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ຄ ານ າ 
 
 ເພືື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ບນັລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນນີງານ ຂອງກະຊວງກະສກິ າ 
ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ວາງອອກ ກ ຄ ື 3 ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫື່ ງຊາດ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ຂອງລດັຖະບານແຫື່ ງ ສປປ ລາວ ແຕື່ ນີ ັ້ຮອດປ ີ2020 
ໂດຍຖເືອາົນະໂຍບາຍ ການຫ ຸດຜື່ ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົລງົເທືື່ ອລະກ ັ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ ັ້
ຫ ຸດພົ ັ້ນອອກຈາກການເປນັປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ການສ ັ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ຖເືອາົວຽກງານ ການກ ື່ ສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນ
ມະນຸດດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ເປນັວຽກງານບຸລມິະສດິໜ ື່ ງທີື່ ມຄີວາມສ າຄນັ ໃນການພດັທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ໃຫ ັ້ມຄີວາມກ ັ້າວໜັ້າ 
 ປະຈບຸນັເຫນັໄດ ັ້ວື່ າ ພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ໃນລະດບັຕື່ າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ ວປະເທດ ຍງັບ ື່ ທນັມຄຸີນນະພາບດເີທົື່ າທີື່ ຄວນ ແລະ ມຈີ ານວນບ ື່ ພຽງພ  ນບັແຕື່ ຂັ ັ້ນສູນກາງລງົຮອດທ ັ້ອງ
ຖິື່ ນ. ສະນັ ັ້ນກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ໄດ ັ້ກ ານດົຍຸດທະສາດການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການສ ກ
ສາດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ແຕື່ ນີ ັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ ງຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມື່ ນການພດັທະນາ
ສມີແືຮງງານຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມກີານເຊືື່ ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກບັລະບບົການ
ສົື່ ງເສມີ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ ັ້າງຫ ກັສູດທີື່ ເນັ ັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສດິສອນທີື່ ເນັ ັ້ນເອາົຜູ ັ້ຮຽນເປນັ
ສູນກາງ. ດັື່ ງນັ ັ້ນ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ຈ  ື່ ງມຄີວາມຈ າເປນັຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ມກີານປບັປຸງ ແລະ ກ ື່ ສ ັ້າງໃໝື່  ດ ັ້ວຍຮູບການຝ ກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັໄລຍະສັ ັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ເພືື່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ນກັວຊິາການທີື່ ມຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດ, ມຄີວາມຊ ານານ ແລະ ມຄຸີນສມົບດັທີື່ ເໝາະ
ສມົ. ເພືື່ ອຕອບສະໜອງ ໃຫ ັ້ທື່ ວງທນັກບັສະພາບການດັື່ ງກື່ າວ, ທາງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ພາກ   
ເໜອື ຈ ື່ ງໄດ ັ້ພດັທະນາຫ ກັສູດຊັ ັ້ນສູງ ກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ 4 ສາຂາວຊິາ 
ເຊັື່ ນ: ປູກຝງັ, ລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ປື່ າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກດິກະສກິ າ. ຫ ກັສູດນີ ັ້ ໄດ ັ້ເນັ ັ້ນຄວາມຊ ານານ 
ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພືື່ ອກ ື່ ສ ັ້າງພະນກັງານວຊິາການດ ັ້ານການກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ 
ອອກຮບັໃຊ ັ້ສງັຄມົ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມຂ ັ້ຕກົລງົຂອງ
ລດັຖະມນົຕກີະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວື່ າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານຫ ກັສູດແຫື່ ງຊາດລະດບັຊັ ັ້ນສູງທຸກ
ປະການ 
 ເພືື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຮຽນການສອນໄດ ັ້ຮບັຜນົດ ີ ແລະ ມຄີວາມສະດວກ, ຈະຕ ັ້ອງມກີານພດັທະນາ
ບນັດາເອກະສານທີື່ ສ າຄນັຂອງຫ ກັສູດ ເຊັື່ ນ: ເອກະສານຫ ກັສູດ, ຄ າອະທບິາຍເນື ັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕື່ ລະວຊິາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນື ັ້ອໃນການສດິສອນລະອຽດຂອງແຕື່ ລະວຊິາ ຫ  ື ເອີ ັ້ນວື່ າ: ປ ັ້ມຄູື່ ມກືານ
ຮຽນການສອນ. ສະນັ ັ້ນ ຈ ື່ ງໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາປ ັ້ມຄູື່ ມຂືອງແຕື່ ລະວຊິາທີື່ ມໃີນຫ ກັສູດດັື່ ງກື່ າວນີ ັ້ ເພືື່ ອຕອບ
ສະໜອງຈດຸປະສງົຂອງຫ ກັສູດ ທີື່ ເນັ ັ້ນໃສື່  5 ອງົປະກອບຫ ກັດັື່ ງນີ ັ້: 1). ການສ ັ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, 3). ຕດິພນັກບັການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ເຂດເນນີສູງ, 4). ເນັ ັ້ນການເຮດັ
ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ, ແລະ 5). ການມສີື່ ວນຮື່ ວມດ ັ້ານບດົບາດຍງິຊາຍ 
 ໃນການພດັທະນາປ ັ້ມຄູື່ ມເືຫ ົື່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ມກີານມອບໝາຍໃຫ ັ້ອາຈານຮບັຜດິຊອບສດິສອນຫ ກັ ແລະ 
ອາຈານຊື່ ວຍເປນັຜູ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ ັ້ຜື່ ານຂະບວນການ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນທີື່ ຈ າເປນັຕື່ າງໆ ເຊັື່ ນ: ການຝ ກ
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ອບົຮມົກື່ ຽວກບັຫ ກັການ, ການໄປທດັສະນະສ ກສາ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງ, 
ການແລກປື່ ຽນຄ າຄດິເຫນັ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບນັດາຜູ ັ້ມຄີວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສບົການ ຈາກສະຖາບນັການ
ສ ກສາ ແລະ ໜື່ ວຍງານອືື່ ນໆ. ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນ ກ ໄດ ັ້ມກີານກວດແກ ັ້ເນື ັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີ ັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າ
ມະ ການພດັທະນາຫ ກັສູດຂອງວທິະຍາໄລ, ເຊິື່ ງປະກອບດ ັ້ວຍ: ທື່ ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທື່ ານ ເພດັສະໝອນ 
ຖານະສກັ, ທື່ ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທື່ ານ ອ າໄພວນັ ສຸກສນັຕ,ິ ທື່ ານ ທອງເພດັ ຈດິຕະບຸບຜາ, 
ທື່ ານ ສສຸີກ ວລິະບຸດ, ທື່ ານ ນ. ໜ ື່ ຄ າ ວລິະວງົສາ, ທື່ ານ ພູທອນ ຈນັທະວງົສາ, ທື່ ານ ອຸທອງ ວງົແສນເມອືງ
, ທື່ ານ ມຸນຊິາ ພງົບນັດດິ, ທື່ ານ ຈນັທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທື່ ານ ນກິອນ ສຸດທວິງົ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ກ ຍງັ
ມ ີທື່ ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທື່ ານ ນາງ Silvia Junt ຫວົໜັ້າໂຄງການປບັປຸງວທິະຍາໄລ
ກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ພາກເໜອື (SURAFCO) ພ ັ້ອມດ ັ້ວຍບນັດາຊື່ ຽວຊານທີື່ ປ ກສາທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ ທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕື່ າງປະເທດອກີຈ ານວນໜ ື່ ງ ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູຢື່ າງໃກ ັ້ຊດິ 
 ວຽກງານພດັທະນາຫ ກັສູດ ແມື່ ນຈດຸປະສງົໜ ື່ ງທີື່ ສ າຄນັຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໂດຍ ອງົການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທ ນຈາກ
ອງົການຮື່ ວມ ືແລະ ພດັທະນາຂອງປະເທດສະວດິເຊແີລນ (SDC) ຕັ ັ້ງແຕື່ ປ ີ2009 ເປນັຕົ ັ້ນມາ, ແລະ ໄດ ັ້
ຮບັການສະໜບັສະໜນູດ ັ້ານເຕກັນກິ ໃນການພດັທະນາໂຄງສ ັ້າງຂອງຫ ກັສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປື່ າໄມ ັ້ ແລະ ວທິະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບນີ (HAFL) 
 ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ພາກເໜອື ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ ັ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສື່ ວນທີື່ ກື່ ຽວຂ ັ້ອງ ທີື່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜນູທາງດ ັ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວຊິາການ, ການມສີື່ ວນຮື່ ວມ
ໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາປ ັ້ມຄູື່ ມນືີ ັ້ຂ ັ້ນ ເພືື່ ອນ າໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ ງກື່ າວນີ ັ້ ຍງັສາມາດນ າໄປປບັໃຊ ັ້ໃນທຸກໆວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ ໃນທົື່ ວປະເທດ. ໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິນັ ັ້ນ, ຖ ັ້າຫາກພບົເຫນັຂ ັ້ຂາດຕກົບກົຜື່ ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ ສອດຄື່ ອງເໝາະສມົ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ ງຂ ັ້ຄດິເຫນັ ແລະ ຄ າຕ າໜຕິຊິມົໄປທີື່ ວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ພາກເໜອື
ຊາບ ເພືື່ ອຈະໄດ ັ້ນ າໄປປບັປຸງແກ ັ້ໄຂໃຫ ັ້ດກີວື່ າເກົື່ າໃນອະນາຄດົ 
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ບດົນ າ 
 
 ປື ັ້ມຄູື່ ມກືື່ ຽວກບັ “ເຄືື່ ອງມ ືແລະ ກນົຈກັກະສກິ າ” ເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ຜູ ັ້ຂຽນໄດ ັ້ຂຽນຂ ັ້ນ, ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ເພືື່ ອ
ແນໃສື່ ຮບັໃຊ ັ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບບົໃນລະບບົຊັ ັ້ນສູງ ຂອງວທິະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ພາກ     
ເໜອື. ຜູ ັ້ຂຽນໄດ ັ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂ ັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປື ັ້ມຄູື່ ມທືີື່ ເປນັພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາຕື່ າງປະເທດ, ຜນົຂອງການການປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນ າຜູ ັ້ປະສບົຜນົສ າເລດັ ໃນ
ທາງດ ັ້ານ ການນ າໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມ  ແລະ ກນົຈກັກະສກິ າ ໃນໄລຍະຜື່ ານມາ 

ຈດຸປະສງົຕົ ັ້ນຕ ແຕື່ ລະບດົຮຽນໃນປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ ແມື່ ນເພືື່ ອເປນັບື່ ອນອງີ ແລະ ເປນັທດິທາງອນັໜ ື່ ງໃຫ ັ້
ແກື່ ບນັດານກັວຊິາການ ແລະ ນກັສ ກສາ ພ ັ້ອມຊາວກະສກິອນຜູ ັ້ທີື່ ມກັອາຊບີໃນ ນ າໃຊ ັ້ກນົຈກັກະສກິ າ ໄດ ັ້
ເຂົ ັ້າໃຈເຖງິເຕກັນກິວທິກີານຕື່ າງໆ ໃນການບ າລຸງຮກັສາ ເຄືື່ ອງມ ືແລະ ກນົຈກັໃນຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ. 

ໃນປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ ຈະໄດ ັ້ເວົ ັ້າເຖງິ ຫ ກັການທົື່ ວໄປກື່ ຽວກບັຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກ, ການນ າ
ໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມກືະສກິ າ, ການສ ັ້ອມແປງ ແລະ ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົນ ັ້າໃນຟາມກະສກິ າ, ການນ າໃຊ ັ້ກນົຈກັເຂົ ັ້າໃນການ
ການກະສກິ າ ແລະ ອືື່ ນໆ  

ປື ັ້ມເຫ ັ ັ້ມນີ ັ້ໄດ ັ້ຈດັພມິຂ ັ້ນເທືື່ ອທ າອດິ, ຍື່ ອມມຂີ ັ້ຂາດຕກົບກົຜື່ ອງຫ າຍດ ັ້ານ ຈະເປນັດ ັ້ານເນື ັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສບັ ຫ  ືສ ານວນ, ເພາະສະນັ ັ້ນ ໃນນາມຜູ ັ້ຂຽນຂ ສະແດງຄວາມຍນິດຮີບັເອາົຄ າຕ ານຕິຊິມົ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປນັຢື່ າງສູງ ຕ ື່ ຄ າແນະນ າຈາກຜູ ັ້ອື່ ານທຸກໆທື່ ານດ ັ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ, ເພືື່ ອຈະໄດ ັ້ປບັປຸງ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ
ເນື ັ້ອໃນທື່ ຍີງັບ ື່ ທນັຄບົຖັ້ວນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂເພີື່ ມເຕມີ ໄປຕາມການປື່ ຽນແປງວວິດັທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນສມົບູນຍິື່ ງຂ ັ້ນ  

ດັື່ ງນັ ັ້ນ, ຖັ້າຄູອາຈານ, ນກັວຊິາການ, ຜູ ັ້ຊງົຄຸນວຸດທ ິແລະ ທື່ ານຜູ ັ້ອື່ ານທງັຫ າຍໄດ ັ້ອື່ ານ ແລະ ນ າ 
ໃຊ ັ້ປ ັ້ມຄູື່ ມຫືວົນີ ັ້ ຫາກພບົພ ັ້ຂ ັ້ຂາດຕກົບກົຜື່ ອງປະການໃດ ບ ື່ ວື່ າທາງດ ັ້ານເນື ັ້ອ ໃນກ ຄຄື າສບັເຕກັນກິ ແລະ 
ສ ານວນພາສາຂຽນຕື່ າງໆ ຈົື່ ງໄດ ັ້ສົື່ ງຂ ັ້ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຄ າຕ ານຂິອງພວກທື່ ານມາຍງັວທິະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ພາກເໜອືພວກເຮາົ (ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ) ຕາມທີື່ ຢູື່ ດັື່ ງນີ ັ້: ວທິະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປື່ າໄມ ັ້ພາກເໜອື (ກະເສດປາດເຊອືງ) ຖະໜນົເລກທ ີ13 ເໜອື, ເມອືງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງ ຫ ວງພະ
ບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສບັ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, Website: 
www.nafclao.org  ຫ  ື ທື່ ານຈະມາພບົປະແລກປື່ ຽນ ຄວາມຄດິເຫນັດ ັ້ວຍຕນົເອງກ ໄດ ັ້, ເພືື່ ອຊື່ ວຍໃຫ ັ້
ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ ພວກຂ ັ້າພະເຈົ ັ້າໄດ ັ້ດດັແປງແກ ັ້ໄຂປ ັ້ມຫວົນີ ັ້ ໃຫ ັ້ມເີນື ັ້ອ ໃນຄບົຖັ້ວນ 
ແລະ ສມົບູນຂ ັ້ນໄປເລື ັ້ອຍໆ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນ າທື່ ານຜູ ັ້ອື່ ານທງັຫ າຍໄວ ັ້ລື່ ວງໜັ້ານະທີື່ ນີ ັ້ດ ັ້ວຍ 

 
ຄະນະກ າມະການພດັທະນາຫລກັສູດ ວກປໜ 
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ບດົທ ີ1 
ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກງານກະສກິ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທບິາຍສາຍເຫດການເກດີອຸປະຕເິຫດໄດ ັ້ 
2. ປັ້ອງກນັຕວົເອງໃນການເກດີອຸປະຕເິຫດຈາກການປະຕບິດັວຽກງານ ໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
1.1 ຄວາມປອດໄພທົື່ ວໄປ 

ຄວາມປອດໄພຄກືານປະຕບິດັວຽກງານທີື່ ບ ື່ ປະສບົອຸປະຕເິຫດ, ປາສະຈາກພະຍາດ, ຈາກການ
ປະຕບິດັວຽກງານ. ອຸປະຕເິຫດຄ:ື ເຫດການທເີກດີຂ ັ້ນ ໂດຍບ ື່ ໄດ ັ້ຄາດຄດິມນັສົື່ ງຜນົສະທ ັ້ອນໃຫ ັ້ເກດີ
ຄວາມເສຍຫາຍຕ ື່ ຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິ 

ກ. ສາຍເຫດຂອງການເກດີອຸປະຕເິຫດ 
– ການກະທ າທບີ ື່ ປອດໄພ (ເກດີຈາກຜູ ັ້ປະຕບິດັວຽກງານ) 88% 
– ສະຖານທີື່ ບື່ ອນການເຮດັວຽກງານທີື່ ບ ື່ ປອດໄພ ເຄືື່ ອງມ ືແລະ ອຸປະກອນໃນການ

ເຮດັວຽກງານ 10% 
– ໄພທ າມະຊາດ 2% 

ຂ. ການປັ້ອງກນັການເກດີອຸປະຕເິຫດໃນການປະຕບິດັວຽກງານ 
– ການແຕື່ ງກາຍ 
– ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຫວົ 
– ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຕາ ແລະ ໃບໜັ້າ 
– ອຸປະກອນປັ້ອງກນັຫູ 
– ອຸປະກອນປັ້ອງກນັລ າຕວົ 
– ອຸປະກອນປັ້ອງກນັມ,ື ຂາ ແລະ ຕນີ 

ຄ. ການປະຖມົພະຍາບານ 
– ຫ ກັການທົື່ ວໆໄປໃນການປະຖມົພະຍາບານ 
– ການຮກັສາບາດເຈບັເລກັນ ັ້ອຍ 
– ການປະຖມົພະຍາບານສຸກເສນີ 
 

1.2 ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມທືົື່ ວໄປ 
ກ. ເຄືື່ ອງມປືະເພດໃຊ ັ້ດ ັ້ວຍມ ື
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– ຄວາມປອດໄພໃນໂຕະຝ ກວຽກງານ 
– ເຕກັນກິການນ າ ໃຊ ັ້ເຄອືງມ ືຄ ັ້ອນຕ,ີ ໄຂຄວງ, ສະກດັ, ເລືື່ ອຍ... 

      
 
ຮູບທ ີ1     ເຄືື່ ອງມກືານເຈາະ ແລະ ແມື່ ແຮງ 
 

    
ຮູບທ ີ2     ເຄືື່ ອງມຊືື່ າງພື ັ້ນຖານ 
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ຮູບທ ີ3     ເຄືື່ ອງມຊືື່ າງພື ັ້ນຖານ 
 

ຂ. ເຄືື່ ອງມປືະເພດໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງຈກັ 
– ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັດວຽກງານກບັເຄືື່ ອງກນົຈກັທົື່ ວໄປ 
– ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກງານ ກບັເຄືື່ ອງກນົຈກັປະເພດການໝນູການຕດັ 
– ຄວາມປອດໄພໃນການເຮດັວຽກງານກບັເຄືື່ ອງຈກັປະເພດກນົໄກຕື່ າງໆ 
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ຮູບທ ີ4     ເຄືື່ ອງຈກັທົື່ ວໄປ 

ຄ. ຂ ັ້ແນະນ າເຕກັນກິການນ າໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມແືລະເຄືື່ ອງກນົຈກັ 
– ກື່ ອນຈະໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມຕື ັ້ອງກວດສອບວື່ າເຄອືງມຢູືື່ ໃນສະພາບໃຊ ັ້ການໄດ ັ້ບ ື່  
– ໃຫ ັ້ສງັເກດເບີື່ ງຄດັເຕລີອກວທິກີານນ າໃຊ ັ້ (ໃຊ ັ້ແບບໃດ) 
– ກື່ ອນຈະໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງກນົຈກັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຜື່ ານການຝ ກກຈາກຄູຝກືມາກື່ ອນ 
– ຫັ້າມບ ື່ ໃຫ ັ້ໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມໃືກ ັ້ຈະຊ າລຸດ 
– ເມືື່ ອເວລາເຮດັວຽກສ າເລດັແລ ັ້ວໃຫ ັ້ທ າຄວາມສະອາດເຄືື່ ອງມ ື ແລະ ກນົ

ຈກັທຸກຄັ ັ້ງ 
– ທຸກໆ  ຄນົກື່ ອນຈະປະຕບິດັວຽກງານຕ ັ້ອງຄ ານ ງເຖງິຄວາມປອດໄພຢູື່ ສະ 

ເໝ ີ
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ບດົທ ີ2 
ວຽກຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ 
1. ກ ານດົວດັຖຸຕື່ າງໆ ທີື່ ມາປະກອບເປນັຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົທີື່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານກະສກິ າໄດ ັ້ 
2. ນ າໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມໃືຊ ັ້ກບັວຽກງານຊື່ າງປູນຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົ 
3. ຄດິໄລື່ ອດັຕາສື່ ວນໃນການປສມົປູນຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົໄດ ັ້ 
4. ຄດິໄລື່ ຫາວດັຖຸເຂົ ັ້າໃນການກ ື່ ສ ັ້າງຟາມໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
2.1 ວດັຖຸຕື່ າງໆທີື່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນວຽກປູນຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົ 

ວດັຖຸທີື່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນວຽກຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົ ຈະຕ ັ້ອງມຄຸີນນະພາບດເີພືື່ ອປະກອບເຂົ ັ້າໃຊ ັ້ໃນວຽກ
ງານ ແລ ັ້ວຈະບ ື່ ປື່ ຽນແປງສະພາບຜດິໄປຈາກຈດຸປະສງົ ເຊິື່ ງເຮດັໃຫ ັ້ສິື່ ງກ ື່ ສ ັ້າງບ ື່ ເຊືື່ ອມສະພາບ ແລະ ມຄີວາມ
ທນົທານ ວດັຖຸທີື່ ສ າຄນັມຄີ:ື 

2.1.1 ປູນຊເີມນັ 
ເປນັຜນົຜະລດິທີື່ ໄດ ັ້ຈາກກປູນເມດັ ເກດີຈາກວດັຖຸດບິພວກຫນີ (Lime stone), 

ດນິສ  (Chalk), ດນິຂາວ (Marl), ຫນີເຊລ (Shale), ດນິໜຽວ (Clay), ຫນີຊະນວນ (Slate) ໂດຍ
ການ ນ າວດັຖຸດບິເຫ ົື່ ານີ ັ້ມາຜື່ ານກ າມະວທິກີານຜະລດິຈນົໄດ ັ້ປູນຜງົ 

 

 
 

ຮູບທ ີ5     ຊເີມນັ 
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2.1.2 ປູນຂາວ 
ເປນັວດັຖຸທີື່ ຈ າເປນັໃນການກ ື່ ດນິຈີື່  ແລະ ໂບກ, ປູນຂາວຈະຊື່ ວຍເພີື່ ມຄວາມໜຽວ

ສື່ ວນຫ າຍແມື່ ນໄດ ັ້ຈາກການເຜາົຫນີປູນ ວທິກີານໃຊ ັ້ປູນຂາວໃນຊື່ ວງກ ື່ ດນິຈີື່  ຫ  ື ໂບກປູນ ຄວນບົື່ ມໄວ ັ້ກບັ
ຊາຍກື່ ອນຢື່ າງນ ັ້ອຍບ ື່ ຕ ື່ າກື່ ວາ 24 ຊົື່ ວໂມງກື່ ອນນ າມາໃຊ ັ້ 

 

 
 
ຮູບທ ີ6     ປູນຂາວ 
 

2.1.3 ຊາຍ 
ເປນັວດັຖຸທີື່ ເກດີຕາມທ າມະຊາດແບື່ ງອອກເປນັ 2 ພວກຄ:ື ຊາຍນ ັ້າຈດື ແລະ ຊາຍນ ັ້າ 

ເຄມັ ໂດຍປກົກະຕແິລ ັ້ວຊາຍທີື່ ໃຊ ັ້ຈະເປນັພວກຊາຍນ ັ້າຈດືເທົື່ ານັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງສະອາດ, ບ ື່ ມວີດັຖຸອືື່ ນເຈອືປນົ 
ຊາຍແບື່ ງອອກເປນັ 3 ຊະນດິດ ັ້ວຍກນັ ເຊັື່ ນ: 

1. ຊາຍເມດັຂະໜາດໃຫຍື່ : ມເີສັ ັ້ນຜື່ າກາງ 2.00-4.00 Mm ໃຊ ັ້ໃນວຽກງານເບຕງົ 
ເຊັື່ ນ: ເທພື ັ້ນ, ເຮດັເບຕງົຖານຮາກ. 

2. ຊາຍຂະໜາດກາງ: ມເີສັ ັ້ນຜື່ າກາງ 1.00-2.00 Mm ໃຊ ັ້ເທວຽກງານເບຕງົ ທົື່ ວ
ໄປ ໃຊ ັ້ກ ື່ ດນິຈີື່  ແລະ ໃຊ ັ້ໂບກຝາ. 

3. ຊາຍຂະໜາດນ ັ້ອຍ: ມເີສັ ັ້ນຜື່ າກາງ 0.5-1.00 Mm  ເໝາະກບັວຽກງານໂບກຝາ 
ແລະ ວຽກງານຕກົແຕື່ ງທົື່ ວໄປ 
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1. (ຊາຍກາງ)     2. (ຊາຍຫຍາບ)  3. (ຊາຍລະອຽດ) 

ຮູບທ ີ7     ຊະນດິຂອງຊາຍ ແລະ ແຮື່  
 

2.1.4 ນ ັ້າ 
ເປນັປດັໃຈທີື່ ສ າຄນັຍິື່ ງໃນວຽກງານປູນ ບ ື່ ວື່ າຈະເປນັວຽກງານກ ື່ ດນິຈີື່ , ໂບກຝາ ຫ  ື

ວຽກງານເບຕງົ. ນ ັ້າທີື່ ໃຊ ັ້ ຕ ັ້ອງເປນັນ ັ້າທີື່ ສະອາດ ປາສະຈາກຄວາມເປນັກດົ ເປນັດື່ າງ, ນ ັ້າເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃຫ ັ້ເກດີ
ຄວາມແຫ ວລະຫວື່ າງຊເີມນັ, ປູນຂາວ ແລະ ຊາຍ ເພືື່ ອໄປປະສານກບັວດັຖຸອືື່ ນໆ ໃຫ ັ້ແຂງແຮງ 

 

 
ຮູບທ ີ8     ນ ັ້າສ າລບັກ ື່ ສ ັ້າງ 
 

2.1.5 ຫນີ 
ເປນັວດັຖຸທີື່ ຈ າເປນັຕ ື່ ວຽກງານເບຕງົຫ າຍທີື່ ສຸດ ຫນີທີື່ ໃຊ ັ້ມຫີ າຍຂະໜາດ. ຊະນດິຫນີ

ທີື່ ໄດ ັ້ຈາກໂຮງໂມ ັ້ຫນີເປນັສື່ ວນຫ າຍ. ຫນີທີື່ ໃຊ ັ້ໃນວຽກປູນມຫີ າຍຂະໜາດຄ:ື 
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1. ຫນີເບ ີ 1: ເປນັຫນີຝຸື່ ນ ຫ  ື ຜງົ ໃຊ ັ້ເຮດັຜວິກະເບື ັ້ອງ, ດນິບລ໊ອກ, ໂຮຍໜັ້າ
ຫນົທາງ ຫ  ືໃຊ ັ້ກບັວຽກເບຕງົທີື່ ມເີຫ ກັເສມີຖີື່ ໆ ເສັ ັ້ນຜື່ າສູນກາງ 1-2 Cm 

2. ຫນີເບ ີ 2: ໃຊ ັ້ສ າລບັປະສມົເບຕງົເຊັື່ ນ: ເທພື ັ້ນ, ຄານ, ເສາົ. ມຂີະໜາດ 2-4 
Cm ຫນີເບ ີ3: ເປນັຫນີທີື່ ໃຊ ັ້ສ າລບັວຽກງານເບຕງົ, ຕອກຖານຮາກ ຫ  ືວຽກງານຫນົທາງທີື່ ມນີ ັ້າໜກັກດົທີື່
ສຸດ ເພືື່ ອໃຫ ັ້ໝັ ັ້ນຄງົແຂງແຮງເຊັື່ ນ: ວຽກຫນົທາງຫນີຊະນດິນີ ັ້ມເີສັ ັ້ນຜື່ າສູນກາງ 5-7 Cm 

3. ຫນີເບ ີ4: ໃຊ ັ້ເຮດັຖານຮາກ, ຫນີຊະນດິນີ ັ້ມ ີຂະໜາດປະມານ 7-10 Cm 
 

 
ຮູບທ ີ9     ຫນີແຮື່  
 

2.1.6 ດນິຈີື່  (Brick) 
1. ດນິຈີື່ : ມຮູີບຮື່ າງສີື່ ລື່ ຽມ ເຮດັມາຈາກດນິໜຽວ ປະສມົວດັຖຸພວກຂີ ັ້ຊາຍ ເຊິື່ ງຈະ

ຊື່ ວຍເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຮ ັ້ອນສູງ ເວລາເຜາົ ແລະ ປະສມົຂີ ັ້ເຖົື່ າແກບ ຈິື່ ງຊື່ ວຍໃຫ ັ້ດນິຈີື່ ສຸກທົື່ ວແຜື່ ນ ແລະ ນ ັ້າ
ໜກັເບາົ. ດນິໜຽວເຮດັໃຫ ັ້ດນິຈີື່ ແຂງ. ຂະໜາດຂອງດນິຈີື່ ບ ື່ ແນື່ ນອນ ສື່ ວນໃຫຍື່ ນຍິມົຜະລດິໂດຍໃຫ ັ້
ຄວາມຍາວເປນັສອງເທົື່ າ ຂອງຄວາມກ ັ້ວາງ 
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ຮູບທ ີ10     ດນີຈີື່  

 
2. ດນິບ໋ອກ: ມຮູີບຮື່ າງ ແລະ ຂະໜາດແຕກຕື່ າງກນັອອກໄປ ບາງປະເພດຜະລດິ

ດ ັ້ວຍມ ືບາງປະເພດຜະລດິດ ັ້ວຍເຄືື່ ອງກນົຈກັ ເຊິື່ ງເຮດັຈາກປູນຊເີມນັປະສມົຊາຍ. 
 

 
 
ຮູບທ ີ11     ດນີບ໊ອກ 
 

3. ເຫ ກັ: ເຫ ກັທີື່ ນ າມາໃຊ ັ້ໃນວຽກງານເບຕງົ ເຮາົເອີ ັ້ນວື່ າ ເບຕງົເສມີເຫ ກັ ຄກືານໃຊ ັ້
ເຫ ກັເສັ ັ້ນເສມີເຂົ ັ້າໄປໃນເນື ັ້ອເບຕງົ ທງັນີ ັ້ເພືື່ ອຈດຸປະສງົໃຫ ັ້ເກດີຄວາມໝັ ັ້ນຄງົແຂງແຮງຍິື່ ງຂ ັ້ນ ໃນດ ັ້ານການ
ຮບັນ ັ້າໜກັ ແລະ ແຮງດ ງ 
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ຮູບທ ີ12     ເຫ ກັເສັ ັ້ນກ ື່ ສ ັ້າງ 
 
2.2 ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານປູນຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົ 

ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານປູນຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົ ມຢູີື່  2 ປະເພດຄ:ື 
2.2.1 ເຄືື່ ອງມສືື່ ວນລວມ 

ເຄືື່ ອງມສືື່ ວນລວມມຄີດືັື່ ງນີ ັ້: 
1. ກະບະປະສມົປູນຊເີມນັ ແລະ ເບຕງົ: ເມືື່ ອໃຊ ັ້ປະສມົແລ ັ້ວຈະຕ ັ້ອງລ ັ້າງໃຫ ັ້ສະ 

ອາດ ເພືື່ ອປັ້ອງກນັການແຂງໂຕຂອງຊເີມນັ ເຊິື່ ງເປນັການສະດວກໃນການນ າໃຊ ັ້ຕ ື່ ໄປ 
2. ຈກົ: ໃຊ ັ້ສ າລບັປະສມົປູນໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກນັກື່ ອນທີື່ ຈະນ າໄປໃຊ ັ້, ເມືື່ ອໃຊ ັ້ແລ ັ້ວກ ຄວນ

ລ ັ້າງໃຫ ັ້ສະອາດ 
3. ຊ ັ້ວານ: ມ ີ2 ຊະນດິ ຄ:ື ຊະນດິປາຍລຽບ ໃຊ ັ້ສ າລບັຕກັປູນທີື່ ປະສມົແລ ັ້ວໃສື່ ຖງັ

ເຫ ກັ ແລະ ຊະນດິປາຍແຫ ມ ໃຊ ັ້ສ າລບັຕກັຫນີ. 
4. ຄຸຫ ຖືງັ: ໃຊ ັ້ສ າລບັກະຕວງສື່ ວນປະສມົຂອງເບຕງົ, ຫນີ, ຊາຍ ເພືື່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ອດັຕາ

ສື່ ວນທີື່ ຖກືຕ ັ້ອງ 
5. ເຂງິ:  ເຂງິມ ີ2 ຊະນດິ ຄ:ື ຊະນດິຕາຖີື່  ແລະ ຕາຫື່ າງ. ແບບຕາຖີື່ ໃຊ ັ້ສ າລບັເຂງິ

ຊາຍ ແລະ ປູນຂາວ ມຂີະໜາດປະມານ 5 Mm . ຊະນດິຕາຫື່ າງໃຊ ັ້ສ າລບັເຂງິຫນີ, ຫ  ືເສດວດັຖຸອອກ 
6. ບວົຫດົນ ັ້າ: ໃຊ ັ້ສ າລບັຫດົນ ັ້າປະສມົປູນ ຫ  ືພື ັ້ນທີື່ ຈະເທປູນ 

2.2.2 ເຄືື່ ອງມປືະຈ າຕວົ 
ເຄືື່ ອງມປືະຈ າຕວົ ມດີັື່ ງນີ ັ້: 
1. ກ ັ້ແມດັ: ໃຊ ັ້ສ າລບັວດັແທກໄລຍະຕື່ າງໆ 
2. ສາຍລະດບັນ ັ້າ: ໃຊ ັ້ສ າລບັຊອກຫາລະດບັແນວນອນ ແລະ ແນວຕັ ັ້ງ ເຊິື່ ງມປີະ 

ໂຫຍດໃນການທື່ າຍທອດລະດບັໃຫ ັ້ສື່ ວນຕື່ າງໆ ສື່ ວນຫ າຍຈະໃຊ ັ້ສາຍຢາງໃສ ໃສື່ ນ ັ້າ ແລ ັ້ວນ າມາຈບັລະດບັ
ໂດຍຖໃືຫ ັ້ລະດບັນ ັ້າໃນສາຍຢາງເທົື່ າກນັ ກ ຈະໄດ ັ້ລະດບັເທົື່ າກນັດ ັ້ວຍ 
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3. ເຊອືກ: ໃຊ ັ້ສ າລບັເຂງິແນວລະດບັໃນການກ ື່ ດນິຈີື່  ຫ  ື ມດັດິື່ ງຫາລະດບັສາກເຊອືກ
ໄດ ັ້ຄວນເປນັເຊອືກເສັ ັ້ນນ ັ້ອຍໆ ເພືື່ ອປັ້ອງກນັການກື່ ອງກາງ(ການຕກົທ ັ້ອງຊ ັ້າງ) 

4. ລູກດິື່ ງ: ໃຊ ັ້ສ າລບັຫາເສັ ັ້ນຕັ ັ້ງສາກກບັພື ັ້ນດນິ ການກ ື່ ຝາ ແລະ ການຕັ ັ້ງເສາົ 
5. ສາກເຫ ກັ: ໃຊ ັ້ເຮດັມູມ 45 ອງົສາ 
6. ມປືະທາຍ: ໃຊ ັ້ສ າລບັໃສື່ ປູນ ໂດຍແບື່ ງປູນຊເີມນັທີື່ ປະສມົແລ ັ້ວມາໃສື່ ມປືະທາຍ 

ແລ ັ້ວຈ ື່ ງນ າມາໂບກປູນ ແລະ ກ ື່ ດນິຈີື່  
7. ກຽງໄມ ັ້ໂບກປູນ: ເຮດັດ ັ້ວຍໄມ ັ້ ໃຊ ັ້ສ າລບັໂບກປູນຄັ ັ້ງທ າອດິ ແລະ ໃຊ ັ້ໃນການ

ໂບກປູນ ຫ  ືເບຕງົ ກື່ ອນທີື່ ຈະໃຊ ັ້ກຽງສາມລື່ ຽມ 
8. ກຽງສາມລື່ ຽມ : ເຮດັດ ັ້ວຍໄມ ັ້ ຫ  ືອາລຸຍ ມຂີະໜາດຕັ ັ້ງແຕື່  0.50-2.00 ແມດັ. 

ໃຊ ັ້ສ າລບັແຕື່ ງຜວິໜ ັ້າປູນ ແລະ ເບຕງົໃຫ ັ້ຮຽບກຽງເປນັສິື່ ງຈ າເປນັຢື່ າງຍິື່ ງໃນວຽກງານໂບກປູນເຊິື່ ງຈະຂາດບ ື່
ໄດ ັ້ 

9. ກຽງເຫ ກັຂດັມນັ: ໃຊ ັ້ສ າລບັແຕື່ ງໜ ັ້າຂດັມນັໜັ້າປູນຢື່ າງດຽວເທົື່ ານັ ັ້ນ 
10. ກຽງກ ື່ ດນິຈີື່ : ຮູບຮື່ າງໃບໂພ ໃຊ ັ້ສ າລບັກ ື່ ດນິຈີື່  ຫ  ື ຈະໃຊ ັ້ຖປູືນໃນສື່ ວນທີື່ ແຄບໆ 

ກື່ ອນທີື່ ຈະແຕື່ ງໃຫ ັ້ຮຽບ ກຽງທຸກຊະນດິຫ ງັໃຊ ັ້ແລ ັ້ວຄວນລ ັ້າງນ ັ້າໃຫ ັ້ສະອາດທຸກຄັ ັ້ງ 
11. ຟອຍ: ສື່ ວນໃຫຍື່ ນຍິມົໃຊ ັ້ຂະໜາດ 8-10 ຊງັຕແີມດັ ໃຊ ັ້ສ າລບັຈຸື່ ມນ ັ້າຊດິໄປຕາມ

ຈດຸຕື່ າງໆທີື່ ກ າລງັຈະແຫ ັ້ງ ເພືື່ ອສະດວກໃນການຕກົແຕື່ ງ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ລຽບ ສື່ ວນຫ າຍໃຊ ັ້ໃນວຽກງານ
ໂບກ 

12. ຟອຍຢູກວດ: ໃຊ ັ້ສ າລບັເຮດັຄວາມສະອາດ ປດັກວາດເມອືໂບກປູນສ າເລດັແລ ັ້ວ 
ຫ  ືມດັລວມກນັເປນັມດັ ແລ ັ້ວໃຊ ັ້ທາສນີ ັ້າປູນໄດ ັ້ດ ັ້ວຍ 

13. ສ ດ າ: ໃຊ ັ້ຂດີເສັ ັ້ນ ຫ  ື ເຮດັເຄືື່ ອງໝາຍ ຄວນໃຊ ັ້ສ ທີື່ ມຂີະໜາດໃຫຍື່ ເພືື່ ອຈະເຫນັ
ໄດ ັ້ຊດັເຈນຂ ັ້ນ 

             
ຮູບທ ີ13     ເຄືື່ ອງມສືື່ ວນລວມສ າລບັຊື່ າງປູນຊເີມນັ 
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2.3 ການປະສມົປູນ 
ປູນກ ື່  (Mortar) ຄສືິື່ ງທີື່ ໄດ ັ້ຈາກການປະສມົລະຫວື່ າງເຊື ັ້ອປະສານກບັວດັຖຸຫຍາບຂະໜາດ

ນ ັ້ອຍ ໂດຍອາໄສນ ັ້າຈດືທີື່ ສະອາດເຈອືປນົຕາມສື່ ວນວດັຖຸທີື່ ປະສມົ ໄດ ັ້ແກື່ : ປູນຊມີງັ, ຊາຍ ຫ  ືປູນຂາວກບັ
ຊາຍ ແລ ັ້ວກ ຄື່ ອຍໆຕືື່ ມນ ັ້າໃຫ ັ້ພ ດກີບັການໃຊ ັ້ງານ ປູນກ ື່ ຢື່ າປະສມົນ ັ້າຫ າຍເກນີໄປເພາະເມືື່ ອວາງກ ັ້ອນດນິຈີື່
ຫ າຍໆຊັ ັ້ນລງົເທງິປູນກ ື່ , ປູນກ ື່ ຈະແຫ ັ້ງບ ື່ ທນັ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ປູນກ ື່ ເປດອອກດ ັ້ານຂ ັ້າງ ຄງົເຫ ອືແຕື່ ແຜື່ ນດນິຈີື່ ເທົື່ າ
ນັ ັ້ນ. ປູນກ ື່ ມ ີ3 ຊະນດິ ຄ:ື 

1. Lime mortar ປູນກ ື່ ທີື່ ປະສມົລະຫວື່ າງປູນຂາວ ແລະ ຊາຍ, ປູນຂາວທີື່ ໃຊ ັ້ຈະຕ ັ້ອງເຂງິ
ດ ັ້ວຍເຂງິຕາຖີື່ ໆ ແລ ັ້ວນ າໄປແຊື່ ບົື່ ມໄວ ັ້ປະມານ 24 ຊົື່ ວໂມງຈະເຮດັໃຫ ັ້ປູນຂາວເກດີຄວາມໜຽວແລ ັ້ວຈ ື່ ງນ າ
ໄປປະສມົກບັຊາຍຕາມສື່ ວນ. ປູນກ ື່ ຊະນດິນີ ັ້ ໃຊ ັ້ກ ື່ ດນິຈີື່ ທີື່ ບ ື່ ຕ ັ້ອງການຮບັນ ັ້າໜກັຫ າຍ ຫ  ື ສ າລບັນກັສ ກສາ
ຝ ກຫດັກ ື່ ໃໝື່  

 

 
 
ຮູບທ ີ14    ວທິກີານປະສມົປູນ 
 

ກ. ອດັຕາສື່ ວນປະສມົຂອງປູນກ ື່ ດນິຈີື່ ຊະນດິນີ ັ້ມຄີ:ື 
ໃຊ ັ້ເປນັປູນກ ື່ ດນິຈີື່ : 

– ປູນຂາວ 1 ສື່ ວນ 
– ຊາຍຫຍາບສະອາດ 3 ສື່ ວນ 
– ໃຊ ັ້ເປນັປູນໂບກ: 

ປູນຂາວ 1 ສື່ ວນ 
ຊາຍລະອຽດ 1 ສື່ ວນ 

2. Cement Lime mortar ຄປູືນກ ື່ ທີື່ ມສີື່ ວນປະສມົລະຫວື່ າງປູນຊເີມນັ, ປູນຂາວ, ຊາຍ 
ປະສມົກນັຕາມສື່ ວນ ໂດຍເອາົປູນຂາວ ແລະ ຊາຍປະສມົກນັບົື່ ມໄວ ັ້ 24 ຊົື່ ວໂມງ ເມືື່ ອຈະໃຊ ັ້ຈ  ື່ ງຜອງຊເີມນັ
ຕືື່ ມລງົໄປຕາມສື່ ວນແລ ັ້ວຄນົໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກນັຈນົເບິື່ ງເປນັສດີຽວກນັ ຕືື່ ມນ ັ້າປະສມົລງົໄປຕາມສື່ ວນປູນປະສມົຊະ 
ນດິນີ ັ້ໃຊ ັ້ກ ື່ ດນິຈີື່  ຂັ ັ້ນກາງທີື່ ບ ື່ ຄື່ ອຍຮບັນ ັ້າໜກັຫ າຍເທົື່ າໃດ ວຽກງານປະສມົປູນຄັ ັ້ງໜ ື່ ງຄວນໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ໝດົພາຍ
ໃນ 30 ນາທ ີອດັຕາສື່ ວນຂອງປູນຊະນດິນີ ັ້: 
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1) ໃຊ ັ້ເປນັປູນກ ື່ ດນິຈີື່ ນກັຮຽນເຝກິກ ື່ : 
– ປູນຊເີມນັ 1 ສື່ ວນ 
– ປູນຂາວ 1 ສື່ ວນ 
– ຊາຍຫຍາບ 6 ສື່ ວນ 

2) ໃຊ ັ້ເປນັປູນກ ື່ ຝາທົື່ ວໄປ: 
– ປູນຊເີມນັ 1 ສື່ ວນ 
– ປູນຂາວ 1 ສື່ ວນ 
– ຊາຍຫຍາບ 6 ສື່ ວນ 

3) ໃຊ ັ້ປູນໂບກຝາທົື່ ວໄປ: 
– ປູນຊເີມນັ 1 ສື່ ວນ 
– ປູນຂາວ 2 ສື່ ວນ 
– ຊາຍລະອຽດ 6 ສື່ ວນ 

4) ໃຊ ັ້ເປນັປູນໂບກຝາທີື່ ຕ ັ້ອງການຄວາມແຂງແຮງ  
– ປູນຊເີມນັ 1 ສື່ ວນ 
– ປູນຂາວ 2 ສື່ ວນ 
– ຊາຍລະອຽດ     4 ສື່ ວນ 

3. Cement mortar ຄປູືນກ ື່ ທີື່ ສມົປູນຊເີມນັ ແລະ ຊາຍປະສມົກນັຕາມສື່ ວນຈະຕ ັ້ອງຄນົ
ລະຫວື່ າງຊເີມນັ ແລະ ຊາຍໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກນັຈນົເບິື່ ງເປນັສດີຽວກນັ ແລ ັ້ວຈ ື່ ງຄື່ ອຍຕືື່ ມນ ັ້າລງົໄປ, ປູນປະສມົຊະນດິ
ນີ ັ້ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະໃຊ ັ້ໃນການກ ື່ ດນິຈທີີື່ ບ ື່ ຕ ັ້ອງການໃຫ ັ້ນ ັ້າຊ ມ ເຊັື່ ນ: ຖານຮາກ ຫ  ື ກ າແພງດນິຈີື່ ທີື່ ບ ື່ ຕ ັ້ອງການ
ໃຫ ັ້ນ ັ້າຊ ມ ໃຊ ັ້ເທປູພື ັ້ນຫ ັ້ອງຕະຫ ອດຮອດວຽກງານຊັ ັ້ນດອີືື່ ນໆ ຫ ງັຈາກປະສມົແລ ັ້ວຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ໝດົພາຍໃນ 
30 ນາທ ີອດັຕາສື່ ວນມດີັື່ ງນີ ັ້: 

1) ໃຊ ັ້ກ ື່ ດນິຈີື່ : 
– ປູນຊເີມນັ 1 ສື່ ວນ 
– ຊາຍຫຍາບ 3 ສື່ ວນ 

2) ໃຊ ັ້ເປນັປູນໂບກ: 
– ປູນຊເີມນັ 1 ສື່ ວນ 
– ຊາຍລະອຽດ 2 ສື່ ວນ 

 
2.4 ການກ ື່ ດນິຈີື່  

ການກ ື່ ດນິຈີື່  ກ ຄວືທິຮີຽງດນິຈີື່ ເປນັແຖວແບບຕື່ າງໆ ໂດຍຄວາມມຸ ັ້ງໝາຍເພືື່ ອເປນັຮູບຮື່ າງຂ ັ້ນມາ
ແລະ ສາມາດທີື່ ຈະຊງົຕວົ ແລະ ຮບັນ ັ້າໜກັໄດ ັ້ເມ ືື່ ອຖກືກະແທກ ຫ  ືຖກືກດົ. ດນິຈີື່ ທີື່ ໃຊ ັ້ຕ ັ້ອງເປນັດນິຈີື່  ທີື່
ເນື ັ້ອແໜັ້ນ, ແຂງ, ມຂີະໜາດໜາກ ັ້ວາງເທົື່ າກນັທຸກແຜື່ ນກື່ ອນທີື່ ຈະລງົມກື ື່  ຈະຕ ັ້ອງເອາົດນິຈີື່ ຈຸື່ ມນ ັ້າເສຍ
ກື່ ອນທຸກຄັ ັ້ງ ທັ ັ້ງນີ ັ້ເພືື່ ອບ ື່ ໃຫ ັ້ດນິຈີື່ ດູດນ ັ້າຈາກປູນກ ື່  ເຊິື່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ເສຍກ າລງັ ແລະ ເປນັການລ ັ້າງດນິຈີື່ ໃຫ ັ້
ສະອາດດ ັ້ວຍ ເຊິື່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ປູນກ ື່ ຈບັດນິຈີື່ ດຂີ  ັ້ນ. ໃນການກ ື່ ດນິຈີື່ ຄວນຈະໃຊ ັ້ປູນກ ື່ ໜາບ ື່ ເກນີ 1.5 Cm 
ຖ ັ້າໜາເກນີໄປ ຈະສິ ັ້ນເປອືງປູນຫ າຍ ແລະ ໃນລະຫວື່ າງກ ື່ ດນິຈີື່ ຈະຕ ັ້ອງຄື່ ອຍກວດລະດບັແນວນອນ ແລະ 
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ແນວຕັ ັ້ງດ ັ້ວຍ ແລະ ຈະຕ ັ້ອງກວດສອບເບິື່ ງແນວຕັ ັ້ງທຸກໆຊື່ ວງທີື່ ສູງຂ ັ້ນມາທຸກໆ 20 Cm ເພືື່ ອໃຫ ັ້ເກດີ
ຄວາມສວຍງາມ. ການກ ື່ ດນິຈີື່ ແບບຕື່ າງໆມດີັື່ ງນີ ັ້: 

1. Stretcher Bond: ເປນັການຮຽງດນິຈີື່ ແບບເຄິື່ ງກ ັ້ອນຮຽງໄປຕາມຄວາມຍາວຊ ັ້ອນກນັ
ໂດຍໃຫ ັ້ແນວຮື່ ອງໄປບ ື່ ຊືື່ ກນັການກ ື່ ດນິຈີື່ ແບບນີ ັ້ ເອີ ັ້ນວື່ າການກ ື່ ດນິຈີື່ ແບບເຄິື່ ງກ ັ້ອນ 

2. English Bond: ເປນັການຮຽງດນິຈີື່ ໄປຕາມຂວາງສະລບັກນັທາງຍາວ ເໜາະສ າລບັກ າ 
ແພງເຕມັກ ັ້ອນ 

3. Flemish Bond: ເປນັການຮຽງດນິຈີື່ ໄປຕາມຂວາງສະລບັກນັທາງຍາວຄ ັ້າຍແບບ 
Flemish Bond ແຕື່ ຕື່ າງກນັທີື່ ເປນັການຮຽງສະລບັໃນຊັ ັ້ນດຽວ 

 

 
 

ຮູບທ ີ15     ການກ ື່ ດນີຈີື່  
 

2.5 ການປະສມົເບຕງົ 
ເບຕງົ ເປນັວດັຖຸປະກອບດ ັ້ວຍປູນຊເີມນັທີື່ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມສູງ, ຫນີ ແລະ ຊາຍ ເຊິື່ ງຈະຍ ດປະສານ

ໃຫ ັ້ເປນັເນື ັ້ອດື່ ຽວກນັ ໂດຍມນີ ັ້າເຮດັໃຫ ັ້ເປນັໂຕລະລາຍ. 
2.5.1 ວທິປີະສມົເບຕງົ 

ການປະສມົຄອນກຣດິມຂີັ ັ້ນຕອນດັື່ ງນີ ັ້: 
2. ຜອງຊາຍໃສື່ ລງົໃນຮື່ າງໄມ ັ້ແລ ັ້ວກະຈາຍອອກໄປໃຫ ັ້ທົື່ ວຮາງ 
3. ຜອງປູນຊເີມນັໃສື່ ລງົໄປປນົກບັຊາຍແລ ັ້ວຂື່ າຍໃຫ ັ້ຈະຈາຍ 
4. ໃຊ ັ້ຈກົຄນົໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກນັແລ ັ້ວຂື່ າຍອອກໃຫ ັ້ທົື່ ວຮາງໄມ ັ້ 
5. ຜອງຫນີລງົໄປຄນົໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກນັລະຫວື່ າງປູນຊເີມນັ ແລະ ຊາຍ  
6. ຕືື່ ມນ ັ້າລງົໄປແລ ັ້ວໃຊ ັ້ຊວ ັ້ານ ຫ  ືຈກົຄນົໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກນັໃຫ ັ້ລະອຽດ 
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7. ປະສມົຈນົເປນັເນື ັ້ອດຽວກນັແລ ັ້ວໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ໝດົພາຍໃນ 30 ນາທນີບັແຕື່ ໃສື່ ນ ັ້າລງົ
ໄປ 

 
 
ຮູບທ ີ16     ເຄືື່ ອງປະສມົເບຕງົ 
 

ອດັຕາສື່ ວນທີື່ ໃຊ ັ້ໃນການປະສມົເບຕງົ 
– ເບຕງົຢື່ າງດ:ີ ອດັຕາສື່ ວນ  1:2:4 ໝາຍຄວາມວື່ າ:  

ປູນຊເີມນັ 1 ສື່ ວນ 
ຊາຍຫຍາບ 2 ສື່ ວນ 
ຫນີ  4 ສື່ ວນ 

ສື່ ວນປະສມົນີ ັ້ໃຊ ັ້ກບັວຽກງານເບຕງົທົື່ ວໄປ: 
– ເບຕງົທ າມະດາ: ອດັຕາສື່ ວນ 1:3:5 ໃຊ ັ້ເຮດັຖານຮາກທົື່ ວໆໄປຍກົເວັ ັ້ນວຽກງານ

ທີື່ ຮບັນ ັ້າໜກັຫ າຍເກນີໄປ(ເທກນັເປື ັ້ອນ). 
– ເບຕງົທີື່ ໃຊ ັ້ຮບັແຮງ: ອດັຕາສື່ ວນ 1:2:2 ຫ  ື1:2:3 ໃຊ ັ້ກບັວຽກງານປານດີທົື່ ວໄປ

(ເສາົຄານພື ັ້ນ) 
 
ຕາຕະລາງທ ີ1     ເບຕງົໃນ 1  m3 
 

ສື່ ວນປະສມົ ຊເີມນັ(Kg) ຊາຍ(m3) ຫນີ(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 ການບົື່ ມເບຕງົ 
ເຮດັໃຫ ັ້ເບຕງົແຜື່ ຄວາມຮ ັ້ອນອອກໄວ ແລະ ຮບັນ ັ້າໜກັໄດ ັ້ດຍີ ິື່ ງຂ ັ້ນປັ້ອງກນັການແຕກ 

2.5.3 ວທິກີານບົື່ ມ 
1. ຫດົນ ັ້າໃຫ ັ້ປຽກຢູື່ ເຫງິປະມານ 7 ມື ັ້ 
2. ໃຊ ັ້ກະສອບປື່ ານປກົໜັ້າເບຕງົແລ ັ້ວຫດົນ ັ້າໃຫ ັ້ຊຸື່ ມຢູື່ ສະເໝ ີ
3. ໃຊ ັ້ຊາຍປກົໜັ້າຮວາດນ ັ້າໃຫ ັ້ປຽກ 
4. ເບຕງົຈະແຂງໄວຫ  ຊ ັ້າຕາມຊະນດິຂອງປູນຊມີງັ ຈ  ື່ ງບ ື່ ຄວນໃຊ ັ້ໃນງານຄະນະທີື່ ເບ

ຕງົກ າລງັແຂງໂຕເຕມັທີື່  
2.5.4 ວທິກີານຄ ານວນຫາວດັຖຸເຂົ ັ້າໃນການກ ື່ ສ ັ້າງຟາມຂະໜາດນ ັ້ອຍ (ສ າວຽກງານປູນຊມີງັ) 

ກ. ສງິທີື່ ຄວນເອາົໃຈໃສື່  
ກື່ ອນຈະຄ ານວນຫາວດັຖຸເຂົ ັ້າໃນການກ ື່ ສ ັ້າງຟາມໄດ ັ້ນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງຮູ ັ້ຈກັການຄດິໄລື່ ຫາ

ເນື ັ້ອທີື່  ແລະ ບ ລມິາດໄດ ັ້ເສຍກື່ ອນ 
1) ການຄດິໄລື່ ການກ ື່ ດນິຈີື່  (1 m2) 

– ຊມີງັ P425   12 kg 
– ຊາຍ   36 kg 
– ດນິຈີື່    90-95 ກ ັ້ອນ (ດນິຈີື່ ກ ັ້ອນນ ັ້ອຍ) 

2) ການຄດິໄລື່ ການກ ື່ ດນີບ໊ອກ (1  m2) 
– ຊມີງັ P425  8 kg 
– ຊາຍ   25 kg 
– ດນິບ໊ອກ   13 ກ ັ້ອນ 

3) ການຄດິໄລື່ ການກໂບກ (1 ແມດັກາເລ) 
– ຊມີງັ P425  12 kg 
– ຊາຍ   25 kg 

4) ການຄດິໄລື່ ການກ ື່ ຫນີແຂງ (1 ແມດັກ ັ້ອນ) 
– ຊມີງັ P425  180 kg 
– ຊາຍ   0.33 m3 
– ຫນີແຂງ   1.2  m3 

5) ການຄດິໄລື່ ການເທເບຕງົ (1 m3) 
– ຊມີງັ P525  335 kg 
– ຊາຍ   0.52  m3  
– ຫນີແຮື່    0.78  m3 

6) ການຄດິໄລື່ ການເທເບຕງົ ເສມີເຫ ກັ (1 m3 ) 
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– ຊມີງັ P525  335 kg 
– ຊາຍ   0.52  m3 
– ຫນີແຮື່    0.78  m3 
– ເຫ ກັເສັ ັ້ນ   100  kg 
– ໄມ ັ້ແບບ   0.1   m3 
– ເຫ ກັຕະປູ   2  kg 
– ລວດມດັ   2  kg 

 
 
  



18 

 

ບດົທ ີ3 
ວຽກງານຊື່ າງໄມ ັ້ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ 
1. ນ າໃຊ ັ້ຄຸນປະໂຫຍດກື່ ຽວກບັໄມ ັ້ໄດ ັ້ 
2. ຈ າແນກໄມ ັ້ແຕື່ ລະຊະນດິໄດ ັ້ 
3. ເຂົ ັ້າໄມ ັ້ ແລະ ການຕ ື່ ໄມ ັ້ເຂົ ັ້າໃນກດິຈະກ າຟາມຂະໜາດນ ັ້ອຍໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
3.1 ຄວາມຮູ ັ້ທົື່ ວໄປກື່ ຽວກບັປື່ າ ໄມ ັ້ 

ປື່ າໄມ ັ້ ເປນັໜ ື່ ງໃນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີື່ ມຄີວາມສ າຄນັຢື່ າງຍິື່ ງໃນການອ ານວຍປະໂຫຍດ
ໃຫ ັ້ແກື່ ມະນຸດ ໃນທາງກງົ ໄມ ັ້ທີື່ ໄດ ັ້ຈາກປື່ າສາມາດນ າມາແປຮູບເພືື່ ອໃຊ ັ້ໃນການກ ື່ ສ ັ້າງທີື່ ຢູື່ ອາໄສ, ການເຮດັ
ເຄືື່ ອງເຮອືນແລະ ອືື່ ນໆ. ຜະລດິຕະພນັບາງຊະນດິ ເຊັື່ ນ: ອາຫານ, ຢາປິື່ ນປວົພະຍາດຕື່ າງໆ ກ ໄດ ັ້ມາຈາກໄມ ັ້
ເຊັື່ ນດຽວກນັ. ໃນທາງອ ັ້ອມ ປື່ າໄມ ັ້ຍງັມສີື່ ວນຊື່ ວຍໃນການຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດອືື່ ນໆ ເຊັື່ ນ: 
ຊື່ ວຍປັ້ອງກນັລມົ (ວາດຕະໄພ), ອຸທກົກະໄພ (ນ ັ້າຖ ັ້ວມ) ແລະ ການພງັທະລາຍຂອງດນິ. ນອກນີ ັ້ກ ຍງັເຮດັ
ໃຫ ັ້ດນິມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ທງັຍເັປນັທີື່ ຢູື່ ອາໄສຂອງສດັປື່ ານາໆຊະນດິອກີດ ັ້ວຍ 

 

 
 

ຮູບທ ີ17     ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປື່ າໄມ ັ້ 
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ຊະນດິຂອງໄມ ັ້: ເນື ັ້ອໄມ ັ້ ແບື່ ງອອກເປນັ 3 ຊະນດິດ ັ້ວຍກນັເຊັື່ ນ: 
1. ໄມ ັ້ເນື ັ້ອແຂງ: ເປນັໄມ ັ້ທີື່ ມເີນື ັ້ອແກື່ ນ ແລະ ໜຽວ ມຄີວາມແຂງແຮງທນົທານຕ ື່ ການໃຊ ັ້

ວຽກງານໄດ ັ້ດ.ີ ເນື ັ້ອໄມ ັ້ມທີງັຊະນດິເນື ັ້ອຫຍາຍ ໄປຈນົເຖງິຊະນດິເນື ັ້ອລະອຽດ. ໄມ ັ້ເຫ ົື່ ານີ ັ້ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະ
ເປນັສເີຂັ ັ້ມ, ເປນັໄມ ັ້ທີື່ ມນີ ັ້າໜກັຫ າຍໂດຍທົື່ ວໄປຈະໜກັຕັ ັ້ງແຕື່  ປະມານ 1,000 ເຖງິ 1,440 kg/m3 ຫ  ື
ໄມ ັ້ເນື ັ້ອແຂງມຄີ:ື ໄມ ັ້ດູື່ , ໄມ ັ້ຄື່ າ, ໄມ ັ້ຮງັ, ໄມ ັ້ແດງ,  ແລະ ໄມ ັ້ອືື່ ນໆ. 

2. ໄມ ັ້ເນື ັ້ອແຂງປານກາງ: ເປນັໄມ ັ້ທີື່ ມເີນື ັ້ອແຂງຢູື່ ໃນລະດບັປານກາງ ມຄີວາມແຂງແຮງ ແລະ 
ທນົທານພ ປະມານ. ເນື ັ້ອໄມ ັ້ມທີງັຊະນດິຫຍາບໄປຈນົເຖງິລະອຽດແຕື່ ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະເປນັໄມ ັ້ເນື ັ້ອລະ ອຽດ,
ເສັ ັ້ນໄມ ັ້ຊືື່  ຫ  ື ຈ ິື່ ງສະດວກຕ ື່ ການເລືື່ ອຍ, ໄສກບົ ແລະ ຕກົແຕື່ ງ ເນືື່ ອງຈາກສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະເປນັໄມ ັ້ທີື່ ມ ີ
ລວດລາຍຄວາມສວຍງາມ ຈ ື່ ງນຍິມົນ າມາໃຊ ັ້ໃນການເຮດັເຄືື່ ອງເຮອືນ, ສຂີອງໄມ ັ້ຊະນດິນີ ັ້ ຈະຢູື່ ໃນລະດບັ
ປານກາງ ເປນັໄມ ັ້ທີື່ ມນີ ັ້າໜກັຕັ ັ້ງແຕື່ ປະມານ 600 ເຖງິ 1,000 kg/m3. ໄມ ັ້ເນື ັ້ອແຂງປານກາງ ບາງຊະນດິ 
ໄດ ັ້ແກື່ ໄມ ັ້ລຽງ ໄມ ັ້ແຕ ັ້, ຍມົຫນີ, ໄມ ັ້ຊາດ ... 

3. ໄມ ັ້ເນື ັ້ອອື່ ອນ: ເປນັໄມ ັ້ທີື່ ມໄີມ ັ້ເນື ັ້ອອື່ ອນ ຫຍາບ ມຄີວາມທນົທານ ແລະ ແຂງແຮງໜັ້ອຍ
ທີື່ ສຸດ, ການຢດືຫດົຕວົບ ື່ ສະໝ ື່ າສະເໝ ີແລ ັ້ວແຕື່ ຊະນດິຂອງໄມ ັ້ ສຂີອງເນື ັ້ອໄມ ັ້ແຕກຕື່ າງກນັໄປຈາກສອີື່ ອນ
ໄປຈນົສເີກອືບເຂັ ັ້ມ, ໄມ ັ້ຊະນດິນີ ັ້ຈະມນີ ັ້າໜກັຕັ ັ້ງແຕື່ ປະມານ 600 ເຖງິ 800 kg/m3 ໄມ ັ້ເນື ັ້ອອື່ ອນບາງ
ຊະນດິໄດ ັ້ແກື່ : ໄມ ັ້ໝາກມື່ ວງ, ໄມ ັ້ສະພຸງ, ໄມ ັ້ຮີ ັ້ງ, ໄມ ັ້ງ ີ ັ້ວ ແລະ ໄມ ັ້ອືື່ ນໆ 

 

 
 

ຮູບທ ີ18     ໄມ ັ້ສ າເລດັຮູບ 
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ຕາຕະລາງທ ີ2     ສະແດງຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ທນົທານຂອງໄມ ັ້ 
 

ຊະນດິໄມ ັ້ ຄວາມແຂງແຮງ (kg/m3) ຄວາມທນົທານ (ປ)ີ 
ໄມ ັ້ເນື ັ້ອແຂງ ສູງກື່ ວາ 1,000 ສູງກື່ ວາ 6 
ໄມ ັ້ເນື ັ້ອແຂງປານກາງ 600-1,000 2-3 
ໄມ ັ້ເນື ັ້ອອື່ ອນ 600-800 ຕ ື່ າກື່ ວາ 2 
ໄມ ັ້ປື່ ອງ ຕ ື່ າກື່ ວາ 300 ຕ ື່ າກື່ ວາ 2 

 
3.2 ການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ ແລະ ການຕ ື່ ໄມ ັ້ 

3.2.1 ການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ 
ການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ ໝາຍເຖງິການນ າໄມ ັ້ມາປະກອບເຂົ ັ້າກນັເຮດັໃຫ ັ້ເກດີເປນັມູມ ຫ  ື ຮູບຮື່ າງ

ຕື່ າງໆ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ. ວທິກີານເຂົ ັ້າໄມ ັ້ ມຫີ າຍແບບ ສື່ ວນໃຫຍື່ ຈະໃຊ ັ້ວທິກີານທີື່ ຄ ັ້າຍຄກືນັແຕື່ ແບບ
ວທິກີານເຂົ ັ້າໄມ ັ້ ທີື່ ແຕກຕື່ າງກນັຢື່ າງເຫນັໄດ ັ້ຊດັເຈນ ແລະ ກ າລງັເປນັທີື່ ນຍິມົໃຊ ັ້ກນັ ໄດ ັ້ແກື່ : 

 

 
 
ຮູບທ ີ19     ການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ 
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1. ການອດັໄມ ັ້ (Edge joint): ການອດັໄມ ັ້ ຄກືານນ າເອາົແຜື່ ນໄມ ັ້ມາວາງຮຽງກນັ 
ແລ ັ້ວອດັເຂົ ັ້າດ ັ້ວຍກນັເພືື່ ອໃຫ ັ້ເປນັແຜື່ ນໃຫຍື່ ຂ ັ້ນ. ສ າລບັວທິກີານອດັໄມ ັ້ກ ມຫີ າຍວທິກີານ ເຊັື່ ນ: ການໃຊ ັ້
ກາວ ເປນັສິື່ ງຍ ດຄ ງ ຫ  ື ອາດໃຊ ັ້ກາວຮື່ ວມກບັສະລກັໄມ ັ້, ຕາປູ ຫ  ື ຕາປູກຽວກ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ການຍ ດຄ ງ
ລະຫວື່ າງແຜື່ ນໄມ ັ້ດຍີ ິື່ ງຂ ັ້ນ. ການອດັໄມ ັ້ ນຍິມົໃຊ ັ້ກບັການເຮດັພື ັ້ນໂຕະ, ພື ັ້ນເກົ ັ້າອີ ັ້, ພື ັ້ນເຮອືນ ຫ  ືຝາເຮອືນ
ທີື່ ຕ ັ້ອງການເນື ັ້ອທີື່ ກວ ັ້າງໆ ເປນັຕົ ັ້ນ 

2. ການເຂົ ັ້າຊນົ (Butt Joint): ເປນັການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ທີື່ ງື່ າຍທີື່ ສຸດ ດ ັ້ວຍການນ າເອາົປາຍ
ໄມ ັ້ ຂອງໄມ ັ້ແຜື່ ນໜ ື່ ງຊນົເຂົ ັ້າກບັໜ ັ້າໄມ ັ້ ຫ  ື ຂອບຂອງໄມ ັ້ອກີແຜື່ ນໜ ື່ ງແລ ັ້ວຈ ື່ ງຍ ດຄ ງດ ັ້ວຍຕາປູ ຫ  ື ຕາປູ
ກຽວ. ການເຂົ ັ້າໄມແບບນີ ັ້ບ ື່ ຄື່ ອຍແຂງແຮງປານໃດ. ດັື່ ງນັ ັ້ນ, ຈ  ື່ ງໃຊ ັ້ເຫ ກັສາກ ຫ  ື ໄມ ັ້ເສມີທີື່ ມຸມອກີຕືື່ ມ ນ ິ
ຍມົໃຊ ັ້ກບັເຄືື່ ອງເຮອືນລາຄາຖກືເຊັື່ ນ: ຫບີ, ລີ ັ້ນຊກັ, ໂຕະ, ຕູ ັ້, ເກົ ັ້າອີ ັ້ ແລະ ໂຄງຮື່ າງເຮອືນເປນັຕົ ັ້ນ 

3. ການເຂົ ັ້າບກັບື່ າ (Rabbet joint): ການເຂົ ັ້າບກັບື່ າ ເປນັການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ໂດຍການນ າ
ເອາົປາຍ ຫ  ືຫວົໄມ ັ້ຂອງໄມ ັ້ແຜື່ ນໜ ື່ ງຝງັລງົໄປໃນຮື່ ອງທີື່ ປາຍ ຫ  ືຫວົໄມ ັ້ ເຊິື່ ງບາກໄວ ັ້ແລ ັ້ວ ຂອງໄມ ັ້ອກີຕື່ ອນ
ໜ ື່ ງ ແລ ັ້ວຍ ດຄ ງດ ັ້ວຍຕາປູ ຫ  ືຕາປູກຽວ, ຮື່ ອງທີື່ ບາກໄວ ັ້ ຄວນເລກິປະມານ 1 ໃນ 2 ເຖງິ 2 ໃນ 3 ຂອງ
ຄວາມໜາຂອງຕື່ ອນໄມ ັ້ ນຍິມົໃຊ ັ້ກບັການເຂົ ັ້າມຸມເຄືື່ ອງເຮອືນຕື່ າງໆ ເຊັື່ ນ: ເຮດັເສາົ 

4. ການເຂົ ັ້າລີ ັ້ນ (Dado joint): ເໝາະສມົກບັການເຮດັຊັ ັ້ນວາງເຄືື່ ອງຂອງ, ຂັ ັ້ນໃດ, 
ຕູ ັ້ໃສື່ ໜງັສ,ື ລີ ັ້ນຊກັໂຕະ ຫ  ືຕູ ັ້ ເນືື່ ອງຈາກມຄີວາມແໜັ້ນໜາ ແລະ ແຂງແຮງດ.ີ ການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ແບບນີ ັ້. ເຮດັໄດ ັ້
ດ ັ້ວຍການນ າເອາົໄມ ັ້ແຜື່ ນໜ ື່ ງ ຝງັລງົໄປໃນຮື່ ອງຂອງໄມ ັ້ອກີຕືື່ ມແຜື່ ນໜ ື່ ງ ປາຍຂອງໄມ ັ້ທີື່ ຝງັເຂົ ັ້າໄປອາດຈະ
ບາກ ຫ  ືບ ື່ ກ ໄດ ັ້ ຈາກນັ ັ້ນໃຊ ັ້ເຫ ກັຕະປູ ຫ  ືເຫ ກັຕະປູກຽວເປນັຕວົຍ ດຄ ງ. ຮື່ ອງທີື່ ເຊາະ ຄວນເລກິປະມານ 1 
ໃນ 2 ຂອງຄວາມໜາຂອງແຜື່ ນໄມ ັ້ 

5. ການເຂົ ັ້າເດອືຍ (Mortise and Tenon joint) ການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ແບບນີ ັ້ ເປນັການ
ເຂົ ັ້າໄມ ັ້ທີື່ ດ ີ ແລະ ແຂງແຮງກວື່ າການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ແບບອືື່ ນໆ ວທິກີານເຮດັໄດ ັ້ດ ັ້ວຍການບາກປາຍໄມ ັ້ທື່ ອນໜ ື່ ງ
ອອກ ໂດຍໃຫ ັ້ເຫ ອືພຽງແກນກາງຍືື່ ນອອກມາເອີ ັ້ນວື່ າເດອືຍ, ສື່ ວນໄມ ັ້ອກີທື່ ອນໜ ື່ ງຈະຖກືເຈາະເປນັຮູ ຫ  ື
ຮື່ ອງເລກິ ເຊິື່ ງເອີ ັ້ນວື່ າຮື່ ອງເດອືຍ ໂດຍມຂີະໜາດຄວາມກ ັ້ວາງ, ຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມເລກິຂອງຮູ ພ ດກີບັ
ເດອືຍ. ຕາມທ າມະດາ ຈະເຈາະຮູເລກິປະມານ 2 ໃນ 3 ຂອງຄວາມກ ັ້ວາງຂອງໜັ້າໄມ ັ້ ເມ ືື່ ອອດັເດອືຍເຂົ ັ້າ
ໄປໃນຮູ ຫ  ື ຮື່ ອງເດອືຍແລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ໃຊ ັ້ເຫ ກັຕະປູ ຫ  ື ສະລກັໄມ ັ້ຍ ດໃຫ ັ້ແໜັ້ນ. ການເຂົ ັ້າໄມ ັ້ແບບນີ ັ້ ນຍິມົໃຊ ັ້
ກບັການເຮດັເກົ ັ້າອີ ັ້, ໂຕະ ຫ  ືຫບີຊັ ັ້ນດ ີ

3.2.2 ການຕ ື່ ໄມ ັ້ 
ການຕ ື່ ໄມ ັ້ ໝາຍເຖງິການເຮດັໃຫ ັ້ໄມ ັ້ຍາວຂ ັ້ນ ເພືື່ ອສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການ ໃຊ ັ້ວຽກ

ງານຕາມຈດຸປະສງົ. ການຕ ື່ ໄມ ັ້ທີື່ ໃຊ ັ້ກນັຫ ວງຫ າຍກບັການກ ື່ ສ ັ້າງໄດ ັ້. ວທິກີານຕ ື່ ໄມ ັ້ມຄີ:ື 
1. ການຕ ື່ ເສາົ: ການຕ ື່ ເສາົມຫີ າຍວທິ ີ ແຕື່ ລະວທິກີ ມຈີດຸປະສງົອນັດຽວກນັຄ ື ເພືື່ ອ

ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ເສາົແຕື່ ລະທື່ ອນທີື່ ນ າມາຕ ື່ ກນັຍ ດຕດິກນັຢື່ າງໝັ ັ້ນຄງົແໜັ້ນໜາ ວທິກີານຕ ື່ ເສາົທີື່ ນຍິມົໃຊ ັ້ກນັປະຈບຸນັ
ມຄີ ື

– ການຕ ື່ ເສາົແບບບງັໃບ: ການຕ ື່ ເສາົແບບນີ ັ້ ຫວົເສາົດ ັ້ານທີື່ ຈະນ າມາຕ ື່ ກນັຈະ
ຕ ັ້ອງບາກອອກຂ ັ້າງລະເຄິື່ ງຂອງຄວາມໜາຂອງເສາົ, ສ າລບັໄລຍະຂອງຮອຍບາກທີື່ ໃຊ ັ້ປະມານ 4-5 ເທົື່ າ
ຂອງຄວາມໜາຂອງເສາົ, ສື່ ວນໄລຍະທີື່ ໃສື່ ສະຫ ກັກຽວຄວນຈະຫື່ າງຈາກຈດຸຕ ື່ ຂອງຫວົເສາົ ແຕື່ ລະດ ັ້ານປະ 
ມານ 3 ໃນ 4 ເທົື່ າຂອງຄວາມໜາຂອງເສາົ. ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ງື່ າຍດາຍ ແລະ ໃຫ ັ້ຄວາມແຂງແຮງພ ສມົຄວນ 
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ນອກນີ ັ້ ການບາກຮອຍຕ ື່ ໃຫ ັ້ຮຽບຮ ັ້ອຍ ກ ຈະເຮດັໄດ ັ້ງື່ າຍກື່ ວາແບບອືື່ ນໆ ແລະ ຖັ້າຫວົໄມ ັ້ດ ັ້ານທີື່ ຕ ື່ ກນັ ຖ ັ້າ
ເຂັ ັ້າກນັສະໜດິແໜັ້ນກ ຈະຮບັກ າລງັກດົດນັໄດ ັ້ດ.ີ 

– ການຕ ື່ ເສາົແບບບງັໃບສະຫ ຽງ: ການຕ ື່ ເສາົແບບນີ ັ້ໄລຍະຂອງຮອຍບາກ ແລະ 
ຕ າແໜື່ ງຂອງສະຫ ກັກຽວ ຈະໃຊ ັ້ຫ ກັການດຽວກນັແບບບງັໃບ ແຕື່ ສື່ ວນທີື່ ເປນັຮອຍບາກຈະເຮດັສະຫ ຽງ
ສື່ ວນທີື່ ເປນັຢກັຈະເຮດັມູມປະມານ 30 ອງົສາ ແລະ ເລກິເຂົ ັ້າໄປໃນເສາົປະມານ 1 ໃນ 3 ຂອງຄວາມໜາ
ຂອງເສາົ. ດັື່ ງນັ ັ້ນ ຈະເຫ ອືສື່ ວນທີື່ ເປນັເນື ັ້ອໄມ ັ້ປະມານ 2 ໃນ 3 ຂອງຄວາມໜາຂອງເສາົ. ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ຈະ
ໃຫ ັ້ຄວາມແຂງແຮງກື່ ວາແບບບງັໃບ 

– ການຕ ື່ ແບບບງັໃບສະຫ ຽງຍກັ: ການຕ ື່ ເສາົແບບນີ ັ້ໄດ ັ້ຖກືດດັແປງມາຈາກການ
ຕ ື່ ເສາົແບບບງັໃບສະຫ ຽງ ແຕື່ ຈະເພີື່ ມຢກັຊືື່ ສື່ ວນກາງຂອງຮອບບາກອກີ 1 ອນັ ຈ ື່ ງສາມາດບງັຄບັຫວົເສາົໄດ ັ້
ດຂີ ັ້ນກວື່ າແບບທີື່ ສອງ, ສ າລບັຕ າແໜື່ ງຂອງສະຫ ກັກຽວ ແລະ ໄລຍະຂອງຮອຍບາກຈະເໝອືນກບັທງັສອງ
ແບບຜື່ ານມາ 

– ການຕ ື່ ເສາົແບບບງັໃບສະຫ ຽງຫຍກັສອດຫລີ ັ້ມ: ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ຄ ັ້າຍກບັການຕ ື່
ເສາົແບບທີື່ ສອງ ແລະ ທີື່ ສາມ ແຕື່ ຊືື່ ສື່ ວນກາງຈະເຮດັເປນັຮື່ ອງກ ັ້ວາງປະ ມານ 5 ຊງັຕແີມດັ ໜາ 2.5 ຊງັຕີ
ແມດັ ເພືື່ ອສ າລບັຫ ີ ັ້ມຕອກເຂົ ັ້າໄປຈ ື່ ງເປນັການເພີື່ ມການອດັຕວົລະຫວື່ າງກນັຂອງເສາົໄດ ັ້ດຍີ ິື່ ງກວື່ າສາມແບບ
ທີື່ ຜື່ ານມາ. ສ າລບັໄລຍະຂອງຮອຍບາກ ແລະ ຕ າແໜື່ ງຂອງສະຫ ກັກຽວ ກ ໃຊ ັ້ຫ ກັການດຽວກນັກບັແບບທີື່
ກື່ າວມາ 

– ການຕ ື່ ເສາົແບບບງັໃບຮາງລີ ັ້ນ: ການຕ ື່ ເສາົແບບນີ ັ້ເໝາະສ າລບັເສາົຂະໜາດ
ໃຫຍື່  ເນືື່ ອງຈາກຈະມເີນື ັ້ອໄມ ັ້ພຽງພ ຕ ື່ ການບາກຮາງລນິ ໂດຍຈະເຮດັເປນັຮາງຫ ຮືື່ ອງໄວ ັ້ທີື່ ສື່ ວນດ ັ້ານກກົຂອງ
ຮອຍບາກ ແລະ ເຮດັເປນັລີ ັ້ນສື່ ວນປາຍ. ສື່ ວນທີື່ ເປນັຮາງ ແລະ ເປນັລີ ັ້ນແຕື່ ລະສື່ ວນປະມານ 1 ໃນ 4 ຂອງ
ຄວາມໜາຂອງເສາົ. ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ຖ ັ້າເຮດັຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ ຮອຍບາກແນບແໜັ້ນກ ຈະໃຫ ັ້ຄວາມແຂງແຮງດີ
ສ າລບັຕ າແໜື່ ງຂອງສະຫ ກັກຽວກບັໄລຍະຂອງຮອຍບາກກ ໃຊ ັ້ຫ ກັການດຽວກບັແບບທີື່ ກື່ າວມາແລ ັ້ວ 

– ການຕ ື່ ເສາົແບບຕ ື່ ຊນົປະກບັເຫ ກັ: ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ເໝາະສ າລບັເສາົຂະໜາດ
ນ ັ້ອຍ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ຖ ັ້າຕ ື່ ແບບບງັໃບແລ ັ້ວ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ຂາດຄວາມແຂງແຮງ ຈ ື່ ງຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ວທິກີານແບບຕ ື່ ຊນົ 
ແລ ັ້ວໃຊ ັ້ເຫ ກັປະກບົທງັສອງດ ັ້ານ. ຫວົເສາົທີື່ ຕ ື່ ແບບນີ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງຕດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ສາກບ ື່ ສະນັ ັ້ນຈະເຮດັໃຫ ັ້ເສາົບ ື່ ຊືື່
ກນັ. ສ າລບັຄວາມຍາວຂອງເຫ ກັປະກບົ ບ ື່ ຄວນຈະຕ ື່ າກື່ ວາ 4 ເທົື່ າ ຂອງຄວາມໜາຂອງເສາົ, ສື່ ວນຕ າແໜື່ ງ 
ຂອງສະຫ ກັກຽວຈະເໝອືນກບັວທິທີີື່ ໄດ ັ້ກື່ າວມາແລ ັ້ວ 
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2. ການຕ ື່ ຄານ, ຕງົ, ຄ ສອງ ແລະ ສຍີວົ 
ຄວາມຈ າເປນັທີື່ ຈະຕ ັ້ອງຕ ື່ ຄານ, ຕງົ, ຄ ສອງ ແລະ ສຍີວົກ ເຊັື່ ນດຽວກນັກບັການ

ຕ ື່ ເສາົ ເມືື່ ອຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ໄມ ັ້ທີື່ ມຄີວາມຍາວກວື່ າຂະໜາດຄວາມຍາວມາດຕະຖານ. ສ າລບັການຕ ື່ ເຫ ົື່ ານີ ັ້ກ ມີ
ຫ າຍວທິ ີແຕື່ ນຍິມົໃຊ ັ້ກນັປະຈບຸນັ ເຊັື່ ນ: 

– ການຕ ື່ ແບບບງັໃບບາກດ ັ້ານໜັ້າຂ ັ້າງລະເຄິື່ ງ: ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ຫວົໄມ ັ້ດ ັ້ານທີື່ ຈະ
ນ າມາຕ ື່ ຈະຕ ັ້ອງບາກທາງດ ັ້ານໜັ້າຂ ັ້າງລະເຄິື່ ງແລ ັ້ວນ າມາທາບກນັ. ຈາກນັ ັ້ນ ໃຊ ັ້ເຫ ກັຕະປູ ຫ  ື ສະຫ ກັກຽວ
ຊື່ ວຍໃນການຍ ດໜຽວ ໄລຍະຮອຍບາກບ ື່ ຄວນຈະຕ ື່ າກວື່ າສອງເທາົຂອງຄວາມເລກິຂອງໄມ ັ້ທີື່ ນ າມາຕ ື່  ແລະ 
ຈະຕ ັ້ອງເປນັໄມ ັ້ທີື່ ໜາບ ື່ ຕ ື່ າກວື່ າ 2.5 ຊງັຕແີມດັ ນຍິມົໃຊ ັ້ຕ ື່ ຄ ສອງ ຫ  ືຕ ື່ ຄານທີື່ ຝງັຢູື່ ໃນເສາົ 

– ການຕ ື່ ໄມ ັ້ແບບບງັໃບບາກດ ັ້ານເລກິຂ ັ້າງລະເຄິື່ ງ:ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ຫວົໄມ ັ້ດ ັ້ານທີື່
ຈະນ າມາຕ ື່ ຈະຕ ັ້ອງບາກທາງດ ັ້ານເລກິຂ ັ້າງລະເຄິື່ ງ ໃນການຍ ດໜື່ ຽວລະຫວື່ າງກນັໂດຍໃຊ ັ້ຫ ກັຕາປູຕອກຍ ດ
ໂດຍຕອກອື່ ຽງຈາກດ ັ້ານເທງິສອດລງົດ ັ້ານລຸື່ ມ. ໄລຍະຂອງຮອຍຕ ື່ ຄານທີື່ ຝງັຢູື່ ໃນເສາົ ແຕື່ ຄວນຈະໃຫ ັ້ໄລຍະ
ທາບກາຍຂອບເສາົອອກໄປຂ ັ້າງລະປະມານ 2.5 ຊງັຕແີມດັ 

– ການຕ ື່ ແບບບງັໃບອື່ ຽວ: ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ສື່ ວນທີື່ ເປນັຮອຍບາກຈະເຮດັອື່ ຽງ
ມາທາງດ ັ້ານຄວາມເລກິຂອງໄມ ັ້ ແລ ັ້ວໃຊ ັ້ເຫ ກັຕາປູຕອກທາງດ ັ້ານເທງິໃຫ ັ້ອື່ ຽງລງົດ ັ້ານລຸື່ ມ ໄລຍະຮອຍບາກບ ື່
ຄວນຈະຕ ື່ າກວື່ າສອງເທົື່ າຂອງຄວາມເລກິຂອງໄມ ັ້ ເຊັື່ ນດຽວກນັ. ນຍິມົໃຊ ັ້ຕ ື່ ບື່ ອນທີື່ ວາງຫ ງັຄາ 

– ການຕ ື່ ແບບບງັໃບອື່ ຽງຢກັ: ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ ເໝອືນກບັການຕ ື່ ແບບທີື່  3 ພຽງ
ແຕື່ ເຮດັໃຫ ັ້ເປນັຢກັ ເພືື່ ອໃຫ ັ້ໄມ ັ້ແປັ້ນເກາະກື່ ຽວລະຫວື່ າງກນັດຂີ ັ້ນ ສ າລບັວທິກີານເຮດັ ກ ເໝອືນກບັການຕ ື່
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ເສາົແບບບງັໃບສະຫ ຽງຢກັ ສື່ ວນໄລຍະຂອງຮອຍບາກ ກ ເໝອືນກບັແບບອືື່ ນໆ. ນຍິມົໃຊ ັ້ຕ ື່ ບື່ ອນທີື່ ວາງເທງິ
ຫ ງັຄາເຊັື່ ນດຽວກນັ. 

– ການຕ ື່ ແບບບງັໃບສະຫ ຽງຫຍກັສອດຫ ີ ັ້ມ: ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ ເໝອືນກບັການຕ ື່
ແບບທີື່ ສອງ ແລະ ທີື່ ສາມ ແຕື່ ທາງກາງຮອຍບາກເຮດັເປນັຮື່ ອງເພືື່ ອອດັຫ ີ ັ້ມ ການຕ ື່ ແບບທີື່ ສອງ ແລະ ສາມ 
ແຕື່  ທາງກາງຮອຍບາກເຮດັເປນັຮື່ ອງເພືື່ ອອດັຫ ີ ັ້ມ ວທິກີານເຮດັກ ເໝອືນກບັການຕ ື່ ຄ ສອງແບບບງັໃບສະ
ຫ ຽງຢກັສອດຫ ີ ັ້ມ ໄລຍະຂອງຮອຍບາກກ ໃຊ ັ້ຫ ກັການດຽວກນັກບັແບບອືື່ ນໆທີື່ ກວື່ າມາ. ນຍິມົໃຊ ັ້ຕ ື່ ບື່ ອນ
ວາງເທງິຫ ງັຄາ 

– ການຕ ື່ ແບບຊນົໃຊ ັ້ໄມ ັ້ປະກບົ: ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ເປນັການຕ ື່ ທີື່ ງື່ າຍທີື່ ສຸດໃຊ ັ້ສ າລບັ
ຕ ື່ ຕງົ, ສຍີວົ ແລະ ຂືື່ . ຖ ັ້າສື່ ວນທີື່ ຕ ື່ ຖກືວາງຢູື່ ເທງິໄມ ັ້ໂຕອືື່ ນ ໄລຍະທາບ ຂອງໄມ ັ້ປະກບົບ ື່ ຄວນຈະຕ ື່ າກວື່ າ
ສອງເທົື່ າຂອງຄວາມເລກິຂອງໄມ ັ້ ແຕື່ ຖ ັ້າຕ ື່ ກນັກາງອາກາດ ໂດຍບ ື່ ມຫີຍງັຮອງຮບັໄລຍະທາບບ ື່ ຄວນຈະຕ ື່ າ 
ກື່ ວາສີື່ ເທົື່ າຂອງຄວາມເລກິຂອງໄມ ັ້ ການຍ ດໜື່ ຽວອາດຈະໃຊ ັ້ເຫ ກັຕາປູ ຫ  ືສະຫ ກັກຽວກ ໄດ ັ້ 

– ການຕ ື່ ແບບຊນົ: ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ ຫວົໄມ ັ້ດ ັ້ານທີື່ ນ າມາຕ ື່ ຈະຕ ັ້ອງບາກທາງດ ັ້ານ
ໜັ້າຂ ັ້າງລະເຄິື່ ງ ໄລຍະຂອງຮອຍບາກຈະເທົື່ າກບັເຄິື່ ງໜ ື່ ງຂອງເສາົ ແລະ ເສາົຈະຕ ັ້ອງບາກເລກິລງົໄປເຄິື່ ງໜ ື່ ງ
ຂອງຄວາມໜາຂອງໄມ ັ້ທີື່ ຈະນ າມາຕ ື່ ເຊັື່ ນກນັ. ຈາກນັ ັ້ນໃຫ ັ້ໃຊ ັ້ຫ ກັຕາປູຕອກເພືື່ ອຍ ດໄມ ັ້ໃຫ ັ້ຕດິກບັເສາົ ແລະ 
ເຫ ກັຕະປູທີື່ ໃຊ ັ້ຄວນມຂີະໜາດ 10 Cm ໂດຍຕອກຂ ັ້າງລະ 3 ໂຕ ການຕອກຕະປູ ຄວນລະວງັຫວົໄມ ັ້ເພາະ
ອາດຈະແຕກໄດ ັ້ງື່ າຍ. ດັື່ ງນັ ັ້ນຄວນໃຊ ັ້ສະວື່ ານເຈາະນ າໄປ ປະມານ 5 Cm ກື່ ອນແລ ັ້ວຈ ື່ ງຕອກ 

– ການຕ ື່ ຊນົແບບຫາງປາ: ແບບນີ ັ້ ແມື່ ນເໝອືນກບັການຕ ື່ ແບບທ າມະດາ ດັື່ ງ
ເຊັື່ ນ ໃນແຕື່ ຫວົໄມ ັ້ດ ັ້ານທີື່ ບາກຈະເຮດັເປນັຢກັຮູບຫາງປາ ເຊິື່ ງຫາງປາບື່ ອນຫວົໄມ ັ້ທງັສອງຂ ັ້າງຈະຕ ັ້ອງສວມ
ໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າກນັພ ດ ີຈາກນັ ັ້ນໃຫ ັ້ໃຊ ັ້ເຫ ກັຕະປູບ ື່ ເກນີ 2 ໂຕ ຕອກຍ ດເຂົ ັ້າກບັເສາົ ສ າລບັວທິກີານຕອກຍ ດ ແລະ 
ຂະໜາດຂອງເຫ ກັຕະປູກ ເຊັື່ ນດຽວກບັການຕ ື່ ຊນົແບບທ າມະດາ ແຕື່ ການຕ ື່ ແບບນີ ັ້ຈະໃຫ ັ້ຄວາມແຂງແຮງດີ
ກວື່ າ ແລະ ເໝາະສມົກບັວຽກງານຕ ື່ ສື່ ວນທີື່ ບາກຝງັເຂົ ັ້າກບັເສາົເຊັື່ ນ 
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26 

 

ບດົທ ີ4 
ການເຊືື່ ອມແກສັ ແລະ ການຈອດໄຟຟັ້າ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 
1. ອະທບິາຍເຄືື່ ອງຈອດແກສັ ແລະ ເຄືື່ ອງຈອດໄຟຟ ັ້າໄດ ັ້ 
2. ສາມາດຈອດແກສັໄດ ັ້ 
3. ສາມາດຈອດໄຟຟ ັ້າໄດ ັ້ 
 

ເນື ັ້ອໃນ 
 
4.1 ຕົ ັ້ນກ າເນດີຄວາມຮ ັ້ອນຂອງວຽກຈອດແກສັ 

ກ. ໄດ ັ້ຈາກຄວາມຮ ັ້ອນຂອງແປວໂດຍການພາຂອງແຮງດນັແກສັ ແລະ ການແຜື່ ລງັສ ີທາງອາ 
ກາດກະທບົໃສື່ ຜວິເຫ ກັ ແລະ ຕື່ ອນເຫ ກັ (ໜ ັ້າຂອງແຜື່ ນເຫ ກັ) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ເປນັຕວົນ າຄວາມຮ ັ້ອນສະພາບ
ຄວາມຮ ັ້ອນຂອງແປວສູງປະມານ 3,200 0c  ແລະ ເປອືກຕື່ ອນເຫ ກັກ ໄດ ັ້ຮບັນ ັ້ອຍລງົຕາມລ າດບັ 

ຂ. ທາງກງົກນັຂ ັ້າມ  ຄວາມຮ ັ້ອນຂອງແປວ Gas ແຮງຫ າຍຂ ັ້ນກວື່ າເກົື່ າຄວາມຮ ັ້ອນກ ແຜື່
ຫ າຍຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາກ າລງັຈອດຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ເວລາ ການເຊືື່ ອມແກສັ ຈ ື່ ງບ ື່ ເໝາະກບັການຈອດຕື່ ອນ
ເຫ ກັໜາ ເພາະເປນັການສີ ັ້ນເປອືງຫ າຍແຕື່ ເໝາະສມົກບັຕື່ ອນເຫ ກັບາງໆ ຄ:ື ຖງັລດົ, ທ ື່ ລດົ 

ຄ. ຖັ້າວື່ າຈ າເປນັຕ ັ້ອງຈອດແກສັ (Gas) ກບັເຫ ກັໜາກ ຕດິໄດ ັ້ໂດຍການປາດແຄມເຫ ກັເປນັ
ຮູບຕວົ X ແລ ັ້ວເຊືື່ ອມຖມົຫ າຍໆ ເທືື່ ອກ ເປນັໄປໄດ ັ້ ແຕື່ ວື່ າຄອງຈອດອາດແຕກຄາບແຕື່ ແຜື່ ນເຫ ກັຍງັເໝອືນ
ເດມີ ຈດຸບກົຜື່ ອງໃນການຈອດດ ັ້ວຍແກ໊ສ (OA) ຂອບປາຍຕື່ ອນງານທີື່ ຈອດ ແລະ ປາຍສຸດທ ັ້າຍທີື່ ເຊືື່ ອມ
ແລ ັ້ວເປນັມູມຄມົຂາດແວື່ ງເປນັຮອຍ ບນັຫານີ ັ້ພບົຕະຫ ອດໂດຍສະເພາະ, ການຈອດຕື່ ອນເຫ ກັບາງໆ. ນອກ 
ຈາກບ ື່ ມມີູມດັື່ ງເດມີແລ ັ້ວ ໂລຫະທີື່ ຫ ອມລະລາຍນີ ັ້. ອາດນ ັ້ອຍລງົໄປເກາະຢູື່ ດ ັ້ານລຸື່ ມ. ຖັ້າບ ື່ ດັື່ ງນັ ັ້ນກ ແວື່ ງ
ຂາດໄປເລຍີ 

– ຂອບປາຍຕື່ ອນເຫ ກັຂາດແວື່ ງ 
– ຄອງເຊືື່ ອມບ ື່ ຊມືລງົເລກິ 
– ຕື່ ອນເຫ ກັທະລຸເປນັຮູໃນເວລາຈອດ 
– ລວດຈອດເກາະຕດິວດັຖຸສະເໝ ີ
– ຄອງຈອດມລີກັສະນະກ ັ້ວາງ, ແຄບ, ບ ື່ ເທົື່ າກນັ 

ສາຍເຫດ: 
1) ຕ າແໜື່ ງຂອງຫວົຈອດບ ື່ ຖກືຕ ັ້ອງໃນເວລາກ າລງັຈອດ ປາຍແປວໄຟຊັ ັ້ນໃນເທງິຂອບຂອງ

ຕື່ ອນເຫ ກັ 
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2) ແຮງດນັຂອງແປວໄຟທີື່ ພຸື່ ງໄປດ ັ້ານໜັ້າຫ າຍ ຫ  ື ໃກ ັ້ກບັຂອບຕື່ ອນເຫ ກັເຮດັໃຫ ັ້ປາຍຂອບ
ຕື່ ອນເຫ ກັບ ື່ ເປນັຫ ື່ ຽມ 

ກ. ການຕດັດ ັ້ວຍແກສັ Gas (OA) 
ວຽກຕດັໂລຫະຈະເຮດັໄດ ັ້ດ ັ້ວຍຫ າຍວທິກີານ ໂດຍການໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມຕືື່ າງກນັເຊັື່ ນ

ວື່ າ: ການຕດັດ ັ້ວຍການເຈາະ, ການຕດັ, ເລືື່ ອຍດ ັ້ວຍມ,ື ດ ັ້ວຍຕະໄບ, ການຕດັດ ັ້ວຍເຄືື່ ອງຈກັ ແລະ ການຕດັ
ດ ັ້ວຍແປວແກ໊ສ. ການເລອືກໃຊ ັ້ວທິໃີດ ແລະ ເຄືື່ ອງມແືນວໃດນັ ັ້ນຂ ັ້ນຢູື່ ກບັຊະນດິຂອງວດັຖຸ, ລກັສະນະ
ຂອງໜັ້າວຽກ ແລະ ສີ ັ້ນສື່ ວນປະກອບອືື່ ນໆ 

ການຕດັດ ັ້ວຍແກສັ (gas) ເປນັວທິກີານໜ ື່ ງທີື່ ໃຊ ັ້ໃນວງົການອຸດສາຫະກ າຢື່ າງກ ັ້
ວາງຂວາງ. ສາມາດຕດັໂລຫະທີື່ ໜາແຕື່  0,5ມລີແີມດັ - 200 Cm ໄດ ັ້ໂດຍບ ື່ ມບີນັຫາໃດໆເລຍີ. ການຕດັ
ໂລຫະດ ັ້ວຍແກສັ (gas) ເປນັການຕດັໂລຫະໃຫ ັ້ຂາດຈາກກນັ. ໂດຍການໃຊ ັ້ແປວແກສັ (gas) ໃຫ ັ້ຄວາມ
ຮ ັ້ອນແກື່ ສີ ັ້ນງານບ ລເິວນທີື່ ຕ ັ້ອງການຈນົເຖງິ ຄວາມຮ ັ້ອນສູງເຖງິຈດຸເປືື່ ອຍແລ ັ້ວພົື່ ນແກສັ ທີື່ ມແີຮງດນັສູງ
ເຂົ ັ້າໃສື່ ຈດຸຕ ັ້ອງການຕດັນັ ັ້ນ. ແກສັ ອກົຊແີຊນ (gas O2) ທ າປະຕກິລິຍິາທາງເຄມເີປນັອ໊ອກໄຊ (OXY) 
ແຮງດອີກົຊ ີ(O2) ຈະເປົື່ າໂລຫະຂາດອອກຈາກກນັ 
  

 
 

ຮູບທ ີ22     ອຸປະກອນການຈອດແກສັ 
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4.2 ການຈອດໄຟຟັ້າ 
4.2.1 ກະແສໄຟຈອດ 

ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງແຫ ື່ ງກະແສໄຟຈອດໂດຍທົື່ ວໄປມດີັື່ ງນີ ັ້: 
ແຮງດນັຕ ື່ າ (15-80V) ໃນກະແສໄຟຈອດ. ແມື່ ນຕ ັ້ອງການແຮງດນັຕ ື່  ແຕື່ ວື່ າກະແສ

ຄວາມເຂັ ັ້ມສູງ. (ແຕື່  25-500 A) 
– ເຄືື່ ອງຕດິຕັ ັ້ງກະແສ 
– ຄວາມປອດໄພຂອງວງົຈອນກະແສຈອດ 
ກ. ຊະນດິຂອງຕູ ັ້ຈອດ 

– ເຄືື່ ອງຈອດແບບໝ ັ້ແປງ 
– ເຄືື່ ອງຈອດແບບດດັກະແສ 
– ເຄືື່ ອງຈອດແບບກ າເນດີກະແສ 

ຂ. ເຄືື່ ອງຈອດແບບໝ ັ້ແປງ (Electricweldingmachines). 
– ປກັສຽບໄຟສາຍຈອດ (ເປນັສາຍໄຟບວກ) 
– ສະວດິ, ປດິ-ເປດີ 
– ໝ ັ້ແປງ (ໄຟ 1 ເຟດ). ມໜີ ັ້າທີື່ ຄ:ື ປຽື່ນແຮງດນັສູງຈາກຕາຂື່ າຍເປນັແຮງ

ດນັໃນການຈອດ ແລະ ປຽື່ນກະແສຕ ື່ າໃນຕາຂື່ າຍ, ເປນັໄຟສູງໃນການຈອດ 
– ແກນຕັ ັ້ງກະແສໄຟຈອດ (ເຄືື່ ອງປບັກະແສໄຟ) 
– ຫວົປກັສຽບ (ສາຍໄຟຈອດ) 
– ຫວົສຸບປກັສຽບສາຍດນິ (ສາຍມດັ) 

 
 

 
 
ຮູບທ ີ23    ອຸປະກອນການຈອດໄຟຟ ັ້າ 
 

4.2.2 ແຫ ື່ ງກະແສໄຟຈອດ (Tranformator) 
1) ເຄືື່ ອງຈອດໝ ັ້ແປງ (tranrormator) ໃຫ ັ້ເປນັກະແສໄຟຟ ັ້າສະຫ ບັ (AC) 
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ກ. ຂ ັ້ດ ີ
– ບ ື່ ເກດີສະໜາມແມື່ ເຫ ກັ (Fe) 
– ການປະກອບສ ັ້າງງື່ າຍດາຍ 
– ລາຄາຖກື 

ຂ. ຂ ັ້ເສຍ 
– ບ ື່ ເໝາະກບັການຈອດໃຊ ັ້ທບູມເີປອືກຫຸ ັ້ມຈ າພວກດື່ າງ 

(Basischem, Electoorde)  
– ການຈອດສື່ ຽງຕ ື່ ກະແສໄຟໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງຈອດມແີຮງດນັ, ແລື່ ນເປົື່ າສູງສຸດ 

48 v ເທົື່ ານັ ັ້ນ. ແຕື່ ເຄືື່ ອງດັື່ ງກື່ າວປະຕບິດັບ ື່ ໄດ ັ້. ຍ ັ້ອນວື່ າເມືື່ ອແຮງ
ດນັຕ ື່ າເຮດັໃຫ ັ້ການເຜາົໃໝັ້ ແລະອກັບ ື່ ດ ີ

2) ເຄືື່ ອງຈອດກະແສກງົ (DC), (Rectifier)  
ກ. ຂ ັ້ດ ີ

– ເໝາະກບັການຈອດກບັທບູມເີປອືກຫຸ ັ້ມທຸກປະເພດ,  ໄຟສະໝ ື່ າສະ 
ເໝ ີ

ຂ. ຂ ັ້ເສຍ 
– ເກດີສະໜາມແມື່ ເຫ ກັ (Fe)  
– ລາຄາສູງ ຫ  ືແພງ 

3) ເຄືື່ ອງຈອດແບບເຄືື່ ອງກ າເນດີກະແສ (DC), (Generator) 
ເປນັເຄືື່ ອງເກົື່ າແກື່ ສ າລບັງານຈອດ Are ເປນັກະແສກງົ (DC) ໃນເຄືື່ ອງຈອດປະ 

ກອບມໝີ ັ້ລາກແກື່  ແລະ ເຄືື່ ອງກ າເນດີມ ເຕ ີເຮດັດ ັ້ວຍໄຟຟ ັ້າ ຫ  ືຈກັ 
 

 
 
ຮູບທ ີ24     ວທິກີານຈອດ ໄຟຟ ັ້າ 
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4.2.3 ສູດການຕັ ັ້ງກະແສໄຟຟ ັ້າຈອດ 
– ສາມາດຕັ ັ້ງໄດ ັ້ຕາມສູດເຊິື່ ງນ າໃຊ ັ້ຕາມລາຍລະອຽດດັື່ ງນີ ັ້: 

 A = (d – 1) 50  
– ນາຍຊື່ າງຕ ັ້ອງເຂົ ັ້າໃຈ ໃນດ ັ້ານພື ັ້ນຖານ ແລະ ສງັເກດຂ ັ້ແຕກຕື່ າງຂອງເຄືື່ ອງຈອດ,

ເຄືື່ ອງຈອດກະແສກງົ ແລະ ສະຫ ບັ ແລະ ເຄືື່ ອງຈອດດດັກະແສ 
– ການຕ ື່ ສາຍໄຟຕ ັ້ອງເຂົ ັ້າໃຈກດົເກນ ແລະ ມາດຖານໃນການຕ ື່ ສາຍໄຟເຊິື່ ງຕ ັ້ອງໃຫ ັ້

ຊື່ າງໄຟຟ ັ້າສະເພາະເປນັຜູ ັ້ຕ ື່ ໃຫ ັ້ເທົື່ ານັ ັ້ນເຊິື່ ງຊື່ າງໄຟຟ ັ້າອາດກ ານດົຂະໜາດສາຍ ແລະ ຫວົປກັສຽບຕື່ າງໆໃຫ ັ້ຜູ ັ້
ຈອດຕ ັ້ອງເຂົ ັ້າໃຈຫ ກັການຂອງການໃຊ ັ້ 

4.2.4 ຫ ກັການຕັ ັ້ງກະແສໄຟ 
ຜູ ັ້ຈອດຕ ັ້ອງສ ກສາໃຫ ັ້ດສີມົຄວນສາມາດປບັກະແສໄຟໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັຂະນາດເສັ ັ້ນ

ຜື່ າສູນກາງຂອງທບູ, ຊະນດິເປອືກທບູ ແລະ ຕ າແໜື່ ງທື່ າຈອດ, ສາມາດຕັ ັ້ງປບັກະແສໂດຍຖກືຕ ັ້ອງ  
– ການຕັ ັ້ງກະແສໄຟຈອດ 
– ສາມາດຕັ ັ້ງຕາມສູດ  A = (d – 1) 50  
– ນ າໃຊ ັ້ຕາມລາຍລະອຽດຂອງກບັທບູ 
– ຊະນດິຂອງກະແສ DC ຫ  ືວື່ າ AC 
– ຕ ື່ າແໜື່ ງຂອງຂົ ັ້ວ ບວກ ຫ  ືລບົ 
– ກະແສໄຟທີື່ ໃຊ ັ້  90 – 140  A 
– ສູດກະແສໄຟປກົກະຕ ິ =  140+90/290 = 115 A 
– ທື່ າຈອດຂ ັ້ນ 
– ທື່ າຂະໜານນອນ PC 
– ທື່ າເທງິຫວົ PD, PE 

4.2.5 ການປັ້ອງກນັອນັຕະລາຍໃນການຈອດໄຟຟ ັ້າ 
– ອນັຕະລາຍຈາກແສງອຸນຕາໄວໂອເລດໜັ້າມດືຕາລາຍ 
– ເປນັປະກາຍເຮດັໃຫ ັ້ໜ ັ້າມດືຕາລາຍ-ແສງຈອດ 
– ແສງອນິຟາເລດ - ເຮດັໃຫ ັ້ຕາບອດ-ມວົ 

4.2.6 ອຸປະກອນປັ້ອງກນັ 
– ສິື່ ງຄວນຈ າ ບ ື່ ຄວນເບິື່ ງແສງຈອດໂດຍກງົ, ການຈອດທຸກຄັ ັ້ງຕ ັ້ອງເບິື່ ງຜື່ ານແກ ັ້ວ

ກນັ ແສງ, ໜັ້າກາກກນັແສງທີື່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານຖານ   
– ເມດັໂລຫະ (Spatter) ເຜາົໄໝ ັ້ 
– ສະເກດັ,ຂີ ັ້ຈອດ 
– ວທິປີ ັ້ອງກນັ.ໃສື່ ເຄືື່ ອງໜງັ,ໃສື່ ໜ ັ້າກາກ,ໃສື່ ຖງົມ ືແລະ ເກບີໜງັ 
– ຜວິໜງັຖກືກດັເປນັຜນື 
– ຄວນັ ເປນັຜດິ 
– ຄວນັເກດີເປນັອນັຕະລາຍຕ ື່ ລະບບົຫາຍໃຈ ແລະ ກະເພາະອາຫານ 



31 

 

– ວທິປີ ັ້ອງກນັ. ບ ື່ ຄວນຫາຍໃຈເອາົອາຍ ແລະ ຄວນຈອດໃນບື່ ອນອາກາດຖື່ າຍ
ເທສະດວກດ ີ

– ອນັຕະລາຍຈາກກະແສໄຟ 
– ຈດຸສ າຜດັກະແສ 
– ຄມີຈບັທບູກຽມຈອດ 
– ບື່ ອນບ ື່ ມເີຄືື່ ອງກນັກະແສ 
– ເຖງິວື່ າກະແສໄຫ ຜື່ ານຄນົຫ າຍນ ັ້ອຍປານໃດກ ື່ ອາດເປນັອນັຕະລາຍແກື່ ຊວີດິໄດ ັ້ 
– ກ ັ້າມຊີ ັ້ນປັ ັ້ນ 
– ເກດີການລບົກວນການເຕັ ັ້ນຂອງຫວົໃຈ. ຫວົໃຈສັື່ ນຫ ວືື່ າ ເຕັ ັ້ນ 

4.2.7 ວທິກີານປັ້ອງກນັອນັຕະລາຍຂອງການຈອດໃນຫ ັ້ອງແຄບ 
– ໄດ ັ້ຮບັອະນຸຍາດຈາກຜູ ັ້ຄວບຄຸມ 
– ຕດິປັ້າຍປະກາດ, ປັ້ອງກນັອຸປະຕເິຫດ 
– ຕດິຕັ ັ້ງເຄືື່ ອງດູດລະບາຍອາກາດ 
– ໃຊ ັ້ໄມ ັ້ ຫ  ືຢາງຮອງພື ັ້ນຕູ ັ້ຈອດ 
– ເຮດັວຽກນ າກນັຢື່ າງນ ັ້ອຍ 2 ຄນົຂ ັ້ນໄປ 
– ເຄືື່ ອງຈອດຕ ັ້ອງຢູື່ ໃນສະພາບໃຊ ັ້ການໄດ ັ້ດ ີ
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ບດົທ ີ 5 
ວຽກງານຊື່ າງນ ັ້າປະປາກະສກິ າ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາ ສາມາດ 
1. ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງວຽກນ ັ້າປະປາໄດ ັ້ 
2. ນ າໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ກບັຊື່ າງນ ັ້າປະປາໄດ ັ້ 
3. ນ າໃຊ ັ້ອຸປະກອນໃຊ ັ້ກື່ ຽວກບັຊື່ າງນ ັ້າປະປາໄດ ັ້ 
4. ຜະລດິນ ັ້າປະປາໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 

ວຽກປະປາ ເປນັຄວາມໝາຍທີື່ ກວ ັ້າງລວມໄປເຖງິທ ື່ ຊະນດິຕື່ າງໆ, ເຄືື່ ອງສຸຂະພນັ ແລະ ວດັຖຸ
ອຸປະກອນ ຫ  ື ສື່ ວນປະກອບອືື່ ນໆ ທີື່ ຊື່ ວຍໃນການເອາົນ ັ້າ ຫ  ື ຂອງແຫ ວອືື່ ນໆນ າເຂົ ັ້າມາສູື່ ອາຄານຕາມຈດຸ
ຕື່ າງໆ ທີື່ ພ ັ້ອມຈະນ າໃຊ ັ້ໄດ ັ້ທນັທ ີ ສື່ ວນຫ າຍຈະເຂົ ັ້າໃຈພຽງແຕື່ ການນ ານ ັ້າເຂົ ັ້າມາໃຊ ັ້ໃນຊວີດິປະຈ າວນັເທົື່ າ
ນັ ັ້ນ. ປະຈບຸນັຄນົເຮາົຮູ ັ້ຈກັດດັແປງນ າເອາົນ ັ້າທີື່ ມຢູີື່ ຕາມທ າມະຊາດເຊັື່ ນ: ແມື່ ນ ັ້າລ າຄອງ, ໜອງລວມເຖງິນ ັ້າ
ບາດານ ມາໃຊ ັ້ໃນການປູກຝງັໄດ ັ້ອກີດ ັ້ວຍ ເຊິື່ ງຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ອາໄສວຽກງານຊື່ າງນ ັ້າປະປາທັ ັ້ງໝດົ 

 
5.2 ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ໃນວຽກງານຊື່ າງນ ັ້າປະປາ 

1. ປາກກາຈບັທ ື່  (Vises) 
ໃຊ ັ້ໃນການຈບັທ ື່ ໃນເວລາຕດັ, ຄວ ັ້ານ ແລະ ເຮດັກຽວ. ປາກກາຈບັທ ື່  ໂດຍທົື່ ວໄປມຢູີື່  2 

ຊະນດິຄ:ື ແບບບານພບັຫ ຄື ມ ັ້າທີື່ ມປີາກເທງິ ແລະ ປາກລຸື່ ມກດົທ ື່ ບ ື່ ໃຫ ັ້ໝນູສາມາດເປດີກຽວທີື່ ປາກເທງິໄດ ັ້ 
ແລະ ອກີຊະນດິໜ ື່ ງຄ ືຊະນດິທີື່ ມປີາກຈບັລຸື່ ມຄງົທີື່  ແຕື່ ສາມາດແຕື່ ງປບັໂສ ັ້ທີື່ ວດັແທກໄດ ັ້ໃຫ ັ້ແໜັ້ນ ຫ  ືມາຍ
ອອກ. ປາກກາທງັສອງຊະນດິນີ ັ້ອາດຕດິຕັ ັ້ງເທງິໂຕະ ຫ  ືເປນັຂາເກບັພບັໄດ ັ້ 

2. ກະແຈຈບັທ ື່  (Pipe wrenches) 
ໃຊ ັ້ໃນການໝນູທ ື່  ແລະ ຂ ັ້ຕ ື່ . ຕາມປກົກະຕມິຢູີື່  3 ຊະນດິຄ:ື 
– ແບບສະຕລິສິນັ ຫ  ືກະແຈເລືື່ ອນໃຊ ັ້ຂດັທ ື່ ກບັວຽກງານທົື່ ວໄປ 
– ແບບສະເຕຟັ ຫ  ືສາຍໄນລອນ ໃຊ ັ້ກບັທ ື່ ທີື່ ມຜີວິມນັ 
– ກະແຈໂສ ັ້: ໃຊ ັ້ກບັທ ື່ ປະປາທີື່ ມຂີະໜາດໃຫຍື່  

3. ຄມີຕດັທ ື່  (Pipe cutter) 
ໃຊ ັ້ສ າລບັຕດັທ ື່ ໃຫ ັ້ຂາດອອກຈາກກນັທີື່ ໃຊ ັ້ກນັມ ີ2 ຊະນດິຄ:ື 
– ຊະນດິຄມົຕດັດື່ ຽວ 
– ຊະນດິຄມົຕດັສອງໃບ 
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4. ເຄືື່ ອງຄວ ັ້ານທ ື່  (Reamers) 
ມຫີ າຍຂະໜາດໃຫ ັ້ເລອືກໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຕາມຂະໜາດຂອງທ ື່  ໃຊ ັ້ສ າລບັຄວ ັ້ານໃຫ ັ້ຮອຍດ ັ້ານໃນ

ຂອງທ ື່ ທີື່ ເກດີຈາກໃບມດີຕດັໃຫຍື່ ຂ ັ້ນເທົື່ າທີື່ ຄວນ 
5. ເຄືື່ ອງເຮດັກຽວ (Tocks and Dies) ມສີື່ ວນປະກອບ 2 ສື່ ວນດ ັ້ວຍກນັຄ:ື ໂຕທີື່ ເຮດັ

ກຽວ ແລະ ດ ັ້າມໝນູ. ໂຕທີື່ ເຮດັກຽວນີ ັ້ອາດຈະເປນັຊະນດິທີື່ ປບັໄດ ັ້ ໂດຍໃຊ ັ້ກບັທ ື່ ຫ າຍຂະໜາດ ຫ  ື ສະ
ເພາະທ ື່ ຂະໜາດດຽວ ເຮດັເປນັຊະນດິທີື່ ໃຊ ັ້ກບັທ ື່ ຫ າຍຂະໜາດກ ສາມາດຖອດປື່ ຽນແຂ ັ້ວໄດ ັ້ ເຊິື່ ງອາດມທີງັ
ກຽວທາງຊ ັ້າຍ ແລະ ຂວາ 

6. ເລືື່ ອຍຕດັເຫ ກັ (Hack Saws) ເຄືື່ ອງຊະນດິນີ ັ້ ໃຊ ັ້ສ າລບັຕດັທ ື່  
7. ຈກົ: ໃຊ ັ້ສ າລບັຂຸດຂຸມທ ື່  
8. ສະໄບ: ໃຊ ັ້ສ າລບັແຕື່ ງຮື່ ອງກຽວໃນກ ລະນກີຽວບິື່ ນ 
9. ແປງລວດ: ໃຊ ັ້ສ າລບັເຮດັຄວາມສະອາດເສດດນິທີື່ ເກາະຕດິກຽວ 

 

 
 
ຮບູທ ີ25     ເຄືື່ ອງຕບັກຽວທ ື່ ນ ັ້າ 
 
5.3 ອຸປະກອນທີື່ ໃຊ ັ້ໃນວຽກນ ັ້າປະປາ 

1. ທ ື່ :  ທ ື່ ນ ັ້າປະປາໂດຍທົື່ ວໄປນຍິມົໃຊ ັ້ມດີັື່ ງນີ ັ້: 
– ທ ື່ ເຫ ກັ: ອາດເປນັທ ື່ ເຫ ກັອື່ ອນຫ  ື ເຫ ກັກ ັ້າໃຊ ັ້ສ າລບັຕ ື່ ທ ື່ ນ ັ້າເຢນັ ແລະ ນ ັ້າຮ ັ້ອນ. ທ ື່

ແກສັ, ທ ື່ ກມົອາດເປນັເຫ ກັດ າຄບື ື່ ອາບສງັກະສເີພືື່ ອກນັຂີ ັ້ໝ ັ້ຽງ 
– ທ ື່ ໄຟເບບີທີມູໄີນ (Bituminized Fiber Piper) ຫ  ືເອີ ັ້ນສັ ັ້ນໆ ວື່ າທ ື່ ໄຟເບ ີຕ ັ້ານ 

ທານຕ ື່ ການກດັຮ ັ້ອນ ແລະ ງື່າຍຕ ື່ ການຕດິຕັ ັ້ງສາມາດຕດິ ຫ  ື ເຈາະດ ັ້ວຍເຄືື່ ອງຊື່ າງໄມ ັ້ທ າມະດາເໝາະສ າ ລບັ
ເປນັທ ື່ ຝງັໃຕ ັ້ດນິ ເປນັທ ື່ ລະບາຍນ ັ້າ ຫ  ືຝງັປູນ 
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– ທ ື່ ຊເີມນັ: ເຮດັຈາກເສັ ັ້ນໄຍແອສເບສຕອສ ແລະ ຊເີມນັປະສມົກນັ ແລະ ອດັດ ັ້ວຍ
ກ າລງັສູງ ເປນັວດັຖຸທີື່ ແຂງແຮງທນົທານບ ື່ ເກດີໝ ັ້ຽງ, ມນີ ັ້າໜກັເບາົ, ຕດິຕັ ັ້ງງື່ າຍ ແລະ ເບາົ. ນຍິມົໃຊ ັ້ເປນັທ ື່
ສົື່ ງນ ັ້າປະປາຂະໜາດໃຫຍື່  ຫ  ືລະບບົຂອງການລະບາຍນ ັ້າ 

– ທ ື່ ຢາງ: ເປນັທີື່ ນຍິມົໃນປະຈບຸນັເຊິື່ ງມທີງັຊະນດິອື່ ອນ ແລະ ແຂງຊະນດິອື່ ອນກ ສາ 
ມາດມ ັ້ວນໄດ ັ້ ຊະນດິແຂງໃຊ ັ້ຝງັດນິຫ  ືໃນຝາຜະນງັບ ື່ ເປນັສະໜມິ 

– ທ ື່ ເບຕງົ: ອາດເປນັເບຕງົລ ັ້ວນຫ ເືບຕງົເສມີເຫ ກັໃຊ ັ້ເປນັທ ື່ ລະບາຍນ ັ້າຂະໜາດໃຫຍື່  
– ທ ື່ ເຫ ກັຕ ັ້ານທານແຮງອດັ ໃຊ ັ້ເປນັທ ື່ ນ ັ້າປະປາຂະໜາດໃຫຍື່ ຂອງເທດສະບານ 

2. ສາມທາງ (T - Branches) ໃຊ ັ້ສ າລບັຕ ື່ ທາງແຍກຂອງທ ື່ ປະກອບມຄີ:ື 
– ສາມທາງໂຄ ັ້ງ (Sanitary ) 
– ສາມທາງY (Y - Branches ) ມ ີ 2 ຊະນດິຄ:ື ສາມທາງ Y 45 ອງົສາ ແລະ 

ສາມທາງY 45 ອງົສາ 
3. ຂ ັ້ງ   45 (Street ell) ໃຊ ັ້ຕ ື່ ທ ື່ ທີື່ ວາງແນວໂຄ ັ້ງ 
4. ສີື່ ທາງ (cross) ຂ ັ້ຕ ື່ ລຸດໃຊ ັ້ສ າລບັຕ ື່ ທ ື່ ທີື່ ລຸດຈາກຂະນາດໃຫື່ ຍ, ເປນັຂະນາດນ ັ້ອຍລງົ. ມ ີ

2 ແບບດ ັ້ວຍກນັ ເຊັື່ ນ: 
– ແບບກຽວໃນ (Reducer) 
– ແບບຂ ັ້ຕ ື່ ບຸສຊິື່ ງ (Bushing) 

5. ນບີເບນີ: (Nipple): ເປນັຂ ັ້ຕ ື່ ກຽວຢູື່ ດ ັ້ານນອກ ມກີຽວ 2 ດ ັ້ານ 
6. ຂ ັ້ຕ ື່ ຊືື່ : (Coupling): ມກີຽວໂຕແມື່ ຢູື່ ດ ັ້ານໃນໃຊ ັ້ຕ ື່ ທ ື່ ທີື່ ຢູື່ ໃນແນວຊືື່  
7. ຂ ັ້ງ  : (Elbows) ໃຊ ັ້ຂ ັ້ຕ ື່ ປື່ ຽນທດິທາງມຂີ ັ້ງ   90 ອງົສາ ແລະ 45 ອງົສາ 
8. ຢູນຽນ: (Union ) ເປນັຂ ັ້ຕ ື່ ຊະນດິໜ ື່ ງ ທີື່ ໃຊ ັ້ຕ ື່ ໃນແນວຊືື່  2 ທ ື່  ທີື່ ບ ື່ ສາມາດໝນູ ຫ  ືຫນັ

ກຽວເຂົ ັ້າຕ ື່ ກນັໄດ ັ້ 
9. ຫວົຈກຸ: (Plugs) ມຢູີື່  2 ຊະນດິຄ:ື ແບບກຽວໂຕຜູ ັ້ ແລະ ແບບກຽວໂຕແມື່ ໃຊ ັ້ສ າລບັ

ອດັປາຍຂອງທ ື່  
10. ປະຕູນ ັ້າ: (Valve) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ປດິ - ເປດີນ ັ້າຕາມຈດຸຕື່ າງໆເຊັື່ ນ: ເຂົ ັ້າອາຄານຕື່ າງໆ 
11. ກ໊ອກນ ັ້າ: (Faucets) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ປດິ-ເປດີ ນ ັ້າຕອນປາຍຂອງທ ື່ ທີື່ ຈະນ າໄປໃຊ ັ້ໃນວຽກ

ງານ 
12. ສນີ ັ້າມນັ:ໃຊ ັ້ສ າລບັທາຂ ັ້ຕ ື່ ຕື່ າງໆ ເພືື່ ອກນັຂີ ັ້ໝ ັ້ຽງ ແລະ ກນັຮົື່ ວ 
13. ເທບຄຽນທ ື່ ນ ັ້າ: ໃຊ ັ້ສ າລບັຫນັກຽວ ໃນກ ລະນກີນັຮົື່ ວ ຫ  ືຊມິ 
 

5.4 ວທິກີານເຮດັນ ັ້າປະປາ 
ການເຮດັວຽກນ ັ້າປະປານັ ັ້ນ ມລີະບບົການເຮດັວຽກເພືື່ ອໃຫ ັ້ນ ັ້າສະອາດ ມລີະບບົການປະຕບິດັ

ງານດັື່ ງນີ ັ້: 
1. ໂດຍການດູດນ ັ້າຈາກແຫ ື່ ງນ ັ້າ ຫ  ືໜອງຈາກເຄືື່ ອງດູດນ ັ້າທີື່ ໂຮງສູບນ ັ້າ 
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2. ນ ັ້າທີື່ ຖກືດູດຈາກເຄືື່ ອງດູດນ ັ້າຂັ ັ້ນທ າອດິ ກ ຈະເຂົ ັ້າໄປໃນຖງັເພືື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຕກົຕະ ກອນ, ຖງັ
ນີ ັ້ເປນັຖງັລວມ ຈະມເີຄືື່ ອງກວນນ ັ້າ ເຊິື່ ງເຮດັໃຫ ັ້ນ ັ້າສະອາດຍິື່ ງຂ ັ້ນ ຕະກອນກ ຈະຕກົລງົຊື່ ອງຕະ ກອນນ ັ້າໃສ
ກ ຈະໄຫ ໄປອກີດ ັ້ານໜ ື່ ງ 

3. ນ ັ້າທີື່ ໃສຈາກຖງັ ເພືື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຕກົຕະກອນແລ ັ້ວກ ຈະໄຫ ເຂົ ັ້າຖງັຕອງ, ຖງັຕອງກ ຈະຊື່ ວຍ
ເຮດັໃຫ ັ້ນ ັ້າຈກົຕະກອນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍ ແລະ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ນ ັ້າໃສຍິື່ ງຂ ັ້ນ ເພືື່ ອພ ັ້ອມທີື່ ຈະນ າໄປໃຊ ັ້ໄດ ັ້ 

4. ນ ັ້າທີື່ ຜື່ ານການຕອງແລ ັ້ວກ ຈະນ າໄປເກບັໄວ ັ້ທີື່ ຖງັເກບັມ ັ້ຽນນ ັ້າໃສ ພ ັ້ອມທີື່ ຈະນ າ ໄປໃຊ ັ້
ວຽກງານໄດ ັ້ ໂດຍດູດຂ ັ້ນຖງັສູງຕ ື່ ໄປ ທີື່ ຖງັສູງກ ຈະມເີຄືື່ ອງມປືະສມົ ຄ  ລນິ ໃນນ ັ້າແບບອດັຕະໂນມດັເພືື່ ອຈະ
ກ າຈດັເຊື ັ້ອຈລຸນິຊຕີື່ າງໆ ທີື່ ປະສມົກບັນ ັ້າໃຫ ັ້ໝດົໄປ 
 

 
 
ຮູບທ ີ26     ອຸປະກອນນ ັ້າປະປາ  
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ບດົທ ີ6 
ສື່ ວນປະກອບລະບບົການເຮດັວຽກ  ແລະ  ການບ າລຸງຮກັສາລດົໄຖນາເດນີຕາມ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 
1. ຮູ ັ້ຈກັສື່ ວນປະກອບຂອງລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
2. ຮູ ັ້ຈກັການບ າລຸງຮກັສາລດົໄຖນາເດນີຕາມໄດ ັ້ 
3. ສາມາດຂບັເຄືື່ ອນ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ໄຖ, ຄາດໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
6.1 ສື່ ວນປະກອບຂອງລດົໄຖນາເດນີຕາມ 

ສື່ ວນປະກອບຂອງລດົໄຖນາເດມີຕາມ ສື່ ວນໃຫື່ ຍຈະມຮູີບຮື່ າງລກັສະນະຄ ັ້າຍຄກືນັ ຕື່ າງກນັແຕື່
ຂະໜາດ ເຊິື່ ງປື່ ຽນແປງໄປຕາມຜູ ັ້ຜະລດິ ແລະ ຄວາມນຍິມົຂອງຊາວກະສກິອນໃນທ ັ້ອງຖິື່ ນ ແນວໃດກ ຕາມ
ສື່ ວນປະກອບທີື່ ສ າຄນັຂອງລດົໄຖນາເດນີຕາມໄດ ັ້ແກື່  

6.1.1 ໂຄງຈບັເຄືື່ ອງຈກັລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ໂຄງຈບັເຄືື່ ອງຈກັເປນັຕວົເຊືື່ ອມຕດິກບັຫ ັ້ອງເຟອືງ (ເກຍ) ແລະ ເປນັທີື່ ວາງຕ າແໜື່ ງ

ຂອງເຄືື່ ອງຈກັໂດຍມແີທື່ ນເຄືື່ ອງຮບັອກີຊັ ັ້ນໜ ື່ ງ ເຄືື່ ອງຈກັທີື່ ຕດິຕັ ັ້ງຢູື່ ເທງິແທື່ ນເຄືື່ ອງສາມາດເລືື່ ອນໄປມາໄດ ັ້
ເມ ືື່ ອມາຍນ໊ອດຈບັ. 

6.1.2 ເຄືື່ ອງຈກັລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ເຄືື່ ອງຈກັທີື່ ໃຊ ັ້ເປນັຕົ ັ້ນກ າລງັໃນການຂບັເຄືື່ ອນ ລດົໄຖເດນີຕາມສື່ ວນໃຫຍື່ ໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງ

ຈກັທີື່ ມຂີະໜາດ 5 - 8 ແຮງມ ັ້າ ຫ  ື8 - 12 ແຮງມ ັ້າ ເຄືື່ ອງຈກັກາຊວນເປນັເຄືື່ ອງຈກັທີື່ ນຍິມົໃຊ ັ້ຫ າຍ ເພາະ
ເຄືື່ ອງຈກັກາຊວນມຄີວາມທນົຕ ື່ ການໃຊ ັ້ງານໜກັ, ຄື່ ານ ັ້າມນັກ ື່ ຖກື ສ າລບັເຄືື່ ອງຈກັທີື່ ວາງຢູື່ ເທງິໂຄງຈບັ
ເຄືື່ ອງຈກັສາມາດເລືື່ ອນໄປມາໄດ ັ້ຕະຫ ອດ ເພືື່ ອຄວາມສະດວກໃນການປບັຕັ ັ້ງຄວາມເຄັື່ ງ, ຍານຂອງສາຍ 
ພານທີື່ ສົື່ ງກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປຫາຫ ັ້ອງເຟອືງ (ເກຍ) 

6.1.3 ຫັ້ອງເຟອືງ (ເກຍ) ລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ຫັ້ອງເຟອືງ ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ທດົກ າລງັທີື່ ສົື່ ງມາຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປໝນູລ ັ້ໂດຍອາໄສເຟອືງ ແລະ 

ໂສ ັ້ ຫ  ື ເຟອືງພຽງຢື່ າງດຽວ ແຕື່ ລະບບົເຟອືງ ແລະ ໂສ ັ້ທີື່ ໃຊ ັ້ໄປດນົໆໂສ ັ້ຈະຍານຕ ັ້ອງມກີານປບັຕັ ັ້ງໂສ ັ້ຕະ 
ຫ ອດ ນອກຈາກນັ ັ້ນຍງັເຮດັ ໃຫ ັ້ຫ ັ້ອງເກຍໃຫຍື່ ແຕື່ ຂ ັ້ດຄີລືາຄາຖກື 

6.1.4 ສາຍພານລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ສາຍພານ ເປນັສື່ ວນປະກອບທີື່ ສ າຄນັໃນການສົື່ ງກ າລງັອອກຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປຫາຫ ັ້ອງ

ເຟອືງ ຜື່ ານຫວົມູື່ ເລື່  ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນລະຫວື່ າງສາຍພານກບັມູື່ ເລື່  ສື່ ວນມູື່ ເລື່  ມນັສາມາດປື່ ຽນອດັຕາທດົ
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ຮອບລະຫວື່ າງເຄືື່ ອງຈກັ ກບັຫ ັ້ອງເຟອືງໄດ ັ້ 2 ຂະໜາດຄ:ື ທດົຮອບຊ ັ້າສ າລບັໄຖ, ທດົຮອບໄວສ າລບັການ
ຂນົສົື່ ງ ຫ  ືເຄືື່ ອນຍ ັ້າຍ 

6.1.5 ຄນັບງັຄບັລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ຄນັບງັຄບັ ສ າຄນັສ າລບັລດົໄຖເດນີຕາມຄ:ື ມຈືບັໃຊ ັ້ສ າລບັບງັຄບັທດິທາງເຊິື່ ງຢູື່ ຕດິ

ປາຍໂຄງຈບັທີື່ ຕ ື່ ອອກມາຈາກຫ ງັຫ ັ້ອງເຟອືງ ໂຄງຈບັນີ ັ້ມກັຈະຫກັ ຫ  ືເປື່ ເພກື່ ອນສື່ ວນອືື່ ນ ໂດຍສະເພາະລດົ
ໄຖເດນີຕາມປະເພດພກັລ ັ້ຽວເຊິື່ ງຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ແຮງສູງເວລາລ ັ້ຽວ ເພາະສະນັ ັ້ນ ໂຄງຈບັນີ ັ້ຈ  ື່ ງຍາວກວື່ າປະເພດອືື່ ນ
ເຊິື່ ງເປນັເຫດໃນການໃຊ ັ້ໃນຂະໜາດເນື ັ້ອທີື່ ນ ັ້ອຍບ ື່ ສະດວກ ຖັ້າເປນັລດົໄຖປະເພດບດິລ ັ້ຽວກ ຈະມສີາຍ 
ແລະ ກ ັ້ານບດິລ ັ້ຽວຢູື່ ທີື່ ມຈືບັ ຖ ັ້າເປນັລດົໄຖປະເພດມເີກຍກ ຈະມຄີນັເກຍເພີ ັ້ມຂ ັ້ນມາ ສ າລບັສື່ ວນປະກອບ
ຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານເຊິື່ ງຄກືນັກ ມຄີນັເລັື່ ງເຄືື່ ອງຈກັ ແລະ ຄນັດ ງລູກເຕະສາຍພານ 

6.1.6 ລ ັ້ລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ລ ັ້ລດົໄຖເດນີຕາມ ເປນັລ ັ້ທີື່ ເຮດັດ ັ້ວຍເຫ ກັ ມແີຜື່ ນຄບີຢູື່ ລຸື່ ມລ ັ້ເອີ ັ້ນອກີຢື່ າງໜ ື່ ງວື່ າ ຕນີ

ເປດັ ແຜື່ ນຄບີເຊິື່ ງເຮດັໜ ັ້າທີື່ ຄອດດນິບ ື່ ໃຫ ັ້ມ ືື່ ນໃນເວລາເຮດັວຽກ, ນອກຈາກນັ ັ້ນຍງັຊື່ ວຍບ ື່ ໃຫ ັ້ລດົໄຖຈມົ 
ຫ  ືຄາໃນເວລາເຮດັວຽກໃນດນິຫ ົື່ ມ ລ ັ້ເຫ ກັນີ ັ້ເໝາະສ າລບັວຽກໃນນາ ຖັ້າໃຊ ັ້ວຽກໃນສວນລດົຈະສະເທອືນ 
ຫ າຍ ເຮດັໃຫ ັ້ຜູ ັ້ຂບັເມືື່ ອຍໄວ ດັື່ ງນັ ັ້ນຖັ້າຈະໃຊ ັ້ວຽກໃນສວນ ຫ  ືເດນີທາງກ ຄວນໃຊ ັ້ລ ັ້ຢາງ 
 

 
 
ຮູບທ ີ27     ຄວາມເໝາະສມົຂອງລ ັ້ລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
 
6.2 ລະບບົການເຮດັວຽກຂອງລດົໄຖນາເດນີຕາມ 

6.2.1 ລະບບົເບ ກລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ລະບບົເບ ກ ຂອງລດົໄຖເປນັເບ ກຊະນດິ (drum brak) ມໄີວ ັ້ເພືື່ ອຢຸດ ຫ  ືຕ ັ້ອງການ

ປື່ ຽນເກຍ ເນືື່ ອງຈາກສຸດເຟອືງພາຍໃນຫ ັ້ອງເກຍສະນັ ັ້ນເມືື່ ອຈະປື່ ຽນເກຍທຸກຄັ ັ້ງຈະຕ ັ້ອງເບ ກລດົໄຖເສຍ
ກື່ ອນ ເພືື່ ອເປນັການກນັເຟອືງກະແທກກນັ ເຊິື່ ງອາດຈະເຮດັໃຫ ັ້ແຂ ັ້ວເຟອືງຫກັເສຍຫາຍໄດ ັ້ 

– ຫ ກັການເຮດັວຽກຂອງເບ ກ ເມືື່ ອຕ ັ້ອງການຍຸດລດົໃຫ ັ້ດ ງຄນັຄາດກບັມາທີື່ ຕ າ    
ແໜື່ ງ (ຢຸດ) ກນົໄກຂອງຊຸດເບ ກ ຈະໄປດ ງໃຫ ັ້ແຂນລູກບ ັ້ຽວຈະເຄືື່ ອນໄປຕາມລູກບ ັ້ຽວທີື່ ເປນັຊຸດດຽວກບັ
ແຂນລູກບ ັ້ຽວ ກ ຈະຕດິເປນັຟກັເບ ກທີື່ ຈບັຢູື່ ກບັລູກບ ັ້ຽວທງັສອງຂ ັ້າງກ ຈະອ ັ້າອອກ ກາບເບກທີື່ ຕດິຢູື່ ກບັຟກັ
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ເບ ກກ ຈະໄປຕດິຢູື່ ກບັຈານເບ ກໝນູເພາົເບ ກສວມຢູື່ ກບັຈານເບກກ ຈະຢຸດໝນູ ລດົກ ຈະຢຸດໄດ ັ້ຕາມຄວາມ
ຕ ັ້ອງການ, ເມືື່ ອບ ື່ ຕ ັ້ອງການຢຸດລດົ ໃຫ ັ້ປດົຄນັຄາດມາຕ າແໜື່ ງ (ປດົ) ສະປງິເບ ກ ກ ຈະດ ງຟກັເບ ກໃຫ ັ້ຍຸບ
ເຂົ ັ້າກາບເບ ກກ ຈະບ ື່ ຕດິກບັຈານເບ ກ ເພາົເບ ກກ ຈະໝນູ, ລດົໄຖນາກ ຈະເຄືື່ ອນທີື່ ໄດ ັ້ 

6.2.2 ລະບບົຄາດລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ຄາດມໜີ ັ້າທີື່ ຕດັ ແລະ ຕ ື່ ກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປຊຸດເກຍຂອງລດົໄຖນາເດນີຕາມເພືື່ ອ

ງື່ າຍຕ ື່ ການເຂົ ັ້າເກຍຫ ຈືອດລດົຢູື່ ກບັທີື່ ໂດຍບ ື່ ຕ ັ້ອງປດົເກຍ ສ າລບັຄາດຂອງລດົໄຖນາເດນີຕາມເປນັແບບຄາດ
ຫ າຍແຜື່ ນປະກອບຢູື່ ໃນຊຸດມູື່ ເລື່  

6.2.3 ລະບບົສົື່ ງກ າລງັຂອງລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ລດົໄຖນາເດນີຕາມອອກແບບໃຫ ັ້ມກີານສົື່ ງກ າລງັເປນັແບບໃຊ ັ້ເຟອືງ ແລະ ມຄີວາມ

ໄວໃຫ ັ້ເລອືກໃຊ ັ້ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຄ:ື  
– ເດນີໜ ັ້າ 3 ເກຍ 
– ຖອຍຫ ງັ 1 ເກຍ 
ການເລອືກປື່ ຽນຄວາມໄວຂອງລດົໄຖເປນັແບບເຟອືງເລືື່ ອນເຂົ ັ້າ ເຊິື່ ງປະກອບດ ັ້ວຍເພາົ

ສົື່ ງກ າລງັ 6 ເພາົ ແລະ ເພາົເຟອືງຖອຍ 1 ເພາົ ສະນັ ັ້ນຈ ື່ ງຈດັເປນັລດົປະເພດຫ າຍເພາົ 
 

6.3 ການບ າລງົຮກັສາລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ກື່ ອນໃຊ ັ້ງານຄວນກວດເບິື່ ງເຄືື່ ອງຈກັທຸກຄັ ັ້ງ ເພືື່ ອໃຫ ັ້ເຄືື່ ອງຈກັຢູື່ ໃນສະພາບທີື່ ພ ັ້ອມຈະໃຊ ັ້ງານໄດ ັ້

ຢື່ າງມປີະສດິທດິພາບ ໂດຍມຂີ ັ້ປະຕບິດັດັື່ ງລຸື່ ມນີ ັ້: 
6.3.1 ກວດເບິື່ ງນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງີ 

ນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງີຄວນເຕມີເຕມັຖງັ ຖ ັ້າວື່ ານ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງີໜ ັ້ອຍຄວນເຕມີໃຫ ັ້ເຕມັຖງັ
ເສຍກື່ ອນ ການເຕມີໃຫ ັ້ເຕມີດ ັ້ວຍຄວາມລະມດັລະວງັ ເພືື່ ອບ ື່ ໃຫ ັ້ເຕມັຈນົລົ ັ້ນຖງັ ໂດຍຜື່ ານການຕອງ ເພືື່ ອ
ຕອງສິື່ ງເປະິເປື ັ້ອນທີື່ ປນົຢູື່ ກບັນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງີເຊິື່ ງອາດຈະເຮດັໃຫ ັ້ເກດີການອດັຕນັໃນທ ື່ ທາງເດນີນ ັ້າມນັໄດ ັ້ 

6.3.2 ການກວດເບິື່ ງນ ັ້າມນັຫ  ື່ ລືື່ ນ (ນ ັ້າມນັເຄືື່ ອງ) ລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ນ ັ້າມນັຫ  ື່ ລນືໃນອື່ າງນ ັ້າມນັລ ື່ ລືື່ ນ ຄວນຢູື່ ໃນລະດບັທີື່ ພ ດຂີອງກ ັ້ານວດັແທກນ ັ້າມນັ 

ເມືື່ ອດ ງກ ັ້ານວດັແທກນ ັ້າມນັຂ ັ້ນມາ ຖັ້າວື່ ານ ັ້າມນັຫ  ື່ ລືື່ ນຕ ື່ າກວື່ າລະດບັ ຄວນເຕມີໃຫ ັ້ໄດ ັ້ລະດບັພ ດ ີ ແລະ 
ລະວງັຢື່ າໃຫ ັ້ເກນີຂດີທີື່ ກ ານດົໄວ ັ້ ຖ ັ້ານ ັ້າມນັຫ  ື່ ລືື່ ນບ ື່ ພ  ຫ  ືໜ ັ້ອຍເກນີໄປ ປ ັ້ານ ັ້າມນັຫ  ື່ ລືື່ ນກ ບ ື່ ສາມາດຊດີນ ັ້າມນັ
ໄປລ ື່ ລ ັ້ຽງສິ ັ້ນສື່ ວນຕື່ າງໆ ພາຍໃນເຄືື່ ອງຈກັໄດ ັ້ເຊັື່ ນ: ເພາົຂ ັ້ວື່ ຽງ, ກະບອກສູບ, ລູກບ ັ້ຽວ, ຮາວຫ ນິ ໄດ ັ້ເຕມັທີື່
ເຊິື່ ງມຜີນົເສຍຕ ື່ ເຄືື່ ອງຈກັຫ າຍ ອາດທ າໃຫ ັ້ລູກສູບຕດິ ຫ  ືຊາບລະລາຍໄດ ັ້ ສະນັ ັ້ນ ນ ັ້າມນັຫ  ື່ ລືື່ ນຈ າເປນັສິື່ ງທີື່
ສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປນັຫ າຍສ າລບັເຄືື່ ອງຈກັ 

– ສ າລບັເຄືື່ ອງຈກັກາຊວນຂະໜາດນ ັ້ອຍທົື່ ວໄປມກັໃຊ ັ້ນ ັ້າມນັຫ  ື່ ລືື່ ນຍີື່ ຫ ັ້ CA, CB, 
CC 

CA  ເໝາະສ າລບັເຄືື່ ອງຈກັວຽກເບາົ 
CB  ເໝາະສ າລບັເຄືື່ ອງຈກັວຽກປານກາງ 
CC  ເໝາະສ າລບັເຄືື່ ອງຈກັວຽກໜກັ 
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6.3.3 ກວດເຊກັໝ ັ້ນ ັ້າລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ເຄືື່ ອງຈກັປະເພດທີື່ ລະບາຍຄວາມຮ ັ້ອນ ຄວນກວດເບິື່ ງນ ັ້າໃນໝ ັ້ນ ັ້າໃຫ ັ້ເຕມັຢູື່ ສະເໝີ

ເພາະການໝນູວຽນຂອງນ ັ້າຈະໄປຫ  ື່ ລ ັ້ຽງຕາມຜງັດ ັ້ານນອກຂອງກະບອກສູບ ເພືື່ ອບ ື່ ໃຫ ັ້ເຄືື່ ອງຈກັຮ ັ້ອນຫ າຍ
ເນືື່ ອງຈາກເຄືື່ ອງຈກັໃຊ ັ້ງານໄປດນົໆ ຕດິຕ ື່ ກນັຫ າຍຊົື່ ວໂມງ ສິ ັ້ນສື່ ວນຂອງເຄືື່ ອງຈກັທີື່ ເຄືື່ ອນທີື່ ມກີານສຽດສີ
ກນັເຊັື່ ນ: ການເຄືື່ ອນທີື່ ຂ ັ້ນລງົຂອງກະບອກສູບ ໃນລູກສູບຈະເກດີຄວາມຮ ັ້ອນຂ ັ້ນ ຖ ັ້າບ ື່ ມນີ ັ້າຊື່ ວຍລະບາຍ
ຄວນຮ ັ້ອນຈະເຮດັໃຫ ັ້ເຄືື່ ອງຈກັຮ ັ້ອນຫ າຍ ຈ ື່ ງເຮດັໃຫ ັ້ປະເກນັຝາສູບໄໝັ້ ຫ  ືຝາສູບແຕກແຫງໄດ ັ້ 

6.3.4 ກວດເຊກັໝ ັ້ກອງອາກາດລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ໝ ັ້ກອງອາກາດ ມໜີ ັ້າທີື່ ກນັຝຸື່ ນລະອອງທີື່ ມຢູີື່ ທົື່ ວໄປໃນອາກາດທີື່ ຜື່ ານໄປໃນກະບອກ

ສູບ ຖັ້າຝຸື່ ນລະອອງສາມາດເຂົ ັ້າໄປໃນກະບອກສູບໄດ ັ້ເມ ືື່ ອເຄືື່ ອງຈກັເຮດັວຽກ, ຝຸື່ ນລະອອງເຫ ົື່ ານັ ັ້ນຈະຂດັຖູ
ກບັກະບອກສູບ, ລູກສູບ ແລະ ແຫວນສູບ ເຊິື່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ຫ ຸ ັ້ຍຫ ັ້ຽນໄດ ັ້ງື່ າຍ ໝ ັ້ກອງອາກາດແບບມອີື່ າງ
ນ ັ້າມນັເຄືື່ ອງຄວນກວດເບິື່ ງລະດບັນ ັ້າມນັໃນໝ ັ້ກອງອາກາດ ແລະ ທ າຄວາມສະອາດ ຖັ້າເຫນັວື່ າໝ ັ້ກອງອາ 
ກາດເປື ັ້ອນ 

6.3.5 ກວດເຊກັຄວາມເຄັື່ ງຍານຂອງສາຍພານລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ຄວາມເຄັື່ ງຂອງສາຍພານເຮາົສາມາດຕັ ັ້ງໄດ ັ້ ໂດຍເອາົມກືດົລງົເຄິື່ ງກາງຂອງສາຍພານລະ 

ຫວື່ າງມູື່ ເລື່ ຂອງພດັລມົ ກບັ ມູື່ ເລື່ ຂອງເພາົຂ ັ້ວື່ ຽງໃຫ ັ້ສາຍພານຍຸດຕວົໄດ ັ້ປະມານ 10 ຫາ 15 Mm ເມືື່ ອປື່ ຽນ
ສາຍພານໃໝື່ ຫ ງັຈາກໃຊ ັ້ງານໄດ ັ້ໄລຍະໜ ື່ ງແລ ັ້ວ ຄວນຕັ ັ້ງສາຍພານໃໝື່ ໂດຍມາຍນ໊ອດຂາລູກລ໊ອດສາຍພານ
ໃຫ ັ້ຫ ມົ ຈາກນັ ັ້ນ ປບັນ໊ອດຫາງປາຕັ ັ້ງຄວາມເຄັື່ ງສາຍພານໃຫ ັ້ມຄີວາມເຄັື່ ງຍານຕາມກ ານດົ ແລ ັ້ວຫນັນ໊ອດ
ຈບັຂາລູກລ໊ອດສາຍພານໃຫ ັ້ແໜັ້ນ ຄວາມເຄັື່ ງຂອງສາຍພານມຄີວາມສ າຄນັ ຖັ້າສາຍພານເຄັື່ ງເກນີໄປຈະເຮດັ
ໃຫ ັ້ລູກປນືພດັລມົຫ ມົໄດ ັ້ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ສາຍພານເສຍຫາຍ ໄວ ແຕື່ ຖ ັ້າຍານເກນີໄປຈະທ າໃຫ ັ້ເຄືື່ ອງຈກັຮ ັ້ອນ
ໄດ ັ້ 

 
6.4 ອຸປະກອນຕ ື່ ພື່ ວງຂອງລດົໄຖນາເດນີນຕາມ 

ອຸປະກອນຕ ື່ ພື່ ວງໝາຍເຖງິ ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ຮື່ ວມກບັລດົໄຖເດນີຕາມເຊັື່ ນ: ໄຖ, ຄາດ, ແລະ ເທນ
ເລ ີ(ມ໊ອກ) ເປນັຕົ ັ້ນ ອຸປະກອນເຫ ົື່ ານີ ັ້ ໃຊ ັ້ສະຫ ກັສຽບໃສື່ ຫູຂອງຈດຸຕ ື່  ຫ  ືຈດຸພື່ ວງ ຂອງອຸປະກອນຕື່ າງໆ ທີື່
ນ າມາພື່ ວງກບັລດົໄຖເດນີຕາມຄ:ື ໄຖ, ຄາດ, ແລະ ເທນເລ ີ (ມ໊ອກ) ເພືື່ ອເປນັການສະດວກໃຫ ັ້ແກື່ ການ
ຖອດປຽື່ນຂອງເຄືື່ ອງມຕືື່ າງໆ ທີື່ ໃຊ ັ້ຕ ື່ ພື່ ວງຢູື່ ກບັທ ັ້າຍຂອງຄານຕວົລດົໄຖ, ເພືື່ ອໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັການໃຊ ັ້
ວຽກ 

6.4.1 ໄຖຫວົໝ ູແລະ ໄຖຈານລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ໄຖຫວົໝ ູ ແລະ ໄຖຈານເປນັເຄືື່ ອງມທືີື່ ມຂີະໜາດນ ັ້ອຍທີື່ ໃຊ ັ້ສະເພາະກບັລດົໄຖນາ

ເດນີຕາມ, ເຊິື່ ງເປນັເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ສ າລບັການກຽມດນິຂັ ັ້ນທ າອດິ, ມໜີ ັ້າທີື່ ພກິດນິເພືື່ ອຖມົຫຍ ັ້າ ເຮດັໃຫ ັ້ຫຍ ັ້າ
ຢຸດການຈະເລນີເຕບີໂຕ, ສະນັ ັ້ນໄຖຫວົໝ ູແລະ ໄຖຈານ ຈ ື່ ງເປນັເຄືື່ ອງມທືີື່ ຊາວກະສກິອນນຍິມົໃຊ ັ້ຫ າຍໃນ
ການໄຖນາ, ໄຖສວນ, ເພາະໄຖຫວົໝຈູະເບາົກວື່ າໄຖຈານ ດັື່ ງນັ ັ້ນ ຈ  ື່ ງເຮດັໃຫ ັ້ໄຖຫວົໝມູຄີວາມເໝາະສມົ
ໃນການໄຖດນິໜຽວກວື່ າໄຖຈານ 
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ຮູບທ ີ28     ໄຖຫວົໝລູດົໄຖນາເດນີຕາມ 
 

6.4.2 ຄາດລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
ຄາດ ເປນັເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ໃນການກຽມດນິຂັ ັ້ນທ ີ 2 ເພືື່ ອໃຫ ັ້ໜ ັ້າດນິມຄີວາມລະອຽດ      

ເໝາະສມົກບັການປູກພດື, ເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພດືໄດ ັ້ໄວ, ຊື່ ວຍການກ າຈດັວດັຊະພດື ແລະ 
ແມງໄມ ັ້ສດັຕູພດື ທີື່ ກ າລງັຂະຫຍາຍຕວົນັ ັ້ນໃຫ ັ້ດບັສູນໄປ 

 

 
 
ຮູບທ ີ29     ຄາດທີື່ ໃຊ ັ້ກບັລດົໄຖນາເດນີຕາມ 
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ບດົທ ີ7 
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຮູ ັ້ພື ັ້ນຖານໃນການນ າໃຊ ັ້ລດົແທຣກເຕ ີ

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 
1. ຈ າແນກສື່ ວນປະກອບຂອງລດົແທຣກເຕໄີດ ັ້ 
2. ບ າລຸງຮກັສາແທຣກເຕໄີດ ັ້ 
3. ຂບັເຄືື່ ອນລດົໄຖ, ປບັຕັ ັ້ງໄຖ ແລະ ປບັຕັ ັ້ງຄາດໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
7.4 ຄວາມປອດໄພ 

7.4.1 ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມປອດໄພ 
ຄວາມປອດໄພການໃນການເຮດັວຽກ ໝາຍຄວາມວື່ າ ເວລາເຮດັວຽກເຊິື່ ງປາສະຈາກ

ເຫດການທີື່ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ບາດເຈບັ, ເສຍຊວີດິ ຫ  ືສູນເຫຍຊບັສນິອນັມຄີື່ າເນືື່ ອງມາຈາກການເຮດັວຽກ 
ຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖງິສະພາບການທີື່ ມະນຸດ ຫ  ືສດັ ປາສະຈາກອຸປະຕເິຫດທີື່ ມໂີອ 

ກາດຈະເກດີຂ ັ້ນ ອນັຈະກ ໃຫ ັ້ເກດີອນັຕະລາຍຕ ື່ ຮື່ າງກາຍ, ຄວາມເດອືດຮ ັ້ອນ, ການເຈບັປວດ ຫ  ື ເສຍຊວີດິ 
ລວມທງັຊບັສນິ ປາສະຈາກຄວາມເສຍຫາຍ 

ຈາກຄ າທີື່ ເວົ ັ້າມາຂ ັ້າງເທງິເຮາົສາມາດສະຫ ຸບໄດ ັ້ວື່ າ: ຄວາມປອດໄພໝາຍເຖງິຮື່ າງກາຍ
ທີື່ ປາສະຈາກອຸປະຕເິຫດ ຫ  ື ປາສະຈາກຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ເປນັສິື່ ງທີື່ ສດັ ແລະ ມະນດຸຍື່ ອມຕ ັ້ອງການ
ຄວາມປອດໄພທງັສີ ັ້ນ ຄວາມປອດໄພຈະເປນັປະໂຫຍດຫ າຍ ຫ  ືໜ ັ້ອຍ ພຽງໃດນັ ັ້ນແມື່ ນຂ ັ້ນກບັການປະຕ ິ
ບດັ ຫ  ືການກະທ າຂອງຕນົເອງ 

7.4.2 ອຸປະຕເິຫດ 
 ອຸປະຕເິຫດຄ ື ເຫດການທີື່ ເກດີຂ ັ້ນຢື່ າງບ ື່ ຄາດເຖງິ ແລະ ເມືື່ ອເກດີຂ ັ້ນແລ ັ້ວຈະມຜີນົຕ ື່

ການເຮດັວຽກ, ເຮດັໃຫ ັ້ບຸກຄນົໄດ ັ້ຮບັບາດເຈບັ, ພກິານ ຫ  ືເສຍຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິໄດ ັ້ຮບັຄວາມເສຍຫາຍ 
 ນອກຈາກຄວາມໝາຍຂ ັ້າງເທງິແລ ັ້ວນີ ັ້ ອຸປະຕເິຫດຍງັມຄີວາມໝາຍລວມເຖງິເຫດ 

ການທີື່ ເກດີຂ ັ້ນແລ ັ້ວມຜີນົກະທບົກະເທອືນຕ ື່ ຂະບວນການຜະລດິ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຄວາມຫ ັ້າຊ ັ້າ, ຢຸດວຽກ ຫ ື
ເສຍເວລາ ເຖງິວື່ າຈະບ ື່ ບາດເຈບັກ ື່ ຕາມ 

7.4.3 ສາເຫດຂອງການເກດີອຸປະຕເິຫດ 
ສາເຫດທີື່ ສ າຄນັທີື່ ສຸດຂອງການເກດີອຸປະຕເິຫດຄ:ື ຄວາມປະໝາດ ເຊິື່ ງໃນຄວາມເປນັ

ຈງິ ການປັ້ອງກນັອຸປະຕເິຫດບ ື່ ສາມາດປັ້ອງກນັໄດ ັ້ 100% ແຕື່ ເປນັການຫ ຸດຜື່ ອນການເກດີອຸປະຕເິຫດໃຫ ັ້
ໜ ັ້ອຍລງົ, ສາເຫດທີື່ ພາໃຫ ັ້ເກດີອຸປະຕເິຫດສາມາດແບື່ ງອອກເປນັ 3 ສາເຫດຄ:ື 
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– ສາເຫດຈາກບຸກຄນົ 
– ສາເຫດຈາກສະພາບເຄືື່ ອງຈກັ ແລະ ອຸປະກອນໃນການເຮດັວຽກ 
– ສາເຫດຈາກແວດລ ັ້ອມ ແລະ ທ າມະຊາດ 

7.4.4 ຂ ັ້ບງັຄບັກື່ ອນໃຊ ັ້ລດົແທຣກເຕ ີ
– ສ ກສາໜງັສຄູືື່ ມໃືຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈເປນັຢື່ າງດກີື່ ອນຈະໃຊ ັ້ລດົແທຣກເຕ ີ ການຂາດຄວາມ

ຮູ ັ້ໃນການໃຊ ັ້ລດົອາດພາໃຫ ັ້ເກດີອຸປະຕເິຫດໄດ ັ້ 
– ຄວນໃຫ ັ້ແຕື່ ຜູ ັ້ເຄຍີຜື່ ານການຂບັຂີື່ ເປນັຜູ ັ້ຂບັລດົແທຣກເຕ ີ
– ເວລາຂ ັ້ນລດົໃຫ ັ້ໃຊ ັ້ຮາວຈບັຂ ັ້ນລງົທາງຂັ ັ້ນໄດທຸກຄັ ັ້ງ ເພືື່ ອປັ້ອງກນັບ ື່ ໃຫ ັ້ຕກົລດົ

ແທຣກເຕ ີ
– ຫັ້າມຜູ ັ້ໂດຍສານຂ ັ້ນເທງິລດົແທຣກເຕນີອກຈາກຈະມທີີື່ ນ ັື່ ງໂດຍສານຕດິຕັ ັ້ງ 
– ຫັ້າມດດັແປງລະບບົຕື່ າງໆຂອງລດົແທຣກເຕຈີນົກວື່ າຈະໄດ ັ້ຮບັການປ ກສາຈາກ

ຕວົແທນຈ າໜື່ າຍ 
7.4.5 ການຂບັລດົແທຣກເຕ ີ

– ໃຫ ັ້ນັື່ ງຢູື່ ທີື່ ເບາະລດົແທຣກເຕໃີນຂະນະທີື່ ສະຕາດລດົ ແລະ ເວລາຂບັລດົ 
– ເມືື່ ອເວລາຂບັລດົ ໃຫ ັ້ຂບັຊດິແຄມທາງເບື ັ້ອງຂວາມສືະເໝເີພືື່ ອໃຫ ັ້ລດົທີື່ ມາແຊງ

ໄດ ັ້ 
– ເມືື່ ອເດນີທາງຄວນເປດີໄຟສນັຍານ ຫ  ື ໄຟກະພບິ ຕະຫ ອດເວລາເພືື່ ອໃຫ ັ້ຜູ ັ້ໃຊ ັ້

ທາງຮູ ັ້ວື່ າເປນັລດົທີື່ ແລື່ ນຊ ັ້າ 
– ກວດເບິື່ ງຄວາມສູງ - ຕ ື່ າ ຂອງໄຟໃຫຍື່  ເພືື່ ອບ ື່ ໃຫ ັ້ຊື່ ອງເຂົ ັ້າຕາຜູ ັ້ຂບັລດົສວນທາງ

ມາ 
– ເມືື່ ອຂບັລດົແທຣກເຕຂີ ັ້ນ ລງົພູໃຫ ັ້ໃຊ ັ້ເກຍດຽວກນັຕະຫ ອດ ຫ ັ້າມປດົເກຍຫວ ັ້າງ

ແລື່ ນໂດຍເດດັຂາດ 
– ທຸກຄັ ັ້ງທີື່ ລ ັ້ຽວໃຫ ັ້ປດົລ໋ອກກນັລ ັ້ຟ ີຖ ັ້າບ ື່ ປດົຈະຝ ດໃນເວລາລ ັ້ຽວ 
– ໃຊ ັ້ຄວາມລະມດັລະວງັເປນັພເິສດໃນເວລາເຮດັວຽກຢູື່ ເທງິພູ ຫ  ືທີື່ ມ ືື່ ນ ແລະ ຊນັ 
– ກື່ ອນສະຕາດລດົແທຣກເຕ ີ ໃຫ ັ້ດ ງເບ ກມ ື ແລະ ຄນັບງັຄບັເພາົອ ານວຍກ າລງັ

ແລະ ເກຍຢູື່ ໃນຈງັຫວະຫວື່ າງສະເໝ ີ
– ຫັ້າມສະຕາດເຄືື່ ອງຈກັ ແລະ ຍກົຄນັບງັຂບັຕື່ າງໆ ຖັ້າທື່ ານຍງັບ ື່ ຂ ັ້ນນັື່ ງເທງິທີື່ ນ ັື່ ງ

ຂອງຄນົຂບັ 
– ເມືື່ ອເຄືື່ ອງຈກັເຮດັວຽກຢູື່ ຫ ັ້າມຫ ີ ັ້ນກບັຄນັເກຍ ເພາະອາດຈະພາດເຂົ ັ້າເກຍໃດໜ ື່ ງ

ກ ໄດ ັ້ 
– ຖັ້າພວງມາໄລໜກັ ຫ  ື ເຄືື່ ອງດບັ ໃຫ ັ້ຢຸດລດົທນັທີື່  ເພາະລດົແທຣກເຕຈີະຄວບ

ຄຸມໄດ ັ້ຍາກ 
– ເມືື່ ອຈອດລດົແທຣກເຕ ີໃຫ ັ້ຈອດບື່ ອນທີື່ ພຽງ, ດ ງເບ ກມ,ື ວາງເຄືື່ ອງມລືງົຄນັຍກົ 

ພທີໂີອ ຢູື່ ໃນຈງັຫວະຫວື່ າງ 
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ແຫ ື່ ງທີື່ ມາ:     ອດັຊາ ເໝນັ, 2010 
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7.5 ການໃຊ ັ້ງານ ແລະ ການບ າລຸງຮກັສາ 
ການບ ລກິານເຄືື່ ອງຈກັ ແລະ ສື່ ວນປະກອບຕື່ າງໆ ຈ າເປນັທີື່ ຈະຕ ັ້ອງເປດີຝາກະໂປງ ຫ  ື ອຸປະ 

ກອນທີື່ ປດິເຄືື່ ອງຈກັອອກກື່ ອນ ແຕື່ ລະຮຸ ັ້ນຝາກະໂປງຈະບ ື່ ຄກືນັ ແຜງລະບາຍຄວາມຮ ັ້ອນຂອງນ ັ້າມນັ ໄຮດ  
ລກິ ສາ ມາດເລືື່ ອນເຂົ ັ້າອອກໄດ ັ້ 

7.5.1 ໝ ັ້ນ ັ້າ 
ການກວດລະດບັນ ັ້າຂອງໝ ັ້ນ ັ້າ ຈະຕ ັ້ອງຢູື່ ທີື່ ເຄິື່ ງໜ ື່ ງຂອງຫ ອດແກ ັ້ວທີື່ ໝ ັ້ນ ັ້າສ າຮອງ, 

ຝາໝ ັ້ນ ັ້າ ສາມາດຄວບຄຸມແຮງດນັໄດ ັ້ 5.9 kg/m2 ສາມາດລະບາຍນ ັ້າໄປເກບັໃນໝ ັ້ນ ັ້າສ າຮອງ ເມືື່ ອແຮງ
ດນັເກນີຕອນເຄືື່ ອງຈກັເຮດັວຽກ 

ເວລາເຄືື່ ອງຈກັເຮດັວຽກນ ັ້າຈາກໝ ັ້ນ ັ້າ ຈະຖກືລະບາຍໄປເກບັໄວ ັ້ທີື່ ໝ ັ້ນ ັ້າສ າຮອງເວລາ
ເຄືື່ ອງຈກັເຢນັພາຍໃນໝ ັ້ນ ັ້າເປນັສູນຍາກາດ ນ ັ້າຈະຖກືດູດກບັມາໂດຍຜື່ ານວາວທີື່ ຝາໝ ັ້ນ ັ້າ 

7.5.2 ສາຍພານ 
ສາຍພານເຄືື່ ອງຈກັໃນລດົແທຣກເຕຮຸີ ັ້ນເກົື່ າເຊັື່ ນ: ຮຸ ັ້ນ 5,000, ຮຸ ັ້ນ 6,000...ຈະຕ ັ້ອງ

ມກີານປບັແຕື່ ງໂດຍໃຫ ັ້ຄວາມເຄັື່ ງຕ ງທີື່ ພ ດ ີ ທດົສອບໄດ ັ້ຈາກການກດົສາຍພານ ໄລຍະທີື່ ກດົໄດ ັ້ 1.2 - 1.8 
Cm 

7.5.3 ຖັ້ວຍດກັນ ັ້າ 
ມໜີ ັ້າທີື່ ເກບັກກັນ ັ້າ ແລະ ສິື່ ງສກົກະປກົທີື່ ຕດິມາກບັນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງີ ຕ ັ້ອງຖື່ າຍນ ັ້າທີື່

ກ ັື່ ນຕອງທຸກໆ ວນັ ຫ ັ້າມດດັແປງໄສ ັ້ກອງໂດຍເດດັຂາດ 
ລດົແທຣກເຕີື່ ໃໝື່ ຈະຕ ັ້ອງປື່ ຽນນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງິທີື່ ໄດ ັ້ 50 ຊົື່ ວໂມງ ແລະ ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນ

ທຸກໆ 300 ຊົື່ ວໂມງ, ປື່ ຽນກອງນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງີທຸກຄັ ັ້ງ ຈ າເປນັຕ ັ້ອງໄລື່ ອາກາດອອກຈາກລະບບົຂອງປ ັ້ານ ັ້າ 
ມນັເຊື ັ້ອເພງີ 

7.5.4 ຖງັນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງີ 
  ການເຕມີນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອເພງິຄວນເຕມີໃຫ ັ້ເຕມັຖງັ ເພືື່ ອປັ້ອງກນັການເກດີຢດົ ໃນຖງັນ ັ້າມນັ 
ຫາກໃຊ ັ້ໄປດນົໆ ຄວນມກີານປື່ ຽນຕະກອນໃນຖງັປລີະຄັ ັ້ງ 

7.5.5 ການເຕມີນ ັ້າມນັເຄືື່ ອງ 
ລດົແທຣກເຕໃີໝື່  ຖື່ າຍນ ັ້າມນັເຄືື່ ອງຄັ ັ້ງທ າອດິ 5 ຊົື່ ວໂມງ ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນທຸກໆ 150 ຊົື່ ວ

ໂມງ ການຖື່ າຍນ ັ້າມນັເຄືື່ ອງຈະຕ ັ້ອງປື່ ຽນກອງນ ັ້າມນັເຄືື່ ອງທຸກໆ ຄັ ັ້ງ 
ຈະຕ ັ້ອງເຊກັລະດບັນ ັ້າມນັເຄືື່ ອງທຸກໆ ເຊົ ັ້າກື່ ອນສະຕາດເຄືື່ ອງຈກັ ເວລາເຊກັນ ັ້າມນັ

ເຄືື່ ອງ ຈະຕ ັ້ອງຈອດລດົໄວ ັ້ບື່ ອນຮາບພຽງ 
– ເຄືື່ ອງຈກັ 4 ສູບເຕມີ 11.5 ລດິ 
– ເຄືື່ ອງຈກັ 6 ສູບເຕມີ 21.5 ລດິ 

7.5.6 ລະບບົກອງອາກາດຂອງເຄືື່ ອງຈກັ 
ລະບບົກອງອາກາດຂອງເຄືື່ ອງຈກັໃນປະຈບຸນັມ ີ2 ຊຸດຄ:ື 
– ກອງແບບປຽກຢູື່ ດ ັ້ານນອກຝາກະໂປງ 
– ກອງແບບແຫ ັ້ງຢູື່ ດ ັ້ານໃນຝາກະໂປງ 
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ກອງແກ ັ້ວທ າຄວາມສະອາດທຸກໆ ວນັ ຖັ້າມຝຸີື່ ນຕດິຢູື່ ກອງປຽກຄວນກວດລະດບັນ ັ້າ 
ມນັອາທດິລະຄັ ັ້ງ ປື່ ຽນພ ັ້ອມນ ັ້າມນັເຄືື່ ອງ 

ກອງແກ ັ້ວເຮດັໜັ້າທີື່ ກກັຂີ ັ້ຝຸື່ ນທີື່ ມນີ ັ້າໜກັຫ າຍເອາົໄວ ັ້ສື່ ວນໜ ື່ ງກື່ ອນ, ການເຮດັວຽກ
ໂດຍອາໄສຫ ກັການໝນູຂອງອາກາດ  

ລະດບັຂອງນ ັ້າມນັໃນກອງອາກາດມປີະມານ 2.5 ລດິ 
ກ.)  ກອງອາກາດແຫ ັ້ງຢູື່ ພາຍໃນຝາກະໂປງຂອງລດົແທຣກເຕ ີ ທ າຄວາມສະອາດກ ຕ ື່

ເມ ືື່ ອມໄີຟສນັຍາຈາກໜັ້າປດັ 
ຂ.) ທ າຄວາມສະອາດກອງອາກາດແຫ ັ້ງໂດຍການໃຊ ັ້ລມົເປົື່ າ ຄວາມດນັຂອງລມົບ ື່

ເກນີ 14.5 Kg/m2 
ຄ.) ການໃສື່ ກອງຫ ງັຈາກທ າຄວາມສະອາດໂດຍການເປົື່ າລມົແລ ັ້ວ ລະວງັຢື່ າໃຫ ັ້ລູກ

ຢາງທີື່ ກນັກອງອາກາດຫ ຸດ ເພາະຈະເຮດັໃຫ ັ້ອາກາດເຂົ ັ້າໄດ ັ້ 
7.5.7 ກອງໄຮໂດລກິ 

ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ກກັເກບັສິື່ ງທີື່ ເປື ັ້ອນ ທີື່ ເກດີຈາກລະບບົໄຮໂດລກິ, ລດົໃໝື່ ຕ ັ້ອງປື່ ຽນກອງໄຮ
ໂດລກິພາຍໃນ 50 ຊົື່ ວໂມງ ທ າອດິ, ຫ ງັຈາກນັ ັ້ນທຸກໆ 300 ຊົື່ ວໂມງ, ຈ  ື່ ງປື່ ຽນຕືື່ ມອກີ 

 
7.6 ລະບບົຖື່ າຍທອດກ າລງັຂອງລດົແທຣກເຕ ີ

7.6.1 ຫ ກັການຖື່ າຍທອດກ າລງັຂອງລດົແທກເຕ ີ
 ລດົແທຣກເຕ ີ ເຄືື່ ອນທີື່ ໄດ ັ້ຕ ັ້ອງອາໃສກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັ ເຊິື່ ງສົື່ ງຜື່ ານລະບບົສົື່ ງກ າລງັ
ມາທີື່ ລ ັ້ຂບັເຄືື່ ອນ ແລະ ອາໃສຄວາມຝດືລະຫວື່ າງຢາງຕນີລດົກບັໜັ້າທາງ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີການຄບັເຄືື່ ອນ 
 ການຖື່ າຍທອດກ າລງັຂອງລດົແທກເຕ ີ ເລີື່ ມຕົ ັ້ນຈາກເຄືື່ ອງຈກັທີື່ ເປນັຕົ ັ້ນກ າລງັ ຖື່ າຍ
ທອດກ າລງັໂດຍຜື່ ານຊຸດຄາດ, ຊຸດເກຍ, ເພາົອ ານວຍກ າລງັ ແລະ ເຟອືງທ ັ້າຍໄປຍງັລ ັ້ ເຊິື່ ງສາມາດແຍກສື່ ວນ
ການສົື່ ງກ າລງັດັື່ ງລຸື່ ມນີ ັ້: 

ກ.) ຄາດ (Cluth) ເປນັສິ ັ້ນສື່ ວນທີື່ ຢູື່ ລະຫວື່ າງເຄືື່ ອງຈກັ ກບັຊຸດເກຍເຮດັໜັ້າທີື່ ຕດັຕ ື່
ກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປຍງັຊຸດເກຍ 

ຂ.) ເກຍ (Gear) ເປນັສິ ັ້ນສື່ ວນລະຫວື່ າງຄາດ ແລະ ຊຸດເຟອືງທ ັ້າຍ ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ຖື່ າຍ
ທອດກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປຍງັລ ັ້ 

ຄ.) ເພາົອ ານວຍກ າລງັ (Power take off “PTO”) ເປນັສິ ັ້ນສື່ ວນທີື່ ຮບັກ າລງັຈາກ 
ເຄືື່ ອງຈກັເພືື່ ອມາຂບັເຄືື່ ອນເຄືື່ ອງມທຸືນແຮງ 

ງ.) ເຟອືງທ ັ້າຍ (Differential) ເປນັສິ ັ້ນສື່ ວນທີື່ ຢູື່ ລະຫວື່ າງຊຸດເກຍ ແລະ ລ ັ້ເຮດັໜ ັ້າ
ທີື່  ຖື່ າຍທອດກ າລງັຈາກຊຸດເກຍໄປຍງັລ ັ້. 

7.6.2 ການສູນເສຍໃນການສົື່ ງກ າລງັ 
ກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັຜື່ ານຄາດ, ຫ ັ້ອງສົື່ ງກ າລງັ, ເຟອືງທ ັ້າຍ ແລະ ເພາົຫ ງັຈນົເຖງິລ ັ້ຂບັ

ເຄືື່ ອນ ກ າລງັທີື່ ລ ັ້ຂບັເຄືື່ ອນຈະໜັ້ອຍກວື່ າກ າລງັຂອງເຄືື່ ອງຈກັ ເນືື່ ອງຈາກມກີານສູນເສຍໃນລະຫວື່ າງການສົື່ ງ
ກ າລງັ ສາເຫດຂອງການສູນເສຍກ າລງັມຄີ:ື  

– ຄວາມຝດືຂອງສື່ ວນຕື່ າງໆທີື່ ໝນູ 
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– ຄວາມມືື່ ນຂອງນ ັ້າມນັໃນຫ ັ້ອງສົື່ ງກ າລງັຂອງເຟອືງທ ັ້າຍ 
– ແຮງຕ ັ້ານອາກາດ ໃນຂະນະທີື່ ສິ ັ້ນສື່ ວນກ າລງັໝນູແຮງຕ ັ້ານການໝນູລ ັ້ ກ າລງັ

ຈາກເຄືື່ ອງຈກັທີື່ ລ ັ້ຂບັເຄືື່ ອນຈະຖກືໃຊ ັ້ ເພືື່ ອເອາົຊະນະແຮງຕ ັ້ານການໝນູຂອງລ ັ້ ການຫາແຮງຕ ັ້ານຂອງການ
ໝນູຂອງລ ັ້ອອກແຮງດນັລດົແທຣກເຕໃີຫ ັ້ເຄືື່ ອນທີື່ ດ ັ້ວຍອດັຕາຄວາມໄວຄງົທີື່ ແລ ັ້ວໃສື່ ເກຍຫວ ັ້າງ ແຮງທີື່ ໃຊ ັ້
ໃນການດນັລດົແທຣກເຕຈີະມຄີື່ າເທົື່ າກບັແຮງຕ ັ້ານການໝນູ 

7.6.3 ຄາດ (Clutch) 
 ຄາດຕດິຕັ ັ້ງຢູື່ ໃນລະຫວື່ າງເຄືື່ ອງຈກັ ແລະ ລະບບົເກຍສົື່ ງກ າລງັ, ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ຖື່ າຍທອດ
ກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປຍງັລະບບົເກຍ ແລະ ເປນັຕວົຕດັກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັເມືື່ ອຕ ັ້ອງການປື່ ຽນເກຍ ເພືື່ ອ
ໃຫ ັ້ຄາດເຮດັໜັ້າທີື່ ໃນການສົື່ ງຖື່ າຍ ແລະ ຕດັກ າລງັເຄືື່ ອງໄດ ັ້ຢື່ າງເໝາະສມົ ໂດຍມລີະບບົຄວບຄຸມຄາດ 2
ແບບຄ:ື ແບບກນົໄກ ແລະ ແບບນ ັ້າມນັ 

ກ. ການຄວບຄຸມແບບກນົໄກ 
ເປນັກນົໄກຂ ັ້ຕ ື່  ແລະ ເປນັກນົໄກແບບສະລງິ ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ດ ງໃຫ ັ້ຂາກ ັ້ານເປນັລູກ 

ປນືຄາດກດົໜບີຄາດ ເພືື່ ອໃຫ ັ້ແຜື່ ນຄາດເຄືື່ ອນຕວົເປນັອດິສະຫ ະ ເປນັອຸປະກອນທີື່ ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນການຖື່ າຍ
ແຮງບດິທີື່ ສົື່ ງ ຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປຍງັກະປຸກເກຍ ໂດຍທີື່ ຄາດຈະໝນູເຄືື່ ອນທີື່ ໄປພ ັ້ອມເຄືື່ ອງຈກັໃນລະດບັ
ຄວາມໄວທີື່ ເທົື່ າກນັ ແລະ ຈະຕ ັ້ອງມນີ ັ້າໜກັຂອງຕວົຄາດທີື່ ສມົດູນກນັໃນຂະນະທີື່ ເຮດັວຽກ 

ຂ. ການຄວບຄຸມແບບນ ັ້າມນັ 
ເວລາປຽື່ນຄາດ ລູກສູບຈະຖກືດນັໃຫ ັ້ເລືື່ ອນໄປດນັນ ັ້າມນັໃນກະບອກແມື່ ປ ັ້າ ໃຫ ັ້

ໄລື່ ໄປທາງດ ັ້ານໜັ້າຖັ້ວຍນ ັ້າມນັ ແລະ ກະບອກຄາດຕວົລຸື່ ມເມືື່ ອລູກສູບດນັໃຫ ັ້ເລືື່ ອນເຂົ ັ້າໄປ 
 

 
 
ຮູບທ ີ31     ສິ ັ້ນສື່ ວນຕື່ າງ ໃໆນລະບບົໄຮໂດ ລກິ ແລະ ຈດຸຕ ື່ ພື່ ວງຂອງເຄືື່ ອງມຕືື່ າງ 
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ບດົທ ີ8 
ເຄືື່ ອງມ ືແລະ ເຄືືື່ ອງຈກັກະສກິ າ 

      
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາສາມາດ 
1. ຈ າແນກລາຍການ ເຄືື່ ອງມ ືແລະ ເຄືື່ ອງກນົຈກັກະສກິ າໄດ ັ້ 
2. ນ າໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງສ າລບັການຜະລດິກະສກິ າໄດ ັ້ 
3. ນ າໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງກນົຈກັກະສກິ າໄດ ັ້ 

 
ເນື ັ້ອໃນ 
 
8.1 ປະເພດຂອງເຄືື່ ອງມກືຽມດນິ 

ເຄືື່ ອງມກືຽມດນິທີື່ ນຍິມົໃຊ ັ້ໃນການກຽມດນິປູກຝງັມ ີ 2 ປະເພດໃຫຍື່ ໆດ ັ້ວຍກນັເຊັື່ ນ: ເຄືື່ ອງມື
ກຽມດນິຂັ ັ້ນທ ີ1 ແລະ ເຄືື່ ອງມກືຽມດນິຂັ ັ້ນທ ີ2 

8.1.1 ເຄືື່ ອງມກືຽມດນິຂັ ັ້ນທ ີ1 (Primary tillage equipment) 
ເຊິື່ ງເປນັຂັ ັ້ນຕອນທ າອດິທີື່ ເລີື່ ມຕົ ັ້ນໄຖ, ເພືື່ ອບຸກເບກີເນື ັ້ອທີື່ ໃໝື່ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັເນື ັ້ອທີື່

ປູກຝງັ ເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ໃນການກຽມດນິຂັ ັ້ນທ າອດິປະກອບມ:ີ ໄຖຫວົໝ ູ (Moldoard plow), ໄຖຈານ 
(Disk plow) ແລະ ໄຖຊະນດິອືື່ ນໆ 

1. ໄຖຫວົໝ ູ (Moldoard plow) ເປນັເຄືື່ ອງມກືານກະເສດທີື່ ໃຊ ັ້ໃນການກະ 
ກຽມດນິຂັ ັ້ນທ າອດິ ເພືື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການໄຖພກິດນິເຮດັໃຫ ັ້ດນິຖກືໄຖແຕື່ ມຂີະໜາດກ ັ້ອນໃຫຍື່ , ເຊິື່ ງຍງັບ ື່ ເໝາະ
ສມົກບັການປູກພດື ໄຖຫວົໝສູາມາດເຮດັວຽກໄດ ັ້ດເີໝາະສມົກບັພື ັ້ນທີື່  ທີື່ ໄດ ັ້ຮບັການໄຖມາກື່ ອນ. ຫ  ືເນື ັ້ອ 
ທີື່  ທີື່ ໄດ ັ້ການປບັປຸງມາແລ ັ້ວ ໂດຍບ ື່ ມຮີາກໄມ ັ້, ຕ ໄມ ັ້ ຫ  ືບ ື່ ມກີ ັ້ອນຫນີຢູື່ ໃນດນິ, ເຊິື່ ງເລີື່ ມຈາກການຕດັ ແລະ 
ແຍກໜັ້າດນິອອກເປນັສື່ ວນໆ 
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ຮູບທ ີ32     ເຕກັນກິການໃຊ ັ້ໄຖຫວົໝໄູຖດນິ 
 

2. ສື່ ວນປະກອບຂອງໄຖຫວົໝປູະກອບດ ັ້ວຍ 9 ສີ ັ້ນສື່ ວນຄ:ື 
– ລ ັ້ປບັຄວາມເລກິ: ໃຊ ັ້ປບັໄຖໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຄວາມເລກິ ຫ  ືຕື ັ້ນຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການ

ເມືື່ ອບ ື່ ໃຊ ັ້ໄຮດ  ລກິ 
– ເຫ ກັປດັຂີ ັ້ໄຖ: ໃຊ ັ້ຂູດເພືື່ ອບ ື່ ໃຫ ັ້ຂີ ັ້ດນິຕດິ 
– ດວງໄຖຫວົໝ ູ
– ເສາົໄຖຕ ື່ ລະຫວື່ າງດວງໄຖເຂົ ັ້າກບັຄານຂອງຊຸດໄຖ 
– ແຂນຈອງ 
– ກະໂຈມໄຖເປນັເສາົສູງຢູື່ ເທງິສຸດຂອງໄຖ: ໃຊ ັ້ຈບັແຂນກາງ 
– ສະຫ ກັ:ໃຊ ັ້ເປນັຕວົລ໊ອກຊຸດໄຖ 
– ອຸປະກອນເສມີໄຖ 
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– ເພາົຈບັໄຖ: ໃຊ ັ້ຈບັກບັໂຄງຂອງຊຸດໄຖ ແລະ ກະໂຈມໄຖເພືື່ ອເຂົ ັ້າກບັແຂນ
ກາງຂອງລດົໄຖ 

ກ. ໄຖຈານ (Disk plow) ໄຖຈານ ບາງຄັ ັ້ງເອີ ັ້ນວື່ າ ໄຖບຸກເບກີ, ເພາະໃຊ ັ້ໄຖ
ໃນພື ັ້ນທີື່ ທີື່ ບຸກເບກີໃໝື່ , ມຮີາກໄມ ັ້, ຕ ໄມ ັ້ ຫ  ື ຫນີຢູື່ ໃນພື ັ້ນທີື່ ຖ ັ້າຫາກໄຖຖກືຕ ໄມ ັ້, ກ ັ້ອນຫນີໃຫຍື່ ຫ  ື ມສີິື່ ງ
ກດີກວາງ ໃບຈານກ ື່ ຈະໝນູຜື່ ານສິື່ ງກດີກວາງໄດ ັ້ ເຊິື່ ງຈະຕື່ າງຈາກໄຖຫວົໝ ູ ເພາະໄຖຫວົໝຈູະບ ື່ ສາມາດ
ຜື່ ານໄປໄດ ັ້ ແລະ ໄຖຈານຈະຕື່ າງຈາກໄຖຫວົໝ,ູ ເນືື່ ອງຈາກໄຖຈານຈະໄຖໄດ ັ້ເລກິກວື່ າໄຖຫວົໝ ູແຕື່ ໄຖຫວົ
ໝຈູະພກິດນິໄດ ັ້ດກີວື່ າ, ໄຖຈານທີື່ ນຍິມົໃຊ ັ້ທົື່ ວໄປໃນການໄຖບຸກເບກີມ ີຈານ 3 ຫ  ືຈານ 4 (ຈ ານວນໃບ
ຈານທີື່ ໜ ັ້ອຍກວື່ າຈະໄຖໄດ ັ້ເລກິກວື່ າ) 
 

 

 
 
ຮູບທ ີ33    ເຕກັນກິການ ໃຊ ັ້ໄຖຈານໄຖດນິ 
 

ຂ. ສື່ ວນປະກອບຂອງໄຖຈານປະກອບດ ັ້ວຍ 8 ສີ ັ້ນສື່ ວນຄ:ື 
– ຈານໄຖ 
– ໂຄງໄຖ 
– ເພາົຂວາງ 
– ລ ັ້ປບັຄວາມເລກິ 
– ໃບຄດັທ ັ້າຍ 
– ສະປງິໃບຄດັທ ັ້າຍ 
– ແຜື່ ນເຫ ກັຂູດດນິ 
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– ຖື່ ວງນ ັ້າໜກັ 
3. ເຄືື່ ອງມກືຽມດນິຂັ ັ້ນທ ີ2 (Secondary tillage equipment) ໃຊ ັ້ສ າລບັໃນ

ການຄາດດນິໃຫ ັ້ມຸື່ ນລະອຽດ ເພືື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ໜ ັ້າດນິມຄີວາມເໝາະສມົຕ ື່ ການປູກພດື ເຊິື່ ງເຄືື່ ອງມດືັື່ ງກື່ າວປະ 
ກອບມ:ີ ຄາດຈານ (Disk harrow), ຄາດແຂ ັ້ວ (Tooth harrow), ຄາດໝນູ (Lotary harrow), 
ຄາດລູກກິ ັ້ງ (Land roller), ຄາດປະສມົ (Seed bed combination) ແລະ ນອກຈາກຄາດແລ ັ້ວ, ຍງັ
ມອຸີປະກອນກຽມດນິຊະນດິອືື່ ນໆອກີຫ າຍຢື່ າງ 

ກ. ຄາດຈານ (Disk harrow): ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ຕດັດນິ, ຕດັຕ ໄມ ັ້, ຕດັຫຍ ັ້າໃຫ ັ້ມຸື່ ນ
ລະອຽດຂ ັ້ນ ແລະ ຊື່ ວຍປບັໜັ້າດນິເພືື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ໜ ັ້າດນິມຄີວາມສະໝ ື່ າ ສະເໝ ີເໝາະສມົຕ ື່ ການປູກພດື 

ຂ.  ສື່ ວນປະກອບຂອງຄາດຈານປະກອບດ ັ້ວຍສີ ັ້ນສື່ ວນຄ:ື 
– ແຜື່ ນຈານຄາດມທີງັ 2 ແບບຄ:ື ແບບມນົລຽບ ແລະ ແບບເປນັແຂ ັ້ວ

ເຟອືງຕາມຂອບຈານ 
– ຊຸດຈານຄາດ 
– ໂຄງຄາດ 
– ເຫ ກັກນັກະແທກ (ຂ ັ້ຕ ື່ ຄ ັ້າໃບຈານຄາດ) 
– ນ ັ້າໜກັຖື່ ວງ 

ຄ. ຄາດແຂ ັ້ວ (Tooth harrow) ໃຊ ັ້ສ າລບັຄາດດນິໃຫ ັ້ຮາບພຽງສາມາດປບັ
ໜັ້າດນິໃຫ ັ້ມລີະດບັສະໝ ື່ າສະເໝຫີ ງັຈາກໄຖແລ ັ້ວຄາດແຂ ັ້ວມຫີ ກັການດັື່ ງນີ ັ້: 

– ນ ັ້າໜກັຊຸດຄາດ ແລະ ຈດຸຕ ື່ ຂອງຄາດເຂົ ັ້າກບັລດົໄຖຈະເປນັຕວົກ າ
ນດົຄວາມເລກິໃນການເຮດັວຽກ 

– ການຕດິຕັ ັ້ງຄາດແຂ ັ້ວແຕື່ ລະແຂ ັ້ວຄວນມໄີລຍະຫື່ າງເທົື່ າໆກນັ ດ ັ້ວຍ
ແຈ ແລະ ໄລຍະຫື່ າງຂອງຄາດແຂ ັ້ວນີ ັ້ ແລະ ບ ື່ ຄວນໃກ ັ້ກນັເກນີໄປ ເພາະຈະເຮດັໃຫ ັ້ດນິ ຫ  ືສິື່ ງກດີຂວາງເຂົ ັ້າ
ໄປຄາກບັແຂ ັ້ວຄາດໄດ ັ້ງື່ າຍ 

– ການສບັໃນ (Lining clearace) ຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ມໄີລຍະຫື່ າງເທົື່ າກນັ 
ຊ ື່ ງຈະເຮດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ໜ ັ້າດນິຮຽບຮ ັ້ອຍ 

– ການຕດິຄາດເຂົ ັ້າກບັລດົຈະຕ ັ້ອງໃຫ ັ້ຊຸດຄາດຂະໜານກບັພື ັ້ນດນິ 
ງ. ຄາດໝນູ (Lotary harrow) ເປນັຄາດແບບແຂ ັ້ວທີື່ ສາມາດໝນູເຄືື່ ອນທີື່  

ຫ  ືເຄືື່ ອນທີື່ ໄປມາໄດ ັ້ຈາກການໝນູຂອງແຂ ັ້ວຄາດຈະຂຸດດນິໃຫ ັ້ແຕກລະອຽດ 
ຂ ັ້ເສຍັຂອງຄາດໝນູ 
– ການເຄືື່ ອນໄປມາຂອງຄາດແຂ ັ້ວ ເປນັໄປບ ື່ ສະໝ ື່ າສະເໝໃີນພື ັ້ນທີື່ ໆ

ມຄີວາມຕ ັ້ານທານແຕກຕື່ າງກນັເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມເລກິບ ື່ ເທົື່ າກນັ 
– ວຽກທີື່ ໄດ ັ້ບ ື່ ລະອຽດຈ ື່ ງຕ ັ້ອງເຮດັຮື່ ວມກບັຄາດອືື່ ນ ເພືື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ດນິ

ຮາບພຽງ ເຊິື່ ງເອີ ັ້ນວື່ າຄາດປະສມົ 
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4. ເຄືື່ ອງປັື່ ນດນິ (Rotary tiller) ເຄືື່ ອງປັື່ ນດນິ ( Rotary tiller ) ເປນັເຄືື່ ອງມທືີື່
ມຄີວາມສາມາດໃນການກຽມດນິໄດ ັ້ລະອຽດດ,ີ ປະຢດັເວລາ, ປະຢດັຕົ ັ້ນທນື, ເພາະວື່ າຖ ັ້າເປນັພື ັ້ນທີື່ ໆ ຜື່ ານ
ການຜະລດິຕະຫ ອດມາບ ື່ ຈ າເປນັໄຖກ  ໄດ ັ້ ໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງປັື່ ນໆ ແລ ັ້ວກ ສາມາດປູກເຂົ ັ້າ ຫ  ືພດືຊະນດິຕື່ າງ ໄໆດ ັ້ 

5. ສື່ ວນປະກອບຂອງເຄືື່ ອງປັື່ ນ (Rotary tiller) ເຄືື່ ອງປັື່ ນປະກອບໄປດ ັ້ວຍສື່ ວນ
ຕື່ າງໆທີື່ ສ າຄນັດັື່ ງຕ ື່ ໄປນີ ັ້: 

1) ຈດຸຕ ື່ ແຂນກາງ (Head stock or mast) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນການຕ ື່ ກບັແຂນ
ກາງຂອງລດົໄຖ 

2) ຈດຸຕ ື່ ແຂນນາງ (Hitch point) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນການຕ ື່ ກບັແຂນນາງທງັຊ ັ້າຍ 
ແລະ ຂວາຂອງລດົໄຖ 

3) ຄາດນລິະໄພ (Safety clutch) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນການປັ້ອງກນັການທ າງານ
ເກນີກ າລງັຂອງລດົໄຖ, ໂດຍເຮດັໜັ້າທີື່ ໃນການຕດັກ າລງັຈາກເພາົອ ານວຍກ າລງັໄປຍງັຫ ັ້ອງເກຍຂອງເຄືື່ ອງ
ປັື່ ນ (ໃນກ ລະນໃີບມດີສບັຖກືຮາກໄມ ັ້, ຕ ໄມ ັ້ ຫ  ືຂອງແຂງ) 

4) ຫັ້ອງເກຍ (Gear box)ເກຍເຮດັໜັ້າທີື່ ໃນການປຽື່ນຮອບຂອງການໝນູ
ຂອງເພາົໃບມດີ 

5) ຫັ້ອງໂສ ັ້ (Chain case) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ສົື່ ງກ າລງັໄປຍງັເພາົຂອງໃບມດີໂດຍ
ຮບັກ າລງັຈາກຫ ັ້ອງເກຍ 

6) ຝາປກົຫ ງັ (Rear shield) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ປກົເພືື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ດນິທີື່ ຖກືສບັແລ ັ້ວ
ດດີອອກມາກະທບົໃສື່ ຝາປກົຫ ງັແລ ັ້ວດນິກ ື່ ຈະແຕກ ແລະ ເພືື່ ອປັ້ອງກນັການດດີເສດຕື່ າງໆອອກມາບ ື່ ໃຫ ັ້
ຖກືຄນົ 

7) ລ ັ້ກນັຈມົ (Depth wheel) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ບງັຄບັຄວາມເລກິໃນການກະກຽມ
ດນິ ຊື່ ວຍໃຫ ັ້ດນິທີື່ ໄດ ັ້ຮບັການປັື່ ນນັ ັ້ນມຄີວາມເລກິສະໝ ື່ າສະເໝໄີປທົື່ ວພື ັ້ນທີື່ ນ ັ ັ້ນໆ 

8) ແກນໃບມດີ (Rotors) ມແີຜື່ ນຕດິຕັ ັ້ງຂອງໃບມດີສວມຕດິຢູື່ ເທງິແກນສາ 
ມາດຖອດປຽື່ນເພືື່ ອໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ເໝາະສມົກບັສະພາບພື ັ້ນທີື່  

9) ໃບມດີ (Blades) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນການສບັດນິໃຫ ັ້ມຂີະນາດນ ັ້ອຍລງົ 
8.1.2 ເຄືື່ ອງປູກ (Crop planter) 

ເຄືື່ ອງປູກເປນັເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ໃນການປູກພດືຊະນດິຕື່ າງໆ ພາຍຫ ງັທີື່ ທ າການກະກຽມດນິ 
ຮຽບຮ ັ້ອຍແລ ັ້ວ. ລກັສະນະຂອງປູກພດືໂດຍເຄືື່ ອງປູກຈະເປນັການວາງ ຫ  ືຢອດເມດັພດື, ການຫວື່ ານເມດັ, 
ການດ າຕົ ັ້ນກ ັ້າ, ການວາງທື່ ອນພນັ ຫ  ື ຫວົລງົໃນດນິໃນລະດບັຄວາມເລກິທີື່ ເໝາະສມົ. ພ ັ້ອມທງັກບົດນິໃຫ ັ້
ເມດັພດື ຫ  ື ທື່ ອນພນັນັ ັ້ນໄດ ັ້ຮບັຄວາມຊຸື່ ມຈາກດນິໄດ ັ້ໂດຍກງົ. ແລະ ການປູກພດືໂດຍການໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງປູກນີ ັ້
ສາມາດກ ານດົຈ ານວນເມດັພນັພດື, ຕົ ັ້ນ ແລະ ໄລຍະຫື່ າງລະຫື່ ວາງແຖວຂອງຕົ ັ້ນ, ໃຫ ັ້ມຄີວາມເໝາະສມົທີື່
ສຸດເຮດັໃຫ ັ້ເພີື່ ມຜນົຜະລດິສູງ ນອກຈາກນັ ັ້ນຍງັ ປູກໄດ ັ້ວື່ ອງໄວເຮດັໃຫ ັ້ທນັຕ ື່ ລະດູການ ແລະ ຊື່ ວຍປະຢດັ
ເວລາ, ລດົຕົ ັ້ນທ ນໃນການຜະລດິ 

8.1.3 ວທິກີານປູກພດື ແລະ ລກັສະນະຂອງການປູກພດື 
ການປູກພດືແຕື່ ລະປະເພດໂດຍໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງປູກ, ບາງຄັ ັ້ງອາດຈະມວີທິກີານປູກບ ື່ ຄກືນັຂ ັ້ນ

ຢູື່ ກບັລກັສະນະ ແລະ ຮູບຮື່ າງຂອງຊະນດິພດືເຊັື່ ນ: ການປູກຖົື່ ວເຫ ອືງ ຫ  ື ສາລ ີມກັຈະປູກດ ັ້ວຍເມດັ ແຕື່
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ການປູກອ ັ້ອຍຈະປູກດ ັ້ວຍລ າຕົ ັ້ນ. ສະນັ ັ້ນ ການປູກພດືແຕື່ ລະຊະນດິກ ື່ ມຄີວາມແຕກຕື່ າງກນັໄປຈ າເປນັທີື່ ຈະ
ຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງປູກແບບທີື່ ມຄີວາມແຕກຕື່ າງກນັອກີດ ັ້ວຍ. ດັື່ ງທີື່ ສະແດງໃນຕາຕະລາງ. 

 
ຕາຕະລາງທ ີ3     ວທິກີານປູກພດືແບບຕື່ າງໆ 
 
ລ/ດ ວທິກີານປູກ ລກັສະນະຂອງການປູກ 

1 ການຫວື່ ານ (Broadcasting) ເມດັພນັພດືມກີານກະຈາຍຢູື່ ເທງິໜ ັ້າດນິຢື່ າງບ ື່ ເປນັ
ລະບຽບ, ອດັຕາການປູກ ແລະ ໄລຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງ
ຕົ ັ້ນບ ື່ ແນື່ ນອນ. 

2 ການຫວື່ ານ (Broadcasting ເມດັພດືໄດ ັ້ຢອດລງົໄປໃນຂຸມດ ັ້ວຍມ ື ຈ ານວນເມດັທີື່  
ຢອດລງົໄປເຫນັວື່ າມຄີວາມເໝາະສມົ 

3 ການຢອດເມດັດ ັ້ວຍມ ື(Dibbling) 
 

ເມດັພດືຈະຖກືປື່ ອຍໃນລກັສະນະໂຮຍ ແລະ ຖກືຖມົ
ຢູື່ ໃນຮື່ ອງເປນັແຖວ 

4 ການຫວື່ ານ (Broadcasting) ເມດັພດືຖກືວາງຄັ ັ້ງລະເມດັລງົໃນຮື່ ອງປູກ ແລະ ມີ
ລະຍະຫື່ າງເທົື່ າໆກນັແຕື່ ລະແຖວ 

5 ການຢອດເມດັດ ັ້ວຍມ ື(Dibbling ເມດັພດືຫ າຍເມດັຈະຖກືຢອດລງົໄປໃນຂຸມຈະມໄີລ 
ຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງຂຸມ ຫ  ືແຖວທີື່ ແນື່ ນອນ 

6 ການປູກແບບຄວບຄຸມ ປູກເປນັແຖວ 
(Check row planting) 

ການຢອດເມດັເປນັກຸື່ ມຢື່ າງແນື່ ນອນເຮດັໃຫ ັ້ແຖວຂອງ
ພດື ແລະໄລຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງຕົ ັ້ນພດືຄງົທີື່  

7 ການປູກແບບຕົ ັ້ນກ ັ້າ ຫ  ື ເບ ັ້ຍ 
(Transplanting) 

ການກ ັ້າເມດັລງົໃນແປງ ແລ ັ້ວນ າຕົ ັ້ນກ ັ້າໄປປູກໃນພື ັ້ນທີື່
ທີື່ ມໄີລຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງແຖວ ແລະ ລະ ຫວື່ າງຕົ ັ້ນເທົື່ າ
ກນັ 

 
8.1.4 ຊະນດິຂອງເຄືື່ ອງປູກ (Crop planter)  

ເຄືື່ ອງປູກປະເພດເມດັ (Spacing drill):  ເໝາະສມົສ າລບັການປູກແນວພນັພດືທີື່
ເປນັເມດັເຊັື່ ນ: ສາລ ີແລະ ຝ ັ້າຍ, ຖົື່ ວເຫ ອືງ, ເພາະພດືພວກນີ ັ້ຈະຕ ັ້ອງອາໃສຄວາມແນື່ ນອນຂອງໄລຍະຫື່ າງ
ລະຫວື່ າງຕົ ັ້ນຕ ື່ ຕົ ັ້ນ ແລະ ລະຫວື່ າງແຖວກບັແຖວເພືື່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ກ າຈດັ
ວດັຊະພດື 
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ຮູບທ ີ34     ເຄືື່ ອງປູກດ ັ້ວຍເມດັພນັພດື 
  

ກ. ສື່ ວນປະກອບຂອງເຄືື່ ອງປູກແບບເປນັແຖວ 
– ໂຄງເຄືື່ ອງ 
– ລ ັ້ຂບັ 
– ອຸປະກອນເປດີຮື່ ອງ 
– ຖງັບນັຈເຸມດັພນັພດື 
– ອຸປະກອນກ ານດົຈ ານວນເມດັ ຫ  ືອດັຕາການປື່ ອຍເມດັພນັພດື 
– ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມເລກິຂອງເມດັພນັພດື 
– ອຸປະກອນນ າເມດັພນັພດືລງົສູື່ື່ ຮື່ ອງ 
– ລ ັ້ກບົອດັດນິ 

ຂ. ເຄືື່ ອງໂຮຍເມດັພນັພດື: ເປນັເຄືື່ ອງມໃືນການປູກພດືທີື່ ໃຫ ັ້ຜນົຜະລດິສູງກວື່ າການ
ປູກເປນັແຖວ, ໄລຍະຫື່ າງລະຫວື່ າງຕົ ັ້ນຈະມຄີື່ ານ ັ້ອຍທີື່ ສຸດ. ວທິກີານປູກທີື່ ໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງໂຮຍນີ ັ້ເອີ ັ້ນວື່ າການປູກ
ແບບຖີື່ ກ ື່ ໄດ ັ້. ເພາະລກັສະນະຂອງການກະຈາຍຂອງເມດັພດືມຄີວາມແນື່ ນອນ, ມຄີວາມເລກິໃນການປູກໄດ ັ້
ສະໝ ື່ າສະເໝ ີ

  ສື່ ວນປະກອບຂອງເຄືື່ ອງປູກແບບໂຮຍ 
– ຖງັບນັຈເຸມດັພນັພດື 
– ກນົໄກການໝນູ 
– ອຸປະກອນກ ານດົປະລມິານເມດັພນັພດື 
– ທ ື່ ນ າເມດັພນັພດື 
– ອຸປະກອນເປດີຮື່ ອງ 
– ລ ັ້ 
– ອຸປະກອນກ ັ້າແຖວ 
– ອຸປະກອນຖມົເມດັ ແລະ ລ ັ້ອດັດນິ 
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8.1.5 ເຄືື່ ອງປູກພດື (Trans planter) 
ເປນັເຄືື່ ອງທີື່ ໃຊ ັ້ກບັຊະນດິຂອງພດືຊະນດິໃດ ຊະນດິໜ ື່ ງເທົື່ ານັ ັ້ນເຊັື່ ນ: ເຄືື່ ອງດ ານາ, 

ເຄືື່ ອງປູກມນັຝຮັື່ ງ, ຕົ ັ້ນກ ັ້າຢາສູບ, ຫ  ື ຕົ ັ້ນກ ັ້າຜກັ ແລະອືື່ ນໆ.ໃນປະເທດເຮາົມກີານເຮດັນາຢູື່ ທຸກໆເມອືງ, 
ຊາວກະສກິອນສື່ ວນຫ າຍມອີາຊບີເຮດັນາ, ແຕື່ ການນ າໃຊ ັ້ກນົຈກັໃນການດ ານາຍງັບ ື່ ກ ັ້ວາງຂວາງ. ເຖງິຢື່ າງ 
ໃດກ ຕາມ, ໃນບດົຮຽນນີ ັ້ຂ ນ າສະເໜກີື່ ຽວກບັເຄືື່ ອງດ ານາ ເຄືື່ ອງດ ານາມ ີ2 ແບບຄ:ື ເຄືື່ ອງດ ານາແບບທີື່ ໃຊ ັ້
ຕົ ັ້ນກ ັ້າຊະນດິກ ັ້າລ ັ້າງ ແລະ ເຄືື່ ອງດ ານາແບບທີື່ ໃຊ ັ້ຕົ ັ້ນກ ັ້າທີື່ ຕກົໃສື່ ພາຖາດ 
 

 
 
ຮູບທ ີ35     ເຄືື່ ອງດ ານາ 
 

ສື່ ວນປະກອບຂອງເຄືື່ ອງດ ານາແບບທີື່ ໃຊ ັ້ຕົ ັ້ນກ ັ້າທີື່ ຕກົໃນພາຖາດ 
– ເຄືື່ ອງຈກັ 
– ລະບບົການສົື່ ງກ າລງັ, ການສົື່ ງກ າລງັຈາກເຄືື່ ອງຈກັໄປຍງັ 3 ພາກສື່ ວນຄ:ື ການ

ເຄືື່ ອນທີື່ , ພາກສື່ ວນທີື່ ປ ັ້ອນຕົ ັ້ນກ ັ້າ, ແລະ ພາກສື່ ວນປກັດ າ. 
– ຄາດລຽັ້ວ 
– ຄາດລວມ 
– ຄາດສ າລບັປກັດ າ 
– ລະບບົຄວບຄຸມໄຮໂດ ລກິ 
– ອຸປະກອນໃນການກ ັ້າແຖວ 

 
8.2 ເຄືື່ ອງຊດີສານເຄມ ີ

ເຄືື່ ອງຊດີສານເຄມ ີ ເປນັເຄືື່ ອງມຊືະນດິໜ ື່ ງທີື່ ໃຊ ັ້ຊດີສານເຄມທີີື່ ເປນັຂອງແຫ ວ ແລະ ເປນັຜງົ, 
ສື່ ວນຫ າຍມກັໃຊ ັ້ຫ ງັຈາກການປູກພດືແລ ັ້ວ. ເຊີື່ ງມຄີວາມສ າຄນັທີື່ ສຸດທີື່ ຈ າເປນັໃນການປະກອບອາຊບີທາງ
ການກະສກິ າ, ບ ື່ ວື່ າຈະເປນັການຊດີສານເຄມເີພືື່ ອກ າຈດັແມງໄມ ັ້ສດັຕູພດື, ການກ າຈດັພະຍາດພດື ຫ  ື ວດັ
ຊະພດື, ການໃຫ ັ້ຮອກໂມນສານການກະຕຸ ັ້ນການຈະເລນີເຕບີໂຕໃຫ ັ້ແກື່ ຕົ ັ້ນພດື 
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ຈາກອາດດີ ຈນົເຖງິປະຈບຸນັເຄືື່ ອງຊດີສານເຄມຍີງັຄງົອາໄສແຮງຄນົທ າການຊດີ, ໂດຍໃຊ ັ້ມໂືຢກ 
ຫ  ື ສູບເພອືໃຫ ັ້ເກດີແຮງດນັໆ ນ ັ້າຢາອອກຈາກຖງັສົື່ ງໄປເຖງິຈດຸທີື່ ຕ ັ້ອງການ. ນອກຈາກນີ ັ້ຍງັມເີຄືື່ ອງພົື່ ນສານ
ເຄມຂີະໜາດໃຫຍື່  ທີື່ ໃຊ ັ້ຕ ື່ ເຂົ ັ້າກບັລດົໄຖ ຫ  ືເຄືື່ ອງຈກັທີື່ ມປີ ັ້າເປນັຕວົຊດີເຮດັໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບສູງຂ ັ້ນ 

8.2.1 ລກັສະນະຂອງເຄືື່ ອງຊດີສານທີື່ ດ ີ
ກ.  ສາມາດຊດີສານເຄມລີງົໄປຍງັຕ າແໜື່ ງທີື່ ຕ ັ້ອງການຢື່ າງທົື່ ວເຖງິ 
ຂ.  ແຮງດນັທີື່ ອອກມາຈາກຫວົພົື່ ນຈະຕ ັ້ອງມີື່ ຄື່ າຄງົທີື່ ຢູື່ ຕະຫ ອດເວລາ 
ຄ.  ຂະນາດຂອງຝອຍລະອອງສານຄວນມຄີວາມສະໝ ື່ າສະເໝ ີ ແລະ ມຂີະໜາດ

ນ ັ້ອຍທີື່ ສຸດ 
ງ.  ການກະຈາຍຝອຍລະອອງຂອງສານຈະຕ ັ້ອງສະໝ ື່ າສະເໝ ີ

ການນ າໃຊ ັ້ສານເຄມໃີນການກ າຈດັແມງໄມ ັ້ສດັຕູພດື ຫ  ື ວດັຊະພດືຕື່ າງໆຜູ ັ້ປະຕ ິ
ບດັຈ າເປນັຈະຕ ັ້ອງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ ແລະ ມກີານວາງແຜນໃນການເຮດັວຽກ, ມຄີວາມລະມດັລະວງັ
ໃນການໃຊ ັ້ສານເຄມໃີຫ ັ້ຖກືວທິ ີ ແລະ ມເີຄືື່ ອງມປື ັ້ອງກນັ (ຄວນສ ກສາປື ັ້ມຄູື່ ມໃືຫ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈກື່ ອນນ າໃຊ ັ້ສານ
ເຄມ ີຫ  ືວທິກີານນ າໃຊ ັ້ສານເຄມໃີຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງ) ດັື່ ງນັ ັ້ນຜູ ັ້ປະຕບິດັງານຄວນພຈິາລະນາເຖງິຂ ັ້ປະຕບິດັດັື່ ງນີ ັ້: 

– ພຈິາລະນາເຖງິການໃຊ ັ້ສານເຄມວີື່ າ: ໄດ ັ້ສານເຄມຖີກືຕ ັ້ອງກບັການກ າຈດັ
ແມງໄມ ັ້ສດັຕູພດື, ວດັຊະພດືຫ ບື ື່ ? ລວມທງັປະລມິານ ແລະ ອດັຕາຂອງການໃຊ ັ້ສານເຄມ.ີ 

– ຊື່ ວງໄລຍະເວລາທີື່ ໃຊ ັ້ສານເຄມຂີ ັ້າແມງໄມ ັ້ສດັຕູພດື ແລະ ວດັຊະພດື. 
– ການປບັແຕື່ ງເຄືື່ ອງມທືີື່ ໃຊ ັ້ພ ັ້ອມທງັການບ າລຸງຮກັສາ. 
– ການພົື່ ນສານເຄມຄີວນພົື່ ນໃສື່ ບື່ ອນທີື່ ຕ ັ້ອງການ ແລະ ໃຫ ັ້ທົື່ ວເຖງິ. 
– ການໃຊ ັ້ອຸປະກອນປັ້ອງກນັສານເຄມເີຊັື່ ນ: ໜ ັ້າກາກ, ຖງົມ,ື ຊຸດເສື ັ້ອຜ ັ້າ 

ແລະ ອືື່ ນໆ 
– ການສງັເກດທດິທາງຂອງກະແສລມົ, ຄວນຫ ກີລຽງກ ລະນມີກີະແສລມົ

ແຮງ, ແສງແດດກ ັ້າເປນັຕົ ັ້ນ 
– ຕ ັ້ອງປບັໃຫ ັ້ນ ັ້າສານເຄມເີປນັຝອຍລະອອງນ ັ້ອຍທີື່ ສຸດ, ເພືື່ ອໃຫ ັ້ນ ັ້າສານເຄມີ

ນັ ັ້ນມກີານຈບັຕວົຂອງໃບພດື, ແມງໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ດ ີແລະທົື່ ວເຖງິ 
 ໃນປະຈບຸນັເຄືື່ ອງພົື່ ນຢາ ຫ  ື ສານເຄມນີີ ັ້ມໃີຊ ັ້ການຫ າຍປະເພດເຊັື່ ນ: ສານ

ເຄມທີີື່ ເປນັຜງົລະລາຍໃນນ ັ້າ, ສານເຄມທີີື່ ເປນັຂອງແຫ ວການໃຊ ັ້ສານເຄມປີະເພດຕື່ າງໆ ນີ ັ້ຈ າເປນັທີື່ ຈະ
ຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງຊດີສານທີື່ ມຄີວາມແຕກຕື່ າງກນັໄປດ ັ້ວຍເຊັື່ ນ:  

– ເຄືື່ ອງຊດີສານເຄມແີບບໃຊ ັ້ແຮງງານຄນົ (Hand operated sprayer) 
ເຄືື່ ອງຊດີສານເຄມແີບບພາຍ (ເປັ້ຫ ງັ) ໃຊ ັ້ກ າລງັເຄືື່ ອງຈກັ (Knapsack sprayer) 

– ເຄືື່ ອງຊດີສານເຄມແີບບໃຊ ັ້ແຮງດນັຂອງແຫ ວ (Hydraulic sprayer) 
– ເຄືື່ ອງຊດີສານເຄມແີບບປະສມົກບັອາກາດ (Airblast sprayer) 
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ຮູບທ ີ36     ເຄືື່ ອງຊດີສານເຄມແີບບພາຍ ຫ  ືເປ ັ້ 
 
ການສດີຊດີນັ ັ້ນອດັຕາການໃຊ ັ້ຈະຂ ັ້ນກບັສານເຄມຊີະນດິທີື່ ໃຊ ັ້ຊດີ ຈະເປນັອດັຕາການປະ 

ສມົສານຕ ື່ ນ ັ້າ 20 ລດິ ໂດຍປະລມິານການຊດີຕ ື່ ກບັພື ັ້ນທີື່ ນ ັ ັ້ນກ ື່ ຈະຂ ັ້ນກບັຊະນດິຂອງເຄືື່ ອງຊດິສານເຄມອີກີ
ດ ັ້ວຍ ດັື່ ງສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸື່ ມນີ ັ້ 
 
ຕາຕະລາງທ ີ4     ວທິກີານປະສມົນ ັ້າຕ ື່ ສານ (ລດິ/ໄລື່ ) 
 

ວທິກີານຊດີສານ 
ບ ລມິາດຂອງສານປະສມົ (ລດິ/ໄລື່ ) 

ໄມ ັ້ໃຫ ັ້ໝາກ ແລະ ພດື
ເສດຖະກດິ 

ໄມ ັ້ຢນືຕົ ັ້ນ ແລະ ໄມ ັ້
ພຸື່ ມ 

ນ ັ້າຫ າຍ (High Volume HV) > 96 > 160 
ນ ັ້າປານກາງ (Medium Volume MV) 32 - 96 80 - 160 
ນ ັ້ານ ັ້ອຍ (Low Volume LV) 8 - 32 32 - 80 
ນ ັ້ານ ັ້ອຍສຸດ (Very Low Volume VLV ຫ  ືmist 
blower) 

0.8 - 8 8 - 32 

ບ ື່ ມກີານປະສມົນ ັ້າ (Ultra Low Volume ULV) < 0.8 < 8 
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8.2.2 ເຄືື່ ອງເກບັກື່ ຽວ (Harvesting equipment) 
ການເກບັກື່ ຽວ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນການເກບັກື່ ຽວເຂົ ັ້ານັ ັ້ນ ສາມາດທ າການເກບັກື່ ຽວ ໄດ ັ້

ໂດຍໃຊ ັ້ເເຮງງານຄນົເກບັກື່ ຽວແບບຊາວບ ັ້ານ. ເຊິື່ ງຈ າເປນັທີື່ ຈະຕ ັ້ອງໃຊ ັ້ແຮງງານຈ ານວນຫ າຍ ແລະໃຊ ັ້ເວລາ
ດນົນານ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ ຈ ື່ ງມຄີວາມຈ າເປນັທີື່ ສຸດທີື່ ຈະຕ ັ້ອງມເີຄືື່ ອງຈກັເຂົ ັ້າມາຊື່ ວຍໃນການເກບັກື່ ຽວ, ເພືື່ ອ
ເຮດັໃຫ ັ້ຊາວກະສກິອນສາມາດເກບັກື່ ຽວ ໄດ ັ້ໄວທນັກບັລະດູການ ແລະ ຊື່ ວຍຫ ຸດການສູນເສຍທີື່ ເກດີຂ ັ້ນ
ເນືື່ ອງຈາກຖກືສດັທ າລາຍອກີດ ັ້ວຍ. ສະນັ ັ້ນ ເຄືື່ ອງເກບັກື່ ຽວນັ ັ້ນຈະມຫີ າຍລກັສະນະທີື່ ມຄີວາມແຕກຕື່ າງ
ກນັຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງຮູບຊງົຂອງຊະນດິພດືດັື່ ງລຸື່ ມນີ ັ້: 

1. ເຄືື່ ອງກື່ ຽວນວດເຂົ ັ້າ (Combine harvester) 
2. ເຄືື່ ອງເກບັກື່ ຽວຖົື່ ວ ແລະ ສາລ ີ(Bean and Con harvester) 
3. ເຄືື່ ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າ (Forage harvester) 

8.2.3 ເຄືື່ ອງກື່ ຽວຟາດເຂົ ັ້າ (Combine harvester). 
ເຄືື່ ອງກື່ ຽວຟາດເຂົ ັ້າເປນັເຄືື່ ອງກນົຈກັປະເພດໜ ື່ ງທີື່ ໃຊ ັ້ການປະຕບິດັງານ ສ າລບັການ

ເກບັກື່ ຽວຜນົຜະລດິຂອງພດື, ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນການຕດັຕົ ັ້ນພດືທີື່ ມເີມດັ ແລະ ສາມາດແຍກເມດັພດືອອກຈາກ
ຕົ ັ້ນໃນເວລາດຽວກນັ. ນອກຈາກນີ ັ້ຍງັມເີຄືື່ ອງຈກັໃຊ ັ້ສະເພາະແຕື່ ເກບັກື່ ຽວ (Harvesting machine), 
ສື່ ວນຫ າຍມກັໃຊ ັ້ເກບັກື່ ຽວເຂົ ັ້າ, ເກບັກື່ ຽວຖົື່ ວເຫ ອືງ, ແລະ ຍງັມເີຄືື່ ອງຟາດເຂົ ັ້າ, ຖົື່ ວເຫ ອືງເປນັຕົ ັ້ນ 

 
 
ຮູບທ ີ37    ເຄືື່ ອງກື່ ຽວ ແລະ ຟາດເຂົ ັ້າ 
 

 



58 

 

ສ າລບັຂັ ັ້ນຕອນໃນການຟາດເຂົ ັ້ານັ ັ້ນ ເປນັຂັ ັ້ນຕອນໜ ື່ ງທີື່ ນ າເອາົເມດັເຂົ ັ້າອອກຈາກ
ເຟອືງ ຂົ ັ້າເຊິື່ ງປະກອບດ ັ້ວຍວທິກີານການຟາດເຂົ ັ້າດັື່ ງຕ ື່ ໄປນີ ັ້: 

– ການຟາດແບບດັື່ ງເດມິ: ເປນັວທິທີີື່ ໃຊ ັ້ແຮງງານຄນົພຽງຢື່ າງດຽວ ໂດຍຈະແບື່ ງ
ອອກເປນັ 2 ແບບຄ:ື ແບບການຟາດ ຫ  ືໃຊ ັ້ໄມ ັ້ຕ ີແລະ ການໃຊ ັ້ຕນີຢຽບເອາົ 

– ການຟາດແບບໃຊ ັ້ລດົໄຖເດນີຕາມ ແລະ ລດົໄຖໃຫຍື່ ແລື່ ນຢຽບເທງິກອງເຂົ ັ້າ 
– ການແບບໃຊ ັ້ແຮງຄນົ: ເປນັເຄືື່ ອງຟາດເຂົ ັ້າທີື່ ສາມາດໃຊ ັ້ເເຮງງານຄນົໄດ ັ້, ເຮດັ

ວຽກຄນົດຽວໄດ ັ້ໂດຍໃຊ ັ້ຕນີລດົຖບີ. ຄວາມໄວຮອບໃນການໝນູຂອງເຄືື່ ອງຟາດ ສາມາດໝນູໄດ ັ້ປະມານ 
400 ຮອບຕ ື່ ນາທ ີໃຫ ັ້ຄວາມໄວ 8 ແມດັຕ ື່ ວນິາທ ີ 

– ເຄືື່ ອງຟາດເຂົ ັ້າແບບໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງຈກັ: ເຄືື່ ອງຟາດປະເພດນີ ັ້ສາມາດຕ ີ ຫ  ື ຟາດພດື
ຊະນດິຕື່ າງໆໄດ ັ້ເຊັື່ ນ: ຟາດເຂົ ັ້າ, ເຂົ ັ້າຟ ັ້າງ ແລະ ຖົື່ ວເຫ ອືງ. ໂດຍທົື່ ວ ໄໆປແລ ັ້ວເຄືື່ ອງຟາດແບບໃຊ ັ້ເຄືື່ ອງຈກັ
ເປນັຕົ ັ້ນກ າລງັນີ ັ້ປະກອບໄປດ ັ້ວຍສື່ ວນສ າຄນັ 3 ສື່ ວນຄ:ື ສື່ ວນທີື່ ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ຟາດ, ສື່ ວນທີື່ ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນການ
ແຍກ ແລະ ຊຸດພດັລມົທີື່ ທ າຄວາມສະອາດເມດັພດື 

8.2.4 ເຄືື່ ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າ (Forage harvester) 
ເປນັເຄືື່ ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າແບບມດີຕດັເຄືື່ ອນທີື່ ຊ ື່ ງມ ີ2 ແບບດ ັ້ວຍກນັຄ:ື ການເຄືື່ ອນທີື່ ຂອງ

ໃບມດີຈະມກີານເຄືື່ ອນທີື່ ເປນັຊຸດດຽວ ແລະ ເຄືື່ ອນທີື່ ຂອງໃບມດີ 2 ຊຸດພ ັ້ອມໆກນັ. ການເຄືື່ ອນທີື່ ຂອງໃບ
ມດີທງັ 2 ແບບຈະມກີານເຄືື່ ອນທີື່ ໄປທາງໜັ້າ ແລະ ດ ັ້ານຂ ັ້າງຊ ັ້າຍ ແລະ ດ ັ້ານຂວາດັື່ ງທີື່ ໄດ ັ້ກື່ າວມາແລ ັ້ວນັ ັ້ນ, 
ເຊິື່ ງການເຄືື່ ອນທີື່ ດັື່ ງກື່ າວແມື່ ນຈະເຮດັໃຫ ັ້ທດິທາງຂອງໃບມດີມລີກັສະນະເປນັເສັ ັ້ນໂຄ ັ້ງ 

ສື່ ວນປະກອບຂອງເຄືື່ ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າແບບມດີຕດັ 
– ເຫ ກັຈບັຊຸດໃບມດີ (Cutter bar or main bar) ເປນັແກນທີື່ ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນ

ການຈບັສິ ັ້ນສື່ ວນປະກອບຕື່ າງໆ ເຂົ ັ້າກນັ.ຄວາມຍາວຂອງເຫ ກັຈບັຊຸດໃບມດີປະມານ 1.5 m 
– ເຫ ກັກນັໃບມດີ (Gard) ເປນັໂຄງຮື່ າງເຫ ກັ ທີື່ ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ບງັຄບັໃຫ ັ້ໃບມດີເປນັ

ກນັປັ້ອງກນັ ແລະ ຍກົໃບມດີໃຫ ັ້ເຄືື່ ອນທີື່ ໄປຕາມລາງ. ເຫ ກັກນັໃບມດີແຕື່ ລະຕວົຈບັຕດິຢູື່ ກບັເຫ ກັຈບັຊຸດ
ໃບມດີ, ເຊິື່ ງມໄີລຍະຫື່ າງລະຫື່ ວາງໃບມດີປະມານ 7.6 Cm 

– ແຜື່ ນເຫ ກັຮອງຮບັການປາດ (Ledge plete) ເປນັແຜື່ ນເຫ ກັຮອງຮບັໃບມດີ
ພ ັ້ອມທງັເຮດັວຽກຮື່ ວມກບັໃບມດີ ໂດຍຂອບດ ັ້ານຂ ັ້າງຂອງແຜື່ ນເຫ ກັຮອງຮບັໃບມດີຈະມຂີອບໃຫຍື່
(Serrated) ເມືື່ ອເຄືື່ ອງຈກັຕດັຫຍ ັ້າທ າງານເປນັເວລານານ, ແຜື່ ນເຫ ກັຮອງຮບັ ການປາດອາດຈະມກີານ 
ຫ ຸ ັ້ຍຫຽັ້ນ ແຕື່ ກ ສາມາດທ າການປຽື່ນໄດ ັ້ 

– ໃບມດີ (Knife) ເປນັແຜື່ ນເຫ ກັທີື່ ມຮູີບຮື່ າງສາມຫ ຽື່ມ ມຄີວາມກວ ັ້າງປະມານ 
7.5 Cm. ຂອບທາງດ ັ້ານຂ ັ້າງຈະມຄີວາມຄມົ ໂດຍສື່ ວນຄມົຂອງໃບມດີຈະມລີກັສະນະເປນັຂອບລຽບເຊິື່ ງ
ມຄີວາມເໝາະສມົສ າລບັການຕດັຫຍ ັ້າ ຫ  ື ພດືທີື່ ມລີ າຕົ ັ້ນອື່ ອນ. ສື່ ວນແຜື່ ນໃບມດີຊະນດິທີື່ ເປນັແຂ ັ້ວເລືື່ ອຍ
ມຄີວາມເໝາະສມົຕດັຫຍ ັ້າ ຫ  ືພດືທີື່ ມລີ າຕົ ັ້ນແຂງ 

– ແຜື່ ນກນັແຕກ (Wearing plate) ເຮດັໜ ັ້າທີື່ ໃນການຮອງຮບັສື່ ວນທ ັ້າຍຂອງ
ໃບມດີ ແລະ ຮບັແຮງດນັ ໃນຂະນະທີື່ ໃບມດີເຮດັວຽກ. ນອກຈາກນີ ັ້ຍງັປ ັ້ອງກນັບ ື່ ໃຫ ັ້ເຫ ກັຈບັຊຸດໃບມດີ
ແຕກ ຫ  ືຫ ຸ ັ້ຍຫຽັ້ນອກີດ ັ້ວຍ 
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– ເຫ ກັໜບີໃບມດີ (Knife clips) ຈະທ າການຈບັຢູື່ ເທງິໃບມດີ ເພືື່ ອຈບັໃບມດີໃຫ ັ້
ຕດິກບັແຜື່ ນຮບັການຕດັ. ຕ າແໜື່ ງໃນການຈບັຂອງເຫ ກັໜບີ ໃບມດີຈະທ າການຈບັເປນັຊື່ ວງໆ 

– ກ ັ້ານຂາໃນ (Inner shoe) ໃຊ ັ້ປບັຄວາມສູງຕ ື່ າຂອງໃບມດີ 
– ກ ັ້ານຂານອກ (Outer shoe) ມໜີ ັ້າທີື່ ກວາດ ຫ  ືແບື່ ງທາງຕົ ັ້ນພດືທີື່ ຈະທ າການ

ຕດັ 
– ແຜື່ ນເຫ ກັແຍກຫຍ ັ້າ (Swath board) ທ າໜ ັ້າທີື່ ໃນການແຍກຫຍ ັ້າທີື່ ຖກືຕດັ

ອອກຈາກແຖວ ແລະ ເປນັການແບື່ ງແຖວເພືື່ ອຄວາມສະດວກຕ ື່ ການຕດັຫຍ ັ້າໃນແຖວຕ ື່ ໄປ 
– ໂຄງຮື່ າງ (Frame) ເປນັໂຄງຮື່ າງທີື່ ຈດັສື່ ວນປະກອບຂອງຊຸດເຄືື່ ອງກື່ ຽວຫຍ ັ້າທງັ

ໝດົເຂົ ັ້າກນັ 
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