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คาํนาํ 
 เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานเกษตร)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ชุด การปลูกผกัสวนครัว   เร่ือง เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร ฉบบัน้ี 
จดัทาํข้ึนเพื่อใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานเกษตร  ซ่ึงเป็นเอกสารประกอบการเรียน
ท่ีใหน้กัเรียนสามารถศึกษาหาความรู้   ฝึกทกัษะเพิ่มเติมจากเน้ือหา   พร้อมทั้งสามารถประเมินผลตนเองได้
จากคาํตอบในเฉลย   เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและใชศึ้กษาทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
 เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานเกษตร)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ชุด การปลูกผกัสวนครัว  มีจาํนวน  10 ชุด  ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
2. ความรู้เร่ืองดิน 
3. ความรู้เร่ืองปุ๋ย 
4. การขยายพนัธ์ุพืช 
5. หลกัการปลูกผกัสวนครัว 
6. การปลูกผกัสวนครัวท่ีใชใ้บและลาํตน้เป็นอาหาร 
7. การปลูกผกัสวนครัวประเภทท่ีใชด้อกเป็นอาหาร 
8. การปลูกผกัสวนครัวประเภทท่ีใชเ้หงา้และหวัเป็นอาหาร 
9. การปลูกผกัสวนครัวประเภทท่ีใชฝั้กและผลเป็นอาหาร 

                  10. การปลูกผกัสวนครัวประเภทใชก้า้นใบเป็นอาหาร   
เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานเกษตร)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชุด การปลูกผกัสวนครัว  เร่ือง เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร สาํเร็จลุล่วง 
ไปดว้ยดีตอ้งขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีใหค้าํปรึกษา  แนะนาํและใหค้วามช่วยเหลือ  จนทาํใหเ้อกสาร
ประกอบการเรียนฉบบัน้ีมีคุณค่ามากยิง่ข้ึนและหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คงจะเป็นประโยชนต่์อผูเ้รียนในการศึกษา
หาความรู้ในงานเกษตรใหก้บัตนเองหรือกลุ่มผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
       ยอดยิง่  ฬาทอง 
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ข 
สารบัญ 

เร่ือง                                  หนา้ 
คาํนาํ            ก 
สารบญั            ข 
คาํแนะนาํการใชเ้อกสารประกอบการเรียน        ค 
สาระสาํคญั           ง 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้          ง 
แบบทดสอบก่อนเรียน          จ 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน         ช 
ใบความรู้เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร       1 
แบบทดสอบหลงัเรียน                     21 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน                    23 
บรรณานุกรม                      24 
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คาํแนะนาํการใชเ้อกสารประกอบการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (งานเกษตร ) 

ชุด  การปลูกผกัสวนครัว  เร่ือง  เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
 เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษาไดด้ว้ยตนเอง  โดยผูเ้รียนไดรั้บ
ประโยชน์จากบทเรียนตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้  ดว้ยการปฏิบติัตามคาํแนะนาํดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้รียนอ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ก่อนลงมือศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
2. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  จาํนวน  10  ขอ้  เพื่อเป็นการวดัความรู้ก่อนเร่ิมเรียน 

แลว้บนัทึกคะแนนไว ้
3. ศึกษาบทเรียนตามลาํดบั  หากไม่เขา้ใจใหผู้เ้รียนขอคาํปรึกษาจากผูส้อน  เม่ือเขา้ใจแลว้ 

ใหท้าํแบบฝึกกิจกรรมหรือตอบคาํถามทุกขอ้ 
4. เม่ือทาํแบบฝึกกิจกรรมหลงับทเรียนแลว้  ใหผู้เ้รียนตรวจดูเฉลยในหนา้ต่อไป   

ถา้ผดิใหก้ลบัไปศึกษาบทเรียนและตอบคาํถามใหม่อีกคร้ัง 
5. ผูเ้รียนตอ้งไม่ดูเฉลยก่อนทาํแบบฝึกกิจกรรม  หรือแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน   

ตอ้งมีความซ่ือสตัยต่์อตนเอง 
6. ผูเ้รียนตอ้งศึกษาบทเรียนดว้ยตนเอง  ถา้มีปัญหาหรือขอ้สงสยัใหป้รึกษาผูส้อน 
7. ใหผู้เ้รียนเขียนคาํตอบลงบนกระดาษคาํตอบและหา้มขีดเขียนขอ้ความใดๆ  ลงในบทเรียน 
8. เม่ือศึกษาจบแลว้ใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนและตรวจคาํตอบจากเฉลย   

แลว้นาํผลคะแนนท่ีไดเ้ปรียบเทียบกบัคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
9. ส่งคืนเอกสารประกอบการเรียนตามกาํหนดเวลา  และตอ้งรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

............................................... 
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สาระสําคญั 

 เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร หมายถึง  ส่ิงท่ีคนเราคิดประดิษฐข้ึ์นมาเพื่อใชป้ระกอบการ
ปฏิบติังานเกษตร  เพื่อใหส้ามารถทาํงานไดม้ากข้ึนและใชเ้วลาในการทาํงานนอ้ยลง  การใชเ้คร่ืองมือเกษตร
และอุปกรณ์การเกษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมกบังาน  ทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงและปลอดภยั 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สาํรวจและบนัทึกขอ้มูลเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรได ้
  2. บอกช่ือ ชนิด ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
คาํช้ีแจง  เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรกลุ่มใด  ใชก้บัดินทั้งหมด 

  ก.   สายยาง บวัรดนํ้า   ข.   จอบ  เสียม 
  ค.   คราด  กรรไกรตดัแต่งก่ิง  ง.   รถแทรกเตอร์  มีดติดตา 
 
 2. การใชเ้คร่ืองมือท่ีมีคม  ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัเป็นเพราะเหตุใด 
  ก.   อาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชแ้ละผูท่ี้อยูข่า้งเคียง 
  ข.   เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํงานไดเ้ร็ว 
  ค.   เป็นเคร่ืองมือท่ีใชน้ํ้ ามนัเป็นปัจจยัสาํคญั 
  ง.   เคร่ืองมือส่วนใหญ่มีนํ้าหนกัมากตอ้งช่วยกนัหลายคน 
 

3. ขอ้ใด ไม่ใช่ หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรใหเ้หมาะสม 
  ก.   เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบังานท่ีทาํ ข.   เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีอยูใ่นสภาพดี 
  ค.  เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีขนาดเหมาะสม ง.   เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีราคาแพง 
 
 4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรชนิดใดท่ีสามารถใช ้ คตัเตอร์  แทนได ้
  ก.   มีดดา้ยหญา้    ข.   กรรไกรตดัหญา้ 
  ค.   เล่ือยตดัก่ิง    ง.   มีดตอนก่ิง 
 
 5. รถแทรกเตอร์  เป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรประเภทใด 
  ก.   ใชก้บัสตัว ์    ข.   ใชก้บัพืช 
  ค.   ใชข้ยายพนัธ์ุพืช   ง.   ใชก้บัดิน  
   
 6. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรชนิดใด  หลงัใชง้านแลว้ตอ้งทานํ้ามนั 
  ก.   มีดติดตา    ข.   เคร่ืองพน่ยา 
  ค.   บวัรดนํ้า    ง.   รถแทรกเตอร์  
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 7. การทาํนํ้ามนัหลงัการทาํความสะอาดและเกบ็รักษา  มีประโยชน์อยา่งไร 
  ก.   ทาํใหเ้คร่ืองมือมีความคมอยูเ่สมอ ข.   ทาํใหเ้คร่ืองมือใชแ้ช่นํ้ าได ้
  ค.   เป็นวิธีการป้องกนัฝุ่ น  ง.   เป็นวิธีการป้องกนัสนิม 
 

8. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
  ก.   ทาํใหเ้วลาการทาํงานเพ่ิมข้ึน  ข.   ทาํใหช่้วยผอ่นแรง 
  ค.   ทาํใหก้ารทาํงานรวดเร็วข้ึน  ง.   ทาํใหช่้วยลดค่าใชจ่้าย 
 
 9. ขอ้ใดกล่าวถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรไดถู้กตอ้ง 
  ก.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดหลงัการใชง้านแลว้ควรทานํ้ามนั 
  ข.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรมีไวเ้พื่อทุ่นแรงในการทาํงาน 
  ค.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรตอ้งใชทุ้นการผลิตท่ีสูง 
  ง.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรคือส่ิงท่ีใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นกาํลงังาน 
 
 10. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรกลุ่มใดเป็นประเภทท่ีใชข้ยายพนัธ์ุพืชทั้งหมด 
  ก.   มีดติดตา  เล่ือยตดัก่ิง  สอ้มพรวน  มีดตอนก่ิง 
  ข.   มีดติดตา  เล่ือยตดัก่ิง  กรรไกรตดัก่ิง  มีดตอนก่ิง 
  ค.   มีดติดตา  กรรไกรตดัหญา้  กรรไกรตดัก่ิง  มีดตอนก่ิง 
  ง.   มีดติดตา  เล่ือยตดัก่ิง  กรรไกรตดัก่ิง  มีดดายหญา้ 
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ใบเฉลย 
แบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 

 
1 ข 
2 ก 
3 ก 
4 ง 
5 ง 
6 ก 
7 ง 
8 ก 
9 ข 
10 ข 
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ความ

อาํนว
และอ
หรือเค
ของเก
ปัจจัย
 
ของป
การพั
วิธีกา
โดยทั
ฝีมือแ
เพราะ

อุปกร
ซ่ึงขณ
และนิ

มหมายของเค ื
เคร่ืองมือเ

วยความสะดว
อยูใ่นสภาพท่ีพ
คร่ืองมือและ
กษตรกรใหส้
ยในการผลติเค

การผลิตเค
ประเทศไทยมี
พฒันาอุปกรณ์
รใชง้านและค
ทัว่ไปการผลิต
แรงงาน เศรษ
ะฉะนั้นเคร่ือง

1. ใชเ้งินท
รณ์การเกษตร
ณะน้ีไดมี้เคร่ือ
นิยมใชก้นัอยา่

 

ร่ืองมือการเก
เกษตรและอุป
วกในการทาํงา
พร้อมใชง้าน 
อุปกรณ์การเก

สามารถทาํงาน
คร่ืองมือทางก
คร่ืองมือและอ
มการศึกษาระด
ณ์ท่ีไม่ใชท้ฤษฎี
ควบคุมการทํ
ตเคร่ืองมือแล
ฐกิจ และประ
งมือและอุปก
ทุนนอ้ย  เน่ือง
รจึงตอ้งมีราค
องมือและอุปก
างแพร่หลาย 

รู

เคร่ืองมือกา
กษตรและอุปก
ปกรณ์การเกษ
าน เคร่ืองมือเ
  ช่วยใหท้าํกา
กษตร  หมาย
นไดม้ากข้ึน โ
การเกษตร 
อุปกรณ์การเก
ดบัประถมศึก
ฎีท่ียุง่ยาก  สา
างานของเคร่ื
ะอุปกรณ์ทาง
ะการสาํคญัท่ี
รณ์การผลิตใ
งจากฐานะทา
าท่ีถูก  เกษตร
กรณ์การเกษต
ไดแ้ก่  ควายเ

ปท่ี 1  รถไถน
ท่ีมา

 

ารเกษตรและ
กรณ์การเกษต
ษตร หมายถึง
เกษตรท่ีดี คว
ารเกษตรกรร
ถึง  ส่ิงท่ีช่วย
โดยใชร้ะยะเว

กษตร ควรพจิ
กษา  ในการพั
ามารถใหค้นใ
องมือ   นอกจ
งการเกษตร  จ
ตอ้งคาํนึงถึงค
ในภาคการเกษ
างเศรษฐกิจขอ
รกรหรือกลุ่ม
ตรท่ีคนไทยไ
เหลก็  เคร่ืองสี

นาเอนกประส
า : ยอดยิง่  ฬ

ะอุปกรณ์การเ
ตร 
 อุปกรณ์ท่ีสร้
วรมีลกัษณะเห
มมีประสิทธิภ
เพิ่มปริมาณง
วลานอ้ยลง 

จารณาวธีิการ
พฒันาเคร่ืองมื
ในทอ้งถ่ินซ่ึง
จากนั้นยงัสาม
จาํเป็นตอ้งให้
คือ การมีงาน
ษตรควรคาํนึง
องเกษตรกรส
เกษตรกรสาม
ไดผ้ลิตและพฒั
สีขา้วขนาดเล็

สงคท่ี์ผลิตโด
ฬาทอง,2552 

กษตร 

ร้างข้ึนมา เพือ่
หมาะสมกบัป
ภาพดี ทาํไดร้
านและประสิ

ใชง้านท่ีง่าย เ
ือและอุปกรณ
งมีการศึกษาค่
มารถซ่อมแซ
หส้อดคลอ้งกบั
ทาํของประช
งถึงองคป์ระก
ส่วนใหญ่ค่อน
มารถรวมกลุ่ม
ฒนาข้ึนใชใ้น
ก็  รถเกษตรห

ยคนไทย 

อช่วยทุ่นแรงง
ประเภทของงา
รวดเร็วและได
สิทธิภาพในกา

เพราะเกษตร
ณ์การเกษตร  
ค่อนขา้งตํ่าสา
ซม และบาํรุงรั
บสภาพของอ
ชากรในทอ้งถ่ิ
กอบหลายๆ  อ
นขา้งตํ่า  เคร่ือ
มกนัลงทุนผลิ
นทอ้งถ่ินเป็นที
หรือรถอีแต๋น

 

งานและ
านนั้น ๆ  
ดผ้ลดียิง่ข้ึน  
ารทาํงาน

กรส่วนใหญ่
 ควรเร่ิมจาก
มารถเขา้ใจ
รักษาไดง่้าย 
อาชีพ ความรู้ 
ถินนั้นดว้ย 
อยา่ง  ดงัน้ี 
องมือและ
ลิตข้ึนมาได ้ 
ท่ีรู้จกักนัดี
น  เป็นตน้ 

 

 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.
kro
ob
ann
ok
.co
m



 

ควรม

และส

ใชง้าน

ผลิตผ

ตลอด
จึงเหม
ไดโ้ด

 
 
 
 
 
 

2. ใชว้สัดุ
มาจากทอ้งถ่ิน
3. ใชแ้รงง

สนบัสนุนเศร
4. ใชง้านง

นไดง่้าย  การ
5. ใชพ้ลงั

ผลตํ่าลง  และ
6. มีขนาด

ดจนการเคล่ือ
มาะสาํหรับก
ดยง่าย  โดยไม

 

ดในทอ้งถ่ิน  เ
นหรือมีในทอ้ง
งานและฝีมือข
ษฐกิจของปร
ง่ายไม่มีระบบ
ซ่อมแซมและ
งานธรรมชาติ
ะเป็นการประห
ดไม่ใหญ่โต  ข
นยา้ย   เน่ืองจ
ารใชอุ้ปกรณ์
ม่ตอ้งอาศยัเครื

              

พื่อใหเ้กษตร
งถ่ินนั้น  ซ่ึงจ
ของคนในทอ้
ระชากรในทอ้
บกลไกท่ียุง่ยา
ะบาํรุงรักษาส
ติใหม้ากท่ีสุด
หยดัทรัพยาก
ขนาดของเคร่ื
จากเกษตรกร

ณ์การผลิตท่ีมีข
ร่ืองผอ่นแรงใ

 รูปท่ี 2  รถสี
            

 

กรทัว่ไปสาม
จะทาํใหร้าคาต
องถ่ินผลิตเคร่ื
องถ่ิน 
าก  เคร่ืองมือ
สามารถไดด้ว้
ด  เช่น พลงันํ้า
กรของประเทศ
รืองมือและอุป
รไทยมีพื้นท่ีทํ
ขนาดเลก็  เพร
ในการเคล่ือน

สธญัพืช เช่น สี
 ท่ีมา : ยอดยิง่

 
มารถผลิตและ
ตน้ทุนการผลิ
องมือและอุป

และอุปกรณ์ก
วยตนเอง 
าหรือพลงัลม
ศดว้ย 
ปกรณ์ทางการ
ทาํการเกษตรไ
ราะนอกจากส
นยา้ย   ซ่ึงจะทํ

สีขา้ว  สีขา้วโ
ง  ฬาทอง,255

ะพฒันาอุปกร
ลิตนั้น ๆ  ตํ่าล
ปกรณ์การเกษ

การเกษตรท่ีผ

  เพื่อประหยดั

รเกษตร มีผลต
ไม่มาก   ผลิต
สามารถเคล่ือน
ทาํใหเ้สียค่าใช้

โพดหรือถัว่เขี
52 

รณ์ไดดี้  วตัถุดิ
ลงดว้ย 
ษตร  เพื่อเสริม

ผลิตข้ึนเกษตร

ดัค่าใชจ่้าย  ท

ต่อการใชง้าน
ผลท่ีไดมี้จาํน
นยา้ยไปใชใ้น
ชจ่้ายเพิ่มข้ึนอี

 
ขียว 

ดิบท่ีใชผ้ลิต

มสร้างรายได้

รกรสามารถ

ทาํใหต้น้ทุน

น  การลงทุน 
นวนไม่มาก 
นทอ้งถ่ินอ่ืน
อีกดว้ย 

 

้
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ประโยชน์และความสําคญัของเคร่ืองมือการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
1. ใชใ้นการทุ่นแรง  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรท่ีประดิษฐข้ึ์นมาเพื่อใหผู้ท่ี้ใชเ้คร่ืองมือ

และอุปกรณ์ทางการเกษตรเหน่ือยนอ้ยลง  การผลิตมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนและใชเ้วลาในการทาํงานนอ้ยลง  เช่น 
ใชจ้อบดา้ยหญา้แทนใชมื้อถอน  เป็นตน้ 
 2. ทาํใหป้ระหยดัเวลาในการทาํงาน  การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรจะช่วยใหท้าํงานได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีข้ึน  เช่น  การใชเ้คร่ืองปลูกขา้วหรือการใชเ้คร่ืองเก่ียวขา้วในพื้นท่ีนาขนาดใหญ่
แทนการใชแ้รงงานของคน  เป็นตน้ 
 3. สามารถขยายกิจการไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว  การประกอบอาชีพการเกษตรเม่ือผลกาํไร
ของการประกอบการดีข้ึนและเจา้ของตอ้งการขยายกิจการของฟาร์ม  สามารถทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจาก
การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ  เขา้ช่วย 
 4. ช่วยลดค่าใชจ่้าย  เช่น  การเกบ็เก่ียวธญัพืช เช่น  การปลูกขา้วในเน้ือท่ีท่ีมีขนาดใหญ่  ถา้หากใช้
แรงงานคนจะทาํงานไดล่้าชา้และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดา้นแรงงานมาก  หากใชเ้คร่ืองมือเกบ็เก่ียวขา้วท่ีใชก้าํลงั
จากเคร่ืองยนตก์ส็ามารถทาํงานใหเ้สร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วและลดค่าใชจ่้ายดา้นแรงงงานคน 
หลกัการเลอืกใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรให้เหมาะสม 
 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรใหเ้หมาะสม ตอ้งพิจารณาปัจจยัต่างๆ  ก่อนท่ี
จะลงมือทาํ  โดยพิจารณาดงัน้ี 

1. เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบังานท่ีทาํ 
2. เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีอยูใ่นสภาพดีไปปฏิบติังาน 
3. เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีขนาด และนํ้าหนกั เหมาะสมกบัผูท่ี้นาํไปใช ้
4. เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ทนทาน ไม่ชาํรุดในส่วนใดส่วนหน่ึง และราคาไม่แพงจนเกินไป 

ประเภทของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
ประเภทของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร  แบ่งตามลกัษณะของการใชง้านดงัน้ี 
1. เคร่ืองมือใชก้บังานดิน  เคร่ืองมือประเภทน้ีใชส้าํหรับงานเตรียมพื้นท่ีในเพาะปลูกหรือใชส้าํหรับ

การปลูกพืชและบาํรุงดูแลรักษาพืช  เช่น  การเตรียมดิน  การปรับปรุงดิน การผสมดิน เป็นตน้ 
2. เคร่ืองมือใชใ้นการใหน้ํ้ า  เคร่ืองมือประเภทน้ีส่วนใหญ่ใชใ้นการดูแลบาํรุงรักษาแปลงปลูกพืช

หรือตน้พืช เช่น  การใหน้ํ้ า  การใหปุ๋้ยบางชนิด  การใหส้ารเคมีรวมทั้งการใหฮ้อร์โมนบางชนิดแก่พืช 
3. เคร่ืองมือตดัแต่งก่ิงและขยายพนัธ์ุพืช  เคร่ืองมือประเภทน้ีส่วนใหญ่ใชใ้นการตดัแต่งเพื่อบาํรุง

และการขยายพนัธ์ุพืชแบบไม่อาศยัเพศ  เช่น  การติดตาหรือการต่อก่ิง  เป็นตน้ 
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เคร่ือง

อาจจ

ทานํ้า

งมือและอุปก

1.1. การใ
1.2. ความ

ะไดรั้บอนัตร
1.3. การทํ

ามนักนัสนิมแ

รณ์การเกษตร

ช ้ ใชส้าํหรับ
มปลอดภยัในก
รายจากการใช้
ทาํความสะอา
แลว้เกบ็เขา้ท่ีใ

รูปที

รใช้กบังานดนิ

รูป
ท่ีมา

พรวนดินรอบ
การใช ้ ไม่คว
ชไ้ดถ้า้ผูใ้ชข้า
ดและเกบ็รักษ
ใหเ้รียบร้อย 

ท่ี 4  ภาพการใ
ท่ีมา

 

นหรือเคร่ืองมื
1. ส้อม

ท่ี 3  ภาพสอ้ม
า : ยอดยิง่  ฬ

 
บๆ  ตน้พืช  ไ
วรนาํมาเล่นกั
ดความระมดั
ษา   ภายหลงั

ใชส้อ้มพรวน
า : ยอดยิง่  ฬ

มอืเกีย่วกบัดนิ
มพรวน 

มพรวนดิน 
ฬาทอง,2552 

ไม่ควรใชพ้รว
นัในขณะทาํง
ระวงั 
การใชแ้ลว้คว

นเพื่อพรวนดิน
ฬาทอง,2552 

น 

วนในดินแขง็เ
งานเพราะสอ้

วรลา้งทาํความ

นไมก้ระถาง 

 

เพราะจะหกัแ
มพรวนมีควา

มสะอาดและ

 

และงอง่าย 
ามแหลมคม

เช็ดใหแ้หง้
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เพื่อนํ

ถา้ผูใ้

มาเช็ด

2.1. การใ
นาํไปปลูกในห

2.2. ความ
ชไ้ม่ระมดัระ

2.3. การทํ
ดใหแ้หง้  ทาน

ช ้ ใชส้าํหรับ
หลุมท่ีเตรียมไ
มปลอดภยัในก
วงัอาจเกิดอนั
ทาํความสะอา
นํ้ามนักนัสนิม

รูปที

รู
ท่ีมา

ขดุยา้ยตน้กล้
ไว ้ การใชช้อ้
การใช ้ ชอ้นป
นตรายได ้
ดและเกบ็รักษ
มแลว้เกบ็เขา้

ท่ี 6  ภาพการ
ท่ีมา

 

2. ช้อ

รปท่ี 5   ภาพช้
า : ยอดยิง่  ฬ
ลา้พืชไปปลูก 
อนปลูกจะช่วย
ปลูกตอนปลา

ษา   ภายหลงั
ท่ีใหเ้รียบร้อย

ใชช้อ้นปลูกเ
า : ยอดยิง่  ฬ

 

นปลูก 

ชอ้นปลูก 
ฬาทอง,2552 

  หรือขดุหลุม
ยใหต้น้กลา้ไม
ายมีลกัษณะแ

การใชเ้สร็จแ
ย 

เพื่อปลูกตน้ไ
ฬาทอง,2552 

มปลูกพืช  หรื
ม่ไดรั้บความก
หลมและค่อน

ลว้ควรลา้งทาํ

มข้นาดเลก็ 

 

รือใชข้ดุและตั
กระทบกระเทื
นขา้งคม  ในข

าความสะอาด

 

ตกัตน้กลา้พชื 
ทือน 
ขณะท่ีใชง้าน

ดแลว้นาํผา้
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ดา้มค

ควรร

ทานํ้า

3.1. การใ
คราดใหห่้างกั

3.2. ความ
ะมดัระวงัไม่

3.3. การทํ
ามนักนัสนิมแ

ช ้ ใชส้าํหรับ
นัพอสมควรแ
มปลอดภยัในก
ใหด้า้มคราดไ
ทาํความสะอา
แลว้เกบ็เขา้ท่ีใ

รูปที
ท่ีมา

ยอ่ยดินและเก็
แลว้ถึงเขา้หา
การใช ้ ก่อนใ
ไปถูกคนใกล้
ดและเกบ็รักษ
ใหเ้รียบร้อย 

รูปท่ี 8  ภาพก
ท่ีมา

 

3. ค

ท่ี 7  ภาพคราด
า : ยอดยิง่  ฬ
กบ็เศษหญา้ห
ตวั 
ใชค้วรตรวจดู
ลเ้คียง 
ษา   หลงัจาก

การใชค้ราดเพ
า : ยอดยิง่  ฬ

 

คราด 

ดพร้อมดา้ม 
ฬาทอง,2552 
หรือแต่งแปลง

ดูวา่คราดอยูใ่น

ใชง้านแลว้ลา้

พื่อคลุกเคลา้ป๋
ฬาทอง,2552 

งปลูก การจบั

นสภาพท่ีใชไ้

างทาํความสะ

ปุ๋ยหมกั 

 

คราดใชมื้อทั้

ไดห้รือไม่  แล

ะอาดและใชผ้ ้

 

ทั้งสองจบั

ละขณะใช้

ผา้เช็ดใหแ้หง้ 
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ใชใ้น
แลว้ก

ใหร้ะ

ทานํ้า

4.1. การใช
นบริเวณแคบไ
กดปลายเสียม
4.2. ความ

ะมดัระวงัไม่ใ
4.3. การทํ

ามนักนัสนิมแ

ช ้ ใชส้าํหรับ
ไม่เหมาะกบัก
ลงไปในดิน 
มปลอดภยัในก
หด้า้มเสียมไป
ทาํความสะอาด
แลว้เกบ็เขา้ท่ีใ

รูป

รูปท่ี 9
ท่ีมา

ขดุหลุมปลูกต
การใชจ้อบ  เว

การใช ้ ก่อนใ
ปโดนคนขา้ง
ดและเกบ็รักษ
ใหเ้รียบร้อย 

ท่ี 10  ภาพกา
ท่ีมา

 

4. เสี

9  ภาพเสียมที
า : ยอดยิง่  ฬ
ตน้ไม ้ ส่วนม
วลาขดุใชมื้อท

ใชค้วรตรวจส
เคียงท่ียนือยูไ่
ษา  ภายหลงัก

ารใชง้านเสียม
า : ยอดยิง่  ฬ

สียม 

ท่ีพร้อมใชง้าน
ฬาทอง,2552 
มากนิยมใชข้ดุ
ทั้งสองขา้งจบั

สภาพของเสีย
ได ้
การใชค้วรลา้ง

มขดุหลุมเพื่อ
ฬาทอง,2552 

น 

ดหลุมท่ีมีขนา
บดา้มเสียมให้

มใหเ้รียบร้อย

งทาํความสะอ

ใชปั้กหลกั 

 

าดของหลุมเล็
หมื้อยูห่่างกนัพ

ยเสียก่อน  ใน

อาด  เช็ดใหแ้

 

ลก็ลึกหรือ 
พอสมควร 

นปฏิบติังาน 

แหง้ดว้ยผา้ 
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เสียมอ

ตอ้งร

ทานํ้า

5.1. การใช
อาจจะทาํใหล้
5.2. ความ

ะวงัเพื่อนท่ีอ
5.3. การทํ

ามนักนัสนิมแ

ช ้ ใชส้าํหรับ
ล่าชา้หรือไม่ส
มปลอดภยัในก
ยูข่า้งเคียงแล

ทาํความสะอาด
แลว้เกบ็เขา้ท่ีใ

รู

รูปท่ี 11  ภ
ท่ีมา

ขดุดิน  ถากห
สามารถจะใช้
การใช ้ ก่อนใ
ะเทา้ของผูใ้ช้
ดและเกบ็รักษ
ใหเ้รียบร้อย 

ปท่ี 12   ภาพ
ท่ีมา

 

5. จ

ภาพจอบใชข้ดุ
า : ยอดยิง่  ฬ

 
หญา้ขดุแปลง
ช ้เสียมขดุไดเ้พ
ใชค้วรตรวจดู
ชด้ว้ย 
ษา  หลงัจากใ

การใชง้านขอ
า : ยอดยิง่  ฬ

จอบ 

ดดินและถาก
ฬาทอง,2552 

หรือใชส้าํหรั
พราะดินแขง็
ดูวา่จอบเขา้ดา้

ใชง้านแลว้ลา้

องจอบทาํแปล
ฬาทอง,2552 

หญา้ 

ับขดุหลุมขน
เกินไป 
ามแน่นหนาห

งทาํความสะอ

ลงเกษตร 

 

นาดใหญ่   หรื

หรือไม่  ขณะท

อาดและใชผ้า้

 

อกรณีท่ีใช ้

ท่ีใชง้านจอบ

าเช็ดใหแ้หง้ 
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หรืออ

ถูกเท้

ทานํ้า

6.1. การใช
อาหารสตัว ์
6.2. ความ

า้และคนขา้งเ
6.3. การทํ

ามนักนัสนิมแ

รูป

ช ้ ใชส้าํหรับ

มปลอดภยัในก
เคียง 
ทาํความสะอาด
แลว้เกบ็เขา้ท่ี 

ท่ี 13  ภาพพล
ท่ีมา

ตกัวสัดุท่ีใชใ้

การใช ้ ก่อนใ

ดและเกบ็รักษ

รูปท่ี 14
ท่ีมา

 

6. พ

ลัว่ท่ีสามารถใ
า : ยอดยิง่  ฬ

 
ในการเกษตร 

ใชค้วรตรวจดู

ษา  หลงัจากก

4  ภาพการใชพ้
า : ยอดยิง่  ฬ

พลัว่ 

ใชง้านไดเ้อน
ฬาทอง,2552 

  เช่น  ดินหรื

ดูวา่ชาํรุดหรือ

การใชทุ้กคร้ัง

พลัว่ตกัปุ๋ยหม
ฬาทอง,2552 

นกประสงค ์

อปุ๋ย หรือใชส้

ไม่  ในขณะที

  ลา้งนํ้าใหส้ะ

มกั 

 

สาํหรับผสมป๋

ท่ีใชต้กัดินคว

ะอาดและเช็ด

 

ปุ๋ยอินทรีย ์

รระวงัไม่ให ้

ดใหแ้หง้    

 

 

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.
kro
ob
ann
ok
.co
m



 

เคร่ือง
 

ก่อนน

งมือใช้ในการใ

1.1. การใช
1.2. ความ

นาํไปใชแ้ละข
1.3. การทํ

รให้นํา้หรือเครื

ู

ช ้ ใชส้าํหรับ
มปลอดภยัในก
ขณะท่ีใชต้อ้ง
ทาํความสะอา

รูปท่ี 1

ร่ืองมือเกษตร

รูปท่ี 15  ภาพ
ท่ีมา

ตกันํ้าจากบ่อ
การใช ้ ก่อนใ
จบัหรือห้ิวให
ดและเกบ็รักษ

6  ภาพการใช้
ท่ีมา

 

รและอุปกรณ์

1. ถั

พถงันํ้าส่วนให
า : ยอดยิง่  ฬ

 
อหรือสระนํ้าล
ใชค้วรสาํรวจ
หแ้น่นเพื่อไม่
ษา  ภายหลงัก

ชถ้งันํ้ าจากแห
า : ยอดยิง่  ฬ

การเกษตรเกี่

ถังนํา้ 

หญ่ผลิตจากพ
ฬาทอง,2552 

ลํ้านาํมาใส่บวั
จดูตรงหูห้ิว  เม
ใหต้กลงเทา้ 
การใชค้วรทาํ

หล่งนํ้าเพื่อนาํ
ฬาทอง,2552 

ยวกบัพชื 

พลาสติก 

วรดนํ้าหรือใช้
ม่ือเห็นวา่ไม่ 

ความสะอาดเ

มาใส่บวัรดนํ้

 

ชส้าํหรับรดตน้
 ปลอดภยัควร

เช็ดใหแ้หง้  เ

 
นํ้า 

นไมโ้ดยตรง 
รซ่อมแซม

เกบ็คว ํ่า เขา้ท่ี
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อยา่งท

ถา้ชาํร

อยา่ให

2.1. การใช
ทัว่ถึงและส่ว
2.2. ความ

รุดควรซ่อมใ
2.3. การทํ

หเ้ศษหญา้หรื

รูป

ช ้ ใชส้าํหรับ
นต่างๆ  ของ
มปลอดภยัในก
หเ้รียบร้อยก่อ
ทาํความสะอาด
รืออยา่งอ่ืนอุด

ปท่ี 17  ภาพบั
ท่ีมา

รดนํ้าพืช นํ้าที
พืชไม่หกัง่าย
การใช ้ ก่อนใ
อนนาํไปใช ้ แ
ดและเกบ็รักษ
ดตนัแลว้คว ํ่าเก

รูปท่ี 18  ภา
ท่ีมา

 

2. บัว

บวัรดนํ้านิยมใ
า : ยอดยิง่  ฬ

 
ท่ีออกจากฝัก
ย  การใชไ้ม่คว
ใชค้วรตรวจดู
และขณะท่ีใช้
ษา  ภายหลงัก
กบ็เขา้ท่ี 

าพการใชบ้วัร
า : ยอดยิง่  ฬ

วรดนํา้ 

ใชใ้นแปลงผกั
ฬาทอง,2552 

บวัจะเป็นฝอ
วรจบัท่ีส่วนค
ดูสภาพของบวั
ชต้อ้งจบัถือให
การใชแ้ลว้  ค

ดนํ้าแปลงผกั
ฬาทอง,2552 

กสวนครัว 

ยกระจายทัว่ต
คอของฝักบวัใ
วรดนํ้าตรงท่ีมื
หแ้น่นเพื่อไม่
วรลา้งทาํควา

กบุง้จีน 

 

ตน้พืช ทาํใหพ้
ใหจ้บัท่ีหูห้ิวเ
มือจบัหรือหูหิ
ใหต้กลงเทา้ 
ามสะอาดตวัถ

 

พชืไดรั้บนํ้า 
เท่านั้น 
ห้ิวเสียก่อน 
 
ถงัและฝักบวั 
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ใหฉี้ด

หรือแ

แลว้ม้

3.1. การใช
ดนํ้ากระจายเป็
3.2. ความ

แตกจะเป็นสา
3.3. การทํ

มว้นเกบ็ใหข้ด

ช ้ ใชส้าํหรับ
ป็นฝอยโดยใช
มปลอดภยัในก
าเหตุของการส
ทาํความสะอาด
ดตวั  สถานท่ีเ

รูป

รูปท่ี 19  ภา
ท่ีมา

รดนํ้าพืชในก
ชมื้อบงับริเวณ
การใช ้ ก่อนใ
สูญเสียนํ้าหรื
ดและเกบ็รักษ
เกบ็ ควรระวงั

ท่ี 20  ภาพกา
ท่ีมา

 

3. สา

พสายยางท่ีใช
า : ยอดยิง่  ฬ
กรณีท่ีมีแปลง
ณปลายของส
ใชค้วรตรวจดู
รอแรงดนัของ
ษา  ภายหลงัก
งการเหยยีบข

ารใชส้ายยางร
า : ยอดยิง่  ฬ

 

ายยาง 

ชง้านเอนกปร
ฬาทอง,2552 
งผกัหลายแปล
สายยาง 
ดูสภาพของสา
งนํ้าอ่อนลง 
การใชแ้ลว้  ให
องรถทุกชนิด

รดนํ้าแปลงตน้
ฬาทอง,2552 

ระสงค ์

ลงไม่สามารถ

ายยางใหดี้ก่อ

หย้กสายยางเพ
ดเพราะจะทาํใ

นผกับุง้จีน 

 

ถใชบ้วัรดนํ้าห

อน  เพราะถา้ส

พื่อไล่นํ้าออก
ใหส้ายยางแต

 

หรือถงันํ้า  

สายยางร่ัว 

กตลอดเสน้ 
ตก 
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มากเกิ

ทานํ้า
 

4.1. การใช
4.2. ความ

กินไปมือจะพ
4.3. การทํ

ามนักนัสนิม  

ช ้ ใชส้าํหรับ
มปลอดภยัในก
พลาดไปถูกคม
ทาํความสะอาด
 หยอดนํ้ามนั 

รูป

รูปท่ี
ท่ีมา

ตดัหญา้หรือต
การใช ้ ขณะที
มของกรรไกร
ดและเกบ็รักษ
 เกบ็เขา้ท่ีโดย

ปท่ี 22  ภาพก
ท่ีมา

 

4. กรรไก

 21  ภาพกรร
า : ยอดยิง่  ฬ

 
ตกแต่งร้ัวตน้
ท่ีใชค้วรระมดั
รได ้ ขณะใชค้
ษา   หลงัจากใ
ยการแขวนให้

การใชก้รรไกร
า : ยอดยิง่  ฬ

กรตัดหญ้า 

รไกรตดัหญา้ 
ฬาทอง,2552 

ไมห้รือตดัหญ
ดระวงัคนท่ีอ
ควรระวงัไม่ใ
ใชง้านแลว้ลา้
หเ้รียบร้อย 

รตดัหญา้ในส
ฬาทอง,2552 

ญา้ในสนามท่ี
ยูข่า้งเคียง  ไม
ใหป้ลายกรรไ
างทาํความสะ

สอนหยอ่ม 

 

ท่ีมีมุมแคบ  
ม่ควรจบัใกลโ้
ไกรไปถูกผูอ่ื้น
ะอาดและใชผ้ ้

 

โคนกรรไกร 
นดว้ย 
ผา้เช็ดใหแ้หง้ 
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ตอ้งร
รัศมีข

ทานํ้า

5.1. การใช
5.2. ความ

ะมดัระวงัให้
ของมีด  ไม่คว
5.3. การทํ

ามนักนัสนิมด้

ช ้ ใชส้าํหรับ
มปลอดภยัในก
ม้ากเพราะมีด
วรใชมี้ดดายห
ทาํความสะอาด
ดว้ยจะช่วยรัก

รูปท่ี 23  ภาพ
ท่ีมา

ดายหญา้หรือ
การใช ้ ก่อนใ
ดดายหญา้มีคว
หญา้แกวง่เล่น
ดและเกบ็รักษ
กษาคมมีดใหอ้

รูปท่ี 24  ภ
ท่ีมา

 

5. มีดด

พมีดดา้ยหญา้
า : ยอดยิง่  ฬ

 
อถางหญา้ท่ีข้ึน
ใชค้วรตรวจดู
วามคม อาจเป็
นหยอกลอ้กนั 
ษา   หลงัจากใ
อยูไ่ดน้าน  แล

ภาพการใชมี้ด
า : ยอดยิง่  ฬ

ดายหญ้า 

าลกัษณะไม่มี
ฬาทอง,2552 

นสูง  ซ่ึงไม่ส
ดูวา่ดา้มแน่นดี
ป็นอนัตรายต่
 
ใชง้านแลว้ลา้
ลว้เกบ็เขา้ท่ี 

ดดา้ยหญา้ถาง
ฬาทอง,2552 

ดา้มต่อ 

สามารถท่ีจะใช
ดีหรือไม่  ขณ
อผูใ้ชแ้ละผูท่ี้

างทาํความสะ

หญา้ 

 

ชก้รรไกรตดัห
ณะใชง้านมีดด
ท่ีอยูข่า้งเคียง ค

ะอาดและใชผ้ ้

 

หญา้ได ้
ดายหญา้  
ควรคาํนึงถึง

ผา้เช็ดใหแ้หง้ 
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เคร่ือง

ป้องกั

6.1. การใช
งพน่แบบมีเค ื
6.2. ความ

กนัจมูกและป
6.3. การทํ

รูปท่ี 2

ช ้ ใชพ้น่ยาแล
ร่ืองยนตข์นา

มปลอดภยัในก
ากของผูใ้ช ้
ทาํความสะอาด

รูปท่ี 2

6. เค

25  ภาพเคร่ือ
ท่ีมา

ละพน่ปุ๋ยในส
าดเลก็ติด  จะท
การใช ้ ขณะใ

ดและเกบ็รักษ

26  ภาพสาธิต
ท่ีมา

 

คร่ืองพ่นสารเ

งพน่สารเคมีข
า : ยอดยิง่  ฬ

 
สวนผลไมห้รื
ทาํใหก้ารทาํง
ใชง้านตอ้งสว

ษา  ภายหลกัก
 

ตการใชเ้คร่ือง
า : ยอดยิง่  ฬ

เคมีทางการเก

ของโรงเรียน
ฬาทอง,2552 

รือสวนผกั  ถา้
งานไดร้วดเร็ว
วมชุดป้องกนั

การใช ้ ลา้งทํ

งพน่สารเคมีท
ฬาทอง,2552 

กษตร 

บา้นหว้ยออ้ย

าเป็นสวนท่ีมี
วยิง่ข้ึน 
สารเคมีซ่ึงรว

าความสะอาด

ทางการเกษตร

 
ย 

ขนาดใหญ่คว

วมถึงตอ้งใส่ห

ดแลว้เกบ็ไวอ้

 
ร 

วรใช ้

หนา้กาก 

อยา่งมิดชิด 
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เคร่ือง

สาํหรั

และห

งมือและอุปก

1.1. การใช
รับควัน่เปลือก
1.2. ความ
1.3. การทํ

หยอดนํ้ามนัให

รณ์การเกษตร

ช ้ ใชต้อนก่ิง 
กท่ีก่ิงตอนแล
มปลอดภยัในก
ทาํความสะอาด
หท้ัว่โดยเฉพา

รูป

รเกีย่วกบัตดัแ

รูปท่ี 27  ภา
ท่ีมา

 มีลกัษณะ มีล
ะขดูเน้ือเยือ่  
การใช ้ ขณะใ
ดและเกบ็รักษ
าะส่วนท่ีเป็น

ปท่ี 28  ภาพก
ท่ีมา

 

แต่งกิง่และขย
1. มีดต

าพมีดตอนก่ิง
า : ยอดยิง่  ฬ

 
ลกัษณะบาง ป
 ถา้ไม่สามาร
ใชค้วรใชอ้ยา่
ษา  ภายหลงัก
เหลก็ 

การใชมี้ดตอน
า : ยอดยิง่  ฬ

ยายพนัธ์ุพชื 
ตอนกิง่ 

ท่ีมีส่วนท่ีขดู
ฬาทอง,2552 

ปลายแหลม ด
ถหามีดตอนใ
างระมดัระวงัโ
การใช ้ควรเช็

นก่ิงพนัธ์ุของต
ฬาทอง,2552 

เยือ่ไม ้

ดา้นคมโคง้ลง
ใชไ้ดอ้าจสาม
โดยไม่ใหห้ลุ
ดทาํความสะ

ตน้มะม่วง 

 

งเลก็นอ้ย ในส
มารถใชค้ทัเตอ
ดมือหรือแกว
อาดทานํ้ามนั

 

ส่วนปลายใช้
อร์แทนได ้ 
วง่เล่น 
นกนัสนิม 

 

ช ้

เผย
แพ
ร่บ
นเว
็บไ
ซต
์

ww
w.
kro
ob
ann
ok
.co
m



 

เลก็น้

การทํ

และห

2.1. การใช
อ้ย  ส่วนปลา
2.2. ความ

ทาํความสะอาด
2.3. การทํ

หยอดนํ้ามนั  แ

ช ้ มีดติดตาเป็
ายจะบางรีมน
มปลอดภยัในก
ดและเกบ็รักษ
ทาํความสะอาด
แลว้เกบ็เขา้ท่ี

รู

รูปท่ี 
ท่ีมา

ป็นมีดท่ีทาํดว้
นเพื่อใชใ้นการ
การใช ้ ขณะใ
ษา 
ดและเกบ็รักษ
  

รูปท่ี 30  ภาพ
ท่ีมา

 

2. มดี

 29  ภาพมีดติ
า : ยอดยิง่  ฬ

 
วยเหลก็ มีลกัษ
รเผยอเปลือก
ใชง้านควรใช้

ษา   ภายหลงัก

การใชมี้ดเฉือ
า : ยอดยิง่  ฬ

ดติดตา 

ติดตาแบบเก่า 
ฬาทอง,2552  

ษณะบาง ดา้น
ท่ีกรีแลว้ ใชเ้
ชอ้ยา่งระมดัระ

การใชค้วรเช็

อนตาก่ิงมะม่ว
ฬาทอง,2552 

 

นคมจะเป็นแน
ฉือนแผน่ตาจ
ะวงัโดยไม่ให้

ดทาํความสะ

วงพนัธ์ุดี 

 

นวเสน้ตรง สั
จากก่ิงพนัธ์ุดี 
หห้ลุดมือหรือ

อาดทานํ้ามนั

 

สนัมีดจะโคง้ 
 
อแกวง่เล่น 

นกนัสนิม 
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สองอั

และห
 

3.1. การใช
อนัหุม้ดว้ยพล
3.2. ความ
3.3. การทํ

หยอดนํ้ามนัต

ช ้ กรรไกรตดั
ลาสติก ระหวา่
มปลอดภยัในก
ทาํความสะอาด
รงสปริงขากร

รู

รูปท่ี 31  ภ
ท่ีมา

ดก่ิงทาํดว้ยเห
างขาทั้งสองข้
การใช ้ ขณะใ
ดและเกบ็รักษ
รรไกรและปุ่ม

รูปท่ี 32  ภาพก
ท่ีมา

 

3. กรรไ

ภาพกรรไกรต
า : ยอดยิง่  ฬ

 
หลก็ รูปร่างกะ
ขา้งเพื่อดนัให้
ใชง้านควรใช้
ษา  ภายหลงัก
มลอ๊ค  แลว้เก็

การใชก้รรไก
า : ยอดยิง่  ฬ

กรตัดกิง่ 

ตดัก่ิงแบบดา้ม
ฬาทอง,2552 

ะทดัรัด ใบกร
หข้าทั้งสองอา้
ชอ้ยา่งระมดัระ
การใชค้วรลา้ง
กบ็เขา้ท่ี โดยก

กรตดัแต่งก่ิงต้
ฬาทอง,2552 

มสั้น 

รไกรมีลกัษณ
ออก  มีปุ่มลอ๊
ะวงัโดยไม่ให้
งเช็ดทาํความ
การแขวน  

ตน้โกสน 

 

ณะโคง้ออก มี
อคเม่ือเลิกใชอ้
หห้ลุดมือหรือ
มสะอาดทานํ้า

 

มีขากรรไกร 
อยูด่า้นขา้ง 
อแกวง่เล่น 
ามนักนัสนิม 
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โคง้ล

และห
 

4.1. การใช
ง ดา้มอาจทาํ
4.2. ความ
4.3. การทํ

หยอดนํ้ามนัแ

ช ้ ใชต้ดัก่ิงไม
ดว้ยไมห้รือเห

มปลอดภยัในก
ทาํความสะอาด
ลว้เกบ็เขา้ท่ี โ

รูปท่ี 33  ภา
ท่ีมา

มท่ี้กรรไกรตดั
หลก็  ใชต้กแ
การใช ้ ขณะใ
ดและเกบ็รักษ
โดยการแขวน

รูปท่ี 33  ภา
ท่ีมา

 

4. เลือ่

าพเล่ือยตดัก่ิง
า : ยอดยิง่  ฬ

ดัไม่ได ้ เล่ือย
แต่งก่ิงไมผ้ลท่ี
ใชง้านควรใช้
ษา  ภายหลงัก
น  

าพเล่ือยตดัก่ิง
า : ยอดยิง่  ฬ

ยตัดกิง่ 

งไมท่ี้ดา้มทาํด้
ฬาทอง,2552 

 
ยตดัก่ิงทาํดว้ย
ท่ีไม่ตอ้งการแ
ชอ้ยา่งระมดัระ
การใชค้วรลา้ง

งไมท่ี้ดา้มทาํด้
ฬาทอง,2552 

ดว้ยไม ้

ยเหลก็ ใบเล่ือ
ละมีขนาดค่อ
ะวงัโดยไม่ให้
งเช็ดทาํความ

ดว้ยไม ้

 

อยจะมีลกัษณะ
อนขา้งโต  
หห้ลุดมือหรือ
มสะอาดทานํ้า

 

ะเรียวและ 

อแกวง่เล่น 
ามนักนัสนิม 
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การเกบ็รักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
 เม่ือนาํเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรใชง้านตามวตัถุประสงคเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  ควรมีการทาํ
ความสะอาดและเกบ็ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดยปฏิบติัไดด้งัน้ี 

1. เคร่ืองมือทุกชนิดเม่ือใชแ้ลว้จะตอ้งทาํความสะอาดทุกคร้ัง โดยเฉพาะเคร่ืองมือท่ีทาํดว้ยโลหะ 
จะตอ้งเช็ดใหแ้หง้ แลว้เคลือบดว้ยนํ้ามนัเพือ่กนัสนิมดว้ย 

2. เกบ็ในสถานท่ีปลอดภยั  การเกบ็ถูกหลกัวิธี  ลดการเกิดอุบติัเหตุจากเคร่ืองมือท่ีแหลมและมีคม  
สะดวกในการหยบิใช ้

3. สถานท่ีเกบ็จะตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอ  แสงแดดส่องถึงและตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีฝนสาดไม่ถึง 
4. จดัทาํบญัชีเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา 
5. หลงัการนาํเคร่ืองมือทุกชนิดออกไปใช ้เม่ือใชเ้สร็จแลว้จะตอ้งเกบ็เขา้ท่ีทุกคร้ัง 
6. เม่ือทราบการชาํรุดของเคร่ืองมือท่ีนาํออกไปใช ้  จะตอ้งแยกเคร่ืองมือเหล่านั้นออกจากเคร่ืองมือ

ท่ีสมบูรณ์ และนาํมาซ่อมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านต่อไป 
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แบบทดสอบหลงัเรียน  เร่ือง  เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 
คาํช้ีแจง  เขียนเคร่ืองหมายกากบาท (x) ทบัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 

 
1. ขอ้ใด ไม่ใช่ หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรใหเ้หมาะสม 

  ก.   เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบังานท่ีทาํ ข.   เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีอยูใ่นสภาพดี 
  ค.  เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีขนาดเหมาะสม ง.   เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีมีราคาแพง 
 
 2. รถแทรกเตอร์  เป็นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรประเภทใด 
  ก.   ใชก้บัสตัว ์    ข.   ใชก้บัพืช 
  ค.   ใชข้ยายพนัธ์ุพืช   ง.   ใชก้บัดิน  
   
 3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรกลุ่มใด  ใชก้บัดินทั้งหมด 
  ก.   สายยาง บวัรดนํ้า   ข.   จอบ  เสียม 
  ค.   คราด  กรรไกรตดัแต่งก่ิง  ง.   รถแทรกเตอร์  มีดติดตา 
  
 4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรชนิดใด  หลงัใชง้านแลว้ตอ้งทานํ้ามนั 
  ก.   มีดติดตา    ข.   เคร่ืองพน่ยา 
  ค.   บวัรดนํ้า    ง.   รถแทรกเตอร์  
 
 5. การทาํนํ้ามนัหลงัการทาํความสะอาดและเกบ็รักษา  มีประโยชน์อยา่งไร 
  ก.   ทาํใหเ้คร่ืองมือมีความคมอยูเ่สมอ ข.   ทาํใหเ้คร่ืองมือใชแ้ช่นํ้ าได ้
  ค.   เป็นวิธีการป้องกนัฝุ่ น  ง.   เป็นวิธีการป้องกนัสนิม 
 
 6. การใชเ้คร่ืองมือท่ีมีคม  ตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัเป็นเพราะเหตุใด 
  ก.   อาจเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชแ้ละผูท่ี้อยูข่า้งเคียง 
  ข.   เป็นเคร่ืองมือท่ีทาํงานไดเ้ร็ว 
  ค.   เป็นเคร่ืองมือท่ีใชน้ํ้ ามนัเป็นปัจจยัสาํคญั 
  ง.   เคร่ืองมือส่วนใหญ่มีนํ้าหนกัมากตอ้งช่วยกนัหลายคน 
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 7. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรชนิดใดท่ีสามารถใช ้ คตัเตอร์  แทนได ้
  ก.   มีดดา้ยหญา้    ข.   กรรไกรตดัหญา้ 
  ค.   เล่ือยตดัก่ิง    ง.   มีดตอนก่ิง 
 
 8. ขอ้ใดกล่าวถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรไดถู้กตอ้ง 
  ก.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดหลงัการใชง้านแลว้ควรทานํ้ามนั 
  ข.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรมีไวเ้พื่อทุ่นแรงในการทาํงาน 
  ค.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรตอ้งใชทุ้นการผลิตท่ีสูง 
  ง.   เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรคือส่ิงท่ีใชเ้คร่ืองยนตเ์ป็นกาํลงังาน 
 
 9. เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรกลุ่มใดเป็นประเภทท่ีใชข้ยายพนัธ์ุพืชทั้งหมด 
  ก.   มีดติดตา  เล่ือยตดัก่ิง  สอ้มพรวน  มีดตอนก่ิง 
  ข.   มีดติดตา  เล่ือยตดัก่ิง  กรรไกรตดัก่ิง  มีดตอนก่ิง 
  ค.   มีดติดตา  กรรไกรตดัหญา้  กรรไกรตดัก่ิง  มีดตอนก่ิง 
  ง.   มีดติดตา  เล่ือยตดัก่ิง  กรรไกรตดัก่ิง  มีดดายหญา้ 
 
 10. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
  ก.   ทาํใหเ้วลาการทาํงานเพ่ิมข้ึน  ข.   ทาํใหช่้วยผอ่นแรง 
  ค.   ทาํใหก้ารทาํงานรวดเร็วข้ึน  ง.   ทาํใหช่้วยลดค่าใชจ่้าย 
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ใบเฉลย 
แบบทดสอบหลงัเรียน  เร่ือง  เคร่ืองมือเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 

 
1 ค 
2 ง 
3 ข 
4 ก 
5 ง 
6 ก 
7 ค 
8 ข 
9 ข 
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