึงมุมในการเช่ือมตลอดเวลาและมุมงาน มุมในการเช่ือมจะประกอบดว้ย  2 มุม  คือ มุมเดินธูป 
(Travel  gle)  และมุมงาน (Work  Angle) 
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  4.1  มุมเดินธูปเช่ือม จะมีทิศทางไปทางเดียวกบัการเดินแนวเช่ือม โดยปกติธูปเช่ือมจะ
ท ามุมกบัช้ินงานประมาณ  65-75 องศา 

 4.2  มุมงาน จะมีทิศทางขวางกบัการเดินแนวเช่ือม หรือมุมท่ีธูปท ามุมกบัช้ินงาน โดย
มองจากดา้นขา้ง กรณีเช่ือมท่าราบธูปเช่ือมจะท ามุมกบัช้ินงาน  90 องศา 

 

12. วธีิการเช่ือมต่อ 

การเคล่ือนท่ีและส่ายธูปเช่ือมไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้สมอไป  ควรเลือกใชต้ามความตอ้งการ
ส าหรับรอยเช่ือมนั้นๆ ส่วนมุมในการเช่ือมก็จะเปล่ียนแปลงไปตามต าแหน่งเช่ือมและพื้นท่ีลาด
เอียงของการเช่ือมนั้น ซ่ึงต าแหน่งการเช่ือมต่างๆ จะเหมาะกบัการป้อนส่ายธูปเช่ือมแบบใดนั้น 
พอจะสรุปเพื่อเป็นแนวทางไดด้งัน้ี  

1. การเช่ือมต่อชนท่ีราบ (Flat Butt-joint)  เป็นการเช่ือมท่ีสามารถควบคุมการเช่ือมไดง่้าย 
โอกาสท่ีช้ินงานจะเสียหายนั้นมีนอ้ย ดงันั้นถา้สามารถน าช้ินงานมาวางเช่ือมท่าราบไดก้็ควร
ปฏิบติัการเช่ือมท่าราบ ธูปเช่ือมจะมีมุมเดิน ประมาณ 67-75 องศา และมุมงาน 90 องศาท าการเช่ือม
จากทางซา้ยมือไปทางขวามือ ส าหรับคนท่ีถนดัมือขวา ส่วนคนท่ีถนดัมือซา้ยก็ใหท้  าสลบักนั 

2. การเช่ือมต่อชนท่าขนานนอน (Horizontal Butt-joing) เป็นต าแหน่งการเช่ือมท่ีกระท าได้
ยากอีกต าแหน่งหน่ึง ส าหรับผูเ้ช่ือมใหม่ๆ เน่ืองจากน ้าโลหะจะไหลยอ้นลงมา ท าให้แนวเช่ือมไม่
สวยงามและไม่แขง็แรงเท่าท่ีควร แต่ก็สามารถเช่ือมไดดี้  ถา้มีการฝึกเช่ือมจนกระทัง่ช านาญ ขนาด 
และการหลอมลึกสามารถควบคุมไดด้ว้ยระยะอาร์ค และมุมในการเช่ือม  

3. การเช่ือมต่อชนท่าตั้ง (VerticalButt-joing) การเช่ือมท่าตั้งท่ีใหก้ารหลอมละลายลึกท่ีดี  
แนวเช่ือมมีความแขง็แรงสูงนั้น ควรเช่ือมข้ึนการเช่ือมท่าตั้งเช่ือมข้ึน แนวเช่ือมจะมีลกัษณะนูน
มากกวา่การเช่ือมท่าอ่ืนๆ เน่ืองจากน ้าโลหะจะไหลยอ้นตามแรงดึงดูดของโลก ดงันั้นเทคนิควธีิท่ีจะ
ลดการไหลของน ้าโลหะลงก็คือเม่ือเคล่ือนส่ายธูปเช่ือมควรหยดุบริเวณขอบของรอยต่อชัว่ขณะ 
หน่ึง ซ่ึงจะท าใหแ้นวเช่ือมท่ีบริเวณตรงกลางแขง็ตวัก่อน  เพื่อลดการสะสมมวลของน ้ าโลหะลง  

4. การเช่ือมต่อชนเหนือศีรษะ Overhead Butt-joing เป็นท่าท่ีเช่ือมยากท่ีสุด เน่ืองจากการ
ควบคุมน ้าโลหะท่ีหลอมละลายจะท าไดย้าก ผูป้ฎิบติังานตอ้งอยูใ่นท่าท่ีไม่ถนดัและมีอนัตรายจาก
น ้าโลหะและเมด็โลหะท่ีอาจจะหยดใส่ร่างกาย การเช่ือมท่าเหนือศีรษะน้ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเป็นอยา่งดี ส าหรับมุมเดินและมุมงานของธูปเช่ือมเหมือนกบัการเช่ือมท่า
ราบ  แต่แตกต่างตรงท่ีช้ินงานจะอยูใ่นบนปลายธูปเช่ือมในลกัษณะคว  ่าหนา้ลง 

5. การเช่ือมต่อตวัทีท่าขนานนอน (Horizontal T-joint) การเช่ือมแนวแรกธูปเช่ือมมีมุมเดิน
ประมาณ 65-70 องศา และมุมงาน ประมาณ 40-50 องศา    
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 5.1  การเช่ือมแนวท่ีสอง  ธูปเช่ือมมีมุมเดินประมาณ 65-75 องศา และมีมุมงานประมาณ 
55-65 องศากบัช้ินงานนอน  

   5.2  การเช่ือมแนวท่ีสาม ธูปเช่ือมมีมุมเดินประมาณ 70-80 องศา และมุมงานประมาณ 
40-50 องศา กบัช้ินงานนอน  

6. การเช่ือมต่อตวัทีท่าตั้ง (Vertcal T-joing)  การเช่ือมแนวแรก ธูปเช่ือมมีมุมเดินประมาณ 
70-80 องศา มีมุมงานประมาณ 45 องศา เพื่อไม่ใหน้ ้าโลหะไหลยอ้นมากขณะเคล่ือนส่าย  ควรหยดุ
บริเวณขอบของแนวเช่ือมชัว่ขณะหน่ึงเพื่อเปิดโอกาสใหแ้นวเช่ือมบริเวณตรงกลางและท่ีขอบอีก
ขา้งหน่ึงเยน็ตวัลง 

7. การเช่ือมต่อตวัทีท่าเหนือศีรษะ (Overhead T-joing)  และการต่อมุมท่าเหนือศีรษะ
(Overhead Corner-joing) การเช่ือมต่อตวัที และการเช่ือมต่อมุมภายในท่าเหนือศีรษะ ธูปเช่ือมมีมุม
เดิน 85 องศา มีมุมงานประมาณ 40-45 องศา 

8. การเช่ือมต่อมุมภายนอกท่าขนานนอน (HorizontalOutside Corner-joing) ธูปเช่ือมท ามุม
กบัช้ินงานโดยมีมุมเดินประมาณ 65-75 องศา และมุมงานประมาณ 130-140 องศา 

 

13. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟ้า 
ในการปฏิบติังานต่าง ๆ อาจเกิดอุบติัเหตุข้ึนไดก้บัผูป้ฏิบติังาน หากเราพิจารณาถึงการเกิด

อุบติัเหตุมกัจะมีสาเหตุหลายอยา่งดว้ยกนั ซ่ึงจะแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนั 3 ประการ คือ  
1. สาเหตุจากตวับุคคล 

2. สาเหตุจากเคร่ืองมือ – อุปกรณ์ 

3. สาเหตุจากส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น หากเราทราบถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดแ้ลว้ เราก็จะสามารถหาวธีิการป้องกนั  

อนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ในการเช่ือมไฟฟ้านั้นก็จะมีอนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายดว้ยกนั 3 ทาง 
คือ   

 3.1 อนัตรายท่ีเกิดข้ึนทางตาเป็นอนัตรายท่ีเกิดจากแสงของการเช่ือไฟฟ้า ซ่ึงจะมีรังสี
อุลตร้าไวโอเลต และควนัของลวดเช่ือมไฟฟ้า ซ่ึงจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองต่อดวงตา           

 3.2 อนัตรายท่ีเกิดข้ึนทางปอดเป็นอนัตรายท่ีเกิดจากควนัของลวดเช่ือมไฟฟ้า หากผูท่ี้
ปฏิบติังานสูดควนัเขา้ไปมาก หรือเป็นเวลานาน ๆ อาจท าใหส่้งผลกระทบกบัปอด 

 3.3 อนัตรายท่ีเกิดข้ึนทางหวัใจ  เป็นอนัตรายท่ีเกิดจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ซ่ึงอาจท าให้
หวัใจหยดุเตน้หากเราถูกไฟฟ้าดูดนานๆ เสมอ ๆ 
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14. ความปลอดภัยในการเช่ือมไฟฟ้า 
ความปลอดภยัในการเช่ือมไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคญัยิง่ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งศึกษาและปฏิบติัตาม

อยา่งเคร่งครัดเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดอนัตราย ซ่ึงจะท าความสูญเสียแก่ชีวติและทรัพยสิ์นทั้งของตน
และผูอ่ื้น การรักษาความปลอดภยัในงานเช่ือมไฟฟ้า  มีระเบียบปฏิบติัดงัน้ี 

1. ตอ้งสวมหนา้กากเช่ือมทุกคร้ัง 

2. สวมแวน่ตานิรภยัทุกคร้ังท่ีท าการเคาะสแลก หรือสกดัโลหะ 

3. เก็บวสัดุท่ีติดไฟง่ายใหห่้างจากบริเวณเช่ือมอยา่งนอ้ย 10 ฟุต 

4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรไดต่้อสายดินแลว้ 

5. การเปิดใชเ้คร่ืองมือหรือปรับเคร่ืองมือ ตอ้งท าตามคู่มือของเคร่ืองนั้น 

6. ควรเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงใหพ้ร้อมตลอดเวลา 

7. อยา่เช่ือมถงัท่ีเคยบรรจุสารไวไฟ 

8. ไม่ควรปฏิบติังานเช่ือมในท่ีช้ืนแฉะหรือเจิงนองไปดว้ยน ้า 

9. ควรเช่ือมในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือใชเ้คร่ืองดูดอากาศดูดควนั 

 

15. ข้อระวงัในการท างานเช่ือม 

ก่อนท่ีจะลงมือเช่ือมทุกคร้ัง ผูป้ฏิบติังานเช่ือมจะตอ้งตรวจ  และปรับอุปกรณ์การเช่ือมให้
เรียบร้อย เช่นตรวจสายเช่ือมและสายดินไดย้ดึแน่นดีหรือไม่ โตะ๊ปฏิบติังานเช่ือมท่ีจะใชว้างช้ินงาน          
เปียกช้ืนและสกปรกมีน ้าหนกั หรือวตัถุไวไฟอยูบ่ริเวณนั้นหรือไม่ หากพบปัญหาใหแ้กไ้ข
ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน  กรณีใชเ้คร่ืองเช่ือมกระแสตรงใหต้รวจดูการต่อสายเช่ือมเขา้กบัขั้วเป็นการต่อ
แบบขั้วตรง (SP) หรือ การต่อแบบกลบัขั้ว (RP) ควรปรับกระแสและแรงเคล่ือนไฟฟ้าใหเ้หมาะสม
กบัธูปเช่ือมและช้ินงาน ใส่ธูปเช่ือมใหห้วัจบัธูปเช่ือมจบัแกนลวดของธูปเช่ือม ผูป้ฏิบติังานควรแต่ง
กายใหรั้ดกุม  และสามถุงมือหนงั เพื่อป้องกนัอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า  และความร้อนท่ีเกิดจาก
การเช่ือม 

 

16. สรุปประจ าบท 

งานช่างโลหะ เป็นลกัษณะงานเก่ียวขอ้งกบัการน าโลหะมาผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการเกษตร ขอ้ดีของโลหะ คือ มีความแขง็แรงทนทาน อายกุารใชง้านนาน การปฏิบติังาน
ทางดา้นช่างโลหะเป็นการใชเ้คร่ืองมือช่วยการตดั การแต่งผวิ การเจาะรู การต่อเช่ือม เคร่ืองมือท่ีใช้
งาน ไดแ้ก่ สกดั เล่ือย ตะไบ สวา่น เคร่ืองมือตดัเกลียว ชุดหมุนย  ้า และเคร่ืองเช่ือม เป็นตน้ ในการ
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ใชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิดมีวธีิการ ขั้นตอน และขอ้ควรระวงั ในการใชง้านแตกต่างกนั ผูใ้ชง้านจะตอ้ง
ศึกษาส่วนประกอบของเคร่ืองมือ วธีิการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน และฝึกฝนทกัษะการปฏิบติั 

 

17. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. จงใหค้วามหมายของการเช่ือมมาใหถู้กตอ้ง 

2. ธูปเช่ือมแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีชนิดอะไรบา้ง 

3. จงบอกหนา้ท่ีของฟลกัซ์มาใหถู้กตอ้ง 

4. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นป้องกนัอนัตรายในการเช่ือมประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

5. การเร่ิมตน้การเช่ือมมีวธีิการเร่ิมอยูก่ี่วธีิอะไรบา้ง 

6. ท่าเช่ือมประกอบไปดว้ยก่ีท่าอะไรบา้ง 

7. จงบอกวธีิป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในการเช่ือมไดแ้ก่อะไรบา้ง 

 

18. เอกสารอ้างองิ 

คีมจบัช้ินงาน. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก http://www.rc-plus.net/board/ 
             คีมจบัสายดินส าหรับงานหนกั. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก    
                           http://www.ptn4599.com/SUNKO / คีมจบัสายดินส าหรับงานหนกั 

คอ้นเคาะฟลกัส์. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก  
  http://www.jjthaibarsupply.com/                            
เคร่ืองเช่ือมแบบหมอ้แปลง. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก  

             http://www.plang-daichi.com/th/       
เคร่ืองเช่ือมแบบอินเวอเตอร์. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก  
             http://www.teemshop.net/product 

ชนิดของลวดเช่ือม.มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก   
                           http://www.supradit.com/contents/metal/Data/5/3.html 

ชนิดของสายเช่ือม. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก  
                           http://www.unionpdg.com/ 

ชนิดของหนา้กากเช่ือม. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก http://www.cc- 

             supply.com/ 

ท่าในการเช่ือม. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก http://www.supradit.com/ 

 contents/metal 

http://www.ptn4599.com/SUNKO/คีมจับสายดิน-สำหรับ
http://www.plang-daichi.com/th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ที่มา
http://www.teemshop.net/product/18/long-electrode-cut-
http://www.supradit.com/contents/metal
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              แปลงขดัโลหะ. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก  http://www.boomtools.net/ 

 product.                 

             หวัจบัลวดเช่ือม. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก   
                           http://www.caraudiomedia.net/                                     

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเช่ือม. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559. จาก   
 http://www.thaisafetywork.com 

 

http://www.boomtools.net/product.detail_788313_th_1953440
http://www.caraudiomedia.net/project/sjk
http://www.thaisafetywork.com/
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 5 

 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้  นกัศึกษาจะมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายพื้นฐานงานช่างปูนได ้

2. อธิบายชนิดวสัดุและอุปกรณ์ในงานปูนได ้

3. บอกอตัราส่วนในการผสมในงานปูนได ้

4. บอกประเภทของอิฐท่ีใชใ้นงานปูนได ้

5. สามารถค านวณอิฐแต่ละชนิดในงานปูนได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. ชนิดของปูนซีเมนต ์

2. ประเภทของปูนซีเมนตใ์นการใชง้านทัว่ไป 

3. สูตรอตัราส่วนผสมปูนซีเมนต ์

4. ประเภทของวสัดุท่ีใชผ้สมปูน 

5. ประเภทของเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีใชใ้นงานปูน 

6. สัดส่วนการผสมคอนกรีต 

7. ประเภทของอิฐ     
8. หลกัการก่ออิฐ 

9. การค านวณอิฐในงานปูน 

10. การบ่มคอนกรีตหรือปูน 

 

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 
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6. ปฏิบติัตามใบงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 5 งานปูนท่ีใชท้างการเกษตร 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่5 

งานปูนทีใ่ช้ทางการเกษตร 

 

งานปูนเป็นงานท่ีน ามาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางเพราะมีความแขง็แรงต่อการใชง้านโดยเฉพาะ
ทางเกษตรก็เป็นอีกทางเลือกท่ีน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เช่นการท าบล๊อคขยายพนัธ์ุ โรงเรือน พื้น
ทางเดิน ท่ีมีลกัษณะของสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัไปตามพื้นท่ี เป็นตน้ ดงันั้นงานปูนจึงมี
ส่วนประกอบและวธีิการน าไปใชด้งัต่อไปน้ี   

ชนิดของวสัดุในงานปูน  วสัดุท่ีใชใ้นงานปูนไดแ้ก่ หินหรือกรวด  ทรายและน ้า จะตอ้งมี
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

- ตอ้งมีความแขง็แกร่ง ไม่ผกุร่อน และสามารถรับแรงไดดี้ 

- มีความคงทน ไม่ท าปฏิกิริยากบัปูนซีเมนตห์รือน ้า 

- มีความคมรูปทรงเป็นแง่เหล่ียม เพื่อใหมี้แรงยดึเหน่ียวในงานปูน 

- มีความสะอาดและปราศจากส่ิงเจือปน เช่น ดิน หญา้  คราบไขมนั เป็นตน้ 

- มีขนาดท่ีไม่แตกต่างกนัมากซ่ึงจะสามารถท าใหก้ารเทปูนไดง่้ายข้ึนและยงัช่วย ให้
ประหยดัปูนซีเมนตไ์ดอี้กดว้ยงานปูนมีส่วนผสมเพื่อใหมี้ความแขง็แรงและคงทนไดน้านท่ีสุด
จะตอ้งมีวสัดุประกอบดงั ต่อไปน้ี 

 

1. ชนิดของปูนซีเมนต์ 

ปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นงานปูนมีหลายชนิดแต่จะขอกล่าวเฉพาะปูนซีเมนตป์ระเภทปอร์ตแลนด์
โดยจะขอ้กล่าวถึงประเภท 1 – 5 เท่านั้น 

1. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดธ์รรมดา นิยมใชใ้นการก่อสร้างอาคารบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ถนน 
ทางเดิน ทางเทา้ หรือก าแพง เป็นตน้ ไดแ้ก่ปูนซีเมนต ์ตราชา้ง ตราเพชรเม็ดเดียว ตราพญานาคเจด็
เศียร ตราทีพีไอแดง และตราภูเขา 

2. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ดดัแปลง เป็นปูนซีเมนตท่ี์มีความตา้นทานต่อซลัเฟสไดป้านกลาง 
เหมาะส าหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่และอยูใ่กลน้ ้าเคม็ เช่น เสาตอม่อท่าเทียบเรือ เข่ือนริมชายฝ่ัง 
ปูนซีเมนตป์ระเภทน้ีไดแ้ก่ ตราพญานาคเจ็ดเศียร แต่ปัจจุบนัเลิกการผลิตแลว้จะใชปู้นซีเมนต์
ประเภท 5 แทน 

3. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ใหก้ าลงัอดัเร็ว เป็นปูนซีเมนตท่ี์มีเน้ือละเอียดสูงกวา่ประเภท
แรก ท าใหก้ารแขง็ตวัเร็วและรับก าลงัไดสู้งเหมาะกบังานท่ีตอ้งการเปิดใชเ้ร็ว เช่น งานถนน หรือ
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งานท่ีตอ้งการหมุนเวยีนไมแ้บบ ปูนซีเมนตป์ระเภทน้ีไดแ้ก่ ตราเอราวณั ตราเพชรสามเมด็ ตรา
พญานาคแดงเศียรเดียว และตราทีพีไอด า 

4. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์เกิดความร้อนต ่า  เหมาะส าหรับการสร้างเข่ือนเพราะเข่ือน 
ตอ้งการคอนกรีตท่ีมากจึงท าเกิดความร้อนมากภายในคอนกรีตจึงท าใหค้อนกรีตมีการยายตวัท าให ้

เกิดการแตกร้าวได ้การใชปู้นซีเมนตป์ระเภทน้ีจะช่วยควบคุมอตัราความร้อนได ้ค่อยๆ ท าใหแ้ขง็ 
ตวัชา้ๆ และสม ่าเสมอ ปูนซีเมนตป์ระเภทน้ียงัไม่มีขายในประเทศไทยแต่มีการประยกุตใ์ชแ้ทน 

5. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท์นซลัเฟสไดสู้ง จึงเหมาะสมกบัการก่อสร้างอาคารทุกประเภทท่ี
อยูใ่กลท้ะเลหรือในทะเลปูนซีเมนตป์ระเภทน้ีจะแขง็ตวัชา้กวา่และเกิดความร้อนต ่ากวา่ประเภทอ่ืน 
ไดแ้ก่ ปูนซีเมนตต์ราปลาฉลาม ตราชา้งสีฟ้า ตราทีพีไอฟ้า เป็นตน้ 

สรุปปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ท่ีใชก้บังานโครงสร้างหลกัต่างๆ มีการผลิตและจ าหน่ายเพียง
แค่ 3 ประเภทคือ ประเภทท่ี 1  ประเภทท่ี 3 และประเภทท่ี 5 นอกจากนั้นยงัมีปูนซีเมนตท่ี์พิเศษท่ี
ผลิตออกมาใชห้ลายประเภท 

     5.1 ปูนซีเมนตข์าว ใชใ้นการตกแต่งท่ีข่อนขา้งรับก าลงั ไดแ้ก่ ตราชา้งเผอืก ตราเสือ
เผอืก ใชก้บังานตกแต่งทัว่ไป 

 5.2 ปูนซีเมนตป์ระเภทท่ีมีซิลิกา้สูงหรือเรียกวา่ปูนซีเมนต ์ผสม ไดแ้ก่ปูนซีเมนตต์ราเสือ 
ตรางูเห่า ตรานกอินทรีย ์ตราดอกบวั ตราท่ีพีไอเขียว เป็นตน้ 

 5.3 ปูนซีเมนตส์ าเร็จรูปการผลิตปูนซีเมนตป์ระเภทน้ีผลิตข้ึนมาเพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ ความสะดวก รวดเร็ว และลดการพื้นท่ีการจดัเก็บวสัดุผสมเพื่อใชใ้นงานก่อฉาบเทปรับพื้น 
ไดแ้ก่ ตราเสือคู่ ตรามา้ ตราทีพีไอเขียว ตราหมี ตราแรด เป็นตน้ 

6. การเก็บรักษาปูนซีเมนตท่ี์เป็นแบบถุง  จ  าเป็นตอ้งมีการเก็บในบริเวณท่ีมีหลงัคา และฝา
ผนงักนัเพื่อป้องกนัฝนสาด และไม่ควรกองชิดฝาผนงั ระยะเวลาในการเก็บในสภาพปกติไม่ควรเกิน 
3 เดือน และช่วงหนา้ฝนไม่ควรเกิน 1 เดือน ตอ้งรีบใชใ้หห้มด 

 

2. ประเภทของปูนซีเมนต์ในการใช้งานทัว่ไป 

                            
                                    ภาพท่ี 93 แสดงลกัษณะปูนซีเมนตท์ัว่ไป 
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1. ปูนซีเมนตใ์ชใ้นงานฉาบ  เป็นปูนซีเมนตคุ์ณภาพสูงชนิดพิเศษ เพื่อตอบสนองเฉพาะงาน
ฉาบและงานก่อเป็นอีกววิฒันาการของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์เป็นปูนท่ีไดรั้บการออกแบบให้
เหมาะสมกบังานฉาบงานก่อ โดยเฉพาะดว้ยการผสมสารเคมีพิเศษ เพื่อเพิ่มคุณภาพเน้ือปูนท่ีมีความ
ล่ืนฉาบไดพ้ื้นท่ีมากกวา่ปูนซีเมนต ์ผสมทัว่ไป ท างานง่ายไม่เปลืองแรง ลดค่าใชจ่้าย  พื้นท่ีการใช้
งาน ปูน 1 ถุง สามารถฉาบท่ีความหนาไม่เกิน 1-1.5 ซม. ไดพ้ื้นท่ีประมาณ 8-9  ตร.ม. 

การเตรียมการฉาบ 

     1.1. ท าความสะอาดผวิผนงั  
 1.2. ผสมปูน 1 ถุงต่อทรายละเอียด 8-9 บุง้ก๋ี (1:2.25 โดยปริมาตร) ขนาดบรรจุ 50 

กก./ถุง 

2. ปูนซีเมนตส์ าหรับงานก่อ 

 2.1. ผสมปูน 1 ส่วนต่อทรายหยาบ 3 ส่วนหรือ 1 ถุง ต่อทรายหยาบ 7-8 บุง้ก๋ี (11- 

12 ถงัปูน โดยประมาณ) ผสมกบัน ้าสะอาดท่ีผสมจนเขา้กนัดี แลว้จึงน าไปใชก่้อตามขั้นตอนการก่อ
ทัว่ไป  

 2.2 พื้นท่ีการใชง้าน ส าหรับอิฐแดง (อิฐมอญ) ก่อท่ีความหนา ไม่เกิน 1.5 ซม.จะ 

ไดพ้ื้นท่ี 3.5-4.5  ตร.ม. ส าหรับอิฐบล๊อค 6-7 ตร.ม. 

                                          

3. สูตรอตัราส่วนผสมปูนซีเมนต์ 

 

 

4. ประเภทของวสัดุทีใ่ช้ผสมปูน 

1. ทราย    
 1.1 ทรายท่ีใชส่้วนใหญ่จะเป็นทรายกลาง ทรายท่ีไดเ้ป็นทรายน ้าจืดและไม่ละเอียด 

จนเกินไป 

 1.2 ทรายละเอียด เป็นทรายท่ีมีความละเอียด เหมาะส าหรับงานฉาบ ทรายท่ีใชใ้น 

งานก่อสร้างทัว่ไปจะมีขนาดเมด็ระหวา่ง 1/16 น้ิว ถึง 2 มิลลิเมตร 
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2. หิน  หินท่ีใชใ้นงานปูนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ หินภูเขา หินแม่น ้าหรือหิน
กรวด  
 2.1 หินภูเขาไดม้าจากการระเบิดหินจากภูเขาแลว้ผา่นกระบวนการโม่โดยมีขนาดต่างๆ
ดงัน้ี  

 หินเบอร์ใหญ่ 8-16 น้ิว 

 หินส่ีขนาด 6-8 น้ิว 

 หินสาม 3-4 น้ิว 

 หินสอง  1-2 น้ิว 

หินหน่ึง 1 น้ิวลงไป 

หินฝุ่ น ประมาณ1/2 น้ิว 

 ชนิดของหินท่ีใชใ้นงานต่างๆ 

หินเบอร์ ขนาด (มม.) หินเบอร์ ขนาด (มม.) 
0 หินฝุ่ นเศษหิน 

1 พิเศษ 

1 

2 

5.0-12.50 

12.5-20.0 

20.0-25.0 

25.0-50.0 

3 

4 

ใหญ่พิเศษ 

50-75 

75-100 

100ข้ึนไป 

 

     2.2 หินแม่น ้าหรือหินกรวด ท่ีนิยมใชก้นัมีขนาด 3/8 – 21/2  น้ิว หรือบางคร้ังก็มีขนาด 
ใหญ่มากกวา่น้ีข้ึนอยูต่ามลกัษณะของงานซ่ึงปกติจะตอ้งร่อนดว้ยตะแกรงลวดหรือมุง้เขียวเพื่อให้
ทรายมีความละเอียดมากยิง่ข้ึน 

 

                                                ภาพท่ี 94 แสดงหินกรวด 

               ท่ีมา: http://sawasdeestones.files.wordpress.com/ 
 

http://sawasdeestones.files.wordpress.com/2011/09/e0b8abe0b8b4e0b899e0b981e0b881e0b8a5e0b89a.jpg
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5. ประเภทของเคร่ืองมือทีส่ าคัญทีใ่ช้ในงานปูน 

ประกอบดว้ย 

1. เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในงานปูน 

 1.1 กระบะผสมปูน 

 1.2 จอบ 

 1.3 พลัว่ 

 1.4 เกรียง 

 1.5 กระบะถือปูน 

 1.6 แปรง 

 1.7 เชือกหรือเชือกเอน็ 

 1.8 บรรทดัสามเหล่ียม 

 1.9 ลูกด่ิง 

 1.10 ระดบัน ้า 

2. ปูนผสมโม่ ต่อ 1 ถุง ใชส่้วนผสม ดงัน้ี 

 2.1  ปูน 1 ถุง =50 กก. 

 2.2  ทราย = 117 กก. 

 2.3  หิน = 162 กก. 

 2.4  น ้า = 29 ลิตร/หรือกก. 
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6. สัดส่วนการผสมคอนกรีต 

ตารางท่ี 9 แสดงส่วนผสมคอนกรีตใน 1 ลูกบาศกเ์มตร  Concrete proportions  

 

ส่วนผสม 

 

ซีเมนต ์ ทราย 

 

หิน 

จ านวนน ้ า/ปูน 1 ถุง จ านวนน ้ าใน 1 ม.3 

นอ้ยสุด มากสุด มากสุด นอ้ยสุด 

กก. ถุง ม.3 ม.3 ลิตร ลิตร ลิตร  

1 : 1 : 2 540 10.8 0.39 0.78 16.6 18.0 180 196 

1 : 1.5 : 2 490 9.8 0.52 0.69     

1 : 1.5 : 2.5 440 8.8 0.47 0.78     

1 : 1.5 : 3 400 8.0 0.42 0.85 25.0 29.0 200 230 

1 : 2 : 2 440 8.8 0.63 0.63     

1 : 2 : 2.5 400 8.0 0.57 0.71     

1 : 2.5 : 2.5 360 7.2 0.65 0.65     

1 : 2 : 3 360 7.2 0.52 0.78 27.0 30.0 198 215 

1 : 2.5 : 3.5 310 6.2 0.56 0.78     

1 : 3 : 4 270 5.4 0.59 0.78 25.0 29.8 160 179 

1 : 3 : 5 240 4.8 0.52 0.87     

1 : 3 : 6 220 4.4 0.47 0.94 39.0 41 173 183 

1 : 4 : 6 200 4.0 0.57 0.85         

1 : 4 : 7 180 3.6 0.52 0.91         

1 : 5 : 7 170 3.4 0.60 0.48         

1 : 6 : 8 150 3.0 0.63 0.83        

หมายเหตุ : จากตารางขา้งบนน้ี ส่วนผสมมวลหยาบ (หิน) ใชข้นาด 1.5"-2.0"  ส่วนผสมมวล
ละเอียด (ทราย) มีความช้ืน 5%-10% อตัราส่วนผสมโดยปริมาตร  
 

7. ประเภทของอฐิ 

 ลกัษณะของอิฐท่ีดีตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. รูปร่างสวยงาม ไม่แอนหรือบิดงอ และมีขนาดเท่ากนัทุกกอ้น 

2. มีการเผาจนไดท่ี้และมีความสม ่าเสมอทั้งกอ้น 

3. แขง็และเหนียว ไม่แตกหกัง่ายเน้ืออิฐแน่นไม่มีรูพรุน 

4. ดูดซึมน ้าไดไ้ม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์ของน ้าหนกัอิฐท่ีแช่น ้ า 24 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 10 แสดงขนาดของอิฐมอญ 

ชนิดของอฐิ               กว้าง (ซม.)                        ยาว (ซม.)                           หนา (ซม.) 
อิฐมอญ                      10                                             21                                   4 

อิฐบางบวัทอง (บบท.)      11                                            23                                   7 

อิญเมืองเหนือ                    11.5                                            24                                   5 

อิฐอเมริกา                    9.4                                            20                                  5.6 

อิฐองักฤษ                    11.3                                           22.5                                 7.5 

อิฐทนไฟยโุรป                    10                                           22.5                                 7.5 

อิฐโรมนั                                    19                                          30.5                                  4 

อิฐบลอ๊ค ส าหรับก่อ-ฉาบ (มีหลายชนิด)  

                                                  19                                           39                                                  7 

                                                  19                                           39                                                  9 

                                                  19                                           39                                                 10 

 

5. ขั้นตอนการผลิตอิฐมอญ ในการผลิตอิฐนั้นเราแยกขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขั้นการเตรียมดิน ดินท่ีจะใชค้วรน ามาตากลมไวก่้อนใช ้1-2 เดือนจะท าใหดิ้นอ่อนนุ่ม
และเหนียวดียิง่ข้ึน ถา้เป็นดินแขง็ตอ้งน าเคร่ืองบดดินก่อนน ามาย  ่าใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัจากนั้น ใช้
แกลบหรือข้ีเถา้อยา่งใดอยา่งหน่ึงผสมในอตัราส่วนไม่เกิน25 % เพราะถา้มากกวา่น้ีจะไดอิ้ฐเปราะ
ไม่แขง็แรง  การข้ึนรูปแผน่อิฐในขั้นน้ีมีวธีิการท าอยู ่2 วธีิดว้ยกนั คือ 

  1.1  การท าดว้ยแรงคนวธีิน้ีจะตอ้งมีแม่พิมพ ์หรือแบบซ่ึงอาจจะท าดว้ยไมห้รือ 

โลหะ เม่ืออดัดินลงไปในแบบแลว้ ใชไ้มห้รือมือปาดใหด้า้นบนเรียบเสมอ แลว้จึงน าแบบออก (พื้น
ล่างจะใชข้ี้เถา้เพื่อป้องกนัอิฐติดกบัพื้น) จากนั้นผึ่งอิฐใหแ้หง้หมาดๆ แลว้น ามาตบแต่งใหเ้รียบร้อย
อีกคร้ังหน่ึง แลว้จึงน าเขา้เตาเผาต่อไป 

  1.2 การท าดว้ยเคร่ือง วธีิน้ีน าดินเหนียวใส่เขา้ไปในเคร่ืองอดั เคร่ืองจะท าการอดัดิน
ออกมาเป็นแท่งไดข้นาดเท่ากนัทุกแผน่ มีผวิเรียบ น าไปผึ่งใหแ้หง้หมาดและแหง้ดว้ยอากาศ แลว้จึง
น าเขา้เตาเผาต่อไป 

    2. ขั้นการผึ่งใหแ้หง้ ถา้น าอิฐท่ียงัเปียกอยูเ่ขา้เตาเผาทนัที ความช้ืนท่ีผวิจะออกเร็ว 

เกินไป อาจท าให้อิฐแตกเน่ืองจากการหดตวัเร็ว ฉะนั้นจึงตอ้งมีการผึ่งใหแ้หง้หรือแหง้เพียงหมาดๆ 
แลว้จึงน าเขา้เตาเผา 
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 3. ขั้นการเผา น าอิฐท่ีผึ่งแหง้หมาดเขา้เตาเผา โดยน าอิฐเขา้ไปเรียงเป็นชั้นๆ อิฐท่ีน าเขา้
เตาเผาคร้ังหน่ึงๆ ประมาณ 5000 – 10000 กอ้น จากนั้นใชแ้กลบคลุมอิฐทั้งหมดใหมิ้ด แกลบท า
หนา้ท่ีเป็นเช้ือเพลิงในการเผา ความร้อนจะเพิ่มข้ึนทีละนอ้ยจนถึงความร้อนสูงสุด และลดต ่าลง
ตามล าดบัจนเยน็ใชเ้วลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ แลว้จึงน าอิฐออกจากเตา    

 4. ลกัษณะของอิฐท่ีดี 

          1. มีรูปร่างเรียบร้อยดี ไม่แอ่นปิดหรือไม่มีขอบขรุขระมากทุกเหล่ียมไดฉ้าก 

 2. สุกสม ่าเสมอตลอดทั้งแผน่ 

 3. มีความเหนียวไม่แตกหกัง่าย 

  4. มีขนาดโตเท่ากนัทุกกอ้น (โดยเฉล่ีย) 
          5. เม่ืออิฐหกัออกจะเห็นเน้ือภายในคลา้ยหินและแน่นมากไม่มีรูพรุนหรือรอย

แตกร้าว 

 6. มีสีสม ่าเสมอตลอดทั้งแผน่ 

 7. ไม่ดูดน ้าเกิน 10% ของน ้าหนกัอิฐเม่ือแช่น ้าไว ้24 ชัว่โมง 

 8. เคาะฟังเสียงดู มีเสียงแกร่งคลา้ยโลหะ 

 5. ชนิดของอิฐ ในงานก่อสร้างอิฐท่ีนิยมใชก้นัอยูไ่ดแ้ก่ 

 5.1 อิฐประดบัเป็นอิฐท่ีท าจากดินเหนียวโดยใชเ้คร่ืองอดัใหเ้ป็นรูปร่าง อิฐชนิดน้ีมี
เน้ือเรียบ และแขง็แรงรับน ้าหนกัไดดี้ใชก่้อก าแพงโชวไ์ม่ตอ้งฉาบ ปูนจะมีอกัษรยอ่บนแผน่อิฐ เช่น 
บ.บ.ท. (บางบวัทอง) บ.ป.ก. (บางปะกง) 

         5.2 อิฐโปร่งเป็นอิฐท่ีท าจากดินเหนียวโดยใชเ้คร่ืองอดัให้เป็นรูปร่างเช่น เดียวกบัอิฐ
ประดบัแต่ตรงกลางแผน่จะออกแบบใหเ้ป็นช่องหลายช่อง เพื่อใหมี้น ้าหนกันอ้ยลงอิฐชนิดน้ีจะมี
น ้าหนกัเบาแต่จะมีความแขง็แรงดีใชใ้นการก่อก าแพงต่างๆ 

          5.3 อิฐมอญเป็นอิฐท่ีท าจากดินเหนียวหรือดินโคลนผสมกบัแกลบ 10% หรือข้ีเถา้อิฐ 
มอญท่ีข้ึนรูปดว้ยแรงคนรูปร่างไม่ค่อยเรียบร้อยนกันิยมกนัมากราคาถูกเหมาะ ส าหรับก่อก าแพงอิฐ
ท่ีจะตอ้งฉาบปูน ปัจจุบนัไดมี้การน าเคร่ืองจกัรมาใชใ้นการข้ึนรูป ท าใหไ้ดรู้ปร่างของอิฐท่ีเรียบร้อย
ข้ึน มีขนาดเท่ากนัทุกกอ้นใชก่้อผนงัโชวไ์ด ้

   5.4 อิฐทนไฟเป็นอิฐท่ีท าจากดินเหนียวท่ีมีส่วนผสมของอลูมิน่าและซิลิกา้โดย ใช้
เคร่ืองอดัใหเ้ป็นรูปร่างเป็นอิฐท่ีใชใ้นการสร้างเตาต่างๆ เช่นเตาถลุงแร่ เตาหลอมโลหะ อิฐทนไฟ
เป็นอิฐท่ีทนความร้อนไดสู้งมากมีเน้ือละเอียดแน่นแขง็แรง 
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8. หลกัการก่ออฐิ 

1. การก่ออิฐจะตอ้งวางอิฐซอ้นกนั ใหร้อยต่อไม่ตรงกนัในชั้นติดกนั เพราะวา่การก่อ
สลบักนัจะท าใหมี้การยดึกนัแน่นหนาและช่วยถ่ายเทน ้าหนกัหรือเฉล่ียแรงท่ีมากระท าบนส่วนใด
ส่วนหน่ึง 

2. ปูนก่อจะตอ้งใหหุ้ม้อยูโ่ดยรอบของแผน่อิฐเพราะปูนจะเป็นตวัประสานอิฐใหย้ดึเกาะ
ประกอบกนัไดต้ามลกัษณะท่ีตอ้งการ 

3. อิฐทุกกอ้นก่อนน ามาก่อตอ้งแช่น ้าให้อ่ิมตวัก่อน เพราะวา่เพื่อป้องกนัไม่ใหดู้ดน ้าจากปูน
ก่อ เพื่อช่วยชะลา้งฝุ่ นและส่ิงสกปรกต่างๆ จากกอ้นอิฐ 

4. ปูนก่อตอ้งมีความเหลวพอดี 

5. อิฐท่ีน ามาใชใ้นการก่อตอ้งมีเหล่ียมมุมครบไม่ช ารุด 

6. ก่อนการก่ออิฐตอ้งมีการจบัฉาก ด่ิง ใหไ้ดร้ะยะตลอดเวลาในการก่อ 

7. ตอ้งท าการก่ออิฐจากมุมก่อน 

9. การค านวณอิฐในงานปูน 

ก่อนการค านวณจ าเป็นตอ้งทราบขนาดของอิฐท่ีเราตอ้งการท่ีจะใชเ้ม่ือเราทราบรายละเอียด
ท่ีเราตอ้งการแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้คือขนาดของพื้นท่ี  หลงัจากนั้นจึงเร่ิมค านวณหาจ านวนอิฐต่อพื้น  
ท่ีท่ีเราน าไปใช ้ตวัอยา่งเช่น ตอ้งการท่ีจะใชอิ้ฐบล๊อค จะตอ้งทราบขนาดของอิฐบล๊อคก่อน คือ 
กวา้ง 19 เซนติเมตร ยาว 39 เซนติเมตร หนา 7 เซนติเมตร และพื้นท่ีท่ีตอ้งการน าอิฐไปใช ้มีขนาด 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 4 เมตร 

การค านวณเร่ิมท่ีดา้นกวา้ง เท่ากบั 100 เซนติเมตร หารดว้ย 19 เซนติเมตร เท่ากบัอิฐ 5.3 
กอ้นและดา้นยาว เท่ากบั 400 เซนติเมตร หารดว้ย  39 เซนติเมตร เท่ากบั 10.3 กอ้น  ดงันั้นจะตอ้งใช้
อิฐบล๊อคเท่ากบั 5.3 คูณดว้ย 10.3 เท่ากบั 55 กอ้น 

  

10. การบ่มคอนกรีตหรือปูน 

วธีิบ่มมีหลายวธีิโดยใชน้ ้าฉีด หรือผา้กระสอบท่ีเปียกช้ืน ทรายเปียก แผน่พลาสติก หล่อน ้า 
เป็นตน้ เพื่อการชะลอการแข็งตวัของคอนกรีตใหแ้ขง็ตวัอยา่งชา้ๆ และพร้อมๆ กนั 

 

11. สรุปประจ าบท 

 งานปูนเป็นถือวา่มีส าคญัท่ีตอ้งรู้จกัเพราะในทางการเกษตรมีความจ าเป็นท่ีตอ้งน าไปใช้
ประโยชน์หลายดา้น เช่น พื้นอาคาร โรงเรือนปลูกพืช ท าเป็นท่ีขยายพนัธ์ุพืชหรือแมแ้ต่ท่ีอยูอ่าศยั
ในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมาก โดยเฉพาะทางการเกษตรจะตอ้งเรียนรู้พื้นฐานงานปูนจะตอ้งมี
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องคป์ระกอบอตัราส่วนอะไรและมีปัจจยัอ่ืนๆ ของงานปูนอีกหรือไม่ รวมไปถึงเร่ืองการค านวณ
ส่วนประกอบในงานปูน เพื่อการประมาณราคาเบ้ืองตน้ต่อไปได ้หรือท่ีส าคญัทางดา้นเทคนิคการ
ปฎิบติัการทางดา้นพื้นฐานงานปูน เป็นตน้ 

12. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท  
1. งานปูนหมายถึง 

 2. จงบอกช่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานปูนมาใหถู้กตอ้งอะไรบา้ง 

 3. จงบอกประเภทของปูนชีเมนตมี์ก่ีประเภทอะไรบา้ง 

 4. ปูนก่อปูนฉาบ หมายถึง 

 5. อตัราส่วนผสมปูน 1:2:4 หมาถึง 

 6. จงบอกขนาดมาตรฐานของอิฐมอญและอิฐบล๊อคมาให้ถูกตอ้ง 

 7. ท าไมจึงตอ้งมีการบ่มคอนกรีต 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 6 

 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายความส าคญัของงานไมท่ี้ใชใ้นทางการเกษตรได้ 
2. สามารถบอกประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานไมไ้ด ้

3. สามารถอธิบายวธีิการเขา้ไมแ้บบต่างๆ ได ้

4. สามารถบอกส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารไมไ้ด ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. เคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใชใ้นงานไม ้

2. การเขา้ไม ้

3. การต่อไม ้

4. โครงสร้างไมอ้าคาร 

  

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6. ปฏิบติัตามใบงาน  
 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสาร บทท่ี 6 งานไมแ้ละลกัษณะของโครงสร้างของไม ้

   3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 
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การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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   บทที ่6 

                  งานไม้และลกัษณะของโครงสร้างของไม้ 

 

ไมเ้ป็นปัจจยัในการท าเกษตรหรืองานทางดา้นอ่ืนๆ หลายดา้นตามความตอ้งการในการใช้
โดยเฉพาะการน ามาใชใ้นการท าเคร่ืองมือ หรือการน ามาใชใ้นการท าท่ีอยูอ่าศยัแบบต่างๆ แต่ไมมี้
ขอ้ท่ีเสียเปรียบไม่เหมือนกบังานดา้นโลหะหรือคอนกรีตเพราะไมต้อ้งการความประณีตในการท า
มากกวา่ฉะนั้นในงานพื้นฐานทางดา้นงานไมจ้  าเป็นตอ้งฝึกการเรียนรู้หลายดา้น เช่น ความรู้เร่ืองไม ้
เคร่ืองมือ การปฎิบติังาน เป็นตน้ ดงันั้นงานไมท่ี้จ าเป็นต่อการน าไปใช ้ทางดา้นการเกษตรนั้น
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเรียนรู้หลายดา้นดงัน้ี 

 

1. เคร่ืองมือพืน้ฐานทีใ่ช้ในงานไม้ 

 แบ่งออกไดเ้ป็นดงัต่อไปน้ี 

1.  เคร่ืองเขียน (Geometrical  Tools  ( เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็นในงานก่อสร้างพอจ าแนกไดด้งัน้ี  

 1.1 ดินสอด า Pencil  เป็นดินสอช่าง มีลกัษณะเป็นรูปวงรีแบน เหมาะในงานท า
เคร่ืองหมาย แบ่งระยะไม ้และใชใ้นการตีเส้นสั้นๆ 

 1.2 ดินสอแรงเงา  Marking  Crayon เป็นดินสอท่ีมีไส้อ่อนด า เหมาะกบังานรูปร่าง แต่ง
รูปไมค้อนกรีต และใชท้  าเคร่ืองหมายส าหรับตดัหรือเจาะ  

 1.3 วงเวยีนขาแหลม Wing  Compassed  ลกัษณะเป็นวงเวยีนเรรมดา มี 2 ขา เหมาะ
ส าหรับงานสร้างรูป หาเส้นโคง้ กลม  และการแบ่งรูป 

 1.4 ชอร์ค Chalk  เป็นชอร์คเรรมดาท่ีใชเ้ขียนบนกระดานด า  ใชใ้นการเขียนรูปร่าง ท า
เคร่ืองหมาย และก าหนดจุดบนช้ินงาน 

2. เคร่ืองวดั Measuring Tools  เคร่ืองมือท่ี เป็นเคร่ืองมือวดัท่ีใชห้ามุม ระยะความกวา้ง ยาว 
ลึกหรือหนา เคร่ืองมือท่ีนิยมใชมี้ดงัน้ี 

 2.1 ขอขีดไม ้Marking Guage มีรูปร่างลกัษณะประกอบดว้ยไม ้2 ท่อน ส่วนท่ีแกนจะมี
ลกัษณะเป็นเหล่ียมหรือวงกลม ตรงปลายไมฝั้งตะปูเอาไวเ้พื่อใชท้  าเคร่ืองหมายบนเน้ือไม ้ดงัแสดง
ในภาพท่ี 59  

                                                                   
                                                ภาพท่ี 95 แสดงลกัษณะขอขีดไม ้ 
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ภาพท่ี 96 แสดงลกัษณะฉากแบบต่างๆ 

 ท่ีมา: http://www.thaider.com/homepro/10890 

 

                                                            

ภาพท่ี 97 แสดงลกัษณะเคร่ืองมืองานไม ้                          ภาพท่ี 98  แสดงลกัษณะเคร่ืองมือรวม  
ท่ีมา: http://www.vcharkarn.com/vblog/116163/9           ท่ีมา: http://www.bloggang.com/data/   

 

                  2.2 ฉาก Square  ฉากเป็น ฉากตาย มีหลายลกัษณะรูปแบบดว้ยกนั เช่น บนบรรทดั  ใช้
ส าหรับวดัขนาดและมุม เป็นตน้ บรรทดักบัดา้มฉากท าดว้ยโลหะมีเสกลอยู ่ดงัแสดงในภาพท่ี 96 

 2.3 ลูกด่ิง Plumb boob ลูกด่ิงท าดว้ยโลหะมีรูปร่างปลายแหลมเรียวใชส้ าหรับทั้งด่ิงหา
ระดบั เช่น การตั้งเสา งานอิฐ และงานเล็งแนว เป็นตน้  

 2.4 ตลบัเมตร Tapemeasure ตลบัเมตรท าดว้ยโลหะเป็นแผน่บางๆ มีขนาดยาว 1-5 เมตร 
มีรูปร่างเป็นตลบัรูปวงกลม ใชว้ดัระยะต่างๆ ในงานก่อสร้าง              
 2.5 ระดบัน ้า Level มีรูปร่างเป็นรูปส่ีเหล่ียม กรอบท าดว้ยไมห้รือโลหะ มีทั้งวางอยู่
แนวนอนและแนวตั้ง ใชส้ าหรับหาระดบัเพื่อตั้งวงกบ และชนิดหลอดเด่ียวและหลอดคู่วางคาน                          
                   2.6 เชือก Yarm ท  าจากดา้ยฟอกหรือไนลอนก็ไดมี้หลายสี รูปทรงกลม ใชส้ าหรับท า
ฉาก และหาต าแหน่งศูนยใ์นท่ีต่างๆ และใชช่้วยในการท าผงัอาคาร       

3. เคร่ืองมือตดั Cutting tools  

 เคร่ืองมือตดั มีความส าคญัมากส าหรับการปฏิบติังานช่างไมก่้อสร้าง เพราะจ าเป็นตอ้ง 
ใชเ้คร่ืองมือเพื่อตดัไมอ้ยูบ่่อยคร้ัง เคร่ืองมือตดัท่ีนิยมใชก้นัสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

http://www.thaider.com/homepro/10890
http://www.vcharkarn.com/vblog/116163/9
http://www.bloggang.com/data/is-sa-ra/picture/
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 3.1 เล่ือยโกรก Rip Saw เป็นเล่ือยชนิดหน่ึงของเล่ือยลนัดา มีประโยชน์ในการผา่ไมต้าม
เส้ียนไมมี้ฟันหยาบและมีมุมของฟันรวม 60 องศา ลาดไปขา้งหนา้ 8 องศา ไปขา้งหลงั 52 องศา 

    3.2  เล่ือยตดั Crss  cut saw เล่ือยท่ีจดัอยูใ่นจ าพวกเล่ือยลนัดามีจ านวนฟันมากกวา่เล่ือย
โกรก ใชส้ าหรับตดัไมท้างขวางมีมุมฟันรวมกนั 60 องศา ลาดยาวเท่ากนั 15 องศา ไปขา้งหนา้และ 
45 องศา ไปขา้งหลงั  

 3.3 เล่ือยฉลู Coping  saw เป็นเล่ือยท่ีมีกรอบเหล็กเป็นเส้นโคง้ เปล่ียนใบเล่ือยไดเ้หมาะ
กบังานฝีมือในงานศิลปะ และใชเ้ล่ือยไมท่ี้ไม่หนาและแขง็จนเกินไป เช่น ไมอ้ดั ไมฉ้ าฉา และ      
ไมบ้รอนซ่า เป็นตน้  

 3.4  เล่ือยชุด Nest saw เล่ือยชุดน้ีมีหลายขนาดประโยชน์ท่ีใชต้ดัไมท่ี้ไม่แขง็มากนกั จดั
อยูใ่นเล่ือยประเภทตกแต่ง 

 3.5 เล่ือยอก Tuning  saw โครงของเล่ือยอกประกอบดว้ย มือจบัรัดเกลา้ และสกรูท่ีใช้
บงัคบัใบเล่ือยใหแ้น่น เล่ือยอกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือฟันละเอียด และฟันหยาบ เล่ือยอกเหมาะ
กบังานท่ีใชฝี้มือ  

                               
ภาพท่ี 99 แสดงลกัษณะเล่ือยลนัดา 

                                     ท่ีมา:  http://www.thaisafetywork.com 

 

  4. เคร่ืองมือเฉพาะ  เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานช่างไมก่้อสร้างมีดงัน้ี 

 1. กบ Planc เป็นเคร่ืองมือช่างไมส้ าหรับไสและปรับแต่งผวิใหเ้รียบไดข้นาดตาม 

ตอ้งการ กบท่ีใชใ้นงานช่างไม่มีหลายชนิดแต่ละชนิดก็เหมาะส าหรับงานแต่ละอยา่งท่ีนิยมใชก้นั
ทัว่ไปมีดงัน้ี 

        1.1. กบลา้ง กบชนิดน้ีงานส่วนใหญ่ใชส้ าหรับไสไมใ้นการปลูกสร้างและไสลา้งหนา้
ไมท่ี้ขรุขระใหเ้รียบ ความลาดของใบกบประมาณ 45-50 องศา 

         1.2. กบผวิ ใชส้ าหรับไสไมท่ี้กบลา้งไสมาแลว้ใหเ้รียบยิง่ข้ึนความละเอียดของใบกบ 
ประมาณ 55-60 องศา 

     1.3. กบบงัใบ ท าหนา้ท่ีส าหรับบงัใบไมรู้ปร่างคลา้ยกบลา้งแตกต่างกนัท่ีรางกบเพื่อ 
บงัใบรางไวด้า้นหน่ึง มีประโยชน์ส าหรับบงัใบ ไมพ้ื้น วงกบ ประตู หนา้ต่าง และเคร่ืองเรือนต่างๆ 

        1.4. กบราง ประกอบดว้ยไมส้องอนัยดึติดกนัดว้ยมือจบั 2 อนัใชส้ าหรับท าร่องหรือ
ราง ส าหรับใส่กระจก ใบกบมีขนาด 1/8-3/8 น้ิว 

http://www.thaisafetywork.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1/
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2. ส่ิว Chisels ส่ิวเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้จาะ หรือตกแต่งเพื่อประกอบเขา้ไมด้ว้ยกนั แบ่งตาม
ลกัษณะการใชง้านไดด้งัน้ี 

 2.1 ส่ิวปากบาง ใชส้ าหรับแต่งรูเดือย แต่งปากไม ้หรือเจาะตะปูเกลียว ซ่ึงสามารถใช้
เจาะรูไดเ้หมือนกนั แต่ควรเจาะอยา่งระมดัระวงั เพราะส่ิวปากบางหกัง่ายมาก มีขนาดตั้งแต่ 1/8-1 
น้ิวคร่ึง ขนาดท่ีใชง้านไมส่้วนมากมีขนาด 3/8-1 น้ิวคร่ึง  

 2.2 ส่ิวเล็บมือ มีรูปร่างคลา้ยเล็บมือ ใชส้ าหรับเจาะส่วนโคง้ต่างๆ มีขนาดตั้งแต่ 1/4 - 

1/2  น้ิว 

3. ปากกาจบัไม ้Vise Clamp เป็นเคร่ืองท่ีใชเ้พื่อท าการบีบหรือจบัไมเ้พื่อท างานสะดวก  
และความประณีตเรียบร้อย ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปมีดงัน้ี  

 3.1 ปากกาจบั ส่วนมากจะเป็นปากกาท่ียดึกบัหวัโตะ๊ใชส้ าหรับบีบไมเ้พื่อท าการตกแต่ง
รูปใหไ้ดต้ามตอ้งการ ใชใ้นการตกแต่งเคร่ืองมือ เช่น ดดัฟันเล่ือย ตะไบฟันเล่ือย เป็นตน้ 

 3.2  แม่แรงอดัไมมี้ลกัษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 3-5 ฟุตใชง้านอดัไมท่ี้มีเน้ือท่ีกวา้งและ 
ประกอบพื้นไมใ้หแ้น่นแขง็แรง เช่น พื้นบา้น พื้นโตะ๊ และพื้นเกา้อ้ี เป็นตน้ 

 3.3 ปากกาตวัซี C-Clamp ใชส้ าหรับอดัไมเ้ล็กๆ เพื่อใชก้ดหรือบงัคบัไวเ้พื่อสะดวก ใน
การตดั 

4. ไขควง Screw Driver  ไขควงใชส้ าหรับขนัตะปูเกลียว เพื่อจบัยดึ มีอยู่ 2 ชนิด ตาม
ลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ ไขควงปากแบนใชก้บัตะปูเกลียวแบบร่องตรง และไขควงปากแฉ ใชก้บั
ตะปูเกลียวแบบร่องกากบาท 

5. สวา่น Drills สวา่นใชส้ าหรับเจาะไมเ้พื่อการจบัยึดดว้ยสลกัเกลียว หรือเจาะท าตะปูท่ี
นิยมใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ สวา่นขอ้เสือ สวา่นมือ และบิดหลา 

6. คอ้น Hammers เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับตอกหรือถอดตะปู หรือใชค้อ้นตอกส่ิวท่ีนิยม
ใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ คอ้นหงอน ใชส้ าหรับตีตะปู ถอนตะปู และคอ้นไม ้ใชส้ าหรับตอกส่ิว และตอก
อดัไมใ้นการเขา้ไม ้

7. คดัชุน Saw Set  คนัชุนใชส้ าหรับงานคดัคลองเล่ือยมีรูปร่างเป็นเหล็กเจาะร่องไวข้า้งๆ มี
ทั้งขนาดเล็กใหญ่ เวลาคดัชุนตอ้งเลือกร่องใหเ้หมาะกบัฟันเล่ือยแต่คดัชุนแบบใหม่นั้นมีรูปร่าง
คลา้ยคีม ซ่ึงสามารถปรับแต่งใหค้ดัคลองเล่ือยไดดี้กวา่แบบเดิม 

8. เหล็กส่งตะปู Nail Set เหล็กส่งตะปูใชส้ าหรับตอกหวัตะปู ใหห้วัจมเขา้ไปเน้ือไมเ้พื่อ
สะดวกในการตกแต่งทาสีหรือในการไสผวิหนา้ของไม ้
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9. หินลบัเคร่ืองมือ เป็นหินรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีอยู ่2 หนา้คือ หนา้หยาบ และหนา้ละเอียด 
หนา้หยาบใชส้ าหรับเคร่ืองมือท่ีคมและหนามากๆ ส่วนหนา้ละเอียดใชส้ าหรับเคร่ืองมือท่ีเกือบจะ
คมแลว้และใชส้ าหรับการลบัคมส่ิวหรือใบกบ 

 

2. การเข้าไม้ 

การน าไมม้าประกอบกนัเพื่อใหเ้กิดมุมหรือเป็นรูปทรงต่างๆ วเีิการประกอบไมด้งักล่าว 
ไม่วา่จะเป็นการชนกนัตามแนวนอนและแนวตั้งเป็นมุมฉาก หรือไม่ฉากก็ตามเราเรียกกนัวา่ “การ
เขา้ไม”้ การเขา้ไมมี้ลกัษณะต่างๆ ตามงานท่ีท าดงัน้ี 

1. การเขา้ไมใ้นงานโครงสร้าง งานโครงสร้างท่ีใชไ้มเ้ป็นวสัดุในการก่อสร้างการเขา้ไมเ้พื่อ
ใชใ้นงานโครงสร้างเป็นส่ิงส าคญัเพราะอาคารต่างๆ จะตอ้งมีโครงสร้างท่ีมัน่คงแขง็แรง และ
ปลอดภยัวเีิการเขา้ไมใ้นงานโครงสร้างมีดงัน้ี 

 1.1 การเขา้ชน ลกัษณะการเขา้ไมแ้บบการเขา้ชนมี 3 แบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ การเขา้ชนฉาก
โดยวางไมส้องท่อนใหเ้กิดมุมฉากต่อกนั การเขา้ชนโดยการท ามุมไมท่ี้ชนกนัใหต้ ่ากวา่ 90 องศา
และการบากเขา้ชนฉากจะตอ้งบากไมอี้กอนัหน่ึงฝังเขา้ไปในรูปตวั (U( 

 1.2 การเขา้บากไม ้ลกัษณะการเขา้ไมแ้บบการเขา้บากไมมี้ 3 แบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ การ
บากตรง โดยบากปลายไมท้ั้งสองอนั การบากหางเหยีย่ว โดยบากปลายไมใ้หเ้ห็นเป็นรูปหางเยีย่ว 
และการบากหางเหยีย่วทางเดียว โดยการบากไมใ้หเ้ป็นรูปหางเหยีย่วทางเดียว 

 1.3 การเขา้เดือย เป็นลกัษณะการเขา้ไมโ้ดยการโกรกไม่รอบตอนปลายของท่อนหน่ึง
เป็นเดือย อีกท่อนหน่ึงเจาะใหเ้ป็นรู 

 1.4 การเขา้ฝัง เป็นลกัษณะการเขา้ไมโ้ดยการบากหวัไมแ้ลว้ฝังเขา้ไปทั้งแท่ง 

2. การเขา้ไมใ้นงานประณีต ในการท าเคร่ืองเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ไมน้ั้น เน่ืองจากช้ินงาน
ประเภทน้ีนอกจากจะตอ้งการความแขง็แรงแลว้ยงัตอ้งสวยงามและประณีต  ดงันั้นการเขา้ไมจึ้งตอ้ง
ใชค้วามประณีตมาก  ซ่ึงมีวเีิการเขา้ไมใ้นงานประณีตดงัน้ี 

 2.1 การเขา้บากชน เป็นลกัษณะการเขา้ไมโ้ดยการแต่งริมไมแ้ลว้น ามาชนกนัใหส้นิทกนั  
    2.2 การเขา้บ่า เป็นลกัษณะการเขา้ไมโ้ดยบากปลายไมด้า้นหน่ึง เพื่อใหป้ลายไมอี้กดา้น

หน่ึงฝังไดส้นิท 

 2.3 การเขา้ล้ิน เป็นลกัษณะการเขา้ไมโ้ดยการเขา้ไมข้า้งหน่ึงท าเป็นล้ินฝังเขา้ไปใน
ปลายไมท่ี้เซาะร่องแลว้ 

 2.4  การเขา้ล้ินหางเหยีย่ว เป็นลกัษณะการเขา้ไมโ้ดยปลายไมข้า้งหน่ึงท าเป็นล้ินหาง
เหยีย่ว แลว้ฝังเขา้ไปในปลายไมท่ี้เซาะร่องรูปหางเหยีย่วเอาไว ้ดงัแสดงในภาพท่ี 100 
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ภาพท่ี 100  แสดงลกัษณะการเขา้ไมแ้บบหางเหยีย่ว 

                                      ท่ีมา: http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay 

  

                  2.5  การเขา้บงัใบ เป็นลกัษณะการเขา้ไมท่ี้คลา้ยกบัลกัษณะการเขา้ล้ินแต่ปลายไมต้ดั
เป็นบงัใบ 

 2.6 การเขา้ปากกบ เป็นลกัษณะการเขา้ไมโ้ดยการตดัปลายไม ้45 องศา น ามาประกบเขา้
ดว้ยกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 101 

3. การเขา้ไมแ้บบมุมหางเหยี่ยว  งานไมท่ี้มีจ านวนมากหรือท าเป็นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
การผลิตโตะ๊ เกา้อ้ี และเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีท าดว้ยไม ้เป็นตน้ การเขา้ไมแ้บบมุมหางเหยีย่วจะใชก้บั
งานลกัษณะน้ีมาก วเีิการเขา้ไมแ้บบมุมหางเหยีย่วมีดงัน้ี 

    3.1 การเขา้มุมหางเหยีย่วเรรมดา เป็นลกัษณะการเขา้ไม ้โดยการโกรกไมท้ั้งสองแผน่
ใหเ้ป็นรูปหางเหยีย่วแลว้น าเขา้มาประกอบกนั ดงัแสดงในภาพท่ี 102 

     3.2 การเขา้มุมหางเหยีย่วแบบมีบ่ารับ เป็นลกัษณะการเขา้ไมท่ี้คลา้ยกบัการเขา้มุมหาง
เหยีย่วแบบเรรมดาแต่ไม่เขา้ทะลุมาอีกดา้นหน่ึง 
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ภาพท่ี 101 แสดงลกัษณะการเขา้ไม ้

          ท่ีมา: http://www.woodworking.inthai.co 
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ภาพท่ี 102 แสดงลกัษณะการเขา้ไมด้ว้ยวธีิต่างๆ 

ท่ีมา: http://www.thaisafetywork.com 

 

3. การต่อไม้ 

การต่อไม ้หมายถึง การเช่ือมระหวา่งไมโ้ดยขยายไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อใหมี้ขนาดมาก
ข้ึนทั้งความยาว ความกวา้ง และความหนา การต่อไมมี้ลกัษณะต่างๆ ตามงานท่ีท าดงัน้ี 

1. การต่อไมส้ าหรับโครงสร้าง งานโครงสร้างเป็นงานท่ีตอ้งการความมัน่คงแขง็แรง 
โดยเฉพาะโครงสร้างท่ีท าดว้ยไมจ้ะไม่นิยมใชไ้มท่ี้ต่อในการท าโครงสร้าง  แต่หากมีความ
จ าเป็นตอ้งต่อไมส้ าหรับโครงสร้างควรใชว้เีิดงัต่อไปน้ี 

  1.1 การต่อไมส้ าหรับรับแรงดนั การต่อไมใ้นลกัษณะน้ีจะค านึงถึงลกัษณะการรับ
แรงดนัท่ีเกิดข้ึนภายในโครงสร้าง รูปแบบการต่อไมส้ าหรับแรงดนัมีดงัน้ี 

          1.1.1 การดามไม ้เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยการตดัไมม้าชนกนัใหส้นิทแลว้ตีไม้
ขนาบทั้งสองดา้น 
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        1.1.2 การต่อบากคร่ึง เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยบากปลายไมท้ั้งสองดา้นแลว้น ามา
ต่อชนกนั  

      1.1.3 การต่อบากหางเหยีย่ว เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยการบากปลายไมเ้ป็นรูปหาง
เหยีย่ววางต่อบากหางเหยีย่ว 

         1.1.4 การต่อบากและดาม เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยการบากปลายไมท้ั้งสองดา้น
น ามาชนกนัแลว้ตีไมข้นาบขา้ง  

1.2. การต่อไมส้ าหรับรับแรงดึง การต่อไมใ้นลกัษณะน้ีค านึงถึงลกัษณะการรับแรงดึงท่ี
เกิดข้ึนภายในโครงสร้าง รูปแบบการต่อไมส้ าหรับแรงดึงมีดงัน้ี 

 1.2.1 การต่อบากขอปลายไม ้ เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยบากเป็นขอน ามาชนกนั แลว้ตี
ไมข้นาบขา้ง 

   1.2.2 การต่อบากขอทแยง เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยบากปลายไมเ้ป็นรูปขอทแยงแลว้
น ามาชนกนั 

2. การต่อไมใ้นงานประณีต 

 ช่างท่ีมีความช านาญ จะมีความประณีตมากในการต่อไม ้โดยเร่ิมตั้งแต่การพิจารณาเลือก
ไม ้สีของไมแ้ละลายไมท่ี้ไมแ่ตกต่างกนั เม่ือท าการต่อไมแ้ลว้จะไม่ปรากฏรอยต่อไมใ้หเ้ห็นได้
ชดัเจน รูปแบบการต่อไมใ้นงานประณีตมีดงัน้ี 

 2.1 การเพลาะไมฝั้งตะปูเป็นเดือย ลกัษณะการต่อไมโ้ดยการแต่งริมไมใ้หต้รงแลว้น ามา
ต่อกนัโดยตะปูเป็นเดือย 

   2.2 การเพลาะไมฝั้งตะปูเกลียว  เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยเจาะขา้งไมเ้ป็นรูป
สามเหล่ียม ใส่ตะปูเกลียว 

                 2.3 การเพลาะไมแ้บบบงัใบ  เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยการท าบงัใบท่ีริมไมท้ั้งสองขา้ง
แลว้น ามาประกบกนั 

    2.4 การเพลาะไมแ้บบไม่เขา้ล้ิน  เป็นลกัษณะการต่อไมโ้ดยใหไ้มแ้ผน่หน่ึงเป็นล้ินอีก 

แผน่หน่ึงเซาะร่องแลว้น ามาประกบกนั 

ส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งระมดัระวงัการเขา้ไม ้และการต่อไม ้คือ ชนิดของไมส้ามารถเขา้หรือต่อ
ไดห้รือไม่ ควรใชไ้มเ้น้ือแน่นแขง็และเหนียว การใชเ้คร่ืองมือในการไส เจาะ และถากไม ้เคร่ืองมือ
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน   การประกอบไมค้วรใชเ้คร่ืองช่วยจบัยดึใหม้ัน่คง ก่อนน าการยดึใหแ้น่น
ดว้ยตะปูหรือสกรู 
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4. โครงสร้างอาคารไม้ 

โครงสร้างอาคารไม ้เปรียบเทียบไดก้บัโครงกระดูกของมนุษย ์ซ่ึงท าหนา้ท่ีช่วยรับน ้าหนกั
ท่ีเกิดข้ึนจากส่วนประกอบต่างๆ โครงสร้างของอาคารในเขตร้อนช้ืนนิยมเปิดผนงัโล่งใหล้มและ
แสงผา่นไดส้ะดวก ยกใตถุ้นสูง เพื่อใหพ้น้น ้าท่วม และความช้ืนจากดิน บา้นทรงไทยจะใช้
โครงสร้างไมเ้ป็นหลกั สามารถแบ่งส่วนประกอบโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน ดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. ส่วนรากฐานของอาคาร ส่วนรากฐานของอาคาร เป็นส่วนท่ีรับน ้าหนกัทั้งหมด 
ประกอบดว้ย เขม็ราก คอนกรีตทบัหวัเข็ม ฐานราก และตอม่อ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.1 เขม็ราก Foundation pil  เป็นส่วนท่ีตอกลงไปในดิน เพื่อรับน ้าหนกัของอาคารใน
ท่ีดินใตอ้าคารไม่สามารถรับน ้าหนกัไดท่ี้นิยมใชใ้นการก่อสร้างมี 3 ชนิด ไดแ้ก่ เขม็ไม ้เขม็
คอนกรีตเสริมเหล็ก และเขม็เหล็ก ขนาดของเขม็ มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3-8 น้ิว และยาว 3-18 เมตร
 1.2 คอนกรีตทบัหวัเขม็ (Lean Concrete( เป็นคอนกรีตท่ีเททบัหวัเขม็ใหเ้ป็นฐานหนา
ดว้ยคอนกรีตหยาบ หรือเรียกวา่ “คอนกรีตเร็ว” อตัราส่วน 1:3:5 ประกอบดว้ยปูนซีเมนต ์1 ทราย
หยาบ 3 ส่วน และหิน 5 ส่วน การเทคอนกรีตทบัหวัเขม็ เพื่อรับน ้าหนกัอาคารถ่ายลงสู่ตวัเขม็มิให้
รวน ขนาดของคอนกรีตหยาบใชค้วามหนาตั้งแต่ 7-15 เซนติเมตร 

 1.3 ฐานราก Foundation เป็นส่วนท่ีอยูล่่างสุดของอาคารเพื่อรองรับน ้าหนกัจากคานลงท่ี
เสาก่อน และก่อนท่ีจะถ่ายอาคารทั้งหมด ซ่ึงระบบการท างานนั้นเร่ิมจากถ่ายน ้าหนกัลงพื้นดินนั้น
ถ่ายน ้าหนกัผา่นฐานราก และเน่ืองจากอาคารแต่ละประเภทนั้นมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัจึงท าใหมี้ 
การก าหนดฐานรากในการก่อสร้างใหมี้หลากหลายประเภท ฐานรากของอาคารท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป
เป็นฐานรากแบบ Spread footing ซ่ึงไม่มีเสาเขม็ 

 1.4 ตอม่อ Column เป็นส่วนท่ีฝังลึกลงไปในดิน และยาวข้ึนมาจนถึงพื้นชั้นล่างตอม่อ
ท าหนา้ท่ีต่อเสาไมใ้ตพ้ื้นชั้น (ค.ส.ล( ตอม่อน้ีเป็นส่วนใหญ่มกัจะเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อกนั
มิใหเ้สาไมต้อนบนซ่ึงเป็นไมเ้น้ืออ่อนสัมผสัดิน จึงใชต้อม่อฝังลงไปในดินและโผล่หวัตอม่อข้ึนมา
ต่อกบัเสาไม ้ขนาดของตอม่อ ตั้งแต่ 5x6 น้ิว ถึง 8x8 น้ิว 

2. ส่วนตวัอาคาร ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1 เสา Post เป็นส่วนท่ีรองรับตวับา้นทั้งหลงัใหต้ั้งอยูบ่นฐานราก เสาน้ีจะเป็นท่อน
เดียวหรือเสาต่อกนัก็ไดต้ั้งแต่ฐานรากจนถึงหลงัคาเสามีหนา้ท่ีรับน ้าหนกัส่วนต่างๆ ของอาคารแลว้
วสัดุแขง็แรง ถ่ายลงสู่ฐานรากอีกทีหน่ึงเป็นส่วนรับน ้าหนกักดลงมาก ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใช้
สามารถรับน ้าหนกัมากๆ ไดเ้พื่อไม่ใหอ้าคารทรุดหรือพงัลง วสัดุท่ีใชท้  าเสาไดแ้ก่ไม ้2 ประเภทคือ 
เสาสั้น และเสายาว ซ่ึงประเภทของเสาหาไดโ้ดยเอาความสูงตั้งหารดว้ยขนาดหนา้แคบของเสา ถา้
ไดค้่าตั้งแต่ 1-14 เรียกวา่ “เสาสั้น” ถา้ไดค้่าตั้งแต่ 15-59 เรียกวา่ “เสายาว” 
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 2.2 คาน Beam เป็นไมท่ี้แขง็แรงท่ีติดเสาเพื่อรองรับตง และพื้นบา้น ถา้บา้นมีหลายชั้นก็
จะท าหนา้ท่ีของคาน คานมีหนา้ท่ีรองรับน ้าหนกัจาก “อเส” มีคานบนและคานล่าง คานบนเรียกวา่ 
โอนเอน โยเ้ย รับแรงอดัพื้นผา่นตง แลว้ถ่ายทอดสู่เสา และท าหนา้ท่ียดึเสาใหม้ัน่คงแขง็แรง ไม่ละ
แรงดึง ขนาดของคานมีตั้งแต่ 2x5  น้ิว 2x12  น้ิว 

 2.3 ตง  Floor joist  เป็นไมท่ี้พาดบนคาน จากคานหน่ึงไปยงัอีกคานหน่ึง ตอกตะปูติด
กบัคานหรือใชไ้มพุ้กประกอบทั้งสองขา้ง หรือขา้งใดขา้งหน่ึง หนา้ท่ีของตงท่ีรับพื้น และช่วยถ่าย
น ้าหนกัจากพื้น และน ้าหนกับรรทุกสู่คาน ขนาดของตงมีตั้งแต่ 1 ½ X 6  น้ิว – 2 X 5 น้ิว 

 2.4 พื้น Floor Plank เป็นไมท่ี้วางอยูบ่นตง โดยวเีิเรียงเป็นแผน่เรียบ อดัเขา้ร่องล้ินเตม็
พื้นท่ี ส่วนมากจะอยูบ่ริเวณชั้นสองของอาคาร 

   2.5 เคร่าฝา Wall  skeletion เ g ป็นไมช้ิ้นเล็กท่ียดึอเสกบัพื้น บางทีเรียกวา่ “เคร่าตั้ง” เคร่า
ฝา ท าหนา้ท่ีเป็นโครงใหไ้มฝ้าเกาะยดึ เพื่อเพิ่มความแขง็แรงกบัฝาลกัษณะคลา้ยกบักรอบประตู 
เพื่อใหค้งรูปเป็นหนา้ต่าง ช่วยถ่ายทอดน ้าหนกัตอนทอ้งอเสใหล้งมายงัพื้นรับตะปูท่ีติดยดึมาจากฝา
อยูไ่ด ้ขนาดของเคร่าฝามีตั้งแต่ 1 ½  x 3  น้ิวถึง 2 X 4 น้ิว วางห่างกนัประมาณ  50  เซนติเมตร 
ขนาดของเคร่าฝาจะใหญ่หรือเล็กข้ึนอยูก่บัความสูงหรือความกวา้งของห้อง 

 2.6 ไมฝ้า Wall Blank เป็นไมแ้ผน่บางๆ ท่ีติดรอบบา้นเพื่อป้องกนัภายนอก และภายใน
บา้น มีอยูห่ลายชนิด เช่น ตีทบัเกล็ด ตีบงัใบ รางล้ิน และตียนืกบัแนว เป็นตน้ ฝาไมท้  าหนา้ท่ี บงั
แดด บงัฝน บงัลม อนัตรายจากโจรผูร้้าย ตลอดจนสัตวต่์างๆ ทั้งช่วยยดึโครงสร้างให้แน่นยิง่ข้ึน 
ขนาดของไมฝ้า มีตั้งแต่ ½ X 3 น้ิว   ½ X 6  น้ิว  ¾ X 6   น้ิว 1 X 8  น้ิว ความหนาของไมท่ี้ใชจ้ะ
หนาหรือบางข้ึนอยูก่บัภูมิประเทศ      

 2.7 บานประตู Door เป็นช่องทางส าหรับเขา้ออก รูปร่างโดยมากมกัจะเป็นรูปส่ีเหล่ียม
แบบลูกฟูก  และแบบเซาะร่องตวัว ี ประตูท าหนา้ท่ีเป็นช่องทางส าหรับเขา้ออกและปิดกนัคนเขา้
ออกได ้ เปิดใหค้นและอากาศผา่นได ้ระบายอากาศได ้ ขนาดของประตู ข้ึนอยูก่บัช่องวงกบประตู
จะเป็นบานเด่ียวหรือบานคู่ก็ได ้

 2.8  บานหนา้ต่าง Window เป็นช่องฝามีบานเปิดปิดหรือบานเล่ือน บานเกล็ด หรืออยา่ง
อ่ืนก็ได ้รูปร่างก็คลา้ยกบับานประตู หรือบานกระจกโปร่งหรือทึบก็ได ้บานหนา้ต่างท าหนา้ท่ีให้
แสงสวา่งเขา้ได ้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  เป็นช่องส าหรับมองทิวทศั  ขนาดข้ึนอยูก่บัวงกบหนา้ต่าง
จะเป็นบานเดียวหรือบานคู่ตามการออกแบบของผูใ้ชง้าน 

 2.9  วงกบประตู  Door  Fram  เป็นไมท่ี้ติดอยูข่า้งประตูกบัฝา  ปลายขา้งบนยดึติดกบั
อเสปลายดา้นล่างตีติดกบัพื้น  วงกบประตูมีหนา้ท่ีเป็นหลกัใหบ้านประตูเกาะ  โดยใชบ้านพบัยดึ
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บานหนา้ต่างกบัวงกบ  ท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัอเส  ขนาดของวงกบประตูมีตั้งแต่ 1.5 x3 น้ิว ,1.5x4 น้ิว
และ 2x3 น้ิว 

 2.10  วงกบหนา้ต่าง Windows  Frame  เป็นไมข้อบขา้งของหนา้ต่าง หนา้ท่ีของวงกบ
เป็นหลกัใหบ้านหนา้ต่างเกาะ โดยใชบ้านพบัยดึบานหนา้ต่างกบัวงกบ  วงกบหนา้ต่างท าหนา้ท่ีรับ
น ้าหนกัจากอเส  ขนาดของวงกบหนา้ต่าง 1.5x3 น้ิว, 2x3 น้ิว, และ 2x4 น้ิว 

  2.11 บนัได Stair เป็นทางเดินท่ีเช่ือมระหวา่งชั้นบนกบัชั้นล่างของอาคารบนัไดท า
หนา้ท่ีเป็นทางส าหรับติดต่อระหวา่งพื้นชั้นล่างกบัพื้นชั้นบนไดส้ะดวก  ขนาดความกวา้งของบนัได
มีตั้งแต่  0.85-1.20 เมตร หรือกวา้งกวา่น้ี  บนัไดภายในอาคารตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่  0.85  เมตร 
บนัไดภายนอกอาคารตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่  1.00  เมตร 

 2.12 ราวบนัได Handrail เป็นส่วนท่ีใชป้ระกอบบนัได  ติดตั้งลูกกรง ราวบนัไดใช้
ส าหรับใชมื้อจบัยดึพยงุตวัในขณะข้ึนลงบนัได 

 2.13 แม่บนัได Stair  case  เป็นไมส้องช้ินท่ีพาดชั้นล่างถึงชั้นบนและรองรับชั้นบนัได
กบัราวลูกกรงบนัได  ท าหนา้ท่ีใชข้ั้นบนัไดเกาะแม่บนัไดมีขนาดตั้งแต่  1 ½ x5 น้ิว  ถึง 2x8 น้ิว 

 2.14 ขั้นบนัไดหรือลูกนอน  Tread  เป็นส่วนท่ีใชเ้หยยีบลง ขนาดขั้นบนัไดมีตั้งแต่ 1x8

น้ิว ถึง 2x12 น้ิว 

 2.15 บงัชั้นหรือลูกตั้ง  Rise ท าหนา้ท่ีรองรับลูกนอน ปิดบงับนัไดใหทึ้บขนาดของบงั
ชั้นหนา  ¾  น้ิว ความกวา้งแลว้แต่ระยะความสูงของบนัได 

 2.16 ลูกกรงบนัได Balusters ส าหรับรางบนัได เพื่อกนัตก  ขนาดของลูกกรง บนัได
ข้ึนอยูก่บัแบบของลูกกรงแต่ละชนิด 

 3. ส่วนประกอบของโครงหลงัคา 

       
           ภาพท่ี 103 แสดงลกัษณะส่วนประกอบโครงสร้างหลงัคา 
           ท่ีมา: http://www.novabizz.com/CDC/Process14.htm 

http://www.novabizz.com/CDC/Process14.htm
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           ภาพท่ี 104 แสดงลกัษณะส่วนประกอบโครงสร้างหลงัคา 

           ท่ีมา: http://www.novabizz.com/CDC/Process14.htm 

 

ส่วนโครงสร้างหลงัคา ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี  

 3.1 ข่ือ Tie  Beam  เป็นส่วนของโครงสร้างท่ีอยูบ่นหวัเสาในทิศทางเดียวกนักบัจนัทนั
ท าหนา้ท่ีรับทั้งแรงดึงและยดึหวัเสาในแนวคานสกดัและช่วยยดึโครงผนงั เป็นไมข้องจนัทนัเอก
แลว้ท่ีส าคญัของโครงสร้างจัว่ส่วนล่างเป็นฐานส าหรับยดึปลายทั้งสองช้ินวางบนหวัเสา  ซ่ึงมี
โครงสร้างจัว่เท่านั้น  การวางข่ือมกัจะวางดา้นหนา้แคบข้ึน  เพื่อรับแรงกดไดดี้จึงตอ้งใชไ้มเ้น้ือแขง็ 
ข่ือท าหนา้ท่ียดึปลายทั้งสองขา้งของจนัทนัเอกใหท้รงตวัเป็นรูปสามเหล่ียม  และค ้ายนัไม่ใหห้วัเสา
รวมเขา้หากนั  และรับแรงดึงอนัเกิดจากน ้าหนกัของหลงัคาท่ีถ่ายทอดลงมาทั้งดั้ง  ตุก๊ตาและค ้ายนั  
แลว้ถ่ายน ้าหนกัลงบนหวัเสา  ขนาดของข่ือมกัใชไ้มต้ั้งแต่  2 X 5   น้ิว  2 X 8 น้ิว  หรือโตกวา่นั้น  
ถา้ขนาดเล็กตอ้งใชข่ื้อคู่ ดงัแสดงในภาพท่ี 103 

 3.2 จนัทนัเอก Principal Rafter เป็นไมช้ิ้นหน่ึงท่ีน ามาประกอบเป็นโครงจัว่ เป็นไมท่ี้
ส าคญัของจัว่ช้ินหน่ึง ปลายขา้งหน่ึงพาดอยูน่อกอกไก่ติดอยูก่บัดั้ง และอีกขา้งหน่ึงพาดอยูบ่นหวั
เสา  จนัทนัเอกท าหนา้ท่ีรองรับแป หรือระแนง และก าหนดส่วนลาดของหลงัคา รับน ้ าหนกัแปและ
วสัดุมุงหลงัคา  ถ่ายทอดน ้าหนกัลงสู่เสาอีกทอดหน่ึง ขนาดของจนัทนัเอกมีตั้งแต่ 1.5 X 4  น้ิว ถึง 2 

X 8  น้ิว  ดงัแสดงในภาพท่ี 104 

 3.3 ดั้ง King Post เป็นค ้ายนัส่วนกลางของโครงจัว่ ใหท้รงรูปจัว่อยูไ่ด ้เป็นตวัก าลงัท่ีรับ
แรงอดัจากส่วนบนหลงัคาแลว้ส่งแรงกลบัสู่ข่ือ ดั้งท าหนา้ท่ียดึจัว่ใหท้รงอยูเ่ป็นสามเหล่ียม มีหนา้ท่ี
รับอกไก่ รับแรงกดส่วนบนหลงัคา ขนาดของดั้งมีตั้งแต่ 1.5 X 4  น้ิว ถึง 2 X 6  น้ิว ดงัแสดงในภาพ
ท่ี 104 

 3.4 อกไก่ Ring เป็นไมท่ี้ท าใหเ้กิดสันหลงัคา พาดอยูบ่นดั้งหรือขนานขา้งดั้งทั้งสองยาว
ตลอดสันหลงัคา ช่วยใหจ้นัทนัเอกและจนัทนัพรางพาดอยู ่และทรงตวัอยูไ่ด ้อกไก่ท าหนา้ท่ียดึยอด

http://www.novabizz.com/CDC/Process14.htm
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จัว่ทุกตวั ให้ตรงช่วยจบัจนัทนัทุกตวัใหมี้ระดบัเท่ากนั ขนาดของอกไก่มีตั้งแต่ 1.5 X 5  น้ิว  ถึง 2 x 

8  น้ิว 

 3.5  แป Purlin  เป็นส่วนท่ีรองรับวตัถุท่ีใชมุ้งหลงัคา ชนิดท่ีเป็นแผน่ เช่น สังกะสี  แป
ท าหนา้ท่ีรองรับวสัดุท่ีใชมุ้งหลงัคากระเบ้ือง หรือลูกฟูก เป็นตน้ และยดึจนัทนัเอกไม่ใหพ้ลิก  
ขนาดของแปมีตั้งแต่ 1.5 X 3 น้ิว ถึง 2 X 8  น้ิว การวางแปอาจวางตั้งหรือนอนก็ได ้ แลว้แต่ช่องของ
จนัทนัจะรับวสัดุมุงไดม้ากหรือนอ้ย  ถา้น ้าหนกัวสัดุมุงมากก็ใชว้เีิวางตั้ง ระยะห่างก็ข้ึนอยูก่บัชนิด
ของวสัดุมุงวา่เป็นชนิดใด สั้นหรือยาว 

 3.6 อเส  Wall Platel เป็นส่วนของโครงหลงัคาท่ีวางพาดอยูบ่นหวัเสา  ลกัษณะคลา้ย ๆ
คาน  ท าหนา้ท่ียดึและรัดหวัเสา  และยงัท าหนา้ท่ีรับแรงจากโครงหลงัคาถ่ายลงสู่เสาอีกเฉพาะดา้นท่ี
มีดว้ยโดยทัว่ไปแลว้ในการวางอเส มกัจะวางทางดา้นริมนอกของเสาวางความลาดเอียงของหลงัคา 

 3.7 เชิงชาย  Eave  Board  เป็นท่ีไม่ไดรั้บน ้าหนกั  ติดอยูป่ลายของจนัทนัรอบชายคาเชิง
ชายท าหนา้ท่ีปิดหวัจนัทนั ตะเขส้ัน  ตะเขร้าง  เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม  ชนิดของเชิงชายมีตั้งแต่ 
3/4-1 น้ิว x 6,8,10 น้ิว 

 3.8 ป้ันลม Gable Board เป็นไมท่ี้ปิดแป และระแนงตรงหนา้จัว่บรรจบกบัเชิงชาย  
หนา้ท่ีของป้ันลม ท าหนา้ท่ีปิดไมแ้ป หรือระแนงใหส้วยงามและเรียบร้อย  ขนาดของป้ันลม มีตั้งแต่ 
3/4 -1 น้ิว x 6,8,10  น้ิว 

 3.9 ตุก๊ตา Queen  post   
       ตั้งอยูร่ะหวา่งดั้งกบัปลายข่ือเป็นไมท่ี้ท าหนา้ท่ีคลา้ยกบั และจนัทนัเอกมาประกอบ
กนั ใหก้บัหลงัคาท่ีมีช่วงกวา้ง  ตุก๊ตาท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัดั้ง ช่วยค ้ายนัจนัทนัเอกไม่ใหอ่้อนตวั รอง
สะพานรับจนัทนั ช่วยถ่ายน ้าหนกัจากวสัดุท่ีใชมุ้งหลงัคาบนข่ือขนาดของตุก๊ตามีตั้งแต่ 1.5 x 4 น้ิว 
ถึง 1.5 x 6 น้ิว 

 3.10 ค ้ายนั Strut   

             เป็นไมท่ี้มีค ้าส่วนของจนัทนัเอกใหมี้ก าลงัและสามารถรับน ้าหนกัไดม้าก  ค  ้ายนัท า
หนา้ท่ีค ้าส่วนกลางของจนัทนัเอกส าหรับรับแรงส่งมาทางทิศทแยงมุม  ยดึโครงจัว่ไม่โย ้ ช่วยรับ
น ้าหนกัจากจนัทนัถ่ายทอดไปยงัข่ือและสะพานรับจนัทนั  ขนาดของค ้ายนัมีตั้งแต่  2x4 น้ิว  ถึง 2x6 
น้ิว 

 3.11 เคร่าเพดาน Ceiling  joist   

  เป็นไมท่ี้พาดอยูบ่นอเสทั้งสองขา้ง  เคร่าเพดานท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างฝ้าเพดาน  
และช่วยยดึโครงหลงัคาใหแ้ขง็แรงยิง่ข้ึน  เป็นท่ียดึเกาะของแผน่ฝ้าเพดาน  มีลกัษณะเช่นเดียวกบัตง  
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แต่ไม่ไดรั้บน ้าหนกัเหมือนตง  ขนาดของเคร่าเพดานมีตั้งแต่ 1 ½ x3 น้ิว 2x4 น้ิว หรือข้ึนอยูช่่องถ่ี
ห่างของอเส  และน ้าหนกัของวสัดุท่ีท าฝ้า 

 3.12 ฝ้าเพดาน Ceilimg  Board   

เป็นวสัดุท่ีใชตี้ใตเ้คร่าเพดาน เพื่อปิดไม่ใหเ้ห็นส่ิงท่ีรกรุงรังของโครงหลงัคา  หนา้ท่ีของฝ้าเพดาน  
ช่วยป้องกนัความร้อน  ความหนาจากวสัดุท่ีมุงหลงัคาและยงัป้องกนัผงหรือส่ิงต่างๆ ท่ีตกลงไปจาก
หลงัคาอีกดว้ย วสัดุท่ีใชท้  าฝ้า ไดแ้ก่ ไมฝ้า ไมอ้ดั  กระดาษอดั  กระเบ้ืองแผน่เรียบ  และแผน่ยปิชัม่  
เป็นตน้ 

 3.13 จนัทนัพราง Commor  Rafter  

          เป็นไมท่ี้พาดอยูใ่นลกัษณะเดียวกบัจนัทนัเอกปลายดา้นบนพาดอยูบ่นอกไก่  
ดา้นล่างพาดอยูบ่นอเส  ช่วงระหวา่งจนัทนัพรางจะถ่ีหรือห่างข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีใชมุ้งหลงัคา  จนัทนั
พรางท าหนา้ท่ีเหมือนจนัทนัเอกทุกประการ  ซ่ึงช่วยผอ่นแรงการรับน ้าหนกัของจนัทนัเอก  แลว้ถ่าย
น ้าหนกัลงสู่อเส  ขนาดของจนัทนัพรางมีตั้งแต่ 1.5x4 น้ิว ถึง 1.5x8 น้ิว 

 3.14  สะพานรับจนัทนั Purlin  บางทีเรียกวา่ “ สะพานควาย ”  
          มีลกัษณะเหมือนอกไก่พาดขนานไปกบัอกไก่  แต่อยูต่  ่าลงมาทั้งสองขา้งจนัทนั  
สะพานรับจนัทนั ท าหนา้ท่ีรับจนัทนัพราง โดยยดึจากจนัทนัเอก  เพื่อช่วยไม่ใหจ้นัทนัเอกอ่อนตรง
กลาง  และช่วยยดึจนัทนัพรางไม่ใหบิ้ดเบ้ียว ขนาดของสะพานรับจนัทนัมีตั้งแต่ 1.5x5 น้ิว ถึง 2x8 
น้ิว 

 3.15 ระแนง  Roof  Batten   

          เป็นไมข้วางช้ินเล็กตียดึบนจนัทนัตะเขส้ัน  ตะเขร้างระแนงท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั
แป รองรับวสัดุมุงหลงัคา ยดึจนัทนั ขนาดของระแนงจะมีขนาดเท่าใด ใหญ่หรือเล็กข้ึนอยูก่บัวสัดุ
มุงหลงัคา ส่วนมากนิยมใช ้1x1 น้ิว ถึง 1.5x1.5 น้ิว 

 3.16  สะพานหนู Tilting  piece   

               เป็นไมร้องชายกระเบ้ืองซ่ึงอยูเ่หนือไมเ้ชิงชายตีปิดบนเชิงชายเพื่อรับชาย
กระเบ้ือง  สะพานหนูท าหนา้ท่ีรองรับชายกระเบ้ืองใหย้กข้ึน  และประสานไมเ้ชิงชายกบักระเบ้ือง
ใหดู้เรียบร้อย  ขนาดของสะพาน 1/2x2 น้ิว , 1.5x3 น้ิว, และ 3/4x4 น้ิว 

 3.17  คอสองหรือไมก้รอบช่องลม Nogging  Piece   

                            เป็นไมท่ี้วางขนานไปกบัไมอ้เสโดยอยูข่า้งใตอ้เส ระยะห่างจากอเสกบัช่องลมใต้
เพดาน  บา้นสมยัใหม่อาจใชช่้องแสงสวา่งเหนือหนา้ต่างแทน  คอสองท าหนา้ท่ีเป็นกรอบช่องลมตี
ติดอเสเพื่อใชเ้ป็นลูกกรงส าหรับยดึเพื่อไม่ใหไ้มอ่้อน เป็นโครงหลกัท่ีส าหรับเกาะหวัเคร่าฝา  ขนาด
ของคอสองมีตั้งแต่ 1.5x3 น้ิว ถึง 2x4 น้ิว 
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            ภาพท่ี 105 แสดงลกัษณะส่วนประกอบของอาคารไม ้

                             ท่ีมา: http://www.thaidrawing.com/% 

                                     

        ภาพท่ี 106  แสดงลกัษณะโครงสร้างโรงเรือน 

ท่ีมา: http://banhed211.blogspot.com/2013/04/ 
 

5. สรุปประจ าบท  
งานช่างไมเ้ป็นลกัษณะงานท่ีใชไ้มเ้ป็นวสัดุส่วนใหญ่ในการประดิษฐ ์เคร่ืองมือ อุปกรณ์

ทางการเกษตร ไมมี้ความคงทนแขง็แรง อายกุารใชง้านยาวนาน ในการปฏิบติังานช่างไม ้มีการเขา้
ไมแ้ละการต่อไมก้ารใชเ้คร่ืองมือแต่ละชนิดนั้นมีวเีิการ ขั้นตอน และขอ้ระวงัในการใชง้านท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้น ผูใ้ชง้านจึงควรศึกษาการใชเ้คร่ืองมือดว้ยวเีิท่ีถูกตอ้ง และฝึกทกัษะการปฏิบติัให้
คล่องแคล่วและเกิดความช านาญ ส าหรับอาคารไมจ้ะมีโครงสร้างท่ีส าคญัอยู ่3 ส่วน ดว้ยกนั คือ 
ส่วนรากฐานของอาคาร ส่วนตวัอาคาร และส่วนโครงหลงัคา ซ่ึงส่วนประกอบของอาคารในแต่ล่ะ
ส่วนจะมีช่ือเรียกและมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั ตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์เพื่อความคงทนแขง็แรง เพื่อ
ความปลอดภยัต่อการพกัอยูอ่าศยั และใชท้  ากิจกรรมทางการเกษตรไดอ้ยา่งมีประสิทเิภาพ 

 

 

http://banhed211.blogspot.com/2013/04/
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6. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

 1. จงใหค้วามหมายของงานไมม้าใหถู้กตอ้ง 

 2. จงบอกช่ือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานไมม้า 15 ช่ือ 

 3. จงบอกวเีิการเขา้ไมม้า 5 ช่ือ พร้อมอเิบายการท า 

 4. จงบอกส่วนประกอบของโครงสร้างมา 10 ช่ือ 

 5. ไมส่้วนท่ีใชร้องรับแผน่หลงัคาเรียกวา่ 

 6. จนัทนัปลายส่วนบนจะวางอยูบ่นช้ินส่วนของไมอ้ะไร 

 7. ไมค้  ้ายนัมีประโยชน์อยา่งไรในโครงสร้างของอาคารไม ้

 8. การเขา้ไมว้งกบประตูหนา้ต่างจะใชว้เีิการเขา้ไมแ้บบใด 

 9. การต่อไมแ้ละการเพลาะไม ้แตกต่างกนัอยา่งไร 

  

7. เอกสารอ้างองิ 

การเขา้ไมแ้บบต่างๆ. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559. จาก.        
     http://www.woodworking.inthai.co 

การเขา้ไมแ้บบหางเหยีย่ว. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559. จาก 

 http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานไม.้ มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559. จาก 

  http://banhed211.blogspot.com/2013/04/ 
โครงสร้างของโรงเรือน. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559. จาก 

 http://banhed211.blogspot.com/2013/04/ 
โครงสร้างของหลงัคาไม.้ มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559. จาก      

             http://www.novabizz.com/CDC/Process14.htm 

ฉากแบบต่างๆ. มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559. จาก 

http://www.thaider.com/homepro/10890 

พิภพ  สุนทรสมยั. 2543. วสัดุวศิกรรมการก่อสร้าง. พิมพค์ร้ังท่ี 8. ส านกัพิมพส์มาคม 

ส่งเสริม เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น(. กรุงเทพฯ 10110 

เล่ือยลนัดา. มปป. สืบคน้ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559. จาก 

http://www.thaisafetywork.com 

สมศกัด์ิ  พินิจด่านกลาง. 2554. โครงการจดัท าต าราและงานวจิยัเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา     
              พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั. ต ารางานช่างเกษตร .มหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มภาค 

http://banhed211.blogspot.com/2013/04/
http://banhed211.blogspot.com/2013/04/
http://www.novabizz.com/CDC/Process14.htm
http://www.thaider.com/homepro/10890
http://www.thaisafetywork.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1/
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ. 

ส่วนประกอบของอาคารไม.้ มปป. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2559. จาก 

              http://www.thaidrawing.com/% 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 7 

 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายระบบการส่งน ้าทางการเกษตรได ้

2. บอกชนิดของท่อท่ีใชส่้งน ้ าทางการเกษตรได ้

3. บอกชนิดของขอ้ต่อท่อพลาสติกต่างๆ ได ้

4. สามารถบอกหนา้ท่ีและชนิดของวาลว์ท่ีใชใ้นระบบการส่งน ้าได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. ระบบส่งน ้า 
2. ชนิดพลาสติก 

3. ท่อพีวซีีมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 

4. การใชง้านท่อพีวซีี 

5. การเลือกผลิตภณัฑท์่อพีวีซีท่ีมีคุณภาพ 

6. วาลว์   
7. ชนิดของวาลว์ 

8. บอลวาลว์ 

9. เช็ควาลว์ 

10. วาลว์บงัคบัความกดดนั 

11. การใชง้านของวาลว์ 

 

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 



110 

 

6. ปฏิบติัตามใบงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 7 ระบบการส่งน ้าทางการเกษตร 

3.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4.  กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่7 

ระบบการส่งน า้ทางการเกษตร 

 

ในการปลูกพืชส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตอีกวธีิหน่ึงคือการใหน้ ้าพืชดงันั้นพื้นฐาน
ทางดา้นการใหน้ ้านั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาระบบในการให้น ้าในแบบต่างๆ เพราะในปัจจุบนัมีการให้
น ้าท่ีจ  าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีเขา้เก่ียวขอ้งแต่ไม่วา่ระบบใดๆ ก็ตามลา้นแต่ตอ้งท าการส่งน ้าใหไ้ปยงั
จุดมุ่งหมายท่ีเราตอ้งการท่ีท า ฉะนั้นงานช่างทางดา้นระบบประปาหรือระบบชลประทานในทาง                                                                                                                   
 เกษตรจะตอ้งมีการศึกษาเก่ียวกบัระบบหรืออุปกรณ์ในการท าดงัต่อไปน้ี 

 

1.  ระบบส่งน า้ 

ท่อพลาสติก 

พลาสติกเป็นสารประกอบอินทรีย ์ ท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากปฏิกิริยาทางเคมีของวสัดุธรรมชาติ  
เช่น  น ้ามนั  ก๊าซธรรมชาติ  และเยื้อไมบ้างชนิด  อยูใ่นรูปของเรซินแบ่งออกได ้2 ประเภท  คือ  
เทอร์โมเซตต้ิงเป็นพลาสติกท่ีมีรูปทรงถาวรเม่ือผา่นกรรมวธีิการผลิต โดยใชค้วามร้อนและแรงอดั
จะน าไปหลอมละลายอีกไม่ได ้ เทอร์โมพลาสติกท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กหลงัจากน าไป
หล่อท าเป็นผลิตภณัฑแ์ลว้  และพลาสติกท่ีน ามาท าท่อกบัขอ้ต่อเพื่อใชง้านท่อสุขภณัฑ์นั้น  ไดแ้ก่ 
เทอร์โมพลาสติก  มีการใชท้่อน้ีมากกวา่ 50 ปี 

 

1.1 ข้อดีและข้อเสียของท่อพลาสติก 

  ข้อดี 
     - น ้าหนกัเบา 

     - มีความตา้นทานต่อการกดักร่อนจากปฏิกิริยาทางไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงทาง
เคมี  สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้า 

 - ดา้นในหรือดา้นนอกของท่อไม่เป็นสนิม  หลุดร่อน หรือเป็นหลุม 

 - อ่อนตวัเม่ืออยูใ่ตค้วามร้อน 

  - การติดตั้งท าไดง่้าย  โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือมากช้ิน 

      - มีความตา้นทานต่อการไหลนอ้ย 

      - มีความตา้นทานต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  สาหร่าย  หรือตะไคร่น ้า  ซ่ึงเป็น
สาเหตุท าใหเ้กิดสี  กล่ิน  รส  ท าใหเ้กิดปัญหาในการสุขาภิบาล 

      - ไม่ติดไฟ 
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      - เป็นฉนวนไฟฟ้า 

      - ทนต่อแรงกระแทกไดดี้ 

      - บางชนิดทนต่ออุณหภูมิไดสู้งถึง 99 องศาเซลเซียส 

      - คดงอไดง่้าย 

      - ฝังใตติ้ดไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

 ข้อเสีย 

 -ไม่สามารถใชไ้ดทุ้กสถานท่ี ตอ้งตรวจสอบเทศบญัญติัก่อนติดตั้งวา่ยอมใหใ้ชไ้ด้
หรือไม่ ท่อพลาสติกจะตอ้งตดัและมีการประกอบให้เหมาะสมก่อน จะมีการต่อเพื่อไม่ใหเ้หลือลน้
หรือผดิพลาด 

     - ตอ้งการหมุนรองท่อมากกวา่ท่อเหล็ก 

     - ท่อบางชนิด  การถอดเปล่ียนไม่สามารถจะท าได ้

     - มีการขยายตวัเม่ือรับความร้อน  และลดก าลงัลงเม่ืออุณหภูมิสูงไม่ทนต่อการฉีกขาด 

     - ทนอุณหภูมิภายในไดต้ ่ากวา่ท่อโลหะ 

 

2.  ชนิดพลาสติก 

ท่อและขอ้ต่อพลาสติกท่ีน ามาใชก้บังานท่อสุขภณัฑท์ัว่ๆไป แบ่งออกได ้5 ชนิดคือ 

1. ท่อเอบีเอส ABS (Acrylonitrile – Butadiene – Styrene) เป็นท่อพลาสติกแขง็ (Rigid 

plastic) จะน ามาใชต่้อระบบเพื่อการระบายน ้าใชไ้ดก้บัระบบระบายน ้าและอากาศ 4 เปอร์เซ็นต ์
น ามาใชก้บัการระบายอากาศ  25  เปอร์เซ็นต ์ทั้งวางบนพื้นดิน  และฝังอยูใ่ตดิ้นราวน ้าในอาคารไม่
รวมกบัการใชง้านอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัสามารถใชก้บัการล าเลียงน ้าด่ืม  และการชลประทาน
ไดด้ว้ย ท่อชนิดน้ีทนแรงกระแทกไดดี้ตามมีความเหนียว ทนต่ออุณหภูมิไดไ้ม่เกิน 82 องศา
เซลเซียส 

 ขนาดท่อท่ีจะตอ้งมีตั้งแต่  11/4-6 น้ิว ความยาวท่อเป็น 6  เมตร และ เหมือนกบัท่อเหล็ก
อาบสังกะสีท่อจะเป็นสีด า  การต่อจะใชว้ธีิเช่ือมต่อดว้ยน ้ายา  40 (Solvend  welded) ซ่ึงน ้ายา 
 (Solvend) สารละลายไดแ้ก่ ( MEX) Methyl-etylketone โดยสารละลายเคมีจะกดัผวิท่อ  และขอ้ต่อ
ใหห้ลอมละลายติดเขา้ดว้ยกนั การท ารอยต่อท่ีเหมาะสมจะท าใหมี้ความแขง็แรงกวา่ท่อและขอ้ต่อ
เอง ส่วนน้ีข้ึนอยูก่บัความช้ืน อุณหภูมิ เวลาในการแขง็ตวั  ซ่ึงใชเ้วลา 2 นาทีโดยเฉล่ียแลว้ ประมาณ 
5 นาทีจากนั้นทดสอบดว้ยแรงดนัน ้าก็สามารถน าไปใชง้านได ้
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2. PVC (Polyvinyl Chloride) เป็นท่อพลาสติกแกร่งใชก้บัการระบายน ้า  ระบายอากาศ  ท่อ
จ่ายน ้าท่ีตอ้งการความดนั ท่อพีวซีี  จะน ามาใชเ้ป็นท่อจ่ายน ้าบนผวิดินและใตดิ้นขณะเดียวกนัก็ใช้
กบัระบบระบายน ้า  ระบายอากาศ งานประปา  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  และร้อยสายไฟฟ้า  หรือ
สายโทรศพัท ์ อุณหภูมิใชง้านสุงสุด 60 องศาเซลเซียส มีขนาดตั้งแต่  ¼  - 16 น้ิว ความยาวต่อท่อน 
4 เมตร การต่อจะใชว้ธีิเช่ือมต่อดว้ยน ้ายาและเช่ือมต่อความร้อน (heat fusion) 

3. CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) เป็นท่อพลาสติกแกร่งและเก่ียวพนัธ์กบั
ท่อพีวซีี  แต่ใชก้บัอุณหภูมิไดสู้งกวา่ใชก้บัระบบน ้าร้อนในอาคาร  และอุตสาหกรรม  ท่อพีวซีี  
น ามาใชเ้ป็นท่อจ่ายน ้าเยน็น ้าร้อนท่ีวางบนผวิดินและใตดิ้น ใชง้านไดสู้งกวา่ท่ีอุณหภูมิ 82 องศา
เซลเซียส มีความกดดนัจ่ายน ้ าปกติจะไม่เกิน 689.5 kPa โดยไม่แตกเสียหาย  การน าความร้อนต ่า จึง
ลดการสูญเสียความร้อน ถา้น ามาใชก้บัระบบจ่ายน ้าร้อนใหเ้พื่อการขยายตวัตามยาวของท่อไวด้ว้ย
การต่อจะใชว้ธีิการเช่ือมต่อดว้ยน ้ายา  แต่ถา้จะต่อเขา้กบัเคร่ืองสุขภณัฑค์วรเลือกใชข้อ้ต่อชนิดอดั            
(Compression  fitting) ในกรณีต่อเขา้กบัเคร่ืองท าน ้าร้อนตอ้งใชนิ้ปเปิลอาบสังกะสีความยาว 300 
มิลลิเมตร  

4. PE (Polyethylene) เป็นท่อพลาสติกอ่อน (fiexible  plastic) และท่อแขง็ใชก้บัระบบการ
จ่ายน ้า ก๊าซระบบชลประทาน  และระบายน ้าเสียท่ีมีสารเคมีเจือปนไดดี้ท่อพีอีน ามาใชเ้ป็นท่อจ่าย
น ้าในและนอกอาคาร  วางบนผวิดินและใตดิ้น  ท่อในโรงงานอุตสาหกรรม  การชลประทานและ
เกษตรกรรม  มีทั้งท่ออ่อนและท่อแขง็  ขนาดท่อ ¾ - 2 น้ิว การต่อจะใชว้ธีิสวมอดัขอ้ต่อแลว้รัดดว้ย
แคลมหรือการใชก้ารต่อท่อแบบผายปากท่อคลา้ยกบัท่อ 

5. PB ( Polybutylene) เป็นท่อพลาสติกอ่อน และแขง็ หมุนตวัได ้ ใชก้บัระบบจ่ายน ้าร้อน
น ้าเยน็  ท่อประปา  ท่อระบายน ้า  ท่ออุตสาหกรรม  การเกษตร  และชลประทานการเลือกใชท้่อ
พลาสติกกบัระบบท่อสุขภณัฑใ์ดจะตอ้งพิจารณาคุณสมบติัความสามารถใชง้านได ้ และขอ้บงัคบัท่ี
นิยมใหใ้ชง้าน  รายละเอียดท่อพลาสติกต่างๆ มีดงัน้ี  

ท่อพีบี น ามาใชเ้ป็นท่อจ่ายน ้ าเยน็  น ้าร้อนในอาคาร ท่อประปา ท่ออุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม  และชลประทาน  มีทั้งท่ออ่อนและท่อแขง็ ท่อเป็นสีด า  ขนาด  3/ 8  - 2 น้ิว การต่อใช้
วธีิผายปากท่อ  และสวมรัดดว้ยแคลมปัจจุบนันิยมใชก้บังานประปากนัแพร่หลาย 

 

3.  ท่อพวีซีีมาตรฐานอุตสาหรรมไทย 

 มาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเป็นท่อชนิดท่อพลาสติกท่ีมีการผลิตและก าหนดในพีวซีี  ใช้
เป็นท่อน ้าด่ืม  ท่อระบายน ้า  ท่อระบายน ้าโสโครก  งานชลประทานและท่อร้อยสายไฟ  แต่ในท่ีน้ี
จะกล่าวถึงเฉพาะท่อท่ีใชเ้ป็นท่อน ้าด่ืม  และระบายน ้าโสโครกเท่านั้น  มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย
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แบ่งท่อน ้าด่ืม  น ้าใชอ้อกเป็น 3 ชั้น ความหนา คือ ชั้น 5 ,8.5 และ 13.5  หมายถึง ความสามารถใน
การทดความกดดนัภายในท่ี  5, 8.5  และ 13. 5 ซม.ตร/กก. และ อุณหภูมิใชง้าน 27  องศาเซลเซียส  
ก าหนดท่อชนิดต่างๆ ออกเป็นดงัน้ี คือ 

- มอก. 17-2532  มาตรฐานท่อพีวซีี  ใชเ้ป็นท่อน ้าด่ืมน ้าใช ้ก าหนดใหเ้ป็นสีน ้าเงินสีฟ้า 

- มอก. 216-2524  มาตรฐานท่อพีวซีีใชเ้ป็นท่อร้อยสาย โทรศพัทแ์ละสายไฟฟ้า ก าหนดให้
เป็นสีเหลือง 

- มอก. 999-2533 มาตรฐานท่อพีวซีีใชเ้ป็นท่อส่งน ้าทางการเกษตร  งานระบายน ้า  งาน
อุตสาหกรรม  ก าหนดใหเ้ป็นสีเทา 

- ท่อมาตรฐานบริษทั  ใชง้านดา้นเกษตร  ก าหนดใหเ้ป็นสีเขียว 

- ผลิตภณัฑท์่อพีวซีี  ท่ีผลิตข้ึนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมจะตอ้งท าเคร่ืองหมายให้
ครบถว้นในรายละเอียดท่ีบงัคบัไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งมีเลข  อกัษร  หรือเคร่ืองหมายแสดงขอ้ความต่อไปน้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนอยูท่ี่ท่อทุก
ท่อน 

ก ช่ือหรือตราเคร่ืองหมายของโรงงานผูผ้ลิต 

ข ช่ือขนาด 

ค ช่ือประเภท 

 

4.  การใช้งานท่อพวีซีี 

 ปัจจุบนัท่อพีวซีี  นิยมน ามาเดินระบบท่อจ่ายน ้า ระบายน ้า  และระบายอากาศในอาคารกนั
แพร่หลาย  เพราะติดตั้งงานก่อนประกอบไม่ยุง่ยากเหมือนท่อพลาสติกชนิดอ่ืน  และราคาถูกกวา่
ดว้ย  และการเลือกใชช้ั้นมาตรฐานไม่ถูกกบังานท าท่อให้อายกุารใชง้านไม่ยาวนานเท่าท่ีควร  
ขอ้แนะน าเพื่อการเลือกชั้นมาตรฐานท่อพีวซีี  อยา่งเหมาะสมกบังาน 

 งานเดินท่อชัว่คราว  ใชง้านท่อระบายน ้า  ระบายอากาศในและนอก ชั้น 5 งานเกษตรกรรม  
เช่น  ระบบน ้าหยด  น ้าฉีดพ่นฝอย (Sprinkler ) ชั้น 8.5 ใชง้านจ่ายน ้าแรงดนัปานกลางเฉพาะท่อแยก
จากท่อประธานเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ ์ งานท่อระบายน ้าในและนอกอาคารท่ีฝังใตพ้ื้นดินและบนผวิดิน 
งานเกษตรกรรมและส่งสารเคมีบางชนิด  ชั้น 13.5 ใชง้านเดินท่อประปา ท่อประธานจ่ายน ้าเขา้
อาคาร  และระบบท่อทั้งหมดในอาคาร  กรณีท่ีตอ้งการความทนทานเพิ่มข้ึน และมีความกดดนัสูง
กวา่ชั้น  5 และ 8.5 ใชเ้ป็นท่อ ขดุเจาะบ่อบาดาน 
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5.  การเลือกผลติภัณฑ์ท่อพวีีซีทีม่ีคุณภาพ 

 ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตมากรายใชท้่อวตัถุดิบท่ีไม่มีสารพีวซีีลว้นๆ มาผลิตท่อ และอุปกรณ์ท่ีท าให้
ท่อพีวซีี คุณภาพต ่าไม่ไดม้าตรฐาน และอุปกรณ์  กรอบ แตกง่าย และมีสีซีดท่อพีวชีิ อุปกรณ์ต่อท่อ  
ท าใหเ้กิดการร่ัวซึมบริเวณขอ้ต่อ และใชเ้วลาในการติดแน่นนาน ท่อหลุดขณะต่อประกอบหรือหลงั
ประกอบ สวมต่อยาก ขอ้ต่อฟิตแน่นเกินไปเม่ือสวมต่ออาจแตกระเบิดน ้ายาแตกออก 

ท่อพีวซีี  ท่ีมีคุณภาพดีไดม้าตรฐานตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  ตอ้งตรง ไม่คด  ผวิใน และนอก
ตอ้งเรียบ สะอาด ไม่มีรอยต าหนิ ความกลมตอ้งไดส่้วนไม่เบ้ียว  มีความหนาสม ่าเสมอ 
เส้นผา่ศูนยก์ลางภายนอกของท่อตอ้งไดม้าตรฐาน 

อุปกรณ์ต่อท่อท่ีไดม้าตรฐานตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  ความลึกของขอ้ต่อไดม้าตรฐาน  ความ
หนาตอ้งสม ่าเสมอไม่บางเกินไป ตามปกติตอ้งหนาเท่ากบัท่อชนิดหนา  เม่ือสอดท่อเขา้ไปดว้ยแรง
พอเหมาะแลว้  ท่อตอ้งเขา้ไปไดป้ระมาณคร่ึงหน่ึงของความลึกทั้งหมด  ผวิอุปกรณ์ตอ้งเรียบไม่เป็น
คล่ืน 

น ้ายาต่อท่อ  ตอ้งสามารถละลายเช่ือมผวิท่อและอุปกรณ์ใหติ้ดกนั ตอ้งไม่แหง้ชา้หรือเร็ว
เกินไป ทาบนท่อเม่ือแหง้แลว้ตอ้งไม่ลอกเป็นแผน่ 

การซ้ือผลิตภณัฑท์่อ  พีวซีี อุปกรณ์ต่อท่อตลอดจนน ้ายาต่อท่อท่ีราคาถูก  คุณภาพต ่ามาใช้
เท่ากบัท่านใชข้องแพงเพราะเม่ือมีปัญหาน ้าร้ัวซึม  หรือท่อแตกและอายกุารใชง้านสั้น  จ  าเป็นตอ้ง
ซ้ือท่อมาเปล่ียนใหม่  เป็นปัญหายุง่ยากในการแกไ้ข  ท าใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้ายเป็นสองเท่า 

 

6. วาล์ว 

วาลว์เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหน่ึงท่ีน ามาติดตั้งกบัระบบท่อสุขภณัฑเ์ปล่ียนทิศทางการไหล  
ปิดเปิดการไหล  มีหลายชนิดใหเ้ลือกใชอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน  กรณีเกิดการร่ัวของท่อตอ้งปิดวาลว์
เพื่อหยดุการไหลของน ้าไม่ใหท้่วมจึงจะท าการซ่อมแซมได ้

หนา้ท่ีของวาลว์ วาลว์แต่ละชนิดท่ีผลิตข้ึนมาใชง้านเฉพาะและเหมาะสมท่ีสุดแมจ้ะ
คลา้ยคลึงกนัก็ตามหนา้ท่ีต่างๆ ของวาลว์มีดงัน้ีคือ 

 1. เปิดและปิดกั้นการไหล วาลว์ส่วนใหญ่จะมีหนา้ท่ีปิด-เปิด การไหลเท่านั้น ไม่เหมาะกบั
การใชง้านกรณีอ่ืน เกทวาลว์เหมาะสมท่ีสุดกบัหนา้ท่ีน้ีเพราะไดอ้อกแบบบ่ากดและล้ินใหน้ ้าไหล
ผา่นเตม็ท่ีเม่ือเปิด  ท าใหค้วามตา้นทานต่อการไหลไม่มาก  ความกดดนัท่ีวาลว์สูญเสียต ่าและจะไม่
ใชบ้งัคบัการไหลของน ้า 

2. บงัคบัการไหล ใชบ้งัคบัการไหลของน ้าเพื่อลดปริมาณและยงัใชเ้ปล่ียนทิศทางการไหล
ไดด้ว้ยวาลว์ท่ีใหป้ระสิทธิภาพสูงสุดคือ  โกลบ์วาลว์และแองเกิลวาลว์ (angle valve) การออกแบบ
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บ่าล้ิน จะช่วยใหก้ารไหลเปล่ียนทิศทางเม่ือผา่นเรือนวาลว์  ท าใหค้วามตา้นทานภายในเรือนวาลว์
สูง บ่าล้ินของวาลว์ออกแบบมาใหบ้งัคบัการไหลไดแ้ต่ไม่ค่อยนิยมหากมีขนาดเกิน 12 น้ิว  เพราะจะ
เกิดปิดเม่ือใชก้บัท่อท่ีอยูภ่ายใตค้วามกดดนั  ความยุง้ยากในการปิดเปิด 

3. ป้องกนัการไหลกลบั เช็ควาลว์หรือล้ินกนักลบั จะใชท้  าหนา้ท่ีน้ี เพื่อป้องกนัการไหล
กลบัของไหลในท่อชนิดธรรมดาท่ีน ามาใชมี้สองแบบคือ แบบเหวีย่ง (Swing  Check) และแบบยก  
(lift  check) การไหลในท่อจะท าใหว้าลว์น้ีเปิดออก  เม่ือน ้าไหลกลบัวาลว์น้ีจะปิดโดยอตัโนมติั 

4. บงัคบัความกดดนั ใชก้บัระบบท่อเม่ือจ าเป็นตอ้งลดความกดดนั  เขา้มาเพื่อใหไ้ดค้วาม
ดนัตรงกบัท่ีจะใชง้านวาลว์น้ีไม่เพียงแต่จะลดความกดดนั  เท่านั้นแต่จะรักษาความกดดนัเอาไวใ้ห้
คงท่ีอีกดว้ย  การข้ึนลงของความกดดนัเขา้สู่วาลว์บงัคบัความกดดนัก็ไม่มีผลต่อความกดดนัออกแต่
อยา่งใด 

5. ระบายความกดดนั หมอ้ตม้น ้าร้อนอาจเกิดความเสียหายไดเ้น่ืองจากความกดดนัเพิ่มข้ึน
สูงเกินไป  ตอ้งติดวาลว์นิรภยั (Safety  valves) หรือวาลว์ระบายความกดดนั (Relief  valves) ปกติ
จะใชแ้บบสปริงกด  (Spring  loaded) ซ่ึงจะเปิดโดยอตัโนมติั  เม่ือความกดดนัเกินพิกดัและปิดได้
เองส าหรับวาลว์นิรภยัปรกติจะใชก้บัท่อไอน ้า  ลมและก๊าซ  ส่วนวาลว์ระบายความกดดนัจะใชก้บั
ของเหลว 

6. วาลว์ท่ีใชก้บัระบบท่อท าจากบรอนซ์  ทองเหลือง  เหล็กเหนียวหล่อ  เหล็กหล่อ
โลหะทริก  พลาสติกแขง็  พลาสติกอ่อนหรือโลหะอ่ืนๆ  ท่ีมีความตา้นทานต่อการกดักร่อนสูง  
บางคร้ังวาลว์ตวัเดียวอาจมีวสัดุหลายชนิดประกอบกนัมากกวา่สองชนิด  เช่น เรือนวาลว์ท าจาก
เหล็กหล่อส่วนล้ิน  หรือ  แผน่ปิดกั้นอาจท าจากบรอนซ์หล่อ  มีประเก็นตวัโอท าดว้ยยางและ แหวน
อดัท าจากพลาสติกเทปล่อนประกอบวาลว์มาตรฐานจะมีเส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ ¼  - 12  น้ิว  ส่วน
ความยาว  กวา้งและสูง ไม่ก าหนดมาตรฐาน  

7. ก่อนจะซ้ือวาลว์จะตอ้งทราบวสัดุวาลว์ก่อน  เพื่อจะไดเ้ลือกใหมี้ความเหมาะสมกบัความ
ดนั  อุณหภูมิและสภาพการใชง้าน  เพราะวสัดุวาลว์แต่ละชนิดมีพิกดัการใชง้านแตกต่างกนัการ
เลือกวาลว์ไม่เหมาะสมอาจก่อใหเ้กิดปัญหาการใชง้าน  ความปลอดภยั และส้ินเปลืองโดยเปล่า
ประโยชน์  รายละเอียดการเลือกใชว้าลว์ตามชนิดวสัดุดงัน้ี 

 7.1 บรอนซ์ไอน ้า (Steam  bronze) เป็นโลหะเจือของทองแดง ดีบุก ตะกัว่  และสังกะสี
ใชก้นัแพร่หลายในการท าวาลว์  และขอ้ต่อทนต่ออุณหภูมิไดไ้ม่เกิน 232 องศาเซลเซียส  เป็นวสัดุ
เจือทองแดงสูง ใชท้  าเคร่ืองมืองานท่อท่ีอยูภ่ายใตค้วามกดดนัสูง และบรอนซ์พิเศษ  อุณหภูมิไม่เกิน 
287 องศาเซลเซียส   
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 7.2 เหล็กเหนียว  ปกติจะท าอยู ่3 เกรด คือ Cast  lron, Ferrosteel  และ High  tensile lron 

โลหะเหล่าน้ีถูกเลือกใชง้านอุณหภูมิไม่เกิน 232 องศาเซลเซียส Cast  lron  ปรกติใชท้  าวาลว์ขนาด
เล็กมีหนา้ตดับาง Ferrosteel  แขง็กวา่ Cast  lron  ใชท้  าวาลว์ท่ีมีความหนาผนงัปานกลาง  High-

tensile lron  ท่ีมีก าลงัสูงและใชท้  าวาลว์ขนาดใหญ่ 

  7.3 เหล็กเหนียวหล่อ ใชท้  าวาลว์ท่ีตอ้งการคุณสมบติัทนต่อความกดดนั แขง็แรงและมี
ความเหนียวเหมาะกบัระบบท่อท่ีมีความเคน้หรือแรงดนัและการกระแทกของของไหลสูง 

    7.4 เหล็กกลา้  เลือกใชก้บังานท่ีมีอุณหภูมิและความกดดนัสูง สภาพการท างานท่ีมีทั้ง
แรงกระท าภายในและนอกสูง ไม่สามารถใชว้าลว์ท่ีท าจากบรอนซ์และเหล็กได ้มีก าลงัและความ
เหนียวสูง  มีความตา้นทานต่อการขยายตวั  การสั่นสะเทือน การกระแทก อุณหภูมิต ่าและความ
เสียหายจากท่ีเกิดไฟไหม ้วาลว์เหล็กกลา้มีหลายชนิดเช่น หล่อตีข้ึนรูป และโลหะเจือ เพื่อให้
สามารถเลือกใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

   7.5 เหล็กหล่อเหนียว  เป็นเหล็กหล่อชนิดโนดูล่าร์ ซ่ึงมีกราไฟทเ์ป็นรูปทรงกลม  มี
ก าลงัสูง  และความเหนียวทน ต่อการกดักร่อนประมาณวา่เท่ากบัเหล็กหล่อสีเทามีก าลงัเป็น 3 เท่า 
หรือมากกวา่ 

  7.6. เหล็กกลา้ไร้สนิม เหล็กกลา้ไร้สนิมมีความตา้นทานต่อการกดักร่อนสูง ก าลงัสูง  
และทนต่อการสึกหรอ เหมาะกบัท าผวิบ่ากด กา้นวาลว์ และล้ินใชก้บังานท่ีตอ้งการความคงทนต่อ
การกดักร่อน สึกหรอ และเป็นออกไซด์  

 

7. ชนิดของวาล์ว  
วาลว์ท่ีน ามาติดตั้งกบัระบบท่อสุขภณัฑมี์หลายชนิด ดงัน้ี 

- เกทวาลว์  (Gate  valves) 
- โกลบ์วาลว์  (Globe  valves) 
- บอลวาลว์ (Ball  valves) 
- แองเกิลวาลว์ (Angle  valves) 
- เช็ควาลว์ (Check  valves) 
- คอก๊อก (Core   cocks) 
- วาลว์ลดความกดดนั ( Pressure  reducing  valves ) 
- วาลว์ระบายความกดดนั ( Relief  valves ) 
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8. บอลวาล์ว  
จะใชปิ้ดเปิดการไหลและบงัคบัการไหลโดยไม่ท าใหเ้กิดล้ิงภายในวาลว์น ามาใชเ้ม่ือ

ตอ้งการความรวดเร็วในการปิดเปิด  มีส่วนประกอบไม่มากจึงตอ้งฟิตแน่น ไม่ใหมี้ช่องวา่งแต่ไม่
ติดขดัตอ้งการแรงหมุนเปิดนอ้ย  ซีลร่ัวไหลไดด้ว้ยตวัเอง  การปิดหรือเปิดใหห้มุนไป 90 องศา ทิศ
ทางการหมุนความดนัใชง้านดูจากกา้นหมุน เม่ือเปิดเตม็ท่ีจะมีความตา้นทานการไหลต ่าถา้ไม่
ท างานอยูภ่ายใตส้ภาพวกิฤตเกินไปอาจใชบ้อลบงัคบัการไหลได ้ ช่างท่อสุขภณัฑนิ์ยมน าบอลวาลว์
มาติดตั้งกบัระบบท่อน ้าแทน  เกทวาลว์  หรือโกลบ์วาลว์  และระบบท่อก๊าซแรงดนัต ่าเพราะสะดวก
ต่อการใชห้ลายประการ 

  
9. เช็ควาล์ว   

มีหนา้ท่ีป้องกนัการไหลกลบัของของเหลวหรือก๊าซในระบบท่อ  บางทีอาจเรียกวา่  non-

return  valves.  ซ่ึงไม่เหมือนกบัเกทและโกลบ์วาลว์  เพราะท างานไดอ้ตัโนมติัไม่มีมือหมุน  คือจะ
ปิดเอง  เม่ือมีแรงดึงดูดของโลกและการไหลกลบั  เช็ควาลว์ส่วนใหญ่ติดตั้งอยูต่  าแหน่งแนวนอน  
แต่อาจมีบางชนิดจะออกแบบใหติ้ดตั้งในแนวด่ิงได ้ เรือนวาลว์และล้ินท าจากวสัดุหลายชนิด  เช็ค
วาลว์แบ่งออกได ้ชนิดใหญ่ ๆ 

- เช็ควาลว์เหวีย่ง (Swing  check Valve) 
- เช็ควาลว์ยก (Lift  check  valve )  
เช็ควาลว์จะยกน ามาติดตั้งในระบบงานท่อสุขภณัฑ์เพื่อป้องกนัการไหลกลบัของของเหลว  

เช่นในระบบการสูบน ้าตอ้งติดตั้งเช็ควาลว์ไวถึ้งสองตวัคือตรงปากทางดูด  และปากทางออกเคร่ือง
สูบ  หรือติดตั้งกบั  ท่อน าน ้าเยน็  เขา้ระบบการท าน ้าร้อนป้องกนัน ้าร้อนไหลกลบัเขา้ท่อน ้าเยน็อีก  
นอกจากน้ียงัป้องกนัการเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์  การไหลกลบั  และทิศทางการไหลตามท่อเมน  และ
ท่อแยกไดถู้กตอ้ง 

เช็ควาลว์เหวีย่ง  สามารถใชก้บังานทั้งแนวด่ิงและแนวนอน  มีความตา้นทานต่อการไหลต ่า
ลกัษณะการไหลผา่นคลา้ยเกทวาลว์ ปกติจะใชร่้วมกบัเกทวาลว์  เช็ควาลว์เหวีย่ง  เหมาะกบั
ของเหลวท่ีมีความเร็วไหลต ่า  การปิดจะเป็นไปโดยอตัโนมติั  ดว้ยน ้าหนกัของล้ินแรงดึงดูดของ
โลกและการไหลกลบัของน ้า  ล้ินจะหมุนผา่นเป็นส่วนโคง้มุม 90 องศา  

เช็ควาลว์ยก  ลกัษณะการไหลผา่นเช็ควาลว์คลา้ยกบัการไหลผา่นโกลบ์วาลว์  เส้นทางเดิน
รถของการไหลไม่ตรงจึงมีความตา้นทานต่อการไหลมากกวา่แบบเหวีย่ง วาลว์ชนิดน้ีจะถูกน ามาใช้
ร่วมกบัโกลบ์วาลว์  มีความสามรถปิดกั้นไดแ้น่นกวา่  และอาจใชติ้ดตั้งในท่อความดนัสูงไดดี้  เช่น  
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น ้า ไอน ้า ลม ก๊าซ และอ่ืนๆ ใชก้บัระบบท่อในแนวด่ิงและแนวนอน  ช่องทางเปิดใหไ้หลผา่นจะ
เปิดเตม็ท่ี และถูกเลือกมาใชก้บังานท่ีตอ้งปิดเปิดบ่อยๆ 

 

10. วาล์วบังคับความกดดัน   
ออกแบบมาเพื่อใชล้ดความกดดนัสูงในทางเขา้ใหมี้ความกดดนัทางออกต ่า โดยอตัโนมติั  

บางทีเรียกวาลว์ลดความดนั (Pressure  reducing  valves) วาลว์น้ีจะถูกติดตั้งเขา้กบัระบบจ่ายน ้าท่ีมี
ความดนัสูงเกินปกติของอุปกรณ์เคร่ืองสุขภณัฑ์ วาลว์จะติดตั้งใกลจุ้ดทางเขา้ของระบบท่ีตอ้งการ
ลดความกดดนัในอาคารขนาดใหญ่จะติดตั้งเฉพาะจุด  เพื่อป้องกนัความเสียหายของอุปกรณ์เคร่ือง
สุขภณัฑ ์ ถา้มีเคร่ืองท าน ้าร้อนติดตั้งควรใชว้าลว์ลดความกดดนัต ่าก่อนเขา้เคร่ือง  ให้ตรงท่ีระบุให ้ 
เช่น  เคร่ืองขนาดเล็กมีความกดดนัท่ีปลอดภยัเพียง 207  kPa   เท่านั้นเม่ือติดตั้งวาลว์ลดความดนับน
ท่อจ่ายน ้าเขา้สู่อุปกรณ์ท าน ้าร้อนแบบใดก็ตามจะตอ้งประกอบวาลว์นิรภยัร่วมดว้ยเสมอโดยติด
ตั้งอยูร่ะหวา่งวาลว์ลดความกดดนัและเคร่ืองท าน ้าร้อนเพื่อป้องกนัการระเบิด 

ตามมาตรฐานงานท่อสุขภณัฑจ์ะก าหนดใหใ้ชว้าลว์ลดความกดดนัเสมอเม่ือน ้าในระบบมี
ความกดดนัเกิน (483- 586 kPa   ) 70-85 ปอนดต่์อตารางน้ิว วาลว์ลดความกดดนัท่ีใชก้บัระบบจ่ายน ้า
เป็นชนิดไดอะแฟรม ( diaphragm  type ) หลกัการท างานของไดอะแฟรมวาลว์คือ 103 ความกดดนั
สูงต ่าจะอยูด่า้นพื้นท่ีเล็กคือ ใตก้ดดนัต ่าจะอยูพ่ื้นท่ีใหญ่คือ บนไดอะแฟรมส่วนความของวาลว์  
ความกดดนัจากสปริงจะกดใหไ้ดอะแฟรมเปิดอยูจ่นกระทั้ง ความกดดนัท่ีปากทางออกมีมากพอจะ
ดนัไดอะแฟรมข้ึนกดสปริง ท าใหป้ลัก๊ (plug) ท่ีดา้นล่างถูกยกข้ึนสูงจากบ่าล้ินเพื่อหร่ีวาลว์ความ
กดดนัตรงทางออก  ความกดดนัตรงทางออกจะก าหนดปรับอตัราการไหลพอเพียงเพื่อลดการตั้ง
สปริง  ล้ินและบ่าล้ินสามารถถอดเปล่ียนได ้

ส่วนประกอบของวาลว์มีเรือนวาลว์กบับ่าล้ิน กา้น กบัแหวน อยูด่า้นไดอะแฟรมขณะท่ี
ความกดล่างสุด และเลยออกไปต่อเขา้กบัดา้นบนทางดา้นเขา้อาคารลดลงใกลจ้ะถึงจ านวนท่ีตั้งไว้
มนัจะผลกัไดอะแฟรมใชดึ้งแหวนและบ่าล้ินปิดวาลว์สปริงท่ีวางดา้นบนของไดอะแฟรมจะช่วยให้
วาลว์เปิดและการท างานราบเรียบ  เม่ือติดตั้งวาลว์ลดความดนัจะตอ้งใส่อุปกรณ์กรอง (Strainer) สู่
วาลว์เพื่อป้องกนัร่วมเสมอก่อนส่ิงสกปรกเขา้ไปติดขดักลไกการท างานของวาลว์  
 

11. การใช้งานของวาล์ว  
วาลว์ท่ีใชก้บัท่อสุขภณัฑ ์ มีหลายชนิด ช่างควรเลือกใชใ้หถู้กตอ้งมีขอ้แนะน าดงัน้ี 

- คอก๊อก  ติดตั้งระหวา่งท่อประธาน และท่อบริการจ่ายน ้าเขา้อาคาร 
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- เกทวาลว์  บอลวาลว์  ซ่ึงเป็นวาลว์ท่ีเปิดปิดน ้าเตม็ท่ี  ติดตั้งบนท่อจ่ายน ้าไดทุ้กจุดท่ี
ตอ้งการหรือติดระหวา่งดา้นหนา้และหลงัมาตราวดัน ้า 

- วาลว์ลดความกดดนั  ลดความกดดนัของน ้าในระบบท่อทุกจุดท่ีเกินมาตรฐานจ่ายหรือ
มาตรฐานความกดดนัใชง้าน  อุปกรณ์เคร่ืองสุขภณัฑแ์ละติดดา้นหนา้มาตรวดัน ้าปรับความกดดนั
ก่อนจ่ายเขา้สู่อาคาร 

- เกทวาลว์ บอลวาลว์  หรือวาลว์ชนิดอ่ืนๆ ท่ีปิดล้ินเตม็ท่ี  ตอ้งติดตั้งบนท่อน ้าเยน็และท่อ
น ้าร้อนทุกท่อทั้งท่อต่อเขา้เคร่ืองและจ่ายออกสู่ระบบ 

- วาลว์ระบายความกดดนั  ติดตั้งอุปกรณ์และเคร่ืองท าน ้าร้อนทุกประเภท 

- วาลว์ นบัเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัยิง่ต่อระบบท่อเพื่อท าหนา้ท่ีปิดเปิด ควบคุมการไหล และ
ระบายความกดดนัท่ีเกินออกไป  ระบบท่อสุขภณัฑข์นาดเล็กสุดจะตอ้งมีวาลว์เหล่าน้ีติดตั้งอยูอ่ยา่ง
นอ้ยหน่ึงจุด  และวาลว์บางชนิดยงัมีการดดัแปลงรูปร่างใหเ้หมาะสมเพื่อใชเ้ป็นอุปกรณ์ของเคร่ือง
สุขภณัฑต่์างๆ  อีกเช่น วาลว์ฝักบวั สตอปวาลว์กน้อ่าง ฟลชัวาลว์  วาลว์อ่างอาบน ้า  วาลว์ลูกลอย  
วาลว์ผสมอ่างอาบน ้า  และฝักบวั ยละเอียดจากหนงัสือเคร่ืองสุขภณัฑ์ดูราย( ) 
 

12. สรุปประจ าบท 

 การใหน้ ้าทางการเกษตรมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาโดยเฉพาะระบบส่งน ้าท่ีเราตอ้งการท่ีจะ
ส่งไปจนถึงจุดหมายปลายทางตามท่ีเราตอ้งการซ่ึงในระบบการส่งน ้ามีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู่
หลายดา้น เช่นชนิดของท่อ ขอ้ต่อต่างๆ ขนาดของท่อ หรือตวัประสาน เป็นตน้ นอกเหนือจากชนิด
ของท่อแลว้ ยงัมีองคป์ระกอบท่ีใชง้านร่วมกนัคือ วาลว์ เป็นส่วนท่ีใชใ้นการควบคุมทิศทางการไหล
ของน ้าตามท่ีเราตอ้งการได ้ส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ เราจะตอ้งเลือกใชท้่อให้ตรงกบังานหรือ
งบประมาณดว้ยจึงจะมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 

 

13. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

1. วาลว์มีจุดประสงคใ์ชง้านอะไร 

2.  เกทวาลว์ มีขอ้ดีกวา่โกลบ์วาลว์อยา่งไร 

3. การร่ัวของน ้าบริเวณกา้นวาลว์สามารถแกไ้ดอ้ยา่งไร 

4. การไหลผา่นเกทวาลว์กบัโกลบ์วาลว์ชนิดใดไหลราบเรียบกวา่กนั 

5. วาลว์ประเภทใดท่ีสามารถเปิดและปิดโดยหมุนได ้ 90 องศา  
6. จงบอกจุดประสงคข์องการใชเ้ช็ควาลว์มาใหถู้กตอ้ง   
7. การประกอบวาลว์เขา้กบัระบบท่อท าไดอ้ยา่งไร 
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8. การป้องกนัไม่ใหน้ ้าร้อนและเยน็ผสมกนัในระบบท่อท าไดโ้ดยใชอุ้ปกรณ์ชนิดใด 

9. วาลว์ลดและระบายความกดดนัใชง้านแตกต่างกนัอยา่งไร 

 

14. เอกสารอ้างองิ 

กรมแรงงาน. 2512. การจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ ประเทศไทย.  
กรมแรงงาน และนคร แสงอ่อน. 2534. ช่างประปา  เล่ม 1, 4 และ 3 สถาบนัพฒันาฝีมือ 

  แรงงาน กระทรวงมหาดไทย พิมพค์ร้ังท่ี 1  
บุยศกัด์ิ  ใจจงจิต. 2519. เทคโนโลยอีาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม.   
พิภพ  สุนทรสมยั. มปป. วศิวกรรมการเดินท่อและติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ.์ สมาคมส่งเสริม 

เทคโนโลย ี( ญ่ีปุ่น-ไทย ) พิมพค์ร้ังท่ี 34  
มานะศิษฏ ์ พิมพส์าร. 2527. งานท่อสุขภณัฑ ์1. สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต 

ขอนแก่น.  
มานะศิษฏ ์ พิมพส์าร. 2528. งานท่อสุขภณัฑแ์ละอุตสาหกรรม. วารสารอาชีวศึกษา  กรม 

  อาชีวศึกษา.  ฉบบัท่ี 15   
มานะศิษฏ ์ พิมพส์าร. 2531. วชิาชีพช่างท่อและประสาน. วารสารพฒันาหลกัสูตรกรม 

วชิาการ.ฉบบั 78   
มานะศิษฏ ์ พิมสาร. 2535.  เคร่ืองสุขภณัฑ ์ เอม็แอนดอี์  จ  ากดั.  พิมพค์ร้ังท่ี 1 

มานะศิษฏ ์ พิมพส์าร . 2536. การวา่งท่อเหล็กอาบสังกะสี.  เอกสารบรรยายพนกังานการ 

 ประปาส่วนภูมิภาค  ศูนยฝึ์กอบรมภูมิภาค  ขอนแก่น.  
รัตนา  พงษธ์า. 2528. เขียนแบบช่างก่อสร้าง. สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตอุเทน 

 ถวาย.  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 8 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้  นกัศึกษาจะมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของเคร่ืองยนตท่ี์ใชท้างการเกษตรได้ 
2. อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองยนตแ์ต่ละประเภทได ้

3. สามารถบอกวธีิการเก็บและการดูแลรักษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตรได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. ประเภทของเคร่ืองยนต ์    
2. ววิฒันาการของเคร่ืองยนต์ 
3. หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์ 
4. การปรับคาร์บูเรเตอร์ 

5. การเก็บและการดูแลรักษาเคร่ืองยนต ์

   

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6. ปฏิบติัตามใบงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรทางกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 8 พื้นฐานเคร่ืองยนตท์างการเกษตร 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 
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การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่8 

พืน้ฐานเคร่ืองยนต์ทางการเกษตร 

 

ในทางการเกษตรเคร่ืองยนตถื์อเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกและมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ทั้งน้ี 

เคร่ืองยนตท่ี์ใชท้างการเกษตรนั้นจะมีสภาพแวดลอ้มในการใชง้านท่ีไม่ปกติจึงจ าเป็นตอ้งศึกษา
ชนิดของเคร่ืองยนตว์ธีิการใชก้ารดูแลรักษาทางดา้นเคร่ืองยนตเ์พื่อยดือายกุารใชง้านให้ยาวนานมาก
ข้ึนฉะนั้นแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ประเภทของเคร่ืองยนต์   
เคร่ืองยนตท่ี์อาศยัพลงังานความร้อน (heat  engine) แบ่งได ้2 ประเภท   
1. เคร่ืองยนตส์ันดาปภายนอก (external  combustion  engine) ไดแ้ก่ เคร่ืองยนตท่ี์มีการเผา

ไหมภ้ายนอกกระบอกสูบ เช่น เคร่ืองยนตไ์อน ้า ดงัแสดงในภาพท่ี 107  

                          

                ภาพท่ี 107 แสดงลกัษณะเคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายนอก 

                ท่ีมา: http://siweb.dss.go.th/Scientist/Scientist_1/ 
2. เคร่ืองยนตส์ันดาปภายใน (internal  combustion  engine) ไดแ้ก่ เคร่ืองยนตท่ี์มีการเผา

ไหมเ้ช้ือเพลิงภายในกระบอกสูบปิด แทรกเตอร์ เคร่ืองด านา และรถยนตต่์างๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 
108 

                     
         ภาพท่ี 108 แสดงลกัษณะเคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 

  ท่ีมา: http://auto.lannapoly.ac.th 
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2. ววิฒันาการของเคร่ืองยนต์ 

มีการเร่ิมใชม้านานมากแต่ท่ีส าคญัต่อหลกัการเคร่ืองยนตปั์จจุบนัไดแ้ก่ Dr. Otto ซ่ึงคน้พบ
หลกัการเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะในปี ค.ศ.1876  (พ.ศ. 2419) และยงัคงเป็นหลกัการท างานของ
เคร่ืองยนต ์4 จงัหวะจนถึงปัจจุบนัน้ี และในปี ค.ศ. 1881-1891 (พ.ศ.2424-2434) เป็นช่วงเวลาของ
การพฒันาเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะจากหลายๆ ผูเ้ช่ียวชาญ 

การเรียนรู้ทฤษฎีและหลกัการท างานของเคร่ืองยนตเ์ล็กสูบเดียวจะช่วยใหเ้ขา้ใจเคร่ืองยนต์
หลายสูบขนาดใหญ่ได ้และสามารถแกปั้ญหาขดัขอ้งพื้นฐานต่างๆ ของเคร่ืองยนตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

การจ าแนกเคร่ืองยนตส์ามารถจ าแนกไดห้ลายวธีิตามคุณลักษณะต่างๆ ดงัน้ี 

1. ปริมาตรดูดในกระบอกสูบ (displacement volume) วดัเป็นลูกบาศกเ์ซนติเมตร (cubic 

centimeters) หรือ ซี.ซี. (c.c.) หรือ ลูกบาศกน้ิ์ว (cubic inches) วดัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางกระบอก
สูบ (bore) และช่วงชกั หรือระยะชกั (stroke)  

2. จ านวนการจดัวางกระบอกสูบมีตั้งแต่ 1 สูบถึง 12 สูบการจดัเรียงลูกสูบอาจจะเรียงตาม
แนวยาว, เรียงในลกัษณะตวัวี (V) สูบดาวหรือหนัหลงัชนกนั  

3. ต าแหน่งของเพลาขอ้เหวีย่ง (crankshaft) - แนวตั้ง (vertical) หรือแนวนอน (horizontal) 

4. ระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ หรือใชน้ ้าแบบหมอ้น ้า หรือแบบรังผึ้ง 

5. การจดัเรียงล้ินแบบล้ินอยูบ่นฝาสูบ (overhead valve) หรือเรียกวา่แบบ l-type แบบล้ินอยู่
ดา้นขา้งเส้ือสูบ (side valve) หรือเรียกวา่แบบ  l-type 

6. ต าแหน่งของเพลาลูกเบ้ียวอยูใ่นเส้ือสูบหรืออยูด่า้นบนฝาสูบ 

7. ชนิดของระบบเผาไหมใ้ชแ้มกนีโต (magneto) ใชแ้บตเตอร่ีใชร้ะบบอิเลคทรอนิกส์ 

8. จงัหวะการท างานต่อกลวตัร (Cycle)ไดแ้ก่ 4 จงัหวะ (4-stroke cycle engine )  2 จงัหวะ 
(stroke cycle engine)          

9.  ประเภทของน ้ามนัเช้ือเพลิง เช่น แก๊สโซลีน  หรือเบนซิน ดีเซล  
10. ขนาดของแรงมา้สูงสุดท่ีรอบเคร่ืองยนตท่ี์ก าหนด กิโลวตัต ์(Kilowatt) หรือแรงมา้ 

(Horsepower) เช่น  เคร่ืองยนตข์นาด 8 แรงมา้ ท่ี 3600 รอบต่อนาที  

11. วธีิการสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ใชเ้ชือกกระตุก ใชเ้ชือกแบบหมุนกลบัเอง ใชไ้ฟฟ้า 

 

3.  หลกัการท างานของเคร่ืองยนต์  

การท่ีจะเขา้ใจหลกัการท างานของเคร่ืองยนต ์ ซ่ึงอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานของความร้อนท่ี
ไดจ้ากการเผาไหมจ้ากส่วนผสมของอากาศ และน ้ามนัเช้ือเพลิง  แลว้ผลกัดนัใหเ้กิดการหมุนของ
เพลาเพื่อใหไ้ดพ้ลงังานกล น าไปใชง้านตอ้งมีความรู้พื้นฐานดงัน้ี 
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1. หลกัการพื้นฐานของการเผาไหมข้องน ้ามนัเบนซินเม่ือน ้ามนัเบนซินใส่ถงัแลว้น ามาจุด
ไฟลุกไหมอ้ยา่งชา้ๆ โดยเร่ิมเผาไหมจ้ากน ้ามนัตรงส่วนของผวิหนา้ท่ีสัมผสักบัอากาศ ซ่ึงจะระเหย
ไปรวมกบัอากาศ ถา้เอาน ้ามนัเบนซินในปริมาณเดิมมาท าใหเ้ป็นหยดเล็กๆ มนัก็จะติดไฟไดง่้ายข้ึน 
เน่ืองจากมีผวิหนา้ท่ีสัมผสักบัอากาศเพิ่มข้ึนและถา้น ้ามนัมาฉีดเป็นละอองยิง่ท  าใหส้ัมผสักบัอากาศ
โดยรอบมากข้ึน เม่ือจุดไฟ มนัจะลุกไหมอ้ยา่งรวดเร็ว  ให้พลงังานความร้อน  ท าใหเ้กิดแรงดนัอนั
เน่ืองจากการขยายตวัของอากาศเม่ือไดรั้บความร้อน  จากเหตุผลดงักล่าวหากฉีดน ้ามนัเบนซินหรือ
ดีเซลเขา้ไปผสมกบัอากาศในภาชนะท่ีมีฝาปิดแลว้ใหค้วามร้อน  หรือจุดประกายไฟ  น ้ามนัก็จะติด
ไฟอยา่งทนัทีทนัใด  และเป็นไปอยา่งรุนแรงจนเกิดระเบิดข้ึนจะส่งแรงดนัออกไปรอบๆ ทุกทิศทาง
ภายในภาชนะท่ีปิด  แต่ในกรณีน้ีมนัจะดนัฝาปิดใหห้ลุดกระเด็นออกมาเน่ืองจากมนัไม่ไดเ้ป็นเน้ือ
เดียวกบัภาชนะ 

2. ความสัมพนัธ์ของการเคล่ือนท่ีแบบกลบัไปกลบัมาของลูกสูบ (reciprocating) กบัการ
หมุนรอบเพลา (rotary  motion) ลูกสูบเคล่ือนท่ีจากบนสุด (TDC)  ลงมาต ่าสุด (BDC) กลบัไป
กลบัมา  และลูกสูบยดึกบัเพลาขอ้เหวีย่งดว้ย  กา้นสูบจะผลกัใหเ้พลาขอ้เหวีย่ง (crank  shaft) 

หมุนรอบตวัเองตลอดเวลาท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีกลบัไปกลบัมาอยา่งต่อเน่ือง  และนัน่คือเม่ือลูกสูบ
เคล่ือนท่ีข้ึนหรือลง 1 คร้ัง เพลาขอ้เหวีย่งจะหมุนไดค้ร่ึงรอบเม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนลง  2  คร้ัง  เพลา
ขอ้เหวีย่งจะหมุนได ้1 รอบต่อเน่ืองกนัไป 

3. ศพัทเ์ทคนิคท่ีควรรู้ 

 3.1 จุดศูนยต์ายบน (TDC : top  dead  center) คือจุดท่ีลูกสูบของเคร่ืองยนตเ์คล่ือนท่ีข้ึน
ลงไปจนถึงจุดสูงสุดภายในกระบอกสูบ  และไม่สามารถท่ีจะเคล่ือนท่ีต่อไปไดอี้กแลว้               

 3.2 จุดศูนยต์ายล่าง (BDC : bottom  dead  center) คือจุดท่ีลูกสูบของเคร่ืองยนตเ์คล่ือนท่ี
ลงไปจนถึงจุดต ่าสุดภายในกระบอกสูบ และไม่สามารถจะเคล่ือนท่ีต่อไปไดอี้กแลว้ 

 3.3 ระยะชกั (stroke) คือระยะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีจากจุดศูนยต์ายบน (TDC) ถึงศูนยต์าย
ล่าง (BDC) 

 3.4 กลวตัร (cycle) การท างานของเคร่ืองยนต ์(cycle  of  engine) คือการท างานของ
เคร่ืองยนตค์รบหน่ึงวงจรซ่ึงประกอบดว้ยจงัหวะดูดอดัระเบิดและคายตามล าดบัและเม่ือท างาน
ครบรอบวงจรแลว้ก็จะเวยีนกลบัมาเร่ิมตน้ใหม่และวนเวียนกลบัมาอยา่งเดิมต่อเน่ืองกนัไป 

4. ทฤษฎีการท างานของเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ (principle  of  four-stroke  cycleengine 

operation)  คือเคร่ืองยนตท่ี์มีการท างานเป็น 4  ระยะชกัของกา้นสูบลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนลง 4 คร้ัง 
เพลาขอ้เหวีย่งหมุน  2  รอบ  ต่อหน่ึงกลวตัร (cycle) การท างานของเคร่ืองยนต ์ จากนั้นก็เร่ิมตน้กล
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วตัร (cycle) ใหม่อยา่งต่อเน่ืองกนัไป โดยในระยะชกั หรือการเคล่ือนท่ีข้ึนหรือลงของลูกสูบแต่ละ
คร้ังน้ีแยกจงัหวะการท างานเป็นจงัหวะดูด  อดั ระเบิดและคาย มีส่วนประกอบพื้นฐานท่ีส าคญั คือ 

 4.1 ฝาสูบ (head) จะท าหนา้ท่ีปิดกระบอกสูบและเป็นท่ีอยูข่องหอ้งเผาไหม ้
(combustion chamber) 

    4.2 แหวนลูกสูบ (piston ring) ท าหนา้ท่ีอุดช่องวา่งระหวา่งลูกสูบ  กบักระบอกสูบ 

     4.3 หวัเทียน (spark plug) ท าหนา้ใหป้ระกายไฟเผาไหม ้ 
    4.4 ล้ินไอดี (intake or inlet valve) เป็นล้ินปิด-เปิดช่องทางเขา้ของไอดี  
   4.5 ทางเขา้ไอดี (inlet port) เป็นทางผา่นของส่วนผสมของน ้ามนัเช่ือเพลิงกบัอากาศ (ไอ

ดี) ท่ีจะเขา้ห้องเผาไหมซ่ึ้งต่อมาจากคาร์บูเรเตอร์ 

     4.6 ล้ินไอเสีย (exhaust valve) เป็นล้ินปิด-เปิดช่องทางออกของไอเสีย 

      4.7 ทางออกไอเสีย (exhaustport) ช่องทางออกของไอเสียต่อกบัท่อไอเสีย 

      4.8 เพลาลูกเบ้ียว (cam shaft) เป็นช้ินส่วนท่ีมีลูกเบ้ียว (com) ติดอยู ่และรับก าลงัหมุน
จากเพลาขอ้เหวีย่ง  ท าใหลู้กเบ้ียว  ยกล้ินไอดี  หรือไอเสีย ตรงตามจงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์

     4.9 สปริงล้ิน (valve springs) เป็นตวัท่ีท าใหล้ิ้นไอดีและไอเสียปิดตลอดเวลา 

 

 
               ภาพท่ี 109  แสดงจงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 

                         ท่ีมา: http://www.asiaautowork.co.th/ 

 

 

http://www.asiaautowork.co.th/
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                                           ภาพท่ี 110 แสดงการท างานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 

                             ท่ีมา: http://auto.lannapoly.ac.th/ 
 

5. หลกัการท างานของเคร่ืองยนตเ์บนซิน 4  จงัหวะ อธิบายดงัภาพท่ี 110 

     5.1 จงัหวะดูด (intake stroke) เป็นจงัหวะแรกของกลวตัร (cycle) การท างานของ
เคร่ืองยนต ์ซ่ึงลูกสูบเคล่ือนท่ีจาก (TDC) ลง (BDC) ซ่ึงสลกัขอ้เหวีย่งก็หมุนลงมาและลูกเบ้ียวแตะ
ใหล้ิ้นไอดีเปิดท าใหส่้วนผสมของน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศถูกดูดจากคาร์บูเรเตอร์  เขา้มาใน
กระบอกสูบในขณะท่ีลูกเบ้ียวไอเสียไม่แตะล้ินไอเสีย  ล้ินไอเสียปิด  

    5.2 จงัหวะอดั (compression stroke) ท่ีปลายจงัหวะดูดลูกสูบจะเร่ิมเคล่ือนท่ีข้ึนใน
จงัหวะน้ีลูกเบ้ียวทั้ง 2 ไม่แตะล้ิน ล้ินไอดี-ไอเสียปิดลูกสูบเคล่ือนท่ีจาก (BDC) จนถึง (TDC) 

ส่วนผสมของน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศถูกอดัข้ึนสู่หอ้งเผาไหมใ้หมี้ปริมาตรเล็กลงมากกวา่ 6 เท่า
ของปริมาตรเดิมท าใหค้วามดนัและอุณหภูมิของส่วนผสมของน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศสูงข้ึนและ  
เม่ือปลายจงัหวะอดัลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนสูงสุด หวัเทียนจุดประกายไฟเร่ิมตน้เผาไหมส่้วนผสมของ
น ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศใหเ้ผาไหม ้ ภายในหอ้งเผาไหม ้ท าใหเ้กิดพลงังานและแรงกดดนัเพิ่มข้ึน 
การขยายตวัของส่วนผสมของน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศท่ีเผาไหม ้จะดนัใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีลง  

    5.3 จงัหวะระเบิด (Power stroke) ผลจากการเผาไหม ้และเผาไหมส่้วนผสมของน ้ามนั
เช้ือเพลิงกบัอากาศ ดนัใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีจาก TDC สู่ BDC ซ่ึงแรงดนัท่ีเกิดข้ึนจากจงัหวะน้ี จะมี
ก าลงัมากดนัใหเ้พลาขอ้เหวีย่งหมุน  และเป็นจงัหวะท่ีเพลาขอ้เหวีย่งมีแรงบิด (torque) สูงสุดและ
ในจงัหวะน้ี ลูกเบ้ียวก็ไม่แตะล้ินทั้งสองล้ิน และล้ินทั้งสองยงัคงปิดทั้งคู่ จงัหวะน้ีบางคร้ังเรียกวา่   
expansion stroke หรือ firing stroke  หรือ working stroke 

    5.4 จงัหวะคาย (exhaust  stroke) เม่ือใกลส้ิ้นสุดจงัหวะระเบิด  ลูกเบ้ียวไอเสียแตะล้ินไอ
เสีย  เอาชนะแรงดนัสปริงล้ินท าใหล้ิ้นไอเสียเปิดเพื่อใหไ้อเสียถูกขบัออกจากกระบอกสูบล้ินไอดี
ยงัคงปิด ประกอบกบัลูกสูบเคล่ือนท่ีจาก BDC สู่ TDC ช่วยเร่งใหไ้อเสียออกจากห้องเผาไหม้
เช่นกนั เม่ือส้ินสุดจงัหวะน้ี ก็เร่ิมจงัหวะดูดของกลวตัร (cycle) ต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 111 
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จะเห็นวา่การเคล่ือนท่ีของลูกสูบ จะควบคุมการหมุนของเพลาขอ้เหวีย่ง และการปิด-เปิด
ล้ินไอดี ไอเสียสัมพนัธ์กนักบัจงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์ดงัน้ี เพลาลูกเบ้ียวกบัเพลาขอ้เหวีย่ง 
จึงตอ้งมีการท างานท่ีสัมพนัธ์กนั โดยเฟือง-โซ่ก็ได ้

      
                    ภาพท่ี 111 แสดงจงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ 

       ท่ีมา: http://c-filtration.com/th/page.php?p=1905 

 

6. การท างานของเคร่ืองยนตเ์บนซิน 2 จงัหวะ 

    เคร่ืองยนต ์2 จงัหวะมีกลวตัร (Cycle) การท างานเช่นเดียวกบัเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ คือ 
ดูด อดั ระเบิด คาย แต่ทั้ง 4 จงัหวะจะครบ 1 กลวตัร (1cycle) เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนลงได ้2 คร้ัง
หรือเพลาขอ้เหวีย่งหมุนได ้1 รอบ ซ่ึงมีการท างานดงัน้ี 

 6.1 จงัหวะระเบิดและจงัหวะคาย (Power and exhaust stroke) เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีเกือบ
ถึงจุดศูนยต์ายบน หวัเทียนจ่ายประกายไฟแรงสูงท าใหส่้วนผสมของน ้ามนัเช้ือเพลิงกบัอากาศ หรือ
เรียกวา่ ไอดี เกิดการเผาไหมอ้ยา่งรวดเร็ว และแรงระเบิดท่ีเกิดข้ึนจะผลกัใหลู้กสูบเคล่ือนท่ีลง ซ่ึง
ในขณะท่ีลูกสูบเคล่ือนท่ีลงปริมาตรภายในห้องเพลาขอ้เหวีย่งลดลงท าใหมี้ความดนัสูงข้ึนปิดล้ินรีด 
(reed valve) ท่ีหอ้งเพลาเหวีย่ง ท าใหไ้อดีในห้องเพลาขอ้เหวีย่งมีแรงดนัสูงเตรียมพร้อมท่ีจะเขา้ช่อง
ไอดี  ต่อมาเม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีลงเปิดช่องไอเสีย (Exhaust port) ไอเสียหรือส่วนผสมของน ้ามนั
เช้ือเพลิงห้องการเผาไหมก้็ถูกขบัออกจากกระบอกสูบเป็นจงัหวะคาย เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีลงไปอีก
จนเปิดช่องไอดี ไอดีจากหอ้งเพลาขอ้เหวีย่งจึงถูกส่งเขา้กระบอกสูบทางเปิดช่องไอดีช่วยไล่ไอเสียท่ี
ตกคา้งในกระบอกสูบออก เป็นการเร่ิมตน้จงัหวะดูด 

 6.2 จงัหวะดูดและจงัหวะอดั (intake and compression stroke) เม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีลง
เกือบถึงจุดศูนยต์ายล่างหวัลูกสูบยงัคงเปิดช่องไอดีและไอเสียอยูท่  าใหไ้อดีเขา้กระบอกสูบและไล่
ไอเสียออกอยา่งต่อเน่ือง  จงัหวะน้ีจึงยงัเป็นจงัหวะดูดปลายจงัหวะคาย  และเม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ี
จนถึงจุด BDC และเคล่ือนท่ีข้ึนจาก BDC ซ่ึงขณะน้ีภายในหอ้เพลาขอ้เหวีย่งปริมาตรเพิ่มข้ึน และ
ความดนัจะลดลงอยา่งมากและต ่ากวา่ความดนัของไอดีในคาร์บูเรเตอร์ท าใหไ้อดีในคาร์บูเรเตอร์ 
ดนัปิดล้ินรีด ท่ีห้องเพลาขอ้เหวีย่ง ไอดีจากคาร์บูเรเตอร์เขา้หอ้งเพลาขอ้เหวีย่งอีกคร้ัง เม่ือลูกสูบ
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เคล่ือนท่ีต่อไปจนเคล่ือนท่ีข้ึนปิดช่องไอดี และไอเสียและเร่ิมอดัไอดีท่ีอยูใ่นกระบอกสูบใหมี้
แรงดนัสูงข้ึน เป็นจงัหวะอดัและลูกสูบก็จะเคล่ือนท่ีสูงข้ึนจนถึงสูงสุด หวัเทียนจ่ายประกายไฟแรง
สูงท าใหเ้กิดจงัหวะระเบิดหมุนเวยีนกนัไป ไอดีของเคร่ืองยนตเ์บนซิน 2 จงัหวะ  ท่ีเขา้ไปในหอ้ง
เพลาขอ้เหวีย่งจะเป็นส่วนผสมของน ้ามนัเช้ือเพลิง  น ้ามนัหล่อล่ืน และอากาศ ดงันั้นจึงเป็นการหล่อ
ล่ืนช้ินส่วนต่างๆ ภายในเคร่ืองยนตด์ว้ย  จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีน ้ามนัหล่อล่ืนในหอ้งเพลาขอ้เหวีย่ง
เหมือนเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ และสามารถใชเ้คร่ืองยนตท์ างานเอียงเคร่ืองไดทุ้กต าแหน่ง 

7. ส่วนประกอบของเคร่ืองยนตเ์ล็ก 4 จงัหวะ  
    7.1. ส่วนประกอบภายนอกเคร่ืองยนตเ์ล็ก ส่วนประกอบภายในของเคร่ืองยนตเ์ล็ก ฝา

ครอบห้องเพลาขอ้เหวีย่ง (crankcase) ท าหนา้ท่ีปิดห้องเพลาขอ้เหวีย่ง และรองรับเพลาลูกเบ้ียว และ
เพลาขอ้เหวีย่ง เป็นท่ีเติมถ่ายน ้ามนัหล่อล่ืน 

 

4 . การปรับคาร์บูเรเตอร์ 

หลงัจากลา้งท าความสะอาด และเปล่ียนช้ินส่วนแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือ การปรับ
คาร์บูเรเตอร์ คาร์บูเรเตอร์ท่ีใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน จะมีสกรูปรับอยู ่2-3 ตวั คือ สกรูปรับ
ส่วนผสมความเร็วสูง ส าหรับส่วนผสมท่ีความเร็วสูงหรือขณะท่ีเคร่ืองยนตมี์ภาระสกรูปรับ
ส่วนผสมความเร็วเดินเบาหรือความเร็วต ่า ส าหรับส่วนผสมท่ีความเร็วเดินเบาหรือความเร็วต ่า สกรู
ปรับตั้งความเร็วเดินเบา  คาร์บูเรเตอร์บางแบบ อาจจะมีสกรูปรับส่วนผสมความเร็วสูง หรือสกรู 
ปรับส่วนผสมความเร็วเดินเบาหรือความเร็วต ่าตวัหน่ึงตวัใดหรือทั้ง 2 ตวัก็ได ้แต่คาร์บูเรเตอร์ทุก
แบบ จะตอ้งมีสกรูปรับตั้งความเร็วเดินเบาเสมอคาร์บูเรเตอร์แบบมี 2 สกรูปรับ ดงัแสดงในภาพท่ี 
112 

 

                                                 
                                                 ภาพท่ี 112 แสดงคาร์บูเรเตอร์ 

ท่ีมา:  https://wiki.stjohn.ac.th/groups/ 
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5. การเกบ็และการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 

การเก็บบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตห์ลงัจากท่ีน าเคร่ืองยนตไ์ปปฏิบติังานจนเสร็จส้ินแลว้งาน
เรียบร้อยแลว้ควรจะใชเ้วลาสักเล็กนอ้ยในการจดัเก็บเคร่ืองยนตใ์หถู้กตอ้ง  เพื่อท่ีวา่เม่ือตอ้งการท่ีจะ
น าเคร่ืองยนตไ์ปปฏิบติังานในโอกาสต่อไปเคร่ืองยนตจ์ะไดอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีพร้อมใชง้านไดท้นัที  
หากไม่ท าการจดัเก็บเคร่ืองยนตใ์หถู้กวธีิ  เม่ือน าเคร่ืองยนตไ์ปใชง้านในโอกาสต่อไปอาจประสบ
ปัญหาต่างๆ  มากมายก็ไดถ้า้ไม่ไดมี้การใชง้านเคร่ืองยนตเ์กิน 30  วนั ควรจะจดัเก็บเคร่ืองยนตใ์ห้
ถูกตอ้งตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ท าความสะอาดเคร่ืองยนต ์โดยการเป่าดว้ยลมหรือเป่าดว้ยสารละลายท่ีเหมาะสม โดย
หา้มเป่าสารละลายตรงระบบการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตห์ลีกเล่ียงการท าความสะอาดดว้ยน ้า  เพราะ
น ้าอาจเขา้ไปในระบบน ้ามนัเช้ือเพลิงและระบบการเผาไหมข้องเคร่ืองยนตร์ะหวา่งท่ีท าการถอดฝา
ครอบเคร่ืองยนตค์วรท่ีจะตรวจสภาพต่างๆ  ของช้ินส่วนเคร่ืองยนตว์า่อยูใ่นต าแหน่งท่ีปกติหรือไม่  
ซ่ึงควรท่ีจะซ่อมและแกไ้ขทนัทีหากพบวา่มีช้ินส่วนใดอยูใ่นสภาพท่ีผดิปกติ 

2. ซ่อมบ ารุง ท าการซ่อมบ ารุงช้ินส่วนต่างๆ ตรวจสอบดูระบบท าความสะอาดเคร่ืองยนต ์  
( หมอ้กรองอากาศ ) บนัทึกสภาพของหมอ้กรองอากาศในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนใหม่ 

3. น ้ามนัหล่อล่ืน  ควรถ่ายและเติมน ้ามนัหล่อล่ืนในขณะท่ีเคร่ืองยนตร้์อนอยู ่
4. น ้ามนัเช้ือเพลิงไม่ควรมีน ้ามนัเช้ือเพลิงเหลืออยูใ่นเคร่ืองยนตท่ี์จดัเก็บรักษา  เพราะ

น ้ามนัเช้ือเพลิงอาจจะก่อตวัเป็นคราบน ้ามนัท่ีเหนียว  ซ่ึงอาจจะไปขวางทางเดินน ้ามนั  หวัฉีดพน่
น ้ามนัหรือไปเกาะตวัท าความเสียหายใหก้บัแผน่ไดอะเฟรมได ้ ดงันั้นจึงควรระบายน ้ามนัเช้ือเพลิง
ออกจากเคร่ืองยนต ์ หากท าการเก็บเคร่ืองยนตไ์วน้านกวา่  3  เดือน ระบายน ้ามนัเช้ือเพลิงออกจาก
ถงัน ้ามนั  แลว้ท าการติดเดินเคร่ืองยนตจ์นกระทัง่ไม่มีน ้ามนัเช้ือเพลิงเหลืออยูใ่นคาร์บูเรเตอร์ จึง
หยดุเคร่ืองยนต ์

5. ผูผ้ลิตเคร่ืองยนตบ์างรายไดแ้นะน าใหใ้ชน้ ้ายาใส่รวมลงกบัน ้ามนัเช้ือเพลิง  ซ่ึงน ้ายา
ดงักล่าวจะช่วยใหน้ ้ามนัเช้ือเพลิงออกจากระบบ  ในกรณีเก็บไม่ใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นเวลานานๆ ซ่ึงจะ
ช่วยท าใหร้ะบบน ้ามนัเช้ือเพลิงสะอาดอยูต่ลอดเวลาการหล่อล่ืนกระบอกสูบ  เพื่อป้องกนัการ
รวมตวักนัของฝุ่ นละออง  บริเวณส่วนบนของกระบอกสูบและบริเวณรอบๆ ล้ิน  ควรจะตอ้งเคลือบ
ช้ินส่วนดงักล่าวดว้ยน ้ามนัหล่อล่ืน  โดยการถอดหวัเทียนออกแลว้หยอดน ้ามนัหล่อล่ืนลงไป  ท า
การติดเคร่ืองยนตส์ัก 2-3 คร้ัง เพื่อใหน้ ้ามนัหล่อล่ืนเกิดการ หมุนเวยีนใส่หวัเทียนลงไปอยา่งเดิม 
แลว้ท าการติดเคร่ืองยนตอี์กสักคร้ัง เพื่อใหน้ ้ามนัหล่อล่ืนไหลลงไปยงักา้นล้ิน 3-2 valve stem ล้ิน
ไอดีและล้ินไอเสียก็จะปิด เพราะถา้ล้ิน (จงัหวะอดัสุด) จากนั้นจดัให้อยูใ่นต าแหน่งบนสุดหน่ึงยงัคง
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ปิดอยู ่ อาจจะท าใหเ้กิดสนิมท่ีล้ินกา้นล้ินได ้ดงันั้นจึงตอ้งจดัใหล้ิ้น ไอดีและล้ินไอเสียอยูใ่น
ต าแหน่งปิด ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัไม่ใหส่ิ้งแปลกปลอมเขา้ไปในกระบอกสูบอีกดว้ย  

   5.1 จดัเก็บเคร่ืองยนตใ์นสถานท่ีท่ีเหมาะสม  ควรจดัเก็บเคร่ืองยนตใ์นสถานท่ีท่ีสะอาด  
แหง้  มีการระบายอากาศท่ีดี  และตอ้งเก็บรักษาเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูห่่างจากสัตว์      

    5.2 การตรวจสอบเคร่ืองยนตท่ี์ผา่นการเก็บรักษาก่อนน าออกไปใชง้าน ก่อนท่ีจะน า
เคร่ืองยนตท่ี์ผา่นการเก็บรักษาออกไปใชง้าน ควรจะตรวจสอบเคร่ืองยนตด์งัน้ี 

   5.2.1 ท าความสะอาดเคร่ืองยนต ์ ถอดชุดครอบพดัลม  แลว้ตรวจดูวา่มีส่ิงสกปรก
ติดคา้งอยูห่รือไม่  ถา้ตอ้งเอาออกใหห้มด  โดยการใชล้มเป่าท าความสะอาดชุดครีบระบายความ
ร้อน  ชุดควบคุมกาวานาร์ (governor) ประกอบชุดครอบพดัลมกลบัเขา้ท่ีเดิม  แลว้ท าการถอดชุดไฟ
เผาไหมอ้อกและท าการตรวจสอบวา่เคร่ืองยนตส์ามารถหมุนไดอ้ยา่งเป็นอิสระหรือไม่  เคร่ืองยนต์
มีก าลงัอดัหรือไม่ 

 5.2.2 หมอ้กรองอากาศ  ตรวจและบริการหมอ้กรองอากาศ  ถา้ไดเ้คยเปล่ียน
ช้ินส่วนใดช้ินส่วนหน่ึงของหมอ้กรองอากาศ  ก็ควรท่ีจะเปล่ียนช้ินส่วนดงักล่าวทุกๆ ตน้ฤดูการใช้
งาน ดงัแสดงในภาพท่ี 113 

 
                         ภาพท่ี 113 แสดงลกัษณะของกรองเปียกและกรอกแหง้ 

 

 5.2.3 น ้ามนัเช้ือเพลิงควรจะเติมน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสะอาดลงในถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง
เท่านั้น 

 5.2.4 หวัเทียนควรจะเปล่ียนใชห้วัเทียนอนัใหม่เลย เน่ืองจากหวัเทียนอนัเก่าได้
ผา่นการเผาไหมม้าแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1000 ลา้นคร้ัง อีกทั้งหวัเทียนก็มีราคาท่ีไม่แพง จึงสามารถเปล่ียน
ไดอ้ยา่งบ่อยๆ 

 5.2.5 น ้ามนัหล่อล่ืน ตรวจสอบระดบัของน ้ามนัหล่อล่ืน สตาร์ทเคร่ืองยนตเ์ม่ือ
เคร่ืองยนตร้์อน  ใหท้  าการหยดุเคร่ืองยนต ์ แลว้ท าการถ่ายน ้ามนัหล่อล่ืนออกใหห้มดเพราะ
น ้ามนัหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตท่ี์ผา่นการเก็บรักษามานาน ๆ อาจเกิดการควบแน่นของน ้า  จึงอาจท่ีจะ
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มีน ้าเขา้ไปผสมอยูด่ว้ยก็ได ้ จึงควรถ่ายออกแลว้เติมน ้ามนัหล่อล่ืนใหม่ลงไปใหไ้ดร้ะดบัตามท่ี
เคร่ืองยนตต์อ้งการ  

 5.2.6 การตรวจสอบและปรับแต่งขั้นสุดทา้ย 

 5.2.7 ตรวจดูสภาพทัว่ๆ ไปของเคร่ืองยนตว์า่ช้ินส่วนต่าง ๆ อยูใ่นสภาพท่ี
เหมาะสมและถูกตอ้งหรือไม่ 

 5.2.8 ท าการสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ แลว้สังเกตฟังเสียงเคร่ืองยนตว์า่มีเสียงติดขดั
หรือไม่ 

 5.2.9 เม่ือตรวจสอบดูทุกช้ินส่วนแลว้พบวา่เคร่ืองยนตท์ างานไดดี้แลว้นัน่ หมายถึง
เคร่ืองยนตอ์ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมท่ีจะน าไปใชง้านแลว้ 

 

6. สรุปประจ าบท 

               เคร่ืองยนตท์างการเกษตรมีความส าคญัในการท าการเกษตรเป็นอยา่งมาก สามารถใช้
ทดแทนแรงงานและท าใหเ้กษตรกรลดความเหน่ือยยาก ท าใหส้ะดวกสบายมากข้ึน ท่ีส าคญัท าใหมี้
รายไดเ้พิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรเป็นเคร่ืองมือท่ีมีสภาพการท างานไม่ปกติ
หมายความวา่ มีฝุ่ นละออง น ้ า โคลน และพื้นท่ีขรุขระ จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาระบบการท างานของ
เคร่ืองยนต ์หรือชนิดของเคร่ืองยนตเ์พื่อจะท าใหช่้วยดูแลรักษาเคร่ืองยนตท์างการเกษตรใหใ้ชง้าน
ไดย้าวนานมากข้ึน อีกทั้งทางดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัการใชง้านและต่อผูใ้ชง้านดว้ย  

 

7. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

 1. เคร่ืองยนตส์ามารถแบ่งออกเป็นก่ีชนิดอะไรบา้ง 

 2. จงบอกหลกัการท างานของเคร่ืองยนตม์าใหถู้กตอ้ง 

3. จงบอกส่วนประกอบของเคร่ืองยนตม์าใหถู้กตอ้ง 

4. จงัหวะการท างานของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะและ 2 จงัหวะ แตกต่างกนัอยา่งไร 

5. จงบอกวธีิการบ ารุงดูแลรักษาเคร่ืองยนตม์าใหถู้กตอ้ง 

6. คาร์บูเรเตอร์มีหนา้ส าคญัอยา่งไร 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

ประณต  กุลสูตร. 2535. แทรกเตอร์เพื่อการการเกษตร (การใช ้การบริการบ ารุงรักษาและ 

              การใช)้. พิมพค์ร้ังท่ี 1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น). กรุงเทพ.  
วนิิต  ชินสุวรรณ. 2529. เคร่ืองจกัรกลการเกษตรและการจดัการเบ้ืองตน้. ภาควชิา 
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วศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัข่อนแก่น. 220 หนา้. 
สมชยั  เกาสมบติั. 2531. ทฤษฎีการใชง้านและการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกักลการเกษตร. 

ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 

สมศกัด์ิ  พินิจด่านกลาง. 2554. โครงการจดัท าต าราและงานวจิยัเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา     
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั. ต ารางานช่างเกษตร. มหาวิทยาลยัราชภฎักลุ่มภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 9 

 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้  นกัศึกษาจะมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายหลกัการของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรได ้

2. บอกประเภทของเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นงานเกษตรได้ 
3. อธิบายขั้นตอนวธีิการในการเตรียมดินท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืชได ้

4. บอกประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก่ียวกบัการเตรียมดินแต่ละขั้นตอนได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. หลกัการเคร่ืองจกัรกลเกษตร  
2. ชนิดของรถแทรกเตอร์ในทางการเกษตร 

3. ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานเกษตร 

4. วธีิการเตรียมดิน 

5. ขั้นตอนในการเตรียมดิน    
6. ประเภทของเคร่ืองมือเตรียมดิน 

7. ไถพิเศษแบบต่างๆ 

8. จอบหมุน 

 

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6. ปฏิบติัตามใบงาน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 9 ประเภทของเคร่ืองจกัรกลและการใชง้านทางการเกษตร 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวท์บอร์ด 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่9 

ประเภทของเคร่ืองจักรกลและการใช้งานทางการเกษตร 

 

เคร่ืองจกัรกลเกษตรมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีสามารถช่วยท าใหก้ารผลิตพืชมีความสะดวก 

รวดเร็วทนัต่อเวลาในการเก็บเก่ียวท่ีส าคญัช่วยประหยดัเวลาและแรงงานไดม้ากจึงมีความส าคญัใน
ปัจจุบนัเพราะแรงงานค่อนขา้งท่ีจะหาไดย้ากประกอบกบัค่าแรงค่อนขา้งสูง ดงันั้นเคร่ืองจกัรกลท่ี
ใชท้างการเกษตรประกอบไปดว้ย 

   

1. หลกัการเคร่ืองจักรกลเกษตร ( Principles  of  farm  machinery ) 

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหรือเคร่ืองทุ่นแรงฟาร์ม (Farm  Machinery) การพฒันาการใช้
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2527 ไดมี้การศึกษาการน ารถแทรกเตอร์ของ
ประเทศไทยและรายงานไวว้า่ ก่อนปี พ.ศ. 2498 ตน้ก าลงัท่ีใชใ้นการท าการเกษตรของประเทศไทย
เป็นการใชแ้รงงานคน สัตว ์และก าลงัน ้า โดยกงัหนัน ้าเท่านั้นในปี พ.ศ. 2498 จึงมีการน าเขา้รถ
แทรกเตอร์จ านวน 262 คนัจากประเทศต่างๆ มีการสั่งรถไถเดินตาม (Power tiller) จากประเทศ
ญ่ีปุ่นน าเขา้มากท่ีสุด รถแทรกเตอร์ท่ีสั่งน าเขา้น้ี มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆในปีต่อๆ มาทั้งน้ี
เน่ืองจากการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกโดยมีรถแทรกเตอร์แสดงบทบาทส าคญัในการบุกเบิกพื้นท่ีใหม่
เป้าหมายในการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรตามแผนแม่บทในการพฒันาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร
ของประเทศไทย ซ่ึงสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยรายงานไวใ้นปี พ.ศ. 
2530 จะมุ่งใหเ้กษตรกรมีการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรอยา่งเตม็ท่ี โดยสอดคลอ้งกบัสภาวะการ
ผลิต สังคม และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กษตรกรทุกหมู่บา้นมีเคร่ืองจกัรกล
เกษตรไวใ้ชอ้ยา่งเพียงพอ นอกจากน้ีเป้าหมายหลกัก็คือการมุ่งใหเ้กษตรมีเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ี
มีคุณภาพดี มีความเหมาะสมกบัการใช ้การซ่อมบ ารุงการจดัหาอุปกรณ์ซ่อมแซมและช้ินส่วน
อะไหล่ ขณะเดียวกนัรัฐบาลก็มีนโยบายสนบัสนุนการสร้างโรงงานผลิตเคร่ืองจกัรกลการเกษตรใน
ประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการน าเขา้ และเป็นการเพิ่มการจา้งงานและเพิ่มรายไดข้องเกษตรกรใน
ชนบท ส่งเสริมโรงงานผลิตท่ีพฒันาข้ึนในทอ้งถ่ิน โดยการสนบัสนุนการตั้งโรงงานขนาดเล็กและ
ขนาดกลางในเขตชนบท 

2. ชนิดของรถแทรกเตอร์ในทางการเกษตร 

รถแทรกเตอร์ สามารถแบ่งออกตามลกัษณะของการขบัเคล่ือนไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
แทรกเตอร์ท่ีมีการขบัเคล่ือนแบบ 2 ลอ้ ดงัแสดงในภาพท่ี 114 และการขบัเคล่ือนแบบ 4 ลอ้ ดงั
แสดงในภาพท่ี 115 



140 

 

                              
ภาพท่ี 114  แสดงลกัษณะรถแทรกเตอร์                          ภาพท่ี 115 แสดงลกัษณะรถแทรกเตอร์  
                   แบบขบัเคล่ือน 2 ลอ้                                                       แบบขบัเคล่ือน 4 ลอ้                                                                                                    
ท่ีมา: http://www.tractordata.com/news                          ท่ีมา: http://www.kelenor.com/ 
 

3. ประเภทของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานเกษตร  
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได ้5 กลุ่ม คือ 

1. เคร่ืองมือเตรียมดิน (Tillage equipment) ประกอบดว้ย          
     1.1 เคร่ืองมือเตรียมดินขั้นแรก (Primary tillage equipment) ไดแ้ก่ ไถหวัหมู ไถจาน ไถ

ดินดาน ไถยกร่อง           
 1.2  เคร่ืองมือเตรียมดินขั้นท่ี 2 (Secondary tillage equipment) ไดแ้ก่ พรวนจาน พรวนซ่ี 
ลูกกล้ิง ทุ่นลาก 

   2. เคร่ืองปลูก (Planting equiment) ไดแ้ก่ เคร่ืองปลูกเมล็ด เคร่ืองปลูกตน้กลา้ เช่น กลา้ขา้ว 
กลา้ผกั กลา้ยาสูบ เคร่ืองปลูกท่อนพนัธ์ุ เช่น ออ้ย เคร่ืองปลูกพืชหวั เช่น หวัมนัฝร่ัง 

  3. เคร่ืองมือบ ารุงรักษา (Crop protection and Fertilizing equipment)  ประกอบดว้ย          
     3.1 เคร่ืองใหปุ๋้ยไดแ้ก่  เคร่ืองหวา่นปุ๋ยวทิยาศาสตร์ (Fertilizer broadcaster) เคร่ือง

หวา่นปุ๋ยคอก (Manure  spreader) เคร่ืองหวานปุ๋ยคอกเหลว (Liquid  manure  spreader)          

     3.2  เคร่ืองป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช มี 2 ลกัษณะ คือ  
              3.2.1 เคร่ืองพรวนระหวา่งแถว (Cultivator) 

             3.2.2  เคร่ืองพน่ยา (Sprayer) 

    3.3  เคร่ืองสูบน ้า (Pump) 

 4. เคร่ืองเก็บเก่ียว (Harvesting  equipment) ประกอบดว้ย 

    4.1 เคร่ืองเก็บเก่ียวธญัพืช เช่น เคร่ืองเก่ียวขา้ว (Reaper) เคร่ืองเก่ียวนวดขา้ว (Rice  

combine  harvester) เคร่ืองเก็บถัว่และขา้วโพด (Bean  and  corn  harvester) 
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    4.2 เคร่ืองมือหญา้อาหารสัตว ์(Forage  harvester)  เช่น  เคร่ืองตดัหญา้ (Rotary) เคร่ือง
เกล่ียและรวมกองหญา้ (Rake & Tedder) เคร่ืองอดัฟ่อน (Baler) เคร่ืองหัน่พืชอาหารสัตว ์  
  5. เคร่ืองมือต่างๆ เช่น เคร่ืองนวดขา้ว (Thresher) รถพว่ง (Trailer) รถตกั (Loader)  เคร่ือง
ขนถ่ายวสัดุ (Elevator) 

 ดงันั้นก่อนการปลูกพืชจะตอ้งมีการเตรียมพื้นท่ีท่ีจะปลูกพืชโดยมีหลกัการ และวธีิการ
ดงัต่อไปน้ี 

 

4. วธีิการเตรียมดิน Tillage  and  equipment 

การไถพรวน (Tillage) แนวความคิดในปัจจุบนัหมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาพหรือ
เคล่ือนยา้ยดิน โดยใชเ้คร่ืองมือกระท าต่อดิน  เพื่อใหส้ามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากพื้นท่ีนั้นได ้ 
การไถพรวนเพื่อเตรียมดินเป็นงานขั้นตอนท่ีส าคญัของการเพาะปลูกซ่ึงเกษตรกรตอ้งทุ่มเททั้ง
แรงงาน  เงินทอง  และเวลาเป็นอนัมาก  เพื่อใหไ้ดแ้ปลงเพาะหรือพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสมกบัการ
เจริญเติบโตของพืชท่ีจะปลูก  การเตรียมดินแต่เดิมมานั้น  มกัไม่มีผูส้นใจกนั จะเตรียมดินดว้ย
เคร่ืองไถ  ไถเพียงเพื่อก าจดัวชัพืชและฝังเศษพืชลงไปในดินเท่านั้น  โดยมิไดส้นใจถึงการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกายภาพของดิน  อนัเน่ืองมาจากการไถพรวน  ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดี
แลว้วา่  ปัญหาในการเพาะปลูกและผลิตผลท่ีไดจ้ากพืช  จะมากหรือนอ้ยเพียงไรอาจจะแกไ้ขไดจ้าก
การปรับปรุงวธีิการไถพรวน  การเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกเร่ิมไดรั้บความสนใจและศึกษากนัมากข้ึน  
การไถพรวนจึงเป็นการปฏิบติัต่อดิน  เพื่อท าใหดิ้นมีสภาพเหมาะสมกบัการปลูกพืชแต่ละชนิด  การ
เปล่ียนแปลงแนวความคิดเก่ียวกบัการไถพรวนน้ี  จึงก่อใหเ้กิดการพฒันาของเคร่ืองไถพรวนข้ึน
เป็นอนัมาก  จะเห็นไดว้า่เคร่ืองมือส าหรับทุ่นแรงในการเตรียมดินมีมากมายหลายชนิด  หลายขนาด
ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของเกษตรกรผูใ้ชท่ี้จะตอ้งแสวงหาความรู้  เก่ียวกบัการเลือกใชเ้คร่ืองใชเ้คร่ืองมือ เพื่อ
ปรับสภาพดินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยพิจารณาในแง่เศรษฐศาสตร์เขา้ร่วมดว้ย
จุดประสงคใ์นการไถพรวนประกอบไปดา้ย 

1. ท าใหดิ้นมีคุณสมบติัดีข้ึน มีสภาพโครงสร้างท่ีเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช 

2. เป็นการเพิ่มปุ๋ยดว้ยการไถกลบซากพืชท่ีเหลืออยูใ่นไร่นาผสมลงในดินหรือผสม
คลุกเคลา้วสัดุต่างๆ เช่น ปุ๋ยลงไปในดินท่ีความลึกท่ีตอ้งการปลูกพืช 

3. เพื่อควบคุมและก าจดัวชัพืช ท าลายไข่และตวัอ่อนของแมลงศตัรูพืช 

4. เพื่อการชลประทานหรือการวางแผนใหน้ ้าแก่พืช เช่น ไถเพื่อท าทางระบายน ้า ท าคนักั้น
น ้า 

5. เพื่อใหจุ้ลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวติในดินมีกิจกรรมมากข้ึน อนัเป็นประโยชน์ต่อพืช 
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6. เพื่อใหดิ้นมีช่องวา่งอากาศถ่ายเทไดดี้ข้ึน และดินอยูใ่นสภาพท่ีสามารถรักษาความช้ืนไว้
ได ้

7. เป็นการสงวนหนา้ดิน ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน    
5.  ขั้นตอนในการเตรียมดิน  แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 

1. การเตรียมดินคร้ังแรก 

      เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของการเตรียมดินเพาะปลูก ไม่วา่จะใชอุ้ปกรณ์ใดก็ตาม  
เพราะการเตรียมดินคร้ังแรกท่ีจะเป็นตวัก าหนดความลึกของดินท่ีตอ้งการและมีผลไปถึงการรักษา
คุณสมบติัของดิน และความช้ืนท่ีดินจะสงวนไวไ้ด ้

2. การเตรียมคร้ังท่ีสอง 

 ภายหลงัการไถเพื่อเตรียมดินขั้นแรกแลว้  ก็จะเป็นการพรวนเพื่อยอ่ยดินใหแ้ตกเป็น
กอ้นนอ้ยลง  มีสภาพเหมาะกบัขนาดของเมล็ดท่ีจะปลูก โดยไม่ท าใหห้ญา้หรือตอพืชท่ีไถกลบไว้
ข้ึนมาอยูเ่หนือดิน  นอกจากน้ีในบางกรณีเพื่อใหดิ้นละเอียดมากข้ึนหรือแน่นพอเหมาะแก่การงอก
ของเมล็ด  อาจใชเ้คร่ืองมือเตรียมดินขั้นสุดทา้ย  เช่น  คราดหรือลูกกล้ิงขนาดเบามาใชด้ว้ย 

 

6. ประเภทของเคร่ืองมือเตรียมดิน 

เป็นเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเตรียมดินโดยแยกเป็นเคร่ืองมือเตรียมดินขั้นแรกใชไ้ถเม่ือ
เร่ิมท าการเพาะปลูกหรือไถเพื่อบุกเบิกพื้นท่ีใหม่ใหเ้ป็นพื้นท่ีเพาะปลูก  เคร่ืองมือท่ีใชส้ามารถ
จ าแนกออกไดด้งัน้ี 

1. จ าแนกชนิดของไถตามลกัษณะงานท่ีใชห้รือตามรูปลกัษณะของไถคร้ังแรก 

                  1.1 ไถหวัหมู (Moldboard  plow) เหมาะกบัพื้นท่ีท่ีปรับระดบัเรียบร้อยแลว้  จดัเป็น
เคร่ืองมือเกษตรท่ีใชก้นัมานานท่ีสุด  และยงัใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั  เพราะมีคุณลกัษณะ
ดีเด่นหลายประการ เช่น สามารถพลิกกลบัหนา้ดินไดดี้กวา่ไถชนิดอ่ืน  ท าใหดิ้นดีมีคุณสมบติั
เหมาะแก่การปลูกพืชมากกวา่  อยา่งไรก็ตามไถหวัหมูน้ีเหมาะท่ีจะใชก้บัพื้นท่ีท่ีไดรั้บการปรับปรุง
แลว้  ไม่มีรากไม ้ ตอไม ้หรือกอ้นหินอยูใ่นดิน จึงจะท างานไดผ้ล ไถหวัหมูเม่ือแยกตามลกัษณะ
การใชง้านพอจะแยกออกไดค้ร่าว ๆ ดงัน้ี 

   1.1.1 ไถแบบธรรมดา (General  purpose  plow) ใชต่้อพว่งแทรกเตอร์ 3 จุด มีขนาดและ
จ านวนผาลต่าง ๆ กนั (ไม่เกิน 5  ผาล) ตอ้งเลือกใหถู้กตอ้งกบัขนาดของรถแทรกเตอร์จึงจะไดผ้ล
สมความมุ่งหมาย  
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      1.1.2 ไถต้ืน (Skim  plow)  ลกัษณะเหมือนไถธรรมดา  แต่น ้าหนกัต่อผาลนอ้ยกวา่  และ
มีจ านวนผาลมากกวา่  6  ผาลข้ึนไป  ใชเ้ม่ือตอ้งการเตรียมดินต้ืน 10-20  เซนติเมตร โดยไดค้วาม
ตอ้งการไถแต่ละคร้ังมากกวา่ไถแบบธรรมดา  

   1.1.3.ไถสองทาง ( Turn  plow ) ใชใ้นพื้นท่ีท่ีตอ้งการให้ข้ีไถกลบไปทางเดียวกนัหรือ
พื้นท่ีแคบ ๆ ล าบากในการกลบัรถถา้ไถดว้ยไถธรรมดา เตรียมดินไดไ้ม่ลึกนกั  เพราะโครงสร้างไม่
แขง็แรง  เน่ืองจากตอ้งสร้างใหไ้ถกลบัทางได ้แบ่งออกเป็น 

         1. Qurarter  turn  plow  ตวัไถติดตั้งอยูบ่นคานเดียวกนัเป็นคู่ ๆ และท ามุมซ่ึงกนั
และกนั 90 องศา 

               2. Half  turn  plow  ตงัไถติดตั้งท ามุมกนั 180 องศา  มีน ้าหนกักดลงบนไถ
มากกวา่แบบ Qurarter  turn  plow   

2. ไถบุกเบิกหรือไถจาน (Standard  disk  plow) อาจเรียกวา่ไถบุกเบิกก็ไดเ้พราะใชไ้ถใน
พื้นท่ีท่ีบุกเบิกใหม่  มีรากไม ้ ตอไม ้ หรือหินลงเหลืออยูใ่นพื้นท่ีนั้น หรือท่ีดินแขง็มากใชไ้ถหวัหมู
ไม่ไดล้กัษณะของไถบุกเบิกคือ  ผาลแต่ละตวัจะมีเพลาเฉพาะตวัของมนัเอง และไถจะมีมุมเอียง
เพื่อใหต้ดัและพลิกหนา้ดินไดดี้  

3. ขอ้ดีขอ้เสียของไถจานเม่ือเปรียบเทียบกบัไถหวัหมู 

    3.1 ขอ้ดีของไถจาน 

           1.ไถจาน จะสามารถหมุนหรือกล้ิง หลีกเล่ียง หรือปีนป่ายส่ิงกีดขวางไดดี้กวา่ไถหวั
หมู 

            2. การสึกหรอของจานไถมีนอ้ยกวา่ไถหวัหมู  เพราะจานไถสามารถหมุนได้
โดยรอบ  จึงท าใหก้ารสึกหรอของจานเป็นไปโดยรอบจานไถ 

            3. การจิกลงไปในดินของจานไถนอ้ยกวา่ไถหวัหมู  จึงท าใหร่้องไถไม่ถูกอดัตวัมาก 

            4. ขณะท่ีจานไถหมุนไป  จะเป็นการลบัคมของขอบจาน  ไปดว้ยในตวั 

            5. การปรับไถง่ายกวา่ไถหวัหมู  เพราะไม่ยุง่ยากอะไรเพียงแต่ปรับมุมเอียงมากนอ้ย
ตามแนวการลากของรถ  และปรับมุมของจานไถใหต้ั้งหรือเอียง 

    3.2 ขอ้เสียของไถจาน 

            1. พลิกดินใหข้ี้ไถไม่เรียบร้อยเท่าไถหวัหมู 

             2. ราคาแพงกวา่ไถหวัหมูในขนาดความกวา้งในการท างานเท่ากนั 

             3. เปล่ียนจานไถใหเ้หมาะกบัสภาพดินไม่ได ้ นอกจากปรับมุมซ่ึงมีผลนอ้ยกวา่ 

             4. ไม่สามารถไถไดใ้นท่ีชนัมาก ๆ 
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             5. ถา้สภาพดินแขง็มากจะตอ้งปรับมุมใหต้ั้งมาก ๆ แลว้ตอ้งมีน ้าหนกัถ่วงเพื่อใหไ้ถ
จิกลงไปในดินไดดี้ 

4. เคร่ืองมือเตรียมดินขั้นท่ีสอง ใชย้อ่ยข้ีไถใหไ้ดก้อ้นดินขนาดเล็กหลงัการไถเตรียมดินขั้น
แรก  เคร่ืองมือท่ีใชแ้บ่งตามรูปลกัษณะ และการใชง้าน ดงัน้ี  

    4.1 ไถพรวน (Harrow) มีหลายแบบดว้ยกนั คือ 

             1. พรวนจาน (Disk  harrow) เป็นจานกลมขอบเรียบหรือเวา้  มีขนาดต่างๆ กนั แต่
ละชุด (Gang) น ามาประกอบกนัไดห้ลายลกัษณะ  

              2. พรวนซ่ี (Tooth  harrow) ลกัษณะเป็นซ่ีอาจท าดว้ยเหล็กสปริงหรือมีสปริงติด  
อาศยัการดีดตวัของสปริงท าใหดิ้นแตกเป็นกอ้นเล็กลง บางชนิดมีน ้าหนกัเบา  เหมาะกบัสภาพดิน
ร่วน จะช่วยท าใหช้ั้นหนา้ดินละเอียดมากข้ึน  

5. จอบหมุน (Rotary  cultivator ) ส าหรับเตรียมหนา้ดินใหล้ะเอียดหลงัการไถแต่ก็จดัวา่
เป็น  Minimum  tillage  คือสามารถเตรียมดินไดล้ะเอียดเพียงเท่ียวเดียวโดยไม่ตอ้งไถ ใชร่้วมกบั
เคร่ืองมืออ่ืนได ้ เช่นใชก้บัไถดินดานเพื่อท าใหดิ้นในระดบัลึกแตกไม่อดัแน่น หรือใชร่้วมกบัเคร่ือง
ปลูกท างานเตรียมดินและปลูกเสร็จในคราวเดียว  

6. ไถผานพรวน (Disk  tiller) ใชใ้นพื้นท่ีราบเรียบไม่มีรากไมต้อไม ้หรือเป็นส่วนนอ้ย  เช่น  
ในพื้นท่ีไร่นาท่ีท ามาเป็นเวลานาน ไถน้ีเตรียมดินไดต้ื้นกวา่ไถบุกเบิก  แต่ไถไดห้นา้กวา้งมากกวา่  
ลกัษณะของไถผานพรวนเป็นจานวางเรียงอยูบ่นเพลาเดียวกนั  มีลูกปืนรับอยูห่วั-ทา้ยของชุดไถ
แผน่ไถจานตั้งฉากกบัพื้น  จ  านวนจานไถในแต่ละชุดมีมากกวา่ 6 จาน ฉะนั้นในบางคร้ังชาวบา้นจะ
เรียกช่ือตามจ านวนผาลในแต่ละชุด  เช่น  เรียกวา่  ไถผาล 7 ไถผาล 11 เป็นตน้       
 

7. ไถพเิศษแบบต่าง ๆ Special  Designed  Plow             

เคร่ืองมือเตรียมดินขั้นแรก  นอกจากไถหวัหมู (Moldboard  plow) ไถจาน (Disk  plow) 

แลว้ เช่น ไถส่ิว (Chisel  plow) ใชใ้นพื้นท่ีดินแหง้และแข็งมาก  จะท าใหดิ้นแตกแยกออกจากกนัแต่
ไม่พลิกดิน ไถดินดาน (Subsoiler) ใชท้  าลายชั้นดินดาน (plow  pan) ท  าใหดิ้นแตกออกไม่อดักนัเป็น
แผน่แขง็ในระดบัลึก ไถระบายน ้า (Mole  drain) ใชไ้ถเพื่อท าทางระบายน ้าใตผ้ิวดิน ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงต่อไป คือ 

1.ไถยกร่อง (Ridger  or  Lister) 

2.ไถส่ิว (Chisel plow) 

3.ไถดินดาน (Subsoiler) 

4.ไถระบายน ้า (Mole  drain) 



145 

 

1.ไถยกร่อง (Ridger  or  Lister) ในสภาพพื้นท่ีบางแห่ง  และพืชบางชนิด  ตอ้งยกร่องจึงจะ
ปลูกไดผ้ล  จึงตอ้งมีไถยกร่องข้ึนมาใช ้เช่น ปลูกออ้ย  ขา้วโพด ไถยกร่องมีแบบต่าง ๆ คือ 

 1.1 ไถยกร่องแบบหวัหมู (Moldboard ridger plow) บางคร้ังเรียกวา่ Middle  breaker  

หรือ Middle  buster รูปร่างของไถยกร่องมีลกัษณะเหมือนไถหวัหมูท่ีมีแผน่พลิกข้ีไถออกไปทั้ง
ซา้ยมือและขวามือของตวัไถ  ใบมีดหรือผาลมีปลายรวมกนัแลว้ปีกแยกออกจากกนั  และสามารถ
ปรับใหมี้ความแคบ หรือกวา้งออกจากกนัตาม ตอ้งการได ้โดยการเล่ือนเหล็กค ้ายนัแผน่ไถใหก้วา้ง
ออกหรือแคบเขา้ ใหไ้ดข้นาดร่องตามท่ีตอ้งการจะยกได ้ไถยกร่องแบบหวัหมูยงัแบ่งออกไดอี้ก คือ 

  1. Front  mounted  moldboard  ridger  แบบน้ีมีจ านวนไถไม่เกินกวา่  5  ตวั  ติดเขา้
กบัดา้นหนา้ของรถแทรกเตอร์ หรืออาจติดเขา้ท่ีช่วงกลางของตวัรถก็ได ้แต่ขอ้ส าคญัคือใหต้วัไถอยู่
หนา้ลอ้ท่ีส่งก าลงัมาขบัเท่านั้น จะเรียกวา่ Front  mounted  ridger   

             2. Rear  mounted   moldboard  ridger  ส่วนมากติดเขา้กบั  Tool  bar  ซ่ึงตอ้งติดท่ี
ทา้ยรถ  ท าใหส้ามารถปรับ  ความกวา้งของร่องไถท่ีตอ้งการยก  ใหก้วา้งหรือแคบเท่าท่ีตอ้งการได้
ง่าย 

 1.2 ไถยกร่องแบบจาน (Disk  ridger  plow) ไถจานยกร่อวงมีลกัษณะเป็นจาน 2  ตวั
ประกบ  ใหข้ี้ไถกลบเขา้หากนัเม่ือเวลาไถ  ซ่ึงจะท าใหไ้ดร่้องตามท่ีตอ้งการ  มีขนาดยกร่องแถว
เดียวจนถึงขนาด  4  แถว 

ขอ้แนะน าในการไถยกร่อง 

ถา้มุ่งหวงัท่ีจะใชร้ถแทรกเตอร์ปฏิบติัการใหค้รบทุกขบวนการ  นบัตั้งแต่การไถเตรียมดิน  
ปลูก  พรวน  หรือดายหญา้  พน่ยาปราบศตัรูพืช  และใชเ้คร่ืองเก็บเก่ียว  จะตอ้งเตรียมปรับร่องใหมี้
ขนาดกวา้ง  เท่ากบัความกวา้งของช่วงลอ้รถท่ีจะเขา้ไปท างานได ้ เพื่อป้องกนัมิใหล้อ้รถไปเหยยีบ
ลงบนแถวพืชท่ีปลูกไว ้

2. ไถปลายส่ิว (Chisel  plow) ดูลกัษณะของไถแบบน้ีแลว้  น่าเรียกวา่พรวนกวา่ไถ  เพราะมี
ซ่ีเหมือนพรวนซ่ีแขง็และสามารถเปล่ียนปลายเป็นแบบต่าง ๆ ได ้ ซ่ึงไถแบบน้ีจะต่างกบัพรวนซ่ี  
ตรงท่ีมีความแขง็แรงมากกวา่  จึงสามารถใชก้บังานหนกัไดดี้  ลกัษณะงานท่ีใช ้ ใชไ้ถดินแขง็ท่ีเป็น
ดินดาน  ก่อนท่ีจะใชไ้ถจานหรือไถหวัหมูเพราะถา้เป็นดินดาน ไถธรรมดาจะไถไดไ้ม่ลึก  หรือไถ
ไม่เขา้  ตอ้งใชไ้ถปลายส่ิวน้ี  ลกัษณะเป็นซ่ีแหลมมีความโคง้ของตวัไถเหมือนคราด  แต่มีความ
แขง็แรงมากกวา่  เพื่อใหป้ลายไถกลบลึกลงไปในดินได ้ ลกัษณะการกินดินของไถแบบน้ี  
เหมือนกบัใชส้้อมกดลงไปในดินแลว้ลากไป  ซ่ึงจะไดผ้ลเพียงแค่ท าใหดิ้นแยกออกจากกนัเท่านั้น
ไม่พลิกและผสมดินอยา่งไถจานและไถหวัหมู 
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3.ไถดินดาน (Sub soiler) มีน ้าหนกัขนาดใหญ่กวา่และแข็งแรงกวา่ Chisel  plow ซ่ึงใชใ้น
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั  คือไถดินดานอนัเกิดจากการท่ีไถดว้ยความลึกระดบัเดียวกนั  เป็นเวลาหลาย
ปี  ท าใหเ้กิดชั้นดานอดักนัแน่นจึงตอ้งใชไ้ถดินดานแตกแยกดินเสียคร้ังหน่ึงก่อน  แลว้จึงใชไ้ถ
ธรรมดาไถอีกคร้ัง ไถดินดานจะไถไดลึ้ก  20-36  น้ิว ใชร้ถขนาด  60-85  แรงมา้ ลากไถน้ี  1  ตวั  
แต่ถา้ใชไ้ถน้ี  2  ตวั  ก็อาจใชร้ถขนาดเดียวกนัลากก็ได ้ และนอกจากนั้นของบางบริษทั  ยงัสร้างให้
มี P.T.O. ขบัปลายของไถดินดานใหก้ระดกข้ึนๆ ลงๆ ไดด้ว้ย  เพื่อช่วยใหดิ้นแยกตวัจากกนัไดดี้
ยิง่ข้ึน  และพร้อมกนันั้นก็อาจหวา่นปุ๋ยไปในตวัเลยก็ยงัได ้โดยต่อท่อจากถงัปุ๋ยใหย้าวลงไปถึง
ระดบัความลึกท่ีตอ้งการไถ  แลว้ปล่อยปุ๋ยคอกลงไปหลงัจากไถเลยไปแลว้ 

4. ไถระบายน ้า (Mole  drain) ใชไ้ถระบายน ้าออกจากแปลงมีลกัษณะเช่นเดียวกบั Sub 

soiler แต่มีลูกตุม้ลกัษณะทรงกระบอก (Torpedo) ติดขา้งหลงั Sub soiler  เม่ือไถไปปลูกตุม้ท่ีถูกลาก
ตาม Sub soiler จะท าใหเ้กิดเป็นร่องกลมโตเป็นทางยาวใตดิ้นตลอดแนวท่ีไถ  มีขนาดเท่ากบั
ทรงกระบอกท่ีใชติ้ดหลงั Sub soiler  ซ่ึงมีผลท าใหน้ ้าซึมลงไปในรอบน้ี  และไหลออกไปตามทางท่ี
เราตอ้งการใหไ้หลออกไปได ้ นอกจากนั้น ในพื้นท่ีบางแห่งอาจใชส้ าหรับระบายน ้าเขา้ในแปลง
ปลูกก็ได ้

  
8. จอบหมุน  Rotary cultivator 

การท่ีเคร่ืองมือไดรั้บก าลงัท่ีถ่ายทอดจากรถแทรกเตอร์โดยผา่นทางเพลา P.T.O. นั้น  มีขอ้ดี
กวา่การรับก าลงัจากการฉุดจากลอ้และจุดต่อ (Linkage) หรือคานลาก (Drawbar) เพราะการฉุดลาก
เคร่ืองมือแบบลากจูง (Draught  implement) เช่น ไถจาน ไถหวัหมู ตอ้งเลือกใชเ้คร่ืองมือให้
เหมาะสมกบัก าลงัของรถแทรกเตอร์  นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยลดปัญหาเก่ียวกบัการล่ืนไถลของลอ้  
ซ่ึงตอ้งค านึงถึงการเพิ่มน ้าหนกัแก่รถแทรกเตอร์  เพื่อให้มีก าลงัฉุดลากสูงข้ึน  เป็นสาเหตุใหเ้กิด
ปัญหาการอดัตวัแน่นของชั้นดิน (Soil  compaction) ตามมา 

จอบหมุนเป็นเคร่ืองมือเตรียมดินขั้นท่ี 2 หรือจะใชเ้ตรียมดินโดยการท างานเพียงคร้ังเดียว  
ไม่ตอ้งมีเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเก่ียวกบัการเตรียมดินมาท างานอีกก็ได ้ จอบหมุนท างานโดยรับก าลงัจาก
เพลา P.T.O. ของรถแทรกเตอร์หมุนขบัใบมีด  ซ่ึงยดึติดกบัหนา้แปลนบนแกนหมุน (Rotor) ใหส้ับ
ดินยอ่ยข้ีไถใหแ้ตกกระจายเป็นกอ้นเล็กๆ และหมุนคลุกเคลา้เศษหญา้ฟางใหผ้สมเขา้กบัดิน 

จุดประสงคใ์นการใชจ้อบหมุน 

     1. เพื่อเตรียมหนา้ดินใหล้ะเอียดเหมาะแก่การเพาะปลูกหลงัจากไถแลว้ 
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     2. ใชเ้ตรียมดินเท่ียวเดียวโดยไม่ตอ้งไถ (Minimum tillage) เป็นการลดค่าใชจ่้าย และไม่
ท าใหส้ภาพของดินเสีย เช่นเตรียมดินแปลงนา หรืออาจใชร่้วมกบัดินดาน ช่วยท าลายดินดานให้
แตกและยอ่ยดินใหล้ะเอียดในเท่ียวเดียว 

    3. ช่วยคลุกเคลา้ดินกบัอินทรียว์ตัถุใหเ้ขา้กนัไดท้ัว่ถึง ท าใหพ้ืชเติบโตไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

    4. ใชก้  าจดัวชัพืชระหวา่งแถว 

    5. ใชย้กร่อง และยอ่ยดินใหล้ะเอียดในเท่ียวเดียวการแบ่งชนิดของจอบหมุนแบ่งตามการ
ส่งก าลงัจากรถแทรกเตอร์ไปยงัจอบหมุนแบ่งได ้3 อยา่งคือ 

            1. ส่งก าลงัขบัไปตรงกลางจอบหมุน (Center drive system) มีหอ้งเกียร์รับก าลงัขบั
จากรถแทรกเตอร์อยูต่รงกลางชุดจอบหมุน แลว้ถ่ายทอดก าลงัขบัไปยงัเพลาทั้งสองดา้น 

             2. ส่งก าลงัขบัไปดา้นขา้งของจอบหมุน (Side drive system ) หอ้งเกียร์ของจอบ
หมุนรับก าลงัขบัจากแทรกเตอร์แลว้ส่งไปดา้นขา้งเพียงดา้นเดียว จากนั้นถึงถ่ายทอดก าลงัไปตาม
ความยาวของเพลาของจอบหมุนดว้ยโซ่ 

             3. ส่งก าลงัขบัไปทั้งสองขา้งของจอบหมุน (Split system) ก าลงัขบัจากรถ
แทรกเตอร์ส่งไปท่ีกระปุกเกียร์ของจอบหมุนแลว้มีโซ่รับก าลงัจากหอ้งเกียร์ส่งไปยงัเพลาของจอบ
หมุนทั้งสองเพลา เพลาละ 1 เส้น แบ่งตามก าลงัขนาดก าลงัมา้ท่ีใช ้ข้ึนอยูก่บัขนาดของสลกัท่ีติดอยู่
ท่ีจอบหมุน ซ่ึงใชย้ดึกบัแขนล่างของแทรกเตอร์ท่ีมีขนาดมาตรฐาน 1 หรือ 2 เช่น จอบหมุนท่ีมี
ขนาด 40” 50” 60” 70” ใชก้บัรถแทรกเตอร์ท่ีมีก าลงัมา้ท่ีเพลาส่งก าลงัตั้งแต่ 35  แรงมา้ ส่วนจอบ
หมุนท่ีมีสลกัยดึเฉพาะมาตรฐาน 2 ซ่ึงมีขนาดตั้งแต่ 80” ข้ึนไปใชก้บัรถแทรกเตอร์ท่ีมีก าลงัสูงกวา่ 
50 แรงมา้ มีขนาดต่างๆ กนัเพื่อใหใ้ชก้บัรถแทรกเตอร์ขนาดต่างๆ กนัได ้ 

4. แบ่งตามลกัษณะการติดพว่งเขา้กบัรถแทรกเตอร์ แบ่งได ้ 2 ลกัษณะคือ  
                    4.1.1  แบบพว่งลาก (Trailing disk harrow) ใชร้ถแทรกเตอร์ลาก โดยต่อเขา้ท่ี

คานลาก (Draw bar) แบ่งออกตามต าแหน่งท่ีติดพรวนจานไดเ้ป็น 3 แบบดว้ยกนัคือ 

                           4.1.1.1  Single action disk harrow ประกอบดว้ยพรวนจาน 2 ชุด (Gang) 

ประกอบใหห้นัหลงัของพรวนจานออกจากกนั ซ่ึงจะคุย้ดินใหแ้ยกออกในทางตรงขา้มกนัดว้ย 
ขนาดของพรวนจานน้ีกวา้ง 4-12 ฟุต (1.2-3.6 เมตร) ท่ีกวา้งกวา่ 12 ฟุต ก็มีแต่สามารถพบัพรวนจาน
ขา้งๆ ทั้ง 2 ขา้ง ข้ึนมาไวบ้นชุดพรวนจานได ้เม่ืออยูใ่นต าแหน่งขนยา้ยเคร่ืองมือ 

             4.1.1.2   Double action harrow บางทีเรียกวา่ Tandem disk harrow เพราะ
มีพรวนจานอีก 2 ชุดตามหลงัชุดแรกและติดตั้งใหพ้รวนจานชุดหนา้พรวนให้ดินแยกไปทางหน่ึง
(ส่วนมากใหแ้ยกออกจากกนั) และชุดหลงัคุย้ดินใหก้บัในทางตรงกนัขา้มกบัชุดเรียก ความกวา้ง
ของพรวน 5.12 ฟุต (1.5-4.5เมตร)  
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                          4.1.1.3 Offset disk harrow พรวนจานแบบน้ีสามารถใชพ้รวนเยื้องไปจาก
แนวลากของรถแทรกเตอร์ ท าใหส้ามารถพรวนใตพุ้ม่ไมไ้ด ้และไดง้านเรียบกวา่ Double action 

harrow มีขนาด 1.5-4.5 เมตร 

              4.1.2 แบบปิดทา้ย 3 จุด (Mounted disk harrow) เป็นพรวนท่ีใชต่้อกบัรถ
แทรกเตอร์ดว้ย Three Point linkage ซ่ึงบางทีก็เรียกวา่ Direct-connected pick up หรือ lift-type 

แบ่งเป็น 3 แบบเช่นเดียวกบั Trailing disk harrow ขนาดของ Mounted disk harrow ข้ึนอยูก่บัขนาด
ของรถแทรกเตอร์ คือ เม่ือต่อพรวนเขา้กบัรถแลว้ลอ้หนา้ของรถยงัจบัพื้นไดดี้ก็ใชร้ถนั้นลากพรวน
ไหว  
 

9. สรุปประจ าบท 

แทรกเตอร์ท่ีใชท้างการเกษตรมีขนาดแตกต่างกนัตามการใชง้านประกอบไปดว้ย 
แทรกเตอร์ท่ีใชใ้นงานสวน หรือแทรกเตอร์ท่ีในงานไร่ ส่วนใหญ่อา้งอิงจากมาตรฐานของผูผ้ลิต
หรือแบ่งตามกลุ่ม เช่น แทรกเตอร์ขนาดเล็กไม่เกิน 50 แรงมา้ ขนาดกลาง ไม่เกิน 80 แรงมา้ ขนาด
ใหญ่และ80แรงมา้ข้ึนไปเป็นตน้ ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบในการท างานก็ตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั
กบัขนาดแรงมา้ของแทรกเตอร์ ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกษตรท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกลประกอบไป
ดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเตรียมดิน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกพืช เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดูแลรักษา 
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียว ซ่ึงเคร่ืองมือในแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดของการใชง้าน
เฉพาะข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละชนิดของพืช 

 

10. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

 1. เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหมายถึง 

 2. ชนิดของแทรกเตอร์แบ่งออกเป็นก่ีชนิดอะไรบา้ง 

 3. เคร่ืองจกักลท่ีใชท้างการเกษตรแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีชนิดอะไรบา้ง 

4. ขั้นตอนการเตรียมดินแบ่งออกเป็นก่ีขั้นตอนอะไรบา้ง 

5. จงบอกช่ือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเตรียมประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

6. จอบหมุนใชใ้นการเตรียมดินในขั้นไหนและมีวตัถุประสงคใ์ด 

 

11. เอกสารอ้างองิ 

คู่มือการประกอบและการใชง้านของรถไถ CMT. 2524. บริษทัชลบุรีเมืองทอง จ ากดั 202 

 สุขมุวทิ ชลบุรี 
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นารี สุทธปรีดา. 2525. ฟิสิกส์ของดิน. ศูนยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตร บางพูน ปทุมธานี. 
บพิตร  ตั้งวงศกิ์จ และรัตนา ตั้งวงศกิ์จ. 2549. อุปกรณ์และเคร่ืองจกัรกลการเกษตร. 

 ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 190 หนา้. 
ประชุม  เนตรสืบสาย. เอกสารประกอบค าบรรยายวชิาเคร่ืองทุนแรงฟาร์ม. ศูนยฝึ์กอบรม 

วศิวกรรมเกษตร บางพูน ปทุมธานี. 
ประชุม  เนตรสืบสาย และพนัทิพา อนัทิวโรทยั. 2525. เคร่ืองทุนแรงฟาร์มภาค 1. แผนก 

 เคร่ืองทุนแรงฟาร์ม ศูนยฝึ์กอบรมวศิวกรรมเกษตร บางพูน ปทุมธานี. 
มงคล  กวางวโรภาส. 2530. เคร่ืองทุ่นแรงในฟาร์ม. ภาควิชาวศิวกรรมเกษตร 

  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. บริษทั ประชาชน  จ ากดั. กรุงเทพฯ. 109  หนา้. 
วนิิต  ชินสุวรรณ. 2529. เคร่ืองจกัรกลการเกษตรและการจดัการเบ้ืองตน้. ภาควชิา 

 วศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัข่อนแก่น. 220  หนา้. 
วบูิลย ์ บุญธโรกุล. 2526. หลกัการชลประทาน. ภาควชิาชลประทาน  คณะ 

 วศิวกรรมศาสตร์. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 10 

 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาจะมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกพืชได ้

2. อธิบายจุดประสงคข์องการใชเ้คร่ืองมือปลูกพืชได ้

3. อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองปลูกแต่ละชนิดได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกพืช  
 2. จุดประสงคข์องการใชเ้คร่ืองปลูก 

 3. เคร่ืองปลูกท่ีใชก้บัเมล็ด  
 4. เคร่ืองปลูกเฉพาะงาน  
 5. เคร่ืองด านา 

 6. เคร่ืองปลูกออ้ย 

 7. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดูแลรักษา 

 8. เคร่ืองหวา่นปุ๋ย 

 9. เคร่ืองปลูกท่ีอาศยัก าลงัจากรถแทรกเตอร์ 

    

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6. ปฏิบติัตามใบงาน 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน รายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 10 ชนิดและหลกัการท างานของเคร่ืองมือปลูกพืช 

   3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 

5. ใบงาน 

 

การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่10 

ชนิดและหลกัการท างานของเคร่ืองมือปลูกพืช 

 

ปัจจุบนัเคร่ืองมือปลูกพืชมีบทบาทส าคญัเพราะเคร่ืองปลูกมีความแม่นย  าและมีความ
สม ่าเสมอสูงกวา่การใชแ้รงงาน และประกอบกบัการใชแ้รงงานนอ้ยสามารถท างานไดป้ริมาณมาก 
ดงันั้นเคร่ืองมือปลูกพืชมีหลายชนิดข้ึนอยูก่บัวธีิการปลูกวา่พืชจะใชส่้วนไหนของพืชในการปลูก
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. เคร่ืองมือปลูกพืช (Planting  Equipments) 

การปลูกพืชเป็นขั้นตอนหน่ึงของกิจกรรมการเพาะปลูก ซ่ึงจะกระท าต่อจากขั้นตอนของ
การเตรียมดิน หรืออาจจะกระท าไปพร้อมๆ กบัการเตรียมดินก็ได ้ซ่ึงขั้นตอนในการปลูกพืชแต่เดิม
จะใชแ้รงงานคนในการขดุหลุม หยอดเมล็ดหรือกลา้ลงในหลุมปลูกตามจ านวนท่ีตอ้งการแลว้ท า
การกลบหลุมปลูก และบางกรณีอาจจะมีการใส่ปุ๋ยไปพร้อมกบัการปลูกดว้ย  ซ่ึงในปัจจุบนัเคร่ือง
ปลูกท่ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถท าการปลูกพืชไดน้ั้นจะสามารถท าการปลูกไดทุ้ก
ขั้นตอนของการปลูกโดยใชแ้รงงานคน แต่วา่ประสิทธิภาพของการท างานของเคร่ืองปลูกพืชจะดี
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั  เช่น  การเตรียมพื้นท่ี  สภาพพื้นท่ี  เมล็ดพนัธ์ุ  ทกัษะของผูท้  างาน  
และการปรับแต่งเคร่ืองปลูก ฯลฯ 

 

2. จุดประสงค์ของการใช้เคร่ืองปลูก 

เพื่อการปลูกพืชอยา่งมีระเบียบและงอกอยา่งสม ่าเสมอ ให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณ
สูง สะดวกในการก าจดัวชัพืช บ ารุงรักษาและเก็บเก่ียว ตลอดจนประหยดัเวลาและแรงงานคน 

1. ลกัษณะการท างานท่ีส าคญัของเคร่ืองปลูก 

     1.1. เปิดหนา้ดิน (open  a  furrow  in  the  soil) ใหมี้ความลึกเหมาะสมกบัดินและพืชท่ี
ปลูก 

   1.2. ก าหนดจ านวนเมล็ดพืชท่ีจะปลูก (meter  the  seed) ตามความเหมาะสม 

    1.3. หยอดเมล็ด (place  the  seed) ลงในร่องดินท่ีถูกเปิด ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

    1.4. กลบและอดัดิน (cover  and  firm  the  seedbed) รอบๆ เมล็ดพืชใหแ้น่นพอเหมาะ
กบัชนิดของพืช 

    1.5. ไม่ท าใหเ้มล็ดพืชเสียหายจนไม่สามารถงอกได ้

2. ชนิดของเคร่ืองปลูกแบ่งตามตน้ก าลงัท่ีใช ้
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      2.1. เคร่ืองปลูกท่ีอาศยัแรงงานคน 

  2.1.1 เคร่ืองหวา่นเมล็ดพืชแบบถุงสะพาย  ออกแบบโดยกองเกษตรวศิวกรรม  
กรมวชิาการเกษตร  เป็นเคร่ืองหวา่นเมล็ดพืชแบบง่าย ๆ ใชแ้รงงานคนในการท างานสามารถใช้
หวา่นเมล็ดพืชไดห้ลายชนิด  เช่น  ขา้ว (ทั้งขา้วแหง้และขา้วงอกในการท านาน ้าตม) ขา้วฟ่าง ถัว่
เขียว  ฯลฯ นอกจากน้ียงัสามารถใชห้วา่นปุ๋ยชนิดท่ีเป็นเม็ดไดอี้กดว้ย  

           2.1.2 การท างาน ในขณะเร่ิมท างานผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเปิดช่องเมล็ดซ่ึงอยูต่อนล่าง
ของถุงเมล็ดพร้อมกบัหมุนมือหมุน ในขณะเดียวกนัก็กา้วเดิน โดยการปฏิบติังานทั้งหมดจะตอ้ง
สัมพนัธ์กนัคือ ถา้เปิดช่องให้ปล่อยเมล็ดลงมาก  จะตอ้งหมุนใบพดัหวา่นเมล็ดและกา้วเดินเร็วข้ึน  
ในทางกลบักนัถา้ผูป้ฏิบติังานเปิดช่องปล่อยเมล็ดนอ้ย  การหมุนและกา้วเดินก็ตอ้งชา้ลง  การหมุน
และการกา้วเดินจะตอ้งสม ่าเสมอเพื่อใหเ้มล็ดกระจายลงบนพื้นท่ีอยา่งสม ่าเสมออตัราการหวา่น
เมล็ดขา้วโดยทัว่ไปจะอยูร่ะหวา่ง  14-16  กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะกา้วเดินปกติ  

      2.2  เคร่ืองหยอดเมล็ดพืชแบบเสียม เป็นเคร่ืองแบบง่าย ๆ ออกแบบโดยกองเกษตร
วศิวกรรม  กรมวชิาการเกษตร  สามารถใชห้ยอดเมล็ดขา้ว หรือพืชไร่ เช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง ถัว่
เหลือง ฯลฯ  เคร่ืองหยอดชนนิดน้ีท างานโดยใชแ้รงงานคน 

            2.2.1 ลกัษณะโครงสร้าง  มีลกัษณะเหมือนเสียม  ตอนบนมีถงัเก็บเมล็ดมีแผน่
หยอดซ่ึงเจาะรูส าหรับหยอดเมล็ดอยูต่อนล่างของถงัเก็บเมล็ด  แผน่หยอดจะเล่ือนไปมาโดยการกด
ไกบงัคบัแรงดนัของสปริง  ความหนาของแผน่หยอด  และขนาดรูหยอดจะข้ึนอยูก่บัขนาดและ
จ านวนเมล็ดท่ีตอ้งการใช ้ ผูส้ามารถเลือกขนาดรูโดยใชเ้มล็ดท่ีจะหยอดใส่ลงในรูหยอด  แลว้ใช้
แปรงปัดเมล็ดท่ีคา้งตอนบนของรูหยอดจะเป็นจ านวนเมล็ดท่ีหล่นลงหลุมแต่ละคร้ัง 

     2.3  เคร่ืองหยอดแบบลอ้จิกเป็นเคร่ืองหยอดซ่ึงจะหยอดเมล็ดเป็นหลุม  กองเกษตร       
วศิวกรรม  ร่วมกบัสถาบนัวจิยัขา้วนาๆ ชาติ ( IRRI ) ไดน้ ามาทดสอบและปรับปรุงให้ใชง้านไดดี้
กบัสภาพพื้นท่ีในประเทศ  เคร่ืองหยอดชนิดน้ีสามารถใชห้ยอดเมล็ดไดห้ลายชนิด  เช่น ขา้ว ถัว่
เหลือง  ถัว่เขียว ฯลฯ และสามารถใชก้บัพื้นท่ีท่ีไม่ไถเตรียมดินก็ได ้

            2.3.1 การท างาน โดยการเข็นหรือลากเคร่ืองหยอดไปขา้งหนา้  ลอ้หยอดจะหมุน
และตวัเปิดหลุมจะจิกลงดินท าการเปิดหลุม  ลูกหยอดซ่ึงหมุนตามบนเพลาลอ้หยอดก็จะวกัเมล็ดให้
ร่วงผา่นรางเมล็ดในลอ้หยอดลงสู่หลุม  ลอ้กลบซ่ึงเคล่ือนตามจะท าการกลบหลุมและอดัดินดา้นบน
หลุมเมล็ด 

ในระหวา่งการท างานตอ้งระวงัอยา่เขน็หรือลากลอ้หยอดใหห้มุนถอยหลงั  เพราะดิน
อาจจะเขา้ไปอุดระหวา่งปากจิกของตวัเปิดหลุม  ท าให้เมล็ดไม่สามารถร่วงลงหลุมได ้ ควรยกลอ้
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หยอดใหล้อยจากพื้นก่อนจะถอยหลงั  ในขณะเขน็หรือลากตอ้งระวงัอยา่ใหเ้คร่ืองหยอดเคล่ือนท่ี
เร็วเกิน  เพราะจะท าใหเ้มล็ดกระจายออกนอกหลุมหยอดได ้

จากการทดสอบปลูกขา้วคร้ังละ  1  แถว  โดยมีระยะระหวา่งแถว  25  เซนติเมตร  สามารถ
ท างานไดป้ระมาณ  0.21  ไร่ต่อชัว่โมง 

    2.4  เคร่ืองหยอดแบบกระทุง้ เป็นเคร่ืองหยอดท่ีท างานโดยการกระทุง้ดินเป็นหลุม  แลว้
หยอดเมล็ดต่อเน่ือง  เหมาะกบัสภาพดินท่ีค่อนขา้งอ่อน  ออกแบบและพฒันาโดยกองเกษตร
วศิวกรรมและสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

                          2.4.1 การท างาน ใชมื้อจบัดา้มของเคร่ืองหยอด  ตั้งขายนัลงบนพื้นและกดดา้มจบั
ใหห้วักระทุง้เปิดหลุมในดินใหเ้ป็นจงัหวะน้ีกา้นหมุนลูกหยอดจะดึงใหลู้กหยอดหมุนวกัเมล็ดสู่
ช่องน าเมล็ดตอนบนเม่ือกดดา้มจบัจนถึงระยะลึกสุดท่ีตั้งไว ้ เมล็ดก็ร่วงผา่นลงสู่ท่อหยอด  ในขณะ
นั้นหวักระทุง้จะปิดปากช่องปล่อยเมล็ดของท่อหยอดไว ้(การกดกระทุง้ดา้มจบัจะตอ้งกดใหถึ้ง
ระยะลึกสุดท่ีตั้งไวเ้พราะถา้ไม่กดจนถึงระยะลึกสุด  ลูกหยอดอาจหมุนไม่เตม็ท่ีและเมล็ดจะไม่ร่วง
หยอดเมล็ด) คลายแรงกดดา้มจบั  ดา้มจบัจะถูกดีดข้ึนพน้ดินโดยแรงดนัของสปริง  ในจงัหวะน้ีลูก
หยอดจะหมุนกลบัใหร่้องเมล็ดเคล่ือนไปอยูด่า้นบน  หวักระทุง้จะลอยข้ึนพน้จากปากรูปล่อยเมล็ด
ของท่อหยอด  เมล็ดก็จะร่วงลงสู่หลุมปลูกดึงเคร่ืองหยอดข้ึนแลว้ใชเ้ทา้กลบเมล็ดเบา ๆ เคร่ือง
หยอดเมล็ดน้ีมีน ้าหนกัประมาณ 1.5 กิโลกรัม  จากการทดสอบหยอดถัว่เหลืองในนาหลงัการเก็บ
ขา้ว  สามารถท างานไดป้ระมาณ  0.20  ไร่ต่อวนั (ท างาน 6  ชัว่โมง) ในขณะท่ีการปลูกโดยใชไ้ม้
กระทุง้และคนหยอดตามสามารถท างานไดป้ระมาณ  0.13 ไร่ต่อวนั 

 2.5 เคร่ืองปลูกชนิดอ่ืนท่ีใชแ้รงงานคน  เช่น  เคร่ืองด านา เคร่ืองหยอดขา้วนาน ้าตม  
3. เคร่ืองปลูกท่ีอาศยัก าลงัลากจากรถไถเดินตาม  เคร่ืองปลูกเหล่าน้ีอาศยัก าลงัลากจากรถ

ไถเดินตาม  ส่วนใหญ่สามารถปลูกไดค้ร้ังละ 2  แถว 

     3.1 เคร่ืองปลูกแบบลอ้เอียง ออกแบบและพฒันาโดยกองเกษตรวศิวกรรม  ร่วมกบั
สถาบนัวจิยัขา้วนาๆ ชาติ ( IRRI ) เคร่ืองหยอดแบบน้ีมีลอ้ควบคุมการหยอดเอียงสามารถใชห้ยอด
เมล็ดพืช  เช่น  ขา้ว  ขา้วโพด  ขา้วฟ่าง  ถัว่เหลือง  ถัว่เขียว  ถัว่ลิสง ฯลฯ  ไดค้ร้ังละ 2  แถว  เคร่ือง
หยอดชนิดน้ีอาจจะใชห้ยอดโดยไม่ตอ้งไถเตรียมดินก็ไดโ้ดยสภาพดินตอ้งไม่แขง็และแหง้เกินไป  
สภาพดินท่ีเหมาะสมคือดินร่วน  และไดรั้บฝนแลว้  1  คร้ัง 

     3.2 การท างาน ในขณะท่ีท างานรถไถเดินตามลากเคร่ืองหยอดไปขา้งหนา้  ไถเปิดร่อง
จะเปิดดิน  ในขณะเดียวกนัลอ้ควบคุมการหยอดจะหมุนแผน่หยอดให้น าเมล็ดผา่นท่อน าเมล็ดลงสู่
ร่องดินแลว้จะถูกกลบโดยลอ้ควบคุมการหยอด 
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 4. เคร่ืองปลูกถัว่เหลืองติดรถไถเดินตาม ชนิดไม่ตอ้งเตรียมดินแบบ  กว. 2 ออกแบบและ
พฒันาโดยภาควชิาเกษตรกลวธิาน  คณะเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตก าแพงแสน  
และเป็นเคร่ืองท่ีไดรั้บเลือกใหเ้ป็นตน้แบบเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลืองในเขตภาค
อีสานตอนบนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงจะปลูกถัว่เหลืองในนาขา้วหลงัการเก็บเก่ียวโดยไม่
มีการไถเตรียมดิน 

    4.1 การท างาน เม่ือรถไถเดินตามและเคร่ืองหยอดถัว่เหลืองเคล่ือนท่ี  จานคู่จะเปิดร่อง
เป็นรูปตวัว ี ก าหนดความลึกของร่องปลูกโดยสกี  ลอ้ขบัถูกผลกัใหท้  างานขบัเพลาลูกหยอดให้
หมุนโดยการส่งก าลงัแบบเฟือง-โซ่ปล่อยเมล็ดพืชตามจ านวนท่ีตั้งไวล้งในร่องปลูกผา่นท่อน าเมล็ด
ลงสู่ร่องปลูก  และขณะเดียวกนัเพลาลูกหยอดท่ีหมุนก็จะส่งก าลงัโดยเฟือง-โซ่ขบัใหชุ้ดกวนข้ีเถา้
แกลบหมุน  ข้ีเถา้แกลบก็จะถูกปล่อยจากถงั-ลงสู่ร่องปลูกตามกลบเมล็ดท่ีถูกปล่อยจากท่อน าเมล็ด
ในร่องปลูก 

 4.2 เคร่ืองปลูกหยอดเมล็ดพืชแบบอ่ืน ๆ ท่ีออกแบบโดยโรงงานต่าง ๆ ในประเทศไทย  
ซ่ึงมีหลายแบบหลายชนิดตามความตอ้งการใชข้องแต่ละทอ้งท่ี  แต่อยา่งไรก็ตาม ก็จะมีหลกัการ
ท างานคลา้ยๆ กนั และส่วนใหญ่จะใชป้ลูกพืชท่ีตอ้งการการไถเตรียมดินก่อน 

 

3. เคร่ืองปลูกทีใ่ช้กบัเมลด็ (Seeder) 

วธีิการปลูกท่ีดีนั้นจะตอ้งค านึงถึงการเลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุ  แปลงปลูก  และการงอก 

ของเมล็ด  การเตรียมดินก่อนเพาะปลูกมีความสัมพนัธ์กบัการเจริญของตน้อ่อน ซ่ึงสามารถแยก
พิจารณาไดเ้ป็น 2  บริเวณคือ 

บริเวณเมล็ดงอก (Seedbed) เป็นพื้นท่ีใตชุ้ดปลูกโดยตรง  ตวัเปิดร่องจะเปิดร่องตามความ
ลึกท่ีปรับตั้งไว ้ เมล็ดจะถูกปล่อยลงในร่องละถูกดินกลบ  บริเวณเมล็ดงอกท่ีอยูเ่หนือเมล็ดและ
ดา้นขา้ง  จะถูกกดและอดัให้แน่นโดยลอ้กดเมล็ด (Press  wheel) ถา้หากเตรียมดินดี  ลอ้กดเมล็ดจะ
ท าใหดิ้นจบักบัเมล็ด  เมล็ดท่ีสัมผสัดินโดยตรงจะสามารถดูดซบัความช้ืนจากดินมาใชใ้นการงอก
ไดดี้กวา่เมล็ดท่ีไม่จบัดิน  ความช้ืนจะเคล่ือนผา่นจากชั้นท่ีมีระดบัน ้าใตดิ้นไปสู่ผวิหนา้ดินโดยผา่น
ช่องเล็ก ๆ ในดิน (Capillary  action) ในสภาพท่ีดินเกาะกน้หลวม ๆ  ความช้ืนจึงไม่สามารถผา่นสู่
ชั้นผวิหนา้ดินได ้แต่จะตอ้งไม่ทบัใหดิ้นแน่นเกินไป  จนท าใหอ้อกซิเจนไม่สามารถผา่นไปสู่เมล็ด
หรือตน้กลา้ได ้  การกดและอดัดินในลกัษณะน้ี  เป็นหนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของชุดปลูก  ถา้หาก
บริเวณเมล็ดงอกดีจะเป็นเคร่ืองแสดงไดว้า่  เมล็ดจะมีเปอร์เซนตง์อกเป็นตน้กลา้สูงและเจริญเป็น
กลา้ท่ีแขง็แรงใหผ้ลผลิตดี 
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บริเวณรากเจริญ (Rootbed) เป็นพื้นท่ีขา้งบริเวณท่ีเมล็ดงอก  ซ่ึงควรจะใหดิ้นเกาะกน้หลวม 
ๆ ถูกกดและอดัทบันอ้ยกวา่บริเวณเมล็ดงอกดว้ยเหตุผลท่ีวา่  สภาพท่ีเกาะกน้หลวม ๆ จะท าใหร้าก
พืชเจริญเติบโตและแผก่ระจายไปไดท้ัว่ในดินเพื่อหาน ้าและอาหาร  ท่ีผวิหนา้ของบริเวณรากเจริญ
มกัจะแหง้ไดง่้ายกวา่  เมล็ดพืชจะงอกไดไ้ม่ดีเท่ากบับริเวณเมล็ดงอกท่ีถูกกดทบั  ซ่ึงช่วยในการ
ควบคุมวชัพืช  อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็จนกระทั้งตน้กลา้อ่อนงอกข้ึนมา บริเวณรากเจริญน้ีจะท าใหน้ ้าและ
ออกซิเจนเคล่ือนตวัสู่รากไดง่้ายกวา่ 

การเตรียมดินก่อนเพาะปลูกจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการผลิตพืช  แต่การเตรียมดิน
ขั้นสุดทา้ยของบริเวณเมล็ดงอกจะอยูท่ี่เคร่ืองปลูก  อยา่งไรก็ตาม  บริเวณรากเจริญจะอยูใ่นสภาพ
การเตรียมดินเดิมก่อนการปลูก  จุดประสงคใ์นการใชเ้คร่ืองปลูกคือเพื่อปลูกพืชอยา่งมีระเบียบและ
งอกสม ่าเสมอ  ใหผ้ลผลิตมีคุณภาพและปริมาณสูง  สะดวกในการก าจดัวชัพืชบ ารุงรักษาและเก็บ
เก่ียว  นอกจากน้ียงัท างานไดร้วดเร็ว ประหยดัเวลาและแรงงาน 

1. ลกัษณะของเคร่ืองปลูกท่ีดี  ปัจจยัหลาย ๆ ประการมีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช  และ
การเจริญของตน้อ่อน  เช่น คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ  วธีิการปลูก ความลึกในการปลูก ชนิดของเน้ือ
ดิน  และการเตรียมดิน ปัจจยับางประการนั้นสามารถควบคุมไดโ้ดยการเลือกใชเ้คร่ืองปลูกและ
ปรับแต่งใหถู้กตอ้งเม่ือใชง้าน ฉะนั้นเคร่ืองปลูกเมล็ดท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

     1.1 ปลูกไดป้ริมาณท่ีแน่นอนและไดค้วามลึกสม ่าเสมอ 

     1.2 สามารถปรับอตัราปลูกต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ 

     1.3 ถงับรรจุเมล็ดมีขนาดใหญ่พอ ง่ายต่อการถ่าย – เติม เมล็ดและท าความสะอาด 

   1.4 กลไกต่าง ๆ ไม่ท าใหเ้มลด็แตกหกัเสียหาย 

     1.5 กลไกปลูกสามารถปรับใชไ้ดก้บัเมล็ดหลายชนิดท่ีแตกต่างกนัทั้งรูปร่าง  ขนาดและ
คุณสมบติัเฉพาะของเมล็ดนั้น 

2. ชนิดของเคร่ืองปลูกสามารถแบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ไดเ้ป็น 2 ชนิด  คือ 

    2.1. เคร่ืองปลูกเมล็ด (Seeder) แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

            1. เคร่ืองหวา่นเมล็ด (Broadcast  seeder) 

             2. เคร่ืองโรยเมล็ดเป็นแถว  (Seed  drill  or  Grain  drill) 

            3. เคร่ืองหยอดเมล็ด (Spacing  drill) 

    2.2  เคร่ืองปลูกเฉพาะอยา่ง (Specialized  planter) มีหลายชนิดข้ึนอยูก่บัพืชท่ีปลูกและ
การออกแบบเพื่อปลูกพืชชนิดนั้น  ซ่ึงมีระยะ วธีิการปลูกและกลไกการจดัวางท่ีต่างกนั   

 1. เคร่ืองด านา (Rice  trans  planter) 

 2. เคร่ืองปลูกออ้ย  (Suger  cane  planter) 
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 3. เคร่ืองปลูกมนัฝร่ัง (Potato planter) 

3. เคร่ืองหวา่นเมล็ด (Broadcast  seeder)  เป็นเคร่ืองมือส าหรับปลูกพืชดว้ยเมล็ดแบบง่าย
ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด  มกัใชก้บัเมล็ดขนาดเล็ก  เช่น  ขา้วบาเลย ์ ขา้วโอ๊ต  ขา้วสาลี  ขา้ว  ขา้วฟ่าง  
เมล็ดหญา้  ถัว่บางชนิดซ่ึงตอ้งการปลูกต้ืน ๆ ท่ีผวิดิน  การหวา่นเมล็ดพืชดว้ยเคร่ืองหวา่นสามารถ
หวา่นไดส้ม ่าเสมอและรวดเร็วกวา่การหวา่นดว้ยมือ  เมล็ดพืชกระจายไปบนแปลงปลูกโดยไม่มี
อุปกรณ์กลบเมล็ด  ถา้ตอ้งการกลบจะตอ้งใชพ้รวนซ่ี (Tooth  harrow) พรวนกลบอีกคร้ังหน่ึง  
เคร่ืองหวา่นเมล็ดน้ีมี 2 แบบ คือ  

    3.1. เคร่ืองหวา่นเมล็ดแบบสะพายไหล่ (Knapsack  broadcast  seeder) 

เป็นเคร่ืองหวา่นเมล็ดท่ีท างานโดยใชแ้รงงานคนออกแบบอยา่งง่ายๆ คือ มีถุงผา้ส าหรับบรรจุเมล็ด  
กน้ถุงประกอบดว้ยจานเหวีย่ง (Spinning  disk) ซ่ึงจะเคล่ือนท่ีเม่ือหมุนแขนหมุน ขณะท างานจะ
สะพายถุงผา้และหมุนท่ีแขนเพื่อใหจ้านเหวีย่งท างาน  เมล็ดพืชไหลออกจากถุงตรงกลางจานเหวีย่ง  
โดยแรงเหวีย่งหนีศูนยเ์มล็ดจะถูกเหวีย่งกระจายทางดา้นหนา้ของผูใ้ช ้ สามารถหวา่นเมล็ดพืชได้
หลายชนิด  เช่น  ขา้ว  ขา้วฟ่าง  ถัว่ นอกกจากน้ียงัใชห้วา่นเมล็ดไดอี้กดว้ย  

     3.2. เคร่ืองหวา่นเมล็ดแบบติดพว่งรถแทรกเตอร์ 

           1. เคร่ืองโรยเมล็ดเป็นแถว (Seed  drill  or  grain  drill)  เคร่ืองปลูกแบบโรยเมล็ด
เป็นแถวจะให้ระยะระหวา่งแถว  แต่ไม่มีระยะระหวา่งตน้  ออกแบบและสร้างข้ึนเพื่อใชป้ลูกเมล็ด
ขนาดเล็ก  เช่น  เมล็ดธญัพืช  เมล็ดหญา้  ถัว่  ขา้วโพด  โรยเป็นแถวระยะแคบ ๆ ดว้ยอตัราปลูกท่ี
เหมาะสม  และความลึกสม ่าเสมอกนั  เคร่ืองโรยชนิดติดทา้ยรถแทรกเตอร์แบบ  3  จุด  
(Mounter) จะมี  2  ลกัษณะ คือ  แบบธรรมดา (Plain  drill) แบบโรยเมล็ดพร้อมปุ๋ย (Fertilizer  drill) 

 2. เคร่ืองโรยเมล็ดเป็นแถวแบบธรรมดา  มีเฉพาะถงับรรจุเมล็ดและกลไก       
ปล่อยเมล็ดเป็นแถวเท่านั้น  
 3. ส่วนแบบโรยเมล็ดพร้อมปุ๋ย  มีถงับรรจุเมล็ดขนาดใหญ่แยก  2  ส่วน  ส่วนหน่ึง
ส าหรับใส่เมล็ด และอีกส่วนหน่ึงส าหรับใส่ปุ๋ย  บางเคร่ืองจะมีถงับรรจุเมล็ดหญา้ดว้ยเพื่อปลูก
พร้อมกนัในคราวเดียว  

4. เคร่ืองหยอดเมล็ด (Spacing  drill) จะหยอดเมล็ดใหมี้ระยะห่างระหวา่งแถวและ
ระยะห่างระหวา่งตน้เพื่อใหใ้ชเ้คร่ืองมือต่างๆ เขา้ท างานระหวา่งแถวพืชได ้ เช่น  เคร่ืองพรวน
ระหวา่งแถว  เคร่ืองพน่ยา  เคร่ืองหวา่นปุ๋ย และเคร่ืองเก็บเก่ียว  นอกจากน้ีการหยอดเมล็ดใหมี้
ระยะห่างกนั  ยงัท าใหพ้ืชเจริญไดส้มบูรณ์เตม็ท่ีอีกดว้ย  มกัใชห้ยอดเมล็ดท่ีมีขนาดสม ่าเสมอ  ใช้
กบัเมล็ดพนัธ์ุไดห้ลายชนิด  หลายขนาดและรูปร่าง  ขนาดของเคร่ืองหยอดข้ึนอยูก่บัจ  านวนแถว
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ปลูกและระยะระหวา่งแถว  ซ่ึงไดต้ั้งแต่  36-102 เซนติเมตร  จ  านวนชุดปลูกท่ีติดบนคานยดึ (Tool  

bar) จะถูกก าจดัโดย 

   4.1 ความแขง็แรงของคานยึด (Tool  bar )  

     4.2 น ้าหนกัสูงสุดท่ีรถแทรกเตอร์สามารถยกได ้

     4.3 แรงมา้ฉุดลาก (Drawbar horsepower) ของรถแทรกเตอร์ 

     4.4 ความกวา้งจ ากดัขณะเดินทางขนยา้ยเคร่ืองปลูก 

4. เคร่ืองปลูกเฉพาะงาน  (specialized  planter)   
เป็นเคร่ืองปลูกท่ีใชก้บัพืชท่ีปลูกโดยชนิดของพนัธ์ุท่ีมิใช่เมล็ด เช่น เคร่ืองปลูกกลา้ เคร่ือง

ด านา  เคร่ืองปลูกมนัฝร่ัง  เคร่ืองปลูกออ้ยและเคร่ืองปลูกผกัต่าง ๆ 

1. ส่วนประกอบท่ีส าคญัของเคร่ืองปลูก  เคร่ืองปลูกพืชโดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนท่ี
ส าคญัๆ คือ อุปกรณ์เปิดร่อง (furrow opener) อุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ด (seed  metering device ) 

ท่อน าเมล็ด (delivery tube) อุปกรณ์กลบและอดัดิน (covering device)  และถงับรรจุเมล็ด (seed  

hopper) 

                   1.1 อุปกรณ์เปิดร่อง  ท าหนา้ท่ีเปิดหนา้ดินใหเ้ป็นร่องส าหรับใหเ้มล็ดพืชลงฝังและ
สัมผสักบัความช้ืนในดินอุปกรณ์เปิดร่องท่ีใชก้นัอยูมี่หลายชนิด   
 1.2 อุปกรณ์เปิดร่องแบบ hoe-type  เหมาะส าหรับเปิดร่องดินท่ีมีกรวด  หิน หรือรากพืช
ปนอยูม่าก  สปริงท่ีติดอยูจ่ะช่วยยกอุปกรณ์เปิดร่องในกรณีท่ีกระทบหินหรือตอไมข้นาดใหญ่ 

    1.3 อุปกรณ์เปิดร่องแบบ stub  runner เหมาะส าหรับพื้นท่ีซ่ึงมีวชัพืช  และเศษกรวด 

มาก 

      1.4 อุปกรณ์เปิดร่องแบบ  full หรือ  curved  runner  เหมาะส าหรับใชใ้นการเปิดร่องให ้

ลึกปานกลางในดินท่ีอุดมสมบูรณ์ปราศจากเศษหญา้หรือวชัพืช 

                   1.5 อุปกรณ์เปิดร่องแบบจาน (disk-type  furrow  opener) เหมาะส าหรับใชก้บัพื้นท่ีซ่ึง
ดินอยูใ่นสภาพค่อนขา้งแขง็หรือดินแขง็ อุปกรณ์เปิดร่องแบบน้ีมีทั้งแบบจานเด่ียวและจานคู่  แบบ
จานเด่ียวสามารถเปิดร่องไดลึ้กกวา่แบบจานคู่ อุปกรณ์เปิดร่องแบบจานคู่นิยมใชก้บัการปลูกเมล็ด
ซ่ึงไม่ตอ้งการฝังเมล็ดลงไปในดินลึกมากนกั 

                  1.6 อุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ด  ท าหนา้ท่ีก าหนดจ านวนเมล็ดท่ีหยอดลงไปในดินแต่
ละคร้ังเพื่อใหไ้ดอ้ตัราการปลูกท่ีเหมาะส าหรับพืชแต่ละชนิด  ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี
สูงสุด  ดงันั้นอุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ดจึงนบัไดว้า่เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัมากของเคร่ืองปลูก
อุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ดส าหรับเคร่ืองปลูกพืชท่ีนิยมใชก้นัมาก ส าหรับเคร่ืองปลูกชนิดปลูกพืช
เป็นระยะ เป็นแบบจานปล่อยเมล็ด (seed  plate) ซ่ึงท าหนา้ท่ีน าเมล็ดจากถงับรรจุเมล็ดไปปล่อยลง
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ในท่อน าเมล็ด  จานปล่อยเมล็ดมี  3 ชนิด คือ จานปล่อยเมล็ดแนวราบ จานปล่อยเมล็ดแนวเอียงและ
จานปล่อยเมล็ดแนวด่ิง  นอกจากอุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ดแบบจาน  แลว้ยงัมีอุปกรณ์ก าหนด
จ านวนเมล็ดแบบอ่ืน ๆ  เช่น อุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ดแบบแนวคีบ (finger  pickup) อุปกรณ์
ก าหนดจ านวนเมล็ดแบบใชล้มหรืออากาศ (air  device) และอุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ดโดย
ปริมาตร (volume  metering  device)  

อุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ดส าหรับเคร่ืองหยอดเมล็ดแบบ seed  drill  ท่ีนิยมใชมี้อยู ่ 2  
แบบคือ  แบบลอ้ร่อง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด  และแบบจานตกัสองดา้น (double-run  metering  

device)  

    1.7 ท่อน าเมล็ด  ท าหนา้ท่ีน าเมล็ดท่ีถูกปล่อยออกจากอุปกรณ์ก าหนดจ านวนเมล็ดลงไป
ในร่องดินท่ีเปิดไวโ้ดยอุปกรณ์เปิดร่อง  ท่อน าเมล็ดท่ีใชก้นัอยูมี่ทั้งแบบท่ีเป็นโลหะหรือพลาสติก  
และมีทั้งแบบท่ีปล่อยใหเ้มล็ดตกลงโดยแรงโนม้ถ่วงของโลก  และแบบใชก้ าลงัขบัเคล่ือน แบบท่ีใช้
ก าลงัขบัเคล่ือนใชส้ าหรับพืชท่ีมีรูปร่างของเมล็ดแปลก ๆ 

     1.8 อุปกรณ์กลบและอดัดิน ท าหนา้ท่ีกลบดินฝังเมล็ดพืชและอดัดินรอบ ๆ เมล็ดพืชให้
แน่นตามความเหมาะสมของพืชท่ีปลูก  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้มล็ดพืชสัมผสักบัความช้ืนในดินเพื่อการงอก
และเจริญเติบโตต่อไปอุปกรณ์กลบและอดัดินมีทั้งแบบโซ่  แบบแผน่ลาก  และแบบลอ้กลบและอดั
ดิน (press  wheel)  

     1.9 ถงับรรจุเมล็ด  ถงับรรจุเมล็ดโดยทัว่ไปท าดว้ยโลหะ  หรือพลาสติก ส าหรับเคร่ือง
ปลูกซ่ึงท าการปลูกและใหปุ๋้ยในการท างานคร้ังเดียวกนัจะมีทั้งถงับรรจุเมล็ดและถงับรรจุปุ๋ย 

2. ระบบขบัเคล่ือนของเคร่ืองปลูก เคร่ืองปลูกโดยทั้งไปมีระบบขบัเคล่ือน 2 แบบคือ ขบั
โดยลอ้ขบัของเคร่ืองปลูก (groumd  wheel)  และขบัโดยเพลาอ านวยก าลงัของแทรกเตอร์ 

    การขบัโดยลอ้ขบัของเคร่ืองปลูกเป็นระบบขบัเคล่ือนแบบง่าย ๆ และนิยมใชก้นัมาก
ท่ีสุด  ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเร็วท่ีใชใ้นการท างานไม่มีผลต่ออตัราการปลูกมากนกั  
การเปล่ียนแปลงอตัราการปลูกของเคร่ืองปลูก สามารถกระท าไดโ้ดยการเปล่ียนอตัราทดของเฟือง
ระหวา่งกลไกปล่อยเมล็ดและลอ้ขบั 

  อตัราการปลูกของเคร่ืองปลูกซ่ึงกลไกลการปล่อยเมล็ดขบัเคล่ือนโดยเพลาอ านวยก าลงั
ของแทรกเตอร์จะไม่เปล่ียนแปลงเม่ือใชเ้กียร์หน่ึงของรถแทรกเตอร์ในการขบัเคล่ือน แต่จะ
เปล่ียนแปลงเม่ือเปล่ียนเกียร์ของแทรกเตอร์ในการขบัเคล่ือน  ดงันั้นการเปล่ียนแปลงอตัราการปลูก
จึงสามารถท าไดโ้ดยการเปล่ียนเกียร์ของแทรกเตอร์ หรือเปล่ียนการทดเฟืองท่ีใชใ้นการขบักลไกล
ปล่อยเมล็ด 
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5. เคร่ืองด านา (Rice Transplanter) 

การน าเคร่ืองจกัรกลมาประยุกตใ์ชใ้นการด านานั้น มีพฒันาการอนัต่อเน่ืองยาวนานมากกวา่ 
100 ปี เร่ิมจดทะเบียนคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1898 หลงัจากนั้นมีการพฒันาปรับปรุง
มาตลอด แต่ยงัไม่ประสบความส าเร็จในช่วงปี ค.ศ.1960 การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม
ในประเทศญ่ีปุ่นผลกัดนัการพฒันาการใชเ้คร่ืองจกัรกลเขา้ไปในงานเพาะปลูกขา้วเป็นอยา่งมาก มี
การวางแผนพฒันาเคร่ืองด านาอยา่งจริงจงั และเป็นระบบ จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1965 เคร่ืองด านา
เคร่ืองแรกก็ไดรั้บการผลิตสู่ตลาด โดยลกัษณะเป็นแบบท่ีใชก้บักลา้ลา้งราก หรือเรียกวา่ กลา้ท่ีไม่มี
ดินห่อหุม้ (Root-washed seedling) ในประเทศจีนก็เช่นกนัเร่ิมใชเ้คร่ืองด านาในระยะเวลาใกลเ้คียง
กนั มีการพฒันาเคร่ืองด านาทั้งแบบใชแ้รงงานคน ใชส้ัตวล์าก และแบบใชเ้คร่ืองยนตข์บัเคล่ือนดงั
ไดก้ล่าวแลว้วา่การศึกษาในยคุแรก ๆ จะเป็นการศึกษาเพื่อพฒันาเคร่ืองท่ีใชก้บักลา้แบบลา้งราก  ซ่ึง
มีลกัษณะท่ีแทนวธีิการท่ีคนด านานัน่เอง ในปี ค.ศ.1966 เคร่ืองด านาแบบไม่ถอนแยกกลา้ซ่ึงมีดิน
ติดรากอยู ่จึงไดรั้บการพฒันาข้ึนตามล าดบัชนิดของเคร่ืองด านา 

1. แบ่งตามลกัษณะของกลา้ท่ีใชก้บัเคร่ือง 

   1.1 เคร่ืองด านาแบบกลา้ลา้งราก (Root-washed seedling) 

 1.2 เคร่ืองด านาแบบกลา้ติดดิน (Soil-bearing seedling) 

     1.3  แบ่งตามความสูงหรืออายขุองกลา้ 

 1.3.1  เคร่ืองด านาส าหรับกลา้อ่อน (Young seedling) 

 1.3.2  เคร่ืองด านาส าหรับปานกลาง (Medium seedling) 

 1.3.3  เคร่ืองด านาส าหรับกลา้เตม็วยั (Mature seedling)  

    1.4  แบ่งตามวธีิการเพาะกลา้ 
 1.4.1  เคร่ืองด านาส าหรับกลา้แผน่ (Mat- seedling) 

 1.4.2  เคร่ืองด านาส าหรับกลา้แถว (Belt- seedling) 

 1.3.3  เคร่ืองด านาส าหรับกลา้หลุม (Pot- seedling) 

                 1.5  แบ่งตามจ านวนแถวปลูก ไดแ้ก่  
 1.5.1  เคร่ืองด านาแบบแถวเด่ียว 

 1.5.2  เคร่ืองด านาแบบ 2 แถว 

 1.5.3  เคร่ืองด านาแบบ 3 แถว 

 1.5.4  เคร่ืองด านาแบบ 4 แถว 

 1.5.5  เคร่ืองด านาแบบ 5 แถว 

 1.5.6  เคร่ืองด านามากกวา่ 5 แถว 
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 1.6  แบ่งตามตน้ก าลงั 

 1.6.1  เคร่ืองด านาแบบใชแ้รงงานคน 

 1.6.2  เคร่ืองด านาแบบใชเ้คร่ืองยนตข์บั 

    1.7  แบ่งตามวธีิการท างาน 

 1.7.1  เคร่ืองด านาแบบเดินตาม (Walking type) 

 1.7.2  เคร่ืองด านาแบบนัง่ขบั (Riding type) 

     1.8  เคร่ืองด านาแบบกลา้ลา้งราก (Root-washed seedling) เคร่ืองด านาชนิดน้ีใชก้บักลา้
ท่ีถอนแยกและลา้งราก การเตรียมกลา้จะกระท า เช่นเดียวกบัการด านาท่ีใชแ้รงงานคน กลา้มีขนาด
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร ใบเจริญ 3-4 ใบ เม่ือถอนแยกกลา้แลว้จะตอ้งลา้งและตดัแต่งราก เพื่อ
แยกดินออกและลดการพนัของรากกลา้ เคร่ืองด านาชนิดท่ีตน้แบบมาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จะปลูกไดค้ราวละ 12 แถว ความกวา้งในการท างานประมาณ 2 เมตร ระยะระหวา่ง
แถวประมาณ 16 เซนติเมตร สามารถปรับระยะระหวา่งและความลึกในการปักด าได ้จ  านวนตน้กลา้
ต่อกอประมาณ 3-11 ตน้ ใชค้นควบคุมการท างาน 3 คนคือ คนขบั 1 คน และจดัป้อนกลา้ 2 คน 
ประสิทธิภาพการท างานข้ึนกบัระยะปลูกอาจเป็น 0.8 1 1.25 หรือ 1.5 ไร่ ต่อชัว่โมง 

 

6. เคร่ืองปลูกอ้อย  (Sugarcane  Planter) 

 เคร่ืองปลูกออ้ยถูกสั่งจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย เพื่อแนะน าแก่เกษตรกรมา
นานนบัสิบปี แต่การใชง้านไม่ไดผ้ล เน่ืองจากสภาพการเตรียมดินเพื่อใชก้บัเคร่ืองปลูกออ้ยยงัไม่ดี
พอ อีกทั้งยงัมีแรงงานภาคเกษตรกรรมอยูอ่ยา่งเหลือเฟือ ดงันั้นการใชเ้คร่ืองปลูกออ้ยโดยใชเ้คร่ือง
ปลูกจึงไม่เป็นท่ีนิยมของเกษตรกร เกษตรกรยงัใชแ้รงงานคนและสัตวใ์นการปลูกอยู ่ต่อมาจึงไดมี้
การผลิตเคร่ืองปลูกออ้ยข้ึนเองภายในประเทศ โดยดดัแปลงและปรับปรุงแกไ้ขขอ้ดอ้ยต่างๆ จาก
ตน้แบบของต่างประเทศจนสามารถผลิตเพื่อจ าหน่ายแก่เกษตรกรได ้ประกอบกบัภาวะปัจจุบนั ท่ี
แรงงานในภาคเกษตรกรรมเกิดการเคล่ือนยา้ยเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม ท าให้ขาดแคลนแรงงานใน
การปลูกตลอดจนถึงการเก็บเก่ียว เคร่ืองปลูกออ้ยจึงสามารถทดแทนแรงงานคนและสัตวไ์ดอ้ยา่งดี
ในฤดูปลูก และเร่ิมเขา้มามีบทบาทในการเกษตรแผนใหม่ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรกลแทนแรงงานคนและ
สัตว ์

จากการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรบวศิวกรรมเกษตร เม่ือปี พ.ศ. 2533 พบวา่เคร่ืองปลูกออ้ยท่ี
ผลิตข้ึนเองภายในประเทศ สามารถใชง้านไดดี้ เหมาะกบัสภาพพื้นท่ีของประเทศไทย กลไกต่างๆ
ท างานอยา่งง่าย ๆ ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เกษตรกรสามารถปรับตั้งใชไ้ดต้ามความตอ้งการ กลไกการ
ท างานของเคร่ืองปลูกมีท าความเสียหายแก่ท่อนพนัธ์ุจนมีผลต่อการงอก นอกจากน้ี ยงัปลูกไดค้วาม
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ลึกสม ่าเสมอและท างานไดร้วดเร็ว คือความสามารถในการท างาน (Field capacity) เฉล่ีย 1 ไร่ต่อ
ชัว่โมง (ไม่รวมเวลาท่ีขนท่อนออ้ยข้ึนเคร่ือง) ใชค้นขบัรถแทรกเตอร์ 1 คน และคนป้อนท่อนพนัธ์ุ
ออ้ยอีก 2 คน เคร่ืองปลูกออ้ยจะตดัท่อนออ้ยไดข้นาดใกลเ้คียงสม ่าเสมอกนั ประมาณ 37 เซนติเมตร
แต่ละท่อนมีตาออ้ย 3-4 ตา ออ้ยล าหน่ึงๆ จะตดัได ้4-6 ท่อน ระยะระหวา่งแถวประมาณ 130 
เซนติเมตร 

1. ส่วนประกอบท่ีส าคญั 

     1.1 ตวัเปิดร่อง (Furrow opener) ลกัษณะคลา้ยผาลหวัหมูประกบกนั 2 ชุดท าหนา้ท่ีเปิด
ร่องในดินและกนัชนตอไม ้หรือส่ิงกีดขวางท่ีอยูใ่นแปลง จะเปิดร่องโดยดนัดินออกดา้นขา้งทั้งสอง
ดา้น มีแผน่กั้นดินติดอยูห่ลงัตวัเปิดร่อง สามารถปรับความกวา้งของร่องไดต้ามตอ้งการ นอกจากน้ี
ยงัเป็นตวัก าหนดความลึกในการปลูกดว้ย  

    1.2 ช่องตดั (Cutting chute) ภายในช่องตดัจะมีใบมีด 2 คู่ ติดบนแกนหมุน (Revolving 

drum) ซ่ึงจะหมุนใหใ้บมีดตดัท่อนพนัธ์ุใหมี้ความยาวประมาณ 34-37 เซนติเมตร โดยรับก าลงัขบั
จากลอ้ส่งก าลงั (Ground wheel) ดงันั้น ชุดตดัจะท างานเฉพาะ  เม่ือลอ้ขบัเคล่ือนท่ีเท่านั้น  การส่ง
ก าลงัไปยงัชุดตดัจะใชโ้ซ่เป็นตวัส่งก าลงั  ใบมีดตดัน้ีสามารถถอดออกลบัหรือเปล่ียนใหม่ได ้ ควร
ลบัใหมี้ความคมอยูเ่สมอและติดตั้งในต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

ในบางเคร่ืองจะมีเคร่ืองพ่นยา ส าหรับพน่ยาฆ่าเช้ือราท่ีท่อนพนัธ์ุก่อนปลูกติดตั้งไวด้ว้ย แต่
บางเคร่ืองก็อาจจะตดัเป็นท่อน แลว้ผา่นเขา้ไปในอ่างน ้ายาฆ่าเช้ือราก่อนถูกดึงลงไปในร่องปลูก  

    1.3 ใบกลบท่อนพนัธ์ุ ท าหนา้ท่ีปาดดินท่ีตวัเปิดร่องพูนข้ึนมา เม่ือท่อนพนัธ์ุถูกปล่อย
วางลงในร่อง ใบกลบท่อนพนัธ์ุจะปาดดินกลบ สามารถปรับปริมาณดินท่ีกลบไดโ้ดยการปรับมุม
ของใบกลบท่อนพนัธ์ุ เพื่อใหลู้กกล้ิงกดทบัอีกคร้ังหน่ึง  

  1.4 ลูกกล้ิง (Furrow roller) จะกดทบัดินใหแ้น่นเพื่อใหท้่อนพนัธ์ุสามารถดูดซบั
ความช้ืนจากดินได ้ลูกกล้ิงจะกดทบัดินใหแ้น่นมากหรือนอ้ย จะปรับไดโ้ดยการควบคุมแรงกดของ
สปริง 

    1.5 โครงรองรับออ้ย (Frame) ลกัษณะเป็นโครงเหล็ก ส าหรับค ้าและรองรับท่อนพนัธ์ุ
ในลกัษณะท่ีตั้งล าข้ึน มีท่ีนัง่ส าหรับผูป้้อนท่อนพนัธ์ุเขา้สู่ช่องตดั 

    1.6  อุปกรณ์เพิ่มเติม เคร่ืองปลูกออ้ยบางเคร่ืองจะมีถงับรรจุปุ๋ยติดตั้งอยูด่ว้ย ปุ๋ยจะถูกขบั
ออกมามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความเร็วรอบของเกลียวหมุน (Spiral shaft) ซ่ึงใชก้บัปุ๋ยเมด็หรือปุ๋ยผง 
ถงับรรจุปุ๋ยจะไม่มีกลไกส าหรับปิดช่องปล่อยปุ๋ย แต่จะท างานเม่ือเกลียวหมุนเท่านั้น การปรับ
ปริมาณปุ๋ยท าไดโ้ดยการเปล่ียนอตัราทดของเฟือง 
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2. หลกัการท างาน 

     เคร่ืองปลูกออ้ยชนิดท่ีติดพว่งกบัรถแทรกเตอร์แบบสามจุด  สามารถปลูกไดค้ราวละ 1 
แถว ท างานโดยมีชุดหวัหมูเปิดร่องใหไ้ดร้ะดบัความลึกท่ีตอ้งการ ขณะเดียวกนัจะมีแผน่กั้นดินซ่ึง
อยูต่่อจากชุดหวัหมู  มีลกัษณะเป็นแผน่เหล็ก  2 แผน่ วางขนานกนั เพื่อป้องกนัดินท่ีถูกเปิดออกไหล
กลบัมาลงในร่อง ก่อนท่ีพนัธ์ุจะถูกปล่อยจากเคร่ืองวางร่อง ออ้ยท่ีป้อนเขา้เคร่ืองปลูก ควรตดัใยออก
และป้อนเขา้ไปในลกัษณะท่ีตน้ตั้งข้ึนท่อนพนัธ์ุจะถูกตดัเป็นท่อนๆ ขนาดประมาณ 34-37 
เซนติเมตร เม่ือผา่นเขา้ไปในช่องตดั (Cutting chute) ท่ีภายในช่องตดัน้ีจะมีใบมีด 2 คู่ ติดอยูบ่นแกน
หมุน (Revoling  drum) ซ่ึงรับแรงขบัจากลอ้ส่งก าลงั (Ground  wheel) บนแกนหมุนน้ีจะมีลูกกล้ิง
ยาง (Rubber  feed  roller) ท าหนา้ท่ีจบัยดึท่อนพนัธ์ุใหใ้บมีดตดัและป้อนท่อนพนัธ์ุลงสู่ดา้นล่าง
ลูกกล้ิงยางน้ีมีลกัษณะท่ียดืหยุน่ได ้เพื่อใหส้ามารถจบัยดึท่อนพนัธ์ุท่ีมีขนาดต่างๆ กนัท่อนพนัธ์ุ เม่ือ
ถูกตดัจะตกลงมาในร่องท่ีเปิดไว ้ถา้หากป้อนท่อนพนัธ์ุไดอ้ยา่งต่อเน่ืองกนัแลว้จะไดท้่อนพนัธ์ุวาง
เรียงสม ่าเสมอในร่อง ดา้นหลงัจะมีใบกลบท่อนพนัธ์ุติดตั้งอยู ่2 ขา้ง ท าหนา้ท่ีปาดดินกลบในร่อง
ออ้ยลูกกล้ิง (Furrowroller) ท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีอยูท่า้ยสุดของเคร่ือง ก็จะกล้ิงทบักดดินใหจ้บัแน่น
ท่อนพนัธ์ุท่ีปลูก การปลูกออ้ยในเท่ียวต่อไป จะยดึรอยลอ้หนา้ของรถแทรกเตอร์เป็นหลกั เพื่อใหไ้ด้
ระยะท่ีเหมาะสมตามตอ้งการ 

 

7. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการดูแลรักษา (Crop  Production  Equipments ) 

หลงัจากการปลูกพืชแลว้เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี  การเขตกรรมและการดูแลป้องกนัศตัรูพืช
หลงัการปลูกเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดูแลพืชหลงัการปลูกส่วนใหญ่จะ
ประกอบดว้ย 

1. เคร่ืองมือก าจดัวชัพืช 

2. เคร่ืองใส่ปุ๋ย 

3. เคร่ืองพน่สารเคมีเพื่อป้องกนัหรือก าจดัวชัพืช  โรคพืช  และแมลงศตัรูพืช 

 1. เคร่ืองมือก าจดัวชัพืช เคร่ืองก าจดัวชัพืชโดยใชเ้คร่ืองจกัรกล  ซ่ึงเรามกัจะเรียกกนัวา่  การ
ท ารุ่น  หรือดายรุ่น  คือการท าลายวชัพืชท่ีข้ึนมาพร้อมกบัตน้พืช  ซ่ึงอาจจะใชเ้คร่ืองจกัรกลเขา้
ท างานในระหวา่งแถวพืชหรือในปัจจุบนัอาจจะมีการใชส้ารเคมีเขา้มาช่วยในการก าจดัวชัพืช 

การใชเ้คร่ืองจกัรกลเพื่อช่วยในการพรวนดิน  ก าจดัวชัพืชระหวา่งแถวพืชหลงัการปลูกพืช  เรา
มกัจะเรียกกนัวา่  การเขตกรรม (cultivation) ซ่ึงเคร่ืองทุ่นแรงท่ีใชใ้นการก าจดัวชัพืชอาจแบ่ง
ออกเป็น  2  กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

    1.1  เคร่ืองมือดายรุ่นและพรวนดิน 
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    1.2  เคร่ืองมือยกร่องและพูนโคน 

           1.1  เคร่ืองมือดายรุ่นและพรวนดิน  การดายรุ่นและพรวนดินบริเวณโคนตน้พืช  เพื่อ
จุดประสงคใ์นการท าลายวชัพืชและพรวนดิน  ส าหรับพืชไร่ทัว่ไป มกัจะท าเพียง  2-3 คร้ัง ใน
ระยะแรก หลงัจากเมล็ดพืชเร่ิมงอก  เพราะเม่ือเมล็ดพืชเร่ิมงอกวชัพืชก็เร่ิมงอกข้ึนมาแยง่น ้าและ
อาหารดว้ย การก าจดัวชัพืชในคร้ังแรกจึงมกัจะกระท าในขณะท่ีวชัพืชเร่ิมงอก และการพรวนดิน
ดายรุ่นในคร้ัง 2 มกัจะท าก่อนการใหปุ๋้ยหรือประมาณ 15-30 วนั หลงัจากการดายรุ่นคร้ังแรก ใน
บางคร้ังเกษตรกรอาจจะดายรุ่นคร้ังท่ี 3 แลว้แต่ชนิดของพืช  การเขา้ไปในแปลงพืชเพื่อดายรุ่นดว้ย
เคร่ืองจกัรกลนั้น การปลูกพืชตอ้งปลูกเป็นแถวเป็นแนว  มีระยะห่างระหวา่งปลูกท่ีเหมาะสมกบั
ช่วงความกวา้งของเคร่ืองจกัรกลเกษตร อายแุละความสูงของตน้พืช หากเขา้ไปพรวนดินระหวา่ง
ร่องในช่วงท่ีพืชมีอายมุาก และตน้สูงแลว้ ส่วนยอดของตน้พืชอาจจะกระทบใตท้อ้งรถแทรกเตอร์
ท าใหเ้กิดความเสียหายได ้เคร่ืองดายรุ่นซ่ึงประกอบดา้นทา้ยรถแทรกเตอร์ บางคร้ังมีขนาดใหญ่ จึง
มีการออกแบบใหมี้อุปกรณ์ช่วยในการบงัคบัเล้ียว (tractor mounted steerage hoe) เพื่อบงัคบัไม่ให้
เคร่ืองทบับนแถวพืช  เคร่ืองมือดายรุ่นบางชนิดมีจานกนัดินประกอบเพื่อใชป้้องกนัดินกระเด็นไป
ทบัพืช ในขณะท่ีพืชยงัเล็กอยู ่ส าหรับพืชท่ีโตแลว้แลว้อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชจ้านกนัดิน เคร่ืองดายรุ่น
ท่ีประกอบเขา้กบัรถแทรกเตอร์โดยติดไวก้ลางตวัรถแทรกเตอร์คนขบัรถสามารถมองเห็นเคร่ืองดาย
รุ่นไดโ้ดยไม่ตอ้งหนัหลงัไปมองดา้นหลงั (รูปภาพ) รถแทรกเตอร์บางรุ่นสามารถติดอุปกรณ์
ดา้นหนา้รถแทรกเตอร์ โดยเฉพาะเคร่ืองมือพรวนดินดายรุ่นท าใหค้นขบัสามารถมองเห็นการ
ท างานของเคร่ืองมือไดช้ดัเจนท่ีสุด การพรวนดินและก าจดัวชัพืชในบางชนิดใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ 
จอบหมุน (rotary cultivator) โดยถอดใบจอบหมุนท่ีตรงกบัแถวพืชออกรถไถเดินตามขนาดเล็ก  
หรือเคร่ืองพรวนดินขนาดเล็ก สามรถเขา้ท างานในระหวา่งแถวพืชได ้ แมว้า่พืชจะมีอายมุากและ
ตน้ทุนสูง  เคร่ืองมือประเภทน้ียงัคงสามารถเขา้ไปท างานในระหวา่งแถวพืชได ้ 

         1.2 เคร่ืองมือยกร่องและพูนโคน (ridgers) พืชบางชนิดตอ้งท าการพูนโคน เพราะจะ
ท าใหผ้ลผลิตสูงข้ึน  เช่น มนั ขา้วโพด  ออ้ย ถัว่ลิสง  ซ่ึงเคร่ืองมือยกร่อง พูนโคน บางชนิดจะท า
หนา้ท่ีก าจดัวชัพืชไปดว้ยการพูนโคนจะช่วยใหร้ะบายอากาศในดินดีข้ึน ท าใหอุ้ม้ความช้ืนบริเวณ
โคนตน้ไดดี้  บางคร้ังช่วยผสมดินกบัปุ๋ยไดข้ึ้น  ท าใหร้ะบบรากของพืชเจริญเติบโตไดดี้ ลกัษณะ
ของใบมีดพรวนดินก าจดัวชัพืชและดายรุ่นมีลกัษณะแตกต่างกนั  แต่ละแบบจะท างานแตกต่างกนั 
เช่น ถอนตน้วชัพืช ตดัราก หรือกลบฝัง เคร่ืองใส่ปุ๋ย การใหปุ๋้ยแก่พืชอาจแบ่งตามชนิดของปุ๋ยได้
เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยเคมี เกษตรกรไทยมกัจะนิยมใชปุ๋้ยเคมีกนัมากกวา่ปุ๋ย
อินทรีย ์แต่ในปัจจุบนัความต่ืนตวั ในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและเกษตรอินทรีย ์(Organic farming) มี
ผลท าใหปุ๋้ยอินทรียเ์ร่ิมเขา้มามีบทบาทในการท าการเกษตรของไทย  
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  1. เคร่ืองใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยอินทรีย ์คือ ซากพืชซากสัตวท่ี์ยอ่ยสลายแลว้อาจอยู่
ในรูปของแหง้หรือน ้าก็ได ้ การใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ต่ละคร้ัง ตอ้งใส่เป็นปริมาณท่ีมากกวา่ปุ๋ยเคมีหลาย
เท่า ดงันั้นการใส่ปุ๋ยอินทรียจึ์งเป็นงานหนกั หากไม่มีเคร่ืองทุ่นแรงช่วย การใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นแต่ละ
คร้ังอาจจะตอ้งใส่กนัถึง 3-5 ตนัต่อพื้นท่ี 1 ไร่ 

การใส่ปุ๋ยอินทรียช์นิดน ้าในปัจจุบนัมีเกษตรกรท่ีนิยมปุ๋ยอินทรียช์นิดน ้าซ่ึงเป็นของเหลือ
จากการแปรรูปผลผลิตของเกษตรบางชนิด โดยการน าถงัคลา้ยรถบรรทุกน ้ามนัใส่ปุ๋ยอินทรียช์นิด
น ้าเพื่อน าไปฉีดในแปลงพืช ถงัท่ีบรรจุปุ๋ยอินทรียช์นิดน ้า จะตอ้งทนต่อการกดักร่อน บางคร้ังอาจจะ
ตอ้งมีกลไกกวนปุ๋ยไม่ใหต้กตะกอนในขณะท่ีฉีดลงในแปลงพืช (รูปภาพ) การใส่ปุ๋ยอินทรียช์นิดท่ี
เป็นของแหง้หรือค่อนขา้งแห้ง ปุ๋ยอินทรียป์ระเภทน้ีอาจเป็นปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยคอก โดยอาจจะเป็นมูล
สัตว ์หรือปุ๋ยหมกัจากเศษพืชก็ได ้ซ่ึงไม่เหลวพอท่ีจะใชป้ั้มฉีดพน่ได ้ปุ๋ยในลกัษณะน้ี จ  าเป็นตอ้งใช้
เคร่ืองหวา่นปุ๋ย ซ่ึงสามารถหวา่นปุ๋ยทั้งท่ีมีลกัษณะป่นละเอียด ลกัษณะมีใยใหก้ระจายในแปลงพืช
ไดส้ม ่าเสมอเคร่ืองหวา่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั แบบเหวีย่งออกดา้นหลงัรถ พื้นดา้นล่างจะเห็นสายโซ่
เหล็กท่ีเป็นอุปกรณ์เล่ือนพาปุ๋ยเขา้กบัอุปกรณ์เหวีย่งปุ๋ยท่ีอยูต่อนทา้ยกระบะ ซ่ึงอุปกรณ์น้ีสามารถ
ถอดออกไดเ้พื่อเป็นกระบะบรรทุกธรรมดาได้ 
   2. เคร่ืองใส่ปุ๋ยเคมี  การใส่ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizer) แก่พืช โดยใชเ้คร่ืองทุ่น
แรงอาจสามารถแบ่งตามลกัษณะของปุ๋ยไดเ้ป็น เคร่ืองใส่ปุ๋ยเคมีแบบใชก้บัปุ๋ยท่ีเป็นแก๊สเหลว 
(liquid gas) เช่นแก๊สแอมโมเนีย (anhydrous ammonia, NH3) เคร่ืองใส่ปุ๋ยแบบน้ีใชว้ธีิอดัปุ๋ยดว้ย
แรงดนัในรูปของแก๊สเหลวลงใตพ้ื้นดิน ประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ส าคญั  
  1. ถงัปุ๋ยท่ีสามารถป้องกนัการร่ัวของแก๊สท่ีมีแรงดนัได ้

  2. หวัอดัส าหรับเติมเม่ือปุ๋ยหมด ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบัหวัอดัแก๊สหุงตม้ท่ี
ใชใ้นบา้นเรือน 

      3. ล้ินปิด – เปิดแก๊ส เม่ือตอ้งการใส่ปุ๋ยลงในดินก็เปิดล้ินเปิดแก๊สน้ี 

      4.  ล้ินควบคุมความดนั ท าหนา้ท่ีควบคุมแรงดนั และปริมาณของปุ๋ยท่ีจะอดั
ลงในดินใหมี้ความสม ่าเสมอ 

       5. จานจ่ายปุ๋ยท าหนา้ท่ีแบ่งปุ๋ยจ่ายลงในดินใหเ้ท่ากนั โดยการจะจ่ายผา่น
อุปกรณ์เปิดร่องดิน (furrow opener) เพื่อใหส้ามารถใส่ปุ๋ยลงใตพ้ื้นดินได ้

เคร่ืองใส่ปุ๋ยเคมีชนิดใชก้บัปุ๋ยท่ีเป็นเมด็ การใส่ปุ๋ยชนิดท่ีเป็นเมด็  เป็นท่ีนิยมกนัมาก  
วธีิการใส่ปุ๋ยมี 2 วธีิ ใหญ่ๆ คือการหวา่นไปบนแปลงพืช และการหยอดไปขา้งๆกบัหลุมท่ีหยอด
เมล็ดพืช  เคร่ืองหวา่นปุ๋ยเคมีท่ีเป็นเมด็จะอาศยัหลกัการของจานเหวีย่ง  เหวีย่งเมด็ปุ๋ยออกไปใหมี้
ความสม ่าเสมอ เคร่ืองหวา่นปุ๋ยเมด็แบบจานเหวีย่ง (fertilizer boardcaster ) 3 แบบ การใส่ปุ๋ยแบบ
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หยอดเป็นแถวไป ขา้งๆ กบัหลุมท่ีปลูกพืชไว ้การใส่ปุ๋ยแบบน้ีอาจจะใส่ไปพร้อมกบัการหยอดเมล็ด
โดยหยอดปุ๋ยไปขา้งหลุมปลูกพืช (top dressing) หรือการใส่ปุ๋ยหลงัจากท่ีตน้พืชงอก เป็นตน้แลว้ 
อาจจะ 1-3 เดือน หลงัการปลูกการใส่ปุ๋ยดว้ยเคร่ืองโรยเม็ดปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยใหห่้างจากตน้อ่อนหรือเมล็ด
พืชท่ีหยอดไว ้โดยควรมีระยะห่างไม่นอ้ยกวา่ 5 เซนติเมตร ทางดา้นขา้งและไม่นอ้ยกวา่ 3 
เซนติเมตร ในกรณีท่ีหยอดไวใ้ตเ้มล็ดพนัธ์ุ  เพื่อไม่ใหค้วามร้อนจากการสลายตวัของเมด็ปุ๋ยท าให้
เมล็ดพนัธ์ุท่ีหยอดไวเ้กิดความเสียหายไดเ้คร่ืองพน่สารเคมีเพื่อป้องกนัและก าจดัโรคและแมลง  

 3. เคร่ืองพน่สารเคมี นอกจากจะใชพ้น่สารเคมีเพื่อป้องกนัและก าจดัโรคและ
แมลงแลว้เคร่ืองมือพน่สารเคมีบางชนิดยงัอาจจะน าไปใชส้ าหรับการพน่สารเคมีเพื่อก าจดัวชัพืชได ้
แต่ควรจะแยกถงับรรจุสารเคมี หรือควรลา้งถงัใหส้ะอาดก่อนน าไปใชใ้นการฉีดสารเคมีต่าง
ประเภทกนั 

     3.1 สารเคมีในการปราบศตัรูพืชและโรคแมลง ในปัจจุบนัมกัจะแบ่งสาร
ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ ของเหลว  แบ่งออกเป็น สารละลาย (Solution) ของเหลวในของเหลว 
(emulsion) ของแขง็ฟุ้งลอยในของเหลว (suspension) ของแขง็ ไดแ้ก่ สารท่ีมีลกัษณะเป็นฝุ่ นต่างๆ 
แก๊ส ไดแ้ก่ ยารม หรือสารเคมีท่ีสามารถระเหยหรือระเหิดได ้

   3.2  เคร่ืองมือท่ีใชก้บัสารท่ีเป็นของเหลว ยงัแบ่งตามวธีิการฉีดไดเ้ป็นการ
ฉีด (spraying) การพน่เป่า (atomizer) การพน่หมอก (fogging) 

     3.3  ถา้แบ่งกนัตามความเขม้ขน้ของสารเคมีท่ีใชฉี้ด สามารถแบ่งออกเป็น
แบบธรรมดา คือใชน้ ้ามากสารเคมีเขม้ขน้นอ้ยแบบ Low volume หรือ LV ใชส้ารเคมีเขม้ขน้มากข้ึน 
แบบ Ultra low volume ใชส้ารเคมีเขม้ขน้พิเศษ 

      3.4  หลกัท่ีส าคญัในการฉีดพ่นสารเคมี คือ ตอ้งผสมสารเคมีใหถู้กตอ้งตาม
อตัราส่วนไม่มากหรือนอ้ยเกินไปตอ้งพน่ละอองสารเคมีใหจ้บัทุกส่วนของตน้พืช โดยไม่มีการไหล
ไปรวมกนัหรือหยดลงดิน โดยละอองท่ีไดค้วรมีขนาดเล็ก เพราะละอองขนาดเล็กจะจบัใบพืชได้
ดีกวา่  การปรับความดนั ใชห้วัฉีดและจดัต าแหน่งหวัฉีดใหถู้กตอ้ง ความเร็วในการเคล่ือนท่ีไป
ขา้งหนา้ของเคร่ืองพน่สารเคมีจะมีผลต่อความหนาแน่นและปริมาณสารเคมีท่ีกระจายต่อพื้นท่ีเช่น 
ตอ้งการฉีดสารเคมีอตัรา 250 ซีซี ต่อพื้นท่ี 1 ไร่ เม่ือน าสารเคมีไปผสมน ้า เช่น ผสมน ้า 50 ลิตร 
ตอ้งการฉีดพน่สารเคมีปริมาณ 50 ลิตรเศษหมดในพื้นท่ีพอดีสารเคมีในถงัจะตอ้งมีการกวนอยู่
ตลอดเวลา เพื่อใหส้ารเคมีท่ีพน่ออกมามีความเขม้ขน้สม ่าเสมอสารเคมี และน ้าท่ีผสมควรจะสะอาด 
เพื่อป้องกนัการอุดตนัของหวัฉีดผูพ้น่สารเคมีควรแต่งกายใหรั้ดกุม มีการป้องกนัสารเคมีโดยใส่เส้ือ
คลุมตามสมควร  ดูทิศทางลมขณะพน่ ถา้ลมแรงไม่ควรพน้สารเคมี  
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8. เคร่ืองหว่านปุ๋ ย (Fertilizer Applicator) 

การใส่ปุ๋ยเป็นวธีิการหน่ึงในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดิน  โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีท า
การเกษตรมาเป็นเวลานาน  จุดท่ีควรค านึงในการใชปุ๋้ยเพื่อปลูกพืชใด ๆ ก็คือ  เม่ือจะใชปุ๋้ยนั้น
หมายถึงการลงทุนหรือค่าใชจ่้ายจะเพิ่มข้ึน  ดงันั้นจึงตอ้งแน่ใจวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นจะสูงกวา่
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน  ผลตอบแทนอาจจะอยูใ่นรูปของผลผลิตท่ีสูงข้ึน  ทั้งปริมาณและคุณภาพ  มี
ความสม ่าเสมอ  หรือมีความตา้นทานต่อโรคเพิ่มข้ึน  ส่วนค่าใชจ่้ายนั้นจะเพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากค่าปุ๋ย  
ค่าแรงงาน  ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใช ้ ตลอดจนการจดัการวธีิการใหปุ๋้ย  อาจท าไดด้งัน้ี 

1. หวา่นกระจายปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัก่อนหรือหลงัไถ 

2. หวา่นกระจายปุ๋ยเมด็หรือปุ๋ยน ้าก่อนการปลูก 

3. การใหปุ๋้ยใกล ้ๆ เมล็ดขณะปลูก 

4. การโรยปุ๋ยใหพ้ืชท่ีงอกแลว้  อาจเป็นปุ๋ยเมด็หรือปุ๋ยน ้า 

5. การฉีดพน่ปุ๋ยน ้าหรือแก๊สขา้ง ๆ แถวพืช 

ทั้งน้ีเคร่ืองมือส าหรับใหปุ๋้ยมีมากมายหลายชนิด  มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามชนิดของปุ๋ย  
เช่น  ปุ๋ยวทิยาศาสตร์อาจอยูใ่นรูปของ  แก๊ส  ของเหลว  หรือของแขง็  ซ่ึงทั้งเป็นเมด็  (Granule) เป็น
เกล็ด (Crystal) หรือเป็นผง (Dust) ปุ๋ยคอกก็เช่นกนั  บางคร้ังก็แหง้  บางคร้ังก็เป็นของเหลวหรือก่ึง
เหลว  ซ่ึงตอ้งการกลไกแต่ละอยา่งมาใชใ้นการกระจายปุ๋ยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะตวัของ
ปุ๋ยนั้น ดงันั้น เคร่ืองหวา่นปุ๋ยวทิยาศาสตร์ท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

  1. ใหปุ๋้ยในอตัราสม ่าเสมอ 

  2. กลไกท่ีควบคุมอตัราปุ๋ยจะตอ้งปรับตั้งง่าย 

 3. ใชไ้ดก้บัปุ๋ยหลายชนิด  และสามารถใชก้บัสารเคมีส าหรับก าจดัศตัรูพืชไดด้ว้ย 

 4. ปรับตั้งอตัราการหวา่นไดต้ามตอ้งการ  โดยประสิทธิภาพคงท่ี 

 5. กลไกหวา่นท างานไดดี้ทั้งในขณะท่ีปุ๋ยเตม็และใกลจ้ะหมดถงั 

 6. ท  าความสะอาดและดูแลรักษาง่าย 

นอกจากน้ี บางคร้ังยงัใชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์น ๆ เช่น โรยทราย โรยปูนเพื่อปรับสภาพดิน
หวา่นยาก าจดัวชัพืช หวา่นเมล็ดหญา้อาหารสัตว ์ เป็นตน้ เคร่ืองหวา่นปุ๋ยวทิยาศาสตร์น้ีสามารถ
แบ่งออกเป็น 8 ลกัษณะ คือ 

         1.  แบบจานเหวีย่ง (Spinning  disk  fertilizer  broadcaster) 

          2.  แบบท่อเหวีย่ง (Reciprocating  spout  fertilizer  broadcaster) 

          3.  เคร่ืองโรยปุ๋ยหนา้กวา้ง (Full  width  fertilizer  broadcaster) 

          4.  เคร่ืองโรยปุ๋ยเป็นแถว (Fertilizer  band  applicator) 
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      5.  เคร่ืองหวา่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั (Manure  applicator) 

     6.  เคร่ืองหวา่นปุ๋ยคอกแหง้ (Manure  spreader) 

    7.  เคร่ืองหวา่นปุ๋ยคอกก่ึงเหลว (Rotating  flail  spreader) 

     8.  เคร่ืองหวา่นปุ๋ยคอกเหลว (Liquid  manure spreader)  
 

9. เคร่ืองปลูกทีอ่าศัยก าลงัจากรถแทรกเตอร์ 

เคร่ืองปลูกเหล่าน้ีจะอาศยัก าลงัจากรถแทรกเตอร์และสามารถปลูกไดจ้  านวนแถวมากข้ึน  
เช่น  4  แถว  5  แถว  6  แถว  หรือมากกวา่  ซ่ึงส่วนมากแต่ละแถวจะแยกส่วนอิสระ เพื่อให้
ปรับแต่งได ้  ชนิดของเคร่ืองปลูกแบ่งตามลกัษณะการปลูก ซ่ึงทัว่ไปจะแบ่งเป็น 4  ชนิด ไดแ้ก่  

1. เคร่ืองปลูกพืชเป็นระยะ (row-crop  planter) 

     เป็นเคร่ืองปลูกท่ีปลูกพืชเป็นแถวโดยมีระยะระหวา่งแถวแน่นอน  การปลูกเป็นแถวน้ี
จะช่วยใหส้ามารถใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตรเพื่อท าการก าจดัวชัพืชและเก็บเก่ียวไดส้ะดวกภายหลงัพืช
ท่ีปลูกโดยใชเ้คร่ืองปลูกพืชเป็นระยะไดแ้ก่  ขา้วโพด  และถัว่เหลือง  เป็นตน้ ลกัษณะโครงสร้าง
สามารถปรับระยะระหวา่งแถวปลูกได ้ และแต่ละแถวอุปกรณ์จะแยกส่วนอิสระบนคานเคร่ืองปลูก  
           2. เคร่ืองหยอดเมล็ด (seed  drill) 

   เป็นเคร่ืองปลูกส าหรับหยอดเมล็ดพืชขนาดเล็ก  มีระยะระหวา่งแถวปลูกแคบ ๆ ซ่ึงมีทั้ง
แบบท่ีอาศยัลอ้ขบั  หรือชนิดลมดูดเมล็ดเป็นกลไกในการก าหนดจ านวนเมล็ดท่ีตอ้งการปลูก  

3. เคร่ืองหวา่น (broadcast  seeder) 

 เป็นเคร่ืองมือส าหรับหวา่นเมล็ดพืชใหก้ระจายบนพื้นท่ีเพาะปลูกโดยมีระยะการปลูกท่ี
ไม่แน่นอน    
 

10. สรุปประจ าบท 

              การท าการเกษตรปัจจุบนัมีการพฒันาเคร่ืองมือมารองรับเพื่อช่วยในการปลูกพืชใหท้นัตาม
ก าหนดระยะเวลาของพืชนั้นๆ ฉะนั้นเคร่ืองมือปลูกแต่ละชนิดนั้นมีความละเอียดในการออกแบบ
ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช พืชแต่ละชนิดนั้นปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถท ารายได้
ใหก้บัประเทศ เช่น เคร่ืองปลูกออ้ย เคร่ืองด านา เคร่ืองยอดเมล็ด เคร่ืองหวา่นเมล็ด และ เคร่ืองหวา่น
ปุ๋ยเคมีหรือเคร่ืองดูแลรักษาพืช เป็นตน้ การสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภทนั้นข้ึนอยูก่บัพืช เช่น ออ้ย 
เป็นการปลูกโดยใชท้่อนพนัธ์ุและเป็นเคร่ืองปลูกแบบเฉพาะหรือ เคร่ืองด านาเป็นเคร่ืองปลูกเฉพาะ
เหมือนกนั เป็นตน้ และปัจจุบนัยงัมีการพฒันาเคร่ืองมือมารองรับการผลิตยงัมีมาอยา่งต่อเน่ือง 
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11. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

 1. จงใหค้วามหมายของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกมาใหถู้กตอ้ง 

 2. จงอธิบายจุดประสงคข์องการใชเ้คร่ืองมือในการปลูกพืชมาใหถู้กตอ้ง 

 3. ชนิดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกพืชแบ่งออกเป็นก่ีชนิดอะไรบา้ง 

 4. เคร่ืองมือปลูกพืชชนิดใดบา้งท่ีใชต้น้ก าลงัจากแทรกเตอร์ 
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    แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 11 

 

วตัถุประสงค์ 

หลงัจากการศึกษาบทน้ีแลว้นกัศึกษาจะมีความสามารถ ดงัน้ี 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของเคร่ืองเก็บเก่ียวพืชได ้

2. อธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองเก็บเก่ียว ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย ได ้

 

หัวข้อเร่ือง 

1. ความส าคญัของเคร่ืองเก็บเก่ียวขา้ว  
2. เคร่ืองเก่ียวนวดขา้วโพด       
3. เคร่ืองเก็บเก่ียวออ้ย 

4. รถตดัออ้ยแบบตดัเป็นท่อน (Chopper harvester)  

5. รถตดัออ้ยแบบตดัเป็นล า 

    

สรุปประจ าบท 

ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังบรรยายประกอบเอกสาร 

2. แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อคน้ควา้และอธิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. สรุปเน้ือหาประจ าบท 

4. ตอบขอ้ซกัถาม  และเสนอแนะแนวความคิด 

5. ทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

6. ปฏิบติัตามใบงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาพื้นฐานงานช่างและจกัรกลการเกษตร 

2. เอกสารบทท่ี 11 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียว 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และเคร่ืองฉายภาพ 

4. กระดานไวทบ์อร์ด  และปากกาเขียนไวทบ์อร์ด 

5. ใบงาน 
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การประเมินผล 

1. ประเมินจากการถามตอบ 

2. ประเมินจากการแบ่งกลุ่มยอ่ยและอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน 

3. ประเมินจากการทดสอบยอ่ยทา้ยบท 

4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที ่11 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็เกีย่ว 

Harvester  and  Combine  Harvester  

 

การเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเก็บเก่ียวพืชไร่ เป็นงานท่ีหนกั
มาก ในต่างประเทศมีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรมาเป็น
เวลานานชาวอียปิตใ์ชเ้คียวในการเก็บเก่ียวขา้วสาลีมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 1400 ปีก่อนคริสตศกัราช  
และใชก้นัมาถึงปี ค.ศ. 1800 เร่ิมมีการพฒันาการเก็บเก่ียวดว้ยเคียวใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน และ
พฒันาการนวด (threshing) ธญัพืชใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  การนวด (threshing) คือการแยกเอา
เมล็ดธญัพืชออกจากตน้  ซ่ึงแต่เดิมใชแ้รงงานคนต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1800 ไดมี้การพฒันาเคร่ือง
นวดธญัพืช (thresher)  ขนาดเล็กมีช่ือวา่ “ ground  hog ”  ช่วยในการดึงเมล็ดพืชออกจากตน้ แต่การ
แยกเมล็ดออกจากฟางยงัคงใชแ้รงงานคนฟัดออกอยู ่ในตอนตน้ทศวรรษ 1830 เคร่ืองมือเก็บเก่ียว
สามารถนวดแยกเมล็ดออกจากตน้ไดใ้นการท างานคร้ังเดียว  และสามารถท าความสะอาดเมล็ดท่ี
นวดไดถู้กพฒันาข้ึนโดย moore-hascall 

เคร่ืองมือเก็บเก่ียวท่ีมีใชใ้นประเทศไทยในปัจจุบนัเกษตรกรนิยมใชก้นัแบ่งตามชนิดของ
พืชท่ีใชเ้คร่ืองเก็บเก่ียวมี 3 ชนิด คือ 

1. เคร่ืองเก็บเก่ียวขา้ว 

2. เคร่ืองเก็บเก่ียวขา้วโพด 

3. เคร่ืองเก็บเก่ียวออ้ย 

 

1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็เกี่ยวข้าว 

เคร่ืองเก็บเก่ียวขา้วในประเทศไทยไดเ้ร่ิมมีการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองเก่ียวขา้วในประเทศ
ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา มีเคร่ืองเก่ียวขา้วหลายแบบถูกน าเขา้มาส่งเสริมแต่เป็นท่ีแปลกใจ
วา่กวา่เคร่ืองเก่ียวขา้วจะเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรตอ้งใชเ้วลา หรือบางชนิดก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จ บางชนิดเกษตรไม่ยอมรับเพราะแต่ล่ะเคร่ืองก็มีปัญหาท่ีแตกต่างกนัออกไป ถา้กล่าวถึง
เคร่ืองเก่ียวขา้วแต่ละแบบวา่มีความเป็นมาอยา่งไร ก็จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาเคร่ืองจกัรกล
เกษตรแบบอ่ืนๆ ต่อไป โดยแบ่งประเภทของเคร่ืองเก่ียวขา้วออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. เคร่ืองเก่ียวขา้ววางราย (reaper) และเคร่ืองเก่ียวขา้วมดัฟ่อน (reaper  binder ) 

2. เคร่ืองเก่ียวนวดขา้วแบบญ่ีปุ่น (Japanese  combine) 

3. เคร่ืองเก่ียวนวดแบบตะวนัตก  (Western  combine) 
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4. เคร่ืองเก่ียวนวดท่ีพฒันาข้ึนในประเทศไทย (Thai  rice combine ) 

 

1. เคร่ืองเก่ียววางรายและเคร่ืองเก่ียวมดัฟ่อน 

 เคร่ืองเก่ียววางรายท่ีน าเขา้มาจากญ่ีปุ่น เป็นเคร่ืองเก่ียวแบบมดัฟ่อนยีห่้อมามิโตร่า  กอง
เกษตรวศิวกรรมเป็นท่ีท าการทดสอบและส่งเสริมในปี  พ.ศ. 2524 ท่ีจะส่งเสริมใหผ้ลผลิตข้ึนเพื่อ
จ าหน่ายในประเทศแต่โครงการน้ีตอ้งชะงกัลงเพราะมีการน าเคร่ืองเก่ียววางรายเขา้มาจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเรามกัจะเรียกกนัวา่ “เคร่ืองเก่ียวขา้วจีนแดง”  เขา้มา  เคร่ืองเก่ียวขา้วแบบ
น้ีมีขอ้ดีคือท างานไดร้วดเร็ว  ราคาไม่แพง ซ่อมบ ารุงง่ายนอกจากน้ียงัง่ายต่อการผลิตจึงมีโรงงาน
หลายโรงงานผลิตออกจ าหน่าย  เคร่ืองเก่ียวขา้วแบบน้ีมีเกษตรกรซ้ือไปใชง้านประมาณ  3,000  
เคร่ือง หลงัจากท่ีเกษตรกรซ้ือไปใชง้านไดร้ะยะหน่ึงก็ประสบปัญหาขา้วท่ีเก่ียวดว้ยเคร่ืองแบบน้ี  
คือ การเก็บมดัรวมเป็นฟ่อนท าไดย้าก  และเม่ือน าไปใชใ้นดินอ่อนจะจม  เคร่ืองเก่ียวขา้วแบบน้ีจะ
ท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพในแปลงนาจะตอ้งใหญ่ ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2526 ความนิยมในเคร่ือง
เก่ียวขา้ววางรายแบบจีนแดงจึงหมดไป ในช่วงปี พ.ศ. 2525 มีการน าเคร่ืองเก่ียววางรายท่ีมีน ้าหนกั
เบา  มีความคล่องตวัสูงเขา้มาจ าหน่าย  แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  ต่อจากนั้นประมาณ 1-

2  ปีก็เลิกการน าเขา้มาจ าหน่าย  อาจจะถือไดว้า่เป็นการส้ินสุดยคุเคร่ืองเก่ียววางรายดว้ยเช่นกนั  
ส่วนเคร่ืองเก่ียวขา้วแบบมดัฟ่อนส่วนใหญ่น ามาจากประเทศญ่ีปุ่น เป็นรุ่น ha-50 kubota  

เท่าท่ีมีการส ารวจไม่พบวา่มีเกษตรกรซ้ือมาใชง้านเลย  อาจจะเป็นสาเหตุท่ีวา่ราคาแพง  และท างาน
ไดช้า้ นอกจากน้ีฟ่อนขา้วมีขนาดเล็กเกินไป  เชือกท่ีใชม้ดัตอ้งสั่งจากต่างประเทศ 

 1.1 เคร่ืองเก่ียวขา้ววางราย (reaper) เป็นเคร่ืองเก่ียวท่ีท าหนา้ท่ีตดัตน้ขา้วเพียงอยา่งเดียว  
หลงัจากตดัตน้ขา้วและตน้ขา้วจะถูกล าเลียงไปวางเรียงรายเป็นแถวอยูบ่นพื้นนาอยา่งเป็นระเบียบ  
สามารถปรับความสูงต ่าในการตดัไดมี้ทั้งแบบท่ีมีเคร่ืองยนตใ์นตวัและใชติ้ดตั้งร่วมกบัรถไถเดิน
ตามการเก่ียววางราย โดยทิ้งใหข้า้ววางอยูใ่นนาก่อนท าการมดัรวมกอง  แลว้ท าการนวดเป็นท่ีนิยม
กระท ากนัในบางพื้นท่ี  ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะใหเ้มล็ดขา้วถูกแสงแดดและมีความช้ืนลดลง  คุณภาพของขา้ว
ดีข้ึน  มีการสูญเสียจากการนวดนอ้ยลง   ส่วนประกอบท่ีส าคญัของเคร่ืองเก่ียวขา้ววางราย 

         1.1.1 ระบบถ่ายทอดก าลงั (power  train) ก าลงัจากเคร่ืองยนตจ์ะถูกถ่ายทอดใหก้บั
ใบมีดตดั (cutterbar) ส่วนล าเลียง (conveyor unit) การตดัต่อก าลงัจะท าไดโ้ดยการใชเ้กียร์  และคลชั
แบบ  slipping  dog  clutch 

         1.1.2 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีท่ีขบัเคล่ือน (locomotive  unit)  ลอ้ 2 ลอ้ จะท าหนา้ท่ี
ขบัเคล่ือน  ลอ้จะมีขนาดเล็กมีความคล่องตวัในการเคล่ือนท่ีและเล้ียว 
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            1.1.3 ส่วนหนา้ (header  divider) จะเป็นส่วนแรกท่ีสัมผสักบัตน้ขา้วจะท าหนา้ท่ี
แบ่งแยกตน้ขา้ว 

             1.1.4 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีตดั (cutting unit) ประกอบดว้ยมีดตดั (cutterbar) แบบ
เคล่ือนท่ีไปมา(reciprocating) หรือแบบหมุนเป็นวงกลม (rotating) มีลกัษณะคลา้ยมีดวงเดือน  

            1.1.5 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีล าเลียง (Conveyor unit) ส่วนน้ีจะท าหนา้ท่ีล าเลียงตน้ขา้วท่ี
ถูกตดัมายงัดา้นขา้งเคร่ืองแลว้วางตน้ขา้วลงบนพื้นนา 

    1.2  เคร่ืองเก่ียวแบบมดัฟ่อน (reaper binder) เคร่ืองเก่ียวขา้วแบบมดัฟ่อน เป็นเคร่ือง
เก็บเก่ียวขา้วอีกชนิดหน่ึงท่ีหลงัจากท่ีท าการเก่ียวแลว้จะมดัขา้วเป็นก าดว้ยเชือกโดยอตัโนมติั 
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของเคร่ืองเก่ียวแบบมดัฟ่อน 

           1.2.1 ระบบถ่ายทอดก าลงั (Power train) ก าลงัจากเคร่ืองยนตจ์ะถูกถ่ายทอดใหก้บั
ส่วนท่ีท าหนา้ท่ียกขา้วลม้ (pick up unit) ใบมีดตดั (cutterbar) ส่วนล าเลียง (feeding unit) ซ่ึงมี
สายพานเป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดก าลงั การตดัต่อก าลงัจะท าไดโ้ดยการใชเ้กียร์ และคลชัแบบ slipping 

dog clutch  

            1.2.2 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือน (locomotive unit) ลอ้ 2 ลอ้จะท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือน 
ลอ้จะมีขนาดเล็กมีความคล่องตวัในการเคล่ือนท่ีและเล้ียว  

           1.2.3 ส่วนหนา้ (header divider) จะเป็นส่วนแรกท่ีสัมผสักบัตน้ขา้วจะท าหนา้ท่ี
แบ่งแยกตน้ขา้วท่ีล าตน้ตั้งตรง และช่วยยกตน้ขา้วท่ีลม้หรือพนักนัใหแ้ยกออก ขา้วจะถูกส่งใหก้บั
ส่วน pick up ซ่ึงจะท าหนา้ใหต้น้ขา้วท่ีจะถูกตดัโดยใบมีดตดัตั้งตรง อุปกรณ์ท่ีจะช่วยท าใหต้น้ขา้ว
ตั้งตรงจะมีลกัษณะเป็นน้ิวพลาสติกติดอยูก่บัโซ่ เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 0.9-1.2 เมตร ต่อวนิาที ท่ี
ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีตดั (cutting unit) ใบมีดดา้นบนจะเคล่ือนท่ีไปมาส่วนดา้นล่างจะอยูก่บัท่ีใบมีดจะ
ท างานโดยอาศยัคนัชกั (pitman) 

            1.2.4 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีล าเลียง (conveyor unit) ท าหนา้ท่ีล าเลียงขา้วท่ีถูกตดัโดย
ใบมีดไปท าการมดั อุปกรณ์ท่ีถูกตดัโดยใบมีดไปท าการมดั อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการล าเลียงมีลกัษณะ
เป็นฟันแฉกคลา้ยรูปดาวยดึติดบนโซ่หรือสายพาน 

            1.2.5  ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีมดัฟ่อน (knotting unit) ตน้ขา้วท่ีถูกตดัจะถูกส่งมายงัส่วนท่ี
ท าหนา้ท่ีมดัฟ่อนข่าวจะหยดุอยูท่ี่ clutch door แลว้ packer arm จะบีบขา้วเขา้ดว้ยกนั หลงัจากนั้นจะ
ท าการมดัฟ่อนโดยชุดมดัฟ่อน 

2. เคร่ืองเก่ียวนวดแบบญ่ีปุ่นท่ีใชง้านในประเทศไทย 

เร่ิมมีการน าเขา้มาทดสอบการใชง้านในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2521 โดยกองเกษตร
วศิวกรรมและการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชง้านในประเทศโดยฝ่ายจกัรกลการเกษตร  กรม
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ส่งเสริมการเกษตร  ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2523  เร่ิมมีบริษทัเอกชนสั่งช้ือเคร่ืองเก่ียวนวดแบบญ่ีปุ่น   
เขา้มาจ าหน่าย  ผูซ้ื้อไปลว้นซ้ือไปรับจา้งเก็บเก่ียวขา้ว บางบริษทัมีโครงการร่วมทุนกบัผูซ้ื้อรวมทั้ง
การขายในลกัษณะการเช่าซ้ือจาการส ารวจของศูนยส่์งเสริมจกัรกลการเกษตร จงัหวดัชยันาท  
พบวา่จนถึงปี  พ.ศ. 2528  มีเคร่ืองเก่ียวนวดแบบญ่ีปุ่นใชง้านอยูใ่นพื้นท่ีภาคกลาง  ภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวนัออก รวมทั้งส้ิน 42 เคร่ือง 

เคร่ืองเก่ียวนวดแบบญ่ีปุ่น (head  feed-japanese type combine) เคร่ืองเก่ียวนวดแบบญ่ีปุ่น
ชนิดนัง่ขบั มีหนา้กวา้งในการตดั 65-150 เซนติเมตร  แบ่งตามการป้อนขา้วจากระบบตดัสู่ระบบ
นวดได ้4 แบบ คือ แบบ l-type  แบบ horizontal – type  แบบ u- type  แบบ hook- type เคร่ืองเก่ียว
นวดขา้วแบบญ่ีปุ่นจะใชล้อ้ตีนตะขาบท าดว้ยยางช่วยในการขบัเคล่ือนการนวดขา้วจะนวดเฉพาะ
ส่วนของรวงขา้วเท่านั้นตน้ขา้วทั้งหมดจะไม่เขา้ไปในชุดนวด (threshing unit)  ส่วนประกอบท่ี
ส าคญัของเคร่ืองเก่ียวนวดขา้วแบบญ่ีปุ่นมีดงัน้ี 

   2.1 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือน (locomotion unit) ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนน้ีจะเป็นลอ้
ตีนตะขาบยางซ่ึงนอกเหนือจากจะวิง่ในแปลงนาไดย้งัสามารถวิง่บนถนนดว้ย ลอ้แบบน้ีจะช่วยเพิ่ม
แรงฉุดลากและลดการจมในดินท่ีอ่อน  
 2.2 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีตดัหรือส่วนหนา้ (cutting unit or header) ประกอบดว้ยอุปกรณ์ยก
ขา้ว (raising  device) และชุดเก่ียวขา้ว (reaping section ) ซ่ึงเป็นชุดใบมีด  
 2.3 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีล าเลียง (conveyor and feeding section) จะประกอบไปดว้ยสาย
สะพานโซ่ล าเลียง (chain for  conveying) ลูกกล้ิงทรงกระบอก (rake-in case) เป็นกลไกล าเลียงและ
ควบคุมความลึกในการป้อนขา้วเขา้นวด  
 2.4 ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีนวดและท าความสะอาด (threshing-selection section) รวงขา้วจะถูก
ส่งเขา้ไปในช่องวา่งระหวา่งลูกนวด (main threshing drum ) และตะแกรง (crimp net) ภายในจะมี
ตะแกรงและพดัลมช่วยในการแยกส่ิงเจือปนออกจากขา้วเปลือก 

3. เคร่ืองเก่ียวนวดแบบตะวนัตก (western combine) เคร่ืองเก่ียวนวดแบบตะวนัตกมีขนาด
ใหญ่ ส่วนท่ีแตกต่างจากเคร่ืองเก่ียวนวดแบบญ่ีปุ่นอยา่งเห็นไดช้ดัเจน (reel) และระบบการนวดขา้ว 
(threshing unit) ท่ีตน้ขา้วและรวงจะผา่นเขา้ไปในชุดลูกนวด (threshingdrum) ซ่ึงแตกต่างจากแบบ
ญ่ีปุ่นท่ีนวดเฉพาะรวง  

การท างานของเคร่ืองเก่ียวนวดขา้วแบบน้ี เร่ิมดว้ยการโนม้ตน้ขา้วโดยลอ้โนม้ตน้ขา้ว (reel) 
ซ่ึงหมุนไปในทิศทางเดียวกบัเคร่ืองเก็บเก่ียว โดยจะโนม้หรือดึงตน้ขา้วใหต้ั้งตรงแลว้ส่งมายงัใบมีด
ตดั (cutterbar) เม่ือตดัแลว้ลอ้เกลียวทรงกระบอก (auger) จะพาตน้ขา้วข้ึนไปใหส้ายพานล าเลียง 
(life feeding) ซ่ึงจะพาตน้ขา้วไปท่ีชุดนวด (threshing unit) ส่วนของลูกนวด (threshingdrum) จะท า
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หนา้ท่ีร่วมกบัแผน่ตะแกรงโคง้ (concave) นวดแยกเมล็ดขา้วออกจากตน้ขา้วโดยจะแยกออกได้
เพียงร้อยละ 90 ส่วนอีกส่วนร้อยละ 10 จะถูกแยกโดยลูกกล้ิง (beater) และถาดเขยา่ (straw  walker) 

เศษผงและเศษฟางท่ีปะปนอยูก่บัเมล็ดขา้วจะถูกแยกออกโดยพดัลม (fan) และตะแกรง  ขา้วท่ีถูก
นวดเรียบร้อยแลว้จะเก็บไวใ้นถงัพกัชัว่คราวเพื่อรอการถ่ายออก  ส่วนประกอบท่ีส าคญั ท่ีแตกต่าง
จากเคร่ืองเก่ียวนวดแบบญ่ีปุ่น และเป็นส่วนท่ีมีผลต่อการพฒันาเคร่ืองเก่ียวนวดขา้วในประเทศไทย  
คือส่วนของลอ้โนม้ตน้ขา้ว (reel) ซ่ึงมี 2 ชนิดคือ 

   3.1 Bat  type  หรือ slat  type มีลกัษณะเป็นแผน่ไมห้รือแผน่เหล็ก  3-8  แผน่  ต่อลอ้
โนม้ตน้ขา้ว 1 ลอ้  เป็นแผน่ไมเ้หล็กจะติดอยูร่อบนอกลอ้เม่ือลอ้หมุน  จะโนม้ตน้ขา้วจนตน้ขา้วถูก
ตดัแลว้ดนัไปยงัส่วน auger  ลอ้โนม้แบบน้ีอาจปรับมุมไดเ้หมาะสมส าหรับพืชท่ีล าตน้ตรงเช่นขา้ว
ฟ่าง  

    3.2 Pick  up  reel  เป็นลวดโลหะท่ีเรียกวา่  finger  ติดอยูท่ี่ slat  มีคุณสมบติัรับแรงบิด  ( 
torsion  spring ) งอเล็กนอ้ยมีกลไกท่ีท าใหป้ลายช้ีลงเสมอไม่วา่ slat จะอยูใ่นต าแหน่งใด  เพื่อไม่ให้
ตน้ขา้วท่ีถูกตดัแลว้ติดตาม  finger  ออกมาอีก 

ลอ้โนม้แบบน้ีเหมาะส าหรับขา้ว  ขา้วบาเลย ์ มีความเร็วประมาณ  1.5  เท่าของความเร็ว
เคร่ืองเก่ียวนวด  สามารถปรับข้ึน-ลง  และเล่ือนไปขา้งหนา้และขา้งหลงัเคร่ืองเก่ียวนวดแบบ
ตะวนัตกในปัจจุบนัถูกพฒันาข้ึนเป็นชนิดต่าง ๆ 3  ชนิด คือ 

1. ชนิดท่ีใชแ้ทรกเตอร์ลาก (pull-type) 

2. ชนิดท่ีขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองท างานบนพื้นราบ (level-land) 

3. ชนิดท่ีขบัเคล่ือนดว้ยตวัเองท างานบนพื้นท่ีลาดเอียง (hillside)  

ระบบการท างานของเคร่ืองเก่ียวนวดแบบตะวนัตกจะประกอบไปดว้ยระบบต่างๆ ท่ีส าคญั  
5  ระบบคือ 

1. ระบบตดัและป้อนล าเลียง (cutting  and  feeding) 

2. ระบบการแยกเมล็ดออกจากตน้ (threshing) 

3. ระบบคดัแยก (separating) ท าหนา้ท่ีแยกส่ิงเจือปนออกจากเมล็ดพืชหลงัจากการ 

นวด 

4. ระบบท าความสะอาดเมล็ด 

5. ระบบล าเลียงเมล็ดพืชไปสู่ถงัเก็บหรือถงับรรจุในถงั (grain  handing) 

เคร่ืองเก่ียวนวดแบบตะวนัตกท่ีใชง้านในประเทศไทย  เท่าท่ีส ารวจพบวา่มีเพียงแบบเดียวท่ี
มีผูน้ าเขา้มาจ าหน่ายและมีผูน้ าไปรับจา้งในพื้นท่ีหลายจงัหวดั  แต่ขอ้มูลจากบริษทัผูน้ าเขา้เคร่ือง
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เก่ียวนวดแบบน้ีพบวา่มีการน าเขา้มาจ าหน่ายทั้งส้ินประมาณ  10  เคร่ืองเท่านั้น  เคร่ืองเก่ียวนวดท่ี
กล่าวถึงคือ John  Deere  รุ่น 955r  

เคร่ืองเก่ียวนวดเคร่ืองน้ีถือไดว้า่เป็นแม่แบบของการพฒันาเคร่ืองเก่ียวนวดขา้วท่ีพฒันาข้ึน
ในประเทศไทยอยา่งแทจ้ริง 

4. เคร่ืองเก่ียวนวดขา้วท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทย  ผลิตข้ึนในประเทศคร้ังแรกในปี พ.ศ. 
2530  โดยเลียนแบบจากเคร่ืองเก่ียวนวดจากประเทศตะวนัตก  โดยเฉพาะส่วนหวัเก่ียวและระบบ
ล าเลียงจากนั้นไดน้ ามาประกอบเขา้กบัเคร่ืองนวดขา้วท่ีมีจ  าหน่ายอยูท่ ัว่ไป  มีการพฒันาช้ินส่วน
และการท างานอยูต่ลอดเวลาจนมีรูปร่างใหเ้ราเห็นเช่นทุกวนัน้ี 

จากการสัมภาษณ์ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาเคร่ืองเก่ียวนวดขา้วในประเทศไทยพบวา่เหตุท่ี
เลือกตน้แบบท่ีมาจากเคร่ืองเก่ียวขา้วแบบตะวนัตก คือ 

1. ช้ินส่วนการท างานไม่ยุง่ยาก 

2. สามารถเก่ียวขา้วลม้ได ้ แมว้า่จะลม้ราบกบัพื้น  
3. สามารถท างานไดร้วดเร็ว 

4. ลกัษณะท่ีส าคญัของเคร่ืองเก่ียวนวดท่ีผลิตในประเทศไทย เคร่ืองเก่ียวนวดขา้วท่ีผลิตข้ึน
ในประเทศไทยมีส่วนประกอบดงัน้ี 

 1. เคร่ืองยนตดี์เซล เป็นเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้จากต่างประเทศ ขนาดตั้งแต่ 80-110 แรงมา้ 

 2. ระบบช่วงล่าง เหมือนกบัเช่างล่างของแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  มีบางโรงงานใชเ้คร่ือง
ล่างของแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาดเล็กทั้งชุดมาใชง้าน ส่วนประกอบทัว่ไปประกอบดว้ยสายพาน
ตีนตะขาบ โดยประกอบดว้ย  วงโซ่สองแถวร้อยต่อกนัดว้ยบูชและสลกั บนขอ้โซ่มีแผน่ตีนตะขาบ
ท าดว้ยไมเ้น้ือแขง็ขนาด 80 ซม.x250 ซม. 
 3. ระบบถ่ายทอดก าลงัและบงัคบัเบ้ียว ท่ีนิยมใชมี้ 2 แบบ คือ ระบบ direct drive ซ่ึง
ถ่ายทอดก าลงัจากเคร่ืองยนตไ์ปยงัคลชั  เกียร์ เฟืองทา้ย เฟืองลอ้ระบบ hydrostatic drive จะถ่ายทอด
ก าลงัจากเคร่ืองยนต ์ป้ัมไฮดรอลิก มอเตอร์ไฮดรอลิก เฟืองทา้ย เฟืองลอ้ การบงัคบัเล้ียวใชค้ลชัชนิด
แผน่แหง้ตดัต่อ ก าลงัท่ีลอ้ขบัเคล่ือนซ่ึงอยูด่า้นหลงั (spooket) และยงัมีเบรกช่วยในการหยดุลอ้ดา้น
ใดดา้นหน่ึง 

 4. ระบบท่ีท าหนา้ท่ีตดั ใชใ้บมีดแบบชกั หนา้กวา้งใบมีด 2.5-3.0 เมตร 

 5. ระบบป้อน มีเกลียวล าเลียงดา้นหนา้ และโซ่ล าเลียงจากหวัเก่ียวสู่ลูกนวด 

 6. ระบบนวดและแยกท าความสะอาด ใชลู้กนวดทรงกระบอก มีลูกตีขา้ว และครีบส่ง
เหมือนเคร่ืองนวดขา้วแบบ axial flow ทัว่ไปใชต้ะแกรงและพดัลมท าความสะอาด 
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 7. ระบบบรรจุกระสอบ ใชท้่อส่งเมล็ดขา้วท่ีนวดแลว้ภายในเป็นเกลียวส่งเมล็ดไปสู่
กระสอบท่ีเตรียมไวร้องรับ 

  

2. เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าวโพด       
มีความแตกต่างไปจากเคร่ืองเก่ียวนวดธญัพืชอ่ืนเล็กนอ้ย โดยส่วนแตกต่างท่ีส าคญัไดแ้ก่

ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเก็บเก่ียวหรือหวัเก่ียว (header)ในกรณีของเคร่ืองเก่ียวนวดธญัพืชอ่ืนหวัเก่ียว
ประกอบดว้ยใบมีดตดัและลอ้โนม้เป็นหลกั ส่วนของเคร่ืองเก่ียวนวดขา้วโพด หวัเก่ียวเป็นแบบท่ีใช้
ส าหรับพืชซ่ึงปลูกเป็นแถว กลไกส าหรับปลิดขา้วฝักของหวัเก่ียวซ่ึงติดตั้งกบัเคร่ืองเก่ียวนวด
ขา้วโพดแตกต่างไปจากกลไกของเคร่ืองเก็บฝักขา้วโพดโดยทัว่ไปทั้งน้ีโดยท่ีแผน่ปลิด (stripper 

plate) จะท าหนา้ท่ีป้องกนัมิใหฝั้กขา้วโพดถูกรูดเขา้ไปยงัลูกกล้ิงทรงกระบอกซ่ึงอาจท าหนา้ให้
เมล็ดขา้วโพดบางส่วนถูกกะเทาะและเกิดการสูญเสีย ความสูญเสีย ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในการเก็บ
ฝักขา้วโพดโดยเคร่ืองเก็บฝักมีดงัน้ี 

1. ความสูญเสียเน่ืองจากฝักร่วง (loose ear loss) ไดแ้ก่ฝักขา้วโพดซ่ึงร่วงจากล าตน้ก่อนท่ี
จะท าการเก็บโดยเคร่ืองเก็บฝัก และเคร่ืองไม่สามารถเก็บไดถึ้ง 

2. ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บไม่หมด (picker ear loss) ไดแ้ก่ฝักขา้วโพดซ่ึงติดอยูก่บัล า
ตน้และถูกปลิดออกแต่เคร่ืองเก็บฝักไม่สามารถเก็บเขา้ไปในเคร่ืองได ้

3. ความสูญเสียเน่ืองมาจากเมล็ดร่วงในขณะท่ีเก็บ (shelled corn loss) ไดแ้ก่ เมล็ดขา้วโพด
ซ่ึงร่วงอยูบ่นพื้นเน่ืองจากการกะเทาะท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีท าการปลิดฝักออกจากตน้ความสูญเสียใน
กรณีท่ีใชเ้คร่ืองเก่ียวนวดหรือเคร่ืองเก็บฝักและกะเทาะเมล็ดจะมีความสูญเสียเกิดข้ึนเพิ่มอีก 2 
ประการ คือ 

 ก. ความสูญเสียเน่ืองจากการกะเทาะ (shelling loss)ไดแ้ก่ เมล็ดติดชงัท่ีถูกกะเทาะออก
ไม่หมด และถูกขบัทิ้งไป 

 ข. ความสูญเสียเน่ืองจากการคดัแยก (separating loss)ไดแ้ก่เมล็ดท่ีถูกกะเทาะออกแลว้ 
แต่ถูกขบัทิ้งออกไปพร้อมกบัเศษของเปลือก ซงั และส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ในขณะท่ีท าการคดัแยก 

 

3. เคร่ืองเกบ็เกี่ยวอ้อย  

ออ้ยถือไดว้า่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึงของชาวโลก เน่ืองจากออ้ยนั้นสามารถท่ี
จะน าไปผลิตเป็นน ้าตาล ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการบริโภคของหมู่มวลมนุษยช์าติ ดงันั้นจึงมีทั้งการ
ปรับปรุงพนัธ์ุออ้ย การส่งเสริมการปลูกและการบ ารุงดูแลรักษาออ้ย รวมถึงการส่งเสริมในการเก็บ
เก่ียวออ้ย 
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1. ววิฒันาการของการเก็บเก่ียวออ้ย (บพิตร 2539) ออสเตรเลียเร่ิมปลูกออ้ยท าน ้าตาลกนัมา
ในราวปี พ.ศ. 2366 หรือประมาณ 170 ปีมาแลว้ และเก็บเก่ียวออ้ยทั้งหมดประมาณ 30 ลา้นตนัต่อปี 
โดยมีช่วงเวลาเก็บเก่ียวนาน 6 เดือนในสมยัก่อนการตดัออ้ยใชแ้รงงานคนทั้งหมด และเป็นการตดั
ออ้ยสด โดยการใชมี้ดตดัออ้ยแลว้ตดัตน้ออ้ยวางไวเ้ป็นกองๆ แลว้จึงขนข้ึนรถบรรทุกส่งเขา้โรงงาน 
โดยคนงานประมาณ 6 คน สามารถตดัออ้ยและขนข้ึนรถบรรทุกไดส้ัปดาห์ล่ะประมาณ 300 ตนั 
จากนั้นในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ออสเตรเลียก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการตดั
ออ้ยการเผาใบออ้ยจึงเร่ิมเขา้มามีบทบาท ซ่ึงท าใหค้วามสามารถในการตดัออ้ยจากท่ีเดิมท่ีตดัได ้  
วนัละประมาณ 6 ตนั เป็นวนัละ 9 ตนั 

ทศวรรษท่ี 60 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นตน้ไป) ออสเตรเลีย ขาดแคลนแรงงานตดัออ้ยเป็น
อยา่งมากซ่ึงในขณะนั้นมีการเร่ิมพฒันาเคร่ืองตดัออ้ยกนับา้งแลว้เพื่อมุ่งหวงัจะสามารถแกปั้ญหา
แรงงานขาดแคลนได ้แต่ดว้ยสภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสมเคร่ืองตดัออ้ยยงัไม่มีความสมบูรณ์ในตวั  แต่
การพฒันาเคร่ืองตดัออ้ยมิไดห้ยดุชะงกัไปเสียทีเดียว หากยงัมีนกัประดิษฐ ์และนกัวจิยัอีกหลาย ๆ
คนท่ีคิดคน้และวจิยัจนประสบความส าเร็จ  เคร่ืองตดัออ้ยแบบตดัเป็นล า (wholestalk harvester) 

ส าหรับเคร่ืองชนิดน้ีท่ีประสบความส าเร็จเป็นเคร่ืองแรกของโลก ช่ือ “miller-overmachine” โดย
บริษทั Mackey Cane Harvester เคร่ืองดงักล่าวมี 3 ลอ้ ยาว 4.5 เมตร กวา้ง 2.9 เมตร สูง 2.4 เมตร 
สามารถตดัออ้ยไดช้ัว่โมงละ 5-10 ตนั โดยใชมี้ดหมุนเป็นวงกลมตดัออ้ยแลว้วางเป็นกอง จนใน
ปัจจุบนัมีการพฒันาเคร่ืองตดัออ้ยแบบตดัเป็นล าออกมามากมายหลายแบบ มีทั้งชนิดท่ีใช้
แทรกเตอร์ลาก และชนิดท่ีขบัเคล่ือนไดด้ว้ยตวัเอง 

 

4. รถตัดอ้อยแบบตัดเป็นท่อน (Chopper harvester)  

  เคร่ืองตดัออ้ยแบบเป็นท่อน (chopper havester) Cliff  Howard ไดพ้ฒันาเคร่ืองตดัออ้ย
ชนิดน้ีข้ึนมา ทั้งท่ีขบัเคล่ือนดว้ยตวัเอง และติดขา้งรถแทรกเตอร์ ต่อมา Ralph sadlier Falkiner 

สามารถสร้างรถตดัออ้ยแบบตดัเป็นท่อนไดส้ าเร็จเป็นคนแรกของโลก ทั้งแบบตดัทีละ 1 แถว และ 
2 แถว และอีกเกือบ 40 ปีต่อมา หลงัจากเขาเสียชีวติ แบบรถตดัออ้ยของเขาถูกน ามาเป็นตน้แบบ
ของรถตดัออ้ยเกือบทุกรุ่นในโลก 

จากนั้นรถตดัออ้ยก็ไดถู้กพฒันาข้ึนมาตามล าดบัขั้น จากหลายๆ แห่งเช่น ออสเตรเลีย 
ฝร่ังเศส อเมริกา จนเป็นรถตดัออ้ยท่ีเห็นใชก้นัอยูปั่จจุบนั 

ส่วนประกอบท่ีส าคญั 

1. ชุดตดัยอด (topper) ประกอบดว้ยใบมีดตดัยอด และลูกกล้ิงปัดยอดออ้ย จะท าหนา้ท่ีตดั
ยอดของตน้ออ้ยเน่ืองจากเป็นส่วนท่ีไม่มีความหวาน                  
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2. point &shoe ท าหนา้ท่ีชอ้นออ้ยท่ีลม้ราบอยูก่บัพื้นใหต้ั้งข้ึนส่งใหเ้กลียวแบ่งออ้ยจึง
สามารถตดัออ้ยท่ีลม้ได ้

3. ชุดเกลียวแบ่งออ้ย (crop divider) เป็นลูกกล้ิงทรงกระบอกเรียว มีเกลียวอยูภ่ายนอกมีอยู ่
2 ชุดคือชุดซา้ยและชุดขวา แต่ละชุดจะประกอบดว้ยลูกกล้ิงเกลียว 2 ลูก ซ่ึงมีเกลียวกลบัทิศทางกนั 
และลูกกล้ิง 2 ลูกดงักล่าวจะหมุนในทิศทางตรงกนัขา้มเสมอ ท าหนา้ท่ีแยกออ้ยในแถวท่ีตอ้งการตดั
ใหเ้ขา้ในตวัรถและยกออ้ยในแถวท่ียงัไม่ตอ้งการตดัออกนอกตวัรถ                     

4. ชุดใบมีดตดัโคน (base cutter) ประกอบดว้ยชุดเกียร์ตดัโคน จานใบมีดตดัโคนและใบมีด
ตดัโคนทั้งหมดท าหนา้ท่ีตดัโคนออ้ยใหข้าดออกจากตอออ้ยบนพื้นดินชุดลูกกล้ิงล าเลียง                     
(roller) ประกอบดว้ยลูกกล้ิงซ่ึงมีหนามแบบต่างๆ จ านวนหลายลูก (ข้ึนอยูก่บัยีห่อ้และขนาดของรถ
ตดัออ้ย) ท าหนา้ท่ีล าเลียงล าออ้ยท่ีตดัแลว้เขา้สู่ภายในตวัรถ และส่งต่อไปยงัชุดใบมีดสับท่อน อีกทั้ง
ยงัท าการลอกกาบใบบางส่วนออกอีกดว้ย                    

5. ชุดใบมีดสับท่อน (chopper) เป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีสับล าออ้ยท่ีล าเลียงส่งมาจากชุดลูกกล้ิง
ล าเลียงใหเ้ป็นท่อนสั้นๆ ประมาณ 8-15 น้ิว เพื่อใหส้ะดวกต่อการล าเลียงข้ึนรถบรรทุกและท าให้
สามารถบรรจุไดป้ริมาณมากข้ึนชุดใบมีดสับท่อนประกอบดว้ยลูกกล้ิงจ านวน 2 ลูกตรงขอบของ
ลูกกล้ิงแต่ล่ะลูกจะมีใบมีดติดอยูจ่  านวน 2 หรือ 3 ใบ ตามแนวยาวของลูกกล้ิง                    

6. พดัลมท าความสะอาดตวัใหญ่ (primary extractor fan) ท าหนา้ท่ีดูดส่ิงเจือปนท่ีสกปรก
เช่น กาบออ้ย ใบออ้ย ยอดออ้ย และเศษดินเศษผง ออกจากท่อนออ้ยก่อนล าเลียงข้ึนสู่รถบรรทุก 
ประกอบดว้ยใบพดัลมขนาดใหญ่ 3 ใบ และปล่องพดัลม                       

7. สายพานล าเลียง (elevator) ท าหนา้ท่ีล าเลียงออ้ยท่ีสับเป็นท่อนจากตะกร้ารองรับออ้ยซ่ึง
อยูใ่ตพ้ดัลมท าความสะอาดตวัใหญ่ ข้ึนสู่รถบรรทุก                       

8. พดัลมท าความสะอาดตวัเล็ก (secondary extractorfan) ท าหนา้ท่ีดูดส่ิงเจือปนท่ีติดมากบั
ท่อนออ้ยอีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีท่อนออ้ยจะลงสู่รถบรรทุก มีลกัษณะคลา้ยกบัพดัลมท าความสะอาดตวั
ใหญ่  

9. เคร่ืองยนตต์น้ก าลงั และป้ัมไฮดรอลิก (engine&hydraulic pumps) เคร่ืองยนตจ์ะท า
หนา้ท่ีขบัป้ัมฮดรอลิกเพื่อจะจ่ายน ้ามนัใหแ้ก่มอเตอร์ส่วนต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เพื่อจะท าการหมุน
อุปกรณ์ดงักล่าวขา้งตน้ใหท้  างานสัมพนัธ์กนั 

10. หลกัการและวธีิการท างานของรถตดัออ้ยแบบสับท่อน ในการเก็บเก่ียวออ้ยดว้ยรถตดั
ออ้ยแบบสับเป็นท่อน จะตอ้งมีรถบรรทุกวิง่คู่กนัไปกนัรถตดัออ้ยประเภทน้ีเสมอ เน่ืองจากเม่ือรถ
ตดัออ้ยแบบน้ีตดัออ้ยแลว้จะสามารถล าเลียงออ้ยท่ีตดัเป็นท่อนข้ึนสู่กระบะหลงัของรถบรรทุกได้
ทนัที โดยรถตดัออ้ยจะใช ้point & shoe ชอ้นออ้ยท่ีลม้ข้ึนมาใหต้ั้งข้ึนผา่นชุดเกลียวแบ่งออ้ยจากนั้น
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จะมีลูกกล้ิงช่วยดนัใหอ้อ้ยโนม้ไปขา้งหนา้เพื่อท่ีจะใหเ้หมาะแก่การตดัโคนออ้ยดว้ยใบมีดตดัโคน
และล าเลียงโดยส่งโคนออ้ยเขา้ไปก่อนผา่นชุดลูกกล้ิงล าเลียงแลว้ส่งต่อไปยงัชุดใบมีดสับท่อน เพื่อ
สับล าออ้ยใหเ้ป็นท่อนๆ ในระหวา่งท่ีท่อนออ้ยลอยอยูเ่หนือตะกร้ารองรับออ้ยนั้นก็จะโดนพดัลมท า
ความสะอาดตวัใหญ่ดูดเอาส่ิงเจือปน และส่ิงสกปรกออกไปทางปล่องพดัลมใหญ่เม่ือออ้ยตกลงสู่
ตะกร้าแลว้จะถูกล าเลียงข้ึนรถบรรทุกโดยสายพานล าเลียง และสามารถท าความสะอาดท่อนออ้ยได้
อีกคร้ังก่อนท่ีท่อนออ้ยจะลงสู่กระบะรถบรรทุก 

 

5. รถตัดอ้อยแบบตัดเป็นล า (Wholestalk harvester)   
ส่วนประกอบท่ีส าคญั จะมีส่วนประกอบส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกบัรถตดัออ้ยแบบตดัเป็นท่อน 

(chopper harvester) แต่ส่วนท่ีแตกต่างกนัก็คือ ในส่วนของชุดใบมีดสับท่อน (chopper) ท่ีมีอยูใ่นรถ
ตดัออ้ยแบบตดัเป็นท่อนเท่านั้น ในรถตดัออ้ยแบบตดัเป็นล าเลียงจะไม่มีอุปกรณ์ส่วนน้ี อีกทั้งยงัไม่
มีสายพานล าเลียง (elevator) และพดัลมท าความสะอาดตวัใหญ่ (primary extractorfan)  และพดัลม
ท าความสะอาดตวัเล็ก (secondary extractor fan) ดว้ยแต่จะมีส่วนของกระบะซ่ึงมีขนาดใหญ่ไวค้อย
รองรับออ้ยท่ีตดัเป็นล าไวด้ว้ยดา้นทา้ยรถ  

1.หลกัการท างาน ส าหรับการเก็บเก่ียวออ้ยดว้ยรถตดัออ้ยแบบตดัเป็นล านั้นไม่จ  าเป็นตอ้งมี
รถบรรทุกวิง่คู่กนัไปกบัรถตดัออ้ยเพื่อรอรับออ้ย เน่ืองจากรถตดัออ้ยแบบน้ีจะโค่นตน้ออ้ย และ
ล าเลียงผา่นชุดลูกกล้ิงล าเลียงเหมือนในการท างานของรถตดัออ้ยแบบตดัเป็นท่อนแลว้จะส่งออ้ย
เป็นล าออกทางทา้ยรถลงสู่กระบะหรือตะกร้าขนาดใหญ่ทา้ยรถ เม่ือบรรจุไดป้ริมาณท่ีพอเหมาะ
แลว้ก็จะท าการเปิดกระบะหรือตะกร้าขนาดใหญ่นั้นออกแลว้กองออ้ยท่ีเป็นล าไวเ้ป็นกองใหญ่ๆ 
เพื่อรอคนขนข้ึนรถบรรทุกหรือรอรถคีบๆ ออ้ยล าข้ึนรถบรรทุกต่อไป 

 

6. สรุปประจ าบท 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียวถือวา่มีความส าคญัต่อการปลูกพืชเพราะเป็นช่วงท่ีตอ้งการ
เก็บเก่ียวพืชใหท้นักบัการส่งผลผลิต เช่น ออ้ย ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ พืชเหล่าน้ีมีช่วงเวลาท่ี
เก็บเก่ียวใหท้นักบัช่วงท่ีมีการรับซ้ือ เช่น ออ้ย จะมีการรับซ้ือในช่วงเดือน ธนัวาคม ถึงเดือนเมษายน 
ของทุกปี หรือขา้วจะตอ้งมีการเก็บเก่ียวใหท้นัเวลาในช่วงฤดูการเก็บเก่ียวเพราะจะท าใหข้า้วจะได้
คุณภาพเป็นตน้ อีกทั้งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียวนั้นยงัท าใหมี้การใชแ้รงงานนอ้ย    เก็บเก่ียวได้
มากกวา่การใชแ้รงงานคน ท่ีส าคญัยงัท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนจากการน าเคร่ืองมือไปใช้
รับจา้งเก็บเก่ียวได ้ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาหลกัการและวธีิการใชเ้คร่ืองก่อนตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองมือเแต่ละชนิดนั้นๆ ดว้ยจะท าใหเ้ราไดป้ระโยชน์สูงสุด 
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7. ค าถามและกจิกรรมท้ายบท 

 1. จงใหค้วามหมายของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียวมาใหถู้กตอ้ง 

 2. ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียวในประเทศไทยแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 

                  อะไรบา้ง 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียวขา้วแบ่งออกเป็นก่ีประเภทอะไรบา้ง 

 4. จงบอกหลกัการท างานของเคร่ืองมือเก็บเก่ียวขา้วโพดมีหลกัการท างานอยา่งไรบา้ง 

 5. เคร่ืองเก็บเก่ียวออ้ยแบ่งออกเป็นก่ีแบบอะไรบา้ง 
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