
บทที ่2
เคร่ืองมือและการใช้เคร่ืองมือ

ค าน า
เคร่ืองมือเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการขยายพนัธ์ุพืช  เคร่ืองมือที่

พอเหมาะและอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน   ช่วยให้การขยายพันธ์ุ
พืชท าได้รวดเร็วและได้ผลดยีิง่ขึน้

โดยท่ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการขยายพนัธ์ุพืชมีหลายอย่าง  แต่
เคร่ืองมือท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้งานค่อนข้างกวา้ง   
และเป็นเคร่ืองมือประจ าตวั ได้แก่  กรรไกรตัดแต่งกิง่  และมีดติดตา
ต่อกิง่



ลกัษณะทีด่ขีองกรรไกรตัดแต่งกิง่
1.  มีขนาดกะทัดรัดพอเหมาะมือ  มีน ้ าหนักค่อนข้างเบา  

สามารถใชต้ดัก่ิงไดท้ั้งก่ิงเลก็และก่ิงค่อนขา้งใหญ่
2.  มีใบมีดแข็ง  คม ใบไม่บิดเบีย้วง่ายเม่ือใชต้ดัก่ิงท่ีค่อนขา้ง

แขง็
3.  มีความคล่องตัวในการใช้งาน  สามารถจะปลดและเปิดท่ี

ลอ็คไดโ้ดยใชมื้อมือเดียว
4.  มีส่วนประกอบไม่ซ ้าซ้อน  สามารถจะถอดออกมาสับและ

ท าความสะอาดไดไ้ม่ยาก
5.  มีอะไหล่จ าหน่วย  สามารถท่ีจะเปล่ียนบางช้ินส่วนไดเ้ม่ือ

เห็นวา่จ าเป็น



ส่วนประกอบของกรรไกรตดัแต่งกิง่
1. ใบมีด เป็นส่วนท่ีใช้ตัด  ติดกับโครงกรรไกร  

บริเวณคมมีดมีลักษณะคล้ายคมส่ิว  คือด้านหน้าตรงและ
ดา้นหลงัเอียง

2.  คานรับ เป็นส่วนท่ีใชรั้บก่ิงหรือส่วนท่ีตอ้งการจะ
ตดั  มีลกัษณะเป็นคานเวา้  ป้องกนัส่ิงท่ีตอ้งการตดัเล่ือนไถล

3.  ที่ล๊อค เป็นส่วนท่ีใชบ้งัคบัโครงกรรไกรมิให้กาง
แยกส่วนท่ีเป็นใบมีดกบัคานรับออกจากกนั



4.  สปิง  เป็นส่วนท่ีใชด้นัโครงกรรไกรให้ใบมีด
และคานรับแยกออกจากกนัเพ่ือพร้อมท่ีจะตดั

5.  น๊อต เป็นตวับงัคบัไม่ให้ตวัสกรูถอนออก  ซ่ึง
จะท าให้ใบมีดและคานรับห่างจากกนั  อนัจะท าให้รอย
ตดัช ้าหรือตดัไม่ได้

6.  สกรู อยู่ทางดา้นหลงัตรงขา้มกบัน๊อตเป็นตวั
ปรับใบมีดกบัคานรับใหห่้างกนัพอเหมาะ

7.  ด้าม เป็นส่วนท่ีมือถือ  ปกติมกัจะท าใหรู้ปร่าง
จบัถนดัมือ



ใบมีดคานรับ

ที่ล๊อก

สปิง

ด้าม

น๊อต



วธีิการใช้



วธีิการใช้กรรไกรตดัแต่งกิง่ ควรปฏิบติัดงัน้ี
1.  ปลดทีล่อ็คดว้ยปลายน้ิวหวัแม่มือขวา
2.  จับกรรไกรใหค่้อนขา้งไปทางดา้นปลายดา้มกรรไกร
3.  ไม่ควรตัดกิ่งพืชท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเกิน 0.5

น้ิว ส าหรับไมเ้น้ือแขง็ และ  1 น้ิวส าหรับไมเ้น้ืออ่อน
4.  ควรตัดกิง่ด้วยกลางใบมีดของกรรไกร
5.  ตัดให้เฉียงกิง่  โดยใหก่ิ้งท ามุมกบักรรไกร 45-60
6.  เม่ือไม่ตอ้งการใช ้ ควรลอ็กใบมดีเขา้ท่ีเดิม
7.  หลงัจากใชง้านแลว้ควรท าความสะอาดทนัที



การใช้กรรไกร
1.  การจบักรรไกร





ข้อห้าม

ไม่ควรเกบ็กรรไกรไว้ในกระเป๋า
กางเกง กระโปรง หรือเส้ือเพราะอาจ
ท าให้เกดิอุบัตเิหตุโดยไม่ตั้งใจ 
แต่ควรใส่ซองหรือกระเป๋าคาดเอว
ขณะใช้งาน

เม่ือใช้งานเสร็จไม่ควรอ้ากรรไกรตดักิง่ทิง้ไว้
แต่ให้ลอ็คให้เรียบร้อย และไม่ควรวาง
กรรไกรทิง้ไว้บนพืน้ เน่ืองจากเป็น
เคร่ืองมือขนาดเลก็ที่สังเกตเห็นยากอาจ
เป็นอนัตรายต่อเดก็และสัตว์เลีย้งได้



การดูแลรักษากรรไกรตดัแต่งกิง่
1. หมั่นลับคมกรรไกรตัดก่ิงเป็นคร้ังคราวเพื่อให้

เคร่ืองมือพร้อมใชง้าน กรรไกรท่ีคมจะช่วยผอ่นแรงในการใช้
งาน และสร้างความปลอดภยัไดอี้กทางหน่ึง

2. หลังใช้กรรไกรตัดกิ่งทุกคร้ังควรล้าง หรือเช็ดท า
ความสะอาดเอาคราบสกปรก และคราบยางไมอ้อกทนัที วาง
ผึ่งไวใ้ห้แห้ง จากนั้นฉีดสเปรยห์ล่อล่ืน หรือทาน ้ ามนั ก่อน
น าไปเกบ็เพื่อป้องกนัสนิม



การดูแลรักษากรรไกรตดัแต่งกิง่ (ต่อ)
3. หากน ากรรไกรไปตัดต้นไม้ที่มีแมลงหรือโรค ไม่

ควรน าไปตดัก่ิงตน้อ่ืนต่อทนัที แต่ให้น ามาล้างน ้าให้สะอาด
และเช็ดแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกนัการระบาดไปยงั
ตน้ไมอ่ื้น ๆ ในสวน

4. เคร่ืองมือท่ีท าจากโลหะไม่ว่าจะกรรไกรตัดก่ิง 
กรรไกรตดัหญ้า เล่ือย จอบ เสียม ควรทาน ้ามันเคลือบกัน
สนิมเป็นคร้ังคราวเพื่อยดือายกุารใชง้าน



การดูแลรักษากรรไกรตดัแต่งกิง่ (ต่อ)
5. เม่ือใช้งานเสร็จไม่ควรอ้ากรรไกรตัดกิ่งทิง้ไว้ แต่ให้ล็อค

ให้เรียบร้อย และไม่ควรวางกรรไกรท้ิงไวบ้นพื้น เน่ืองจาก
เป็นเคร่ืองมือขนาดเล็กท่ีสังเกตเห็นยากอาจเป็นอันตรายต่อ
เดก็และสตัวเ์ล้ียงได้

6. เตรียมผ้าผืนเล็กชุบน ้ามัน ใส่ถุงซิปล็อคไวใ้นกล่อง
เคร่ืองมือสวน เม่ือใชอุ้ปกรณ์ต่างๆเสร็จ สามารถน าออกมาทา
เคลือบน ้ามนัก่อนเกบ็ไดท้นัที



การดูแลรักษากรรไกรตดัแต่งกิง่ (ต่อ)
7. ลับใบมีดด้วยกระดาษทรายน ้าเบอร์  1 โดยวาง

กระดาษทรายบนพื้นเรียบแล้วใบใบมีดทางด้านเอียงถูกับ
กระดาษทราย

หลงัใช้งานเสร็จท าความสะอาด
เอาคราบสกปรก  และยางไม้
ออก



ลกัษณะทีด่ีของมีดติดตาต่อกิง่
1.  เป็นแบบที่มีขนาดพอเหมาะสามารถที่จะใช้ติดตากิง่ทีม่ีขนาดเลก็ 

() ได ้หรือใชต่้อก่ิงตน้ตอท่ีมีขนาดโต  (4)  ได้
2.  ใบมีดคมทน  สามารถจะใชง้านไดน้านๆ  โดยไม่ตอ้งสบับ่อยคร้ัง
3.  มีสปริงทีแ่ข็งแรงไม่โยกคลอนเม่ือใชง้าน
4.  ตัวมีดและสปริงแข็งแรง  ไม่โยกคลอนเม่ือใชง้าน
6.  ตวัมีดและสปริงไม่เป็นสนิมและหักเปราะง่าย
7.  มีส่วนประกอบท่ีจะใชง้านครบถว้น
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วธีิการใช้มีดติดตาต่อกิง่  
1.ควรจะใชก้บังานติดตา  ต่อก่ิงและทาบก่ิงเท่านั้น  

ซ่ึงงานดงักล่าวตอ้งการคมมีดท่ีคมพอ  มิฉะนั้นจะท าให้
เฉือนไดไ้ม่เรียบและเซลเน้ือไมช้ ้ามาก  

2.กรณีท่ีก่ิงมีขนาดโตควรใชก้รรไกรช่วยตดัช่วย
ให้การเฉือนท าได้ง่ายข้ึน  และหากจ าเป็นก็ตอ้งทยอย
เฉือน



การใช้มีดติดตา



1. การใช้คมมีด



2.  การใช้ปลายมีด



3.  การใช้โหนกสันมีด 4.  การใช้เขาปลายด้านมีด



การดูแลรักษามีดติดตาต่อกิง่
1.  การรักษาคมมีด แมว้่ามีดติดตาจะอยู่ในสภาพท่ีคมพอ  แต่เม่ือ

ใชไ้ปนานๆ ก็อาจสึกกร่อนและคมท่ือมากข้ึน  จ าเป็นจะตอ้งลบัให้คมอยู่
เสมอ  การลบัมีดติดตาควรปฏิบติัดงัน้ี

- ลบัมีดดว้ยหินอ่อน
- ลบัด้านเดียวโดยเฉพาะดา้นเอียง
- วางใบมีดเอยีงท ามุม  20 กบัหิน
- ลบัใหเ้ต็มหน้ามีด (ความยาวของใบมีด)
- หยดน า้ล้างหินบ่อยๆ  ขณะลบั
- ตรวจใหค้มมีดคมตลอดหน้ามีด (โกนขนท่ีหลงัมือได)้



2.  การรักษาตวัมีด
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่  การรักษาสปริงบงัคบัมีด  โดยหยอดน ้ามัน

บริเวณท่ีเป็นคานบังคับ  และตัวสปริงให้มีการอ่อนตวัและล่ืนพอ
เพราะจะช่วยให้กางใบมีดและพบัเก็บไดง่้าย  อีกทั้งช่วยให้ตวัสปริง
ไม่หกัง่าย

นอกจากน้ีตอ้งระวังไม่ให้ตัวมีดตกบ่อยๆ  ซ่ึงจะท าให้หมุด
ทองเหลืองหลุดและดา้มมีดแยกจากกนัได้

3.  การรักษาเขา จะตอ้งรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีล่ืนและเป็นสัน
บาง  ระวงัอย่าให้มีดตกหรือหล่น  เพราะจะท าให้ปลายเขาหักหรือ
ช ารุดใชก้ารไม่ได ้ ควรขัดปลายเขาให้พอเหมาะด้วยกระดาษทราย
และท าให้ล่ืน  โดยถูกบัใบตองเสมอๆ



อุปกรณ์อ่ืนๆ ในการใช้แทน
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จบการน าเสนอ


