ความรู้
เรื่ อง เครื่ องมือการเกษตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
……………………………………….
1. ความหมายและความสาคัญ
1.1 ความหมาย เครื่ องมือและอุปกรณ์การเกษตร หมายถึงสิ่ งที่คนเราคิดค้นประดิษฐ์ข้ ึนมา
เพื่อใช้ประกอบการทาการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการทางานดีความสะอาด มีความปลอดภัย ทั้งยังทา
ให้เกิดผลผลิตทางการเกษตร
1.2 ความสาคัญ เครื่ องมืออุปกรณ์การเกษตรทั้งในการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์จะช่วยให้
เกษตรกรทางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ทนั เวลาและทันต่อฤดูกาล รวมถึงให้ได้ผลผลิตสูงทั้งในด้านปริ มาณและ
คุณภาพ
2. ประเภทและชนิดเครื่ องมือเกษตรกรรม
2.1 ประเภทของเครื่ องมือกสิ กรรมหรื อเครื่ องมือที่ใช้ปลูกพืช
(1) ประเภทที่ใช้แรงคน เช่น มีด จอบ เสี ยม กรรไกร พลัว่ ฯลฯง
(2) ประเภทที่ใช้แรงงานสัตว์ เช่น ไถ คราด เกวียน ฯลฯ
(3) ประเภทใช้แรงจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากลม จากน้ า เป็ นต้น
(4) ประเภทใช้แรงเครื่ องยนต์ เช่นเครื่ องสูบน้ า รถไถนา เป็ นต้น
(5) ประเภทใช้พลังงานไฟฟ้ า ที่ที่มีกระแสไฟฟ้ าใช้แล้ว ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์จากเครื่ องจักรกลต่าง ๆ เช่น เครื่ อง
ผสมปุ๋ ย เครื่ องปั๊มน้ าเป็ นต้น
2.2 เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
ในการเลี้ยงสัตว์น้ นั จาเป็ นต้องมีโรงเรี ยนหรื อคอกสัตว์ ซึ่งโรงเรื อนที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ป้ องกันลม แดด ฝน และขโมยได้
(2) พื้นที่พอเหมาะกับจานวนสัตว์เลี้ยง และมีที่เก็บวัสดุอุปกรณ์
(3) มีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ทางานได้อย่างสะดวกสบาย
(4) ราคาไม่แพงมากเกินไป เป็ นการลดต้นทุนการผลิต
(5) ถูกหลักสุ ขาภิบาล ในเรื่ องแสงแดด การระบายอากาศ การทาความสะอาด การระบายน้ า การเก็บมูลสัตว์ ฯลฯ
รู ปแบบหลังคาโรงเรี ยน การสร้างโรงเรื อนนั้นรู ปแบบหลังคาเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะจะเกี่ยวข้อง
กับความยากง่ายในการก่อสร้างและประโยชน์ที่สัตว์จะได้รับ มีแบบของหลังคา โรงเรื อนทีสร้างกันโดยทัว่ ไป 5
แบบ คือ
(1) หลังคาแบบเพิงหมาแหงน เป็ นแบบที่มีโครงสร้างง่ายที่สุด ราคาจึงถูกกว่าแบบอื่นๆ
(2) หลังคาแบบเพิงหมาแหงนกลาย เป็ นแบบที่ดดั แปลงมาจากแบบรากซึ่งจะป้ องกันแดดหรื อฝนได้ดีข้ ึน
(3) หลังคาแบบหน้าจัว่ โครงสร้างสลับซับซ้อนขึ้น ความแข็งแรงและการใช้ประโยชน์ก็มีมากขึ้น รวมทั้งราคาก็
แพงขึ้นด้วย
(4) หลังคาแบบหน้าจัว่ กลาย เป็ นโครงสร้างที่นาเอาแบบเพิงหมาแหงนกับแบบหน้าจัว่ มาผสมผสานกัน
(5) หลังคาแบบหน้าจัว่ สองชั้น เป็ นหลังคาที่มีรูปแบบซับซ้อนกว่าทุกแบบซึ่งช่วยให้การกระบายอากาศดีข้ ึน การ
เลี้ยงสัตว์ที่เป็ นอาชีพขนาดใหญ่นิยมใช้รูปแบบหลังคาแบบนี้

จานวนสัตว์เลี้ยงต่อพื้นที่โรงเรี ยน
ชนิดสัตว์ พื้นที่โรงเรี ยน
1. วัว ควาย อายุ 2 ปี จานวน 1 ตัว2. สุ กรขุน จานวน 1 ตัว3. ไก่กระทง จานวน 10 ตัว4. ไก่ไข่ จานวน 1 ตัว 3 - 5
ตารางเมตร1.6 ตารางเมตร1.0 ตารางเมตรกรงตับ 30x30x30 เซนติเมตร
พื้นโรงเรี ยน ในการสร้างโรงเรี ยนหรื อคอกสัตว์น้ นั พื้นคอกเป็ นส่ วนที่สาคัญยิง่ เพราะสัตว์ตอ้ งอาศัยพักนอนและ
อยูต่ ลอดเวลา พื้นคอกจึงต้องสะอาดอยูเ่ สมอไม่ลื่นเพราะจะทาให้สัตว์หกล้ม พื้นคอกต้องรักษาความสะอาดได้ง่าย
ในปัจจุบนั นี้มีผผู้ ลิตพื้นคอกสัตว์สาเร็ จรู ปออกจาหน่าย เรี ยกว่า สเลซ มีท้งั ทาด้วยคอนกรี ตและพลาสติค สะดวก
ในการติดตั้งและการทาความสะอาด เป็ นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะในการเลี้ยงสุ กร
ไม่ว่าจะสร้างโรงเรื อนแบบใดเพื่อเลี้ยงสัตว์ใดก็ตาม สามารถสร้างให้เป็ นแบบชัว่ คราวหรื อแบบถาวร ก็ได้ ซึ่ง
แตกต่างกันคือ
แบบชัว่ คราว เป็ นโรงเรื อนที่ใช้เงินทุนน้อย ใช้วสั ดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่หญ้าคา ฯลฯ อายุการใช้งานอยูไ่ ด้
ประมาณ 2 - 3 ปี ไม่แข็งแรงทนทานมากนัก
แบบถาวร เป็ นโรงเรื อนที่สร้างอย่างแน่นหนา ด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ซึ่งจะต้องใช้เงินทุนมาก โรงเรื อนแบบนี้
จะต้องมีการวางแผนในการประกอบอาชีพไว้เป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ในการสร้างโรงเรื อน เรายังอาจแบ่งไปได้ตามลักษณะของโรงเรื อนเป็ น 3 ลักษณะคือ
(1) เรื อนเดี่ยวเคลื่อนที่ได้ เป็ นคอกสัตว์ขนาดเล็ก ที่เคลื่อนย้ายได้
(2) เรื อนเดี่ยว เป็ นคอกสัตว์ที่สร้างเป็ นหลังไม่ใหญ่นกั เลี้ยงสัตว์ได้ไม่มาก
(3) เรื อนรวม เป็ นคอกสัตว์ที่เหมือนเรื อนเดี่ยว แต่มีความยาวกว่า เลี้ยงสัตว์ต่างขนาดต่างอายุในหลังเดียวกันได้
หลังหนึ่งจุสัตว์จานวนมาก
ตัวอย่างเครื่องมืออุปกรณ์ในการเลีย้ งสัตว์
เครื่ องมือ-อุปกรณ์ โค กระบือ สุกร ไก
1. ที่ให้น้ า รางน้ า อ่างน้ า ก่อด้วยอิฐ ซีเมนต์ รางน้ า ที่ให้น้ า อัตโนมัติ ก่อด้วยอิฐหรื อซีเมนต์ รางไม้ไผ่ ขวดพลา
สติค
2. ที่ให้อาหาร รางก่อด้วยซีเมนต์ กว้างราว 70 ซม. รางไม้ รางซีเมนต์ หรื อรางอัตโนมัติ รางสังกะสี หรื อ พลาสติค
หรื อถังแขวน
3. เครื่ องมือตอนสัตว์ เบอร์ดิซโซหรื อคีมหนีบเส้นเลือด มีดผ่าตัด ชุดตอบแบบผ่าข้างหรื อแบบฝังหัว
4. เครื่ องมืออุปกรณ์ เครื่ องทาเครื่ องหมายเครื่ องตัดเขาเครื่ องชัง่ น้ าหนัก ฯลฯ ชุดผสมเทียมคีมตัดเขี้ยวคีมตัดหู ฯลฯ
เครื่ องตัดปากเครื่ องฟักไข่เครื่ องกกลูกไก่ฯลฯ
5. ที่เก็บอาหารสัตว์
6. เครื่ องมือผสมอาหาร
7. ยา เวชภัณฑ์
หลักการใช้ การเก็บ และการบารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์เกษตรกรรม
(1) หลังทางานเสร็ จทุกครั้งให้ทาความสะอาดเครื่ องมืออุปกรณ์ พร้อมตรวจสอบดูการชารุ ดสึ ก

หรอ หากพบให้รีบซ่อมแซมให้เรี ยบร้อย
(2) เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เป็ นโลหะ ให้ชะ โลมน้ ามันเพื่อกันสนิม เครื่ องยนต์ตอ้ งถ่ายน้ ามัน
เครื่ องตามกาหนด เติมน้ า เติมลมให้ได้พอดี
(3) ทาบัญชีเครื่ องมืออุปกรณ์ เพื่อช่วยความจา จัดเก็บให้เป็ นที่เป็ นทาง เป็ นระเบียบ หมวด
หมู่ จัดเก็บให้พน้ แดดพันฝน
(4) เลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ให้ถูกกับลักษณะงานที่ทา อย่าใช้งานหักโหม
(5) ขณะใช้งานต้องคอยสังเกตสิ่ งผิดปกติ เช่นเสี ยง กลิ่น ถ้าพบต้องหยุดเพื่อหาสิ่ งบกพร่ อง แล้วรี บแก้ไข
(6) ขณะใช้งานต้องกายให้รัดกุม เพราะอาจเป็ นอันตรายได้
(7) เครื่ องอุปกรณ์ที่ได้มาใหม่ ต้องศึกษาวิธีการใช้ให้เข้าใจ และควรทาตามคู่มือการใช้อย่างเคร่ งครัด
(8) เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่มีความสลับซับซ้อน หากชารุ ดเสี ยหาย ต้องให้ผชู้ านาญการโดยเฉพาะเป็ นผูซ้ ่อมแซม จะ
ดีกว่าที่เราทาเอง
เครื่ องมืออุปกรณ์การเกษตรนั้นในขณะนี้มีประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเป็ นจานวนมากบางอย่างเราอาจ
ศึกษาหาวิธีทาขึ้นมาใช้เองก็จะเป็ นการดี การรู้จกั ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์อย่างฉลาดนั้นจะทาให้การประกอบอาชีพ
ทางการ เกษตรประสบความสาเร็ จ

