
 ความรู้ 
เร่ือง เคร่ืองมือการเกษตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 
………………………………………. 
1. ความหมายและความส าคญั 
1.1 ความหมาย เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร หมายถึงส่ิงท่ีคนเราคิดคน้ประดิษฐข้ึ์นมา  
เพ่ือใชป้ระกอบการท าการเกษตร ซ่ึงจะช่วยให้ประหยดัเวลาในการท างานดีความสะอาด มีความปลอดภยั ทั้งยงัท  า
ให้เกิดผลผลิตทางการเกษตร 
1.2 ความส าคญั เคร่ืองมืออุปกรณ์การเกษตรทั้งในการปลูกพืชและการเล้ียงสัตวจ์ะช่วยให ้
เกษตรกรท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้ทนัเวลาและทนัต่อฤดูกาล รวมถึงให้ไดผ้ลผลิตสูงทั้งในดา้นปริมาณและ
คุณภาพ 
2. ประเภทและชนิดเคร่ืองมือเกษตรกรรม 
2.1 ประเภทของเคร่ืองมือกสิกรรมหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้ลูกพืช 
(1) ประเภทท่ีใชแ้รงคน เช่น มีด จอบ เสียม กรรไกร พลัว่ ฯลฯง 
(2) ประเภทท่ีใชแ้รงงานสัตว ์เช่น ไถ คราด เกวียน ฯลฯ 
(3) ประเภทใชแ้รงจากธรรมชาติ เช่น พลงังานจากลม จากน ้า เป็นตน้ 
(4) ประเภทใชแ้รงเคร่ืองยนต ์เช่นเคร่ืองสูบน ้า รถไถนา เป็นตน้ 
(5) ประเภทใชพ้ลงังานไฟฟ้า ท่ีท่ีมีกระแสไฟฟ้าใชแ้ลว้ ใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์จากเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ เช่น เคร่ือง
ผสมปุ๋ย เคร่ืองป๊ัมน ้าเป็นตน้ 
2.2 เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล้ียงสัตว ์
ในการเล้ียงสัตวน์ั้นจ าเป็นตอ้งมีโรงเรียนหรือคอกสัตว ์ซ่ึงโรงเรือนท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 
(1) มีความแข็งแรง ทนทาน ป้องกนัลม แดด ฝน และขโมยได ้
(2) พ้ืนท่ีพอเหมาะกบัจ านวนสัตวเ์ล้ียง และมีท่ีเก็บวสัดุอุปกรณ์ 
(3) มีความยดืหยุน่ในการใชง้าน ท างานไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
(4) ราคาไม่แพงมากเกินไป เป็นการลดตน้ทุนการผลิต 
(5) ถูกหลกัสุขาภิบาล ในเร่ืองแสงแดด การระบายอากาศ การท าความสะอาด การระบายน ้า การเก็บมลูสัตว ์ฯลฯ 
รูปแบบหลงัคาโรงเรียน การสร้างโรงเรือนนั้นรูปแบบหลงัคาเป็นส่ิงส าคญัเพราะจะเก่ียวขอ้ง 
กบัความยากง่ายในการก่อสร้างและประโยชน์ท่ีสัตวจ์ะไดรั้บ มีแบบของหลงัคา โรงเรือนทีสร้างกนัโดยทัว่ไป 5 
แบบ คือ 
(1) หลงัคาแบบเพิงหมาแหงน เป็นแบบท่ีมีโครงสร้างง่ายท่ีสุด ราคาจึงถูกกว่าแบบอ่ืนๆ 
(2) หลงัคาแบบเพิงหมาแหงนกลาย เป็นแบบท่ีดดัแปลงมาจากแบบรากซ่ึงจะป้องกนัแดดหรือฝนไดดี้ข้ึน 
(3) หลงัคาแบบหนา้จัว่ โครงสร้างสลบัซบัซอ้นข้ึน ความแข็งแรงและการใชป้ระโยชน์ก็มีมากข้ึน รวมทั้งราคาก็
แพงข้ึนดว้ย 
(4) หลงัคาแบบหนา้จัว่กลาย เป็นโครงสร้างท่ีน าเอาแบบเพิงหมาแหงนกบัแบบหนา้จัว่มาผสมผสานกนั 
(5) หลงัคาแบบหนา้จัว่สองชั้น เป็นหลงัคาท่ีมีรูปแบบซับซอ้นกว่าทุกแบบซ่ึงช่วยให้การกระบายอากาศดีข้ึน การ
เล้ียงสัตวท่ี์เป็นอาชีพขนาดใหญ่นิยมใชรู้ปแบบหลงัคาแบบน้ี 



จ านวนสัตวเ์ล้ียงต่อพ้ืนท่ีโรงเรียน 
ชนิดสัตว ์พ้ืนท่ีโรงเรียน 
1. ววั ควาย อาย ุ2 ปี จ  านวน 1 ตวั2. สุกรขุน จ านวน 1 ตวั3. ไก่กระทง จ านวน 10 ตวั4. ไก่ไข่ จ  านวน 1 ตวั 3 - 5 
ตารางเมตร1.6 ตารางเมตร1.0 ตารางเมตรกรงตบั 30x30x30 เซนติเมตร 

พ้ืนโรงเรียน ในการสร้างโรงเรียนหรือคอกสัตวน์ั้น พ้ืนคอกเป็นส่วนท่ีส าคญัยิง่เพราะสัตวต์อ้งอาศยัพกันอนและ
อยูต่ลอดเวลา พ้ืนคอกจึงตอ้งสะอาดอยูเ่สมอไม่ล่ืนเพราะจะท าให้สัตวห์กลม้ พ้ืนคอกตอ้งรักษาความสะอาดไดง่้าย 
ในปัจจุบนัน้ีมีผูผ้ลิตพ้ืนคอกสัตวส์ าเร็จรูปออกจ าหน่าย เรียกว่า สเลซ มีทั้งท  าดว้ยคอนกรีตและพลาสติค สะดวก
ในการติดตั้งและการท าความสะอาด เป็นท่ีนิยมกนัมากโดยเฉพาะในการเล้ียงสุกร 
ไม่ว่าจะสร้างโรงเรือนแบบใดเพ่ือเล้ียงสัตวใ์ดก็ตาม สามารถสร้างให้เป็นแบบชัว่คราวหรือแบบถาวร ก็ได ้ซ่ึง
แตกต่างกนัคือ 
แบบชัว่คราว เป็นโรงเรือนท่ีใชเ้งินทุนนอ้ย ใชว้สัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น ไมไ้ผห่ญา้คา ฯลฯ อายกุารใชง้านอยูไ่ด้
ประมาณ 2 - 3 ปี ไม่แข็งแรงทนทานมากนกั 
แบบถาวร เป็นโรงเรือนท่ีสร้างอยา่งแน่นหนา ดว้ยวสัดุท่ีแข็งแรงทนทาน ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินทุนมาก  โรงเรือนแบบน้ี
จะตอ้งมีการวางแผนในการประกอบอาชีพไวเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ีในการสร้างโรงเรือน เรายงัอาจแบ่งไปไดต้ามลกัษณะของโรงเรือนเป็น 3 ลกัษณะคือ 
(1) เรือนเด่ียวเคล่ือนท่ีได ้เป็นคอกสัตวข์นาดเล็ก ท่ีเคล่ือนยา้ยได  ้
(2) เรือนเด่ียว เป็นคอกสัตวท่ี์สร้างเป็นหลงัไม่ใหญ่นกั เล้ียงสัตวไ์ดไ้ม่มาก 
(3) เรือนรวม เป็นคอกสัตวท่ี์เหมือนเรือนเด่ียว แต่มีความยาวกว่า เล้ียงสัตวต่์างขนาดต่างอายใุนหลงัเดียวกนัได ้
หลงัหน่ึงจุสัตวจ์  านวนมาก 
ตวัอย่างเคร่ืองมอือุปกรณ์ในการเลีย้งสัตว์ 

เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ โค กระบือ สุกร ไก 
1. ท่ีให้น ้ า รางน ้ า อ่างน ้ า ก่อดว้ยอิฐ ซีเมนต ์รางน ้ า ท่ีให้น ้ า อตัโนมติั ก่อดว้ยอิฐหรือซีเมนต ์รางไมไ้ผ ่ขวดพลา
สติค 
2. ท่ีให้อาหาร รางก่อดว้ยซีเมนต ์กวา้งราว 70 ซม. รางไม ้รางซีเมนต ์หรือรางอตัโนมติั รางสังกะสี หรือ พลาสติค
หรือถงัแขวน 
3. เคร่ืองมือตอนสัตว ์เบอร์ดิซโซหรือคีมหนีบเส้นเลือด มีดผา่ตดั ชุดตอบแบบผา่ขา้งหรือแบบฝังหัว  
4. เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองท าเคร่ืองหมายเคร่ืองตดัเขาเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั ฯลฯ ชุดผสมเทียมคีมตดัเข้ียวคีมตดัหู ฯลฯ 
เคร่ืองตดัปากเคร่ืองฟักไข่เคร่ืองกกลูกไก่ฯลฯ 
5. ท่ีเก็บอาหารสัตว ์ 
6. เคร่ืองมือผสมอาหาร  
7. ยา เวชภณัฑ ์ 

หลกัการใช ้การเก็บ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์เกษตรกรรม 
(1) หลงัท างานเสร็จทุกคร้ังให้ท  าความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ พร้อมตรวจสอบดูการช ารุดสึก 



หรอ หากพบให้รีบซ่อมแซมให้เรียบร้อย 
(2) เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเป็นโลหะ ให้ชะ โลมน ้ามนัเพ่ือกนัสนิม เคร่ืองยนตต์อ้งถ่ายน ้ ามนั 
เคร่ืองตามก าหนด เติมน ้า เติมลมให้ไดพ้อดี 
(3) ท าบญัชีเคร่ืองมืออุปกรณ์ เพ่ือช่วยความจ า จดัเก็บให้เป็นท่ีเป็นทาง  เป็นระเบียบ หมวด 
หมู่ จดัเก็บให้พน้แดดพนัฝน 
(4) เลือกใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ให้ถูกกบัลกัษณะงานท่ีท า อยา่ใชง้านหักโหม 
(5) ขณะใชง้านตอ้งคอยสังเกตส่ิงผดิปกติ เช่นเสียง กล่ิน ถา้พบตอ้งหยดุเพ่ือหาส่ิงบกพร่อง แลว้รีบแกไ้ข 
(6) ขณะใชง้านตอ้งกายให้รัดกุม เพราะอาจเป็นอนัตรายได ้
(7) เคร่ืองอุปกรณ์ท่ีไดม้าใหม่ ตอ้งศึกษาวิธีการใชใ้ห้เขา้ใจ และควรท าตามคู่มือการใชอ้ยา่งเคร่งครัด 
(8) เคร่ืองมืออุปกรณ์ ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น หากช ารุดเสียหาย ตอ้งให้ผูช้  านาญการโดยเฉพาะเป็นผูซ่้อมแซม  จะ
ดีกว่าท่ีเราท าเอง 
เคร่ืองมืออุปกรณ์การเกษตรนั้นในขณะน้ีมีประดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมาเป็นจ านวนมากบางอยา่งเราอาจ 
ศึกษาหาวิธีท  าข้ึนมาใชเ้องก็จะเป็นการดี การรู้จกัใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์อยา่งฉลาดนั้นจะท าให้การประกอบอาชีพ
ทางการ เกษตรประสบความส าเร็จ 

  

  
 


