ເອກະສານປະກອບການສອນວິຊາ

ເຄືື່ອງມື ແລະ ກົນຈັກກະສິກາ
ັ້ ງ ກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ເຂດເນີນສູງ
ັ ສູດຊັນສູ
ສາລັບຫກ
ຂຽນໂດຍ:

ິ າ ພົງບັນດິດ
ອຈ. ມູນຊ
ອຈ. ປຢາ

ັ ສູດ
ກວດແກ ັ້ໂດຍ: ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫກ

ສິງຫາ 2016

ຄານາ
ັ້
ັ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ເພືື່ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ັ້
ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດການ
ັ້
ັ້ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫື່ງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ນີຮອດປ
ີ 2020
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫື່ງຊາດ ຄັງທີ
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍ ການຫຸ ດຜື່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທືື່ອລະກ ັ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫັ້
ັ້
ັ ປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສັ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫັ້ກາຍເປນ
ັ ປະເທດ
ຫຸ ດພົນອອກຈາກການເປ
ນ
ອຸ ດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ໄດັ້ຖເື ອົາວຽກງານ ການກື່ ສັ້າງຊັບພະຍາກອນ
ັ ວຽກງານບຸ ລມ
ິ ະສິດໜື່ ງທີື່ມີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ມະນຸດດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ເປນ
ການກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ມີຄວາມກ ັ້າວໜັ້າ

ັ ເຫັນໄດັ້ວື່າ ພະນັກງານວິຊາການດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ໃນລະດັບຕື່ າງໆໃນຂອບເຂດ
ປະຈຸບນ
ັ້ ນກາງລົງຮອດທັ້ອງ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບື່ ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ ພຽງພ ນັບແຕື່ຂັນສູ
ັ້
ັ ປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ຖິື່ນ. ສະນັນກະຊວງກະສິ
ກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ໄດັ້ການົດຍຸ ດທະສາດການປບ
ັ້ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົນຕ
ັ້ ຂອງຍຸ ດທະສາດ ແມື່ ນການພັດທະນາ
ສາດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ແຕື່ນີຫາ

ັ້ ບລະບົບການ
ສີມແື ຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ເຂົາກັ
ັ້
ັ້ າຜູ ຮ
ັ
ັ ສູ ດທີື່ເນັນຄວາມຊ
ັ້ ຽນເປນ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສັ້າງຫກ
ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັນເອົ

ັ ຕັ້ອງໄດັ້
ສູນກາງ. ດັື່ງນັນັ້ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ຈື່ ງມີຄວາມຈາເປນ
ັ້ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ
ັ ປຸ ງ ແລະ ກື່ ສັ້າງໃໝື່ ດັ້ວຍຮູ ບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັນ,
ມີການປບ
ັ ວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະ
ຍາວ ເພືື່ອສັ້າງໃຫັ້ໄດັ້ນກ
ສົມ. ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫັ້ທື່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກື່ າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ພາກ
ັ້ ງ ກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງຂນັ້ ເຊິື່ງປະກອບດັ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ
ັ ສູດຊັນສູ
ເໜືອ ຈື່ ງໄດັ້ພັດທະນາຫກ

ັ້
ັ ສູ ດນີ ັ້ ໄດັ້ເນັນຄວາມຊ
ເຊັື່ນ: ປູ ກຝງັ , ລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປື່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫກ
ານານ
ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພືື່ອກື່ ສັ້າງພະນັກງານວິຊາການດັ້ານການກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້
ັ້ ກລົງຂອງ
ັ ຕາມຂຕົ
ອອກຮັບໃຊັ້ສງັ ຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ້ ງທຸກ
ັ ສູ ດແຫື່ງຊາດລະດັບຊັນສູ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວື່າດັ້ວຍມາດຕະຖານຫກ
ປະການ

ັ ຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕັ້ອງມີການພັດທະນາ
ເພືື່ອເຮັດໃຫັ້ການຮຽນການສອນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ສູ ດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫກ
ັ ສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືອໃນຫຍ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫກ
ຂອງແຕື່
ລະວິຊາ,
ັ້ ມືການ
ັ້
ັ້ ື່ າ: ປມຄູື່
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືອໃນການສິ
ດສອນລະອຽດຂອງແຕື່ ລະວິຊາ ຫ ື ເອີນວ
ັ້ ມືຂອງແຕື່ ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫກ
ັ ສູ ດດັື່ງກື່ າວນີ ັ້ ເພືື່ອຕອບ
ຮຽນການສອນ. ສະນັນັ້ ຈື່ ງໄດັ້ມີການພັດທະນາປມຄູື່
ັ້ ື່ 5 ອົງປະກອບຫກ
ັ ສູ ດ ທີື່ເນັນໃສ
ັ ດັື່ງນີ:ັ້ 1). ການສັ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫກ
ັ້
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງ, 4). ເນັນການເຮັ
ດ
ັ ຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສື່ວນຮື່ວມດັ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ພາກປະຕິບດ
ັ້ ມືເຫື່ ານີ
ົ ັ້ ໄດັ້ມີການມອບໝາຍໃຫັ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫກ
ັ ແລະ
ໃນການພັດທະນາປມຄູື່
ື່ ຈາເປນ
ັ້
ັ ຜູ ຂ
ັ ຕື່ າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ັ້ ຽນຂນັ້ ໂດຍໄດັ້ຜື່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັນຕອນທີ
ອາຈານຊື່ວຍເປນ

ii

ັ້
ັ້ ນທີື່ກື່ ຽວຂັ້ອງ,
ັ ການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົນຄວັ້
ອົບຮົມກື່ ຽວກັບຫກ
າເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້ ຄ
ີ ວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການ
ການແລກປື່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ ມ
ັ້
ັ້ າ ແລະ ຄະນະກາ
ີ ານກວດແກ ັ້ເນືອໃນ
ສກສາ ແລະ ໜື່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫງັ ຈາກນັນັ້ ກໄດັ້ມກ
ໂດຍຄະນະຊີນ
ັ ສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດັ້ວຍ: ທື່ານ ຄາຜຸ ຍ ພອນໄຊ, ທື່ານ ເພັດສະໝອນ
ມະ ການພັດທະນາຫກ

ຖານະສັກ, ທື່ານ ທອງສະມຸ ດ ພູ ມມາສອນ, ທື່ານ ອາໄພວັນ ສຸ ກສັນຕິ, ທື່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸ ບຜາ,
ທື່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸ ດ, ທື່ານ ນ. ໜື່ ຄາ ວິລະວົງສາ, ທື່ານ ພູ ທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທື່ານ ອຸ ທອງ ວົງແສນເມືອງ

ິ າ ພົງບັນດິດ, ທື່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທື່ານ ນິກອນ ສຸ ດທິວງົ . ນອກຈາກນັນັ້ ກຍັງ
, ທື່ານ ມຸ ນຊ
ັ ປຸ ງວິທະຍາໄລ
ມີ ທື່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທື່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜັ້າໂຄງການປບ
ກະສິກາ ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພັ້ອມດັ້ວຍບັນດາຊື່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດັ້ານເຕັກນິກ ທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕື່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ ງ ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນຢື່າງໃກ ັ້ຊິດ
ັ ສູ ດ ແມື່ ນຈຸດປະສົງໜື່ ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດັ້ຈດ
ັ ຕັງັ້
ວຽກງານພັດທະນາຫກ
ັ ໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕັ້ການສະໜັບສະໜູນທນຈາກ
ປະຕິບດ
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ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກງານກະສິກ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາສາມາດ:
ເພືື່ອໃຫັ້ນກ
1.
2.

ອະທິບາຍສາຍເຫດການເກີດອຸ ປະຕິເຫດໄດັ້
ັ້ ງກັນຕົວເອງໃນການເກີດອຸ ປະຕິເຫດຈາກການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານໄດັ້
ປອ

ັ້
ເນືອໃນ
1.1

ຄວາມປອດໄພທົື່ວໄປ

ັ ວຽກງານທີື່ບື່ ປະສົບອຸ ປະຕິເຫດ, ປາສະຈາກພະຍາດ, ຈາກການ
ຄວາມປອດໄພຄືການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ. ອຸ ປະຕິເຫດຄື: ເຫດການທີເກີດຂນັ້
ປະຕິບດ
ໂດຍບື່ ໄດັ້ຄາດຄິດມັນສົື່ງຜົນສະທັ້ອນໃຫັ້ເກີດ
ິ ແລະ ຊັບສິນ
ຄວາມເສຍຫາຍຕື່ ຊີວດ
ກ.

ສາຍເຫດຂອງການເກີດອຸ ປະຕິເຫດ
ັ້ ະຕິບດ
ັ ວຽກງານ) 88%
–
ການກະທາທີບື່ ປອດໄພ (ເກີດຈາກຜູ ປ
–

ສະຖານທີື່ບື່ອນການເຮັດວຽກງານທີື່ບື່ ປອດໄພ ເຄືື່ອງມື ແລະ ອຸ ປະກອນໃນການ

ເຮັດວຽກງານ 10%
ຂ.

–

ໄພທາມະຊາດ 2%

–

ການແຕື່ງກາຍ
ັ້ ງກັນຫົວ
ອຸ ປະກອນປອ

ັ້ ງກັນການເກີດອຸ ປະຕິເຫດໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ການປອ
–
–
–
–
–

ຄ.

1.2

ັ້ ງກັນຕາ ແລະ ໃບໜັ້າ
ອຸ ປະກອນປອ
ັ້ ງກັນຫູ
ອຸ ປະກອນປອ

ັ້ ງກັນລາຕົວ
ອຸ ປະກອນປອ
ັ້ ງກັນມື, ຂາ ແລະ ຕີນ
ອຸ ປະກອນປອ

ການປະຖົມພະຍາບານ
ັ ການທົື່ວໆໄປໃນການປະຖົມພະຍາບານ
–
ຫກ
–

ການຮັກສາບາດເຈັບເລັກນ ັ້ອຍ

–

ການປະຖົມພະຍາບານສຸ ກເສີນ

ົ
ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊັ້ເຄືື່ອງມືທື່ ວໄປ
ກ.

ເຄືື່ອງມືປະເພດໃຊັ້ດວັ້ ຍມື

2

–
–

ຄວາມປອດໄພໃນໂຕະຝກວຽກງານ

ເຕັກນິກການນາໃຊັ້ເຄືອງມື ຄັ້ອນຕີ, ໄຂຄວງ, ສະກັດ, ເລືື່ອຍ...
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ເຄືື່ອງມືການເຈາະ ແລະ ແມື່ ແຮງ
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ັ້
ເຄືື່ອງມືຊື່າງພືນຖານ

3
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ັ້
ເຄືື່ອງມືຊື່າງພືນຖານ
ຂ.

ເຄືື່ອງມືປະເພດໃຊັ້ເຄືື່ອງຈັກ
–
–
–

ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດດວຽກງານກັບເຄືື່ອງກົນຈັກທົື່ວໄປ
ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກງານ ກັບເຄືື່ອງກົນຈັກປະເພດການໝູນການຕັດ
ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກງານກັບເຄືື່ອງຈັກປະເພດກົນໄກຕື່ າງໆ

4
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ເຄືື່ອງຈັກທົື່ວໄປ

ັ້
ຄ. ຂແນະນ
າເຕັກນິກການນາໃຊັ້ເຄືື່ອງມືແລະເຄືື່ອງກົນຈັກ
–
ກື່ ອນຈະໃຊັ້ເຄືື່ອງມືຕອັ້ ງກວດສອບວື່າເຄືອງມືຢື່ ູ ໃນສະພາບໃຊັ້ການໄດັ້ບື່
ີ ານນາໃຊັ້ (ໃຊັ້ແບບໃດ)
–
ໃຫັ້ສັງເກດເບີື່ງຄັດເຕີລອກວິທກ
–
–

ຈັກທຸກຄັງັ້
ເໝີ

ື ມາກື່ ອນ
ກື່ ອນຈະໃຊັ້ເຄືື່ອງກົນຈັກຕັ້ອງໄດັ້ຜື່ານການຝກກຈາກຄູຝກ
ຫັ້າມບື່ ໃຫັ້ໃຊັ້ເຄືື່ອງມືໃກ ັ້ຈະຊາລຸ ດ

–

ເມືື່ອເວລາເຮັດວຽກສາເລັດແລັ້ວໃຫັ້ທາຄວາມສະອາດເຄືື່ອງມື ແລະ ກົນ

–

ັ ວຽກງານຕັ້ອງຄານງເຖິງຄວາມປອດໄພຢູື່ ສະ
ທຸກໆ ຄົນກື່ ອນຈະປະຕິບດ
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ບົດທີ 2
ວຽກຊີເມັນ ແລະ ເບຕົງ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ
ເພືື່ອໃຫັ້ນກ
1.
2.
3.
4.

ັ້
ັ ຊີເມັນ ແລະ ເບຕົງທີື່ໃຊັ້ເຂົາໃນວຽກງານກະສິ
ການົດວັດຖຸຕື່າງໆ ທີື່ມາປະກອບເປນ
ກາໄດັ້
ັ ວຽກງານຊື່າງປູນຊີເມັນ ແລະ ເບຕົງ
ນາໃຊັ້ເຄືື່ອງມືໃຊັ້ກບ
ຄິດໄລື່ອັດຕາສື່ວນໃນການປສົມປູນຊີເມັນ ແລະ ເບຕົງໄດັ້
ັ້
ື່ ສັ້າງຟາມໄດັ້
ຄິດໄລື່ຫາວັດຖຸເຂົາໃນການກ

ັ້
ເນືອໃນ
2.1

ັ້
ວັດຖຸຕື່າງໆທີື່ໃຊັ້ເຂົາໃນວຽກປູ
ນຊີເມັນ ແລະ ເບຕົງ

ັ້
ັ້
ີ ເຂົາໃນວຽກຊີ
ວັດຖຸທື່ ໃຊັ້
ເມັນ ແລະ ເບຕົງ ຈະຕ ັ້ອງມີຄຸນນະພາບດີເພືື່ອປະກອບເຂົາໃຊັ້ໃນວຽກ
ິ ື່ ສັ້າງບື່ ເຊືື່ອມສະພາບ ແລະ ມີຄວາມ
ງານ ແລັ້ວຈະບື່ ປື່ຽນແປງສະພາບຜິດໄປຈາກຈຸດປະສົງ ເຊິື່ງເຮັດໃຫັ້ສື່ ງກ
ີ າຄັນມີຄ:ື
ທົນທານ ວັດຖຸທື່ ສ
2.1.1

ປູນຊີເມັນ
ັ ຜົນຜະລິດທີື່ໄດັ້ຈາກກປູນເມັດ ເກີດຈາກວັດຖຸດບ
ິ ພວກຫີນ (Lime stone),
ເປນ

ດິນສ (Chalk), ດິນຂາວ (Marl), ຫີນເຊລ (Shale), ດິນໜຽວ (Clay), ຫີນຊະນວນ (Slate) ໂດຍ
ັ້ ື່ ານກາມະວິທກ
ິ ເຫື່ ານີ
ົ ມາຜ
ີ ານຜະລິດຈົນໄດັ້ປູນຜົງ
ການ ນາວັດຖຸດບ
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ຊີເມັນ
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2.1.2

ປູນຂາວ
ັ ວັດຖຸທື່ ຈ
ັ ໃນການກື່ ດິນຈີື່ ແລະ ໂບກ, ປູນຂາວຈະຊື່ວຍເພີື່ມຄວາມໜຽວ
ີ າເປນ
ເປນ
ີ ານໃຊັ້ປູນຂາວໃນຊື່ວງກື່ ດິນຈີື່ ຫ ື ໂບກປູນ ຄວນບົື່ມໄວັ້ກັບ
ສື່ວນຫາຍແມື່ ນໄດັ້ຈາກການເຜົາຫີນປູ ນ ວິທກ
ຊາຍກື່ ອນຢື່າງນ ັ້ອຍບື່ ຕື່ າກື່ ວາ 24 ຊົື່ວໂມງກື່ ອນນາມາໃຊັ້
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ປູນຂາວ
2.1.3

ຊາຍ
ັ້ ດ ແລະ ຊາຍນາັ້
ັ ວັດຖຸທື່ ເກີ
ັ 2 ພວກຄື: ຊາຍນາຈື
ີ ດຕາມທາມະຊາດແບື່ງອອກເປນ
ເປນ
ັ້ ດເທົື່ານັນ,
ັ້ ຕັ້ອງສະອາດ, ບື່ ມີວດ
ົ ກະຕິແລັ້ວຊາຍທີື່ໃຊັ້ຈະເປນ
ັ ພວກຊາຍນາຈື
ົ
ັ ຖຸອື່ ນເຈື
ື ອປນ
ເຄັມ ໂດຍປກ
ັ 3 ຊະນິດດັ້ວຍກັນ ເຊັື່ນ:
ຊາຍແບື່ງອອກເປນ
1.

ັ້ ື່ າກາງ 2.00-4.00 Mm ໃຊັ້ໃນວຽກງານເບຕົງ
ຊາຍເມັດຂະໜາດໃຫຍື່ : ມີເສັນຜ

ັ້ ເຮັດເບຕົງຖານຮາກ.
ເຊັື່ນ: ເທພືນ,

ັ້ ື່ າກາງ 1.00-2.00 Mm ໃຊັ້ເທວຽກງານເບຕົງ ທົື່ວ
2. ຊາຍຂະໜາດກາງ: ມີເສັນຜ

ໄປ ໃຊັ້ກື່ ດິນຈີື່ ແລະ ໃຊັ້ໂບກຝາ.

ັ້ ື່ າກາງ 0.5-1.00 Mm ເໝາະກັບວຽກງານໂບກຝາ
3. ຊາຍຂະໜາດນ ັ້ອຍ: ມີເສັນຜ
ແລະ ວຽກງານຕົກແຕື່ງທົື່ວໄປ
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1. (ຊາຍກາງ)
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2. (ຊາຍຫຍາບ)

3. (ຊາຍລະອຽດ)

ຊະນິດຂອງຊາຍ ແລະ ແຮື່

ນາັ້
ັ ປດ
ັ ໃຈທີື່ສາຄັນຍິື່ງໃນວຽກງານປູນ ບື່ ວື່າຈະເປນ
ັ ວຽກງານກື່ ດິນຈີື່, ໂບກຝາ ຫ ື
ເປນ
ັ້ ື່ ໃຊັ້ ຕັ້ອງເປນ
ັ້ ື່ ສະອາດ ປາສະຈາກຄວາມເປນ
ັ້ ດໜັ້າທີື່ໃຫັ້ເກີດ
ັ ນາທີ
ັ ກົດ ເປນ
ັ ດື່າງ, ນາເຮັ
ວຽກງານເບຕົງ. ນາທີ
ື ໃຫັ້ແຂງແຮງ
ຄວາມແຫວລະຫວື່າງຊີເມັນ, ປູ ນຂາວ ແລະ ຊາຍ ເພືື່ອໄປປະສານກັບວັດຖຸອື່ ນໆ
2.1.4
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ັ້ າລັບກື່ ສັ້າງ
ນາສ
2.1.5

ຫີນ
ັ ວັດຖຸທື່ ຈ
ັ ຕື່ ວຽກງານເບຕົງຫາຍທີື່ສຸ ດ ຫີນທີື່ໃຊັ້ມີຫາຍຂະໜາດ. ຊະນິດຫີນ
ີ າເປນ
ເປນ
ັ ສື່ວນຫາຍ. ຫີນທີື່ໃຊັ້ໃນວຽກປູນມີຫາຍຂະໜາດຄື:
ທີື່ໄດັ້ຈາກໂຮງໂມ ັ້ຫີນເປນ
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ັ້
ັ ຫີນຝຸື່ ນ ຫ ື ຜົງ ໃຊັ້ເຮັດຜິວກະເບືອງ,
ຫີນເບີ 1: ເປນ
ດິນບລ໊ ອກ, ໂຮຍໜັ້າ
ື່
ື່
ັ້ ື່ າສູນກາງ 1-2 Cm
ັ ວຽກເບຕົງທີມີເຫກ
ັ ເສີມຖີໆ ເສັນຜ
ຫົນທາງ ຫ ື ໃຊັ້ກບ
ັ້ ຄານ, ເສົາ. ມີຂະໜາດ 2-4
2. ຫີນເບີ 2: ໃຊັ້ສາລັບປະສົມເບຕົງເຊັື່ນ: ເທພືນ,
ັ້ ກກົດທີື່
ັ ຫີນທີື່ໃຊັ້ສາລັບວຽກງານເບຕົງ, ຕອກຖານຮາກ ຫ ື ວຽກງານຫົນທາງທີື່ມີນາໜັ
Cm ຫີນເບີ 3: ເປນ
1.

ັ້ ເສັນຜ
ັ້ ື່ າສູນກາງ 5-7 Cm
ັ ັ້ ງແຂງແຮງເຊັື່ນ: ວຽກຫົນທາງຫີນຊະນິດນີມີ
ສຸ ດ ເພືື່ອໃຫັ້ໝນຄົ
ັ້ ຂະໜາດປະມານ 7-10 Cm
3. ຫີນເບີ 4: ໃຊັ້ເຮັດຖານຮາກ, ຫີນຊະນິດນີມີ
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ຫີນແຮື່

ດິນຈີື່ (Brick)
ັ້
1. ດິນຈີື່: ມີຮູບຮື່າງສີື່ລື່ຽມ ເຮັດມາຈາກດິນໜຽວ ປະສົມວັດຖຸພວກຂີຊາຍ
ເຊິື່ງຈະ
ັ້ ື່ າແກບ ຈິື່ງຊື່ວຍໃຫັ້ດິນຈີື່ສຸ ກທົື່ວແຜື່ນ ແລະ ນາັ້
ຊື່ວຍເຮັດໃຫັ້ຄວາມຮັ້ອນສູ ງ ເວລາເຜົາ ແລະ ປະສົມຂີເຖົ
ົ ຜະລິດໂດຍໃຫັ້
ໜັກເບົາ. ດິນໜຽວເຮັດໃຫັ້ດິນຈີື່ແຂງ. ຂະໜາດຂອງດິນຈີື່ບື່ ແນື່ ນອນ ສື່ວນໃຫຍື່ ນິຍມ
2.1.6

ັ ສອງເທົື່າ ຂອງຄວາມກ ັ້ວາງ
ຄວາມຍາວເປນ
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ດີນຈີື່

2. ດິນບ໋ ອກ: ມີຮູບຮື່າງ ແລະ ຂະໜາດແຕກຕື່ າງກັນອອກໄປ ບາງປະເພດຜະລິດ
ດັ້ວຍມື ບາງປະເພດຜະລິດດັ້ວຍເຄືື່ອງກົນຈັກ ເຊິື່ງເຮັດຈາກປູ ນຊີເມັນປະສົມຊາຍ.

ຮູ ບທີ 11

ດີນບ໊ອກ

ັ້ ື່ າ ເບຕົງເສີມເຫກ
ັ : ເຫກ
ັ ທີື່ນາມາໃຊັ້ໃນວຽກງານເບຕົງ ເຮົາເອີນວ
ັ ຄືການໃຊັ້
3. ເຫກ
ັ້
ັ້ ື່ ອຈຸດປະສົງໃຫັ້ເກີດຄວາມໝັນຄົ
ັ້ ມເຂົາໄປໃນເນື
ັ້
ັ້ ງແຂງແຮງຍິື່ງຂນັ້ ໃນດັ້ານການ
ັ ເສັນເສີ
ເຫກ
ອເບຕົ
ງ ທັງນີເພື
ັ້ ກ ແລະ ແຮງດງ
ຮັບນາໜັ
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2.2

ັ້ ື່ ສັ້າງ
ັ ເສັນກ
ເຫກ

ັ້
ີ
ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້ເຂົ
າໃນວຽກງານປູ
ນຊີເມັນ ແລະ ເບຕົງ

ັ້
ີ ເຂົາໃນວຽກງານປູ
ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້
ນຊີເມັນ ແລະ ເບຕົງ ມີຢື່ ູ 2 ປະເພດຄື:
2.2.1
ເຄືື່ອງມືສື່ວນລວມ
ື ື່ ງນີ
ັ :ັ້
ເຄືື່ອງມືສື່ວນລວມມີຄດ

ກະບະປະສົມປູນຊີເມັນ ແລະ ເບຕົງ: ເມືື່ອໃຊັ້ປະສົມແລັ້ວຈະຕັ້ອງລັ້າງໃຫັ້ສະ
ັ້ ງກັນການແຂງໂຕຂອງຊີເມັນ ເຊິື່ງເປນ
ັ ການສະດວກໃນການນາໃຊັ້ຕື່ ໄປ
ອາດ ເພືື່ອປອ
ັ້ ນກື່ ອນທີື່ຈະນາໄປໃຊັ້, ເມືື່ອໃຊັ້ແລັ້ວກຄວນ
2. ຈົກ: ໃຊັ້ສາລັບປະສົມປູນໃຫັ້ເຂົາກັ
1.

ລັ້າງໃຫັ້ສະອາດ

3. ຊັ້ວານ: ມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ຊະນິດປາຍລຽບ ໃຊັ້ສາລັບຕັກປູນທີື່ປະສົມແລັ້ວໃສື່ຖັງ

ັ ແລະ ຊະນິດປາຍແຫມ ໃຊັ້ສາລັບຕັກຫີນ.
ເຫກ
ສື່ວນທີື່ຖືກຕັ້ອງ

ື ງັ : ໃຊັ້ສາລັບກະຕວງສື່ວນປະສົມຂອງເບຕົງ, ຫີນ, ຊາຍ ເພືື່ອໃຫັ້ໄດັ້ອັດຕາ
4. ຄຸ ຫຖ
5. ເຂິງ: ເຂິງມີ 2 ຊະນິດ ຄື: ຊະນິດຕາຖີື່ ແລະ ຕາຫື່າງ. ແບບຕາຖີື່ໃຊັ້ສາລັບເຂິງ

ຊາຍ ແລະ ປູນຂາວ ມີຂະໜາດປະມານ 5 Mm . ຊະນິດຕາຫື່າງໃຊັ້ສາລັບເຂິງຫີນ, ຫ ື ເສດວັດຖຸອອກ
ັ້ ື່ ຈະເທປູນ
ັ້ ໃຊັ້ສາລັບຫົດນາປະສົ
ັ້
6. ບົວຫົດນາ:
ມປູນ ຫ ື ພືນທີ
2.2.2

ເຄືື່ອງມືປະຈາຕົວ
ັ :ັ້
ເຄືື່ອງມືປະຈາຕົວ ມີດື່ ງນີ

ັ້ ດ: ໃຊັ້ສາລັບວັດແທກໄລຍະຕື່ າງໆ
ກແມັ
ັ້ ໃຊັ້ສາລັບຊອກຫາລະດັບແນວນອນ ແລະ ແນວຕັງັ້ ເຊິື່ງມີປະ
2. ສາຍລະດັບນາ:
ໂຫຍດໃນການທື່າຍທອດລະດັບໃຫັ້ສື່ວນຕື່ າງໆ ສື່ວນຫາຍຈະໃຊັ້ສາຍຢາງໃສ ໃສື່ນາັ້ ແລັ້ວນາມາຈັບລະດັບ
ັ້
ື່ າກັນ ກຈະໄດັ້ລະດັບເທົື່າກັນດັ້ວຍ
ໂດຍຖືໃຫັ້ລະດັບນາໃນສາຍຢາງເທົ
1.
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3. ເຊືອກ: ໃຊັ້ສາລັບເຂິງແນວລະດັບໃນການກື່ ດິນຈີື່ ຫ ື ມັດດິື່ງຫາລະດັບສາກເຊືອກ
ັ້ ັ້ອຍໆ ເພືື່ອປອ
ັ ເຊືອກເສັນນ
ັ້ ງກັນການກື່ ອງກາງ(ການຕົກທັ້ອງຊັ້າງ)
ໄດັ້ຄວນເປນ
ັ້ ນ ການກື່ ຝາ ແລະ ການຕັງເສົ
ັ້ ງສາກກັ
ັ້
ັ້ າ
4. ລູກດິື່ງ: ໃຊັ້ສາລັບຫາເສັນຕັ
ບພືນດິ
ັ : ໃຊັ້ເຮັດມູມ 45 ອົງສາ
5. ສາກເຫກ

6. ມືປະທາຍ: ໃຊັ້ສາລັບໃສື່ປູນ ໂດຍແບື່ງປູນຊີເມັນທີື່ປະສົມແລັ້ວມາໃສື່ມືປະທາຍ
ແລັ້ວຈື່ ງນາມາໂບກປູ ນ ແລະ ກື່ ດິນຈີື່
ັ້ າອິດ ແລະ ໃຊັ້ໃນການ
7. ກຽງໄມ ັ້ໂບກປູ ນ: ເຮັດດັ້ວຍໄມ ັ້ ໃຊັ້ສາລັບໂບກປູນຄັງທ
ໂບກປູນ ຫ ື ເບຕົງ ກື່ ອນທີື່ຈະໃຊັ້ກຽງສາມລື່ຽມ

ັ້ ື່ 0.50-2.00 ແມັດ.
8. ກຽງສາມລື່ຽມ : ເຮັດດັ້ວຍໄມ ັ້ ຫ ື ອາລຸ ຍ ມີຂະໜາດຕັງແຕ
ັ ສິື່ງຈາເປນ
ັ ຢື່າງຍິື່ງໃນວຽກງານໂບກປູນເຊິື່ງຈະຂາດບື່
ໃຊັ້ສາລັບແຕື່ງຜິວໜັ້າປູ ນ ແລະ ເບຕົງໃຫັ້ຮຽບກຽງເປນ
ໄດັ້

ັ ຂັດມັນ: ໃຊັ້ສາລັບແຕື່ງໜັ້າຂັດມັນໜັ້າປູນຢື່າງດຽວເທົື່ານັນັ້
9. ກຽງເຫກ
ື ູນໃນສື່ວນທີື່ແຄບໆ
10. ກຽງກື່ ດິນຈີື່: ຮູ ບຮື່າງໃບໂພ ໃຊັ້ສາລັບກື່ ດິນຈີື່ ຫ ື ຈະໃຊັ້ຖປ
ັ້ ສະອາດທຸກຄັງັ້
ກື່ ອນທີື່ຈະແຕື່ງໃຫັ້ຮຽບ ກຽງທຸກຊະນິດຫງັ ໃຊັ້ແລັ້ວຄວນລັ້າງນາໃຫັ້
ັ້ ດໄປຕາມ
ົ ໃຊັ້ຂະໜາດ 8-10 ຊັງຕີແມັດ ໃຊັ້ສາລັບຈຸື່ມນາຊິ
11. ຟອຍ: ສື່ວນໃຫຍື່ ນິຍມ

ຈຸດຕື່າງໆທີື່ກາລັງຈະແຫັ້ງ ເພືື່ອສະດວກໃນການຕົກແຕື່ງ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ລຽບ ສື່ວນຫາຍໃຊັ້ໃນວຽກງານ
ໂບກ

ັ ກວາດເມືອໂບກປູນສາເລັດແລັ້ວ
12. ຟອຍຢູກວດ: ໃຊັ້ສາລັບເຮັດຄວາມສະອາດ ປດ
ັ້ ນໄດັ້ດວັ້ ຍ
ັ ມັດ ແລັ້ວໃຊັ້ທາສີນາປູ
ຫ ື ມັດລວມກັນເປນ
ີ ເສັນັ້ ຫ ື ເຮັດເຄືື່ອງໝາຍ ຄວນໃຊັ້ສທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍື່ ເພືື່ອຈະເຫັນ
13. ສດາ: ໃຊັ້ຂດ
ໄດັ້ຊັດເຈນຂນັ້
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ເຄືື່ອງມືສື່ວນລວມສາລັບຊື່າງປູນຊີເມັນ
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2.3

ການປະສົມປູນ

ັ້
ິ ື່ ໄດັ້ຈາກການປະສົມລະຫວື່າງເຊືອປະສານກັ
(Mortar) ຄືສື່ ງທີ
ບວັດຖຸຫຍາບຂະໜາດ
ັ້ ດທີື່ສະອາດເຈືອປນ
ົ ຕາມສື່ວນວັດຖຸທື່ ປະສົ
ີ
ນ ັ້ອຍ ໂດຍອາໄສນາຈື
ມ ໄດັ້ແກື່ : ປູ ນຊີມງັ , ຊາຍ ຫ ື ປູ ນຂາວກັບ
ັ້
ັ້ າຍເກີນໄປເພາະເມືື່ອວາງກ ັ້ອນດິນຈີື່
ັ ການໃຊັ້ງານ ປູ ນກື່ ຢື່າປະສົມນາຫ
ຊາຍ ແລັ້ວກຄື່ອຍໆຕືື່ມນາໃຫັ້ພ
ດີກບ
ປູ ນກື່

ັ້ ງເທິງປູ ນກື່ , ປູນກື່ ຈະແຫັ້ງບື່ ທັນ ຈະເຮັດໃຫັ້ປູນກື່ ເປດອອກດັ້ານຂັ້າງ ຄົງເຫອ
ື ແຕື່ ແຜື່ນດິນຈີື່ເທົື່າ
ຫາຍໆຊັນລົ
ັ້ ປູນກື່ ມີ 3 ຊະນິດ ຄື:
ນັນ.

Lime mortar ປູ ນກື່ ທີື່ປະສົມລະຫວື່າງປູນຂາວ ແລະ ຊາຍ, ປູນຂາວທີື່ໃຊັ້ຈະຕັ້ອງເຂິງ
ດັ້ວຍເຂິງຕາຖີື່ໆ ແລັ້ວນາໄປແຊື່ບົື່ມໄວັ້ປະມານ 24 ຊົື່ວໂມງຈະເຮັດໃຫັ້ປູນຂາວເກີດຄວາມໜຽວແລັ້ວຈື່ ງນາ
ັ້ ກຫາຍ ຫ ື ສາລັບນັກສກສາ
ໄປປະສົມກັບຊາຍຕາມສື່ວນ. ປູ ນກື່ ຊະນິດນີ ັ້ ໃຊັ້ກື່ ດິນຈີື່ທີື່ບື່ ຕັ້ອງການຮັບນາໜັ
1.

ຝກຫັດກື່ ໃໝື່
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ີ ານປະສົມປູນ
ວິທກ
ັ້ ຄ:ື
ກ. ອັດຕາສື່ວນປະສົມຂອງປູນກື່ ດິນຈີື່ຊະນິດນີມີ
ັ ປູ ນກື່ ດິນຈີື່:
ໃຊັ້ເປນ
– ປູ ນຂາວ 1 ສື່ວນ
– ຊາຍຫຍາບສະອາດ 3 ສື່ວນ
ັ ປູນໂບກ:
– ໃຊັ້ເປນ
ປູ ນຂາວ 1 ສື່ວນ

ຊາຍລະອຽດ 1 ສື່ວນ
2.
Cement Lime mortar ຄືປູນກື່ ທີື່ມີສື່ວນປະສົມລະຫວື່າງປູນຊີເມັນ, ປູນຂາວ, ຊາຍ
ປະສົມກັນຕາມສື່ວນ ໂດຍເອົາປູ ນຂາວ ແລະ ຊາຍປະສົມກັນບົື່ມໄວັ້ 24 ຊົື່ວໂມງ ເມືື່ອຈະໃຊັ້ຈື່ ງຜອງຊີເມັນ
ັ້ ນຈົນເບິື່ງເປນ
ັ້
ັ ສີດຽວກັນ ຕືື່ມນາປະສົ
ຕືື່ມລົງໄປຕາມສື່ວນແລັ້ວຄົນໃຫັ້ເຂົາກັ
ມລົງໄປຕາມສື່ວນປູນປະສົມຊະ
ັ້ ກື່ ດິນຈີື່ ຂັນກາງທີ
ື່ ບື່ ຄື່ອຍຮັບນາໜັ
ັ້
ັ້ ກຫາຍເທົື່າໃດ ວຽກງານປະສົມປູນຄັງໜ
ັ້ ື່ ງຄວນໃຊັ້ໃຫັ້ໝົດພາຍ
ນິດນີໃຊັ້
ໃນ 30 ນາທີ ອັດຕາສື່ວນຂອງປູ ນຊະນິດນີ:ັ້
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ັ ປູ ນກື່ ດິນຈີື່ນັກຮຽນເຝກ
ິ ກື່ :
ໃຊັ້ເປນ

1)

–

ປູ ນຊີເມັນ

1 ສື່ວນ

–

ປູ ນຂາວ

1 ສື່ວນ

ຊາຍຫຍາບ
6 ສື່ວນ
ັ ປູ ນກື່ ຝາທົື່ວໄປ:
ໃຊັ້ເປນ
–

2)

–

ປູ ນຊີເມັນ

1 ສື່ວນ

–

ປູ ນຂາວ

1 ສື່ວນ

ຊາຍຫຍາບ
6 ສື່ວນ
ໃຊັ້ປູນໂບກຝາທົື່ວໄປ:
–

3)

–

ປູ ນຊີເມັນ

1 ສື່ວນ

–

ປູ ນຂາວ

2 ສື່ວນ

–

ຊາຍລະອຽດ

6 ສື່ວນ

–

ປູ ນຊີເມັນ

1 ສື່ວນ

–

ປູ ນຂາວ

2 ສື່ວນ

–

ຊາຍລະອຽດ

4 ສື່ວນ

ັ ປູ ນໂບກຝາທີື່ຕັ້ອງການຄວາມແຂງແຮງ
ໃຊັ້ເປນ

4)

Cement mortar ຄືປູນກື່ ທີື່ສົມປູນຊີເມັນ ແລະ ຊາຍປະສົມກັນຕາມສື່ວນຈະຕັ້ອງຄົນ
ັ້ ນຈົນເບິື່ງເປນ
ັ້ ງໄປ, ປູນປະສົມຊະນິດ
ັ ສີດຽວກັນ ແລັ້ວຈື່ ງຄື່ອຍຕືື່ມນາລົ
ລະຫວື່າງຊີເມັນ ແລະ ຊາຍໃຫັ້ເຂົາກັ
ັ້ ມ ເຊັື່ນ: ຖານຮາກ ຫ ື ກາແພງດິນຈີື່ທີື່ບື່ ຕັ້ອງການ
ີ ື່ ຕັ້ອງການໃຫັ້ນາຊ
ນີສັ້ ື່ ວນໃຫຍື່ ຈະໃຊັ້ໃນການກື່ ດິນຈີທື່ ບ
ັ້ ມ ໃຊັ້ເທປູ ພນຫັ້ອງຕະຫ
ັ້ ອື່ ນໆ
ື ັ້
ື ຫງັ ຈາກປະສົມແລັ້ວຕັ້ອງໃຊັ້ໃຫັ້ໝດ
ົ ພາຍໃນ
ໃຫັ້ນາຊ
ອດຮອດວຽກງານຊັນດີ
3.

ັ :ັ້
30 ນາທີ ອັດຕາສື່ວນມີດື່ ງນີ

ໃຊັ້ກື່ ດິນຈີື່:

1)

2)

2.4

–

ປູ ນຊີເມັນ

1 ສື່ວນ

–

ຊາຍຫຍາບ

3 ສື່ວນ

–

ປູ ນຊີເມັນ

1 ສື່ວນ

–

ຊາຍລະອຽດ

2 ສື່ວນ

ັ ປູ ນໂບກ:
ໃຊັ້ເປນ

ການກື່ ດິນຈີື່

ັ້
ັ ແຖວແບບຕື່ າງໆ ໂດຍຄວາມມຸ ັ້ງໝາຍເພືື່ອເປນ
ັ ຮູ ບຮື່າງຂນມາ
ິ ຮ
ີ ຽງດິນຈີື່ເປນ
ການກື່ ດິນຈີື່ ກຄືວທ
ັ້ ກໄດັ້ເມືື່ອຖືກກະແທກ ຫ ື ຖືກກົດ. ດິນຈີື່ທີື່ໃຊັ້ຕອັ້ ງເປນ
ັ ດິນຈີື່ ທີື່
ແລະ ສາມາດທີື່ຈະຊົງຕົວ ແລະ ຮັບນາໜັ
ັ້
ັ້
ເນືອແໜັ້
ນ, ແຂງ, ມີຂະໜາດໜາກ ັ້ວາງເທົື່າກັນທຸກແຜື່ນກື່ ອນທີື່ຈະລົງມືກື່ ຈະຕັ້ອງເອົາດິນຈີື່ຈຸື່ມນາເສຍ

ັ້ ື່ ອບື່ ໃຫັ້ດນ
ັ້ ເພື
ັ້
ັ ການລັ້າງດິນຈີື່ໃຫັ້
ິ ຈີື່ດູດນາຈາກປູ
ກື່ ອນທຸກຄັງັ້ ທັງນີ
ນກື່ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫັ້ເສຍກາລັງ ແລະ ເປນ
ັ້ ໃນການກື່ ດິນຈີື່ຄວນຈະໃຊັ້ປູນກື່ ໜາບື່ ເກີນ 1.5 Cm
ສະອາດດັ້ວຍ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫັ້ປູນກື່ ຈັບດິນຈີື່ດີຂນ.
ັ້ ອ
ື ງປູ ນຫາຍ ແລະ ໃນລະຫວື່າງກື່ ດິນຈີື່ຈະຕັ້ອງຄື່ອຍກວດລະດັບແນວນອນ ແລະ
ຖັ້າໜາເກີນໄປ ຈະສິນເປ
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ັ້
ັ້ ວຍ ແລະ ຈະຕັ້ອງກວດສອບເບິື່ງແນວຕັງທຸ
ັ້ ກໆຊື່ວງທີື່ສູງຂນມາທຸ
ແນວຕັງດັ້
ກໆ 20 Cm ເພືື່ອໃຫັ້ເກີດ
ັ :ັ້
ຄວາມສວຍງາມ. ການກື່ ດິນຈີື່ແບບຕື່າງໆມີດື່ ງນີ

ັ ການຮຽງດິນຈີື່ແບບເຄິື່ງກ ັ້ອນຮຽງໄປຕາມຄວາມຍາວຊັ້ອນກັນ
Stretcher Bond: ເປນ
ັ້ ື່ າການກື່ ດິນຈີື່ແບບເຄິື່ງກ ັ້ອນ
ໂດຍໃຫັ້ແນວຮື່ອງໄປບື່ ຊືື່ກັນການກື່ ດິນຈີື່ແບບນີ ັ້ ເອີນວ
ັ ການຮຽງດິນຈີື່ໄປຕາມຂວາງສະລັບກັນທາງຍາວ ເໜາະສາລັບກາ
2.
English Bond: ເປນ
1.

ແພງເຕັມກ ັ້ອນ

ັ ການຮຽງດິນຈີື່ໄປຕາມຂວາງສະລັບກັນທາງຍາວຄັ້າຍແບບ
Bond:
ເປນ
ັ້
ັ ການຮຽງສະລັບໃນຊັນດຽວ
Flemish Bond ແຕື່ຕື່າງກັນທີື່ເປນ
3.
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2.5

Flemish

ການກື່ ດີນຈີື່

ການປະສົມເບຕົງ

ັ້ ງ, ຫີນ ແລະ ຊາຍ ເຊິື່ງຈະຍດປະສານ
ັ ວັດຖຸປະກອບດັ້ວຍປູ ນຊີເມັນທີື່ມີຄວາມເຂັມສູ
ເບຕົງ ເປນ
ັ້ ື່ ຽວກັນ ໂດຍມີນາເຮັ
ັ້ ດໃຫັ້ເປນ
ັ ເນືອດ
ັ ໂຕລະລາຍ.
ໃຫັ້ເປນ
2.5.1

ີ ະສົມເບຕົງ
ວິທປ

ື່ ງນີ:ັ້
ັ ັ້
ການປະສົມຄອນກຣິດມີຂນຕອນດັ

ົ
2. ຜອງຊາຍໃສື່ລົງໃນຮື່າງໄມ ັ້ແລັ້ວກະຈາຍອອກໄປໃຫັ້ທື່ ວຮາງ
ົ ກັບຊາຍແລັ້ວຂື່າຍໃຫັ້ຈະຈາຍ
3. ຜອງປູ ນຊີເມັນໃສື່ລົງໄປປນ
ັ້ ນແລັ້ວຂື່າຍອອກໃຫັ້ທົື່ວຮາງໄມ ັ້
ົ ຄົນໃຫັ້ເຂົາກັ
4. ໃຊັ້ຈກ

ັ້ ນລະຫວື່າງປູນຊີເມັນ ແລະ ຊາຍ
5. ຜອງຫີນລົງໄປຄົນໃຫັ້ເຂົາກັ
ັ້ ງໄປແລັ້ວໃຊັ້ຊວັ້ານ ຫ ື ຈົກຄົນໃຫັ້ເຂົາກັ
ັ້ ນໃຫັ້ລະອຽດ
6. ຕືື່ມນາລົ
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ັ້
ັ້ ງ
ັ ເນືອດຽວກັ
ັ ແຕື່ໃສື່ນາລົ
7. ປະສົມຈົນເປນ
ນແລັ້ວໃຊັ້ໃຫັ້ໝົດພາຍໃນ 30 ນາທີນບ
ໄປ
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ເຄືື່ອງປະສົມເບຕົງ
ອັດຕາສື່ວນທີື່ໃຊັ້ໃນການປະສົມເບຕົງ
–

ເບຕົງຢື່າງດີ: ອັດຕາສື່ວນ 1:2:4 ໝາຍຄວາມວື່າ:
ປູ ນຊີເມັນ

1 ສື່ວນ

ຊາຍຫຍາບ

2 ສື່ວນ

ຫີນ

4 ສື່ວນ

ັ້ ກບ
ັ ວຽກງານເບຕົງທົື່ວໄປ:
ສື່ວນປະສົມນີໃຊັ້
ັ້
ເບຕົງທາມະດາ: ອັດຕາສື່ວນ 1:3:5 ໃຊັ້ເຮັດຖານຮາກທົື່ວໆໄປຍົກເວັນວຽກງານ
ັ້ ກຫາຍເກີນໄປ(ເທກັນເປອນ).
ື ັ້
ທີື່ຮັບນາໜັ
–
–

ັ້
(ເສົາຄານພືນ)
ຕາຕະລາງທີ 1

ັ ແຮງ: ອັດຕາສື່ວນ 1:2:2 ຫ ື 1:2:3 ໃຊັ້ກບ
ັ ວຽກງານປານີດທົື່ວໄປ
ເບຕົງທີື່ໃຊັ້ຮບ

ເບຕົງໃນ 1 m3

ສື່ວນປະສົມ

ຊີເມັນ(Kg)

ຊາຍ(m3)

ຫີນ(m3)

1:2:3

335

0.52

0.78

1:2:4

310

0.46

0.90

1:2:5

240

0.53

0.89

1:2:6

220

0.48

0.96
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2.5.2

ການບົື່ມເບຕົງ

2.5.3

ີ ານບົື່ມ
ວິທກ
ັ້ ປຽກຢູື່ເຫິງປະມານ 7 ມື ັ້
1. ຫົດນາໃຫັ້

ັ້ ອ
ັ້ ກໄດັ້ດີຍື່ ງຂ
ັ້ ງກັນການແຕກ
ິ ນປ
ເຮັດໃຫັ້ເບຕົງແຜື່ຄວາມຮັ້ອນອອກໄວ ແລະ ຮັບນາໜັ

ັ້ ຊື່ ຸ ມຢູື່ ສະເໝີ
ົ ໜັ້າເບຕົງແລັ້ວຫົດນາໃຫັ້
2. ໃຊັ້ກະສອບປື່ານປກ
ັ້
ົ ໜັ້າຮວາດນາໃຫັ້ປຽກ
3. ໃຊັ້ຊາຍປກ
4. ເບຕົງຈະແຂງໄວຫຊັ້າຕາມຊະນິດຂອງປູນຊີມງັ ຈື່ ງບື່ ຄວນໃຊັ້ໃນງານຄະນະທີື່ເບ

ຕົງກາລັງແຂງໂຕເຕັມທີື່
2.5.4

ັ້
ື່ ສັ້າງຟາມຂະໜາດນ ັ້ອຍ (ສາວຽກງານປູນຊີມງັ )
ີ ານຄານວນຫາວັດຖຸເຂົາໃນການກ
ວິທກ
ກ. ສິງທີື່ຄວນເອົາໃຈໃສື່

ັ້
ື່ ສັ້າງຟາມໄດັ້ນັນັ້ ຕັ້ອງຮູ ັ້ຈັກການຄິດໄລື່ຫາ
ກື່ ອນຈະຄານວນຫາວັດຖຸເຂົາໃນການກ

ັ້ ື່ ແລະ ບລິມາດໄດັ້ເສຍກື່ ອນ
ເນືອທີ
1)

ການຄິດໄລື່ການກື່ ດິນຈີື່ (1 m2)
–

ຊີມງັ P425

12 kg

–

ຊາຍ

36 kg

–
2)

3)

4)

5)

ດິນຈີື່

90-95 ກ ັ້ອນ (ດິນຈີື່ກ ັ້ອນນ ັ້ອຍ)

ການຄິດໄລື່ການກື່ ດີນບ໊ ອກ (1 m2)
–

ຊີມງັ P425

8 kg

–

ຊາຍ

25 kg

–

ດິນບ໊ ອກ

13 ກ ັ້ອນ

ການຄິດໄລື່ການກໂບກ (1 ແມັດກາເລ)
–

ຊີມງັ P425

12 kg

–

ຊາຍ

25 kg

ການຄິດໄລື່ການກື່ ຫີນແຂງ (1 ແມັດກ ັ້ອນ)
–

ຊີມງັ P425

180 kg

–

ຊາຍ

0.33 m3

–

ຫີນແຂງ

1.2 m3

ການຄິດໄລື່ການເທເບຕົງ (1 m3)
–

ຊີມງັ P525

335 kg

–

ຊາຍ

0.52 m3

–

ຫີນແຮື່

0.78 m3

ັ (1 m3 )
6) ການຄິດໄລື່ການເທເບຕົງ ເສີມເຫກ
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–

ຊີມງັ P525

335 kg

–

ຊາຍ

0.52 m3

–

ຫີນແຮື່

0.78 m3

–

ັ ເສັນັ້
ເຫກ

–

ໄມ ັ້ແບບ

0.1 m3

–

ັ ຕະປູ
ເຫກ

2 kg

–

ລວດມັດ

2 kg

100 kg

18

ບົດທີ 3
ວຽກງານຊື່າງໄມ ັ້
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ
ເພືື່ອໃຫັ້ນກ
1.

ນາໃຊັ້ຄຸນປະໂຫຍດກື່ ຽວກັບໄມ ັ້ໄດັ້

2. ຈາແນກໄມ ັ້ແຕື່ລະຊະນິດໄດັ້
ັ້ ັ້ ແລະ ການຕື່ ໄມ ັ້ເຂົາໃນກິ
ັ້
3. ເຂົາໄມ
ດຈະກາຟາມຂະໜາດນ ັ້ອຍໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
3.1

ຄວາມຮູ ັ້ທົື່ວໄປກື່ ຽວກັບປື່າໄມ ັ້

ັ ໜື່ ງໃນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ທີື່ມີຄວາມສາຄັນຢື່າງຍິື່ງໃນການອານວຍປະໂຫຍດ
ປື່າໄມ ັ້ ເປນ
ໃຫັ້ແກື່ ມະນຸດ ໃນທາງກົງ ໄມ ັ້ທີື່ໄດັ້ຈາກປື່າສາມາດນາມາແປຮູ ບເພືື່ອໃຊັ້ໃນການກື່ ສັ້າງທີື່ຢູື່ ອາໄສ, ການເຮັດ
ິ ວ
ົ ພະຍາດຕື່ າງໆ ກໄດັ້ມາຈາກໄມ ັ້
ເຄືື່ອງເຮືອນແລະ ອືື່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ອາຫານ, ຢາປື່ ນປ
ເຊັື່ນດຽວກັນ. ໃນທາງອັ້ອມ ປື່າໄມ ັ້ຍັງມີສື່ວນຊື່ວຍໃນການຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອືື່ນໆ ເຊັື່ນ:
ັ້ ຍັງເຮັດ
ັ້ ວມ) ແລະ ການພັງທະລາຍຂອງດິນ. ນອກນີກ
ັ້ ງກັນລົມ (ວາດຕະໄພ), ອຸ ທກ
ົ ກະໄພ (ນາຖັ້
ຊື່ວຍປອ
ັ ທີື່ຢູື່ ອາໄສຂອງສັດປື່ານາໆຊະນິດອີກດັ້ວຍ
ົ ສົມບູ ນ ທັງຍັເປນ
ໃຫັ້ດິນມີຄວາມອຸ ດມ
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ຄຸ ນປະໂຫຍດຂອງປື່າໄມ ັ້
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ັ້
ັ 3 ຊະນິດດັ້ວຍກັນເຊັື່ນ:
ັ້ ແບື່ງອອກເປນ
ຊະນິດຂອງໄມ ັ້: ເນືອໄມ
ັ້
ັ້
ັ ໄມ ັ້ທີື່ມີເນືອແກື່
1.
ໄມ ັ້ເນືອແຂງ:
ເປນ
ນ ແລະ ໜຽວ ມີຄວາມແຂງແຮງທົນທານຕື່ ການໃຊັ້
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ມີທງັ ຊະນິດເນືອຫຍາຍ
ົ ສັ້ ື່ ວນໃຫຍື່ ຈະ
ວຽກງານໄດັ້ດ.ີ ເນືອໄມ
ໄປຈົນເຖິງຊະນິດເນືອລະອຽດ.
ໄມ ັ້ເຫື່ ານີ
ັ້ ເປນ
ັ້ ກຫາຍໂດຍທົື່ວໄປຈະໜັກຕັງແຕ
ັ້ ື່ ປະມານ 1,000 ເຖິງ 1,440 kg/m3 ຫ ື
ັ ສີເຂັມ,
ັ ໄມ ັ້ທີື່ມີນາໜັ
ເປນ
ັ້
ໄມ ັ້ເນືອແຂງມີ
ຄ:ື ໄມ ັ້ດູື່, ໄມ ັ້ຄື່າ, ໄມ ັ້ຮັງ, ໄມ ັ້ແດງ, ແລະ ໄມ ັ້ອືື່ນໆ.

ັ້
ັ້
ັ ໄມ ັ້ທີື່ມີເນືອແຂງຢູ
ື່ ໃນລະດັບປານກາງ ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ
ໄມ ັ້ເນືອແຂງປານກາງ:
ເປນ
ັ້
ັ້
ັ ໄມ ັ້ເນືອລະ
ັ້ມີທງັ ຊະນິດຫຍາບໄປຈົນເຖິງລະອຽດແຕື່ສື່ວນໃຫຍື່ ຈະເປນ
ທົນທານພປະມານ. ເນືອໄມ
ອຽດ,
ັ້
ັ ໄມ ັ້ທີື່ມີ
ັ້ຊືື່ ຫ ື ຈິື່ງສະດວກຕື່ ການເລືື່ອຍ, ໄສກົບ ແລະ ຕົກແຕື່ງ ເນືື່ອງຈາກສື່ວນໃຫຍື່ ຈະເປນ
ເສັນໄມ
2.

ົ ນາມາໃຊັ້ໃນການເຮັດເຄືື່ອງເຮືອນ, ສີຂອງໄມ ັ້ຊະນິດນີ ັ້ ຈະຢູື່ ໃນລະດັບ
ລວດລາຍຄວາມສວຍງາມ ຈື່ ງນິຍມ
ັ້
ັ້ ກຕັງແຕ
ັ້ ື່ ປະມານ 600 ເຖິງ 1,000 kg/m3. ໄມ ັ້ເນືອແຂງປານກາງ
ັ ໄມ ັ້ທີື່ມີນາໜັ
ປານກາງ ເປນ
ບາງຊະນິດ

ໄດັ້ແກື່ ໄມ ັ້ລຽງ ໄມ ັ້ແຕັ້, ຍົມຫີນ, ໄມ ັ້ຊາດ ...
ັ້ ື່ ອນ: ເປນ
ັ້ ື່ ອນ ຫຍາບ ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ແຂງແຮງໜັ້ອຍ
ັ ໄມ ັ້ທີື່ມີໄມ ັ້ເນືອອ
3.
ໄມ ັ້ເນືອອ
ັ້
ື ຫົດຕົວບື່ ສະໝື່ າສະເໝີ ແລັ້ວແຕື່ຊະນິດຂອງໄມ ັ້ ສີຂອງເນືອໄມ
ັ້ແຕກຕື່ າງກັນໄປຈາກສີອື່ອນ
ທີື່ສຸ ດ, ການຢດ
ັ້
ັ້ ື່ ອນບາງ
ັ້ ໄມ ັ້ຊະນິດນີຈະມີ
ັ້ ກຕັງແຕ
ັ້ ື່ ປະມານ 600 ເຖິງ 800 kg/m3 ໄມ ັ້ເນືອອ
ໄປຈົນສີເກືອບເຂັມ,
ນາໜັ
ັ້ ໄມ ັ້ງວີ ັ້ ແລະ ໄມ ັ້ອືື່ນໆ
ຊະນິດໄດັ້ແກື່ : ໄມ ັ້ໝາກມື່ ວງ, ໄມ ັ້ສະພຸ ງ, ໄມ ັ້ຮີງ,
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ໄມ ັ້ສາເລັດຮູ ບ
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ຕາຕະລາງທີ 2

ສະແດງຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຂອງໄມ ັ້

ຊະນິດໄມ ັ້

ັ້
ໄມ ັ້ເນືອແຂງ
ັ້
ໄມ ັ້ເນືອແຂງປານກາງ

ຄວາມແຂງແຮງ (kg/m3)

ຄວາມທົນທານ (ປີ)

ສູງກື່ ວາ 1,000

ສູ ງກື່ ວາ 6

600-1,000

2-3

ັ້ ື່ ອນ
ໄມ ັ້ເນືອອ
ໄມ ັ້ປື່ອງ

3.2

ັ້ ັ້ ແລະ ການຕື່ ໄມ ັ້
ການເຂົາໄມ

600-800

ຕື່ າກື່ ວາ 300

ຕື່ າກື່ ວາ 2
ຕື່ າກື່ ວາ 2

ັ້ ັ້
ການເຂົາໄມ
ັ້ ັ້ ໝາຍເຖິງການນາໄມ ັ້ມາປະກອບເຂົາກັ
ັ້ ນເຮັດໃຫັ້ເກີດເປນ
ັ ມູມ ຫ ື ຮູ ບຮື່າງ
ການເຂົາໄມ
ັ້ ັ້ ມີຫາຍແບບ ສື່ວນໃຫຍື່ ຈະໃຊັ້ວິທກ
ີ ານເຂົາໄມ
ີ ານທີື່ຄັ້າຍຄືກນ
ັ ແຕື່ແບບ
ຕື່ າງໆ ຕາມຄວາມຕັ້ອງການ. ວິທກ
ັ້ ັ້ ທີື່ແຕກຕື່າງກັນຢື່າງເຫັນໄດັ້ຊັດເຈນ ແລະ ກາລັງເປນ
ັ ທີື່ນິຍມ
ີ ານເຂົາໄມ
ົ ໃຊັ້ກັນ ໄດັ້ແກື່ :
ວິທກ
3.2.1
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ັ້ ັ້
ການເຂົາໄມ
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ການອັດໄມ ັ້ (Edge joint): ການອັດໄມ ັ້ ຄືການນາເອົາແຜື່ນໄມ ັ້ມາວາງຮຽງກັນ
ື່
ັ້ ສາລັບວິທກ
ັ້ ວຍກັນເພືອໃຫັ້ເປນ
ັ ແຜື່ນໃຫຍື່ ຂນ.
ີ ານອັດໄມ ັ້ກມີຫາຍວິທກ
ີ ານ ເຊັື່ນ: ການໃຊັ້
ແລັ້ວອັດເຂົາດັ້
ັ ສິື່ງຍດຄງ ຫ ື ອາດໃຊັ້ກາວຮື່ວມກັບສະລັກໄມ ັ້, ຕາປູ ຫ ື ຕາປູ ກຽວກຈະເຮັດໃຫັ້ການຍດຄງ
ກາວ ເປນ
1.

ັ້ ການອັດໄມ ັ້ ນິຍມ
ັ້
ັ້ າອີ
ັ້ ອນ ຫ ື ຝາເຮືອນ
ັ້ ,ັ້ ພືນເຮື
ິ ນ.
ົ ໃຊັ້ກບ
ັ ການເຮັດພືນໂຕະ,
ລະຫວື່າງແຜື່ນໄມ ັ້ດີຍື່ ງຂ
ພືນເກົ
ັ້ ື່ ກວັ້າງໆ ເປນ
ັ ຕົນັ້
ທີື່ຕ ັ້ອງການເນືອທີ

ັ້ ນ (Butt Joint): ເປນ
ັ້ ັ້ທີື່ງື່ າຍທີື່ສຸ ດ ດັ້ວຍການນາເອົາປາຍ
ັ ການເຂົາໄມ
2. ການເຂົາຊົ
ັ້ ບໜັ້າໄມ ັ້ ຫ ື ຂອບຂອງໄມ ັ້ອີກແຜື່ນໜື່ ງແລັ້ວຈື່ ງຍດຄງດັ້ວຍຕາປູ ຫ ື ຕາປູ
ໄມ ັ້ ຂອງໄມ ັ້ແຜື່ນໜື່ ງຊົນເຂົາກັ
ັ້
ັ້ ຈື່ ງໃຊັ້ເຫກ
ັ ສາກ ຫ ື ໄມ ັ້ເສີມທີື່ມຸ ມອີກຕືື່ມ ນິ
ກຽວ. ການເຂົາໄມແບບນີ
ບັ້ ື່ ຄື່ອຍແຂງແຮງປານໃດ. ດັື່ງນັນ,
ັ້ ກ, ໂຕະ, ຕູ,ັ້ ເກົາອີ
ັ້ ັ້ ແລະ ໂຄງຮື່າງເຮືອນເປນ
ັ ຕົນັ້
ຍົມໃຊັ້ກັບເຄືື່ອງເຮືອນລາຄາຖືກເຊັື່ນ: ຫີບ, ລີນຊັ
ັ້ ກບື່າ (Rabbet joint): ການເຂົາບັ
ັ້ ກບື່າ ເປນ
ັ້ ັ້ໂດຍການນາ
ັ ການເຂົາໄມ
3. ການເຂົາບັ

ເອົາປາຍ ຫ ື ຫົວໄມ ັ້ຂອງໄມ ັ້ແຜື່ນໜື່ ງຝງັ ລົງໄປໃນຮື່ອງທີື່ປາຍ ຫ ື ຫົວໄມ ັ້ ເຊິື່ງບາກໄວັ້ແລັ້ວ ຂອງໄມ ັ້ອີກຕື່ ອນ
ໜື່ ງ ແລັ້ວຍດຄງດັ້ວຍຕາປູ ຫ ື ຕາປູ ກຽວ, ຮື່ອງທີື່ບາກໄວັ້ ຄວນເລິກປະມານ 1 ໃນ 2 ເຖິງ 2 ໃນ 3 ຂອງ

ັ້ ມເຄືື່ອງເຮືອນຕື່ າງໆ ເຊັື່ນ: ເຮັດເສົາ
ົ ໃຊັ້ກັບການເຂົາມຸ
ຄວາມໜາຂອງຕື່ອນໄມ ັ້ ນິຍມ
ັ້ (Dado joint): ເໝາະສົມກັບການເຮັດຊັນວາງເຄື
ື່ ອງຂອງ, ຂັນໃດ,
ັ້ ນ
ັ້
ັ້
4. ການເຂົາລີ
ັ້ ກໂຕະ ຫ ື ຕູ ັ້ ເນືື່ອງຈາກມີຄວາມແໜັ້ນໜາ ແລະ ແຂງແຮງດີ. ການເຂົາໄມ
ັ້ ັ້ແບບນີ.ັ້ ເຮັດໄດັ້
ຕູ ັ້ໃສື່ໜັງສື, ລີນຊັ
ັ້
ດັ້ວຍການນາເອົາໄມ ັ້ແຜື່ນໜື່ ງ ຝງັ ລົງໄປໃນຮື່ອງຂອງໄມ ັ້ອີກຕືື່ມແຜື່ນໜື່ ງ ປາຍຂອງໄມ ັ້ທີື່ຝງັ ເຂົາໄປອາດຈະ
ັ້
ັ ຕົວຍດຄງ. ຮື່ອງທີື່ເຊາະ ຄວນເລິກປະມານ 1
ັ ຕະປູ ຫ ື ເຫກ
ັ ຕະປູກຽວເປນ
ບາກ ຫ ື ບື່ ກໄດັ້ ຈາກນັນໃຊັ້
ເຫກ

ໃນ 2 ຂອງຄວາມໜາຂອງແຜື່ນໄມ ັ້
ັ້ ອຍ (Mortise and Tenon joint) ການເຂົາໄມ
ັ້ ັ້ແບບນີ ັ້ ເປນ
ັ ການ
5. ການເຂົາເດື
ັ້ ັ້ທີື່ດີ ແລະ ແຂງແຮງກວື່າການເຂົາໄມ
ັ້ ັ້ແບບອືື່ນໆ ວິທກ
ີ ານເຮັດໄດັ້ດັ້ວຍການບາກປາຍໄມ ັ້ທື່ອນໜື່ ງ
ເຂົາໄມ

ັ້ ື່ າເດືອຍ, ສື່ວນໄມ ັ້ອີກທື່ອນໜື່ ງຈະຖືກເຈາະເປນ
ັ ຮູ ຫ ື
ື ພຽງແກນກາງຍືື່ນອອກມາເອີນວ
ອອກ ໂດຍໃຫັ້ເຫອ
ັ້ ື່ າຮື່ອງເດືອຍ ໂດຍມີຂະໜາດຄວາມກ ັ້ວາງ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງຮູ ພດີກບ
ັ
ຮື່ອງເລິກ ເຊິື່ງເອີນວ

ເດືອຍ. ຕາມທາມະດາ ຈະເຈາະຮູ ເລິກປະມານ 2 ໃນ 3 ຂອງຄວາມກ ັ້ວາງຂອງໜັ້າໄມ ັ້ ເມືື່ອອັດເດືອຍເຂົາັ້
ັ້ ັ້ແບບນີ ັ້ ນິຍມ
ັ ຕະປູ ຫ ື ສະລັກໄມ ັ້ຍດໃຫັ້ແໜັ້ນ. ການເຂົາໄມ
ົ ໃຊັ້
ໄປໃນຮູ ຫ ື ຮື່ອງເດືອຍແລັ້ວ ໃຫັ້ໃຊັ້ເຫກ
ັ້ ,ັ້ ໂຕະ ຫ ື ຫີບຊັນດີ
ັ້
ກັບການເຮັດເກົາອີ
3.2.2 ການຕື່ ໄມ ັ້

ການຕື່ ໄມ ັ້ ໝາຍເຖິງການເຮັດໃຫັ້ໄມ ັ້ຍາວຂນັ້ ເພືື່ອສະໜອງຄວາມຕັ້ອງການ ໃຊັ້ວຽກ
ັ ຫວງຫາຍກັບການກື່ ສັ້າງໄດັ້. ວິທກ
ີ ານຕື່ ໄມ ັ້ມີຄ:ື
ງານຕາມຈຸດປະສົງ. ການຕື່ ໄມ ັ້ທີື່ໃຊັ້ກນ
ີ ມີຈດ
1. ການຕື່ ເສົາ: ການຕື່ ເສົາມີຫາຍວິທ ີ ແຕື່ລະວິທກ
ຸ ປະສົງອັນດຽວກັນຄື ເພືື່ອ
ັ້ ງແໜັ້ນໜາ ວິທກ
ີ ານຕື່ ເສົາທີື່ນິຍມ
ົ ໃຊັ້ກນ
ັ ປະຈຸບນ
ັ
ໃຫັ້ໄດັ້ເສົາແຕື່ລະທື່ອນທີື່ນາມາຕື່ ກັນຍດຕິດກັນຢື່າງໝັນຄົ
ມີຄ ື

ການຕື່ ເສົາແບບບັງໃບ: ການຕື່ ເສົາແບບນີ ັ້ ຫົວເສົາດັ້ານທີື່ຈະນາມາຕື່ ກັນຈະ
ຕ ັ້ອງບາກອອກຂັ້າງລະເຄິື່ງຂອງຄວາມໜາຂອງເສົາ, ສາລັບໄລຍະຂອງຮອຍບາກທີື່ໃຊັ້ປະມານ 4-5 ເທົື່າ
ັ ກຽວຄວນຈະຫື່າງຈາກຈຸດຕື່ ຂອງຫົວເສົາ ແຕື່ລະດັ້ານປະ
ຂອງຄວາມໜາຂອງເສົາ, ສື່ວນໄລຍະທີື່ໃສື່ສະຫກ
–

ມານ 3 ໃນ 4 ເທົື່າຂອງຄວາມໜາຂອງເສົາ. ການຕື່ ແບບນີງື່ັ້ າຍດາຍ ແລະ ໃຫັ້ຄວາມແຂງແຮງພສົມຄວນ
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ນອກນີ ັ້ ການບາກຮອຍຕື່ ໃຫັ້ຮຽບຮັ້ອຍ ກຈະເຮັດໄດັ້ງື່ າຍກື່ ວາແບບອືື່ນໆ ແລະ ຖັ້າຫົວໄມ ັ້ດັ້ານທີື່ຕື່ ກັນ ຖັ້າ
ັ້ ນສະໜິດແໜັ້ນກຈະຮັບກາລັງກົດດັນໄດັ້ດີ.
ເຂັາກັ

ັ້
ການຕື່ ເສົາແບບບັງໃບສະຫຽງ: ການຕື່ ເສົາແບບນີໄລຍະຂອງຮອຍບາກ
ແລະ
ັ ຮອຍບາກຈະເຮັດສະຫຽງ
ັ ກຽວ ຈະໃຊັ້ຫກ
ັ ການດຽວກັນແບບບັງໃບ ແຕື່ສື່ວນທີື່ເປນ
ຕາແໜື່ງຂອງສະຫກ
ັ້
ັ ຢກ
ັ ຈະເຮັດມູມປະມານ 30 ອົງສາ ແລະ ເລິກເຂົາໄປໃນເສົ
ສື່ວນທີື່ເປນ
າປະມານ 1 ໃນ 3 ຂອງຄວາມໜາ
ື່
ັ້
ັ້
ັ ເນືອໄມ ັ້ປະມານ 2 ໃນ 3 ຂອງຄວາມໜາຂອງເສົາ. ການຕື່ ແບບນີຈະ
ື ສື່ວນທີເປນ
ຂອງເສົາ. ດັື່ງນັນັ້ ຈະເຫອ
–

ໃຫັ້ຄວາມແຂງແຮງກື່ ວາແບບບັງໃບ

ັ້ ຖກ
ື ດັດແປງມາຈາກການ
ການຕື່ ແບບບັງໃບສະຫຽງຍັກ: ການຕື່ ເສົາແບບນີໄດັ້
ັ ຊືື່ສື່ວນກາງຂອງຮອບບາກອີກ 1 ອັນ ຈື່ ງສາມາດບັງຄັບຫົວເສົາໄດັ້
ຕື່ ເສົາແບບບັງໃບສະຫຽງ ແຕື່ຈະເພີື່ມຢກ
ັ້
ື່ າແບບທີື່ສອງ, ສາລັບຕາແໜື່ງຂອງສະຫກ
ັ ກຽວ ແລະ ໄລຍະຂອງຮອຍບາກຈະເໝືອນກັບທັງສອງ
ດີຂນກວ
–

ແບບຜື່ານມາ

ັ້ ການຕື່ ແບບນີຄັ້
ັ້ າຍກັບການຕື່
ການຕື່ ເສົາແບບບັງໃບສະຫຽງຫຍັກສອດຫລີມ:
ັ ຮື່ອງກ ັ້ວາງປະ ມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ໜາ 2.5 ຊັງຕີ
ເສົາແບບທີື່ສອງ ແລະ ທີື່ສາມ ແຕື່ຊືື່ສື່ວນກາງຈະເຮັດເປນ
ື່ ງເປນ
ັ້
ັ ການເພີື່ມການອັດຕົວລະຫວື່າງກັນຂອງເສົາໄດັ້ດີຍື່ ງກວ
ີ ັ້
ິ ື່ າສາມແບບ
ແມັດ ເພືື່ອສາລັບຫມຕອກເຂົ
າໄປຈ
ັ ກຽວ ກໃຊັ້ຫກ
ັ ການດຽວກັນກັບແບບທີື່
ທີື່ຜື່ານມາ. ສາລັບໄລຍະຂອງຮອຍບາກ ແລະ ຕາແໜື່ງຂອງສະຫກ
–

ກື່ າວມາ

ັ້
ັ້
ການຕື່ ເສົາແບບບັງໃບຮາງລີນ:
ການຕື່ ເສົາແບບນີເໝາະສ
າລັບເສົາຂະໜາດ
ັ້
ັ ຮາງຫຮ
ັ້ພຽງພຕື່ ການບາກຮາງລິນ ໂດຍຈະເຮັດເປນ
ື ື່ ອງໄວັ້ທີື່ສື່ວນດັ້ານກົກຂອງ
ໃຫຍື່ ເນືື່ອງຈາກຈະມີເນືອໄມ
ັ້ ື່ ວນປາຍ. ສື່ວນທີື່ເປນ
ັ້ ື່ ລະສື່ວນປະມານ 1 ໃນ 4 ຂອງ
ັ ລີນສ
ັ ຮາງ ແລະ ເປນ
ັ ລີນແຕ
ຮອຍບາກ ແລະ ເຮັດເປນ
ັ້ າເຮັດຖືກຕັ້ອງ ແລະ ຮອຍບາກແນບແໜັ້ນກຈະໃຫັ້ຄວາມແຂງແຮງດີ
ຄວາມໜາຂອງເສົາ. ການຕື່ ແບບນີຖັ້
–

ັ ກຽວກັບໄລຍະຂອງຮອຍບາກກໃຊັ້ຫກ
ັ ການດຽວກັບແບບທີື່ກື່ າວມາແລັ້ວ
ສາລັບຕາແໜື່ງຂອງສະຫກ
ັ້
ັ :
– ການຕື່ ເສົາແບບຕື່ ຊົນປະກັບເຫກ
ການຕື່ ແບບນີເໝາະສ
າລັບເສົາຂະໜາດ

ິ ກ
ີ ານແບບຕື່ ຊົນ
ນ ັ້ອຍ ເນືື່ອງຈາກວື່າ ຖັ້າຕື່ ແບບບັງໃບແລັ້ວ ຈະເຮັດໃຫັ້ຂາດຄວາມແຂງແຮງ ຈື່ ງຕັ້ອງໃຊັ້ວທ
ັ້
ັ ປະກົບທັງສອງດັ້ານ. ຫົວເສົາທີື່ຕື່ ແບບນີ ັ້ ຈະຕັ້ອງຕັດໃຫັ້ໄດັ້ສາກບື່ ສະນັນຈະເຮັ
ແລັ້ວໃຊັ້ເຫກ
ດໃຫັ້ເສົາບື່ ຊືື່
ັ ປະກົບ ບື່ ຄວນຈະຕື່ າກື່ ວາ 4 ເທົື່າ ຂອງຄວາມໜາຂອງເສົາ, ສື່ວນຕາແໜື່ງ
ກັນ. ສາລັບຄວາມຍາວຂອງເຫກ
ັ ກຽວຈະເໝືອນກັບວິທທ
ີ ື່ ໄດັ້
ີ ກື່າວມາແລັ້ວ
ຂອງສະຫກ
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ັ້ ງໄບ
ການເຂົາບັ

ົ
2. ການຕື່ ຄານ, ຕົງ, ຄສອງ ແລະ ສີຍວ
ັ ທີື່ຈະຕ ັ້ອງຕື່ ຄານ, ຕົງ, ຄສອງ ແລະ ສີຍວ
ົ ກເຊັື່ນດຽວກັນກັບການ
ຄວາມຈາເປນ
ັ້ ມີ
ົ ກ
ຕື່ ເສົາ ເມືື່ອຕັ້ອງການໃຊັ້ໄມ ັ້ທີື່ມີຄວາມຍາວກວື່າຂະໜາດຄວາມຍາວມາດຕະຖານ. ສາລັບການຕື່ ເຫື່ ານີ
ົ ໃຊັ້ກັນປະຈຸບນ
ັ ເຊັື່ນ:
ຫາຍວິທ ີ ແຕື່ນິຍມ
ັ້ ວໄມ ັ້ດັ້ານທີື່ຈະ
– ການຕື່ ແບບບັງໃບບາກດັ້ານໜັ້າຂັ້າງລະເຄິື່ງ: ການຕື່ ແບບນີຫົ
ັ ຕະປູ ຫ ື ສະຫກ
ັ ກຽວ
ນາມາຕື່ ຈະຕັ້ອງບາກທາງດັ້ານໜັ້າຂັ້າງລະເຄິື່ງແລັ້ວນາມາທາບກັນ. ຈາກນັນັ້ ໃຊັ້ເຫກ
ຊື່ວຍໃນການຍດໜຽວ ໄລຍະຮອຍບາກບື່ ຄວນຈະຕື່ າກວື່າສອງເທົາຂອງຄວາມເລິກຂອງໄມ ັ້ທີື່ນາມາຕື່ ແລະ
ັ ໄມ ັ້ທີື່ໜາບື່ ຕື່ າກວື່າ 2.5 ຊັງຕີແມັດ ນິຍມ
ົ ໃຊັ້ຕື່ ຄສອງ ຫ ື ຕື່ ຄານທີື່ຝງັ ຢູື່ ໃນເສົາ
ຈະຕ ັ້ອງເປນ
ັ້ ວໄມ ັ້ດັ້ານທີື່
– ການຕື່ ໄມ ັ້ແບບບັງໃບບາກດັ້ານເລິກຂັ້າງລະເຄິື່ງ:ການຕື່ ແບບນີຫົ

ັ ຕາປູຕອກຍດ
ຈະນາມາຕື່ ຈະຕັ້ອງບາກທາງດັ້ານເລິກຂັ້າງລະເຄິື່ງ ໃນການຍດໜື່ຽວລະຫວື່າງກັນໂດຍໃຊັ້ຫກ
ໂດຍຕອກອື່ຽງຈາກດັ້ານເທິງສອດລົງດັ້ານລຸື່ ມ. ໄລຍະຂອງຮອຍຕື່ ຄານທີື່ຝງັ ຢູື່ໃນເສົາ ແຕື່ຄວນຈະໃຫັ້ໄລຍະ
ທາບກາຍຂອບເສົາອອກໄປຂັ້າງລະປະມານ 2.5 ຊັງຕີແມັດ
ັ ຮອຍບາກຈະເຮັດອື່ຽງ
– ການຕື່ ແບບບັງໃບອື່ຽວ: ການຕື່ ແບບນີສັ້ ື່ ວນທີື່ເປນ
ັ ຕາປູ ຕອກທາງດັ້ານເທິງໃຫັ້ອື່ຽງລົງດັ້ານລຸື່ ມ ໄລຍະຮອຍບາກບື່
ມາທາງດັ້ານຄວາມເລິກຂອງໄມ ັ້ ແລັ້ວໃຊັ້ເຫກ

ົ ໃຊັ້ຕື່ ບື່ອນທີື່ວາງຫງັ ຄາ
ຄວນຈະຕື່ າກວື່າສອງເທົື່າຂອງຄວາມເລິກຂອງໄມ ັ້ ເຊັື່ນດຽວກັນ. ນິຍມ
ັ : ການຕື່ ແບບນີ ັ້ ເໝືອນກັບການຕື່ ແບບທີື່ 3 ພຽງ
– ການຕື່ ແບບບັງໃບອື່ຽງຢກ
ັ ຢກ
ັ ເພືື່ອໃຫັ້ໄມ ັ້ແປນ
ັ້ ເກາະກື່ ຽວລະຫວື່າງກັນດີຂນັ້ ສາລັບວິທກ
ີ ານເຮັດ ກເໝືອນກັບການຕື່
ແຕື່ ເຮັດໃຫັ້ເປນ
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ັ ສື່ວນໄລຍະຂອງຮອຍບາກ ກເໝືອນກັບແບບອືື່ນໆ. ນິຍມ
ົ ໃຊັ້ຕື່ ບື່ອນທີື່ວາງເທິງ
ເສົາແບບບັງໃບສະຫຽງຢກ
ຫງັ ຄາເຊັື່ນດຽວກັນ.

ີ ັ້
ການຕື່ ແບບບັງໃບສະຫຽງຫຍັກສອດຫມ:
ການຕື່ ແບບນີ ັ້ ເໝືອນກັບການຕື່
ັ ຮື່ອງເພືື່ອອັດຫມ
ີ ັ້ ການຕື່ ແບບທີື່ສອງ ແລະ ສາມ
ແບບທີື່ສອງ ແລະ ທີື່ສາມ ແຕື່ທາງກາງຮອຍບາກເຮັດເປນ
ັ ຮື່ອງເພືື່ອອັດຫມ
ີ ັ້
ີ ານເຮັດກເໝືອນກັບການຕື່ ຄສອງແບບບັງໃບສະ
ແຕື່ ທາງກາງຮອຍບາກເຮັດເປນ
ວິທກ
–

ັ ສອດຫມ
ີ ັ້ ໄລຍະຂອງຮອຍບາກກໃຊັ້ຫກ
ັ ການດຽວກັນກັບແບບອືື່ນໆທີື່ກວື່າມາ. ນິຍມ
ົ ໃຊັ້ຕື່ ບື່ອນ
ຫຽງຢກ
ວາງເທິງຫງັ ຄາ

ັ້ ນ
ັ ການຕື່ ທີື່ງື່ າຍທີື່ສຸ ດໃຊັ້ສາລັບ
ການຕື່ ແບບຊົນໃຊັ້ໄມ ັ້ປະກົບ: ການຕື່ ແບບນີເປ
ົ ແລະ ຂືື່. ຖັ້າສື່ວນທີື່ຕື່ ຖືກວາງຢູື່ ເທິງໄມ ັ້ໂຕອືື່ນ ໄລຍະທາບ ຂອງໄມ ັ້ປະກົບບື່ ຄວນຈະຕື່ າກວື່າ
ຕື່ ຕົງ, ສີຍວ
ສອງເທົື່າຂອງຄວາມເລິກຂອງໄມ ັ້ ແຕື່ຖັ້າຕື່ ກັນກາງອາກາດ ໂດຍບື່ ມີຫຍັງຮອງຮັບໄລຍະທາບບື່ ຄວນຈະຕື່ າ
ັ ຕາປູ ຫ ື ສະຫກ
ັ ກຽວກໄດັ້
ກື່ ວາສີື່ເທົື່າຂອງຄວາມເລິກຂອງໄມ ັ້ ການຍດໜື່ຽວອາດຈະໃຊັ້ເຫກ
–

ການຕື່ ແບບຊົນ: ການຕື່ ແບບນີ ັ້ ຫົວໄມ ັ້ດັ້ານທີື່ນາມາຕື່ ຈະຕັ້ອງບາກທາງດັ້ານ
ໜັ້າຂັ້າງລະເຄິື່ງ ໄລຍະຂອງຮອຍບາກຈະເທົື່າກັບເຄິື່ງໜື່ ງຂອງເສົາ ແລະ ເສົາຈະຕັ້ອງບາກເລິກລົງໄປເຄິື່ງໜື່ ງ
ັ້
ັ ຕາປູ ຕອກເພືື່ອຍດໄມ ັ້ໃຫັ້ຕດ
ິ ກັບເສົາ ແລະ
ຂອງຄວາມໜາຂອງໄມ ັ້ທີື່ຈະນາມາຕື່ ເຊັື່ນກັນ. ຈາກນັນໃຫັ້
ໃຊັ້ຫກ
–

ັ ຕະປູທື່ ໃຊັ້
ີ ຄວນມີຂະໜາດ 10 Cm ໂດຍຕອກຂັ້າງລະ 3 ໂຕ ການຕອກຕະປູ ຄວນລະວັງຫົວໄມ ັ້ເພາະ
ເຫກ
ັ້
ອາດຈະແຕກໄດັ້ງື່າຍ. ດັື່ງນັນຄວນໃຊັ້
ສະວື່ານເຈາະນາໄປ ປະມານ 5 Cm ກື່ ອນແລັ້ວຈື່ ງຕອກ

– ການຕື່ ຊົນແບບຫາງປາ: ແບບນີ ັ້ ແມື່ ນເໝືອນກັບການຕື່ ແບບທາມະດາ ດັື່ງ
ັ ຢກ
ັ ຮູ ບຫາງປາ ເຊິື່ງຫາງປາບື່ອນຫົວໄມ ັ້ທັງສອງຂັ້າງຈະຕັ້ອງສວມ
ເຊັື່ນ ໃນແຕື່ຫົວໄມ ັ້ດັ້ານທີື່ບາກຈະເຮັດເປນ
ັ້ ນພດີ ຈາກນັນໃຫັ້
ັ້
ັ້ ບເສົາ ສາລັບວິທກ
ັ ຕະປູບື່ ເກີນ 2 ໂຕ ຕອກຍດເຂົາກັ
ີ ານຕອກຍດ ແລະ
ໃຫັ້ເຂົາກັ
ໃຊັ້ເຫກ

ັ້
ັ ຕະປູກເຊັື່ນດຽວກັບການຕື່ ຊົນແບບທາມະດາ ແຕື່ການຕື່ ແບບນີຈະໃຫັ້
ຂະໜາດຂອງເຫກ
ຄວາມແຂງແຮງດີ
ັ້ ບເສົາເຊັື່ນ
ກວື່າ ແລະ ເໝາະສົມກັບວຽກງານຕື່ ສື່ວນທີື່ບາກຝງັ ເຂົາກັ
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ການຕື່ ໄມ ັ້
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ບົດທີ 4

ການເຊືື່ອມແກັສ ແລະ ການຈອດໄຟຟາັ້
ຈຸດປະສົງ

ເພືື່ອໃຫັ້ນັກສກສາສາມາດ
1.
ອະທິບາຍເຄືື່ອງຈອດແກັສ ແລະ ເຄືື່ອງຈອດໄຟຟາັ້ ໄດັ້
2.
3.

ສາມາດຈອດແກັສໄດັ້
ສາມາດຈອດໄຟຟາັ້ ໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
4.1

ັ້ າເນີດຄວາມຮັ້ອນຂອງວຽກຈອດແກັສ
ຕົນກ
ກ.

ໄດັ້ຈາກຄວາມຮັ້ອນຂອງແປວໂດຍການພາຂອງແຮງດັນແກັສ ແລະ ການແຜື່ລັງສີ ທາງອາ
ັ ຕົວນາຄວາມຮັ້ອນສະພາບ
ັ ແລະ ຕື່ອນເຫກ
ັ (ໜັ້າຂອງແຜື່ນເຫກ
ັ ) ເຮັດໜັ້າທີື່ເປນ
ກາດກະທົບໃສື່ຜິວເຫກ
0
ື ກຕື່ ອນເຫກ
ັ ກໄດັ້ຮັບນ ັ້ອຍລົງຕາມລາດັບ
ຄວາມຮັ້ອນຂອງແປວສູ ງປະມານ 3,200 c ແລະ ເປອ
ັ້
ື່ າເກົື່າຄວາມຮັ້ອນກແຜື່
ຂ. ທາງກົງກັນຂັ້າມ ຄວາມຮັ້ອນຂອງແປວ Gas ແຮງຫາຍຂນກວ
ຫາຍຂນັ້ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາກາລັງຈອດຕັ້ອງໃຊັ້ເວລາ ການເຊືື່ອມແກັສ ຈື່ ງບື່ ເໝາະກັບການຈອດຕື່ ອນ
ັ້ ອ
ັ ການສີນເປ
ື ງຫາຍແຕື່ເໝາະສົມກັບຕື່ ອນເຫກ
ັ ໜາ ເພາະເປນ
ັ ບາງໆ ຄື: ຖັງລົດ, ທື່ ລົດ
ເຫກ
ຄ.

ັ ຕັ້ອງຈອດແກັສ (Gas) ກັບເຫກ
ັ
ັ ໜາກຕິດໄດັ້ໂດຍການປາດແຄມເຫກ
ັ ເປນ
ຖັ້າວື່າຈາເປນ
ັ ໄປໄດັ້ ແຕື່ວື່າຄອງຈອດອາດແຕກຄາບແຕື່ແຜື່ນເຫກ
ັ ຍັງເໝືອນ
ຮູ ບຕົວ X ແລັ້ວເຊືື່ອມຖົມຫາຍໆ ເທືື່ອກເປນ
ເດີມ ຈຸດບົກຜື່ອງໃນການຈອດດັ້ວຍແກ໊ສ (OA) ຂອບປາຍຕື່ ອນງານທີື່ຈອດ ແລະ ປາຍສຸ ດທັ້າຍທີື່ເຊືື່ອມ

ັ້ ບຕະຫອດໂດຍສະເພາະ, ການຈອດຕື່ ອນເຫກ
ັ ມູມຄົມຂາດແວື່ງເປນ
ັ ຮອຍ ບັນຫານີພົ
ັ ບາງໆ. ນອກ
ແລັ້ວເປນ
ັ້ ແວື່ງ
ຈາກບື່ ມີມູມດັື່ງເດີມແລັ້ວ ໂລຫະທີື່ຫອມລະລາຍນີ.ັ້ ອາດນ ັ້ອຍລົງໄປເກາະຢູື່ ດັ້ານລຸື່ ມ. ຖັ້າບື່ ດັື່ງນັນກ
ຂາດໄປເລີຍ
–
–
–

ັ ຮູ ໃນເວລາຈອດ
ັ ທະລຸ ເປນ
ຕື່ອນເຫກ

–

ລວດຈອດເກາະຕິດວັດຖຸສະເໝີ

–
ສາຍເຫດ:
1)
ັ
ຕື່ ອນເຫກ

ັ ຂາດແວື່ງ
ຂອບປາຍຕື່ອນເຫກ
ຄອງເຊືື່ອມບື່ ຊືມລົງເລິກ

ັ ສະນະກ ັ້ວາງ, ແຄບ, ບື່ ເທົື່າກັນ
ຄອງຈອດມີລກ

ັ້
ຕາແໜື່ງຂອງຫົວຈອດບື່ ຖືກຕັ້ອງໃນເວລາກາລັງຈອດ ປາຍແປວໄຟຊັນໃນເທິ
ງຂອບຂອງ

27

ັ ເຮັດໃຫັ້ປາຍຂອບ
2) ແຮງດັນຂອງແປວໄຟທີື່ພຸື່ ງໄປດັ້ານໜັ້າຫາຍ ຫ ື ໃກ ັ້ກັບຂອບຕື່ ອນເຫກ
ັ ຫື່ ຽມ
ັ ບື່ ເປນ
ຕື່ ອນເຫກ
ກ.

ການຕັດດັ້ວຍແກັສ Gas (OA)

ີ ານ ໂດຍການໃຊັ້ເຄືື່ອງມືຕື່າງກັນເຊັື່ນ
ວຽກຕັດໂລຫະຈະເຮັດໄດັ້ດວັ້ ຍຫາຍວິທກ
ວື່າ: ການຕັດດັ້ວຍການເຈາະ, ການຕັດ, ເລືື່ອຍດັ້ວຍມື, ດັ້ວຍຕະໄບ, ການຕັດດັ້ວຍເຄືື່ອງຈັກ ແລະ ການຕັດ
ັ້ ື່ ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸ, ລັກສະນະ
ັ້ ນຢູ
ດັ້ວຍແປວແກ໊ສ. ການເລືອກໃຊັ້ວິທໃີ ດ ແລະ ເຄືື່ອງມືແນວໃດນັນຂ
ັ້ ື່ ວນປະກອບອືື່ນໆ
ຂອງໜັ້າວຽກ ແລະ ສີນສ

ັ ວິທກ
ີ ານໜື່ ງທີື່ໃຊັ້ໃນວົງການອຸ ດສາຫະກາຢື່າງກ ັ້
ການຕັດດັ້ວຍແກັສ (gas) ເປນ
ີ ມັດ - 200 Cm ໄດັ້ໂດຍບື່ ມີບນ
ັ ຫາໃດໆເລີຍ. ການຕັດ
ວາງຂວາງ. ສາມາດຕັດໂລຫະທີື່ໜາແຕື່ 0,5ມີລແ
ັ ການຕັດໂລຫະໃຫັ້ຂາດຈາກກັນ. ໂດຍການໃຊັ້ແປວແກັສ (gas) ໃຫັ້ຄວາມ
ໂລຫະດັ້ວຍແກັສ (gas) ເປນ
ັ້
ື
ຮັ້ອນແກື່ ສີນງານບ
ລິເວນທີື່ຕັ້ອງການຈົນເຖິງ ຄວາມຮັ້ອນສູງເຖິງຈຸດເປື່ ອຍແລັ້
ວພົື່ນແກັສ ທີື່ມີແຮງດັນສູ ງ
ັ້ ື່ ຈຸດຕັ້ອງການຕັດນັນ.
ັ້ ແກັສ ອົກຊີແຊນ (gas O2) ທາປະຕິກລ
ັ ອ໊ ອກໄຊ (OXY)
ິ ຍ
ິ າທາງເຄມີເປນ
ເຂົາໃສ
ົ
ົ ຊີ (O2) ຈະເປື່ າໂລຫະຂາດອອກຈາກກັ
ແຮງດີອກ
ນ
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ອຸ ປະກອນການຈອດແກັສ
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4.2

ການຈອດໄຟຟາັ້
4.2.1

ກະແສໄຟຈອດ

ັ :ັ້
ຄວາມຕັ້ອງການຂອງແຫື່ ງກະແສໄຟຈອດໂດຍທົື່ວໄປມີດື່ ງນີ
ແຮງດັນຕື່ າ (15-80V) ໃນກະແສໄຟຈອດ. ແມື່ ນຕັ້ອງການແຮງດັນຕື່ ແຕື່ວື່າກະແສ

ັ້ ງ. (ແຕື່ 25-500 A)
ຄວາມເຂັມສູ
ັ້
–
ເຄືື່ອງຕິດຕັງກະແສ
–

ຄວາມປອດໄພຂອງວົງຈອນກະແສຈອດ

ກ. ຊະນິດຂອງຕູ ຈັ້ ອດ
ັ້
–
ເຄືື່ອງຈອດແບບໝແປງ
–
–

ເຄືື່ອງຈອດແບບດັດກະແສ
ເຄືື່ອງຈອດແບບກາເນີດກະແສ

ັ້
ຂ. ເຄືື່ອງຈອດແບບໝແປງ
(Electricweldingmachines).
ັ ສຽບໄຟສາຍຈອດ (ເປນ
ັ ສາຍໄຟບວກ)
–
ປກ

ິ -ເປດ
ີ
ສະວິດ, ປດ
ັ້
ັ ແຮງ
–
ໝແປງ
(ໄຟ 1 ເຟດ). ມີໜາັ້ ທີື່ຄື: ປຽື່ນແຮງດັນສູງຈາກຕາຂື່າຍເປນ
ັ ໄຟສູງໃນການຈອດ
ດັນໃນການຈອດ ແລະ ປຽື່ນກະແສຕື່ າໃນຕາຂື່າຍ, ເປນ
ັ້
ັ ກະແສໄຟ)
–
ແກນຕັງກະແສໄຟຈອດ
(ເຄືື່ອງປບ
–

–
–
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ັ ສຽບ (ສາຍໄຟຈອດ)
ຫົວປກ
ັ ສຽບສາຍດິນ (ສາຍມັດ)
ຫົວສຸ ບປກ

ອຸ ປະກອນການຈອດໄຟຟາັ້
4.2.2

ແຫື່ ງກະແສໄຟຈອດ (Tranformator)
ັ້
ັ ກະແສໄຟຟາັ້ ສະຫບ
ັ (AC)
1) ເຄືື່ອງຈອດໝແປງ
(tranrormator) ໃຫັ້ເປນ
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ກ.

ຂ.

ັ້
ຂດີ
–

ັ (Fe)
ບື່ ເກີດສະໜາມແມື່ ເຫກ

–

ການປະກອບສັ້າງງື່ າຍດາຍ

–

ລາຄາຖືກ

–

ື ກຫຸ ມ
ັ້ ຈາພວກດື່າງ
ບື່ ເໝາະກັບການຈອດໃຊັ້ທູບມີເປອ

–

(Basischem, Electoorde)
ົ ງສຸ ດ
ການຈອດສື່ຽງຕື່ ກະແສໄຟໃຊັ້ເຄືື່ອງຈອດມີແຮງດັນ, ແລື່ນເປື່ າສູ
ັ້ ແຕື່ເຄືື່ອງດັື່ງກື່ າວປະຕິບດ
ັ ບື່ ໄດັ້. ຍ ັ້ອນວື່າເມືື່ອແຮງ
48 v ເທົື່ານັນ.

ັ້
ຂເສຍ

ດັນຕື່ າເຮັດໃຫັ້ການເຜົາໃໝັ້ ແລະອັກບື່ ດີ

2) ເຄືື່ອງຈອດກະແສກົງ (DC), (Rectifier)
ັ້
ກ. ຂດີ
–
ເໝີ
ຂ.

ື ກຫຸ ມ
ັ້ ທຸກປະເພດ, ໄຟສະໝື່ າສະ
ເໝາະກັບການຈອດກັບທູບມີເປອ

ັ້
ຂເສຍ
–

ັ (Fe)
ເກີດສະໜາມແມື່ ເຫກ

ລາຄາສູງ ຫ ື ແພງ
3) ເຄືື່ອງຈອດແບບເຄືື່ອງກາເນີດກະແສ (DC), (Generator)
ັ ເຄືື່ອງເກົື່າແກື່ ສາລັບງານຈອດ Are ເປນ
ັ ກະແສກົງ (DC) ໃນເຄືື່ອງຈອດປະ
ເປນ
ັ້
ກອບມີໝລາກແກື່
ແລະ ເຄືື່ອງກາເນີດມເຕີ ເຮັດດັ້ວຍໄຟຟາັ້ ຫ ື ຈັກ
–
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ີ ານຈອດໄຟຟາັ້
ວິທກ
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4.2.3

ັ້
ສູດການຕັງກະແສໄຟຟ
າັ້ ຈອດ
ັ້ ຕາມສູດເຊິື່ງນາໃຊັ້ຕາມລາຍລະອຽດດັື່ງນີ:ັ້
– ສາມາດຕັງໄດັ້

A = (d – 1) 50
ັ້
ັ້ ໃນດັ້ານພືນຖານ
ັ້
– ນາຍຊື່າງຕັ້ອງເຂົາໃຈ
ແລະ ສັງເກດຂແຕກຕື່
າງຂອງເຄືື່ອງຈອດ,
ັ ແລະ ເຄືື່ອງຈອດດັດກະແສ
ເຄືື່ອງຈອດກະແສກົງ ແລະ ສະຫບ
ັ້
– ການຕື່ ສາຍໄຟຕັ້ອງເຂົາໃຈກົ
ດເກນ ແລະ ມາດຖານໃນການຕື່ ສາຍໄຟເຊິື່ງຕັ້ອງໃຫັ້
ັ້ ື່ ງຊື່າງໄຟຟາັ້ ອາດການົດຂະໜາດສາຍ ແລະ ຫົວປກ
ັ ຜູ ຕັ້ ື່ ໃຫັ້ເທົື່ານັນເຊິ
ັ ສຽບຕື່າງໆໃຫັ້ຜູ ັ້
ຊື່າງໄຟຟາັ້ ສະເພາະເປນ
ັ້
ັ ການຂອງການໃຊັ້
ຈອດຕ ັ້ອງເຂົາໃຈຫ
ກ
4.2.4

ັ້
ັ ການຕັງກະແສໄຟ
ຫກ

ັ ກະແສໄຟໃຫັ້ເໝາະສົມກັບຂະນາດເສັນັ້
ັ້ ອດຕັ້ອງສກສາໃຫັ້ດສ
ີ ມ
ົ ຄວນສາມາດປບ
ຜູ ຈ
ັ້ ບ
ື ກທູບ ແລະ ຕາແໜື່ງທື່າຈອດ, ສາມາດຕັງປ
ັ ກະແສໂດຍຖືກຕັ້ອງ
ຜື່າສູນກາງຂອງທູບ, ຊະນິດເປອ
ັ້
– ການຕັງກະແສໄຟຈອດ
–

ັ້
ສາມາດຕັງຕາມສູ
ດ A = (d – 1) 50

–

ນາໃຊັ້ຕາມລາຍລະອຽດຂອງກັບທູບ

–

ຊະນິດຂອງກະແສ DC ຫ ື ວື່າ AC
ຕື່ າແໜື່ງຂອງຂົວັ້ ບວກ ຫ ື ລົບ

–

–

ກະແສໄຟທີື່ໃຊັ້ 90 – 140 A
ົ ກະຕິ = 140+90/290 = 115 A
ສູ ດກະແສໄຟປກ
ທື່າຈອດຂນັ້

–

ທື່າຂະໜານນອນ PC

–
–

ທື່າເທິງຫົວ PD, PE
ັ້ ງກັນອັນຕະລາຍໃນການຈອດໄຟຟາັ້
ການປອ
–

4.2.5

–
–

ອັນຕະລາຍຈາກແສງອຸ ນຕາໄວໂອເລດໜັ້າມືດຕາລາຍ
ັ ປະກາຍເຮັດໃຫັ້ໜາັ້ ມືດຕາລາຍ-ແສງຈອດ
ເປນ

–
4.2.6

ແສງອິນຟາເລດ - ເຮັດໃຫັ້ຕາບອດ-ມົວ
ັ້ ງກັນ
ອຸ ປະກອນປອ
ັ້ ອງເບິື່ງຜື່ານແກ ັ້ວ
– ສິື່ງຄວນຈາ ບື່ ຄວນເບິື່ງແສງຈອດໂດຍກົງ, ການຈອດທຸກຄັງຕັ້
ກັນ ແສງ, ໜັ້າກາກກັນແສງທີື່ໄດັ້ມາດຕະຖານຖານ
–
–
–
–
–
–

ເມັດໂລຫະ (Spatter) ເຜົາໄໝັ້
ັ້
ສະເກັດ,ຂີຈອດ

ັ້ ງກັນ.ໃສື່ເຄືື່ອງໜັງ,ໃສື່ໜັ້າກາກ,ໃສື່ຖົງມື ແລະ ເກີບໜັງ
ີ ອ
ວິທປ
ັ ຜືນ
ຜິວໜັງຖືກກັດເປນ

ັ ຜິດ
ຄວັນ ເປນ
ັ ອັນຕະລາຍຕື່ ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ກະເພາະອາຫານ
ຄວັນເກີດເປນ
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–

ັ້ ງກັນ. ບື່ ຄວນຫາຍໃຈເອົາອາຍ ແລະ ຄວນຈອດໃນບື່ອນອາກາດຖື່າຍ
ີ ອ
ວິທປ

–

ອັນຕະລາຍຈາກກະແສໄຟ

–

ຈຸດສາຜັດກະແສ

–

ຄີມຈັບທູບກຽມຈອດ
ບື່ອນບື່ ມີເຄືື່ອງກັນກະແສ

ເທສະດວກດີ

–
–
–

ັ ອັນຕະລາຍແກື່ ຊີວດ
ິ ໄດັ້
ເຖິງວື່າກະແສໄຫຜື່ານຄົນຫາຍນ ັ້ອຍປານໃດກື່ ອາດເປນ
ັ້ ນ
ັ ັ້
ກ ັ້າມຊີນປ

ັ້
ື ື່ າ ເຕັນັ້
ເກີດການລົບກວນການເຕັນຂອງຫົ
ວໃຈ. ຫົວໃຈສັື່ນຫວ
ັ້ ງກັນອັນຕະລາຍຂອງການຈອດໃນຫັ້ອງແຄບ
ີ ານປອ
ວິທກ
–

4.2.7

–
–
–
–
–
–

ັ ອະນຸຍາດຈາກຜູ ຄ
ັ້ ວບຄຸ ມ
ໄດັ້ຮບ
ັ້ ງກັນອຸ ປະຕິເຫດ
ຕິດປາັ້ ຍປະກາດ, ປອ
ັ້ ື່ ອງດູດລະບາຍອາກາດ
ຕິດຕັງເຄື

ັ້ ຈັ້ ອດ
ໃຊັ້ໄມ ັ້ ຫ ື ຢາງຮອງພືນຕູ
ັ້
ເຮັດວຽກນາກັນຢື່າງນ ັ້ອຍ 2 ຄົນຂນໄປ
ເຄືື່ອງຈອດຕັ້ອງຢູື່ໃນສະພາບໃຊັ້ການໄດັ້ດີ
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ບົດທີ 5
ັ້
ວຽກງານຊື່າງນາປະປາກະສິ
ກາ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາ ສາມາດ
ເພືື່ອໃຫັ້ນກ
1.
2.
3.
4.

ັ້
ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງວຽກນາປະປາໄດັ້
ັ້
ີ
ນາໃຊັ້ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້ກັ
ບຊື່າງນາປະປາໄດັ້

ັ້
ນາໃຊັ້ອຸ ປະກອນໃຊັ້ກື່ຽວກັບຊື່າງນາປະປາໄດັ້
ັ້
ຜະລິດນາປະປາໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
ັ ຄວາມໝາຍທີື່ກວັ້າງລວມໄປເຖິງທື່ ຊະນິດຕື່ າງໆ, ເຄືື່ອງສຸ ຂະພັນ ແລະ ວັດຖຸ
ວຽກປະປາ ເປນ
ັ້
ອຸ ປະກອນ ຫ ື ສື່ວນປະກອບອືື່ນໆ ທີື່ຊື່ວຍໃນການເອົານາັ້ ຫ ື ຂອງແຫວອືື່ນໆນາເຂົາມາສູື່
ອາຄານຕາມຈຸດ

ັ້
ັ້ າມາໃຊັ້ໃນຊີ
ັ້
ັ ທີ ສື່ວນຫາຍຈະເຂົາໃຈພຽງແຕ
ື່ ການນານາເຂົ
ິ ປະຈາວັນເທົື່າ
ຕື່ າງໆ ທີື່ພັ້ອມຈະນາໃຊັ້ໄດັ້ທນ
ວດ
ັ້ ປະຈຸບນ
ັ້ ື່ ມີຢື່ ູຕາມທາມະຊາດເຊັື່ນ: ແມື່ ນາລ
ັ້ າຄອງ, ໜອງລວມເຖິງນາັ້
ັ ຄົນເຮົາຮູ ັ້ຈັກດັດແປງນາເອົານາທີ
ນັນ.
ັ້
ັ້ ດ
ບາດານ ມາໃຊັ້ໃນການປູ ກຝງັ ໄດັ້ອີກດັ້ວຍ ເຊິື່ງຈະຕັ້ອງໄດັ້ອາໄສວຽກງານຊື່າງນາປະປາທັ
ງໝົ

5.2

ັ້
ີ
ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້ໃນວຽກງານຊື່
າງນາປະປາ

ປາກກາຈັບທື່ (Vises)
ໃຊັ້ໃນການຈັບທື່ ໃນເວລາຕັດ, ຄວັ້ານ ແລະ ເຮັດກຽວ. ປາກກາຈັບທື່ ໂດຍທົື່ວໄປມີຢື່ ູ 2
ີ ກຽວທີື່ປາກເທິງໄດັ້
ື ມ ັ້າທີື່ມີປາກເທິງ ແລະ ປາກລຸື່ ມກົດທື່ ບື່ ໃຫັ້ໝນ
ູ ສາມາດເປດ
ຊະນິດຄື: ແບບບານພັບຫຄ
ັ ໂສັ້ທື່ ວັ
ີ ດແທກໄດັ້ໃຫັ້ແໜັ້ນ ຫ ື ມາຍ
ແລະ ອີກຊະນິດໜື່ ງຄື ຊະນິດທີື່ມີປາກຈັບລຸື່ ມຄົງທີື່ ແຕື່ສາມາດແຕື່ງປບ
ັ້
ັ້ ງໂຕະ ຫ ື ເປນ
ັ ຂາເກັບພັບໄດັ້
ອອກ. ປາກກາທັງສອງຊະນິດນີອາດຕິ
ດຕັງເທິ
1.

2.

ກະແຈຈັບທື່ (Pipe wrenches)
ັ້ ື່ . ຕາມປກ
ົ ກະຕິມຢ
ີ ື່ ູ 3 ຊະນິດຄື:
ໃຊັ້ໃນການໝູນທື່ ແລະ ຂຕ
–
–

ິ ນ
ັ ຫ ື ກະແຈເລືື່ອນໃຊັ້ຂດ
ັ ທື່ ກັບວຽກງານທົື່ວໄປ
ແບບສະຕິລສ
ັ ທື່ ທີື່ມີຜວ
ິ ມັນ
ແບບສະເຕັຟ ຫ ື ສາຍໄນລອນ ໃຊັ້ກບ

ກະແຈໂສັ້: ໃຊັ້ກັບທື່ ປະປາທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍື່
ຄີມຕັດທື່ (Pipe cutter)
ັ ມີ 2 ຊະນິດຄື:
ໃຊັ້ສາລັບຕັດທື່ ໃຫັ້ຂາດອອກຈາກກັນທີື່ໃຊັ້ກນ
–

3.

–

ຊະນິດຄົມຕັດດື່ຽວ

–

ຊະນິດຄົມຕັດສອງໃບ
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4.

ເຄືື່ອງຄວັ້ານທື່ (Reamers)

ມີຫາຍຂະໜາດໃຫັ້ເລືອກໃຊັ້ໄດັ້ຕາມຂະໜາດຂອງທື່
ໃຊັ້ສາລັບຄວັ້ານໃຫັ້ຮອຍດັ້ານໃນ
ັ້ ື່ າທີື່ຄວນ
ຂອງທື່ ທີື່ເກີດຈາກໃບມີດຕັດໃຫຍື່ ຂນເທົ
5.
ເຄືື່ອງເຮັດກຽວ (Tocks and Dies) ມີສື່ວນປະກອບ 2 ສື່ວນດັ້ວຍກັນຄື: ໂຕທີື່ເຮັດ
ັ້
ັ ຊະນິດທີື່ປບ
ັ ໄດັ້ ໂດຍໃຊັ້ກັບທື່ ຫາຍຂະໜາດ ຫ ື ສະ
ກຽວ ແລະ ດັ້າມໝູນ. ໂຕທີື່ເຮັດກຽວນີອາດຈະເປ
ນ
ັ ຊະນິດທີື່ໃຊັ້ກັບທື່ ຫາຍຂະໜາດກສາມາດຖອດປື່ຽນແຂັ້ວໄດັ້ ເຊິື່ງອາດມີທງັ
ເພາະທື່ ຂະໜາດດຽວ ເຮັດເປນ
ກຽວທາງຊັ້າຍ ແລະ ຂວາ
ັ (Hack Saws) ເຄືື່ອງຊະນິດນີ ັ້ ໃຊັ້ສາລັບຕັດທື່
6.
ເລືື່ອຍຕັດເຫກ
7.
8.
9.

ສະໄບ: ໃຊັ້ສາລັບແຕື່ງຮື່ອງກຽວໃນກລະນີກຽວບິື່ນ
ແປງລວດ: ໃຊັ້ສາລັບເຮັດຄວາມສະອາດເສດດິນທີື່ເກາະຕິດກຽວ

ເຄືື່ອງຕັບກຽວທື່ ນາັ້

ຮບູທ ີ 25

5.3

ຈົກ: ໃຊັ້ສາລັບຂຸ ດຂຸ ມທື່

ັ້
ອຸ ປະກອນທີື່ໃຊັ້ໃນວຽກນາປະປາ

ັ້
ື່ ວໄປນິຍມ
ົ ໃຊັ້ມີດື່ ງນີ
ັ :ັ້
ທື່ : ທື່ ນາປະປາໂດຍທົ
ັ້ ນ
ັ້ ອນ. ທື່
ັ ທື່ ເຫກ
ັ ແລະ ນາຮັ້
ັ : ອາດເປນ
ັ ອື່ອນຫ ື ເຫກ
ັ ກ ັ້າໃຊັ້ສາລັບຕື່ ທື່ ນາເຢ
–
ທື່ ເຫກ
ັ້ ຽງ
ັ ເຫກ
ັ ດາຄືບື່ ອາບສັງກະສີເພືື່ອກັນຂີໝັ້
ແກັສ, ທື່ ກົມອາດເປນ
ັ້ ນໆ
ັ້ ວື່າທື່ ໄຟເບີ ຕ ັ້ານ
ີ ມ
ູ ໄີ ນ (Bituminized Fiber Piper) ຫ ື ເອີນສັ
–
ທື່ ໄຟເບີບທ
1.

ັ້
ທານຕື່ ການກັດຮັ້ອນ ແລະ ງື່ າຍຕື່ ການຕິດຕັງສາມາດຕິ
ດ ຫ ື ເຈາະດັ້ວຍເຄືື່ອງຊື່າງໄມ ັ້ທາມະດາເໝາະສາ ລັບ
ັ ທື່ ຝງັ ໃຕັ້ດິນ ເປນ
ັ ທື່ ລະບາຍນາັ້ ຫ ື ຝງັ ປູນ
ເປນ
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ັ້
ທື່ ຊີເມັນ: ເຮັດຈາກເສັນໄຍແອສເບສຕອສ
ແລະ ຊີເມັນປະສົມກັນ ແລະ ອັດດັ້ວຍ
ື່
ັ້ ກເບົາ, ຕິດຕັງງື່
ັ້ າຍ ແລະ ເບົາ. ນິຍມ
ັ ວັດຖຸທແຂງແຮງທົ
ັ ທື່
ີ
ົ ໃຊັ້ເປນ
ກາລັງສູງ ເປນ
ນທານບື່ ເກີດໝັ້ຽງ, ມີນາໜັ
ັ້
ສົື່ງນາປະປາຂະໜາດໃຫຍື່
ຫ ື ລະບົບຂອງການລະບາຍນາັ້
ັ ທີື່ນິຍມ
ົ ໃນປະຈຸບນ
ັ ເຊິື່ງມີທງັ ຊະນິດອື່ອນ ແລະ ແຂງຊະນິດອື່ອນກສາ
–
ທື່ ຢາງ: ເປນ
–

ັ ສະໜິມ
ມາດມ ັ້ວນໄດັ້ ຊະນິດແຂງໃຊັ້ຝງັ ດິນຫ ື ໃນຝາຜະນັງບື່ ເປນ
ັ້
ັ ເບຕົງລັ້ວນຫເື ບຕົງເສີມເຫກ
ັ ທື່ ລະບາຍນາຂະໜາດໃຫຍື່
ັ ໃຊັ້ເປນ
–
ທື່ ເບຕົງ: ອາດເປນ
ັ້
ັ ທື່ ນາປະປາຂະໜາດໃຫຍື່
ັ ຕັ້ານທານແຮງອັດ ໃຊັ້ເປນ
–
ທື່ ເຫກ
ຂອງເທດສະບານ
2.

ສາມທາງ (T - Branches) ໃຊັ້ສາລັບຕື່ ທາງແຍກຂອງທື່ ປະກອບມີຄ:ື
–

ສາມທາງໂຄັ້ງ (Sanitary )

–

ສາມທາງY (Y - Branches ) ມີ 2 ຊະນິດຄື: ສາມທາງ Y 45 ອົງສາ ແລະ

ສາມທາງY 45 ອົງສາ
3.
ຂງັ້ 45 (Street ell) ໃຊັ້ຕື່ ທື່ ທີື່ວາງແນວໂຄັ້ງ
ັ້ ື່ ລຸ ດໃຊັ້ສາລັບຕື່ ທື່ ທີື່ລຸ ດຈາກຂະນາດໃຫື່ຍ, ເປນ
ັ ຂະນາດນ ັ້ອຍລົງ. ມີ
4.
ສີື່ທາງ (cross) ຂຕ
2 ແບບດັ້ວຍກັນ ເຊັື່ນ:
–
–
5.
6.
8.
9.

ຫົວຈຸກ: (Plugs) ມີຢື່ ູ 2 ຊະນິດຄື: ແບບກຽວໂຕຜູ ັ້ ແລະ ແບບກຽວໂຕແມື່ ໃຊັ້ສາລັບ

10.

ັ້ (Valve) ເຮັດໜັ້າທີື່ປດ
ັ້
ັ້
ິ - ເປດ
ີ ນາຕາມຈຸ
ື່ າງໆ
ປະຕູ ນາ:
ດຕື່ າງໆເຊັື່ນ: ເຂົາອາຄານຕ
ື່
ື່
ັ້ (Faucets) ເຮັດໜັ້າທີປດ
ັ້
ື່ ທີຈະນາໄປໃຊັ້ໃນວຽກ
ິ -ເປດ
ີ ນາຕອນປາຍຂອງທ
ກ໊ອກນາ:

ັ້ ື່ ກັນໄດັ້
ກຽວເຂົາຕ
ອັດປາຍຂອງທື່
11.
ງານ
12.
13.

ງານດັື່ງນີ:ັ້

ັ ຂຕັ້ ື່ ກຽວຢູື່ດັ້ານນອກ ມີກຽວ 2 ດັ້ານ
ນີບເບີນ: (Nipple): ເປນ
ັ້ ື່ ຊືື່: (Coupling): ມີກຽວໂຕແມື່ ຢູື່ ດັ້ານໃນໃຊັ້ຕື່ ທື່ ທີື່ຢູື່ໃນແນວຊືື່
ຂຕ

ຂງັ້ : (Elbows) ໃຊັ້ຂຕັ້ ື່ ປື່ຽນທິດທາງມີຂງັ້ 90 ອົງສາ ແລະ 45 ອົງສາ
ັ ຂຕັ້ ື່ ຊະນິດໜື່ ງ ທີື່ໃຊັ້ຕື່ ໃນແນວຊືື່ 2 ທື່ ທີື່ບື່ ສາມາດໝູນ ຫ ື ຫັນ
ຢູ ນຽນ: (Union ) ເປນ

7.

5.4

ແບບກຽວໃນ (Reducer)
ັ້ ື່ ບຸ ສຊິື່ງ (Bushing)
ແບບຂຕ

ັ້ ຽງ ແລະ ກັນຮົື່ວ
ັ້ ນ:ໃຊັ້ສາລັບທາຂຕັ້ ື່ ຕື່ າງໆ ເພືື່ອກັນຂີໝັ້
ສີນາມັ
ັ້ ໃຊັ້ສາລັບຫັນກຽວ ໃນກລະນີກນ
ັ ຮົື່ວ ຫ ື ຊິມ
ເທບຄຽນທື່ ນາ:

ັ້
ີ ານເຮັດນາປະປາ
ວິທກ

ັ້
ັ້
ັ
ການເຮັດວຽກນາປະປານັ
ນັ້ ມີລະບົບການເຮັດວຽກເພືື່ອໃຫັ້ນາສະອາດ
ມີລະບົບການປະຕິບດ
1.

ັ້
ັ້ ື່ ໂຮງສູ ບນາັ້
ື່ ງນາັ້ ຫ ື ໜອງຈາກເຄືື່ອງດູດນາທີ
ໂດຍການດູດນາຈາກແຫ
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ັ້ ື່ ຖືກດູດຈາກເຄືື່ອງດູດນາຂັ
ັ້ ນທ
ັ້ າອິດ ກຈະເຂົາໄປໃນຖັ
ັ້
ົ ຕະ ກອນ, ຖັງ
ນາທີ
ງເພືື່ອເຮັດໃຫັ້ຕກ
ັ້
ື່
ື່
ື່
ັ້
ັ້
ັ້
ັ ຖັງລວມ ຈະມີເຄືອງກວນນາັ້ ເຊິງເຮັດໃຫັ້ນາສະອາດຍິ
ນີເປນ
ງຂນ ຕະກອນກຈະຕົກລົງຊື່ອງຕະ ກອນນາໃສ
ກຈະໄຫໄປອີກດັ້ານໜື່ ງ
2.

ັ້ ື່ ໃສຈາກຖັງ ເພືື່ອເຮັດໃຫັ້ຕກ
ັ້ ງຕອງ, ຖັງຕອງກຈະຊື່ວຍ
ົ ຕະກອນແລັ້ວກຈະໄຫເຂົາຖັ
ນາທີ
ື່ ງຂນັ້ ເພືື່ອພັ້ອມທີື່ຈະນາໄປໃຊັ້ໄດັ້
ັ້ ກຕະກອນຂັນສຸ
ັ້ ດທັ້າຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫັ້ນາໃສຍິ
ັ້
ເຮັດໃຫັ້ນາຈົ
ັ້ ື່ ຜື່ານການຕອງແລັ້ວກຈະນາໄປເກັບໄວັ້ທື່ ຖັ
ັ້
ີ ງເກັບມ ັ້ຽນນາໃສ
4.
ນາທີ
ພັ້ອມທີື່ຈະນາ ໄປໃຊັ້
3.

ັ້ ງສູ ງຕື່ ໄປ ທີື່ຖັງສູ ງກຈະມີເຄືື່ອງມືປະສົມ ຄລິນ ໃນນາແບບອັ
ັ້
ວຽກງານໄດັ້ ໂດຍດູດຂນຖັ
ດຕະໂນມັດເພືື່ອຈະ
ັ້ ລນ
ັ້ ໝດ
ິ ຊີຕື່າງໆ ທີື່ປະສົມກັບນາໃຫັ້
ົ ໄປ
ກາຈັດເຊືອຈຸ

ຮູ ບທີ 26

ັ້
ອຸ ປະກອນນາປະປາ
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ບົດທີ 6
ສື່ວນປະກອບລະບົບການເຮັດວຽກ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພືື່ອໃຫັ້ນກ

1.

ຮູ ັ້ຈັກສື່ວນປະກອບຂອງລົດໄຖນາເດີນຕາມ

2.

ັ ການບາລຸ ງຮັກສາລົດໄຖນາເດີນຕາມໄດັ້
ຮູ ຈັ້ ກ
ສາມາດຂັບເຄືື່ອນ ແລະ ນາໃຊັ້ໄຖ, ຄາດໄດັ້

3.

ັ້
ເນືອໃນ
6.1

ສື່ ວນປະກອບຂອງລົດໄຖນາເດີນຕາມ

ັ ຕື່ າງກັນແຕື່
ສື່ວນປະກອບຂອງລົດໄຖນາເດີມຕາມ ສື່ວນໃຫື່ຍຈະມີຮູບຮື່າງລັກສະນະຄັ້າຍຄືກນ
ື່
ື່
ັ້ ະລິດ ແລະ ຄວາມນິຍມ
ົ ຂອງຊາວກະສິກອນໃນທັ້ອງຖິນ ແນວໃດກຕາມ
ຂະໜາດ ເຊິງປື່ຽນແປງໄປຕາມຜູ ຜ
ສື່ວນປະກອບທີື່ສາຄັນຂອງລົດໄຖນາເດີນຕາມໄດັ້ແກື່

ໂຄງຈັບເຄືື່ອງຈັກລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ັ ຕົວເຊືື່ອມຕິດກັບຫັ້ອງເຟອ
ື ງ (ເກຍ) ແລະ ເປນ
ັ ທີື່ວາງຕາແໜື່ງ
ໂຄງຈັບເຄືື່ອງຈັກເປນ
ັ້ ື່ ງ ເຄືື່ອງຈັກທີື່ຕິດຕັງຢູ
ັ້ ື່ ເທິງແທື່ນເຄືື່ອງສາມາດເລືື່ອນໄປມາໄດັ້
ຂອງເຄືື່ອງຈັກໂດຍມີແທື່ນເຄືື່ອງຮັບອີກຊັນໜ
ເມືື່ອມາຍນ໊ອດຈັບ.
6.1.1

6.1.2

ເຄືື່ອງຈັກລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ັ້ າລັງໃນການຂັບເຄືື່ອນ
ັ ຕົນກ
ເຄືື່ອງຈັກທີື່ໃຊັ້ເປນ

ລົດໄຖເດີນຕາມສື່ວນໃຫຍື່ ໃຊັ້ເຄືື່ອງ
ັ ເຄືື່ອງຈັກທີື່ນິຍມ
ົ ໃຊັ້ຫາຍ ເພາະ
ຈັກທີື່ມີຂະໜາດ 5 - 8 ແຮງມ ັ້າ ຫ ື 8 - 12 ແຮງມ ັ້າ ເຄືື່ອງຈັກກາຊວນເປນ
ັ້ ນກື່ ຖືກ ສາລັບເຄືື່ອງຈັກທີື່ວາງຢູື່ ເທິງໂຄງຈັບ
ເຄືື່ອງຈັກກາຊວນມີຄວາມທົນຕື່ ການໃຊັ້ງານໜັກ, ຄື່ານາມັ
ັ້
ື່ ງ, ຍານຂອງສາຍ
ັ ຕັງຄວາມເຄັ
ເຄືື່ອງຈັກສາມາດເລືື່ອນໄປມາໄດັ້ຕະຫອດ ເພືື່ອຄວາມສະດວກໃນການປບ
ື ງ (ເກຍ)
ພານທີື່ສົື່ງກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປຫາຫັ້ອງເຟອ
ື ງ (ເກຍ) ລົດໄຖນາເດີນຕາມ
6.1.3
ຫັ້ອງເຟອ
ັ້
ື ງ ເຮັດໜັ້າທີື່ທົດກາລັງທີື່ສົື່ງມາຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປໝູນລໂດຍອາໄສເຟ
ື ງ ແລະ
ຫັ້ອງເຟອ
ອ
ັ້ ຕະ
ື ງພຽງຢື່າງດຽວ ແຕື່ລະບົບເຟອ
ື ງ ແລະ ໂສັ້ທື່ ໃຊັ້ໄປດົ
ັ ຕັງໂສັ້
ີ
ໂສັ້ ຫ ື ເຟອ
ນໆໂສັ້ຈະຍານຕັ້ອງມີການປບ
ັ້ ງເຮັດໃຫັ້ຫ ັ້ອງເກຍໃຫຍື່ ແຕື່ ຂດີ
ັ້ ຄລ
ື າຄາຖືກ
ຫອດ ນອກຈາກນັນຍັ
6.1.4

ສາຍພານລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ັ ສື່ວນປະກອບທີື່ສາຄັນໃນການສົື່ງກາລັງອອກຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປຫາຫັ້ອງ
ສາຍພານ ເປນ
ັ້
ື ງ ຜື່ານຫົວມູື່ ເລື່ ອາດຈະເກີດຂນລະຫວ
ື່ າງສາຍພານກັບມູື່ ເລື່ ສື່ວນມູື່ ເລື່ ມັນສາມາດປື່ຽນອັດຕາທົດ
ເຟອ
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ື ງໄດັ້ 2 ຂະໜາດຄື: ທົດຮອບຊັ້າສາລັບໄຖ, ທົດຮອບໄວສາລັບການ
ຮອບລະຫວື່າງເຄືື່ອງຈັກ ກັບຫັ້ອງເຟອ
ຂົນສົື່ງ ຫ ື ເຄືື່ອນຍ ັ້າຍ
6.1.5

ຄັນບັງຄັບລົດໄຖນາເດີນຕາມ

ັ ໃຊັ້ສາລັບບັງຄັບທິດທາງເຊິື່ງຢູື່ຕິດ
ຄັນບັງຄັບ ສາຄັນສາລັບລົດໄຖເດີນຕາມຄື: ມືຈບ
ັ້ ກຈະຫັກ ຫ ື ເປື່ເພກື່ ອນສື່ວນອືື່ນ ໂດຍສະເພາະລົດ
ື ງ ໂຄງຈັບນີມັ
ປາຍໂຄງຈັບທີື່ຕື່ ອອກມາຈາກຫງັ ຫັ້ອງເຟອ
ໄຖເດີນຕາມປະເພດພັກລັ້ຽວເຊິື່ງຕັ້ອງໃຊັ້ແຮງສູງເວລາລັ້ຽວ ເພາະສະນັນັ້ ໂຄງຈັບນີຈັ້ ື່ ງຍາວກວື່າປະເພດອືື່ນ
ັ້ ື່ ນ ັ້ອຍບື່ ສະດວກ
ັ ເຫດໃນການໃຊັ້ໃນຂະໜາດເນືອທີ
ັ ລົດໄຖປະເພດບິດລັ້ຽວກຈະມີສາຍ
ເຊິື່ງເປນ
ຖັ້າເປນ
ັ້ ນມາ
ັ້
ັ ລົດໄຖປະເພດມີເກຍກຈະມີຄນ
ັ ຖັ້າເປນ
ັ ເກຍເພີມຂ
ແລະ ກ ັ້ານບິດລັ້ຽວຢູື່ ທີື່ມືຈບ
ສາລັບສື່ວນປະກອບ
ັ້
ື່ ງຄືກນ
ັ້ ນຖານເຊິ
ັ ກມີຄນ
ັ ເລັື່ງເຄືື່ອງຈັກ ແລະ ຄັນດງລູກເຕະສາຍພານ
ຂັນພື

ັ້ ດໄຖນາເດີນຕາມ
ລລົ
ັ້ ກຢື່າງໜື່ ງວື່າ ຕີນ
ັ້ ດໄຖເດີນຕາມ ເປນ
ັ້ ື່ ເຮັດດັ້ວຍເຫກ
ັ້ ນອີ
ັ ລທີ
ັ ມີແຜື່ນຄີບຢູື່ ລຸື່ ມລເອີ
ລລົ
ັ້ ງຊື່ວຍບື່ ໃຫັ້ລົດໄຖຈົມ
ັ ແຜື່ນຄີບເຊິື່ງເຮັດໜັ້າທີື່ຄອດດິນບື່ ໃຫັ້ມືື່ນໃນເວລາເຮັດວຽກ, ນອກຈາກນັນຍັ
ເປດ
ັ້
ັ້ ກ
ົ ລເຫ
ັ ນີເໝາະສ
ຫ ື ຄາໃນເວລາເຮັດວຽກໃນດິນຫື່ ມ
າລັບວຽກໃນນາ ຖັ້າໃຊັ້ວຽກໃນສວນລົດຈະສະເທືອນ
6.1.6

ັ້ າຈະໃຊັ້ວຽກໃນສວນ ຫ ື ເດີນທາງກຄວນໃຊັ້ລຢາງ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ເມືື່ອຍໄວ ດັື່ງນັນຖັ້
ຫາຍ ເຮັດໃຫັ້ຜູຂ
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6.2

ັ້ ດໄຖນາເດີນຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງລລົ

ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງລົດໄຖນາເດີນຕາມ
6.2.1

ລະບົບເບກລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ັ ເບກຊະນິດ (drum brak) ມີໄວັ້ເພືື່ອຢຸ ດ ຫ ື ຕັ້ອງການ
ລະບົບເບກ ຂອງລົດໄຖເປນ
ັ້ ື່ ອຈະປື່ຽນເກຍທຸກຄັງຈະຕັ້
ັ້
ື ງພາຍໃນຫັ້ອງເກຍສະນັນເມື
ປື່ຽນເກຍ
ເນືື່ອງຈາກສຸ ດເຟອ
ອງເບກລົດໄຖເສຍ
ັ ການກັນເຟອ
ື ງກະແທກກັນ ເຊິື່ງອາດຈະເຮັດໃຫັ້ແຂັ້ວເຟອ
ື ງຫັກເສຍຫາຍໄດັ້
ກື່ ອນ ເພືື່ອເປນ
ັ ການເຮັດວຽກຂອງເບກ
– ຫກ
ເມືື່ອຕັ້ອງການຍຸ ດລົດໃຫັ້ດງຄັນຄາດກັບມາທີື່ຕາ
ັ ຊຸດດຽວກັບ
ແໜື່ງ (ຢຸ ດ) ກົນໄກຂອງຊຸດເບກ ຈະໄປດງໃຫັ້ແຂນລູກບັ້ຽວຈະເຄືື່ອນໄປຕາມລູກບັ້ຽວທີື່ເປນ
ັ ຟກ
ັ ເບກທີື່ຈັບຢູື່ກັບລູກບັ້ຽວທັງສອງຂັ້າງກຈະອັ້າອອກ ກາບເບກທີື່ຕິດຢູື່ ກັບຟກ
ັ
ແຂນລູກບັ້ຽວ ກຈະຕິດເປນ
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ເບກກຈະໄປຕິດຢູື່ ກັບຈານເບກໝູນເພົາເບກສວມຢູື່ ກັບຈານເບກກຈະຢຸ ດໝູນ ລົດກຈະຢຸ ດໄດັ້ຕາມຄວາມ
ົ ຄັນຄາດມາຕາແໜື່ງ (ປດ
ົ ) ສະປງິ ເບກ ກຈະດງຟກ
ັ ເບກໃຫັ້ຍຸ ບ
ຕ ັ້ອງການ, ເມືື່ອບື່ ຕັ້ອງການຢຸ ດລົດ ໃຫັ້ປດ
ັ້
ເຂົາກາບເບ
ກກຈະບື່ ຕິດກັບຈານເບກ ເພົາເບກກຈະໝູນ, ລົດໄຖນາກຈະເຄືື່ອນທີື່ໄດັ້
6.2.2

ລະບົບຄາດລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ຄາດມີໜ ັ້າທີື່ຕັດ ແລະ ຕື່ ກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປຊຸດເກຍຂອງລົດໄຖນາເດີນຕາມເພືື່ອ

ັ້
ົ ເກຍ ສາລັບຄາດຂອງລົດໄຖນາເດີນຕາມເປນ
ັ ແບບຄາດ
ື ອດລົດຢູື່ກັບທີື່ໂດຍບື່ ຕັ້ອງປດ
ງື່ າຍຕື່ ການເຂົາເກຍຫ
ຈ
ຫາຍແຜື່ນປະກອບຢູື່ ໃນຊຸດມູື່ ເລື່
6.2.3 ລະບົບສົື່ງກາລັງຂອງລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ັ ແບບໃຊັ້ເຟອ
ື ງ ແລະ ມີຄວາມ
ີ ານສົື່ງກາລັງເປນ
ລົດໄຖນາເດີນຕາມອອກແບບໃຫັ້ມກ

ໄວໃຫັ້ເລືອກໃຊັ້ຕາມຄວາມຕັ້ອງການຄື:
–

ເດີນໜັ້າ 3 ເກຍ

ຖອຍຫງັ 1 ເກຍ
ັ ແບບເຟອ
ື ງເລືື່ອນເຂົາັ້ ເຊິື່ງປະກອບດັ້ວຍເພົາ
ການເລືອກປື່ຽນຄວາມໄວຂອງລົດໄຖເປນ
ັ້ ື່ ງຈັດເປນ
ື ງຖອຍ 1 ເພົາ ສະນັນຈ
ັ ລົດປະເພດຫາຍເພົາ
ສົື່ງກາລັງ 6 ເພົາ ແລະ ເພົາເຟອ
–

6.3

ການບາລົງຮັກສາລົດໄຖນາເດີນຕາມ

ກື່ ອນໃຊັ້ງານຄວນກວດເບິື່ງເຄືື່ອງຈັກທຸກຄັງັ້ ເພືື່ອໃຫັ້ເຄືື່ອງຈັກຢູື່ ໃນສະພາບທີື່ພັ້ອມຈະໃຊັ້ງານໄດັ້
ັ້
ັ ດັື່ງລຸື່ ມນີ:ັ້
ຢື່າງມີປະສິດທິດພາບ ໂດຍມີຂປະຕິ
ບດ
ັ້ ງ
ັ້ ນເຊືອເພີ
6.3.1
ກວດເບິື່ງນາມັ
ັ້ ງຄວນເຕີມເຕັມຖັງ
ັ້ ນເຊືອເພີ
ນາມັ

ັ້ ງໜັ້ອຍຄວນເຕີມໃຫັ້ເຕັມຖັງ
ັ້ ນເຊືອເພີ
ຖັ້າວື່ານາມັ
ັ້ ງ ໂດຍຜື່ານການຕອງ ເພືື່ອ
ເສຍກື່ ອນ ການເຕີມໃຫັ້ເຕີມດັ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ເພືື່ອບື່ ໃຫັ້ເຕັມຈົນລົນຖັ
ື່ ປນ
ັ້ ງເຊິື່ງອາດຈະເຮັດໃຫັ້ເກີດການອັດຕັນໃນທື່ ທາງເດີນນາມັ
ັ້ ນເຊືອເພີ
ັ້ ນໄດັ້
ື ັ້
ົ ຢູື່ ກັບນາມັ
ຕອງສິື່ງເປະິ ເປອນທີ
ັ້ ນຫື່ ລືື່ນ (ນາມັ
ັ້ ນເຄືື່ອງ) ລົດໄຖນາເດີນຕາມ
6.3.2 ການກວດເບິື່ງນາມັ

ັ້ ນຫື່ ລືນໃນອື່າງນາມັ
ັ້ ນລື່ ລືື່ນ
ັ້ ນ
ນາມັ
ຄວນຢູື່ ໃນລະດັບທີື່ພດີຂອງກ ັ້ານວັດແທກນາມັ
ັ້
ັ້ ນຂນມາ
ັ້ ນຫື່ ລືື່ນຕື່ າກວື່າລະດັບ ຄວນເຕີມໃຫັ້ໄດັ້ລະດັບພດີ ແລະ
ເມືື່ອດງກ ັ້ານວັດແທກນາມັ
ຖັ້າວື່ານາມັ
ັ້ າມັ
ັ້ ນຫື່ ລືື່ນບື່ ພ ຫ ື ໜັ້ອຍເກີນໄປ ປານ
ັ້ ນຫື່ ລືື່ນກບື່ ສາມາດຊີດນາມັ
ັ້ ນ
ລະວັງຢື່າໃຫັ້ເກີນຂີດທີື່ການົດໄວັ້ ຖັ້ານາມັ
ັ້ ື່ ວນຕື່າງໆ ພາຍໃນເຄືື່ອງຈັກໄດັ້ເຊັື່ນ: ເພົາຂວ
ັ້ ື່ ຽງ, ກະບອກສູ ບ, ລູກບັ້ຽວ, ຮາວຫນ
ິ ໄດັ້ເຕັມທີື່
ໄປລື່ ລັ້ຽງສິນສ
ັ້ ນຫື່ ລືື່ນຈາເປນ
ັ ສິື່ງທີື່
ົ ເສຍຕື່ ເຄືື່ອງຈັກຫາຍ ອາດທາໃຫັ້ລູກສູ ບຕິດ ຫ ື ຊາບລະລາຍໄດັ້ ສະນັນັ້ ນາມັ
ເຊິື່ງມີຜນ
ັ ຫາຍສາລັບເຄືື່ອງຈັກ
ສາຄັນ ແລະ ຈາເປນ
ັ້ ນຫື່ ລືື່ນຍີື່ຫ ັ້ CA, CB,
– ສາລັບເຄືື່ອງຈັກກາຊວນຂະໜາດນ ັ້ອຍທົື່ວໄປມັກໃຊັ້ນາມັ
CC

CA ເໝາະສາລັບເຄືື່ອງຈັກວຽກເບົາ
CB ເໝາະສາລັບເຄືື່ອງຈັກວຽກປານກາງ
CC ເໝາະສາລັບເຄືື່ອງຈັກວຽກໜັກ
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6.3.3

ັ້ າລົ
ັ້ ດໄຖນາເດີນຕາມ
ກວດເຊັກໝນ
ເຄືື່ອງຈັກປະເພດທີື່ລະບາຍຄວາມຮັ້ອນ

ັ້
ັ້ າໃຫັ້
ັ້ ເຕັມຢູື່ ສະເໝີ
ຄວນກວດເບິື່ງນາໃນໝ
ນ
ັ້
ື່ ລັ້ຽງຕາມຜັງດັ້ານນອກຂອງກະບອກສູ ບ ເພືື່ອບື່ ໃຫັ້ເຄືື່ອງຈັກຮັ້ອນຫາຍ
ເພາະການໝູນວຽນຂອງນາຈະໄປຫ
ັ້ ື່ ວນຂອງເຄືື່ອງຈັກທີື່ເຄືື່ອນທີື່ມີການສຽດສີ
ເນືື່ອງຈາກເຄືື່ອງຈັກໃຊັ້ງານໄປດົນໆ ຕິດຕື່ ກັນຫາຍຊົື່ວໂມງ ສິນສ
ັ້ ງຂອງກະບອກສູ ບ ໃນລູກສູ ບຈະເກີດຄວາມຮັ້ອນຂນັ້ ຖັ້າບື່ ມີນາຊ
ັ້ ື່ ວຍລະບາຍ
ກັນເຊັື່ນ: ການເຄືື່ອນທີື່ຂນລົ
ຄວນຮັ້ອນຈະເຮັດໃຫັ້ເຄືື່ອງຈັກຮັ້ອນຫາຍ ຈື່ ງເຮັດໃຫັ້ປະເກັນຝາສູ ບໄໝັ້ ຫ ື ຝາສູ ບແຕກແຫງໄດັ້
ັ້
6.3.4 ກວດເຊັກໝກອງອາກາດລົ
ດໄຖນາເດີນຕາມ

ັ້
ໝກອງອາກາດ
ມີໜາັ້ ທີື່ກັນຝຸື່ ນລະອອງທີື່ມີຢື່ ູ ທົື່ວໄປໃນອາກາດທີື່ຜື່ານໄປໃນກະບອກ
ັ້
ັ້
ົ ນຈະຂັ
ສູບ ຖັ້າຝຸື່ ນລະອອງສາມາດເຂົາໄປໃນກະບອກສູ
ບໄດັ້ເມືື່ອເຄືື່ອງຈັກເຮັດວຽກ, ຝຸື່ ນລະອອງເຫື່ ານັ
ດຖູ
ື່
ັ້
ກັບກະບອກສູ ບ, ລູກສູ ບ ແລະ ແຫວນສູ ບ ເຊິງຈະເຮັດໃຫັ້ຫຸ ັ້ຍຫັ້ຽນໄດັ້ງື່ າຍ ໝກອງອາກາດແບບມີ
ອື່າງ
ັ້ ນເຄືື່ອງຄວນກວດເບິື່ງລະດັບນາມັ
ັ້ ນໃນໝກອງອາກາດ
ັ້
ັ້
ນາມັ
ແລະ ທາຄວາມສະອາດ ຖັ້າເຫັນວື່າໝກອງອາ
ື ັ້
ກາດເປອນ
6.3.5

ກວດເຊັກຄວາມເຄັື່ງຍານຂອງສາຍພານລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ັ້
ົ ລົງເຄິື່ງກາງຂອງສາຍພານລະ
ຄວາມເຄັື່ງຂອງສາຍພານເຮົາສາມາດຕັງໄດັ້
ໂດຍເອົາມືກດ

ັ້ ື່ ຽງໃຫັ້ສາຍພານຍຸ ດຕົວໄດັ້ປະມານ 10 ຫາ 15 Mm ເມືື່ອປື່ຽນ
ຫວື່າງມູື່ ເລື່ຂອງພັດລົມ ກັບ ມູື່ ເລື່ຂອງເພົາຂວ
ັ້
ື່ ໂດຍມາຍນ໊ອດຂາລູກລ໊ ອດສາຍພານ
ສາຍພານໃໝື່ຫງັ ຈາກໃຊັ້ງານໄດັ້ໄລຍະໜື່ ງແລັ້ວ ຄວນຕັງສາຍພານໃໝ
ັ້
ື່ ງສາຍພານໃຫັ້ມຄ
ັ ນ໊ ອດຫາງປາຕັງຄວາມເຄັ
ົ ຈາກນັນັ້ ປບ
ີ ວາມເຄັື່ງຍານຕາມການົດ ແລັ້ວຫັນນ໊ອດ
ໃຫັ້ຫມ
ຈັບຂາລູກລ໊ອດສາຍພານໃຫັ້ແໜັ້ນ ຄວາມເຄັື່ງຂອງສາຍພານມີຄວາມສາຄັນ ຖັ້າສາຍພານເຄັື່ງເກີນໄປຈະເຮັດ
ື ພັດລົມຫມ
ົ ໄດັ້ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ສາຍພານເສຍຫາຍໄວ ແຕື່ຖັ້າຍານເກີນໄປຈະທາໃຫັ້ເຄືື່ອງຈັກຮັ້ອນ
ໃຫັ້ລູກປນ
ໄດັ້

6.4

ອຸ ປະກອນຕື່ ພື່ ວງຂອງລົດໄຖນາເດີນນຕາມ

ີ ຮື່ວມກັບລົດໄຖເດີນຕາມເຊັື່ນ: ໄຖ, ຄາດ, ແລະ ເທນ
ອຸ ປະກອນຕື່ ພື່ວງໝາຍເຖິງ ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້
ັ ຕົນັ້ ອຸ ປະກອນເຫື່ ານີ
ົ ັ້ ໃຊັ້ສະຫກ
ັ ສຽບໃສື່ຫູຂອງຈຸດຕື່ ຫ ື ຈຸດພື່ວງ ຂອງອຸ ປະກອນຕື່ າງໆ ທີື່
ເລີ (ມ໊ອກ) ເປນ
ັ ການສະດວກໃຫັ້ແກື່ ການ
ນາມາພື່ວງກັບລົດໄຖເດີນຕາມຄື: ໄຖ, ຄາດ, ແລະ ເທນເລີ (ມ໊ອກ) ເພືື່ອເປນ
ຖອດປຽື່ນຂອງເຄືື່ອງມືຕື່າງໆ ທີື່ໃຊັ້ຕື່ ພື່ວງຢູື່ກັບທັ້າຍຂອງຄານຕົວລົດໄຖ, ເພືື່ອໃຫັ້ເໝາະສົມກັບການໃຊັ້
ວຽກ
6.4.1

ໄຖຫົວໝູ ແລະ ໄຖຈານລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ັ ເຄືື່ອງມືທື່ ມີ
ີ ຂະໜາດນ ັ້ອຍທີື່ໃຊັ້ສະເພາະກັບລົດໄຖນາ
ໄຖຫົວໝູ ແລະ ໄຖຈານເປນ
ັ້ າອິດ, ມີໜາັ້ ທີື່ພິກດິນເພືື່ອຖົມຫຍ ັ້າ ເຮັດໃຫັ້ຫຍ ັ້າ
ັ ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້
ີ ສາລັບການກຽມດິນຂັນທ
ເດີນຕາມ, ເຊິື່ງເປນ
ັ້
ັ ເຄືື່ອງມືທື່ ຊາວກະສິ
ີ
ົ ໃຊັ້ຫາຍໃນ
ຢຸ ດການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ສະນັນໄຖຫົ
ວໝູ ແລະ ໄຖຈານ ຈື່ ງເປນ
ກອນນິຍມ
ື່
ີ ວາມເໝາະສົມ
ການໄຖນາ, ໄຖສວນ, ເພາະໄຖຫົວໝູຈະເບົາກວື່າໄຖຈານ ດັື່ງນັນັ້ ຈງເຮັດໃຫັ້ໄຖຫົວໝູມຄ
ໃນການໄຖດິນໜຽວກວື່າໄຖຈານ
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ຮູ ບທີ 28

ົ ໄຖນາເດີນຕາມ
ໄຖຫົວໝູລດ
6.4.2

ຄາດລົດໄຖນາເດີນຕາມ
ັ້
ັ ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້
ີ ໃນການກຽມດິນຂັນທີ
ຄາດ ເປນ
2 ເພືື່ອໃຫັ້ໜາັ້ ດິນມີຄວາມລະອຽດ

ເໝາະສົມກັບການປູ ກພືດ, ເຮັດໃຫັ້ຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດໄດັ້ໄວ, ຊື່ວຍການກາຈັດວັດຊະພືດ ແລະ
ັ້
ື ທີື່ກາລັງຂະຫຍາຍຕົວນັນໃຫັ້
ັ ສູນໄປ
ແມງໄມ ັ້ສັດຕູພດ
ດບ

ຮູ ບທີ 29

ຄາດທີື່ໃຊັ້ກັບລົດໄຖນາເດີນຕາມ
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ບົດທີ 7
ັ້ ນຖານໃນການນ
ື ັ້
ົ ແທຣກເຕີ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຮູ ພ
າໃຊັ້ລດ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພືື່ອໃຫັ້ນກ
1.

ຈາແນກສື່ວນປະກອບຂອງລົດແທຣກເຕີໄດັ້

2.

ບາລຸ ງຮັກສາແທຣກເຕີໄດັ້
ັ້
ັ້
ັ ຕັງໄຖ
ັ ຕັງຄາດໄດັ້
ຂັບເຄືື່ອນລົດໄຖ, ປບ
ແລະ ປບ

3.

ັ້
ເນືອໃນ
7.4

ຄວາມປອດໄພ
7.4.1

ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມປອດໄພ

ຄວາມປອດໄພການໃນການເຮັດວຽກ ໝາຍຄວາມວື່າ ເວລາເຮັດວຽກເຊິື່ງປາສະຈາກ
ິ ຫ ື ສູນເຫຍຊັບສິນອັນມີຄື່າເນືື່ອງມາຈາກການເຮັດວຽກ
ເຫດການທີື່ຈະເຮັດໃຫັ້ບາດເຈັບ, ເສຍຊີວດ
ຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງສະພາບການທີື່ມະນຸດ ຫ ື ສັດ ປາສະຈາກອຸ ປະຕິເຫດທີື່ມີໂອ
ິ
ກາດຈະເກີດຂນັ້ ອັນຈະກໃຫັ້ເກີດອັນຕະລາຍຕື່ ຮື່າງກາຍ, ຄວາມເດືອດຮັ້ອນ, ການເຈັບປວດ ຫ ື ເສຍຊີວດ

ລວມທັງຊັບສິນ ປາສະຈາກຄວາມເສຍຫາຍ
ັ້
ຈາກຄາທີື່ເວົາມາຂັ້
າງເທິງເຮົາສາມາດສະຫຸ ບໄດັ້ວື່າ: ຄວາມປອດໄພໝາຍເຖິງຮື່າງກາຍ
ັ ສິື່ງທີື່ສັດ ແລະ ມະນຸດຍື່ ອມຕັ້ອງການ
ທີື່ປາສະຈາກອຸ ປະຕິເຫດ ຫ ື ປາສະຈາກຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ເປນ

ັ້ ຄວາມປອດໄພຈະເປນ
ັ້ ບການປະຕິ
ັ້
ັ ປະໂຫຍດຫາຍ ຫ ື ໜັ້ອຍ ພຽງໃດນັນແມື່
ຄວາມປອດໄພທັງສີນ
ນຂນກັ
ບັດ ຫ ື ການກະທາຂອງຕົນເອງ
7.4.2

ອຸ ປະຕິເຫດ

ັ້ ື່ າງບື່ ຄາດເຖິງ ແລະ ເມືື່ອເກີດຂນແລັ້
ັ້
ົ ຕື່
ອຸ ປະຕິເຫດຄື ເຫດການທີື່ເກີດຂນຢ
ວຈະມີຜນ

ັ ບາດເຈັບ, ພິການ ຫ ື ເສຍຊີວດ
ິ ແລະ ຊັບສິນໄດັ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ການເຮັດວຽກ, ເຮັດໃຫັ້ບຸ ກຄົນໄດັ້ຮບ
ນອກຈາກຄວາມໝາຍຂັ້າງເທິງແລັ້ວນີ ັ້
ອຸ ປະຕິເຫດຍັງມີຄວາມໝາຍລວມເຖິງເຫດ

ັ້
ົ ກະທົບກະເທືອນຕື່ ຂະບວນການຜະລິດ ເຮັດໃຫັ້ເກີດຄວາມຫາັ້ ຊັ້າ, ຢຸ ດວຽກ ຫ ື
ການທີື່ເກີດຂນແລັ້
ວມີຜນ
ເສຍເວລາ ເຖິງວື່າຈະບື່ ບາດເຈັບກື່ ຕາມ
7.4.3

ສາເຫດຂອງການເກີດອຸ ປະຕິເຫດ
ັ
ສາເຫດທີື່ສາຄັນທີື່ສຸ ດຂອງການເກີດອຸ ປະຕິເຫດຄື: ຄວາມປະໝາດ ເຊິື່ງໃນຄວາມເປນ
ັ້ ງກັນອຸ ປະຕິເຫດບື່ ສາມາດປອ
ັ້ ງກັນໄດັ້ 100% ແຕື່ເປນ
ັ ການຫຸ ດຜື່ອນການເກີດອຸ ປະຕິເຫດໃຫັ້
ຈິງ ການປອ
ັ 3 ສາເຫດຄື:
ໜັ້ອຍລົງ, ສາເຫດທີື່ພາໃຫັ້ເກີດອຸ ປະຕິເຫດສາມາດແບື່ງອອກເປນ
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–

7.4.4

ສາເຫດຈາກບຸ ກຄົນ

–

ສາເຫດຈາກສະພາບເຄືື່ອງຈັກ ແລະ ອຸ ປະກອນໃນການເຮັດວຽກ

–

ສາເຫດຈາກແວດລັ້ອມ ແລະ ທາມະຊາດ

ັ້ ງຄັບກື່ ອນໃຊັ້ລົດແທຣກເຕີ
ຂບັ
ັ້
ັ ຢື່າງດີກື່ອນຈະໃຊັ້ລດ
ູ ໃຫັ້ເຂົາໃຈເປ
ົ ແທຣກເຕີ ການຂາດຄວາມ
– ສກສາໜັງສືຄື່ ມື
ນ

ົ ອາດພາໃຫັ້ເກີດອຸ ປະຕິເຫດໄດັ້
ຮູ ັ້ໃນການໃຊັ້ລດ
–

ັ ຜູ ຂ
ັ້ ບ
ັ ລົດແທຣກເຕີ
ຄວນໃຫັ້ແຕື່ຜູ ເັ້ ຄີຍຜື່ານການຂັບຂີື່ເປນ
ັ້ ດໃຫັ້ໃຊັ້ຮາວຈັບຂນລົ
ັ້ ງທາງຂັນໄດທຸ
ັ້
ັ້ ງກັນບື່ ໃຫັ້ຕົກລົດ
ເວລາຂນລົ
ກຄັງັ້ ເພືື່ອປອ

–

ັ້ ງລົດແທຣກເຕີນອກຈາກຈະມີທື່ ນັ
ີ ື່ ງໂດຍສານຕິດຕັງັ້
ຫັ້າມຜູ ໂັ້ ດຍສານຂນເທິ

–

ົ ກວື່າຈະໄດັ້ຮບ
ັ ການປກສາຈາກ
ຫັ້າມດັດແປງລະບົບຕື່ າງໆຂອງລົດແທຣກເຕີຈນ

–
ແທຣກເຕີ

ຕົວແທນຈາໜື່າຍ
7.4.5

ການຂັບລົດແທຣກເຕີ
ັ ື່ ທີື່ເບາະລົດແທຣກເຕີໃນຂະນະທີື່ສະຕາດລົດ ແລະ ເວລາຂັບລົດ
– ໃຫັ້ນື່ ງຢູ
ັ້
ົ ທີື່ມາແຊງ
– ເມືື່ອເວລາຂັບລົດ ໃຫັ້ຂັບຊິດແຄມທາງເບືອງຂວາມື
ສະເໝີເພືື່ອໃຫັ້ລດ

ໄດັ້
–

ີ ໄຟສັນຍານ ຫ ື ໄຟກະພິບ ຕະຫອດເວລາເພືື່ອໃຫັ້ຜູ ໃັ້ ຊັ້
ເມືື່ອເດີນທາງຄວນເປດ

–

ັ້
ັ້ ບ
ັ ລົດສວນທາງ
ກວດເບິື່ງຄວາມສູງ - ຕື່ າ ຂອງໄຟໃຫຍື່ ເພືື່ອບື່ ໃຫັ້ຊື່ອງເຂົາຕາຜູ
ຂ

–

ົ ເກຍຫວັ້າງ
ເມືື່ອຂັບລົດແທຣກເຕີຂນັ້ ລົງພູ ໃຫັ້ໃຊັ້ເກຍດຽວກັນຕະຫອດ ຫັ້າມປດ

–
–

ັ້ ື່ ລັ້ຽວໃຫັ້ປດ
ັ້ ີ ຖັ້າບື່ ປດ
ົ ລ໋ ອກກັນລຟ
ົ ຈະຝດໃນເວລາລັ້ຽວ
ທຸກຄັງທີ
ັ ພິເສດໃນເວລາເຮັດວຽກຢູື່ເທິງພູ ຫ ື ທີື່ມືື່ນ ແລະ ຊັນ
ໃຊັ້ຄວາມລະມັດລະວັງເປນ

–

ກື່ ອນສະຕາດລົດແທຣກເຕີ ໃຫັ້ດງເບກມື ແລະ ຄັນບັງຄັບເພົາອານວຍກາລັງ

–

ັ້ ື່ ງເທິງທີື່ນັື່ງ
ຫັ້າມສະຕາດເຄືື່ອງຈັກ ແລະ ຍົກຄັນບັງຂັບຕື່ າງໆ ຖັ້າທື່ານຍັງບື່ ຂນນັ

–

ື່ ງ
ັ້
ີ ັ້ ບຄັນເກຍ ເພາະອາດຈະພາດເຂົາເກຍໃດໜ
ເມືື່ອເຄືື່ອງຈັກເຮັດວຽກຢູື່ ຫັ້າມຫນກັ

–

ຖັ້າພວງມາໄລໜັກ ຫ ື ເຄືື່ອງດັບ ໃຫັ້ຢຸດລົດທັນທີື່ ເພາະລົດແທຣກເຕີຈະຄວບ

–

ເມືື່ອຈອດລົດແທຣກເຕີ ໃຫັ້ຈອດບື່ອນທີື່ພຽງ, ດງເບກມື, ວາງເຄືື່ອງມືລງົ ຄັນຍົກ

ັ ລົດທີື່ແລື່ນຊັ້າ
ທາງຮູ ັ້ວື່າເປນ
ມາ
ແລື່ນໂດຍເດັດຂາດ

ແລະ ເກຍຢູື່ໃນຈັງຫວະຫວື່າງສະເໝີ
ຂອງຄົນຂັບ
ກໄດັ້
ຄຸ ມໄດັ້ຍາກ

ພີທໂີ ອ ຢູື່ໃນຈັງຫວະຫວື່າງ
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ຮູ ບທີ 30
ແຫື່ ງທີື່ມາ:

ີ ານໃຊັ້ສັນຍານມືໃຫັ້ຜູຂັ້ ບ
ັ ແທຣກເຕີ
ວິທກ
ອັດຊາ ເໝັນ, 2010
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7.5

ການໃຊັ້ງານ ແລະ ການບາລຸ ງຮັກສາ

ັ ທີື່ຈະຕ ັ້ອງເປດ
ີ ຝາກະໂປງ ຫ ື ອຸ ປະ
ການບລິການເຄືື່ອງຈັກ ແລະ ສື່ວນປະກອບຕື່ າງໆ ຈາເປນ
ັ້ ນ ໄຮດ
ິ ເຄືື່ອງຈັກອອກກື່ ອນ ແຕື່ລະຮຸ ນັ້ ຝາກະໂປງຈະບື່ ຄືກນ
ັ ແຜງລະບາຍຄວາມຮັ້ອນຂອງນາມັ
ກອນທີື່ປດ
ັ້
ລິກ ສາ ມາດເລືື່ອນເຂົາອອກໄດັ້
7.5.1

ັ້ າັ້
ໝນ

ັ້ າສ
ັ້ າຮອງ,
ຈະຕັ້ອງຢູື່ ທີື່ເຄິື່ງໜື່ ງຂອງຫອດແກ ັ້ວທີື່ໝນ
ັ້ າັ້ ສາມາດຄວບຄຸ ມແຮງດັນໄດັ້ 5.9 kg/m2 ສາມາດລະບາຍນາໄປເກັ
ັ້
ັ້ າສ
ັ້ າຮອງ ເມືື່ອແຮງ
ຝາໝນ
ບໃນໝນ
ດັນເກີນຕອນເຄືື່ອງຈັກເຮັດວຽກ
ັ້
ັ້ າັ້ ຈະຖືກລະບາຍໄປເກັບໄວັ້ທື່ ໝ
ັ້ າສ
ັ້ າຮອງເວລາ
ີ ນ
ເວລາເຄືື່ອງຈັກເຮັດວຽກນາຈາກໝ
ນ
ັ້
ັ້ າັ້
ການກວດລະດັບນາຂອງໝ
ນ

ັ້ າເປ
ັ້ ນ
ັ້
ັ້ າັ້
ັ ພາຍໃນໝນ
ັ ສູ ນຍາກາດ ນາຈະຖື
ເຄືື່ອງຈັກເຢນ
ກດູດກັບມາໂດຍຜື່ານວາວທີື່ຝາໝນ
7.5.2

ສາຍພານ

7.5.3

ຖັ້ວຍດັກນາັ້
ັ້ ງ ຕັ້ອງຖື່າຍນາທີ
ັ້ ນເຊືອເພີ
ັ້ ື່
ົ ທີື່ຕິດມາກັບນາມັ
ມີໜ ັ້າທີື່ເກັບກັກນາັ້ ແລະ ສິື່ງສົກກະປກ

ສາຍພານເຄືື່ອງຈັກໃນລົດແທຣກເຕີຮຸນັ້ ເກົື່າເຊັື່ນ: ຮຸ ນັ້ 5,000, ຮຸ ນັ້ 6,000...ຈະຕັ້ອງ
ັ ແຕື່ງໂດຍໃຫັ້ຄວາມເຄັື່ງຕງທີື່ພດີ ທົດສອບໄດັ້ຈາກການກົດສາຍພານ ໄລຍະທີື່ກົດໄດັ້ 1.2 - 1.8
ມີການປບ
Cm

ກັື່ນຕອງທຸກໆ ວັນ ຫັ້າມດັດແປງໄສັ້ກອງໂດຍເດັດຂາດ
ັ້ ງທີື່ໄດັ້ 50 ຊົື່ວໂມງ ແລະ ຫງັ ຈາກນັນັ້
ັ້ ນເຊືອເພິ
ລົດແທຣກເຕີື່ໃໝື່ຈະຕັ້ອງປື່ຽນນາມັ
ັ້ າັ້
ັ້ ງທຸກຄັງັ້ ຈາເປນ
ັ້ ນເຊືອເພີ
ັ ຕັ້ອງໄລື່ອາກາດອອກຈາກລະບົບຂອງປານ
ທຸກໆ 300 ຊົື່ວໂມງ, ປື່ຽນກອງນາມັ
ັ້ ງ
ມັນເຊືອເພີ

ັ້ ງ
ັ້ ນເຊືອເພີ
ຖັງນາມັ
ັ້ ງຄວນເຕີມໃຫັ້ເຕັມຖັງ ເພືື່ອປອ
ັ້ ນເຊືອເພິ
ັ້ ນ
ັ້ ງກັນການເກີດຢດ
ົ ໃນຖັງນາມັ
ການເຕີມນາມັ
ີ ະຄັງັ້
ຫາກໃຊັ້ໄປດົນໆ ຄວນມີການປື່ຽນຕະກອນໃນຖັງປລ
ັ້ ນເຄືື່ອງ
7.5.5 ການເຕີມນາມັ
7.5.4

ັ້ ນເຄືື່ອງຄັງທ
ັ້ າອິດ 5 ຊົື່ວໂມງ ຫງັ ຈາກນັນທຸ
ັ້ ກໆ 150 ຊົື່ວ
ລົດແທຣກເຕີໃໝື່ ຖື່າຍນາມັ
ັ້ ນເຄືື່ອງຈະຕັ້ອງປື່ຽນກອງນາມັ
ັ້ ນເຄືື່ອງທຸກໆ ຄັງັ້
ໂມງ ການຖື່າຍນາມັ
ັ້ ນເຄືື່ອງທຸກໆ ເຊົາກື່
ັ້ ອນສະຕາດເຄືື່ອງຈັກ ເວລາເຊັກນາມັ
ັ້ ນ
ຈະຕັ້ອງເຊັກລະດັບນາມັ
ເຄືື່ອງ ຈະຕັ້ອງຈອດລົດໄວັ້ບື່ອນຮາບພຽງ
– ເຄືື່ອງຈັກ 4 ສູບເຕີມ 11.5 ລິດ

ເຄືື່ອງຈັກ 6 ສູບເຕີມ 21.5 ລິດ
ລະບົບກອງອາກາດຂອງເຄືື່ອງຈັກ
–

7.5.6

ັ ມີ 2 ຊຸດຄື:
ລະບົບກອງອາກາດຂອງເຄືື່ອງຈັກໃນປະຈຸບນ
– ກອງແບບປຽກຢູື່ ດັ້ານນອກຝາກະໂປງ
–

ກອງແບບແຫັ້ງຢູື່ ດັ້ານໃນຝາກະໂປງ
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ກອງແກ ັ້ວທາຄວາມສະອາດທຸກໆ ວັນ ຖັ້າມີຝື່ ຸ ນຕິດຢູື່ກອງປຽກຄວນກວດລະດັບນາັ້
ັ້ ນເຄືື່ອງ
ມັນອາທິດລະຄັງັ້ ປື່ຽນພັ້ອມນາມັ
ັ້ ກຫາຍເອົາໄວັ້ສື່ວນໜື່ ງກື່ ອນ, ການເຮັດວຽກ
ກອງແກ ັ້ວເຮັດໜັ້າທີື່ກັກຂີຝຸັ້ ື່ ນທີື່ມີນາໜັ
ັ ການໝູນຂອງອາກາດ
ໂດຍອາໄສຫກ
ັ້ ນໃນກອງອາກາດມີປະມານ 2.5 ລິດ
ລະດັບຂອງນາມັ
ກ.)

ກອງອາກາດແຫັ້ງຢູື່ ພາຍໃນຝາກະໂປງຂອງລົດແທຣກເຕີ ທາຄວາມສະອາດກຕື່

ຂ.)

ທາຄວາມສະອາດກອງອາກາດແຫັ້ງໂດຍການໃຊັ້ລົມເປື່ າົ ຄວາມດັນຂອງລົມບື່

ັ
ເມືື່ອມີໄຟສັນຍາຈາກໜັ້າປດ
ເກີນ 14.5 Kg/m2

ົ ມແລັ້ວ ລະວັງຢື່າໃຫັ້ລູກ
ການໃສື່ກອງຫງັ ຈາກທາຄວາມສະອາດໂດຍການເປື່ າລົ
ັ້
ຢາງທີື່ກັນກອງອາກາດຫຸ ດ ເພາະຈະເຮັດໃຫັ້ອາກາດເຂົາໄດັ້
7.5.7 ກອງໄຮໂດລິກ
ື ັ້ ທີື່ເກີດຈາກລະບົບໄຮໂດລິກ, ລົດໃໝື່ຕັ້ອງປື່ຽນກອງໄຮ
ເຮັດໜັ້າທີື່ກັກເກັບສິື່ງທີື່ເປອນ
ັ້ ກໆ 300 ຊົື່ວໂມງ, ຈື່ ງປື່ຽນຕືື່ມອີກ
ໂດລິກພາຍໃນ 50 ຊົື່ວໂມງ ທາອິດ, ຫງັ ຈາກນັນທຸ
ຄ.)

7.6

ລະບົບຖື່າຍທອດກາລັງຂອງລົດແທຣກເຕີ

ັ ການຖື່າຍທອດກາລັງຂອງລົດແທກເຕີ
ຫກ
ລົດແທຣກເຕີ ເຄືື່ອນທີື່ໄດັ້ຕັ້ອງອາໃສກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກ ເຊິື່ງສົື່ງຜື່ານລະບົບສົື່ງກາລັງ
ັ້ ບເຄືື່ອນ ແລະ ອາໃສຄວາມຝດ
ື ລະຫວື່າງຢາງຕີນລົດກັບໜັ້າທາງ ເຮັດໃຫັ້ເກີດການຄັບເຄືື່ອນ
ມາທີື່ລຂັ
ື່ ອງຈັກທີື່ເປນ
ັ້
ັ້ າລັງ ຖື່າຍ
ັ ຕົນກ
ການຖື່າຍທອດກາລັງຂອງລົດແທກເຕີ ເລີື່ມຕົນຈາກເຄື
7.6.1

ື ງທັ້າຍໄປຍັງລ ັ້ ເຊິື່ງສາມາດແຍກສື່ວນ
ທອດກາລັງໂດຍຜື່ານຊຸດຄາດ, ຊຸດເກຍ, ເພົາອານວຍກາລັງ ແລະ ເຟອ
ການສົື່ງກາລັງດັື່ງລຸື່ ມນີ:ັ້
ັ້ ື່ ວນທີື່ຢູື່ ລະຫວື່າງເຄືື່ອງຈັກ ກັບຊຸດເກຍເຮັດໜັ້າທີື່ຕັດຕື່
ັ ສິນສ
ກ.) ຄາດ (Cluth) ເປນ

ກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປຍັງຊຸດເກຍ

ັ້ ື່ ວນລະຫວື່າງຄາດ ແລະ ຊຸດເຟອ
ັ ສິນສ
ື ງທັ້າຍ ເຮັດໜັ້າທີື່ຖື່າຍ
ຂ.) ເກຍ (Gear) ເປນ
ທອດກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປຍັງລ ັ້
ັ້ ື່ ວນທີື່ຮັບກາລັງຈາກ
ັ ສິນສ
ຄ.) ເພົາອານວຍກາລັງ (Power take off “PTO”) ເປນ
ເຄືື່ອງຈັກເພືື່ອມາຂັບເຄືື່ອນເຄືື່ອງມືທຸນແຮງ
ັ້ ື່ ວນທີື່ຢູື່ລະຫວື່າງຊຸດເກຍ ແລະ ລເຮັ
ັ້ ດໜັ້າ
ື ງທັ້າຍ (Differential) ເປນ
ັ ສິນສ
ງ.) ເຟອ
ທີື່ ຖື່າຍທອດກາລັງຈາກຊຸດເກຍໄປຍັງລ.ັ້

ການສູນເສຍໃນການສົື່ງກາລັງ
ັ້ ບ
ື ງທັ້າຍ ແລະ ເພົາຫງັ ຈົນເຖິງລຂັ
ກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກຜື່ານຄາດ, ຫັ້ອງສົື່ງກາລັງ, ເຟອ
ັ້ ບເຄືື່ອນຈະໜັ້ອຍກວື່າກາລັງຂອງເຄືື່ອງຈັກ ເນືື່ອງຈາກມີການສູນເສຍໃນລະຫວື່າງການສົື່ງ
ເຄືື່ອນ ກາລັງທີື່ລຂັ
7.6.2

ກາລັງ ສາເຫດຂອງການສູ ນເສຍກາລັງມີຄ:ື
ື ຂອງສື່ວນຕື່ າງໆທີື່ໝູນ
– ຄວາມຝດ
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ັ້ ນໃນຫັ້ອງສົື່ງກາລັງຂອງເຟອ
ື ງທັ້າຍ
ຄວາມມືື່ນຂອງນາມັ
ັ້ ື່ ວນກາລັງໝູນແຮງຕັ້ານການໝູນລ ັ້ ກາລັງ
– ແຮງຕັ້ານອາກາດ ໃນຂະນະທີື່ສິນສ
ັ້ ບເຄືື່ອນຈະຖືກໃຊັ້ ເພືື່ອເອົາຊະນະແຮງຕັ້ານການໝູນຂອງລ ັ້ ການຫາແຮງຕັ້ານຂອງການ
ຈາກເຄືື່ອງຈັກທີື່ລຂັ
ັ້
ໝູນຂອງລອອກແຮງດັ
ນລົດແທຣກເຕີໃຫັ້ເຄືື່ອນທີື່ດັ້ວຍອັດຕາຄວາມໄວຄົງທີື່ແລັ້ວໃສື່ເກຍຫວັ້າງ ແຮງທີື່ໃຊັ້
ໃນການດັນລົດແທຣກເຕີຈະມີຄື່າເທົື່າກັບແຮງຕັ້ານການໝູນ
–

7.6.3

ຄາດ (Clutch)
ັ້ ື່ ໃນລະຫວື່າງເຄືື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບເກຍສົື່ງກາລັງ, ເຮັດໜັ້າທີື່ຖື່າຍທອດ
ຄາດຕິດຕັງຢູ
ັ ຕົວຕັດກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກເມືື່ອຕັ້ອງການປື່ຽນເກຍ ເພືື່ອ
ກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປຍັງລະບົບເກຍ ແລະ ເປນ
ໃຫັ້ຄາດເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການສົື່ງຖື່າຍ ແລະ ຕັດກາລັງເຄືື່ອງໄດັ້ຢື່າງເໝາະສົມ ໂດຍມີລະບົບຄວບຄຸ ມຄາດ 2
ັ້ ນ
ແບບຄື: ແບບກົນໄກ ແລະ ແບບນາມັ
ກ. ການຄວບຄຸ ມແບບກົນໄກ
ັ ກົນໄກຂຕັ້ ື່ ແລະ ເປນ
ັ ກົນໄກແບບສະລິງ ເຮັດໜັ້າທີື່ດງໃຫັ້ຂາກ ັ້ານເປນ
ັ ລູກ
ເປນ
ື ຄາດກົດໜີບຄາດ ເພືື່ອໃຫັ້ແຜື່ນຄາດເຄືື່ອນຕົວເປນ
ັ ອິດສະຫະ ເປນ
ັ ອຸ ປະກອນທີື່ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການຖື່າຍ
ປນ
ແຮງບິດທີື່ສົື່ງ ຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປຍັງກະປຸ ກເກຍ ໂດຍທີື່ຄາດຈະໝູນເຄືື່ອນທີື່ໄປພັ້ອມເຄືື່ອງຈັກໃນລະດັບ
ັ້ ກຂອງຕົວຄາດທີື່ສົມດູນກັນໃນຂະນະທີື່ເຮັດວຽກ
ຄວາມໄວທີື່ເທົື່າກັນ ແລະ ຈະຕັ້ອງມີນາໜັ
ັ້ ນ
ຂ. ການຄວບຄຸ ມແບບນາມັ

ັ້ ນໃນກະບອກແມື່ ປາັ້ ໃຫັ້
ເວລາປຽື່ນຄາດ ລູກສູບຈະຖືກດັນໃຫັ້ເລືື່ອນໄປດັນນາມັ
ັ້ ນ ແລະ ກະບອກຄາດຕົວລຸື່ ມເມືື່ອລູກສູບດັນໃຫັ້ເລືື່ອນເຂົາໄປ
ັ້
ໄລື່ໄປທາງດັ້ານໜັ້າຖັ້ວຍນາມັ
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ັ້ ື່ ວນຕື່າງໆໃນລະບົບໄຮໂດລິກ ແລະ ຈຸດຕື່ ພື່ວງຂອງເຄືື່ອງມືຕື່າງ
ສິນສ
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ບົດທີ 8
ື ກກະສິກາ
ເຄືື່ອງມື ແລະ ເຄືື່ ອງຈັ
ຈຸດປະສົງ

ັ ສກສາສາມາດ
ເພືື່ອໃຫັ້ນກ
1.
2.
3.

ຈາແນກລາຍການ ເຄືື່ອງມື ແລະ ເຄືື່ອງກົນຈັກກະສິກາໄດັ້
ນາໃຊັ້ເຄືື່ອງສາລັບການຜະລິດກະສິກາໄດັ້
ນາໃຊັ້ເຄືື່ອງກົນຈັກກະສິກາໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
8.1

ປະເພດຂອງເຄືື່ອງມືກຽມດິນ

ົ ໃຊັ້ໃນການກຽມດິນປູ ກຝງັ ມີ 2 ປະເພດໃຫຍື່ ໆດັ້ວຍກັນເຊັື່ນ: ເຄືື່ອງມື
ເຄືື່ອງມືກຽມດິນທີື່ນິຍມ
ັ້ 1 ແລະ ເຄືື່ອງມືກຽມດິນຂັນທີ
ັ້ 2
ກຽມດິນຂັນທີ
ັ້ 1 (Primary tillage equipment)
8.1.1
ເຄືື່ອງມືກຽມດິນຂັນທີ
ັ້ ື່ ໃໝື່ໃຫັ້ກາຍເປນ
ັ້ ື່
ັ້
ັ້
ັ ຂັນຕອນທ
ັ ເນືອທີ
ເຊິື່ງເປນ
າອິດທີື່ເລີື່ມຕົນໄຖ,
ເພືື່ອບຸ ກເບີກເນືອທີ
ັ້ າອິດປະກອບມີ: ໄຖຫົວໝູ (Moldoard plow), ໄຖຈານ
ີ ໃນການກຽມດິນຂັນທ
ປູກຝງັ ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້
(Disk plow) ແລະ ໄຖຊະນິດອືື່ນໆ
ັ ເຄືື່ອງມືການກະເສດທີື່ໃຊັ້ໃນການກະ
1. ໄຖຫົວໝູ (Moldoard plow) ເປນ
ັ້ າອິດ ເພືື່ອເຮັດໃຫັ້ການໄຖພິກດິນເຮັດໃຫັ້ດນ
ິ ຖືກໄຖແຕື່ມີຂະໜາດກ ັ້ອນໃຫຍື່ , ເຊິື່ງຍັງບື່ ເໝາະ
ກຽມດິນຂັນທ
ັ້ ື່ ທີື່ໄດັ້ຮບ
ັ ການໄຖມາກື່ ອນ. ຫ ື ເນືອັ້
ສົມກັບການປູກພືດ ໄຖຫົວໝູສາມາດເຮັດວຽກໄດັ້ດີເໝາະສົມກັບພືນທີ
ັ ປຸ ງມາແລັ້ວ ໂດຍບື່ ມີຮາກໄມ ັ້, ຕໄມ ັ້ ຫ ື ບື່ ມີກ ັ້ອນຫີນຢູື່ ໃນດິນ, ເຊິື່ງເລີື່ມຈາກການຕັດ ແລະ
ທີື່ ທີື່ໄດັ້ການປບ
ັ ສື່ວນໆ
ແຍກໜັ້າດິນອອກເປນ
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ເຕັກນິກການໃຊັ້ໄຖຫົວໝູໄຖດິນ

ເມືື່ອບື່ ໃຊັ້ໄຮດລິກ

ັ້ ື່ ວນຄື:
2. ສື່ວນປະກອບຂອງໄຖຫົວໝູປະກອບດັ້ວຍ 9 ສີນສ
ັ້
ັ້ ບ
ັ ຄວາມເລິກ: ໃຊັ້ປບ
ັ ໄຖໃຫັ້ໄດັ້ຄວາມເລິກ ຫ ື ຕືນຕາມຄວາມຕ
– ລປ
ອັ້ ງການ
–

ັ້
ັ ຂີໄຖ:
ັ ປດ
ີ ັ້ ນຕິດ
ເຫກ
ໃຊັ້ຂູດເພືື່ອບື່ ໃຫັ້ຂດິ

–

ດວງໄຖຫົວໝູ
ັ້ ບຄານຂອງຊຸດໄຖ
ເສົາໄຖຕື່ ລະຫວື່າງດວງໄຖເຂົາກັ

–
–
–
–
–

ແຂນຈອງ

ັ ເສົາສູງຢູື່ ເທິງສຸ ດຂອງໄຖ: ໃຊັ້ຈບ
ັ ແຂນກາງ
ກະໂຈມໄຖເປນ
ັ ຕົວລ໊ ອກຊຸດໄຖ
ັ :ໃຊັ້ເປນ
ສະຫກ
ອຸ ປະກອນເສີມໄຖ
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–
ກາງຂອງລົດໄຖ

ັ້ ບແຂນ
ເພົາຈັບໄຖ: ໃຊັ້ຈັບກັບໂຄງຂອງຊຸດໄຖ ແລະ ກະໂຈມໄຖເພືື່ອເຂົາກັ

ັ້ ື່ າ ໄຖບຸ ກເບີກ, ເພາະໃຊັ້ໄຖ
ັ້ ນວ
ກ. ໄຖຈານ (Disk plow) ໄຖຈານ ບາງຄັງເອີ
ັ້ ື່ ທີື່ບຸ ກເບີກໃໝື່, ມີຮາກໄມ ັ້, ຕໄມ ັ້ ຫ ື ຫີນຢູື່ ໃນພືນທີ
ັ້ ື່ ຖັ້າຫາກໄຖຖືກຕໄມ ັ້, ກ ັ້ອນຫີນໃຫຍື່ ຫ ື ມີສື່ ງິ
ໃນພືນທີ
ກີດກວາງ ໃບຈານກື່ ຈະໝູນຜື່ານສິື່ງກີດກວາງໄດັ້ ເຊິື່ງຈະຕື່ າງຈາກໄຖຫົວໝູ ເພາະໄຖຫົວໝູຈະບື່ ສາມາດ
ຜື່ານໄປໄດັ້ ແລະ ໄຖຈານຈະຕື່າງຈາກໄຖຫົວໝູ, ເນືື່ອງຈາກໄຖຈານຈະໄຖໄດັ້ເລິກກວື່າໄຖຫົວໝູ ແຕື່ ໄຖຫົວ

ົ ໃຊັ້ທື່ ວໄປໃນການໄຖບຸ
ົ
ໝູຈະພິກດິນໄດັ້ດີກວື່າ, ໄຖຈານທີື່ນິຍມ
ກເບີກມີ ຈານ 3 ຫ ື ຈານ 4 (ຈານວນໃບ
ຈານທີື່ໜັ້ອຍກວື່າຈະໄຖໄດັ້ເລິກກວື່າ)
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ເຕັກນິກການໃຊັ້ໄຖຈານໄຖດິນ
ັ້ ື່ ວນຄື:
ຂ. ສື່ວນປະກອບຂອງໄຖຈານປະກອບດັ້ວຍ 8 ສີນສ
–

ຈານໄຖ

–

ໂຄງໄຖ

–

ເພົາຂວາງ
ັ້ ບ
ັ ຄວາມເລິກ
ລປ

–
–
–

ໃບຄັດທັ້າຍ
ສະປງິ ໃບຄັດທັ້າຍ

–

ັ ຂູ ດດິນ
ແຜື່ນເຫກ
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ັ້ ກ
ຖື່ວງນາໜັ
ັ້
3. ເຄືື່ອງມືກຽມດິນຂັນທີ
2 (Secondary tillage equipment) ໃຊັ້ສາລັບໃນ
ັ າວປະ
ການຄາດດິນໃຫັ້ມຸື່ ນລະອຽດ ເພືື່ອເຮັດໃຫັ້ໜາັ້ ດິນມີຄວາມເໝາະສົມຕື່ ການປູ ກພືດ ເຊິື່ງເຄືື່ອງມືດື່ ງກື່
–

ກອບມີ: ຄາດຈານ (Disk harrow), ຄາດແຂັ້ວ (Tooth harrow), ຄາດໝູນ (Lotary harrow),
ຄາດລູກກິງັ້ (Land roller), ຄາດປະສົມ (Seed bed combination) ແລະ ນອກຈາກຄາດແລັ້ວ, ຍັງ
ມີອຸປະກອນກຽມດິນຊະນິດອືື່ນໆອີກຫາຍຢື່າງ

ກ. ຄາດຈານ (Disk harrow): ເຮັດໜັ້າທີື່ຕັດດິນ, ຕັດຕໄມ ັ້, ຕັດຫຍ ັ້າໃຫັ້ມຸື່ ນ
ັ ໜັ້າດິນເພືື່ອເຮັດໃຫັ້ໜາັ້ ດິນມີຄວາມສະໝື່ າ ສະເໝີ ເໝາະສົມຕື່ ການປູ ກພືດ
ລະອຽດຂນັ້ ແລະ ຊື່ວຍປບ
ັ້ ື່ ວນຄື:
ຂ. ສື່ວນປະກອບຂອງຄາດຈານປະກອບດັ້ວຍສີນສ
ື ງຕາມຂອບຈານ
ເຟອ

–

ັ ແຂັ້ວ
ແຜື່ນຈານຄາດມີທງັ 2 ແບບຄື: ແບບມົນລຽບ ແລະ ແບບເປນ

–

ຊຸດຈານຄາດ

–
–
–

ໂຄງຄາດ

ັ້
ັ ກັນກະແທກ (ຂຕັ້ ື່ ຄາໃບຈານຄາດ)
ເຫກ
ັ້ ກຖື່ວງ
ນາໜັ

ັ
ຄ. ຄາດແຂັ້ວ (Tooth harrow) ໃຊັ້ສາລັບຄາດດິນໃຫັ້ຮາບພຽງສາມາດປບ
ີ ະດັບສະໝື່ າສະເໝີຫງັ ຈາກໄຖແລັ້ວຄາດແຂັ້ວມີຫກ
ັ ການດັື່ງນີ:ັ້
ໜັ້າດິນໃຫັ້ມລ
ັ້ ກຊຸດຄາດ ແລະ ຈຸດຕື່ ຂອງຄາດເຂົາກັ
ັ້ ບລົດໄຖຈະເປນ
ັ ຕົວກາ
–
ນາໜັ
ນົດຄວາມເລິກໃນການເຮັດວຽກ

ັ້
ການຕິດຕັງຄາດແຂັ້
ວແຕື່ ລະແຂັ້ວຄວນມີໄລຍະຫື່າງເທົື່າໆກັນ ດັ້ວຍ
ແຈ ແລະ ໄລຍະຫື່າງຂອງຄາດແຂັ້ວນີ ັ້ ແລະ ບື່ ຄວນໃກ ັ້ກັນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫັ້ດິນ ຫ ື ສິື່ງກີດຂວາງເຂົາັ້
–

ໄປຄາກັບແຂັ້ວຄາດໄດັ້ງື່າຍ
–

ຊື່ ງຈະເຮັດໃຫັ້ໄດັ້ໜາັ້ ດິນຮຽບຮັ້ອຍ

ການສັບໃນ (Lining clearace) ຕັ້ອງໃຫັ້ມໄີ ລຍະຫື່າງເທົື່າກັນ

ັ້ ນ
ັ້ ບລົດຈະຕັ້ອງໃຫັ້ຊຸດຄາດຂະໜານກັບພືນດິ
ການຕິດຄາດເຂົາກັ
ັ ຄາດແບບແຂັ້ວທີື່ສາມາດໝູນເຄືື່ອນທີື່
ຄາດໝູນ (Lotary harrow) ເປນ
–

ງ.

ຫ ື ເຄືື່ອນທີື່ໄປມາໄດັ້ຈາກການໝູນຂອງແຂັ້ວຄາດຈະຂຸ ດດິນໃຫັ້ແຕກລະອຽດ
ັ້ ຍຂອງຄາດໝູນ
ຂເສັ

ັ້ ື່ ໆ
ັ ໄປບື່ ສະໝື່ າສະເໝີໃນພືນທີ
ການເຄືື່ອນໄປມາຂອງຄາດແຂັ້ວ ເປນ
ມີຄວາມຕັ້ານທານແຕກຕື່າງກັນເຮັດໃຫັ້ຄວາມເລິກບື່ ເທົື່າກັນ
ິ
–
ວຽກທີື່ໄດັ້ບື່ ລະອຽດຈື່ ງຕັ້ອງເຮັດຮື່ວມກັບຄາດອືື່ນ ເພືື່ອເຮັດໃຫັ້ດນ
–

ັ້ ື່ າຄາດປະສົມ
ຮາບພຽງ ເຊິື່ງເອີນວ
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ັ ນ (Rotary tiller) ເຄືື່ອງປື່ ນດິ
ັ ນ ( Rotary tiller ) ເປນ
ັ ເຄືື່ອງມືທື່ ີ
4. ເຄືື່ອງປື່ ນດິ
ັ້ ື່ ໆ ຜື່ານ
ັ້ ນ, ເພາະວື່າຖັ້າເປນ
ັ ເວລາ, ປະຢດ
ັ ຕົນທື
ັ ພືນທີ
ມີຄວາມສາມາດໃນການກຽມດິນໄດັ້ລະອຽດດີ, ປະຢດ
ັ ໄຖກໄດັ້ ໃຊັ້ເຄືື່ອງປື່ ນໆ
ັ ແລັ້ວກສາມາດປູ ກເຂົາັ້ ຫ ື ພືດຊະນິດຕື່ າງໆໄດັ້
ການຜະລິດຕະຫອດມາບື່ ຈາເປນ
ັ (Rotary tiller) ເຄືື່ອງປື່ ນປະກອບໄປດັ້
ັ
5. ສື່ວນປະກອບຂອງເຄືື່ອງປື່ ນ
ວຍສື່ວນ
ຕື່ າງໆທີື່ສາຄັນດັື່ງຕື່ ໄປນີ:ັ້
1) ຈຸດຕື່ ແຂນກາງ (Head stock or mast) ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການຕື່ ກັບແຂນ
ກາງຂອງລົດໄຖ

2) ຈຸດຕື່ ແຂນນາງ (Hitch point) ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການຕື່ ກັບແຂນນາງທັງຊັ້າຍ

ແລະ ຂວາຂອງລົດໄຖ

ັ້ ງກັນການທາງານ
3) ຄາດນິລະໄພ (Safety clutch) ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການປອ
ໂດຍເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການຕັດກາລັງຈາກເພົາອານວຍກາລັງໄປຍັງຫັ້ອງເກຍຂອງເຄືື່ອງ

ເກີນກາລັງຂອງລົດໄຖ,
ັ (ໃນກລະນີໃບມີດສັບຖືກຮາກໄມ ັ້, ຕໄມ ັ້ ຫ ື ຂອງແຂງ)
ປື່ ນ

4) ຫັ້ອງເກຍ (Gear box)ເກຍເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການປຽື່ນຮອບຂອງການໝູນ

ຂອງເພົາໃບມີດ

5) ຫັ້ອງໂສັ້ (Chain case) ເຮັດໜັ້າທີື່ສົື່ງກາລັງໄປຍັງເພົາຂອງໃບມີດໂດຍ

ຮັບກາລັງຈາກຫັ້ອງເກຍ

ົ ຫງັ (Rear shield) ເຮັດໜັ້າທີື່ປກ
ົ ເພືື່ອເຮັດໃຫັ້ດນ
ິ ທີື່ຖືກສັບແລັ້ວ
6) ຝາປກ
ົ ຫງັ ແລັ້ວດິນກື່ ຈະແຕກ ແລະ ເພືື່ອປອ
ັ້ ງກັນການດີດເສດຕື່ າງໆອອກມາບື່ ໃຫັ້
ດີດອອກມາກະທົບໃສື່ຝາປກ
ຖືກຄົນ

ັ້ ນຈົມ (Depth wheel) ເຮັດໜັ້າທີື່ບັງຄັບຄວາມເລິກໃນການກະກຽມ
7) ລກັ
ັ້ ື່ ນັນໆ
ັ້ ຄວາມເລິກສະໝື່ າສະເໝີໄປທົື່ວພືນທີ
ັ້
ັ ນມີ
ດິນ ຊື່ວຍໃຫັ້ດິນທີື່ໄດັ້ຮັບການປື່ ນນັ
ັ້
8) ແກນໃບມີດ (Rotors) ມີແຜື່ນຕິດຕັງຂອງໃບມີ
ດສວມຕິດຢູື່ເທິງແກນສາ
ັ້ ື່
ມາດຖອດປຽື່ນເພືື່ອໃຊັ້ໃຫັ້ເໝາະສົມກັບສະພາບພືນທີ

ີ ະນາດນ ັ້ອຍລົງ
9) ໃບມີດ (Blades) ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການສັບດິນໃຫັ້ມຂ

ເຄືື່ອງປູກ (Crop planter)
ັ ເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້
ີ ໃນການປູ ກພືດຊະນິດຕື່າງໆ ພາຍຫງັ ທີື່ທາການກະກຽມດິນ
ເຄືື່ອງປູກເປນ
ັ ການວາງ ຫ ື ຢອດເມັດພືດ, ການຫວື່ານເມັດ,
ຮຽບຮັ້ອຍແລັ້ວ. ລັກສະນະຂອງປູ ກພືດໂດຍເຄືື່ອງປູ ກຈະເປນ
ັ້ ັ້າ, ການວາງທື່ອນພັນ ຫ ື ຫົວລົງໃນດິນໃນລະດັບຄວາມເລິກທີື່ເໝາະສົມ. ພັ້ອມທັງກົບດິນໃຫັ້
ການດາຕົນກ
8.1.2

ັ້ ຮບ
ັ ຄວາມຊື່ ຸ ມຈາກດິນໄດັ້ໂດຍກົງ. ແລະ ການປູ ກພືດໂດຍການໃຊັ້ເຄືື່ອງປູ ກນີ ັ້
ເມັດພືດ ຫ ື ທື່ອນພັນນັນໄດັ້
ັ້ ໃຫັ້ມີຄວາມເໝາະສົມທີື່
ສາມາດການົດຈານວນເມັດພັນພືດ, ຕົນັ້ ແລະ ໄລຍະຫື່າງລະຫື່ວາງແຖວຂອງຕົນ,
ັ້ ງ ປູ ກໄດັ້ວື່ອງໄວເຮັດໃຫັ້ທນ
ັ
ັ ຕື່ ລະດູການ ແລະ ຊື່ວຍປະຢດ
ສຸ ດເຮັດໃຫັ້ເພີື່ມຜົນຜະລິດສູງ ນອກຈາກນັນຍັ
ັ້ ນໃນການຜະລິດ
ເວລາ, ລົດຕົນທ
8.1.3

ີ ານປູກພືດ ແລະ ລັກສະນະຂອງການປູກພືດ
ວິທກ
ັ້
ິ ກ
ີ ານປູ ກບື່ ຄືກນ
ັ ຂນັ້
ການປູກພືດແຕື່ລະປະເພດໂດຍໃຊັ້ເຄືື່ອງປູ ກ, ບາງຄັງອາດຈະມີ
ວທ

ື ງ ຫ ື ສາລີ ມັກຈະປູ ກດັ້ວຍເມັດ ແຕື່
ຢູື່ກັບລັກສະນະ ແລະ ຮູ ບຮື່າງຂອງຊະນິດພືດເຊັື່ນ: ການປູກຖົື່ວເຫອ
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ັ້ ສະນັນັ້ ການປູ ກພືດແຕື່ລະຊະນິດກື່ ມີຄວາມແຕກຕື່ າງກັນໄປຈາເປນ
ັ ທີື່ຈະ
ການປູກອັ້ອຍຈະປູ ກດັ້ວຍລາຕົນ.
ຕ ັ້ອງໃຊັ້ເຄືື່ອງປູ ກແບບທີື່ມີຄວາມແຕກຕື່ າງກັນອີກດັ້ວຍ. ດັື່ງທີື່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ.
ຕາຕະລາງທີ 3

ີ ານປູກ
ວິທກ

ລ/ດ
1

ີ ານປູກພືດແບບຕື່ າງໆ
ວິທກ
ລັກສະນະຂອງການປູກ

ັ
ເມັດພັນພືດມີການກະຈາຍຢູື່ ເທິງໜັ້າດິນຢື່າງບື່ ເປນ

ການຫວື່ານ (Broadcasting)

ລະບຽບ, ອັດຕາການປູ ກ ແລະ ໄລຍະຫື່າງລະຫວື່າງ
ັ້ ື່ ແນື່ ນອນ.
ຕົນບ

ເມັດພືດໄດັ້ຢອດລົງໄປໃນຂຸ ມດັ້ວຍມື ຈານວນເມັດທີື່

2 ການຫວື່ານ (Broadcasting

ຢອດລົງໄປເຫັນວື່າມີຄວາມເໝາະສົມ
ເມັດພືດຈະຖືກປື່ອຍໃນລັກສະນະໂຮຍ ແລະ ຖືກຖົມ
ັ ແຖວ
ຢູື່ໃນຮື່ອງເປນ
ັ້
ເມັດພືດຖືກວາງຄັງລະເມັ
ດລົງໃນຮື່ອງປູ ກ ແລະ ມີ

3

ການຢອດເມັດດັ້ວຍມື (Dibbling)

4

ການຫວື່ານ (Broadcasting)

5

ການຢອດເມັດດັ້ວຍມື (Dibbling

6

ັ ແຖວ ການຢອດເມັດເປນ
ັ ກຸື່ ມຢື່າງແນື່ ນອນເຮັດໃຫັ້ແຖວຂອງ
ການປູກແບບຄວບຄຸ ມ ປູ ກເປນ
ັ້ ດຄົງທີື່
(Check row planting)
ພືດ ແລະໄລຍະຫື່າງລະຫວື່າງຕົນພື

7

ັ້ ັ້າ
ການປູກແບບຕົນກ
(Transplanting)

ຫື

ລະຍະຫື່າງເທົື່າໆກັນແຕື່ ລະແຖວ

ເມັດພືດຫາຍເມັດຈະຖືກຢອດລົງໄປໃນຂຸ ມຈະມີໄລ
ຍະຫື່າງລະຫວື່າງຂຸ ມ ຫ ື ແຖວທີື່ແນື່ ນອນ

ັ້ ື່
ັ້ ັ້າໄປປູ ກໃນພືນທີ
ເບັ້ຍ ການກ ັ້າເມັດລົງໃນແປງ ແລັ້ວນາຕົນກ
ັ້ ື່ າ
ທີື່ມີໄລຍະຫື່າງລະຫວື່າງແຖວ ແລະ ລະ ຫວື່າງຕົນເທົ
ກັນ

8.1.4

ຊະນິດຂອງເຄືື່ອງປູກ (Crop planter)
ເຄືື່ອງປູກປະເພດເມັດ (Spacing drill):

ເໝາະສົມສາລັບການປູກແນວພັນພືດທີື່

ັ້
ັ ເມັດເຊັື່ນ: ສາລີ ແລະ ຝາັ້ ຍ, ຖົື່ວເຫອ
ື ງ, ເພາະພືດພວກນີຈະຕ
ເປນ
ອັ້ ງອາໃສຄວາມແນື່ ນອນຂອງໄລຍະຫື່າງ
ັ້ ື່ ຕົນັ້ ແລະ ລະຫວື່າງແຖວກັບແຖວເພືື່ອໃຫັ້ມີຄວາມສະດວກໃນການຄວບຄຸ ມ ແລະ ກາຈັດ
ລະຫວື່າງຕົນຕ
ວັດຊະພືດ
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ເຄືື່ອງປູກດັ້ວຍເມັດພັນພືດ
ັ ແຖວ
ກ. ສື່ວນປະກອບຂອງເຄືື່ອງປູ ກແບບເປນ
–
ໂຄງເຄືື່ອງ
–

ັ້ ບ
ລຂັ

–

ີ ຮື່ອງ
ອຸ ປະກອນເປດ

–

ຖັງບັນຈຸເມັດພັນພືດ

–

ອຸ ປະກອນການົດຈານວນເມັດ ຫ ື ອັດຕາການປື່ອຍເມັດພັນພືດ

–

ອຸ ປະກອນຄວບຄຸ ມຄວາມເລິກຂອງເມັດພັນພືດ
ອຸ ປະກອນນາເມັດພັນພືດລົງສູື່ື່ ຮື່ອງ

–
–

ັ້ ບອັດດິນ
ລກົ

ັ ເຄືື່ອງມືໃນການປູກພືດທີື່ໃຫັ້ຜົນຜະລິດສູ ງກວື່າການ
ຂ. ເຄືື່ອງໂຮຍເມັດພັນພືດ: ເປນ
ັ້ ນວ
ັ້ ື່ າການປູ ກ
ັ້
ັ ແຖວ, ໄລຍະຫື່າງລະຫວື່າງຕົນຈະມີ
ີ ານປູກທີື່ໃຊັ້ເຄືື່ອງໂຮຍນີເອີ
ປູກເປນ
ຄື່ານ ັ້ອຍທີື່ສຸ ດ. ວິທກ
ແບບຖີື່ກື່ ໄດັ້. ເພາະລັກສະນະຂອງການກະຈາຍຂອງເມັດພືດມີຄວາມແນື່ ນອນ, ມີຄວາມເລິກໃນການປູ ກໄດັ້
ສະໝື່ າສະເໝີ

ສື່ວນປະກອບຂອງເຄືື່ອງປູ ກແບບໂຮຍ
–

ຖັງບັນຈຸເມັດພັນພືດ

–

ກົນໄກການໝູນ

–

ອຸ ປະກອນການົດປະລິມານເມັດພັນພືດ
ທື່ ນາເມັດພັນພືດ

–
–

ີ ຮື່ອງ
ອຸ ປະກອນເປດ
ລ ັ້

–

ອຸ ປະກອນກ ັ້າແຖວ

–

–

ັ້ ດດິນ
ອຸ ປະກອນຖົມເມັດ ແລະ ລອັ
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ເຄືື່ອງປູກພືດ (Trans planter)
ັ້ ື່ ນ: ເຄືື່ອງດານາ,
ັ ເຄືື່ອງທີື່ໃຊັ້ກບ
ັ ຊະນິດຂອງພືດຊະນິດໃດ ຊະນິດໜື່ ງເທົື່ານັນເຊັ
ເປນ
ັ້ ັ້າຢາສູ ບ, ຫ ື ຕົນກ
ັ້ ັ້າຜັກ ແລະອືື່ນໆ.ໃນປະເທດເຮົາມີການເຮັດນາຢູື່ ທຸກໆເມືອງ,
ເຄືື່ອງປູກມັນຝຮັື່ງ, ຕົນກ
ົ ຈັກໃນການດານາຍັງບື່ ກ ັ້ວາງຂວາງ. ເຖິງຢື່າງ
ຊາວກະສິກອນສື່ວນຫາຍມີອາຊີບເຮັດນາ, ແຕື່ ການນາໃຊັ້ກນ
ໃດກຕາມ, ໃນບົດຮຽນນີຂັ້ ນາສະເໜີກື່ຽວກັບເຄືື່ອງດານາ ເຄືື່ອງດານາມີ 2 ແບບຄື: ເຄືື່ອງດານາແບບທີື່ໃຊັ້
8.1.5

ັ້ ັ້າຊະນິດກ ັ້າລັ້າງ ແລະ ເຄືື່ອງດານາແບບທີື່ໃຊັ້ຕົນກ
ັ້ ັ້າທີື່ຕົກໃສື່ພາຖາດ
ຕົນກ
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ເຄືື່ອງດານາ
ັ້ ັ້າທີື່ຕົກໃນພາຖາດ
ສື່ວນປະກອບຂອງເຄືື່ອງດານາແບບທີື່ໃຊັ້ຕົນກ
– ເຄືື່ອງຈັກ

– ລະບົບການສົື່ງກາລັງ, ການສົື່ງກາລັງຈາກເຄືື່ອງຈັກໄປຍັງ 3 ພາກສື່ວນຄື: ການ
ັ້ ັ້າ, ແລະ ພາກສື່ວນປກ
ັ້ ນຕົນກ
ັ ດາ.
ເຄືື່ອນທີື່, ພາກສື່ວນທີື່ປອ

8.2

–

ຄາດລຽັ້ວ

–

ຄາດລວມ

–

ັ ດາ
ຄາດສາລັບປກ

–

ລະບົບຄວບຄຸ ມໄຮໂດລິກ

–

ອຸ ປະກອນໃນການກ ັ້າແຖວ

ເຄືື່ອງຊີດສານເຄມີ

ັ ເຄືື່ອງມືຊະນິດໜື່ ງທີື່ໃຊັ້ຊດ
ັ ຂອງແຫວ ແລະ ເປນ
ັ ຜົງ,
ີ ສານເຄມີທື່ ເປ
ີ ນ
ເຄືື່ອງຊີດສານເຄມີ ເປນ
ັ ໃນການປະກອບອາຊີບທາງ
ສື່ວນຫາຍມັກໃຊັ້ຫງັ ຈາກການປູ ກພືດແລັ້ວ. ເຊີື່ງມີຄວາມສາຄັນທີື່ສຸ ດທີື່ຈາເປນ
ັ ການຊີດສານເຄມີເພືື່ອກາຈັດແມງໄມ ັ້ສັດຕູ ພດ
ື , ການກາຈັດພະຍາດພືດ ຫ ື ວັດ
ການກະສິກາ, ບື່ ວື່າຈະເປນ
ັ້ ດ
ຊະພືດ, ການໃຫັ້ຮອກໂມນສານການກະຕຸ ນັ້ ການຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫັ້ແກື່ ຕົນພື
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ັ ເຄືື່ອງຊີດສານເຄມີຍງັ ຄົງອາໄສແຮງຄົນທາການຊີດ, ໂດຍໃຊັ້ມໂື ຢກ
ຈາກອາດີດ ຈົນເຖິງປະຈຸບນ
ັ້ ງມີເຄືື່ອງພົື່ນສານ
ັ້
ຫ ື ສູ ບເພືອໃຫັ້ເກີດແຮງດັນໆ ນາຢາອອກຈາກຖັ
ງສົື່ງໄປເຖິງຈຸດທີື່ຕ ັ້ອງການ. ນອກຈາກນີຍັ
ັ້ ນ
ັ້ ບລົດໄຖ ຫ ື ເຄືື່ອງຈັກທີື່ມີປາເປ
ັ ຕົວຊີດເຮັດໃຫັ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບສູ ງຂນັ້
ເຄມີຂະໜາດໃຫຍື່ ທີື່ໃຊັ້ຕື່ ເຂົາກັ
8.2.1

ນ ັ້ອຍທີື່ສຸ ດ

ລັກສະນະຂອງເຄືື່ອງຊີດສານທີື່ດີ

ກ. ສາມາດຊີດສານເຄມີລງົ ໄປຍັງຕາແໜື່ງທີື່ຕັ້ອງການຢື່າງທົື່ວເຖິງ
ຂ. ແຮງດັນທີື່ອອກມາຈາກຫົວພົື່ນຈະຕ ັ້ອງມີື່ຄື່າຄົງທີື່ຢູື່ ຕະຫອດເວລາ

ຄ. ຂະນາດຂອງຝອຍລະອອງສານຄວນມີຄວາມສະໝື່ າສະເໝີ ແລະ ມີຂະໜາດ
ງ.

ການກະຈາຍຝອຍລະອອງຂອງສານຈະຕັ້ອງສະໝື່ າສະເໝີ
ື ຫ ື ວັດຊະພືດຕື່ າງໆຜູ ປ
ັ້ ະຕິ
ການນາໃຊັ້ສານເຄມີໃນການກາຈັດແມງໄມ ັ້ສັດຕູ ພດ

ັ ຈະຕັ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູ ງ ແລະ ມີການວາງແຜນໃນການເຮັດວຽກ, ມີຄວາມລະມັດລະວັງ
ບັດຈາເປນ
ັ້
ັ້ ງກັນ (ຄວນສກສາປມຄູື່
ື ັ້ ມືໃຫັ້ເຂົາໃຈກື່
ື ວິທ ີ ແລະ ມີເຄືື່ອງມືປອ
ໃນການໃຊັ້ສານເຄມີໃຫັ້ຖກ
ອນນາໃຊັ້ສານ
ັ້ ປ
ັ້
ີ ານນາໃຊັ້ສານເຄມີໃຫັ້ຖກ
ື ຕອັ້ ງ) ດັື່ງນັນຜູ
ັ້ ະຕິບດ
ັ ງານຄວນພິຈາລະນາເຖິງຂປະຕິ
ັ ດັື່ງນີ:ັ້
ເຄມີ ຫ ື ວິທກ
ບດ

ື ຕັ້ອງກັບການກາຈັດ
ພິຈາລະນາເຖິງການໃຊັ້ສານເຄມີວື່າ: ໄດັ້ສານເຄມີຖກ
ື , ວັດຊະພືດຫບ
ື ື່ ? ລວມທັງປະລິມານ ແລະ ອັດຕາຂອງການໃຊັ້ສານເຄມີ.
ແມງໄມ ັ້ສັດຕູ ພດ
ື ແລະ ວັດຊະພືດ.
– ຊື່ວງໄລຍະເວລາທີື່ໃຊັ້ສານເຄມີຂ ັ້າແມງໄມ ັ້ສັດຕູ ພດ
–

–
–
ແລະ ອືື່ນໆ

ັ ແຕື່ງເຄືື່ອງມືທື່ ໃຊັ້
ີ ພອັ້ ມທັງການບາລຸ ງຮັກສາ.
ການປບ
ົ
ການພົື່ນສານເຄມີຄວນພົື່ນໃສື່ບື່ອນທີື່ຕັ້ອງການ ແລະ ໃຫັ້ທື່ ວເຖິ
ງ.

–

ັ້ າ
ັ້ ງກັນສານເຄມີເຊັື່ນ: ໜັ້າກາກ, ຖົງມື, ຊຸດເສືອຜັ້
ການໃຊັ້ອຸປະກອນປອ

–

ການສັງເກດທິດທາງຂອງກະແສລົມ,

ັ ຕົນັ້
ແຮງ, ແສງແດດກ ັ້າເປນ

ີ ລຽງກລະນີມກ
ີ ະແສລົມ
ຄວນຫກ

ັ້
ັ້
ັ ໃຫັ້ນາສານເຄມີ
ັ ຝອຍລະອອງນ ັ້ອຍທີື່ສຸ ດ, ເພືື່ອໃຫັ້ນາສານເຄມີ
ຕັ້ອງປບ
ເປນ
ັ້ ການຈັບຕົວຂອງໃບພືດ, ແມງໄມ ັ້ໃຫັ້ໄດັ້ດີ ແລະທົື່ວເຖິງ
ນັນມີ
ັ ເຄືື່ອງພົື່ນຢາ ຫ ື ສານເຄມີນມີ
ີ ັ້ ໃຊັ້ການຫາຍປະເພດເຊັື່ນ: ສານ
ໃນປະຈຸບນ
–

ັ້ ສານເຄມີທື່ ເປ
ັ ຜົງລະລາຍໃນນາ,
ັ ຂອງແຫວການໃຊັ້ສານເຄມີປະເພດຕື່າງໆ ນີຈັ້ າເປນ
ັ ທີື່ຈະ
ີ ນ
ີ ນ
ເຄມີທື່ ເປ
ຕ ັ້ອງໃຊັ້ເຄືື່ອງຊີດສານທີື່ມີຄວາມແຕກຕື່ າງກັນໄປດັ້ວຍເຊັື່ນ:

ເຄືື່ອງຊີດສານເຄມີແບບໃຊັ້ແຮງງານຄົນ (Hand operated sprayer)
ັ້ ງັ ) ໃຊັ້ກາລັງເຄືື່ອງຈັກ (Knapsack sprayer)
ເຄືື່ອງຊີດສານເຄມີແບບພາຍ (ເປຫ
– ເຄືື່ອງຊີດສານເຄມີແບບໃຊັ້ແຮງດັນຂອງແຫວ (Hydraulic sprayer)
–

–

ເຄືື່ອງຊີດສານເຄມີແບບປະສົມກັບອາກາດ (Airblast sprayer)
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ເຄືື່ອງຊີດສານເຄມີແບບພາຍ ຫ ື ເປ ັ້

ັ້ ບສານເຄມີຊະນິດທີື່ໃຊັ້ຊດ
ັ້ ດຕາການໃຊັ້ຈະຂນກັ
ັ ອັດຕາການປະ
ີ ຈະເປນ
ການສີດຊີດນັນອັ
ັ້ ື່ ນັນກ
ັ້ ບຊະນິດຂອງເຄືື່ອງຊິດສານເຄມີອກ
ັ້ ື່ ຈະຂນກັ
ີ
ສົມສານຕື່ ນາັ້ 20 ລິດ ໂດຍປະລິມານການຊີດຕື່ ກັບພືນທີ
ດັ້ວຍ ດັື່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ັ້
ຕາຕະລາງທີ 4

ັ້ ື່ ສານ (ລິດ/ໄລື່)
ີ ານປະສົມນາຕ
ວິທກ

ີ ານຊີດສານ
ວິທກ
ັ້ າຍ (High Volume HV)
ນາຫ
ັ້
ນາປານກາງ
(Medium Volume MV)

ັ້ ັ້ອຍ (Low Volume LV)
ນານ
ັ້ ັ້ອຍສຸ ດ (Very Low Volume VLV ຫ ື mist
ນານ
blower)
ບື່ ມີການປະສົມນາັ້ (Ultra Low Volume ULV)

ບລິມາດຂອງສານປະສົມ (ລິດ/ໄລື່)
ື ຕົນັ້ ແລະ ໄມ ັ້
ໄມ ັ້ໃຫັ້ໝາກ ແລະ ພືດ ໄມ ັ້ຢນ
ເສດຖະກິດ

ພຸື່ ມ

> 96

> 160

32 - 96

80 - 160

8 - 32

32 - 80

0.8 - 8

8 - 32

< 0.8

<8
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8.2.2

ເຄືື່ອງເກັບກື່ ຽວ (Harvesting equipment)

ັ້ ນັ້ ສາມາດທາການເກັບກື່ ຽວໄດັ້
ການເກັບກື່ ຽວໂດຍສະເພາະແມື່ ນການເກັບກື່ ຽວເຂົານັ
ັ ທີື່ຈະຕອັ້ ງໃຊັ້ແຮງງານຈານວນຫາຍ ແລະໃຊັ້ເວລາ
ໂດຍໃຊັ້ເເຮງງານຄົນເກັບກື່ ຽວແບບຊາວບັ້ານ. ເຊິື່ງຈາເປນ
ັ້
ັ ທີື່ສຸ ດທີື່ຈະຕ ັ້ອງມີເຄືື່ອງຈັກເຂົາມາຊ
ື່ ວຍໃນການເກັບກື່ ຽວ, ເພືື່ອ
ດົນນານ. ນອກຈາກນັນັ້ ຈື່ ງມີຄວາມຈາເປນ
ເຮັດໃຫັ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເກັບກື່ ຽວໄດັ້ໄວທັນກັບລະດູການ ແລະ ຊື່ວຍຫຸ ດການສູ ນເສຍທີື່ເກີດຂນັ້
ັ້
ເນືື່ອງຈາກຖືກສັດທາລາຍອີກດັ້ວຍ. ສະນັນັ້ ເຄືື່ອງເກັບກື່ ຽວນັນຈະມີ
ຫາຍລັກສະນະທີື່ມີຄວາມແຕກຕື່ າງ
ກັນຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຮູ ບຊົງຂອງຊະນິດພືດດັື່ງລຸື່ ມນີ:ັ້
ເຄືື່ອງກື່ ຽວນວດເຂົາັ້ (Combine harvester)
2. ເຄືື່ອງເກັບກື່ ຽວຖົື່ວ ແລະ ສາລີ (Bean and Con harvester)
3. ເຄືື່ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າ (Forage harvester)
1.

8.2.3

ເຄືື່ອງກື່ ຽວຟາດເຂົາັ້ (Combine harvester).
ັ້ ນ
ັ ເຄືື່ອງກົນຈັກປະເພດໜື່ ງທີື່ໃຊັ້ການປະຕິບດ
ັ ງານ
ເຄືື່ອງກື່ ຽວຟາດເຂົາເປ

ສາລັບການ

ັ້ ດທີື່ມີເມັດ ແລະ ສາມາດແຍກເມັດພືດອອກຈາກ
ເກັບກື່ ຽວຜົນຜະລິດຂອງພືດ, ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການຕັດຕົນພື
ັ້ ງມີເຄືື່ອງຈັກໃຊັ້ສະເພາະແຕື່ ເກັບກື່ ຽວ (Harvesting machine),
ັ້
ຕົນໃນເວລາດຽວກັ
ນ. ນອກຈາກນີຍັ
ັ້ ເກັບກື່ ຽວຖົື່ວເຫອ
ັ້ ຖົື່ວເຫອ
ັ ຕົນັ້
ື ງ, ແລະ ຍັງມີເຄືື່ອງຟາດເຂົາ,
ື ງເປນ
ສື່ວນຫາຍມັກໃຊັ້ເກັບກື່ ຽວເຂົາ,
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ື່ ງທີື່ນາເອົາເມັດເຂົາອອກຈາກ
ັ້
ັ້ ນັ້
ັ້
ັ້
ັ ຂັນຕອນໜ
ສາລັບຂັນຕອນໃນການຟາດເຂົ
ານັ
ເປນ
ັ້ ື່ ງປະກອບດັ້ວຍວິທກ
ັ້ ື່ ງຕື່ ໄປນີ:ັ້
ື ງ ຂົາເຊິ
ີ ານການຟາດເຂົາດັ
ເຟອ
ັ ວິທທ
ີ ື່ ໃຊັ້
ີ ແຮງງານຄົນພຽງຢື່າງດຽວ ໂດຍຈະແບື່ງ
– ການຟາດແບບດັື່ງເດິມ: ເປນ
ັ 2 ແບບຄື: ແບບການຟາດ ຫ ື ໃຊັ້ໄມ ັ້ຕີ ແລະ ການໃຊັ້ຕນ
ີ ຢຽບເອົາ
ອອກເປນ

ົ ໄຖເດີນຕາມ ແລະ ລົດໄຖໃຫຍື່ ແລື່ນຢຽບເທິງກອງເຂົາັ້
ການຟາດແບບໃຊັ້ລດ
ັ້ ື່ ສາມາດໃຊັ້ເເຮງງານຄົນໄດັ້, ເຮັດ
ັ ເຄືື່ອງຟາດເຂົາທີ
– ການແບບໃຊັ້ແຮງຄົນ: ເປນ
ວຽກຄົນດຽວໄດັ້ໂດຍໃຊັ້ຕີນລົດຖີບ. ຄວາມໄວຮອບໃນການໝູນຂອງເຄືື່ອງຟາດ ສາມາດໝູນໄດັ້ປະມານ
400 ຮອບຕື່ ນາທີ ໃຫັ້ຄວາມໄວ 8 ແມັດຕື່ ວິນາທີ
–

ັ້
ັ້
ເຄືື່ອງຟາດເຂົາແບບໃຊັ້
ເຄືື່ອງຈັກ: ເຄືື່ອງຟາດປະເພດນີສາມາດຕີ
ຫ ື ຟາດພືດ
ື່
ັ້ ເຂົາຟ
ັ້ າັ້ ງ ແລະ ຖົື່ວເຫອ
ື ງ. ໂດຍທົື່ວໆໄປແລັ້ວເຄືອງຟາດແບບໃຊັ້ເຄືື່ອງຈັກ
ຊະນິດຕື່າງໆໄດັ້ເຊັື່ນ: ຟາດເຂົາ,
ັ້
ັ້ າລັງນີປະກອບໄປດັ້ວຍສ
ັ ຕົນກ
ື່ ວນສາຄັນ 3 ສື່ວນຄື: ສື່ວນທີື່ເຮັດໜັ້າທີື່ຟາດ, ສື່ວນທີື່ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການ
ເປນ
ແຍກ ແລະ ຊຸດພັດລົມທີື່ທາຄວາມສະອາດເມັດພືດ
–

ເຄືື່ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າ (Forage harvester)
ັ ເຄືື່ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າແບບມີດຕັດເຄືື່ອນທີື່ຊື່ ງມີ 2 ແບບດັ້ວຍກັນຄື: ການເຄືື່ອນທີື່ຂອງ
ເປນ
ັ ຊຸດດຽວ ແລະ ເຄືື່ອນທີື່ຂອງໃບມີດ 2 ຊຸດພັ້ອມໆກັນ. ການເຄືື່ອນທີື່ຂອງໃບ
ໃບມີດຈະມີການເຄືື່ອນທີື່ເປນ
ັ້
ມີດທັງ 2 ແບບຈະມີການເຄືື່ອນທີື່ໄປທາງໜັ້າ ແລະ ດັ້ານຂັ້າງຊັ້າຍ ແລະ ດັ້ານຂວາດັື່ງທີື່ໄດັ້ກື່າວມາແລັ້ວນັນ,
ັ້
ັ ເສັນໂຄັ້
ິ ທາງຂອງໃບມີດມີລກ
ັ ສະນະເປນ
ເຊິື່ງການເຄືື່ອນທີື່ດັື່ງກື່ າວແມື່ ນຈະເຮັດໃຫັ້ທດ
ງ
8.2.4

ສື່ວນປະກອບຂອງເຄືື່ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າແບບມີດຕັດ

ັ ແກນທີື່ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນ
ັ ຈັບຊຸດໃບມີດ (Cutter bar or main bar) ເປນ
ເຫກ
ັ້ ື່ ວນປະກອບຕື່າງໆ ເຂົາກັ
ັ້ ນ.ຄວາມຍາວຂອງເຫກ
ັ ຈັບຊຸດໃບມີດປະມານ 1.5 m
ການຈັບສິນສ
ັ ໂຄງຮື່າງເຫກ
ັ
ັ ກັນໃບມີດ (Gard) ເປນ
ັ ທີື່ເຮັດໜັ້າທີື່ບັງຄັບໃຫັ້ໃບມີດເປນ
– ເຫກ
ັ້ ງກັນ ແລະ ຍົກໃບມີດໃຫັ້ເຄືື່ອນທີື່ໄປຕາມລາງ. ເຫກ
ັ ກັນໃບມີດແຕື່ ລະຕົວຈັບຕິດຢູື່ ກັບເຫກ
ັ ຈັບຊຸດ
ກັນປອ
–

ໃບມີດ, ເຊິື່ງມີໄລຍະຫື່າງລະຫື່ວາງໃບມີດປະມານ 7.6 Cm
–

ັ ແຜື່ນເຫກ
ັ ຮອງຮັບການປາດ (Ledge plete) ເປນ
ັ ຮອງຮັບໃບມີດ
ແຜື່ນເຫກ

ັ ຮອງຮັບໃບມີດຈະມີຂອບໃຫຍື່
ພັ້ອມທັງເຮັດວຽກຮື່ວມກັບໃບມີດ
ໂດຍຂອບດັ້ານຂັ້າງຂອງແຜື່ນເຫກ
ັ ເວລານານ, ແຜື່ນເຫກ
ັ ຮອງຮັບ ການປາດອາດຈະມີການ
(Serrated) ເມືື່ອເຄືື່ອງຈັກຕັດຫຍ ັ້າທາງານເປນ
ຫຸ ັ້ຍຫຽັ້ນ ແຕື່ກສາມາດທາການປຽື່ນໄດັ້
ັ ແຜື່ນເຫກ
ັ ທີື່ມີຮູບຮື່າງສາມຫຽື່ມ ມີຄວາມກວັ້າງປະມານ
– ໃບມີດ (Knife) ເປນ
ັ ຂອບລຽບເຊິື່ງ
ັ ສະນະເປນ
7.5 Cm. ຂອບທາງດັ້ານຂັ້າງຈະມີຄວາມຄົມ ໂດຍສື່ວນຄົມຂອງໃບມີດຈະມີລກ
ັ້ ື່ ອນ. ສື່ວນແຜື່ນໃບມີດຊະນິດທີື່ເປນ
ັ ແຂັ້ວເລືື່ອຍ
ມີຄວາມເໝາະສົມສາລັບການຕັດຫຍ ັ້າ ຫ ື ພືດທີື່ມີລາຕົນອ
ັ້
ມີຄວາມເໝາະສົມຕັດຫຍ ັ້າ ຫ ື ພືດທີື່ມີລາຕົນແຂງ

ແຜື່ນກັນແຕກ (Wearing plate) ເຮັດໜັ້າທີື່ໃນການຮອງຮັບສື່ວນທັ້າຍຂອງ
ັ້ ງປອ
ັ້ ງກັນບື່ ໃຫັ້ເຫກ
ັ ຈັບຊຸດໃບມີດ
ໃບມີດ ແລະ ຮັບແຮງດັນ ໃນຂະນະທີື່ໃບມີດເຮັດວຽກ. ນອກຈາກນີຍັ
–

ແຕກ ຫ ື ຫຸ ັ້ຍຫຽັ້ນອີກດັ້ວຍ
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ັ ໜີບໃບມີດ (Knife clips) ຈະທາການຈັບຢູື່ ເທິງໃບມີດ ເພືື່ອຈັບໃບມີດໃຫັ້
ເຫກ
ັ ຊື່ວງໆ
ັ ໜີບໃບມີດຈະທາການຈັບເປນ
ຕິດກັບແຜື່ນຮັບການຕັດ. ຕາແໜື່ງໃນການຈັບຂອງເຫກ
ັ ຄວາມສູ ງຕື່ າຂອງໃບມີດ
– ກ ັ້ານຂາໃນ (Inner shoe) ໃຊັ້ປບ
–

–
ຕັດ

ັ້ ດທີື່ຈະທາການ
ກ ັ້ານຂານອກ (Outer shoe) ມີໜາັ້ ທີື່ກວາດ ຫ ື ແບື່ງທາງຕົນພື

ັ ແຍກຫຍ ັ້າ (Swath board) ທາໜັ້າທີື່ໃນການແຍກຫຍ ັ້າທີື່ຖືກຕັດ
ແຜື່ນເຫກ
ັ ການແບື່ງແຖວເພືື່ອຄວາມສະດວກຕື່ ການຕັດຫຍ ັ້າໃນແຖວຕື່ ໄປ
ອອກຈາກແຖວ ແລະ ເປນ
ັ ໂຄງຮື່າງທີື່ຈັດສື່ວນປະກອບຂອງຊຸດເຄືື່ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າທັງ
– ໂຄງຮື່າງ (Frame) ເປນ
–

ັ້ ນ
ໝົດເຂົາກັ
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ເອກະສານອັ້າງອີງ
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ສົມພັນ ປາຊູວາງ. 2003 ເຄືື່ອງຈັກ ແລະ ເຄືື່ອງມືການກະເສດ ຄະນະກະເສດສາດ ມະຫາວິທະ
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ວິທະຍາເຂດກາລາສິນ
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ວິທະຍາເຂດກາລະສິນ

