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บทท ี1 
ความรูเ้กยีวกบัเครน

1 คณุสมบตัขิองคนควบคมุเครน (หนา้ 1)

คณุสมบตัขิองคนควบคมุเครนจําแนกตามประเภทของการใชง้านและนําหนักการยกตามทแีสดงไวใ้น ตาราง 1-1

ตาราง 1-1  คณุสมบตัขิองคนควบคมุเครน

นําหนกัการยกและเครน
ประเภทตา่งๆ

5 ตนัหรอืมากกวา่ ไมถ่งึ 5 
ตนัเครน (รวมแบบไรส้าย) เครนขบับนพนื เครนสงัการจากพนื เทลเฟอร์

คณุ
สม
บตั
ิ

ใบอนุญาตสําหรับคนควบคมุเครน/
เดอรร์คิ (รวมเครนบางประเภท) ○ ○ ○ ○ ○

ใบอนุญาตสําหรับคนควบคมุเครน/
เดอรร์คิ (เครนขบับนพนืบาง
ประเภท)

○ ○ ○ ○

หลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะ
สําหรับเครนสงัการจากพนื ○ ○ ○

หลกัสตูรการเรยีนรูพ้เิศษสําหรับ
การใชเ้ครน ○ ○

ผูท้คีวบคมุเครนคอืผูท้มีคีณุสมบตัทิผีา่นการอบรมหลกัสตูรดา้นทกัษะของเครนทํางานตงัพนืตามทอีธบิายไวภ้ายใตก้ฎหมาย
ทเีกยีวขอ้ง และ “อยูใ่นชว่งนําหนักการยกไมน่อ้ยกวา่ 5 ตนัและควบคมุโดยผูป้ฏบิตังิานบนพนืทตีอ้งเดนิไปพรอ้มๆ กบัการ
เคลอืนทขีองนําหนักบรรทกุทลํีาเลยีงดว้ยเครน”

รปูภาพ 1-1 แสดงองคป์ระกอบตา่งๆ ของเครนเหนอืศรีษะ เพอืใชเ้ป็นตวัอยา่งอธบิายถงึเครนทคีวบคมุโดยพนักงานทอียูบ่น
พนือาคารหรอืพนืดนิตามทปีรากฏขา้งตน้ และเป็นผูท้จีะเดนิไปพรอ้มๆ กบันําหนักบรรทกุทเีคลอืนทจีากการยกดว้ยเครน 
เครนลกัษณะนจีะมปีุ่ มกดอยูช่ดุหนงึ (หรอืทเีรยีกวา่ “สวติชค์วบคมุรอกเครน”) ทหีอ้ยจากรอกโดยตรง โปรดทราบวา่ การจบ
หลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะของเครนทํางานจากพนืจะไมไ่ดรั้บใบอนุญาตการทํางานกบัสลงิดว้ย
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รปูภาพ 1-1  เครนสงัการจากพนื

รปูภาพ 1-2 หรอืรปูภาพ 1-3 มแีผงสวติชป์ุ่ มกดทแีขวนลงมาจากตําแหน่งทตีายตวับนคาน เมอืจะใชเ้ครนเหลา่นทํีางาน คน
ควบคมุเครนจะตอ้งเดนิไปพรอ้มกบันําหนักบรรทกุทยีกขนึและเคลอืนทไีปขณะทเีครนขยบั แตใ่นระหวา่งการเลอืนถอยหลงั 
คนควบคมุเครนสามารถบงัคบัเครนไดโ้ดยไมต่อ้งเปลยีนตําแหน่งประจําการไปยงัตําแหน่งทนํีาหนักบรรทกุเคลอืนท ีคน
ควบคมุเครนเหลา่นจีะตอ้งมใีบอนุญาตควบคมุเครน/เดอรร์คิ (รวมถงึเครนสงัการจากพนืในบางรุน่)

นอกจากนัน หากมกีารบงัคบัเครนแบบไรส้ายจากพนื สงิทตีอ้งใชค้อืใบอนญาตควบคมุเครน (ดตูาราง 1-1, *1) ในกรณีของ
การทํางานจากภายในเคบนิปกต ิ(ประเภทการทํางานผา่นแผงควบคมุ)

สวติชค์วบคมุรอกเครน
Messenger wire

คนควบคมุตอ้งเดนิไปพรอ้มกบันําหนัก
บรรทกุทยีกขนึขณะทเีคลอืนททํีาระยะ

รปูภาพ 1-2  เครนขบับนพนืทคีวบคมุผา่น Messenger Wire

สวติชค์วบคมุรอกเครน
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รปูภาพ 1-3  เครนขบับนพนืทคีนควบคมุอยูป่ระจําตําแหน่ง

สวติชค์วบคมุรอกเครน

คนควบคมุตอ้งเดนิไปพรอ้มกบันําหนักบรรทกุ
ทยีกขนึขณะทเีคลอืนททํีาระยะ
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2 คาํจาํกดัความของเครน (หนา้ 3)

คําวา่ “เครน” หมายถงึอปุกรณท์างกล ทไีมใ่ชโ่มบายเครนและเดอรร์คิ (อธบิายไวใ้นรปูภาพ 1-4) ซงึออกแบบมาเพอืใชกํ้าลงั
ยกนําหนักบรรทกุ (ยกเวน้แรงงานคน) และแบกนําหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้ในแนวนอน (รวมถงึการใชแ้รงคน)

รปูภาพ 1-4  คําจํากดัความของเครน

เครนจงึไมไ่ดร้วมอปุกรณท์างกลใดทยีกสนิคา้ดว้ยแรงคนทใีชร้อกโซส่าวมอืเป็นชดุชกัรอกแมอ้ปุกรณท์างกลไดลํ้าเลยีงสนิคา้
ทยีกขนึแลว้ในแนวนอนดว้ยกําลงั (ดรูปูภาพ 1-5, หนา้ 3) แตเ่ครนจะรวมอปุกรณท์างกลททํีาหนา้ทยีกสนิคา้ดว้ยกําลงัแมจ้ะ
เป็นการออกแรงของคนงานเพอืลําเลยีงสนิคา้ทยีกแลว้ไปในแนวนอน

เครอืงจักรตามทนียิามไวด้า้นลา่งมฟัีงกช์นัทคีลา้ยกนั แตไ่มส่ามารถทํางานรว่มกบัคณุสมบตัขิองเครนสงัการจากพนื

ยกนําหนักดว้ยกําลงั

บรรทกุนําหนักทยีกขนึมาในแนวนอน
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2.1 โมบายเครน

“โมบายเครน” หมายถงึหนงึในเครนตา่งๆ เหลา่นทีมีมีอเตอรภ์ายในเครอืงเพอืขบัเคลอืนเครนไปยงัพนืททีไีมไ่ดร้ะบ ุตวัอยา่ง
ของโมบายเครนรวมถงึ: เครนขาแมงมมุ (ดรูปูภาพ 1-6, หนา้ 4), รถเครนบรรทกุนําหนัก (ดรูปูภาพ 1-7, หนา้ 4) และรถ
บรรทกุเครน (ดรูปูภาพ 1-8, หนา้ 4) 

2.2 เดอรร์คิ

เดอรร์คิคอือปุกรณท์างกลทอีอกแบบมาเพอืยกสนิคา้ดว้ยแรงเครอืงกล มเีสายกหรอืบมู และทํางานไดด้ว้ยลวดสลงิทตีดิ
ตงัมอเตอรไ์วแ้ยกตา่งหาก โดยทวัไป เดอรร์คิแบง่ในเชงิโครงสรา้งออกเป็นกาย เดอรร์คิและเดอรร์คิขาสงู (ดรูปูภาพ 1-9, 
1-10, หนา้ 5)

3 คาํศพัทท์างเทคนคิทเีกยีวขอ้งกบัเครน (หนา้ 5)

3.1 นําหนกัการยก (มวล)

คําวา่ “นําหนักการยก” หมายถงึนําหนักบรรทกุสงูสดุทอีาจวางบนเครนโดยพจิารณาจากโครงสรา้งหรอืรปูแบบและวสัดทุใีช ้
นําหนักการยกประกอบดว้ยนําหนักของอปุกรณเ์สรมิชกัรอกของเครน

อปุกรณเ์สรมิชกัรอก

นําหนักการยก

พกิดัโหลด

รปูภาพ 1-5 นําหนักการยก, พกิดัโหลด
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3.2 พกิดัโหลด (มวล)

คําวา่ “พกิดัโหลด” หมายถงึนําหนักทเีหลอืหลงัจากหกันําหนักของตะขอ ตะกรา้ขดุ หรอือปุกรณเ์สรมิชกัรอกอนืๆ จากนํา
หนักการยก พกิดัโหลดในความหมายทเีฉพาะเจาะจงคอื นําหนักบรรทกุสทุธสิงูสดุทสีามารถหอ้ยกบัตะขอของเครนได ้ซงึ
โดยปกตแิลว้ พกิดัโหลดจะแสดงบนป้ายทอียูบ่นเครนหรอืบล็อกตะขอของเครน

ประเด็นทตีอ้งการกลา่วถงึคอื พกิดัโหลดไมไ่ดแ้ทนคา่คงทคีา่ใดคา่หนงึของเครนบางประเภททอีอกแบบมาโดยใหนํ้าหนัก
บรรทกุสทุธสิงูสดุทอีนุญาตแตกตา่งกนัตามปัจจัยตา่งๆ เชน่ ตําแหน่งของรถลากหรอืมมุของเสาตงั ดงันัน กอ่นทํางานกบั
เครน คณุตอ้งตรวจสอบพกิดัโหลดและชว่งการทํางานกอ่น

นําหนักของอปุกรณเ์สรมิชกัรอก

นําหนักการยก

พกิดัโหลด

รัศมกีารทํางาน

นํา
หนั
กบ
รร
ทกุ
สา
มา
รถ
ยก
ได

 ้(ม
วล

)

รปูภาพ 1-6 พกิดัโหลด (มวล)

3.3 พกิดัความเร็ว

คําวา่ “พกิดัความเร็ว” หมายถงึความเร็วสงูสดุทเีครนอาจทํางาน เชน่ ทําการเคลอืนทเีชน่ ยก เลอืนถอยหลงั เคลอืนททํีาระยะ 
หรอืเพอืแกวง่โดยมพีกิดัโหลดอยูบ่นอปุกรณเ์สรมิชกัรอก

3.4 รอก (หรอืเครอืงยก)

คําวา่ “รอก” หมายถงึเครอืงกลทแีบกรับนําหนักบรรทกุและเคลอืนทแีนวนอนไปตามคานของเครน ทงัรอก รวมถงึอปุกรณ์
ชกัรอกและวนรอบทตีดิตงัเรยีกวา่ “แครบโทรลเลย”์ หรอืสนัๆ วา่ “แครบ” และ “เครอืงยก” คอืรอกทรีวมอยูใ่นตวัขนาดเล็ก
กะทดัรัด รอกบางแบบมเีฉพาะฟังกช์นัการยก
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3.5 ชว่งหา่ง

คําวา่ “ชว่งหา่ง" หมายถงึระยะหา่งในแนวนอนระหวา่งจดุกงึกลางของรางวงิ (ดรูปูภาพ 1-7)

รปูภาพ 1-7  ชว่งหา่ง

3.6 ความสงูการยก

คําวา่ “ความสงูการยก” หมายถงึระยะหา่งมผีลระหวา่งระยะจํากดัดา้นบนและดา้นลา่งทอีปุกรณเ์สรมิชกัรอก เชน่ ตะขอและ
ตะกรา้ขดุสามารถยกขนึหรอืลดลงได ้(ดรูปูภาพ 1-8)

3.7 ยนืออก

คําวา่ “ยนืออก” หมายถงึระยะหา่งแนวนอนระหวา่งปลายสดุของตะขอและกงึกลางของรางวงิ (ดรูปูภาพ 1-8)

รปูภาพ 1-8  ความสงูการยกและยนืออก

ชว่งหา่ง

ยนืออก

สวติชค์วบคมุรอกเครน

ขดีบน

ขดีลา่ง

ชว่งหา่ง

ยก
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3.8 รศัมกีารทาํงาน

“รัศมกีารทํางาน” หมายถงึระยะหา่งแนวนอนระหวา่งศนูยก์ลางของการหมนุของเครนแบบเสาตงัและศนูยก์ลางของอปุกรณช์กั
รอกของเครนดงักลา่ว รัศมกีารทํางานยงัมอีกีชอืหนงึวา่ “รัศมกีารแกวง่” โดยเพดานจํากดัทใีหญท่สีดุเรยีกวา่ “รัศมกีารทํางาน 
(หรอืการแกวง่) สงูสดุ” และเพดานจํากดัทเีล็กทสีดุเรยีกวา่ “รัศมกีารทํางาน (หรอืการแกวง่) ตําสดุ”

รปูภาพ 1-9 รัศมกีารทํางาน

3.9 การขยบัทลีะนอ้ย

“การขยบัทลีะนอ้ย” หมายถงึวธิดํีาเนนิการเพอืเลอืนนําหนักบรรทกุทยีกแลว้ทลีะนดิๆ ดว้ยการกดปุ่ มทอียูบ่นสวติชค์วบคมุรอก
เครนเพอืเรมิและหยดุเครนซาํไปซาํมา

3.10 การใชส้ลงิ (รปูภาพ 1-16, หนา้ 8)

“การใชส้ลงิ” หมายถงึการใชล้วดสลงิ โซ ่และ/หรอืเฟืองสลงิอนืๆ เพอืยดึนําหนักบรรทกุเขา้กบัหรอืการลําเลยีงนําหนักบรรทกุ
ออกจากอปุกรณเ์สรมิชกัรอกของเครน

3.11 ยกออก

คํานหีมายถงึการเคลอืนทเีพอืยกนําหนักบรรทกุขนึจากบล็อกหมอนรองเพยีงเล็กนอ้ย หยดุทนัททียีกนําหนักบรรทกุขนึจากพนื
แลว้ และตรวจสอบวา่นําหนักบรรทกุทรงตวัไดด้ ีและเฟืองสลงิมคีวามปลอดภยั

รัศมกีารทํางาน (หรอื
การแกวง่) ตําสดุ

รัศมกีารทํางาน (หรอื
การแกวง่) สงูสดุ
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4 การเคลอืนทขีองเครน (หนา้ 8)

เครนเคลอืนทใีนลกัษณะตอ่ไปนขีณะทยีกนําหนักบรรทกุและเคลอืนยา้ยไปยงัสถานททีตีอ้งการ

4.1 การยกขนึและการลดลง

นคีอืการเคลอืนทขีนึและลงของนําหนักบรรทกุ การยกขนึหมายถงึการเคลอืนทขีองเครนเพอืยกนําหนักบรรทกุขนึดว้ยการมว้น
ลวดสลงิบนกวา้น สว่นการลดลงคอืการเคลอืนทใีนทศิทางยอ้นกลบัเพอืลดนําหนักบรรทกุลงดว้ยการคลายลวดสลงิออกจาก
กวา้น

4.2 การทาํวงรอบ

การทําวงรอบคอืการเคลอืนทขีองเครนเพอืเลอืนรอกของเครนไปตามคาน
คํานยีงัหมายถงึการเคลอืนทขีองเครอืงยกของเครนตดิผนังไปตามเสาตงัแนวนอน และของเครอืงยกไปตามรางเทลเฟอร ์

4.3 การเคลอืนทเีพอืทาํระยะ

การเคลอืนทเีพอืทําระยะหมายถงึการเคลอืนทขีองเครนทงัชดุไปตามทางเดนิ โดยมากมกัเป็นการเคลอืนทใีนทศิทางทตีงัฉาก
กบัรางเดนิวงรอบ การเคลอืนทขีองเครนตดิผนังไปตามผนังยงัเรยีกวา่ “การเคลอืนทเีพอืทําระยะ” อกีดว้ย

การยกขนึ, การลดลง การเคลอืนทเีพอืทําระยะ

การทําวงรอบ

รปูภาพ 1-10 การยกขนึ การลดลง การทําวงรอบ และการเคลอืนที
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4.4 การปรบับมูขนึหรอืลงและมมุของเสาตงั

การเคลอืนทขีองเสาตงัในทศิทางทเีพมิมมุของเสาตงั (มมุระหวา่งเสน้กงึกลางของเสาตงัและระนาบในแนวนอน) เรยีกวา่ 
“การยกหรอืการเลอืนเสาตงัขนึ” ขณะทกีารเลอืนสูม่มุของเสาตงัทเีล็กนอ้ยเรยีกวา่ “การลดลงของเสาตงั”

4.5 การแกวง่

การแกวง่หมายถงึการหมนุของเสาตงั บมูหรอืสว่นประกอบอนืๆ ทคีลา้ยกนัของเครนพรอ้มกบัสว่นปลายทยีดึอยูก่บัทหีรอืพรอ้ม
กบัจดุศนูยก์ลางของการหมนุททํีาหนา้ทเีป็นแกน

รปูภาพ 1-11 การปรับบมูขนึหรอืลงและการแกวง่

การยกหรอืการยกเสาตงัขนึ

การลดเสาตงัลง

ศนูยก์ลางของ
การหมนุ

มมุของเสาตงั

การแกวง่

เสาตงั
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4.6 ชว่งการทาํงาน 

คําวา่ “ชว่งการทํางาน” หมายถงึระยะภายในทเีครนหรอือปุกรณช์กัรอกอนืๆ สามารถยา้ยสนิคา้ (พนืททีแีรเงา) ดว้ยการใช ้
การเคลอืนทหีลายๆ แบบทมีรีวมกนั (การทําวงรอบ การเคลอืนทเีพอืทําระยะ การแกวง่ เป็นตน้) รปูท ี1-12 แสดงตวัอยา่ง

รปูภาพ 1-12 การเคลอืนทขีองเครนและชว่งการทํางาน

เทลเฟอร์ เทลเฟอร์

a
a

a a
a

aaa

b b

b

b

c

cc

b
c

ชว่งการทํางาน

รางเคลอืนทเีพอืทําระยะ 
(รางถอยหลงัในเทลเฟอร)์

a: การทําวงรอบ
b: การเคลอืนทเีพอืทําระยะ
c: การแกวง่

เครนเหนอืศรีษะ บรดิจเ์ครน

เครนตดิผนัง

เครนแบบเสาตงัทไีมม่กีารเคลอืนที เครนตดิผนัง
เครนตดิผนัง

a + b a + b
a + b

c + การปรับบมูขนึลงหรอื
แขนกระดกปรับระดบั

a + c
a + b + c

b + c
b + c + การปรับบมูขนึลงหรอื

แขนกระดกปรับระดบั

เครนแบบเสาตงัประเภท
เคลอืนททํีาระยะ

a + c
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5 ความปลอดภยัและอปุกรณเ์ตอืนสาํหรบัเครน (หนา้ 32)

ใหดํ้าเนนิการดว้ยความปลอดภยัและน่าเชอืถอืตลอดเวลาเมอืทํางานกบัเครน โดยตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรอืงความสามารถ
ตามทกํีาหนดไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะ (พกิดัโหลด ความสงูการยก เป็นตน้) รวมทงัตอ้งใหค้วามสําคญัเป็นพเิศษกบัสภาพทอียู่
รายลอ้ม และใชเ้ครนใหเ้หมาะสมและตรงตามศกัยภาพของเครน เครนมอีปุกรณน์ริภยัหลายชนดิตดิตงัมาดว้ย ทงัยงัมอีปุกรณ์
แจง้เตอืนและอปุกรณเ์สรมิทจํีาเป็นเพอืรับประกนัวา่จะใชเ้ครนไดอ้ยา่งปลอดภยั ควรตรวจสอบอปุกรณนริภยัและอปุกรณแ์จง้
เตอืนเหลา่นเีป็นประจําเพอืการทํางานไดโ้ดยไมม่ขีอ้ผดิพลาดเมอืเกดิความจําเป็น กอ่นใชเ้ครน คนควบคมุเครนตอ้งตรวจสอบ
และทดสอบอปุกรณน์ริภยัทงัหมดของเครนอยา่งละเอยีด เพอืการทํางานไดโ้ดยไมม่ขีอ้ผดิพลาดเมอืเกดิความจําเป็น

5.1 อปุกรณป้์องกนัลวดสลงิพนัเกนิ (หนา้ 33)

อปุกรณป้์องกนัลวดสลงิพันเกนิจะหยดุการทํางานของอปุกรณช์กัรอกโดยอตัโนมตัเิมอือปุกรณย์กมาจนถงึระดบัความสงูที
กําหนดไว ้เพอืป้องกนัเหตกุารณท์อีาจเกดิขนึ ไมว่า่จะเป็นการชนกนัของอปุกรณเ์สรมิชกัรอกและองคป์ระกอบทางกลหรอื
ทางโครงสรา้งของเครน หรอืลวดสลงิขาดเพราะลวดสลงิมว้นมากเกนิไป โดยทวัไป อปุกรณท์คีวบคมุดว้ยลมิติสวติชแ์บง่
ออกเป็นสองประเภท โดยชนดิแรกเป็นแบบททํีางานโดยตรงและอกีชนดิหนงึทํางานทางออ้ม 

กฎหมายทเีกยีวขอ้งกําหนดไวว้า่ เมอืบล็อกตะขอหยดุทํางานเมอืใชล้มิติสวติช ์ระยะหา่งระหวา่งดา้นบนสดุของบล็อกตะขอ
และดา้นลา่งของสว่นประกอบของเครน เชน่ กวา้น รอกและโครงของรอกตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 50 มม. หากลมิติสวติชเ์ป็นแบบที
ทํางานโดยตรง และไมน่อ้ยกวา่ 250 มม. หากสวติชเ์ป็นแบบททํีางานทางออ้ม 
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อปุกรณป้์องกนัลวดสลงิพนัเกนิชนดิททีาํงานโดยตรง (รปูภาพ 1-68, 1-69, 
หนา้ 34)

ขอ้เสยีของอปุกรณน์คีอื ไมส่ามารถควบคมุขณะลดระดบัลงไดเ้นอืงจากระบบนสีงัการโดยตรงผา่นบล็อกตะขอ ดว้ยเหตนุจีงึ
จําเป็นตอ้งเตรยีมลมิติสวติชอ์กีหนงึชดุไวค้วบคมุความสงูในการลดระดบั

รปูภาพ 1-13 ลมิติสวติช์

รปูภาพ 1-14  กลไกการทํางานของลมิติสวติชค์วบคมุชว่งบนลา่งสําหรับบล็อกโซไ่ฟฟ้า

ลวด

ลมิติสวติชแ์บบมคีนัโยก

บล็อกตะขอ

50 มม. ขนึไป

โครงรถ
กลอ่งสวติช์

รอก

ลมิติสวติช์

กา้นควบคมุ
ลวดสลงิ

บล็อกตะขอ

ลวดสลงิใชง้าน

นําหนัก

นําหนักของ
คนัโยกใชง้าน

ลวดสลงิยก

50 มม. ขนึไป
ปลายดา้นลา่งของโครง

รอก

คนัโยก

ลมิติสวติชแ์บบนําหนัก

ตะขอ

กา้นควบคมุ

สต็อปเปอร์

สปรงิ

ตะขอ

ลมิติสวติช์

สลกัคนัโยก
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5.2 อปุกรณป้์องกนันําหนกัเกนิ (หนา้ 35)

เครนแบบเสาตงัอาจคะมําลงมาไดห้ากนําหนักบรรทกุขนาดใหญไ่มส่มดลุและไมม่ชีว่งการทํางาน
วธิป้ีองกนัอบุตัเิหตทุเีกดิจากการบรรทกุนําหนักเกนิคอืการมขีอ้กําหนดใหต้ดิตงัอปุกรณป้์องกนันําหนักเกนิเขา้กบัเครนแบบ
เสาตงั อปุกรณป้์องกนันจีะสง่เสยีงเตอืนหากตรวจพบวา่นําหนักบรรทกุมนํีาหนักเกนิความจทุกํีาหนด และหยดุรอกทกํีาลงั
เคลอืนทใีนทนัท ีอยา่งไรกด็ ีสําหรับเครนแบบเสาตงัในประเภทตอ่ไปนนัีน ไดรั้บอนุญาตใหนํ้ามาใชไ้ดโ้ดยไมต่อ้งใชอ้ปุกรณท์ี
มฟัีงกช์นั “สต็อปเปอร”์ ทกีลา่วถงึขา้งตน้ แตจํ่าเป็นตอ้งมรีะบบการตรวจจับนําหนักเกนิ (เชน่ เครอืงหมายหรอืการแจง้เตอืน): 
เครนแบบเสาตงัทมีคีวามสามารถไมเ่กนิ 3 ตนั โดยมมุและความยาวของเสาตงัตอ้งคงท ีหรอืเครนแบบเสาตงัทมีคีวามสามารถ
ทกํีาหนดคงที

5.3 อปุกรณแ์จง้เตอืน (หนา้ 36)
ลําโพงบซัเซอร ์เครอืงวทิยตุดิตามตวั กระดงิหรอือปุกรณอ์นื ตามความเหมาะสม จะถกูกําหนดใหใ้ชเ้ป็นอปุกรณแ์จง้เตอืน
สําหรับเครน โดยเฉพาะเมอืตดิตงัอปุกรณห์ลายชนดิบนรางวงิรางเดยีวกนั เรามกัจะตติดงัอปุกรณแ์จง้เตอืนไวเ้พอืป้องอปุกรณ์
เหลา่นชีนกนัเอง
วธิใีชอ้ปุกรณแ์จง้เตอืนแบง่ออกเป็นสองวธิ:ี

● ใชส้วติชค์วบคมุรอกเครนทมีปีุ่ มแจง้เตอืน และคนขบัสามารถทําการแจง้เตอืนในจดุใดกไ็ดท้ตีนเองตอ้งการ (เชน่ เรมิตน้
เลอืนเครนแบบวงรอบหรอืเคลอืนทเีพอืทําระยะ) (ดรูปูภาพ 1-75, หนา้ 37)

● วธิกีารสง่เสยีงเตอืนโดยอตัโนมตัดิว้ยการแยกการดําเนนิการเฉพาะและเวลาในหนงึวงรอบ เชน่ การชกัรอก การเคลอืนท ี
การเคลอืนทเีพอืทําระยะและการลดระดบัลง (เชน่ สง่เสยีงเตอืนเฉพาะในตอนททํีาวงรอบ)

5.4 ตะขอเซฟต ี(รปูภาพ 1-76, 1-77, หนา้ 37)

“ตะขอเซฟต”ี หมายถงึอปุกรณท์ป้ีองกนัไมใ่หล้วดสลงิลนืจนหลดุออกจากตะขอ และตอ้งนํามาใชเ้มอืยกนําหนักบรรทกุ 
“ตะขอเซฟต”ี แบง่ออกเป็นสองแบบคอืแบบสปรงิและแบบใชนํ้าหนัก

5.5 อปุกรณล์ดแรงกระแทกของขอบรางวนรอบ (หนา้ 37)

มขีอ้กําหนดใหต้อ้งตดิตงัอปุกรณล์ดแรงกระแทกหรอืตวัหยดุลอ้ไวท้ปีลายสดุทงัสองดา้นของรางวนรอบ หรอืตําแหน่งทใีกล ้
เคยีงกนัเพอืป้องกนัไมใ่หเ้ครนตกราง (ดรูปูภาพ 1-78, 1-79, 1-80, หนา้ 38)

5.6 อปุกรณล์ดแรงกระแทกของขอบรางเคลอืนททีาํระยะ (หนา้ 38)

วธิป้ีองกนัเครนหลดุออกจากปลายรางเคลอืนททํีาระยะ คอืการตดิตงัอปุกรณล์ดแรงกระแทก วสัดลุดแรงกระแทกหรอืตวัหยดุ
ลอ้ ตามทกํีาหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยั (ดรูปูภาพ 1-80, 1-81, หนา้ 38)
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5.7 อปุกรณน์ริภยัป้องกนัการมว้นของลวดสลงิ (หนา้ 39)

มขีอ้กําหนดใหเ้ครนไมว่า่จะเป็นแบบใด ทใีชก้ลางแจง้ และอาจตอ้งเจอกบัลมแรงทมีคีวามเร็วลมสงูสดุเกนิ 30 เมตรตอ่วนิาท ี
ตอ้งตดิตงัพรอ้มกบัอปุกรณน์ริภยัป้องกนัการมว้นของลวดสลงิ หรอืมาตรการทมีปีระสทิธภิาพแบบอนืๆ เพอืป้องกนัไมใ่หเ้ครน
เขยอืนตามแรงลม โดยเฉพาะในระหวา่งทเีกดิพาย ุ“สมอ” และ “แคลม้ป์ยดึราง” คอือปุกรณท์ใีชก้นัมากทสีดุเพอืป้องกนัไมใ่ห ้
เครนลม้ ในกรณีททํีาการเคลอืนยา้ยนําหนักบรรทกุขณะทยีดึเครนไวด้ว้ยแคลม้ป์ยดึรางหรอืสมอ นําหนักบรรทกุขนาดใหญจ่ะ
อยูบ่นมอเตอร ์เครนบางแบบมตีวัล็อกไฟฟ้าทจีะทํางานขณะทยีดึเครนไวแ้ละป้องกนัเครนเคลอืนทไีปขา้งหนา้

แคลมป์ยดึราง

อปุกรณน์ป้ีองกนัไมใ่หร้างวงิเผชญิกบัแรงลมขณะทเีครนกําลงัทํางาน มกีารป้องกนัไมใ่หเ้ครนลม้ไดด้ว้ยการใชแ้รงเสยีดทาน
โดยประกบฝังบนของรางวงิในตําแหน่งทตีอ้งการบนทางวงิ หรอืกดเขา้กบัดา้นหนา้ของสว่นหวัของรางวงิ ดงันัน หากคาด
วา่จะเกดิลมกรรโชกแรง สงิทจํีาเป็นตอ้งทําคอืปรับตําแหน่งเครนมาไวท้ตํีาแหน่งจอดพักบนรางวงิและยดึใหแ้น่นดว้ยสมอ 
(ดรูปูภาพ 1-84, หนา้ 40)

สมอ

อปุกรณน์นํีามาใชป้้องกนัทางวงิของเครนกลางแจง้เมอืมแีนวโนม้วา่เครนอาจลม้ไดเ้นอืงจากพายหุรอือนืๆ เมอืเครนหยดุ
ทํางาน การตดิตงัขายดึทเีป็นแถบยาว (แผน่สมอ) ณ ตําแหน่งยดึทตีายตวัของรางวงิบนฐานทมีนัคงจะชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้ครน
ลม้ได ้(ดรูปูภาพ 1-85, หนา้ 40)
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5.8 อปุกรณน์ริภยัอนืๆ (อปุกรณป้์องกนัการชน, หนา้ 40)

กฎหมายทนํีามาใชกํ้าหนดใหเ้ครนสองตวัขนึไปตอ้งตดิตงับนรันเวยเ์ดยีวกนั ทงัยงัตอ้งมอีปุกรณล์ดแรงกระแทกหรอืบฟัเฟอร์
ทปีลายสดุของเครนแตล่ะตวัทหีนัหนา้เขา้หากนั นอกจากวธิกีารป้องกนัแบบนแีลว้ เครนบางประเภทจะมาพรอ้มกบัอปุกรณ์
พเิศษเพอืป้องกนัการชนกนั ดงัน ี(ดรูปูภาพ 1-86, 1-87, 1-88, หนา้ 41)

6 ระบบเบรกของเครน (หนา้ 42)

เบรกคอืองคป์ระกอบทสํีาคญัของเครนทจีะหยดุมอเตอรแ์ละประคองนําหนักบรรทกุไวใ้นสถานททีตีอ้งการโดยใชห้ลกัของแรง
เสยีดทาน

เบรกของอปุกรณช์กัรอกมแีรงเบรก 1.5 เทา่ของแรงชกัรอก เบรกสําหรับการทําวงรอบและสําหรับการเคลอืนทมีกัจะมแีรงเบรก
ไมถ่งึ 100% เมอืเทยีบกบัแรงบดิของมอเตอร์

เพอืรับประกนัถงึความปลอดภยั ตอ้งออกแบบเครนเพอืใหร้ะบบเบรกทํางานเสมอเมอืเครนอยูก่บัท ีหรอือาจพดูไดว้า่ เบรกจะ
ถกูปลดออกเฉพาะเมอืมอเตอรทํ์างาน

6.1 ระบบเบรกของเครนทมีแีครบโทรลเลย ์(หนา้ 42)

เครนทมีาพรอ้มกบัแครบโทรลเลยม์กัจะใชร้ะบบเบรกแมเ่หล็กไฟฟ้าเพอืหยดุการเคลอืนทขีองเครอืงยก และใชร้ะบบเบรกไฮ
ดรอลกิไฟฟ้าเพอืควบคมุความเร็ว เบรกหนงึในสองลกัษณะน ีรวมถงึดสิกเ์บรก นยิมนํามาใชเ้พอืขบัเคลอืนแบบวงรอบและ
แบบไดร้ะยะ

แมเ่หล็กไฟฟ้า

รปูภาพ 1-15 ระบบเบรกแมเ่หล็กไฟฟ้า (เบรกแมเ่หล็ก)

อปุกรณไ์ฮดรอลกิ

รปูภาพ 1-16 เบรกททํีางานดว้ยระบบไฮดรอลกิควบคมุดว้ยไฟฟ้า
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ดสิก์

ดสิกเ์บรกททํีางานดว้ยระบบไฮดรอลกิ ดสิกเ์บรกททํีางานดว้ยแมเ่หล็กไฟฟ้า

รปูภาพ 1-17 ดสิกเ์บรก

6.2 ระบบเบรกของเครนทมีเีครอืงยก (หนา้ 44)

เครนแบบทมีเีครอืงยกจะตดิตงัมาพรอ้มกบัระบบเบรกททํีางานดว้ยแมเ่หล็กไฟฟ้าโดยตรงทรีวมอยูใ่นเพลามอเตอร ์หรอืระบบ
เบรกทใีชแ้รงดงึของโรเตอรแ์ละสเตเตอรเ์พอืใช/้คายเบรกรองรับการเคลอืนทขีองเครอืงยก การทําวงรอบและการเคลอืนที
เพอืทําระยะ

● เบรกททํีางานดว้ยแมเ่หล็กไฟฟ้าและมบีานพับ

กา้นเบรก
สกรปูรับ สปรงิ

เฟืองมอเตอร์

เกราะ

ลอ้เบรก
แผน่เบรก

บานพับ

ชดุเบรก

สว่นหุม้
แกนเหล็กทยีดึอยูก่บัที
คอยลแ์มเ่หล็ก

แกนเหล็กทเีคลอืนทไีด ้

รปูภาพ 1-18 เบรกททํีางานดว้ยแมเ่หล็กไฟฟ้าและมบีานพับ
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● เบรกททํีางานดว้ยแมเ่หล็กไฟฟ้า

สเตเตอร์
เกราะ
แผน่ดา้นบน

ดสิกเ์บรก

โรเตอร์ สปรงิเบรก

คอยลเ์บรก

รปูภาพ 1-19 เบรกททํีางานดว้ยแมเ่หล็กไฟฟ้า

● โคนเบรก

โรเตอร์

สเตเตอร์

ฝาครอบมอเตอร์

ไหลเ่บรก

ดรัมเบรก

โรเตอรด์งึ

สปรงิเบรก

รปูภาพ 1-20  โคนเบรก
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บทท ี2 
การทาํงานและการตรวจสอบเครนสงัการจาก
พนื

1 คณุสมบตัขิองเครนสงัการจากพนื (หนา้ 47)

เครนสงัการจากพนืจะยก ทําวงรอบ เคลอืนททํีาระยะและเคลอืนไหวในลกัษณะอนืๆ ผา่นทางชดุสวติชป์ุ่ มกดทรีูจั้กในชอื 
“สวติชค์วบคมุรอกเครน” ทหีอ้ยลงมาจากรอกหรอืแครบโทรลเลย ์เมอืเปรยีบเทยีบกบัเครนทคีวบคมุจากแค็บ ซงึจะถกูควบคมุ
จากแค็บของผูป้ฏบิตังิาน จะพบวา่เครนสงัการจากพนืมคีณุสมบตัติา่งๆ ดงันี

● เครนสงัการจากพนืใชง้านไดง้า่ยกวา่

● ผูป้ฏบิตังิานสามารถควบคมุเครนจากพนื จงึหาจดุประจําการไดง้า่ยๆ 

● ผูป้ฏบิตังิานสามารถใชส้ญัญาณและอนืๆ เพอืสอืสารกบัคนดแูลสลงิไดอ้ยา่งน่าพอใจ

● ผูป้ฏบิตังิานสามารถทํางานอนืควบคูไ่ปดว้ย

a: ใชง้านงา่ย

b: หาจดุประจําการไดง้า่ยๆ

c: สอืสารไดอ้ยา่งน่าพอใจกบัคนงานคนอนืๆ

d: ทํางานอนืๆ ควบคูไ่ปดว้ย

รปูภาพ 2-1 ขอ้ดขีองเครนสงัการจากพนื (เมอืเทยีบกบัเครนทคีวบคมุจากแค็บ)
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อบุตัเิหตขุองเครนสงัการจากพนืเพมิขนึ ซงึสาเหตเุกดิจาก:

● เครนเหลา่นสีว่นใหญม่กัตดิตงัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มการทํางานทผีูป้ฏบิตังิานสามารถใชไ้ดอ้ยา่งงา่ยดายและเครนพรอ้มใช ้
งาน (ดรูปูภาพ 2-2, หนา้ 48)

● ผูป้ฏบิตังิานทไีมม่คีณุสมบตัเิหมาะสมสามารถควบคมุเครนไดง้า่ยๆ โดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

● การมอบหมายงานจัดการความผดิพลาดใหก้บัคนอนืทําไดง้า่ยๆ เพราะมผีูป้ฏบิตังิานกบัเครนลกัษณะนหีลายคน

● เกดิอบุตัเิหตไุดง้า่ยเนอืงจากผูป้ฏบิตังิานอยูใ่กลก้บันําหนักบรรทกุ

● บางครังผูป้ฏบิตังิานไดรั้บมอบหมายใหทํ้าหนา้ทชีกัรอกนําหนักบรรทกุทจีะยก และตอ้งควบคมุเครนดว้ย

● ความสนใจหลกัอยูท่กีารชกัรอกนําหนัก จงึเกดิขอ้ผดิพลาดไดง้า่ย เชน่ กดผดิปุ่ ม

● ผูป้ฏบิตังิานบางครังอาจตอ้งทําหนา้ทคีวบคมุเครน และสลงิเป็นงานพว่งไปดว้ยขณะทยีงัตอ้งรับผดิชอบงานหลกัอยู ่
(เชน่ งานเชอืม งานประกอบหรอืงานเครอืงจักร)

● ยากทจีะมทีกัษะในการควบคมุเครนเนอืงจากการควบคมุเครนไมใ่ชง่านหลกั

● ไมส่ามารถระบตุวัผูรั้บผดิชอบไดใ้นหลายๆ กรณี และปัญหาการควบคมุดแูลความปลอดภยัและการใหบ้รกิารบํารงุรักษา
จงึเกดิขนึไดง้า่ย
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2 วธิใีชเ้ครนสงัการจากพนืใหป้ลอดภยั (หนา้ 48)
● ศกึษาวธิใีชเ้ครนใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

● มคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมายทนํีามาใชแ้ละแนว
ทางเบอืงตน้

● เขา้ใจสมรรถนะของเครนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
การประชมุ
กอ่นเรมิการ
ทํางาน

เพอืนรว่มงาน

● รูว้า่ตนเองทําหนา้ทเีป็นคนควบคมุเครน ● ผูท้รัีบผดิชอบงาน
สลงิ

● ฝึกอบรมอยูเ่สมอเพอืปรับปรงุทกัษะการทํางาน ● คนดแูลสลงิ

● ศกึษาหาความรูเ้รอืงงานสลงิ ● คนใหส้ญัญาณ

คนควบคมุเครน

การจัดการ

แนวทาง รายงาน

การศกึษา รายงานสภาพของอปุกรณ์ ขอ้มลูของอปุกรณ์

คําแนะนํา

ผูด้แูลเครน คําแนะนํา เจา้หนา้ทงีานบาํรงุรกัษา
● การดแูลความปลอดภยัขณะทใีชเ้ครน

● การบํารงุรักษาเครน
● การควบคมุดแูลขณะทใีชเ้ครน รายงาน

รปูภาพ 2-2  หนา้ทขีองแตล่ะคนทรัีบผดิชอบ

เครนทํางานโดยทํางานรว่มกบัสลงิ ทงัคนดแูลสลงิและคนใหส้ญัญาณมกัไดรั้บผลกระทบหากเกดิอบุตัเิหตทุางอาชพีขนึมา 
อบุตัเิหตเุหลา่นสีว่นใหญม่สีาเหตมุาจากมาตรการรักษาความปลอดภยัขณะทํางานสลงิทมีอียูไ่มเ่พยีงพอ เชน่ ขนัตอนการสลงิ
ไมเ่หมาะสมและเฟืองสลงิชาํรดุเสยีหาย ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว คนควบคมุเครนจงึควรมคีวามรูเ้รอืงงานสลงิพอสมควร และหมนั
จัดประชมุรว่มกบัคนงานทเีกยีวขอ้ง เชน่ คนดแูลสลงิและคนใหส้ญัญาณเพอืพดูถงึลกัษณะของการสลงิทปีลอดภยัเพอืป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บในระหวา่งใชเ้ครน
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3 กฎการทาํงานเบอืงตน้สาํหรบัการควบคมุเครนสงัการจากพนื (หนา้ 50)

(1) ตอ้งควบคมุเครนใหเ้หมาะสมตรงตามความรูค้วามเขา้ใจอยา่งถอ่งแทท้งัในเรอืงประสทิธภิาพและระบบการทํางานของ
เครน

● ศกึษาคูม่อืแนะนําการใชง้านและคําแนะนําในการใชง้านโดยผูผ้ลติจนเขา้ใจอยา่งทะลปุรโุปรง่

● ปฏบิตัติามมาตรฐานการทํางานหากมกีารกําหนดมาตรฐานดงักลา่วไว ้

(2) ตรวจสอบสภาพของอปุกรณต์า่งๆ ภายในสถานททํีางานเพอืรับประกนัถงึความปลอดภยัขณะใชเ้ครน

(3) สวมชดุทํางานเฉพาะทกํีาหนดไว ้

● สวมรองเทา้นริภยัทแีข็งแรงพรอ้มตดิแผน่กนัลนื

● ใชแ้ล็คกงิ ปลอกขาหรอือปุกรณห์ุม้แบบอนืรัดตรงชายกางเกงใหแ้น่น

● สวมเสอืแจ็คเกต็แขนยาวและกลดักระดมุหรอืเกยีวขอไวใ้หแ้น่นเสมอ

● หา้มสวมเสอืผา้เปียกทอีาจทําใหค้ณุเสยีงถกูไฟดดูได ้

● สวมถงุมอืทํางานทแีหง้และสะอาด
ถงุมอืจะชว่ยป้องกนัไมใ่หค้ณุถกูไฟดดูหากไฟรัวจากสายของสวติชค์วบคมุรอกเครน

● สวมหมวกนริภยัหรอืหมวกกนัน็อคเพอืป้องกนัศรีษะจากของทหีลน่จากเครน

หมวกนริภยั

ถงุมอืทํางาน

รองเทา้นริภยั รัดชายกางเกงใหแ้น่น

ตอ้งตดิกระดมุตรงชาย
กางเกงไวต้ลอดเวลา

สวมเสอืแจ็คเกต็แขนยาว

รปูภาพ 2-3 ชดุทํางาน
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(4) กฎเกณฑค์วามปลอดภยัสําหรับคนเดนิเทา้

● เมอืเคลอืนยา้ยจากทหีนงึไปอกีทหีนงึภายในโรงงาน ใหใ้ชเ้สน้ทางทกํีาหนดไวเ้ฉพาะ

● มองหาป้ายแสดงความปลอดภยัและปฏบิตัติามคําแนะนําทอียูบ่นป้าย

● เมอืเขา้ประจําทบีนเครน ใหใ้ชอ้ปุกรณเ์ฉพาะทกํีาหนดไวเ้พอืทําการยกขนึและลดระดบัลง

● หา้มขนึเครนในขณะทเีครนกําลงัทํางาน

● หา้มวงิไปตามพนืทอีนัตรายตา่งๆ เชน่ทางเดนิบนคานของเครนและพนืททํีางานของเครน

● หา้มเดนิโดยมอืขา้งใดขา้งหนงึซกุอยูใ่นกระเป๋า

(5) สถานททํีางานตอ้งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ

● จัดเกบ็เครอืงจักร วสัด ุเครอืงมอืและของขา้วตา่งๆ ไวใ้นสถานททีกํีาหนด

● หา้มวางสงิของไวบ้นเครนหรอืพนืทยีกระดบัอนืๆ หากคณุถกูบบีใหต้อ้งวางสงิของบางอยา่งไวใ้นจดุดงักลา่วภายใต ้
สถานการณท์หีลกีเลยีงไมไ่ด ้ใหใ้ชม้าตรการทจํีาเป็นเพอืป้องกนัไมใ่หส้งิของเหลา่นันตกลงมา

● ควรใชค้วามระมดัระวงัเพอืป้องกนัไมใ่หนํ้ามนั จารบ ีสหีรอืของเหลวทคีลา้ยกนันรัีวลงบนเครนหรอืพนืททํีางาน
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4 ขนัตอนการทาํงานของเครนสงัการจากพนื (หนา้ 51)

รปูภาพ 2-4 แสดงลําดบัขนัตอนการทํางานประจําวนัของเครนสงัการจากพนืทวัไป เครนสงัการจากพนืไมใ่ชอ่ปุกรณท์ตีอ้ง
ควบคมุโดยคนงานเฉพาะคนใดคนหนงึอยา่งตอ่เนอืง แตเ่ป็นอปุกรณท์ใีชก้นัทวัไปในกลุม่คนงานทไีมไ่ดร้ะบจํุานวน โดย
แตล่ะคนสลบัมาใชต้ามความคบืหนา้ของงานแตล่ะขนัตอน ซงึในสถานการณเ์ชน่น ีจงึไมช่ดัเจนวา่ใครควรเป็นผูต้รวจสอบ
กอ่น/หลงัการใชเ้ครอืง และจําเป็นตอ้งมอบหมายบคุคลทจีะทําหนา้ทนีไีวล้ว่งหนา้ นอกจากนัน ผูท้ไีดรั้บมอบหมายจะตอ้ง
ตรวจสอบความผดิปกตแิละรายงานใหห้วัหนา้งานไดรั้บทราบ

(1) การประชมุกอ่นเรมิการทํางาน

(2) การจัดการสถานททํีางานและเสน้ทางการปฏบิตังิาน (รับประกนัถงึความปลอดภยัในแตล่ะยา่งกา้ว)

(3) การตรวจสอบกอ่นเรมิการทํางาน (การตรวจสอบเฉพาะจดุสําหรับชนิสว่นตา่งๆ ของเครน การเตมินํามนัเชอืพลงิ เป็นตน้)

(4) เชอืมตอ่ระบบกําลงัไฟสําหรับระบบสายไฟของรอกหลกั หรอืสายไฟเมน

(5) เสยีบปลกัไฟสวติชค์วบคมุรอกเครน

(6) การตรวจสอบกอ่นเรมิการทํางาน (การยนืยนัถงึการทํางานของอปุกรณต์า่งๆ ของเครน การทํางานของอปุกรณค์วาม
ปลอดภยั เป็นตน้)

(7) งานทเีกยีวกบัการทํางานของเครน

(8) เคลอืนยา้ยเครนกลบัไปยงัตําแหน่งเตรยีมพรอ้มทกํีาหนดไวล้ว่งหนา้ และถอดปลกัไฟของสวติชค์วบคมุรอกเครน

(9) การตรวจสอบหลงัการทํางาน (การตรวจสอบในภาวะนงิอยูก่บัทขีองชนิสว่นเครน การเตมินํามนั เป็นตน้)

(10) ปิดระบบสายไฟของรอกหลกั หรอืสายไฟเมน

(11) จัดทํารายงานการดําเนนิงาน บนัทกึรายละเอยีดลงในแฟ้มการปฏบิตังิาน เป็นตน้

(1)

(3) (4), (5)

(10)

(6)

(7)

(9)

ลําดบัการทํางานประจําวนั
ของเครนสงัการจากพนื

รปูภาพ 2-4  ลําดบัการทํางานประจําวนั
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5 ขอ้ควรระวงักอ่นเรมิการทาํงาน (หนา้ 52)

คนควบคมุเครนเขา้รว่มการประชมุกอ่นเรมิทํางานในแตล่ะวนั โดยยนืยนัถงึเรอืงทตีอ้งพจิารณา และดําเนนิมาตรการทจํีาเป็น
สําหรับแตล่ะเรอืงดงักลา่ว คนควบคมุเครนยงัตอ้งไดรั้บขอ้มลูเกยีวกบังานในแตล่ะวนัลว่งหนา้ จงึตอ้งดําเนนิการตา่งๆ เหลา่น:ี

● ตรวจสอบรายละเอยีดของงานทจีะทําในวนัดงักลา่ว (โดยเฉพาะขอ้มลูของนําหนักบรรทกุทจีะยก)

● จัดสถานททํีางานและเสน้ทางการทํางานใหเ้รยีบรอ้ย

● ทําการตรวจสอบเครนกอ่นเรมิการทํางาน

5.1 ตรวจสอบรายละเอยีดของงานในแตล่ะวนั (หนา้ 52)

กอ่นเรมิงานในแตล่ะวนั แนะนําใหต้รวจสอบเอกสารตา่งๆ เชน่ คําสงังานและแบบแปลนการผลติเพอืรวบรวมขอ้มลูทจํีาเป็น
เกยีวกบัสนิคา้ทจีะใชเ้ครนยกในวนัดงักลา่ว

● ตรวจสอบพนืททีจีะยกและวางนําหนักบรรทกุ แลว้วาดเสน้ทางลําเลยีงและขนัตอนตา่งๆ ของงาน

● เมอืไดข้อ้มลูเกยีวกบัขนาด นําหนัก และ COG (จดุศนูยถ์ว่ง) รวมถงึรายละเอยีดอนืๆ ของสนิคา้แลว้ ใหดํ้าเนนิการที
จําเป็นลว่งหนา้เกยีวกบัเฟืองสลงิและอปุกรณอ์นืๆ ทเีกยีวขอ้ง

ดจูากประเภทของนําหนัก
บรรทกุทจีะยก สมาชกิทกุคนในทมี

ควรพจิารณา

มคีวามเขา้ใจ
อยา่งถอ่งแท ้

ตดัสนิใจเลอืกวธิใีชเ้ฟือง
สลงิทดีทีสีดุสําหรับนํา
หนักบรรทกุ

รปูภาพ 2-5 การประชมุกอ่นเรมิการทํางาน



28 (th)

● เมอืไดแ้ผนการทํางานตามทอีธบิายไวข้า้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ตรยีมสถานททํีางาน เสน้ทางการทํางานและเรอืงอนืๆ 
เพอืรับประกนัวา่คนงานมทีางเดนิทปีลอดภยั

● หากจําเป็น ผูท้ดีแูลเรอืงการใชส้ลงิจะตอ้งดําเนนิมาตรการตา่งๆ เชน่ การเคลอืนยา้ยสงิกดีขวาง

รปูภาพ 2-6 การรับประกนัถงึความปลอดภยัในแตล่ะยา่งกา้ว

5.2 การตรวจสอบกอ่นเรมิการทาํงาน (หนา้ 51)

สมรรถนะของเบรก

สภาพของราง

อปุกรณป้์องกนัลวดสลงิพันเกนิ

การยนืยนัของแผงสวติชป์ุ่ ม

การยกขนึและการลดลง

การยนืยนัเสน้ทางสําหรับ
ลวดสลงิยกและโซ่

การเคลอืนทเีพอืทําระยะ
การทําวงรอบ

ตวัล็อคนริภยัสําหรับตะขอ

รปูภาพ 2-7 การตรวจสอบกอ่นเรมิการทํางาน
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ตอ่ไปนคีอืรายการตรวจสอบมาตรฐาน รายละเอยีดและประเด็นทสํีาคญัสําหรับเครนมาตรฐาน:

คณุจะตอ้งเขา้ใจรายละเอยีดของแตล่ะสว่นอยา่งถอ่งแท ้เพอืการประเมนิสภาพของเครนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

(1) การตรวจสอบกอ่นเปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ

● ตรวจสอบวา่มสีงิกดีขวางอยูบ่นรางเดนิหนา้หรอืรางถอยหลงัหรอืไม ่มคีนงานทํางานอยูบ่นหรอืใกล ้ๆ  กบัรางวงิหรอื
คานของเครนหรอืไม ่และรางพรอ้มทํางานแลว้หรอืไม ่และเมอืไดเ้รมิงานหลงัจากทําการตรวจสอบและแกไ้ขแลว้ 
คณุตอ้งไมว่างเครอืงมอืหรอือปุกรณใ์ดทงิไว ้

ไมไ่ดท้งิเครอืงมอืไว ้

ไมไ่ดท้งิอปุกรณไ์ว ้
ไมม่คีนงานอยูใ่กล ้ๆ

รางเคลอืนทเีพอืทําระยะ

รปูภาพ 2-8 การตรวจสอบสงิกดีขวาง
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● ตรวจสอบวา่มสีงิผดิปกตเิกดิขนึกบัชนิสว่นทลีวดสลงิยกตอ้งพาดผา่นหรอืไม่

(a) ตรวจสอบวา่ลวดสลงิไมไ่ดเ้ลอืนหลดุออกจากรอก

(b) ตรวจสอบวา่ลวดสลงิไมไ่ดส้มัผัสกบัรอก โครงของอปุกรณช์กัรอก หรอืโครงสรา้งอนืๆ

(c) ตรวจสอบวา่ลวดสลงิมจีดุทลีวดขาด สกึ เป็นปม ผดิรปู ผกุรอ่นหรอืความเสยีหายลกัษณะอนืๆ หรอืไม่

ปม การผดิรปู
รปูภาพ 2-9 ลวดสลงิทมีตํีาหนิ

● ตรวจสอบสภาพของสวติชค์วบคมุรอกเครน

(a) ตรวจสอบวา่สายแคบไทรช์าํรดุเสยีหายหรอืไม่

(b) ตรวจสอบวา่ลวดสลงิยกอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยดหีรอืไม ่(เชน่ ตอ้งไมม่แีรงดงึ)

(c) ตรวจสอบวา่กลอ่งสวติชเ์สยีหายหรอืไม่

(d) ตรวจสอบวา่ปุ่ มกดทํางานไดเ้ป็นปกตหิรอืไม ่หา้มใชเ้ครนหากเมอืกดปุ่ มแลว้ปุ่ มไมเ่ดง้กลบัมาอยูท่เีดมิ

(e) ตรวจสอบวา่ระบบล็อคของสวติชป์ุ่ มกดทํางานไดอ้ยา่งเหมาะสม

● ตรวจสอบการหลอ่ลนืชนิสว่นตา่งๆ ของเครน (โดยเฉพาะลวดสลงิยก ลกูปืนและชนิสว่นอนืๆ ทงัหมดทตีอ้งมกีาร
หลอ่ลนืหรอืใสจ่ารบ)ี

● ตรวจสอบวา่อปุกรณล็์อคหรอือปุกรณย์ดึ เชน่ สมอหรอืแคลม้ป์ยดึรางไดค้ายล็อคออกแลว้
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(2) การตรวจสอบเมอืเปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟแลว้

ตรวจสอบวธิกีารทํางานของเครน

ลองใชเ้ครนโดยทยีงัไมม่นํีาหนักบรรทกุและยนืยนัสงิตอ่ไปนี

● ตรวจสอบวา่เครนทํางานไดเ้หมาะสมตามรายการทปีรากฏบนสวติชป์ุ่ มกด
เปิด/ปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ ยกขนึ ลดลง ถอยหลงั เดนิหนา้ ใหส้ญัญาณแจง้เตอืนและเปิดระบบไฟสอ่งสวา่ง 
(รปูภาพ 2-10)

เครนทํางานตามที
สงัหรอืไม่

รปูภาพ 2-10  การตรวจสอบการทํางาน

● ตรวจสอบวา่มเีสยีงผดิปกตดิงัออกมาจากเครนหรอืเครนสนัในระหวา่งใชง้านหรอืไม่

● ตรวจสอบวา่ ลมิติสวติชป้์องกนัการพันเกนิรอบทกํีาหนดทํางานไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืไม่

(a) ทดสอบลมิติสวติชใ์นขณะทยีงัไมม่นํีาหนักบรรทกุสองหรอืสามครังเป็นอยา่งนอ้ย

(b) หากลมิติสวติชไ์มทํ่างาน อาจเป็นเพราะลวดสลงิยกมว้นขนึจนขาด ความเสยีหายลกัษณะนป้ีองกนัได ้โดยให ้
ทดสอบดว้ยการคอ่ยๆ ยกขนึกอ่น และหากลมิติสวติชทํ์างานเป็นปกต ิใหทํ้าการทดสอบลําดบัทสีอง และทําการ
ทดสอบทเีหลอืทงัหมดในโหมดการทํางานปกติ
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● ตรวจสอบหาความผดิปกตขิองบล็อกตะขอ

(a) ตรวจสอบวา่มกีารสกึหรอหรอืชาํรดุเสยีหาย หรอืตะขออา้กวา้งเกนิไปหรอืไม่

(b) ตรวจสอบวา่ สต็อปเปอรไ์มช่าํรดุเสยีหายและขยบัไดโ้ดยไมส่ะดดุ

(c) ตรวจสอบวา่ตะขอหมนุไดโ้ดยไมต่ดิขดัหรอืน็อตทยีดึตะขอไมห่ลวม
หากตะขอหมนุผดิ ทงัลวดสลงิยกและลวดสลงิจะบดิไปตามทศิทางการหมนุของนําหนักบรรทกุ 
ทําใหเ้กดิความเสยีหายได ้

● ลองเลอืนอปุกรณช์กัรอกขนึไปตามแรงยกสงูสดุเพอืดวูา่มสีงิผดิปกตเิกดิขนึกบัอปุกรณม์ว้นสายสลงิหรอืสว่นประกอบอนืๆ 
ของเครนหรอืไม่

(a) ตรวจสอบวา่ลวดสลงิยกมว้นพันบนกวา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตรวจสอบวา่ลวดสลงิยกมว้นพันไปตามรอ่งของกวา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม หากลวดสลงิมว้นอยูบ่นรอ่งไดไ้มเ่ป็นระเบยีบ
ตามทปีรากฏในรปูภาพ 2-11 b ลกัษณะนเีรยีกวา่การพันสะเปะสะปะไมเ่ป็นระเบยีบ ซงึแกไ้ขไดด้ว้ยการคลายลวด
สลงิออกจนหลวมเหมอืนทแีสดงในรปูภาพ 2-11 a

a: ลกัษณะทเีหมาะสม b: ลกัษณะทไีมเ่หมาะสม (การพันทบักนัไปมา)
รปูภาพ 2-11  ลกัษณะการพันลวดบนกวา้น

(b) ตรวจสอบวา่รอกหมนุไดอ้ยา่งเหมาะสม
หากรอกหมนุไมไ่ด ้ลวดสลงิยกจะรัดแน่น มคีวามรอ้น และอาจเป็นสาเหตใุหล้วดสลงิขาดได ้

● ตรวจสอบวา่ระบบเบรกทํางานไดเ้ต็มประสทิธภิาพเมอืปลอ่ยมอืจากปุ่ มทกีด
ตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบเบรกในขณะทยีงัไมม่นํีาหนักบรรทกุ
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5.3 ขอ้ควรระวงัเมอืใชเ้ครน (หนา้ 57)

ขอ้ควรระวงัเบอืงตน้ (หนา้ 57)

● มเีพยีงพนักงานทมีคีณุสมบตัเิหมาะสมเทา่นันทคีวบคมุเครน สําหรับเครนททํีางานจากพนื ตอ้งมคีนดแูลสลงิทมีคีณุสมบตัิ
เหมาะสมดว้ยหากผูป้ฏบิตังิานเป็นคนทํางานสลงิดว้ยตวัเอง 

● หา้มใชเ้ครนทมีนํีาหนักการยก 3 ตนัขนึไปหากไมม่ใีบรับรองการตรวจสอบ หากระยะมผีลใชข้องใบรับรองการตรวจสอบ
หมดอาย ุหรอืหากมรีะบบการบํารงุรักษาทไีมม่ปีระสทิธภิาพ

● มคีวามเขา้ใจขอ้กําหนดเฉพาะของเครนเป็นอยา่งด ีและไมใ่ชเ้ครนเกนิจากขอ้กําหนดเฉพาะนัน หา้มยกนําหนักบรรทกุ
เกนิพกิดัโหลดไวแ้มจ้ะยกเพยีงครังเดยีว หรอืแมจ้ะมนํีาหนักเกนิกวา่พกิดัโหลดไวเ้พยีงเล็กนอ้ยกต็าม

รปูภาพ 2-12 หา้มบรรทกุนําหนักเกนิ

● อปุกรณค์วามปลอดภยัตอ้งมปีระสทิธภิาพอยูต่ลอดเวลา หากเกดิปัญหากบัอปุกรณค์วามปลอดภยั ตอ้งใหผู้เ้ชยีวชาญ
ทําการตรวจสอบและปรับแตง่ หา้มใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยัเพยีงอยา่งเดยีวเมอืทํางาน เพราะอปุกรณด์งักลา่วอาจเสยีได ้
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● แมย้กนําหนักบรรทกุขนึไมส่งูพอ หา้มปิดสวติชล์มิติสวติชป้์องกนัการพันเกนิรอบทกํีาหนด หรอืยกเลกิการทํางาน
โดยเด็ดขาด และหา้มปิดลมิทิสวติชก์ลไกถอยหลงั/เดนิหนา้เพอืขยายชว่งการทํางานใหก้วา้งขนึ 

ลมิติสวติชป้์องกนัการพันเกนิ
รอบทกํีาหนดไมทํ่างาน

รปูภาพ 2-13 อปุกรณค์วามปลอดภยัตอ้งมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ (1)

● หา้มใชเ้ทปยดึอปุกรณจั์บตะขอนริภยัใหแ้น่นเนอืงจากการใชง้านสลงิทําไดย้าก

คนงานบางคนใชเ้ทปยดึ
ตะขอไวใ้หแ้น่น

ไมอ่ยากจะเชอืเลย !!

รปูภาพ 2-14 อปุกรณค์วามปลอดภยัตอ้งมปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ (2)

● หยดุยกนําหนักบรรทกุดว้ยการใชส้วติชแ์ทนการใชอ้ปุกรณป้์องกนัลวดสลงิพันเกนิใหไ้ดม้ากทสีดุ

● หา้มบงัคบัเครนและแครบโทรลเลยเ์ขา้ไปหาสต็อปเปอร์

รปูภาพ 2-15 ไมช่นเขา้กบัสต็อปเปอร์
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● หากทํางานรว่มกบัคนใหส้ญัญาณ ตอ้งกําหนดสญัญาณทจีะใชไ้วก้อ่นลว่งหนา้ และควบคมุเครนตามสญัญาณทกํีาหนดไว ้
ศกึษาวธิใีชส้ลงิและสญัญาณ ตอ้งหยดุใชเ้ครนทนัทหีากเกดิลกัษณะตอ่ไปนกีบัการใหส้ญัญาณหรอืหากสลงิไมทํ่างาน

(a) เมอืสญัญาณไมช่ดัเจนหรอืไมไ่ดร้วมอยูใ่นวธิกีารใหส้ญัญาณทกํีาหนดไวล้ว่งหนา้

(b) เมอืมคีนใหส้ญัญาณมากกวา่สองคน

(c) เมอืคนทใีหส้ญัญาณหรอืทํางานสลงิเป็นคนอนืทไีมใ่ชค่นทมีคีณุสมบตัเิหมาะสมหรอืผูท้ไีดรั้บแตง่ตงั

(d) หากคณุรูส้กึวา่สลงิอนัตราย

(e) หากนําหนักของสนิคา้อาจเกนิพกิดัโหลดของเครน

(f) เมอืคณุคดิวา่เป็นการกระทําทเีป็นอนัตราย

หยดุทํางานใน
กรณีตอ่ไปนี

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

รปูภาพ 2-16 ขอ้หา้มในการทํางาน
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● หา้มใชเ้ครนขนยา้ยหรอืยกคนงาน หา้มใชเ้ครนในขณะทผีูป้ฏบิตังิานหรอืคนดแูลสลงิอยูบ่นนําหนักบรรทกุ

หา้มใชเ้ครนขนยา้ย
หรอืยกคนงาน

รปูภาพ 2-17 หา้มใชเ้ครนเคลอืนยา้ยคนงาน

● หา้มออกจากพนืททีทํีางานขณะทยีงัยกนําหนักบรรทกุคา้งไว!้
แมค้ณุจะทงิเครนไวแ้คช่ว่งสนัๆ คณุตอ้งลดสมัภาระทยีกขนึลง และปิดสวติชเ์ครนผา่นสวติชค์วบคมุรอกเครน หรอืดว้ย
สวติชเ์ปิดปิดอนืทอียูใ่กล ้

หา้มออกจากพนืททีทํีางานขณะ
ทยีงัยกนําหนักบรรทกุคา้งไว!้

รปูภาพ 2-18 หา้มปลอ่ยเครนทมีนํีาหนักบรรทกุยกไวโ้ดยไมม่คีนดแูล
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● ในกรณีตอ่ไปนแีละแมแ้ตใ่นกรณีอนื ในหลกัการแลว้หา้มอยูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้

แฮคเกอร์
แคลมป์ยดึ

เมอืยกนําหนักบรรทกุทหีอ้ยดว้ยแฮคเกอร์ เมอืยกนําหนักบรรทกุโดยใชแ้คลม้ป์ยดึหนงึตวัแขวนไว ้

เมอืยกนําหนักบรรทกุทแีหวนหนงึจดุดว้ยลวดสลงิหรอืโซ่ เมอืยกนําหนักบรรทกุของทอ่จํานวนมากทไีมไ่ดม้ดัไวแ้ละ
แผน่เพลททตีดิกนั

เมอืยกนําหนักบรรทกุขนึโดยใชเ้ครอืงยกททํีางานดว้ยแมเ่หล็กหรอืเครอืงยกททํีางานแบบสญูญากาศ
รปูภาพ 2-19 หา้มเขา้ไปอยูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุ
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● ผูป้ฏบิตังิานอยูใ่นตําแหน่งทดีทีสีดุทจีะทําความเขา้ใจสภาพของเครน จงึควรใหค้วามสนใจสภาพของเครนในระหวา่ง
ปฏบิตังิานอยูเ่สมอ หากคณุรับรูไ้ดว้า่มเีสยีงดงัผดิปกตอิอกมาจากเครนหรอืเครนสนั หรอืมสีงิผดิปกตเิกดิขนึในระหวา่ง
การปฏบิตังิาน ใหห้ยดุเครนทนัท ีและรายงานหวัหนา้ฝ่ายบํารงุรักษา

เสยี

หวัหนา้งานฝ่าย
บํารงุรักษา

ทํางานผดิปกติ

รปูภาพ 2-20 วดัเมอืพบสงิผดิปกติ

● วธิใีชส้วติชแ์บบกดปุ่ ม

● ตรวจสอบหนา้จอ (วธิกีารทํางาน, คําสงั) เพอืใชปุ้่ มกดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และกดลงไปจนกวา่ปุ่ มจะตอบสนอง

● ใชเ้ครนโดยไมใ่หส้ายไฟของปุ่ มกด การเคลอืนทเีดนิหนา้และถอยหลงั และสว่นประกอบอนืๆ สมัผัสกบัสว่นประกอบ
ทยีดึอยูก่บัทบีนพนือาคารหรอืพนืดนิ

● หา้มควบคมุเครนดว้ยการดงึทสีายของสวติชค์วบคมุรอกเครน เพราะอาจทําใหส้ายเคเบลิขาด และไฟดดูได ้

หา้มดงึทเีชอืกนํา!

รปูภาพ 2-21 การดงึทเีชอืกนํา 
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● พยายามเลยีงการเดนิหนา้และถอยหลงัพรอ้มๆ กนัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะทําได ้การขยบัสวติชค์วบคมุรอกเครนใน
แนวทะแยงจะทําใหนํ้าหนักบรรทกุเหวยีง และยงัอาจทําใหเ้ทา้ของคนดแูลบาดเจ็บได ้และหา้มทําสามอยา่ง"ในเวล
าเดยีวกนั

ทศิทางการเคลอืนที

เสน้ทางการทํางาน

ทศิทางการเคลอืนทขีอง
นําหนักบรรทกุ ทศิทางการทําวงรอบ

รปูภาพ 2-22 อนัตรายจากการทํางานพรอ้มกนัสองทาง

● ภายใตส้ถานการณต์อ่ไปน ีใหใ้ชส้ญัญาณเตอืนเครน หรอืเป่านกหวดีเพอืเตอืนคนงานคนอนืๆ ทอียูใ่กลก้บัเครน:
เมอืเรมิใชเ้ครน เมอืลําเลยีงสนิคา้ทลีนืหรอืมอีนัตราย เมอืเห็นพนังกานคนอนืๆ อยูใ่นเสน้ทางทกํีาลงัยกนําหนักบรรทกุ 
เมอืขา้มทางเดนิ “ปลอดภยั” หรอืทางเดนิรถ หรอืเมอืรูส้กึถงึอนัตราย

● เมอืเครนอกีตวัหนงึอยูบ่นทางวงิเดยีวกนั ตอ้งจัดการเครนทงัสองตวัดว้ยความระมดัระวงัเพอืหลกีเลยีงการปะทะกนัเอง 
เพราะเหตเุครนชนกนัถอืเป็นอบุตัเิหตทุรีา้ยแรงมาก โดยธรรมชาตแิลว้ เมอืกําลงัเขา้ใกลเ้ครนอกีตวัหนงึทอียูบ่นทางวงิ
เดยีวกนั คณุตอ้งเตอืนคนควบคมุเครนนันโดยใชส้ญัญาณเตอืนหรอืวธิกีารอนื

● หากไฟดบัขณะทเีครนกําลงัทํางาน ใหปิ้ดสวติชเ์ปิดปิดของเครน และรอจนกวา่ไฟจะมา ในกรณีของเครนทใีชแ้มเ่หล็กยก 
หากยงัสามารถใชเ้ครนไดต้อ่ดว้ยไฟฉุกเฉนิในชว่งทไีฟดบั ตอ้งลดสมัภาระทยีกขนึลงมาทพีนืทนัที

● หากเกดิแผน่ดนิไหวในขณะทคีวบคมุเครน คณุตอ้งลดความสงูของนําหนักบรรทกุลงทพีนืใหเ้ร็วทสีดุเทา่ทจีะทําได ้และ
ปิดสวติชก์ารทํางาน
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● หากคณุตอ้งรอสญัญาณเพอืทํางานโดยมนํีาหนักบรรทกุทยีกขนึดว้ยตะขอของเครน ใหห้ยดุเครนในจดุทไีมไ่ดอ้ยูเ่หนอื
ทางเดนินริภยัหรอืไซตง์านโดยตรง

หา้มหยดุเครนทไีดย้กนําหนัก
บรรทกุขนึไวแ้ลว้เหนอืทางเดนิ
นริภยัหรอืไซตง์าน

ไซตง์าน ทางเดนินริภยั

รอสญัญาณ

รปูภาพ 2-23 การยนืขา้งนําหนักบรรทกุทยีกขนึ

● คณุตอ้งไมใ่ชเ้ครนตวัหนงึทกํีาลงัทํางานอยูด่นัเครนอกีตวัหนงึทอียูก่บัที

● เนอืงจากเบรกควบคมุการเคลอืนทจีะนํามาใชข้ณะทหียดุเครนไว ้ซงึมคีวามเป็นไปไดท้มีอเตอรข์องระบบเคลอืนที
ในระหวา่งทมีกีารใชเ้ครนอาจไหมไ้ดเ้นอืงจากภาวะรับนําหนักมากเกนิไป

● หากเครนไมห่ยดุหลงัจากปลอ่ยมอืจากปุ่ มดําเนนิการแลว้ ใหก้ดปุ่ ม “OFF” เพอืทําการหยดุฉุกเฉนิ หากชดุสวติชค์วบคมุ
รอกเครนไมม่ปีุ่ ม OFF ใหปิ้ดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟหลกัแทน

● เมอืตะขอแกวง่ไปมา หา้มยกนําหนักบรรทกุขนึโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําใหล้วดสลงิยกพันสะเปะสะปะรอบๆ กวา้น ทงั
ยงัทําใหล้วดสลงิขาดและชาํรดุเสยีหายได ้นอกจากนัน หากตะขอทแีกวง่อยูก่ระแทกโดนกวา้นหรอืโครงของรอก ชนิ
สว่นเหลา่นอีาจชาํรดุเสยีหายได ้

● หา้มใชว้ธิคีอ่ยๆ ยกขนึจากพนืโดยไมจํ่าเป็น การใชว้ธิยีกขนึจากพนืทลีะนดิเกนิจําเป็น จะรน่อายกุารใชง้านของสว่น
ประกอบเชงิกลและแมเ่หล็กไฟฟ้า (เชน่ คอนแทคเตอรร์ะบบแมเ่หล็กไฟฟ้าและเบรกระบบแมเ่หล็กไฟฟ้า) จงึควร
หลกีเลยีงการใชว้ธิยีกลกัษณะนใีหม้ากทสีดุเทา่ทจีะทําได ้แตบ่างครังวธิกีารขยบัทลีะนดิกจํ็าเป็นเพอืการทํางานอยา่ง
ปลอดภยั ตวัอยา่งเชน่ เพอืลดแรงกระแทกเมอืยกนําหนักบรรทกุขนึจากพนื หรอืลดนําหนักบรรทกุลงมาทพีนื หรอืเพอื
ป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่เมอืเรมิตน้และหยดุการเคลอืนททีงัการถอยหลงัและเดนิหนา้ ตอ้งใชว้ธิคีอ่ยๆ ขยบันํา
หนักบรรทกุโดยใชน้อ้ยครังทสีดุ และในกรอบเวลาทเีหมาะสม
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● หา้มใชเ้ครนในทศิทางตรงกนั

● นําหนักบรรทกุแกวง่ตวักวา้งมาก และอาจทําใหนํ้าหนักบรรทกุรว่งลงมา

● แรงกระแทกกระทําบนชนิสว่นทางกลและเชงิโครงสรา้งของเครน

● กระแสไฟฟ้าของมอเตอรเ์พมิขนึ หนา้สมัผัสของคอนแทคเตอรเ์สอืมสภาพลง และอณุหภมูขิองมอเตอรส์งูขนึซงึ
อาจทําใหเ้ครนมอีายกุารใชง้านสนัลง เมอืใชเ้ครนในทศิทางตรงกนัขา้ม ใหก้ดปุ่ มแสดงทศิทางตรงกนัขา้มหลงั
จากมอเตอรห์ยดุทํางาน

รปูภาพ 2-24 หา้มทํางานในทศิทางตรงกนัขา้ม

● หา้มใชเ้ครนในขณะทคีนงานกําลงัทําการบํารงุรักษาบนเครน บนอาคารและอปุกรณท์อียูต่ดิกนั ซงึในกรณีน ีใหปิ้ดแหลง่
จา่ยไฟของเครน และตดิป้ายแจง้วา่หา้มกดปุ่ มเปิดใชเ้ครน

รปูภาพ 2-25 หา้มใชเ้ครนในระหวา่งการตรวจสอบ
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ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการใชง้านเฉพาะ (หนา้ 66)

เลอืนเครนไปยงัตาํแหนง่ทจีะวางนําหนกับรรทกุ (ไมว่า่จะดว้ยการเลอืนไปขา้งหลงัและการเคลอืนไปขา้งหนา้)

● เลอืนเครนในแนวนอนหลงัจากชกัรอกตะขอขนึมาไดส้งูในระดบัทไีมส่มัผัสกบัอาคารทอียูต่ดิกนั และอปุกรณท์อียูบ่นพนื 
โดยปกตคิอืพันลวดสลงิขนึ 2 เมตรหรอืมากกวา่นัน แตย่งัไมพั่นลวดขนึไปมากเกนิจําเป็น

● ตงัตําแหน่งถอยหลงัและเดนิหนา้เพอืใหจ้ดุกงึกลางของตะขออยูเ่หนอื COG ของนําหนักบรรทกุทจีะยก

ลดตะขอลงมายงัระดบัทเีหมาะสมเพอืเกยีวนําหนกับรรทกุ

ลดตะขอลงมายงัระดบัทเีหมาะสมเพอืเกยีวนําหนักบรรทกุ ซงึในตอนน ีปัญหาตอ่ไปนอีาจเกดิขนึได ้

ตงัใจทํางานเพอืจะไมต่อ้งลดตะขอลงเกนิความจําเป็น

● ลวดสลงิยกจะหยอ่นและเลอืนหลดุออกจากรอ่งของกวา้นในระหวา่งการชกัรอก และอาจทําใหล้วดสลงิพันทบักนัไปมาได ้

● ลวดสลงิยกออกแบบมาเพอืใหร้อบทมีว้นบนกวา้นของอปุกรณช์กัรอกเหลอือยูส่องรอบหรอืมากกวา่นัน เมอืตะขออยูท่ี
ตําแหน่งตําทสีดุ การลดความสงูของลวดสลงิมาทตํีาแหน่งนอีาจทําใหนํ้าหนักบรรทกุอยูบ่นปลายลวดสลงิยกโดยตรง 
ซงึอาจทําใหล้วดสลงิยกหลดุออกจากกวา้นได ้

● สําหรับแครบโทรลเลยแ์ละรอกทไีมม่อีปุกรณป้์องกนัพันลวดเกนิ (ลมิติสวติชสํ์าหรับลดความสงู) หากยงัลดความสงู
ของลวดสลงิลงตอ่เนอืง ลวดสลงิยกจะคายตวัออกจากกวา้นและพันกลบัขนึไปในทศิทางยอ้นกลบั (การพันยอ้นกลบั
ของลวดสลงิยก)
ทํางานดว้ยความระมดัระวงัเมอืลดตะขอลงใกล ้ๆ  กบัระดบัตําสดุทกํีาหนดไว ้และหยดุทํางานทนัทเีมอืนําหนักบรรทกุเรมิ
ขยบัไปยงัทศิทางการยกแมค้ณุกําลงัทําการลดระดบัลงกต็าม

หากลวดสลงิยกกําลงัมว้นกลบัในทศิทางยอ้นกลบั ปัญหาตอ่ไปนอีาจเกดิขนึ

● เนอืงจากลวดสลงิยกอยูใ่นระยะการปรับลดความสงู ซงึแมล้วดจะขยบัในทศิทางยกขนึ แตอ่ปุกรณป้์องกนัการพันเกนิ
ของลวดอาจไมทํ่างาน

● มคีวามเสยีงทจีะเกดิอบุตัเิหตไุด ้เชน่ ขาคํายนัของอปุกรณช์กัรอก ลวดสลงิ และโครงของแครบโทรลเลยแ์ละรอกชาํรดุ
เสยีหาย

ปกติ การพันยอ้นกลบั

สําหรับแครบโทรลเลยท์ไีมม่ลีมิติ
สวติชค์วบคมุการลดระดบั หากยงั
ลดระดบันําหนักบรรทกุเรอืยๆ ลวด
สลงิยกจะพันขนึในทศิทางยอ้นกลบั

รปูภาพ 2-26 การพันลวดแบบยอ้นกลบัของลวดสลงิทใีชย้กนําหนักบรรทกุ
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รอจนกระทงัทาํงานสลงินําหนกับรรทกุเสร็จแลว้

สําหรับเครนททํีางานจากพนือาคารหรอืพนืดนิ ใหปิ้ดสวติชเ์ปิดปิดเครน และเตรยีมเครนไวใ้นสถานะเตรยีมพรอ้มจนกวา่งาน
สลงิจะเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มยนืยนัสถานะของสลงิในตอนน ีการสลงิไดไ้มด่พีอคอืปัจจัยหลกัททํีาใหนํ้าหนักบรรทกุรว่งลง
มา ดงันันตอ้งมนัใจวา่ คนควบคมุเครนมคีวามรูเ้รอืงการทํางานกบัสลงิ และสามารถยนืยนัความปลอดภยัของสลงิได ้และจะ
เป็นการดยีงิขนึหากคนควบคมุเครนมคีณุสมบตัคิรบในฐานะคนดแูลสลงิ ซงึหากจะทําหนา้ทดีแูลงานสลงิดว้ย คนควบคมุเครน
จะตอ้งผา่นหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะของสลงิ

รปูภาพ 2-27 การทาํความเขา้ใจเรอืงของสลงิ รปูภาพ 2-28 การไดม้าซงึคณุสมบตัเิหมาะสมสาํหรบั
งานสลงิ

การตรวจสอบสภาพของสลงิกอ่นเรมิทาํงาน

● ตรวจสอบนําหนักของสนิคา้ทตีอ้งไมเ่กนิพกิดัโหลดของเครน

● ยนืยนันําหนักของนําหนักบรรทกุ

● ยนืยนันําหนักของนําหนักบรรทกุในระหวา่งการประชมุงาน และจากคําแนะนําในการทํางานกอ่นลว่งหนา้

● ฝึกประเมนินําหนักดว้ยสายตาในระหวา่งการทํางานในแตล่ะวนั
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● ตรวจสอบวา่เฟืองสลงิแข็งแรงพอทจีะรับนําหนักบรรทกุ

● ตรวจสอบวา่ขนัตอนการแขวนลวดสลงิไมเ่จอกบัอปุสรรคใด

● ตามหลกัการ ลวดสลงิควรมมีมุของสลงิอยูท่ ี90 องศาหรอืนอ้ยกวา่ และมกัจะอยูท่ ี60 องศาหรอืนอ้ยกวา่

● หากลวดบดิ ลวดจะขาดไดง้า่ย จงึควรคายสว่นทบีดิออกเสมอ

ทแีนะนําคอื 60 องศา
(สงูสดุคอื 90 องศา)

รปูภาพ 2-29 มมุของสลงิ

การยกนําหนกับรรทกุ

● อพยพคนงานทอียูร่อบๆ ไปยงัพนืททีจีะไมเ่กดิอนัตรายหากนําหนักบรรทกุแกวง่ และอยา่ลมืพาตวัเองไปยงัพนืที
ปลอดภยัดว้ย หา้มใชม้อืรังนําหนักบรรทกุเพอืหยดุนําหนักบรรทกุทกํีาลงัแกวง่เพราะการทําเชน่นเีป็นอนัตรายมาก

รปูภาพ 2-30 รักษาระยะหา่งใหม้ากพอทจีะยา้ยไปยงัทปีลอดภยั
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● หา้มดงึนําหนักบรรทกุจากดา้นขา้งหรอืยกขนึแนวทะแยง

● เมอืยกนําหนักบรรทกุขนึจากพนื การเคลอืนทขีองนําหนักบรรทกุจะทําใหถ้กูหนบี ถกูชนและเกดิอบุตัเิหตใุนลกัษณะ
อนืได ้

● การทําเชน่นจีะทําใหแ้ครบโทรลเลยห์รอืโครงของรอกชาํรดุเสยีหาย หรอืทําใหล้วดสลงิเสยีหาย

● กอ่นเรมิงานยกนําหนักบรรทกุ ตอ้งยนืยนัวา่ ตะขออยูเ่หนอื COG ของนําหนักบรรทกุโดยตรง

รปูภาพ 2-31 หา้มดงึนําหนักบรรทกุจากดา้นขา้งและยกขนึแนวทะแยง

● หา้มผลผีลามยกนําหนักบรรทกุ

● ยกนําหนักบรรทกุไปเรอืยๆ จนกอ่นทลีวดสลงิจะเรมิตงึ

● กอ่นทลีวดสลงิตงึและนําหนักบรรทกุยกตวัขนึจากพนื ใหห้ยดุงานยกชวัคราว และลดแรงกระแทกจากการยกนําหนัก
บรรทกุขนึจากพนืและยนืยนัเรอืงตา่งๆ ดงัตอ่ไปน:ี

(a) ยนืยนัลกัษณะการแขวนและแรงตงึของลวดสลงิ

● หากลวดสลงิรัดไมแ่น่นพอ นําหนักบรรทกุอาจพังครนืลงมา และแรงกระแทกจะกระทําบนเครน

● ยนืยนัวา่นําหนักบรรทกุกระจายตวัอยา่งสมําเสมอบนลวดสลงิทงัเสน้

● หากตําแหน่งของลวดสลงิผดิไปจากเดมิในขณะทยีกนําหนักบรรทกุ ลวดสลงิอาจขาดได ้จงึตอ้งหยดุยกและปรับ
ตําแหน่งของสลงิใหเ้รยีบรอ้ย
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หยดุยกทนัทหีาก
ลวดสลงิตงึ

รปูภาพ 2-32 หา้มยกนําหนักบรรทกุขนึทนัททีนัใด

เชอืกนํา
การทําหว่งสําหรับลวดสลงิ

นําหนักบรรทกุ
พังครนืลงมา

รปูภาพ 2-33 ตรวจสอบสภาพของลวดสลงิ

(b) ตรวจสอบวา่ตวัรองหนุนอยูใ่นตําแหน่งทถีกูตอ้ง

● หากลวดสลงิหอ้ยตรงมมุทเีป็นเหลยีมของนําหนักบรรทกุโดยตรง ลวดอาจถกูตดัจนขาด

(c) ตรวจสอบสมดลุ COG ของนําหนักบรรทกุ

● ยนืยนัวา่ COG ของนําหนักรรทกุและตะขออยูใ่นแนวดงิ

● เมอืยกนําหนักบรรทกุทรีะบ ุCOG ไดย้าก ใหค้อ่ยๆ ยกนําหนักบรรทกุขนึและยนืยนั

● รักษาสมดลุของนําหนักบรรทกุในขณะทยีกไดด้ว้ยการระบตํุาแหน่งการยกตาม COG ของนําหนักบรรทกุ และลอง
พจิารณาตดิตงัอปุกรณแ์ขวนนําหนักบรรทกุในเวลาทอีอกแบบ แตท่งันใีหด้ทูสีถานการณเ์ป็นหลกั
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(d) ตรวจสอบวา่เฟืองสลงิและนําหนักบรรทกุไมไ่ดต้ดิอยูก่บันําหนักบรรทกุอนื เครอืงจักรเครอืงอนืและโครงสรา้งอนื

● หากนําหนักบรรทกุหรอืเฟืองสลงิเกยีวเขา้กบัวตัถอุนื แรงทนํีามาใชจ้ะมากกวา่พกิดัโหลด ซงึอาจทําใหล้วดสลงิ
ยกและรอกชาํรดุเสยีหายได ้

รปูภาพ 2-34 ตรวจสอบสถานะของนําหนักบรรทกุ

● คอ่ยๆ ยกนําหนักบรรทกุขนึโดยการยกขนึทลีะนดิสองหรอืสามรอบจนกวา่นําหนักบรรทกุจะเรมิยกตวัขนึจากพนือาคาร
หรอืพนืดนิ แลว้หยดุเครนสกัครูห่นงึ

● สํารวจรายการทตีรวจสอบ (a) ถงึ (d) อกีครังหลงัจากยกนําหนักบรรทกุขนึจากพนืแลว้

● หลงัจากคอ่ยๆ ยกนําหนักบรรทกุขนึแลว้ ใหใ้ชร้อกยกนําหนักบรรทกุตอ่จนถงึระดบัความสงูทกํีาหนดโดยดทูงัจากนําหนัก
บรรทกุและจดุหมายทตีอ้งการ

● ยกนําหนักบรรทกุมาไวใ้นตําแหน่งทสีงูกวา่ความสงูของคนงาน เพอืใหค้นงานเดนิใตนํ้าหนักบรรทกุไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา หากแตถ่า้ไมม่สีงิกดีขวางและระยะเคลอืนทขีองนําหนักบรรทกุสนั ใหห้ยดุยกใน
ตําแหน่งทตํีาทสีดุเทา่ทจีะทําได ้

● เมอืยกสมัภาระขนาดหนักทมีนํีาหนักใกลเ้คยีงกบัพกิดัโหลดของเครน อยา่ลมืทดสอบเบรกขณะทนํีาหนักบรรทกุยงั
อยูใ่นระดบัตํา กอ่นกลบัมาทํางานตามขนัตอนปกติ

● หา้มใชล้มิติสวติชก์นัดา้นบนเพอืหยดุการยก

● หา้มใชว้ธิกีารยกขนึทลีะนดิโดยไมจํ่าเป็นในระหวา่งการยกนําหนักบรรทกุ

● อยา่เพงิเรมิยกหากนําหนักบรรทกุยงัแกวง่ไปมาอยู ่ลวดสลงิยกอาจพันไมเ่ป็นระเบยีบบนกวา้นรอก ทําใหล้วดสลงิ
ชาํรดุเสยีหายได ้
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การลาํเลยีงนําหนกับรรทกุไปยงัตาํแหนง่วาง

● เมอืใชเ้ครน คณุตอ้งยนือยูด่า้นหลงัหรอืดา้นขา้งนําหนักบรรทกุและเดนิประกบไปตลอดทาง
หา้มยนืดา้นหนา้นําหนักบรรทกุ (เห็นไดจ้ากทศิทางการเคลอืนทขีองนําหนักบรรทกุ) หรอืใตนํ้าหนักบรรทกุโดยเด็ดขาด
หากนําหนักบรรทกุรว่งลงมาเนอืงจากใหส้ญัญาณไดไ้มด่พีอหรอืสาเหตอุนื อบุตัเิหตนุอีาจทําใหผู้ท้อียูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุ
ถกูทบัได ้

● หา้มเคลอืนนําหนักบรรทกุผา่นคนงานคนอนืไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณใ์ด ควรเลอืกเสน้ทางทพีาดเหนอืบรเิวณทไีมม่ี
เครอืงจักรหรอืสงิของอนืๆ (แนะนําใหเ้ตรยีมเสน้ทางเฉพาะสําหรับลําเลยีงสนิคา้ดว้ยเครนเอาไว)้

● หา้มเผลอเรอขณะควบคมุเครน ตอ้งจับตาดเูสน้ทางเบอืงหนา้ตลอดเวลาขณะทเีครนเคลอืนที

● กอ่นขา้มทางเดนินริภยัหรอืทางเดนิรถ ใหผ้อ่นความเร็วของเครนลงและเตอืนคนงานทอียูร่อบๆ ดว้ยการสง่เสยีงเตอืนหรอื
ดว้ยวธิอีนื

หา้มบงัคบันําหนักบรรทกุ
ขา้มหวัคนงานคนอนื

โฟกสัไปททีศิทาง
ของการเคลอืนท ีและหา้ม
เหลยีวไปเหลยีวมา

โฟกสัไปททีศิทางของ
การเคลอืนท ีโดยควบคมุ
จากดา้นหลงัหรอืดา้นขา้ง
นําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 2-35 รับประกนัถงึความปลอดภยัในระหวา่งการขนยา้ย
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การลดลง

● ตรวจสอบความปลอดภยัของจดุทจีะวางสนิคา้ลง
เตอืนคนงานทอียูร่อบๆ จดุทจีะวางสนิคา้ลงเพอืใหย้า้ยออกจากบรเิวณดงักลา่ว
ตรวจสอบวา่ไมม่สีงิกดีขวางอยูบ่รเิวณทจีะใชว้างสนิคา้ และไมม่คีวามเสยีงทจีะเกดิการพลกิควํา

รปูภาพ 2-36 ตรวจสอบจดุทจีะใชว้างนําหนักบรรทกุ

● คอ่ยๆ ลดนําหนักบรรทกุลงจนกระทงัเกอืบจะถงึพนือาคารหรอืพนืดนิ (เพอืลดการขยบัทลีะนอ้ย)

● กอ่นแตะพนืดนิ ใหห้ยดุลดระดบันําหนักบรรทกุลงชวัครูด่า้นหนา้ไมห้มอน และตรวจสอบตําแหน่งของไมห้มอนและพนืดนิ 

● วางนําหนักบรรทกุบนพนือาคารหรอืพนืดนิดว้ยความระมดัระวงัอยา่งทสีดุ โดยใชว้ธิคีอ่ยๆ ขยบัใหน้อ้ยครังทสีดุ

● เมอืนําหนักบรรทกุถงึพนือาคารหรอืพนืดนิ ใหห้ยดุเครนสกัครูเ่พอืตรวจสอบวา่นําหนักบรรทกุทรงตวัไดด้แีลว้

● คอ่ยๆ หยอ่นลวดสลงิดว้ยการลดตะขอลงมาเรอืยๆ และหลกีเลยีงการใชว้ธิคีอ่ยๆ ขยบัโดยไมจํ่าเป็น
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การถอดสลงิ

● ตอ้งตดัการจา่ยไฟจากแหลง่จา่ยไฟไปทเีครนกอ่น แลว้จงึใหค้นดแูลสลงิถอดลวดสลงิออกจากนําหนักบรรทกุ

● หา้มดงึลวดสลงิออกจากใตนํ้าหนักบรรทกุดว้ยการปรับเลอืนเครนขนึ

รปูภาพ 2-37 หา้มใชเ้ครนดงึลวดสลงิออกมา

การยกตะขอของเครน

● ยกตะขอขนึเพอืตรวจสอบลกัษณะการพันลวดสลงิบนกวา้นรอก

● แตต่อ้งระวงัไมย่กตะขอขนึในขณะทตีะขอยงัแกวง่อยู่
หากลวดสลงิยกทพัีนรอบกวา้นพันทบักนัไปมา ลกัษณะนอีาจทําใหล้วดสลงิขาดหรอืชาํรดุเสยีหายได ้นอกจากนัน หาก
ตะขอแกวง่ แรงแกวง่อาจทําใหต้ะขอชนเขา้กบักวา้น โครงของแครบโทรลเลยห์รอืโครงของรอก และทําใหเ้กดิความ
เสยีหาย

กวา้นรอก

การพันสะเปะสะปะ
ไมเ่ป็นระเบยีบ

รปูภาพ 2-38 หา้มยกตะขอทกํีาลงัแกวง่
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จดุสนิสดุของงานลาํเลยีง

● ปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟของเครน

● หากคณุถอืแผงปุ่ มควบคมุไวใ้นแนวทะแยง เมอืคณุใชอ้ปุกรณน์เีสร็จแลว้ ตอ้งวางไวใ้นตําแหน่งเดมิ
เพราะอาจทําใหก้ระแทกโดนคนงานและเครอืงจักรทอียูใ่นรัศมไีด ้และทําใหค้นงานไดรั้บบาดเจ็บ แผงสวติชช์าํรดุเสยี
หาย เผลอกดปุ่ มใชง้านบนแผงสวติช ์และทําใหเ้ครอืงจักรชาํรดุเสยีหาย

หา้มปลอ่ยมอืจากสวติชค์วบคมุรอกเครนขณะทดีงึสวติชน์ขีนึ

รปูภาพ 2-39 วธิจัีดการสวติชค์วบคมุรอกเครน

ขอ้ควรระวงัหลงัการดาํเนนิงาน (หนา้ 74)

● เมอืใชเ้ฟืองสลงิ ใหล้ดระดบัลงมายงัตําแหน่งทกํีาหนด และตอ้งตรวจดวูา่ตะขอยงัไมไ่ดว้างนําหนักบรรทกุลง

● หยดุเครนตรงตําแหน่งทรีะบไุว ้
หากไดจั้ดเตรยีมบนัได บนัไดเลอืนหรอืลฟิตไ์วใ้หเ้พอืชว่ยในการตรวจสอบ ใหห้ยดุเครนในตําแหน่งทพีอดกีบัอปุกรณด์งั
กลา่ว

● ยดึเครนใหม้นัคงหากมแีคลม้ป์ยดึรางหรอืสมอไวใ้ห ้

● ชกัรอกตะขอจนไดร้ะดบัทไีมก่ดีขวางคนเดนิเทา้และยานพาหนะทขีบัเคลอืนดว้ยลอ้

● ปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟของเครน
หากเตรยีมแผงสวติชค์วบคมุดว้ยปุ่ มไวใ้หพ้รอ้มกบัสวติช ์“OFF” ใหใ้ชแ้ผงสวติชน์เีพอืตดัไฟ
ปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟหลกัของเครน

● ตรวจสอบสว่นประกอบของเครน โดยเฉพาะสว่นประกอบทคีณุเตะตาในระหวา่งการทํางาน และหากจําเป็น ใหแ้จง้หวัหนา้
งานฝ่ายบํารงุรักษา

● หลอ่ลนืหรอืจารบสีว่นประกอบของเครนตามความจําเป็น
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● จดขอ้มลูทจํีาเป็นลงในสมดุบนัทกึ ไดอารหีรอืรายงานอนืๆ เพอืเสนอขอ้มลูทจํีาเป็นทงัหมดใหห้วัหนา้ของคณุ

หยดุตรงตําแหน่งทรีะบไุว ้

ตรวจสอบแตล่ะชนิสว่น

หลอ่ลนืหรอืจารบี
แตล่ะชนิสว่น

ปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ

รปูภาพ 2-40 มาตรการกอ่นเลกิงาน

วธิใีชเ้ครนทมีาพรอ้มกบัรอกเพอืป้องกนันําหนกับรรทกุแกวง่ไปมา (หนา้ 75)

นําหนักบรรทกุทแีกวง่ไปมาทําใหเ้กดิความเสยีหายอยูบ่อ่ยๆ ดงันันจงึตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเมอืควบคมุเครนเพอืใหนํ้าหนัก
บรรทกุทรงตวัไดอ้ยา่งมนัคงทสีดุเทา่ทจีะทําได ้

สาเหตทุนํีาหนกับรรทกุแกวง่ไปมาและคณุสมบตั ิ

สาเหตหุลกัททํีาใหนํ้าหนักบรรทกุแกวง่มดีงัตอ่ไปน:ี

● ยกนําหนักขนึในแนวทะแยงและ COG ทไีมส่มดลุ
นําหนักบรรทกุจะแกวง่เมอืยกนําหนักบรรทกุขนึในแนวทะแยง หรอืเมอืยกนําหนักบรรทกุท ีCOG ไมส่มดลุ

● แรงเฉือยทจีดุเรมิตน้และจดุสนิสดุของการเคลอืนถอยหลงัหรอืเคลอืนไปขา้งหนา้
ในกรณีของเครนทมีกีารเคลอืนทแีบบถอยหลงัและเดนิหนา้ดว้ยความเร็วระดบัเดยีวนัน เรอืงการแกวง่ของนําหนักบรรทกุ 
ณ จดุเรมิตน้และจดุสนิสดุยากทจีะหลกีเลยีงไดใ้นบางสถานการณ ์นอกจากนัน การแกวง่ของนําหนักบรรทกุยงัมาพรอ้ม
คณุสมบตัติอ่ไปนี

● เมอืมนํีาหนักบรรทกุมากขนึ การหยดุแกวง่กทํ็าไดย้ากขนึ

● ขณะทเีพมิความเร็วหรอืลดความเร็ว นําหนักบรรทกุกจ็ะแกวง่ตวักวา้งขนึ

● หากลวดสลงิยกยาวขนึ นําหนักบรรทกุกจ็ะแกวง่ตวักวา้งขนึ

● หากลวดสลงิยกยาวขนึ วงจรการแกวง่กจ็ะยาวขนึ

● นําหนักของนําหนักบรรทกุไมไ่ดส้มัพันธก์บัวงจรการแกวง่
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จากขอ้มลูขา้งตน้ หลกัการพนืฐานเพอืป้องกนัการแกวง่ตวัของนําหนักบรรทกุมดีงัตอ่ไปนี

● ใชว้ธิกีารคอ่ยๆ ยกลวดสลงิขนึทลีะนดิจนลวดสลงิตงึ และหยดุลวดสลงิไวช้วัคราวจดุทลีวดตงึ แลว้จงึยนืยนั COG 
ของนําหนักบรรทกุหนงึครังกอ่นยกนําหนักบรรทกุขนึจากพนื

● หากนําหนักบรรทกุเพมิขนึ อตัราการเรง่ความเร็วและลดความเร็วกจ็ะลดลง

● หยดุการแกวง่ของนําหนักบรรทกุตามความยาวของลวดสลงิยก (ตามวงจรการแกวง่)

รปูภาพ 2-41 ตําแหน่งของตะขอ

ดา้นบนคอืตวัอยา่งวธิป้ีองกนัการแกวง่ของนําหนักบรรทกุ แตนํ่าหนักบรรทกุไมไ่ดแ้กวง่ในแบบใดแบบหนงึ ดงันัน สงิทสํีาคญั
คอืกําหนดลกัษณะการทํางานโดยดจูากเครนทใีชใ้นแตล่ะแหง่ และนําหนักบรรทกุทกํีาลงัควบคมุอยูพ่รอ้มๆ กบัคํานงึถงึหลกั
การพนืฐานขา้งตน้ ซงึโดยทวัไปนัน เครนทมีาพรอ้มรอกจะทําการยก การเคลอืนทถีอยหลงั การเคลอืนไปขา้งหนา้ และการ
เคลอืนยา้ยในลกัษณะอนืๆ ดว้ยความเร็วระดบัเดยีว โดยไมม่อีปุกรณล์ดแรงกระแทกทใีชป้ระกอบเมอืเรมิตน้เครน การควบคมุ
เครนขณะทพียายามใหนํ้าหนักบรรทกุแกวง่เพยีงเล็กนอ้ยเป็นเรอืงทยีากกวา่การใชเ้ครนประเภทททํีางานผา่นแผงควบคมุ ดงั
นันจงึตอ้งปรับปรงุทกัษะการทํางานอยูเ่สมอดว้ยการฝึกควบคมุซาํไปซาํมา นอกจากนัน เครนทมีาพรอ้มกบัรอกมกัมโีครงสรา้ง
เครนทเีบากวา่เครนแบบแครบโทรลเลย ์โดยเฉพาะรอกทนํีาหนักจะเบากวา่พกิดัโหลดคอ่นขา้งมาก

ดว้ยเหตผุลน ีการเลอืนถอยหลงัหรอืการเคลอืนไปขา้งหนา้ของเครนหรอืรอกขณะทนํีาหนักบรรทกุกําลงัแกวง่อาจสง่ผลใหเ้กดิ
เหตกุารณต์อ่ไปนี

● หากนําหนักบรรทกุกําลงัแกวง่ไปขา้งหนา้ ความเร็วในการเคลอืนทจีะเพมิขนึ

● หากนําหนักบรรทกุกําลงัแกวง่ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัการเคลอืนไปขา้งหนา้ ความเร็วในการเคลอืนทจีะลดลง

● การแกวง่ของนําหนักบรรทกุจะทําใหเ้ครนสนัทงัทตีอนเคลอืนทแีละตอนทอียูก่บัท ีณ ความเร็วคงที
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หากนําหนักบรรทกุแกวง่มาก เครนหรอืรอกอาจหยดุชวัคราวขณะทนํีาหนักบรรทกุแกวง่ไปขา้งหนา้และยอ้นกลบั

รปูภาพ 2-42 การทํางานเพอืไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่ 

การป้องกนัไมใ่หนํ้าหนกับรรทกุแกวง่

(1) การวางตะขอเหนอื COG โดยตรงและยกขนึ
เกยีวตะขอเหนอื COG โดยตรงและคอ่ยๆ ยกนําหนักบรรทกุขนึทลีะนดิจนกระทงัเชอืกตงึ แลว้จงึหยดุชวัคราวโดยเชอืก
ยงัตงึอยู ่กอ่นยกนําหนักบรรทกุขนึจากพนืหลงัจากยนืยนัตําแหน่งของ COG อกีครัง

(2) การป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่ดว้ยการดําเนนิการตา่งๆ
การแกวง่ของนําหนักบรรทกุเมอืใชเ้ครนสามารถป้องกนัไดใ้นเบอืงตน้ผา่นสองวธิตีอ่ไปนี

วธิคีอ่ยๆ เพมิความเร็วเพอืป้องกนัการแกวง่ของนําหนกับรรทกุ

วธินีป้ีองกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่ไดด้ว้ยการยกนําหนักบรรทกุขนึทลีะนดิหลายๆ รอบจนกวา่เครนจะมคีวามเร็วทกํีาหนด
ทงัสําหรับการเคลอืนไปขา้งหนา้หรอืการเคลอืนถอยหลงั วธินีจีะชว่ยป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่ไปมาไดง้า่ย แตต่อ้งใช ้
ความพยายามเพอืรักษารอบการยกขนึทลีะนอ้ย 
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วธิ ีFollow-Notch เพอืป้องกนัการแกวง่ของนําหนกับรรทกุ

● การป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่ในตอนเรมิตน้

● หากกดสวติชเ์พอืทําระยะในสภาวะ (I) ตามทปีรากฏในรปูภาพ 2-43 เครนจะเรมิเคลอืนททีนัทแีตนํ่าหนักบรรทกุจะ
เรมิขยบัโดยมรีะยะหน่วงเนอืงจากแรงเฉือยกระทําบนนําหนักบรรทกุ ซงึลกัษณะนนํีาไปสูส่ภาวะ (II)

● หากปิดสวติชค์วบคมุการเคลอืนทใีนสภาวะน ีเครนจะลดความเร็วลงและนําหนักบรรทกุจะเคลอืนตามเครน สง่ผลให ้
เกดิสภาวะ (III)

● และเมอืกดสวติชค์วบคมุการเคลอืนทอีกีครังกอ่นทนํีาหนักบรรทกุจะอยูใ่ตเ้ครนเชน่ในสภาวะ (III) นําหนักบรรทกุจะ
เรมิเคลอืนไปขา้งหนา้โดยไมแ่กวง่

สถานะ (I) สถานะ (II) สถานะ (III)

รปูภาพ 2-43  การป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่ในตอนเรมิตน้
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● การป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่ในตอนหยดุ

● หากปิดสวติชค์วบคมุการเคลอืนทชีว่งสนัๆ กอ่นเครนมาถงึตําแหน่งหยดุทตีอ้งการเชน่ทรีะบไุวใ้นสภาวะ (IV) เครน
จะลดความเร็วลงทนัทเีพอืหยดุ แตนํ่าหนักบรรทกุยงัจะเลอืนไปขา้งหนา้อกีเนอืงจากแรงเฉือย ซงึจะสง่ผลใหเ้กดิ
สภาวะ (V) ตามมา

● หากกดสวติชค์วบคมุการเคลอืนทอีกีครังสนัๆ กอ่นนําหนักบรรทกุจะมาถงึจดุทแีกวง่ไดม้ากทสีดุเชน่ทเีห็นในสถานะ 
(V) เครนน่าจะเลอืนไปขา้งหนา้อกีเล็กนอ้ย กอ่นหยดุทสีถานะ (VI)

สถานะ (IV) สถานะ (V) สถานะ (VI)

รปูภาพ 2-44 การป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่ในตอนหยดุ

(3) การใชเ้ครอืงมอืป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุแกวง่
การเรมิตน้และหยดุนําหนักบรรทกุอยา่งนุ่มนวลและลดการแกวง่ตวัของนําหนักบรรทกุใหเ้หลอืนอ้ยทสีดุทําไดด้ว้ยการใช ้
เทคโนโลยดีงัเดมิ เชน่คลปัปิงเหลวและอปุกรณล์ดแรงกระแทกไฟฟ้า หรอืเทคโนโลยลีา่สดุ เชน่ อปุกรณล์ดแรงกระแทก
ทคีวบคมุดว้ยอนิเวอรเ์ตอร์
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5.4 การตรวจสอบและการบาํรงุรกัษา (หนา้ 77)

กฎในการทาํงานสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานและการตรวจสอบประจาํวนั (หนา้ 77)

คนควบคมุเครนตอ้งพงึระลกึไวเ้สมอวา่ตนเองเป็นหนงึในทมีบํารงุรักษา และตอ้งใหส้นใจเป็นพเิศษหากสภาพแวดลอ้มในการ
ทํางานของเครนในระหวา่งทํางานประจําวนัเปลยีนแปลงไป

ปัญหา

อาการทบีง่ชี

รปูภาพ 2-45 การตรวจสอบประจําวนั

หากพบปัญหาหรอืเหตขุดัขอ้งใดตอ่ไปน ีคนควบคมุเครนตอ้งหยดุเครนทนัท ีและรายงานลกัษณะของปัญหาหรอืเหตขุดัขอ้งให ้
หวัหนา้ชา่งบํารงุรักษารับทราบ พรอ้มแจง้รายละเอยีดของปัญหาหรอืเหตขุดัขอ้งใหก้บัผูท้รัีบหนา้ทคีวบคมุเครนทงัหมดดว้ย

● หากเครนไมห่ยดุหลงัจากคนควบคมุเครนคายปุ่ มทกีดไว:้
สาเหตทุอีาจเป็นไปไดร้วมถงึ การเชอืมหนา้สมัผัสภายในของแผงปุ่ มกดหรอืหนา้สมัผัสของคอนแทคเตอรแ์มเ่หล็กไฟฟ้า

ปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟ

รปูภาพ 2-46 หยดุเมอืเห็นสงิผดิปกติ
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● หากเมอืใชล้มิติสวติชป้์องกนัการพันเกนิรอบทกํีาหนดแลว้ เครนไมเ่รมิลดระดบัลง:
สาเหตทุน่ีาจะเป็นไปไดม้ากทสีดุคอื การเปิดใชง้านลมิติสวติชก์รณีฉุกเฉนิเพราะลมิติสวติชบ์รกิารเสยี

● หากเกดิการเปลยีนแปลงพรอ้มกบัเสยีงเครอืงกล โดยเฉพาะการเกดิเสยีงทผีดิปกต ิ(เชน่ เสยีงรา้วหรอืเสยีงหมึ) หรอื
เสยีงแรงเสยีดทานหรอืเสยีงโดรน:
สาเหตทุน่ีาจะเป็นไปไดค้อืมกีารหลอ่ลนืไมพ่อหรอืสภาพพนืทหีนา้สมัผัสยําแย่

● หากเครนสนัไมเ่ป็นปกต:ิ
สาเหตทุน่ีาจะเป็นไปไดค้อื สภาพระบบจับยดึหยอ่นประสทิธภิาพลง เนอืงจากโบลทห์ลวม การสกึหรอทผีดิปกต ิและมี
รอยรา้ว

● คณุอาจพบสงิผดิปกตติอ่ไปนเีมอืใชเ้ครน:

● เครนไมข่ยบัเลย

● การเคลอืนทไีมร่วดเร็ว ไมต่อบสนอง ไมพ่รอ้มทจีะเรมิตน้ ความลนืไหลของการเคลอืนทหีรอืความเร็วในการทํางาน
ตํากวา่ระดบัทกํีาหนดหรอืทํางานไมไ่ดเ้ป็นครังคราว

● สมรรถนะของเบรกลดลง

● สว่นประกอบทหีมนุไดไ้มย่อมหมนุ: สว่นประกอบของเครนทจีะไมทํ่างานในลกัษณะนรีวมถงึปลอกของบล็อกสแน็ช 
ลอ้เดนิทางและลอ้คอลเลคเตอรก์ระแสไฟฟ้า 

● หากเครนสง่ผา่นความรอ้นหรอืกลนิทผีดิปกต:ิ 

● มอเตอรอ์าจรอ้นเกนิไปหรอืไหม ้

● ผา้เบรกมอีณุหภมูสิงูผดิปกตหิรอืไหม ้



59 (th)

5.5 การดาํเนนิการตรวจสอบและตรวจเช็คสภาพ (หนา้ 79)

จะตอ้งทําการตรวจสอบและตรวจเชค็สภาพตอ่ไปนกีบัเครน โดยตอ้งเกบ็รักษาผลของการตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราว 
(2) และการตรวจสอบหลงัเผชญิกบัพาย ุ(4) ไวเ้ป็นเวลาสามปี แตย่งัแนะนําใหเ้กบ็รักษาผลการตรวจสอบอนืๆ ไวด้ว้ย

(1) การตรวจเชค็สภาพกอ่นเรมิการทํางาน (ด ู2.3.2, หนา้ 54)

(2) การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราว
ตอ้งดําเนนิการตรวจสอบโดยละเอยีดและยกเครอืงชนิสว่นทสํีาคญัเพอืคน้หาชนิสว่นทบีกพรอ่งทไีมพ่บในระหวา่งการ
ตรวจสอบ ซงึการตรวจสอบนคีวรมขีนึไมว่า่จะเกดิความเสยีหายหรอืสงิผดิปกตหิรอืไมก่ต็าม โดยผูท้จีะทําหนา้ทนีคีอืเจา้
หนา้ทฝ่ีายบํารงุรักษาทมีคีวามรูเ้ฉพาะดา้นเกยีวกบัเครน

● การตรวจสอบดว้ยตวัเองประจําเดอืน
งานตรวจสอบนเีป็นงานอาสาทจีะมขีนึทกุๆ เดอืน

● การตรวจสอบดว้ยตวัเองประจําปี
งานตรวจสอบนเีป็นงานอาสาทจีะมขีนึทกุๆ ปี

(3) การตรวจสอบสมรรถนะ
การตรวจสอบนจีะมขีนึภายในชว่งเวลาทใีบรับรองยงัมผีลใช ้(โดยปกตคิอืสองปี) 

(4) การตรวจเชค็สภาพหลงัเจอพายุ
จะตอ้งทําการตรวจสอบเมอืมกีารทํางานโดยใชเ้ครนทตีดิตงัอยูก่ลางแจง้ หลงัเผชญิกบัลมทมีคีวามเร็วลมเกนิ 30 เมตร/
วนิาท ีหรอืหลงัเกดิแผน่ดนิไหวทมีคีวามรนุแรงปานกลางหรอืรนุแรงมาก
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5.6 ขอ้ควรระวงัสาํหรบังานตรวจสอบ (หนา้ 80)

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัคนควบคมุเครน

ในระหวา่งตรวจสอบเครน หา้มเปิดสวติชแ์หลง่จา่ยไฟหลกัหรอืใชเ้ครน

ตอ้งใชม้าตรการตา่งๆ เพอืป้องกนัไมใ่หเ้ครนชนกนั เชน่ การตดิตงัการด์และการวางสต็อปเปอรบ์นรางวงิ หากใชเ้ครนตวัอนื
ใกล ้ๆ  กบัเครนทกํีาลงัตรวจสอบ

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการตรวจสอบ

เมอืตรวจสอบเครน ใหเ้ตรยีมความพรอ้มไวล้ว่งหนา้ใหเ้พยีงพอ เพอืป้องกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการตรวจสอบและใชว้ธิกีาร
ทํางานทเีหมาะสม

● การประชมุกอ่นเรมิการตรวจสอบ
กอ่นเรมิงานตรวจสอบเครน ผูท้เีกยีวขอ้งทงัหมดตอ้งไดรั้บทราบขอ้มลูทจํีาเป็นเกยีวกบัเวลาทใีชต้รวจสอบและรายละ
เอยีดอนืๆ ของงานตรวจสอบ

● การตรวจสอบชดุทํางานและการสวมอปุกรณป้์องกนั
การตรวจสอบเครนมกัทําบนพนืทตีา่งระดบั และเกยีวขอ้งกบัอนัตรายจากไฟดดู ดงันันพนักงานททํีางานตรวจสอบทกุ
คนตอ้งสวมชดุทํางานทเีหมาะสม

การดําเนนิการที
จําเป็นลว่งหนา้

รปูภาพ 2-47 การประชมุกอ่นเรมิการทํางาน
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เข็มขดันริภยั

หมวกนริภยั

เครอืงมอื

รองเทา้นริภยัอปุกรณป้์องกนัไฟฟ้า

ถงุมอืทํางาน

รปูภาพ 2-48 การใสเ่สอืผา้ทเีหมาะสมและใชอ้ปุกรณป้์องกนั

● เครอืงมอืตรวจสอบ

● ตอ้งใชเ้ครอืงมอืตรวจสอบทมีกีารบํารงุรักษาเป็นอยา่งดี

● ใชม้าตรการทจํีาเป็นเพอืป้องกนัไมใ่หเ้ครอืงมอืหลน่

● ป้ายและการทําเครอืงหมาย

● ตดิป้าย “กําลงัตรวจสอบ” และป้ายทจํีาเป็นอนืๆ ไวต้ลอดในระหวา่งการตรวจสอบ

● ขงึเชอืกไวร้อบๆ เครนเพอืกนัไมใ่หค้นทไีมม่สีว่นเกยีวขอ้งเขา้มา

● ตดิป้าย “หา้มสตารท์เครอืง”, “หา้มเปิดสวติช”์ และป้ายทเีกยีวขอ้งอนืๆ ไวท้สีวติชแ์หลง่จา่ยไฟ

● มาตรการเพอืป้องกนัการชน

● หากมเีครนทํางานอยูใ่กล ้ๆ  ใหใ้ชม้าตรการตา่งๆ เพอืป้องกนัการชนกนั เชน่ การตดิตงัการด์และการวางสต็อปเปอร์
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5.7 การตรวจสอบและการบาํรงุรกัษาลวดสลงิและโซ ่(หนา้ 81)

การตรวจสอบและการบาํรงุรกัษาลวดสลงิ

แกนเชอืกของลวดสลงิประกอบดว้ยสารป้องกนัสนมิและนํามนัเพอืป้องกนัการสกึหรอทเีกดิจากแรงเสยีดทานระหวา่งลวด
แตล่ะเสน้ ผวิดา้นหนา้ของเกลยีวและลวดสลงิหลอ่ลนืไวด้ว้ย แตห่ากใชง้านเป็นเวลานาน นํามนัจะถกูรดีออกและหายไป 
ลวดสลงิจะสกึมากขนึ ดงันันจงึตอ้งหยอดนํามนัและเตรยีมวสัดเุหลา่นสํีารองไวด้ว้ย นอกจากนัน ลวดสลงิทใีชช้กัรอกและ
การปรับบมูขนึหรอืลงจะสกึและขาดไดเ้นอืงจากแรงบดิทเีกดิขนึซาํไปซาํมาจากรอกและกวา้น ดว้ยเหตนุ ีเมอืตรวจสอบลวด
สลงิ จงึตอ้งเนน้จดุทวีกิฤต เชน่ สว่นทชีาํรดุเสยีหายไดง้า่ย โดยเฉพาะสว่นทพีาดผา่นรอกและบดิซาํไปซาํมา ชนิสว่นทตีดิตงั
ตรงปลายลวดสลงิ และพนืทรีอบๆ บรเิวณทสีมัผัสกบัอคิวอไลเซอรล์กูรอก หากคณุตรวจพบสภาพตอ่ไปนใีนระหวา่งการตรวจ
สอบ คณุตอ้งเปลยีนชนิสว่นนันทนัที

เมอืพจิารณามาตรฐานโครงสรา้งของเครน หา้มใชล้วดสลงิตามทรีะบไุวด้า้นลา่งนกีบัเครน:

● ลวดสลงิทไีมน่อ้ยกวา่ 10% ของจํานวนเสน้ลวดทงัหมด (ยกเวน้ลวดเตมิ) มเีกลยีวหนงึเกลยีวทขีาดหรอืหกั

● ลวดสลงิทเีสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงมากกวา่ 7% ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางปกติ

● ลวดสลงิทมีสีว่นทเีป็นปม

● ลวดสลงิทผีดิรปูมากหรอืผกุรอ่นรนุแรง

เมอืเปลยีนลวดสลงิ ใหใ้ชล้วดสลงิทผีูผ้ลติกําหนด แนะนําใหเ้ปลยีนลวดสลงิทนัททีเีป็นไปไดแ้มร้อยตดัหรอืเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางทลีดลงของลวดสลงิอยูภ่ายในคา่ทกํีาหนดไวข้า้งตน้

1 เกลยีวของลวดสลงิ

หมายเลขเกลยีว

รปูภาพ 2-49 1 เกลยีวของลวดสลงิ

รปูภาพ 2-50 การขาดของลวดสลงิ
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รปูภาพ 2-51 การสกึหรอ

(1)

(2)

a: ปมทางลบ

(3)

(4)

(5)

b: ปมทางบวก

c: ขนัตอนการเกดิปม

รปูภาพ 2-52 ปม

a: กดักรอ่น b: ลม้ครนื

รปูภาพ 2-53 การผดิรปู
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การตรวจสอบและการบาํรงุรกัษาโซ ่(หนา้ 81)

ตอ้งหมนัตรวจสอบโซอ่ยูเ่สมอ และเปลยีนทนัทเีมอืเจอสภาพตา่งๆ ตอ่ไปน:ี

● โซท่ยีดืตวัออกมากกวา่ 5 เปอรเ์ซน็ตข์องความยาวเดมิ ซงึระบไุว ้ณ เวลาทผีลติ

● ขอ้ลกูโซ ่5 ขอ้ของโซท่มีขีอ้ลกูโซใ่ดกต็ามทเีสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงมากกวา่ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องขนาดเดมิ ซงึระบไุว ้ณ 
เวลาทผีลติ

● โซท่มีรีอยรา้ว

● ขอ้ตอ่ทเีชอืมตอ่มตํีาหน ิขอ้ตอ่ทหีลอมแตม่ตํีาหน ิหรอืขอ้ตอ่ทผีดิรปูอยา่งเห็นไดช้ดั

เมอืเปลยีนโซเ่กา่เป็นโซเ่สน้ใหม ่ควรใชค้วามระมดัระวงัวา่ไดใ้ชโ้ซใ่นประเภทและเกรดทผีูผ้ลติกําหนด หา้มเชอืมยดึขอ้ลกูโซ่
ใหม่ๆ  เขา้กบัขอ้ลกูโซเ่ดมิเพราะวธินีไีมป่ลอดภยั

การหลอ่ลนื (หนา้ 84)

จําเป็นตอ้งหลอ่ลนืสว่นของเครนแบรงิ เฟือง และลวดสลงิไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยนํามนัหลอ่ลนืทใีชค้วรพจิารณาจากตําแหน่ง
ทใีช ้ใชจ้ารบ ีนํามนัเกยีรแ์ละนํามนัเครอืงในตําแหน่งทเีหมาะสม และควรเปลยีนนํามนัหลอ่ลนืทเีหมาะสมตามสภาพการใช ้
งานของสว่นทมีกีารหลอ่ลนื เชน่ ความหนดื ความแข็งแรงของฟิลม์นํามนั และระดบัความไวตอ่การเสอืมสภาพ
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5.8 ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการทาํงานของเครนทตีดิตงักลางแจง้ (หนา้ 86)

ตามหลกัการพนืฐานแลว้ การดแูลเครนทตีดิตงักลางแจง้จะเหมอืนกบัเครนทตีดิตงัในอาคาร แตส่งิทจํีาเป็นคอืทําความเขา้ใจ
แนวทางทนํีามาใชใ้นกรณีทเีจอสภาพอากาศทเีลวรา้ย ดคํูาอธบิายเกยีวกบัประเด็นทคีวรสนใจซงึเกยีวขอ้งกบัเครนทตีดิตงั
กลางแจง้ไดจ้ากดา้นลา่ง

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการดาํเนนิงาน

● ตรวจสอบขอ้มลูสภาพอากาศในระหวา่งการสรปุตอนเชา้ทกุวนั

● หากพนืผวิดา้นหนา้ของนําหนักบรรทกุเปียก ใหใ้ชเ้ครนดว้ยความระมดัระวงัมากเป็นพเิศษเพราะลวดสลงิอาจลนืหลดุจาก
ตําแหน่งบนนําหนักบรรทกุ

● ถา้เครนไมม่หีลงัคาคมุกนัฝน หา้มใชเ้ครนขณะทฝีนตก

● รอกมาตรฐานไมม่คีณุสมบตักินันํา อาจทําใหร้อกทํางานผดิปกตแิละไฟดดูได ้

● เมอืไมไ่ดใ้ชเ้ครน ใหจั้ดเกบ็ไวใ้ตส้ว่น (หลงัคา) กนัฝน

● นํามนัจากลวดสลงิหรอืสว่นหลอ่ลนือาจไหลออกมาเมอืฝนตก

● สว่นประกอบเชงิกลและชนิสว่นภายในรอกและอปุกรณสํ์าหรับทําระยะอาจเป็นสนมิได ้

● ใชค้วามระมดัระวงัเพราะชนิสว่นไฟฟ้า กลุม่สายไฟและอปุกรณท์คีลา้ยกนัอาจมสีว่นฉนวนทเีสอืมสภาพ

● หยดุทํางานหากคาดวา่จะเกดิอนัตรายเนอืงจากลมพัดแรง (ความเร็วลมเฉลยีท ี10 เมตร/วนิาท ีหรอืลมพัดเกนิ 10 นาท)ี

● หากมเีคา้วา่จะเกดิพาย ุ(เชน่ ความเร็วลมทนัทเีกนิ 30 เมตรตอ่วนิาท)ี ใหดํ้าเนนิมาตรการทจํีาเป็นเพอืป้องกนัไมใ่หเ้ครน
เคลอืนไหวเอง

● หากรางถอยหลงัและรางเดนิหนา้เปียกฝนหรอืหมิะ ใหใ้ชเ้ครนดว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะเมอืเรมิหรอืหยดุเครน เพราะ
ลอ้ทอียูบ่นรางอาจลนืได ้
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● หยดุใชเ้ครนชวัคราวในระหวา่งทเีกดิพายฝุนฟ้าคะนองเพราะอาจเกดิอบุตัเิหตจุากฟ้าผา่ได ้

คาดวา่จะมลีมกรรโชกแรง
เมอืดจูากขอ้มลูสภาพ
อากาศ

รปูภาพ 2-54 ตรวจสอบขอ้มลูสภาพอากาศ

เมอืฝนลงเม็ด 
ใหห้ยดุใชง้าน

รปูภาพ 2-55 หยดุใชเ้ครนเมอืฝนตก

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการบรหิารจดัการ

● นอกจากการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายแลว้ ยงัตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานในพนืทวีา่ดว้ยการหยดุใชง้านทา่มกลางสภาพอากาศ
ทเีลวรา้ยในกรณีทมีมีาตรฐานดงักลา่ว 

● มาตรการรับมอืเมอืเกดิพายลุมแรง

● พจิารณาเลอืกวธิรัีบขอ้มลูเกยีวกบัความเร็วลม

● หากมมีาตรฐานสําหรับการหยดุใชง้านในชว่งทเีกดิพาย ุตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานนัน

● หากมมีาตรฐานสําหรับการใชม้าตรการรับมอืเมอืเกดิพายลุมแรง ใหใ้ชม้าตรการดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานที
ระบไุว ้

(a) ยดึเครนใหม้นัคงดว้ยสมอหรอือปุกรณล็์อคแบบอนื

(b) หากมวีตัถใุดทอีาจหลน่ลงมาหรอืปลวิใสเ่ครน ใหใ้ชว้ธิกีารจัดการทเีหมาะสม 

● ทําการตรวจสอบหลงัพายสุงบและยนืยนัวา่ไมม่สีงิผดิปกตใิดเกดิขนึ
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5.9 อบุตัเิหตทุางอตุสาหกรรมจากการใชเ้ครน (หนา้ 87)

เครนนํามาใชย้กนําหนักบรรทกุขนาดหนัก ดงันันเมอืเกดิอบุตัเิหตจุากหรอืเชอืมโยงกบัการใชเ้ครน ผลลพัธท์เีกดิขนึยอ่มสรา้ง
ความเสยีหายรา้ยแรงใหก้บัมนุษยแ์ละทรัพยส์นิ วธิทีจีะป้องกนัไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตกุบัเครนทคีวรพจิารณาเป็นสําคญั คอื การใช ้
มาตรการเชงิป้องกนัทมีปีระสทิธภิาพโดยองิจากการศกึษาบนัทกึการเกดิอบุตัเิหตกุบัเครนในอดตีทผีา่นมา

ตอ่ไปนคีอืเหตกุารณก์ารเกดิอบุตัเิหตขุองเครนทจํีาแนกตามสาเหต:ุ

(1) การหลน่ลงมาของนําหนักบรรทกุ

● การสลงิทไีมไ่ดม้าตรฐาน (เชน่ การใชล้วดสลงิทมีเีสน้ผา่นศนูยก์ลางกวา้งเกนิไป การกําหนดมมุของสลงิกวา้งเกนิ
ไปหรอืการสลงินําหนักบรรทกุท ีCOG ไมไ่ดส้มดลุ)

● นําหนักบรรทกุแกวง่ไปมา (เนอืงจากการสลงินําหนักบรรทกุขณะท ีCOG เบยีงออกจากศนูยก์ลางของตะขอชกัรอก 
การสลงิทนํีาหนักเทไปขา้งใดขา้งหนงึ การทํางานทไีมเ่หมาะสมของเครน เป็นตน้)

● ลวดสลงิขาด (เนอืงจากลวดสลงิแข็งแรงไมพ่อ บรรทกุนําหนักเกนิ ใชล้วดสลงิทชีาํรดุเสยีหาย เป็นตน้)

● เฟืองสลงิหกั (เนอืงจากบรรทกุนําหนักเกนิ ใชเ้ฟืองสลงิทไีมไ่ดม้าตรฐานหรอืชาํรดุเสยีหาย เป็นตน้)

(2) มผีูเ้สยีชวีติจากการชนเขา้กบันําหนักบรรทกุหรอืตดิอยูก่บันําหนักบรรทกุ

● ความผดิพลาดของคนควบคมุเครน (เชน่ เกดิขอ้ผดิพลาดในการประเมนิระยะหา่งดว้ยสายตาหรอืทํางานสะเพรา่)

● การใหส้ญัญาณผดิ

(3) นําหนักบรรทกุควําลงมา (เนอืงจากการใชส้ลงิไดไ้มด่ ีการจัดเตรยีมพนีทวีางนําหนักบรรทกุไดไ้มเ่พยีงพอ การตดัสนิใจที
ผดิพลาดของคนควบคมุเครน หรอืมแีผนการทํางานทไีมไ่ดม้าตรฐาน เป็นตน้)

(4) นําหนักบรรทกุหลน่หรอืควําลงมาเนอืงจากกระแทกเขา้กบัวตัถอุนื

● ความผดิพลาดของคนควบคมุเครน (เชน่ ประเมนิระยะหา่งดว้ยสายตาผดิพลาด ทํางานเลนิเลอ่หรอืคนควบคมุงาน
ตดัสนิใจผดิ)

● ความผดิพลาดของคนดแูลสลงิ (เชน่ ใหส้ญัญาณไมถ่กูตอ้งหรอืใชส้ลงิไดด้อ้ยประสทิธภิาพ)

(5) มผีูเ้สยีชวีติเพราะตดิอยูก่บัเฟืองสลงิหรอือปุกรณเ์สรมิชกัรอก (เนอืงจากใหส้ญัญาณไมเ่พยีงพอ ไมม่ทีกัษะในการ
ควบคมุสลงิ หรอืเขา้ใจผดิในเรอืงสญัญาณ เป็นตน้)

(6) มผีูเ้สยีชวีติเพราะตดิอยูก่บัเครน (เนอืงจากสอืสารไมเ่พยีงพอ คนควบคมุเครนเขา้ใจผดิ เป็นตน้)
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(7) มผีูเ้สยีชวีติเพราะตดิอยูก่บัเฟืองทกํีาลงัเคลอืนท ี(เนอืงจากไมม่ฝีาครอบป้องกนัหรอืไมไ่ดต้ดิตงัฝาครอบป้องกนั คนงาน
สวมชดุทํางานทไีมเ่หมาะสม หรอือยูใ่นตําแหน่งทไีมม่นัคง หรอืสอืสารกนัไมเ่พยีงพอ เป็นตน้)

(8) เครนพลกิควําหรอืชาํรดุเสยีหาย (เนอืงจากทําการตรวจสอบไมด่พีอ มขีอ้บกพรอ่งในงานกอ่สรา้งหรอืวศิวกรรม ไมไ่ด ้
ดําเนนิมาตรการป้องกนัพาย ุเป็นตน้)

(9) มผีูเ้สยีชวีติจากการพลดัตกจากเครน (เนอืงจากนังรา้นไมด่ ีคนงานสวมชดุทํางานทไีมเ่หมาะสม หรอืคนควบคมุเครน
เขา้ใจผดิ เป็นตน้)

(10) ตกลงมาจากเครน (เชน่ ของทเีผลอวางทงิไวบ้นเครนหรอืชนิสว่นทหีลวมของเครน)

(11) มผีูเ้สยีชวีติจากถกูไฟดดู (เนอืงจากสมัผัสกบัสายไฟเปลอืยไรฉ้นวนหุม้ ลมืปิดแหลง่จา่ยไฟหลกั เผลอเปิดสวติชแ์หลง่
จา่ยไฟ เป็นตน้)
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บทท ี3 
ความรูเ้กยีวกบัเครอืงตน้กาํลงัและกระแสไฟฟ้า 

1 กระแสไฟฟ้า (หนา้ 96)

1.1 แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความตา้นทาน (หนา้ 96)

ถงัพักนํา

ระดบันํา แรงดนัไฟฟ้า

นํา

แบตเตอรี

วาลว์ สวติช์

ทอ่นํา
ลวด

การไหลของนํา

กระแสไฟฟ้า

กงัหนันํา ตะเกยีง

ถงัพักนํา แบตเตอรี

กงัหนันํา ตะเกยีง

วาลว์ สวติช์

ทอ่นํา ลวด

รปูภาพ 3-1 แผนผังแสดงวงจรไฟฟ้าเมอืเทยีบกบันํา

วงจรไฟฟ้า
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2 อปุกรณไ์ฟฟ้าของเครน (หนา้ 101)

2.1 เซอรก์ติเบรกเกอรแ์ละหนา้สมัผสัแมเ่หล็กสาํหรบัการเดนิสาย (หนา้ 105)

รปูภาพ 3-2 แผงป้องกนัทใีชร้ว่มกนั

รปูภาพ 3-3 เครอืงตดัไฟรัว

เซอรก์ติเบรกเกอรสํ์าหรับ
ระบบสายไฟหลกั

แมกเนตกิคอนแทคเตอรห์ลกั
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3 การตรวจสอบและการซอ่มวงจรไฟฟ้า (หนา้ 116)

3.1 อนัตรายจากไฟดดู (หนา้ 118)

ไฟดดู (การบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า) คอืปฏกิริยิาทางกายทแีสดงออกดว้ยความเจ็บปวดและผลกระทบอนืๆ ทเีกดิขนึเมอื
กระแสไฟฟ้าแลน่ผา่นรา่งกาย ระดบัของผลกระทบทเีกดิขนึกบัรา่งกายมนุษยจ์ะแตกตา่งกนัตามสภาพการณ ์เชน่ ความเร็ว
ของกระแสไฟฟ้า เวลาทถีกูดดู ประเภทของกระแสไฟฟ้า (ไฟฟ้ากระแสตรงหรอืกระแสสลบั) ลกัษณะทางกายและสขุภาพของ
ผูถ้กูไฟดดู เป็นตน้ โดยความเร็วของกระแสไฟฟ้าและเวลาทถีกูไฟดดูถอืเป็นสองปัจจัยทมีผีลมากเป็นพเิศษ 

โดยทวัไป เกณฑท์ใีชป้ระเมนิอนัตรายทเีกดิจากไฟดดูมกัระบไุดด้ว้ยคา่ของกระแสไฟฟ้าเพยีงอยา่งเดยีว อยา่งไรกด็ ีคณะ
กรรมาธกิารดา้นเทคนคิไฟฟ้าระหวา่งประเทศ (International Electrotechnical Commission (IEC)) ไดใ้ชผ้ลติภณัฑท์มีี
กระแสไฟฟ้านันและเวลาเป็นเกณฑใ์นการประเมนิ ซงึดรูายละเอยีดไดจ้ากรปูภาพ 3-4 ภาพนแีสดงคา่เมอืกระแสไฟฟ้าไหล
จากมอืซา้ยไปยงัเทา้ทงัสองขา้ง และความเสยีงทจีะเสยีชวีติจากภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงใน 1,000 mS (มลิลิ
ซเีมนต)์ หากถกูไฟฟ้า 50 mA ดดู หรอืใน 500 mS สําหรับกระแสไฟฟ้า 100 mA และใน 10 mS สําหรับกระแสไฟฟ้า 
500 mA ตามลําดบั อยา่งไรกด็ ีหากมกีระแสไฟฟ้าปรมิาณมากไหลผา่นรา่งกายมนุษยเ์มอืสมัผัสกบัแรงดนัไฟฟ้าสงู ผูท้ถีกู
ไฟดดูอาจรอดชวีติโดยมเีพยีงแผลไฟไหมเ้ทา่นันหากเวลาทเีป็นสอืนําไฟฟ้าสนัมาก
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โซน ขอบเขต ผลกระทบตอ่รา่งกาย
AC-1 AC-1 จนถงึ 

0.5 mA เสน้โคง้ a
รับรูไ้ดแ้ตม่กัไมม่ปีฏกิริยิา “ตนืตกใจ”

AC-2 0.5 mA 
จนถงึเสน้โคง้ b

การรับรูแ้ละการหดตวัของกลา้มเนอืทอียูน่อกการควบคมุของอํานาจจติใจ แตม่กัไมม่ผีล
ทางสรรีวทิยาจากไฟฟ้าทเีป็นอนัตราย

AC-3 เสน้โคง้ b ขนึไป การหดตวัอยา่งรนุแรงของกลา้มเนอืทอียูน่อกการควบคมุของอํานาจจติใจ หายใจลําบาก 
ความผดิปกตชินดิกลบัคนืเป็นปกตไิดข้องการทํางานของหวัใจ อาจขยบัรา่งกายไมไ่ด ้
ผลกระทบเพมิขนึตามขนาดของกระแสไฟฟ้า ไมค่าดวา่จะเกดิความเสยีหายตอ่อวยัวะ
ตา่งๆ

AC-4 1) สงูกวา่เสน้โคง้ c1 อาจเกดิผลกระทบในระดบัพยาธสิรรีวทิยา เชน่ ภาวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั 
ภาวะหยดุหายใจ รอยไหมห้รอืเซลลถ์กูทําลายในลกัษณะอนืๆ ภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะ
ชนดิรา้ยแรงเพมิขนึตามขนาดของกระแสไฟฟ้าและเวลา

c1 - c2 AC-4.1 แนวโนม้ทจีะเกดิภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงไมเ่กนิ 5 %

c2 - c3 AC-4.2 แนวโนม้ทจีะเกดิภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงไมเ่กนิ 50 %

สงูกวา่เสน้โคง้ c3 AC-4.3 แนวโนม้ทจีะเกดิภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงเกนิ 50 %

1) สําหรับระยะเวลาของกระแสไฟฟ้าตํากวา่ 200 ms อาการหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงเพยีงแคเ่รมิตน้ขนึภายในชว่ง
อนัตรายเทา่นันหากเกนิคา่จํากดัทไีดกํ้าหนดไว ้ในสว่นของภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงนัน ตวัเลขนสีมัพันธก์บั
ผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าทไีหลจากมอืซา้ยไปยงัเทา้ทงัสองขา้ง สําหรับกระแสไฟฟ้าอนืๆ นัน ใหพ้จิารณาปัจจัยทมีผีล
ตอ่หวัใจดว้ย

รปูภาพ 3-4  ระยะเวลา/ตําแหน่งกระแสไฟฟ้าของผลกระทบทเีกดิจากไฟฟ้ากระแสสลบั (15 Hz ถงึ 100 Hz) กบับคุคลตา่งๆ 
ทกีระแสไฟฟ้าไหลผา่นจากมอืซา้ยไปยงัเทา้ทงัสองขา้ง

ระ
ยะ
เว
ลา
ทกี
ระ
แส
ไฟ
ฟ้
าไ
หล

 t

กระแสไฟฟ้าทไีหลเขา้สูร่า่งกาย IB
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บทท ี4 
ความรูเ้กยีวกบัไดนามกิทจีาํเป็นสาํหรบัการ
ทาํงานของเครน

1 หวัขอ้ทเีกยีวขอ้งกบัแรง (หนา้ 126)

1.1 สามองคป์ระกอบของแรง (ดหูนา้ 126)

1.2 การกระทาํและปฏกิริยิา (ดหูนา้ 127)

1.3 การรวมแรงยอ่ย (หนา้ 127)

เมอืดจูากรปูภาพ 4-1 a ขณะทคีนสองคนใชเ้ชอืกดงึตอไม ้ตอไมจ้ะถกูดงึไปตามทศิทางของลกูศร ดงันัน เมอืแรงสองแรง
กระทําบนวตัถ ุแรงสองแรงนันสามารถแทนทดีว้ยแรงลพัธห์นงึแรง (แรงรวม) ทมีผีลแบบเดยีวกนั

รปูภาพ 4-1  การรวมแรงยอ่ย

รปูภาพ 4-1 b อธบิายวธิคีน้หาแรงลพัธ ์กําหนดแรงลพัธ ์F1 และ F2 ทกีระทําบนจดุ O จากสองทศิทางทแีตกตา่งกนัไดด้ว้ย
การวาดสเีหลยีมดา้นขนาน (OADB) โดยมสีองแรงนอียูบ่นดา้นสองดา้น เสน้แนวทะแยง R ในรปูภาพแทนขนาดและทศิทาง
ของแรงลพัธท์จีะตอ้งระบ ุลกัษณะนเีรยีกวา่กฎสเีหลยีมดา้นขนาน
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1.4 การแตกแรง (หนา้ 128)

“การแตกแรง” คอืกระบวนการเพอืแยกแรงทกีระทําตอ่วตัถอุอกเป็นสองแรงหรอืมากกวา่นัน ณ มมุของแตล่ะแรง แตล่ะสว่นที
แบง่แรงออกนันเรยีกวา่ “องคป์ระกอบ” หรอื “แรงองคป์ระกอบ” ของแรงตงัตน้

หากตอ้งการคน้หาองคป์ระกอบของแรง จะตอ้งใชส้เีหลยีมดา้นขนานของแรงตามทปีรากฏใน “การรวมแรงยอ่ย” ในลําดบัยอ้น
กลบัเพอืแบง่แรงออกเป็นสองแรงหรอืมากกวา่นัน ณ มมุของอกีแรงหนงึ

ลองกลบัมาดรูปูชายคนหนงึทกํีาลงัลากเลอืนเชน่ทแีสดงในรปูภาพ 4-2 a เพอืใชเ้ป็นตวัอยา่ง เนอืงจากเขาดงึเชอืกออกจาก
ตวัไปยงัมมุทพีนื เชน่ การดงึขนึ เลอืนจงึขยบัแนวนอน (ตามยาว) แตก่ข็ยบัในแนวดงิไปพรอ้มๆ กนัดว้ย ดงันัน เราจงึตอ้งหา
ขนาดจรงิๆ ของแรงทดีงึแครใ่นแนวนอน

แรง Fแรง F

OO

รปูภาพ 4-2  การแตกแรง

เชน่ทเีห็นในรปูภาพ 4-2 b แรง F (OA) ถกูแบง่ออกเป็น F1 (OB) และ F2 (OC) โดยใชก้ฎสเีหลยีมดา้นขนานแบบยอ้นกลบั 
นคีอืการแตกของแรง และพบวา่แรงแนวนอนของเลอืนไดก้ลายเป็น F1 (OB)
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1.5 โมเมนตข์องแรง (หนา้ 129)

หากจะหมนุน็อตดว้ยประแจรปูตวัซ ีคณุจะออกแรงนอ้ยลงหากคณุจับประแจใกล ้ๆ  กบัปลายสดุของดา้มประแจ เมอืเทยีบกบัที
คณุจับประแจตรงกลางดา้ม

รปูภาพ 4-3 ขนาดของแรงและความยาวแขน

จดุรับนําหนัก

รปูภาพ 4-4  โมเมนตข์องแรงเฉลยี

ปรมิาณทแีทนทดีว้ยผลติภณัฑท์มีขีนาดของแรง และความยาวแขน ในลกัษณะทสีมัพันธก์บัแกนของการหมนุทใีห ้หรอืจดุรับ
นําหนักทใีหต้ามทอีธบิายไวข้า้งตน้ ซงึปรมิาณนเีรยีกวา่ “โมเมนตข์องแรง”

เมอืกําหนดขนาดของแรงทใีหเ้ป็น F และความยาวแขนทใีหเ้ป็น L โมเมนตข์องแรง M สามารถเขยีนไดเ้ป็น M = F x L โดย
ขนาดของแรง F จะมหีน่วยเป็น N (นวิตนั) และความยาวแขน L จะมหีน่วยเป็น m (เมตร) ทําใหโ้มเมนตข์องแรง M สามารถ
แสดงเป็น N·m (นวิตนัเมตร)

M1 = 9.8 x m x L1, M2 = 9.8 x m x L2
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รปูภาพ 4-5  โมเมนตท์ทํีางานบนเครนแบบเสาตงั

โดยปกตโิมเมนตจ์ะทํางานเพอืหมนุวตัถตุามเข็มนาฬกิาหรอืทวนเข็มนาฬกิา

เมอืแรงกระทําในทศิทางเดยีวกนั แรงจะรวมเขา้ดว้ยกนัเพอืใหโ้มเมนตท์ใีหญข่นึ เมอืแรงกระทําในทศิทางตรงกนัขา้มกนั 
แรงสามารถยกเลกิอกีแรงหนงึได ้หากตอ้งการคน้หาผลรวมหรอืสมดลุของโมเมนตส์องโมเมนตห์รอืมากกวา่นัน คณุจะตอ้ง
พจิารณาถงึทศิทางการหมนุของแตล่ะโมเมนต์



77 (th)

1.6 สมดลุของแรงคูข่นาน (หนา้ 133)

รปูภาพ 4-6 แสดงภาพคนงานกําลงัแบกนําหนักบรรทกุคูห่นงึทปีลายเสา เพอืแบกนําหนักบรรทกุใหส้มดลุบนบา่ ตอ้งถอืเสา
ตรงกลางหากนําหนักบรรทกุทงัสองอยา่งมนํีาหนักเทา่กนั แตห่ากนําหนักไมเ่ทา่กนั ใหแ้บกเสาในจดุทใีกลก้บันําหนักบรรทกุ
ทหีนักกวา่ เนอืงจากความจําเป็นตอ้งสรา้งสมดลุใหก้บัโมเมนตข์องแรง

แกนของการหมนุ

รปูภาพ 4-6  สมดลุของแรงคูข่นาน

ในแผนภาพน ีเราลองศกึษาโมเมนตข์องแรงโดยบา่ของคนงานคอืแกนของการหมนุ ขณะทนํีาหนักของนําหนักบรรทกุสองชนิ
ทใีหเ้ป็น m1 และ m2 และจดุทรีองรับนําหนักบรรทกุบนเสา (ระยะหา่งแนวนอนระหวา่งนําหนักบรรทกุและไหล)่ คอื L1 และ 
L2 

โมเมนตต์ามเข็มคอื: M1 = 9.8 x m1 x L1

โมเมนตท์วนเข็มคอื: M2 = 9.8 x m2 x L2

โมเมนตท์อียูร่อบๆ แกนของการหมนุจะมสีมดลุ (M1 = M2) ตามภาพดา้นลา่ง:

9.8 x m1 x L1 = 9.8 x m2 x L2 (1)

m1 x L1 = m2 x L2 (2)
m1 x L1 = m2 x (L - L1) (3)

m1 x L1 = m2 x L - m2 x L1 (4)
m1 x L1 + m2 x L1 = m2 x L (5)

L1 x (m1 + m2) = m2 x L (6)
(โปรดทราบวา่ L = L1 + L2)
ดงันันไหลข่องคนงานกเ็ปรยีบเสมอืนแกนของการหมนุทรีองรับนําหนักของนําหนักบรรทกุ (m1 + m2)

เราสามารถเขยีนสตูร (6) ใหมไ่ดด้งัน:ี

L1 = m2  x Lm1 + m2
นําหนักบรรทกุจะมสีมดลุไดห้ากแบกเสาในจดุทกํีาหนดไวด้ว้ยการแบง่เสาออกเป็นสดัสว่นยอ้นกลบักบันําหนักของนําหนัก
บรรทกุ m1 และ m2
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2 มวลและจดุศนูยถ์ว่ง (หนา้ 135)

โปรดดทูตํีาราเรยีน

3 การเคลอืนท ี(หนา้ 140)

3.1 อตัราเร็วและความเร็ว (หนา้ 141)

อตัราเร็วคอืปรมิาณทแีสดงวา่วตัถเุคลอืนทไีดเ้ร็วมากนอ้ยเพยีงใด ซงึจะแทนทดีว้ยระยะทางทวีตัถเุคลอืนทแีละแสดงความ
ยาวของหน่วยเวลา

หากวตัถเุคลอืนทเีหมอืนๆ กนัในระยะ 50 เมตรใน 10 วนิาท ีอตัราเร็วของวตัถคุอื 5 m/s อตัราเร็วของวตัถทุเีคลอืนทเีหมอืน
กนัแสดงเป็นผลลพัธท์ไีดจ้ากการหารระยะทางทวีตัถเุคลอืนทใีนชว่งเวลาหนงึทแีทจ้รงิดว้ยจํานวนหน่วยความยาวของเวลาที
ตอ้งการ ซงึเขยีนไดด้งัน:ี

ความเร็ว (v) = ระยะทาง (L)
เวลา (t)

หน่วยอตัราเร็วทใีชก้นัทวัไปประกอบดว้ยเมตรตอ่วนิาท ี(m/s), เมตรตอ่นาท ี(m/min) และกโิลเมตรตอ่ชวัโมง (km/h)

ในการพจิารณาเรอืงการเคลอืนทขีองวตัถ ุการดแูคเ่รอืงของอตัราเร็วเพยีงอยา่งเดยีวคงไมเ่พยีงพอ เราจะตอ้งคน้หาทศิทาง
การเคลอืนทดีว้ย และคําวา่ “ความเร็ว” จงึมกันํามาใชบ้อ่ยๆ ในความหมายของปรมิาณทแีสดงทงัทศิทางและความเร็วในการ
เคลอืนที

3.2 ความเฉอืย (หนา้ 142)

รปูทรงวสัดจุะคงสภาพเดมิหากอยูก่บัท ีแตถ่า้มกีารเคลอืนท ีรปูทรงวสัดกุจ็ะเคลอืนทใีนทศิทางเดยีวกนัไปเรอืยๆ เวน้แตจ่ะ
ถกูกระทําจากแรงภายนอกบางแรง แนวโนม้เชน่นเีรยีกวา่ “ความเฉือย”

รปูภาพ 4-7 ความเฉือย
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3.3 แรงสูศ่นูยก์ลางและแรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง (หนา้ 143)

ในรปูภาพ 4-8 เมอืคนถอืลกูตุม้เรมิเหวยีงลกูตุม้เป็นวงกลมอยา่งรวดเร็ว มอืของเขาจะถกูดงึเขา้ไปหาลกูตุม้ 

สงินเีรยีกวา่แรงภายใน (ซงึในกรณีน ีแรงทดีงึเขา้สูภ่ายในทอียูบ่นลกูตุม้ผา่นทางเสน้ลวด) เพอืทําใหว้ตัถหุมนุไปเรอืยๆ ซงึเรา
เรยีกวา่ “แรงสูศ่นูยก์ลาง” แรงสูศ่นูยก์ลางและแรงเหวยีงหนศีนูยก์ลางมขีนาดเทา่กนัแตอ่ยูต่รงกนัขา้มกนั

แรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง แรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง
แรงสูศ่นูยก์ลาง

แรงสูศ่นูยก์ลาง

ทศิทางของเสน้สมัผัสวงกลม

ทศิทางของเสน้สมัผัสวงกลม

ศนูยก์ลาง

รปูภาพ 4-8  แรงสูศ่นูยก์ลางและแรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง

จากรปูภาพ 4-9 หากหมนุนําหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้เร็วขนึ แรงเหวยีงหนศีนูยก์ลางจะยงิรนุแรงขนึ ทําใหนํ้าหนักบรรทกุ
เคลอืนทอีอกไปมากขนึ เมอืเทยีบกบัสถานการณท์นํีาหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้อยูก่บัท ีสภาพนจีะเพมิโมเมนตข์องแรงที
ทํางานและทําใหเ้ครนแบบเสาตงัลม้ได ้

รัศมกีารทํางานกอ่นการแกวง่

รัศมกีารทํางานในระหวา่งการแกวง่

รปูภาพ 4-9  การเหวยีงออกดา้นนอกของนําหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้และรัศมกีารทํางานทเีปลยีนไป
เนอืงจากแรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง
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4 บล็อกรอก (หนา้ 145)

บล็อกรอกนํามาใชเ้พอืชว่ยเครนยกนําหนักบรรทกุขนาดหนัก บล็อกรอกสามารถเปลยีนแปลงทศิทางของแรง และลดปรมิาณ
แรงทจํีาเป็นตอ้งใชเ้พอืยกนําหนักบรรทกุ ซงึทําใหย้กวตัถทุหีนักมากไดง้า่ยขนึ รอกแบง่ออกเป็นหลายประเภทดงัตอ่ไปน:ี

4.1 รอกแบบสเตชนันาร ี(หนา้ 145)

รอกประเภทนจีะยดึอยูใ่นตําแหน่งเฉพาะตามทปีรากฏในรปูภาพ 4-10 สงิทคีณุตอ้งทําเพอืยกนําหนักบรรทกุดว้ยรอกแบบสเต
ชนันารคีอืดงึปลายอกีดา้นหนงึของเชอืกลง หรอืพดูอกีอยา่งหนงึคอื อปุกรณน์จีะเปลยีนแคท่ศิทางของแรงทป้ีอนเขา้ไป สว่น
ขนาดของแรงไมเ่ปลยีนแปลง เชน่ หากจะยกนําหนักบรรทกุขนึ 1 เมตร คณุตอ้งดงึเชอืกลงไป 1 เมตร

ดงึ 1 ม.

จะยกขนึ 1 ม.

รปูภาพ 4-10  รอกแบบสเตชนันารี
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4.2 รอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีด ้(หนา้ 146)

นคีอืรอกแบบเดยีวกบัทใีชก้บับล็อกตะขอของเครน จากทเีห็นในรปูภาพ 4-11 รอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดจ้ะทํางานไดด้ว้ยการ
ขยบัปลายเชอืกดา้นหนงึขนึและลง (A ในแผนภาพ) โดยเชอืกเสน้นตีอ้งวงิอยูบ่นลอ้หรอืลอ้ทมีปีลายเชอืกตรงึอยูอ่กีดา้นหนงึ 
ตวัรอกเองจะเลอืนขนึหรอืลงพรอ้มๆ กบัแบกนําหนักบรรทกุไวต้ามการเคลอืนทแีนวดงิของปลายเชอืก A คณุสามารถใช ้
อปุกรณน์ยีกนําหนักบรรทกุไดโ้ดยออกแรงเทา่กบัครงึหนงึของนําหนัก (แรงดงึลงทไีดจ้ากมวล) ของนําหนักบรรทกุ (โดย
ตงัสมมตุฐิานวา่ รอกไมม่แีรงเสยีดทาน) แตเ่มอืดงึเชอืก 2 เมตร เป็นตน้ นําหนักบรรทกุจะขยบัขนึเพยีง 1 เมตร ซงึกค็อืครงึ
หนงึของความยาวของเชอืกทถีกูดงึ พดูอกีนัยหนงึกค็อื รอกใชแ้รงป้อนเขา้นอ้ยลงเพอืยกนําหนักของนําหนักบรรทกุทใีห ้
แตต่อ้งดงึเชอืกยาวมากกวา่เดมิมาก

ขณะเดยีวกนั ทศิทางของแรงป้อนเขา้ยงัคงไมเ่ปลยีนแปลงขณะทดีงึเชอืกขนึทกุครังทยีกนําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 4-11  รอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีด ้
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4.3 รอกพวง (หนา้ 147)

บล็อกรอกหลายๆ แบบททํีามาจากรอกแบบสเตชนันารแีละรอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดจ้ะยกนําหนักบรรทกุทหีนักมากขนึหรอืลง
ไดด้ว้ยแรงไมม่ากแตส่มัพันธก์นั การรวมรอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดส้ามตวัและรอกแบบสเตชนันารสีามตวัตามทเีห็นในรปูภาพ 
4-12 จะสามารถยกนําหนักบรรทกุโดยใชแ้รงเทา่กบัหนงึในหกของนําหนักของนําหนักบรรทกุเทา่นัน โดยมองขา้มเรอืงแรง
เสยีดทานและมวลของรอก อยา่งไรกด็ ีรอกจะยกนําหนักบรรทกุไดเ้พยีงหนงึในหกของหนงึเมตรจากการดงึเชอืกยาวทกุๆ 
หนงึเมตร ซงึหมายความวา่ ความเร็วของการยกหรอืการลดนําหนักบรรทกุลงคอืหนงึในหกของความเร็วของแรงทป้ีอนเขา้

F = 1  x Fw Vm = 1  x v L = 2 x n x Lm
2 x n 2 x n

F: แรงเพอืดงึเชอืก v: ความเร็วในการพัน L: ความยาวในการพัน
Fw: นําหนักของนําหนักบรรทกุ Vm: ความเร็วการยกของนําหนักบรรทกุ Lm: ระยะทางในการยกของนําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 4-12  รอกพวง (รอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดส้ามตวั)

ภาพทแีสดงในรปูภาพ 4-13 คอืตวัอยา่งของรอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดส้ตีวัสําหรับเครน

รปูภาพ 4-13  รอกพวง (รอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดส้ตีวัสําหรับเครน)
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5 นําหนกับรรทกุ (หนา้ 148)

นําหนักบรรทกุคอืแรงทกีระทําบนวตัถจุากดา้นนอก (เชน่ แรงภายนอก) นําหนักบรรทกุสามารถจําแนกออกไดห้ลายแบบตาม
วธิทีแีรงกระทําบนวตัถทุเีกยีวขอ้ง

5.1 การจาํแนกประเภทตามทศิทางของแรง

แรงดงึ

แรงดงึจะดงึเชอืกดว้ยแรง F ททํีางานบนแกนตามแนวยาวของเชอืกเหมอืนทแีสดงในรปูภาพ 4-14 ตวัอยา่งทพีบไดโ้ดยทวัไป
คอื นําหนักบรรทกุทอียูบ่นลวดสลงิทกํีาลงัยกสนิคา้

รปูภาพ 4-14  แรงดงึ

คา่แรงอดั

คา่แรงอดัทํางานในทศิทางทตีรงกนัขา้มกบัแรงดงึเชน่ทแีสดงไวใ้นรปูภาพ 4-15 เพอืบบีอดัเชอืกตามแนวยาวดว้ยแรง F คณุ
จะเห็นตวัอยา่งโดยทวัไปของคา่แรงอดัไดจ้ากแรงททํีางานบนขาคํายนัของเครนสนาม

รปูภาพ 4-15  คา่แรงอดั
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แรงเฉอืน

แรงเฉือนทํางานเหมอืนกบักรรไกรทตีดัวสัด ุเมอืเจอกบัแรง F เชน่ทแีสดงในภาพรปูภาพ 4-16 โบลทห์วัเหลยีมอาจถกูตดั
ตามระนาบทขีนานกบัทศิทางของ F หากแรงนแีข็งแรงมาก การกระทําของแรงในลกัษณะนเีรยีกวา่ “แรงเฉือน”

รปูภาพ 4-16  แรงเฉือน

โมเมนตด์ดั

คานทยีนัปลายทงัสองดา้นอาจโคง้งอไดห้ากแรง F ทตีงัฉากกบัแกนตามยาวทํางานบนคานเหมอืนทแีสดงในรปูภาพ 4-17 a 
เราเรยีกการกระทําลกัษณะนขีองแรงวา่ “โมเมนตด์ดั” ตวัอยา่งของโมเมนตด์ดัดไูดจ้ากนําหนักของนําหนักบรรทกุหรอืรอกที
ทํางานบนคานของเครนเหนอืศรีษะ หรอืหอคอยหรอืเสาตงัของเครนแบบเสาตงัเชน่ทแีสดงใน b

รปูภาพ 4-17  โมเมนตด์ดั
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แรงบดิ

เพลาอาจบดิไดห้ากปลายดา้นหนงึของเพลายดึอยูก่บัท ีและอกีดา้นหนงึเจอกบัแรง F ททํีางานในสองทศิทางทตีรงกนัขา้มกนั
บนเสน้รอบวงเชน่ทอีธบิายไวใ้นรปูภาพ 4-18 การทํางานของแรงในลกัษณะนเีรยีกวา่ “แรงบดิ” คณุจะพบตวัอยา่งของแรง
ลกัษณะนใีนจดุทเีพลาของเครอืงกวา้นถกูดงึและบดิดว้ยลวดสลงิ

รปูภาพ 4-18  แรงบดิ

แรงผสม

องคป์ระกอบเชงิกลของเครนไดรั้บผลกระทบบอ่ยครังจากแรงหลายๆ แรงทอีธบิายไวก้อ่นหนา้นมีากกวา่จากการกระทําของ
แรงใดแรงหนงึ ตวัอยา่งเชน่ ลวดสลงิและตะขอตา่งขนึอยูก่บัทงัแรงดงึและโมเมนตต์ดั ขณะทเีพลาในชดุกําลงัโดยทวัไปจะ
เปลยีนแปลงตามโมเมนตต์ดัและแรงบดิ
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5.2 การจาํแนกตามอตัราเร็วของนําหนกับรรทกุ

นําหนกับรรทกุสถติ

นําหนักบรรทกุสถติหมายถงึนําหนักบรรทกุทมีขีนาดทไีมผั่นแปร และทศิทางของแรงเหมอืนกบันําหนักตายของโครงสรา้งเครน

นําหนกับรรทกุไดนามกิ

นําหนักบรรทกุไดนามกิ ซงึจะผันแปรตามขนาด จะอยูใ่นประเภทใดประเภทหนงึไดแ้ก ่ประเภทแรกคอืนําหนักบรรทกุซาํทจีะ
ผันแปรตอ่เนอืงไปตามกาลเวลา และอกีประเภทหนงึคอืนําหนักกระแทกทจีะปรับใชแ้รงกบัวตัถใุนทนัทใีนระยะเวลาทสีนัมาก

นําหนักบรรทกุซาํยงัสามารถแบง่ออกเป็นนําหนักบรรทกุทกีระทําครังเดยีว และนําหนักบรรทกุทกีระทําสองครัง โดยอยา่งแรก
มกัทํางานในทศิทางเดยีวกนัแตค่วามเร็วและเวลาจะแตกตา่งกนัเหมอืนกบันําหนักบรรทกุทอียูบ่นองคป์ระกอบของเครนเชน่
เดยีวกนัลวดสลงิและลกูปืนรอก ขณะทอียา่งหลงัจะแตกตา่งตามเวลาทงัในสว่นของทศิทางและขนาด อยา่งเชน่นําหนัก
บรรทกุทอียูบ่นเพลาเกยีร์

เครอืงจักรหรอืโครงสรา้งอาจหกัไดภ้ายใตนํ้าหนักบรรทกุไดนามกิแบบใดแบบหนงึเหลา่นแีมข้นาดของนําหนักบรรทกุจะนอ้ย
กวา่นําหนักบรรทกุสถติมาก ปรากฏการณน์เีรยีกวา่ “การหกัเนอืงจากความลา้” ซงึเกดิขนึจากความลา้ของวสัด ุซงึคดิเป็น
เปอรเ์ซน็ตท์ชีดัเจนของความลา้ทเีกดิขนึจรงิ นําหนักกระแทกมสีาเหตมุาจากการหกัอยา่งรนุแรงในระหวา่งการคลายลวดสลงิ
ออก หรอืการยกนําหนักบรรทกุดว้ยความเร็วสงูสดุขณะทลีวดสลงิหลวม ในกรณีน ีมกีารใชนํ้าหนักบรรทกุมากกวา่นําหนัก
บรรทกุมากเนอืงจากนําหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้

นําหนกับรรทกุไดนามกิ

นําหนกักระทาํซํา นําหนกักระแทก

นําหนกับรรทกุทกีระทาํ
ครงัเดยีว

นําหนกับรรทกุทกีระทาํ
สองครงั

รปูภาพ 4-19 การจําแนกประเภทนําหนักบรรทกุไดนามกิ

การจาํแนกในลกัษณะอนืๆ

นําหนักบรรทกุสามารถจําแนกประเภทตามสถานะของการกระจายตวัของนําหนักบรรทกุออกเป็นนําหนักบรรทกุกระทําเป็นจดุ
และนําหนักบรรทกุแผก่ระจาย โดยอยา่งแรกเนน้ทจีดุๆ เดยีวหรอืพนืทขีนาดเล็กมากขณะทอียา่งหลงัจะทํางานบนพนืทกีวา้ง
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6 แรงกดดนั (หนา้ 150)

วตัถใุดกต็ามเมอือยูภ่ายใตนํ้าหนักบรรทกุจะสรา้งแรงไวภ้ายใน (แรงภายใน) ทจีะทํางานเพอืตา้นทานและถว่งนําหนักบรรทกุ
ทนํีามาใช ้แรงภายในนเีรยีกวา่ “แรงกดดนั” ซงึความหนาแน่นจะแทนทดีว้ยขนาดของแรงตอ่หนงึพนืทหีน่วย รปูภาพ 4-20 
แสดงตวัอยา่งของแรงทสีรา้งขนึจากแรงตามทางยาวทกีระทําบนลวด

รปูภาพ 4-20  แรงกดดนั

แรงกดดนัสามารถแบง่ออกเป็นความเคน้แรงดงึ ความเคน้อดัและความเคน้เฉือน โดยแรงอยา่งแรกเกดิขนึภายใตแ้รงดงึ แรง
ทสีองภายใตแ้รงอดั และแรงทสีามภายใตแ้รงเฉือน จากรปูภาพ 4-20 พนืทหีนา้ตดัขององคป์ระกอบเชงิโครงสรา้งภายใตนํ้า
หนักบรรทกุทใีหเ้ป็น A (mm2) และแรงดงึทกีระทําบนองคป์ระกอบทใีหเ้ป็น F (N) kg ทําใหเ้ราสามารถเขยีนความเคน้แรงดงึ
ไดด้งัน:ี

ความเคน้แรงดงึ =
แรงดงึทนํีามาใชก้บัองคป์ระกอบเชงิโครงสรา้ง (N)

=
F

(N/mm2)
พนืทหีนา้ตดัขององคป์ระกอบเชงิโครงสรา้ง (mm2) A

แรงกดดนั
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7 ความแข็งแรงของลวดสลงิ ตะขอและเฟืองสลงิอนืๆ (หนา้ 152)

ลวดสลงิ ตะขอหรอืเฟืองสลงิอนืๆ อาจแข็งแรงไมเ่ทา่กนัตามวสัดทุใีช ้แมจ้ะมขีนาดและรปูทรงเหมอืนกนั วสัดเุหลา่นยีงั
ผันแปรตามแรงทกํีาลงัมากกวา่นําหนักของตวันําหนักบรรทกุทยีกเนอืงจากนําหนักดงักลา่วจะกระจําอยา่งรนุแรงบนวสัด ุทําให ้
วสัดลุา้จากการใชนํ้าหนักบรรทกุซาํไปซาํมา เมอืพจิารณาจากปัจจัยเหลา่น ีเราจงึตอ้งดําเนนิมาตรการเพอืกําหนดมาตรฐาน
การอา้งองิทตํีากวา่นําหนักบรรทกุ ณ จดุทเีฟืองสลงิทเีลอืก เชน่ ลวดสลงิหรอืตะขอ อาจหกัได ้กอ่นจัดหาวธิกีารเพอืหลกี
เลยีงการใชเ้ฟืองสลงิสงูกวา่นําหนักบรรทกุอา้งองิ และเพอืนําเสนอวธิกีารทมีปีระสทิธภิาพเพอืการเปรยีบเทยีบโดยตรง
ระหวา่งนําหนักบรรทกุอา้งองิกบันําหนักบรรทกุทแีทจ้รงิทจีะอยูบ่นเฟืองสลงิ เพอืใหย้กนําหนักบรรทกุไดอ้ยา่งปลอดภยัและ
ราบรนื

แรงดงึขาด

แรงดงึขาดคอืแรงสงูสดุททํีาใหล้วดสลงิหนงึเสน้ขาด (หน่วย: kN)

คา่สดัสว่นความปลอดภยั

อตัราสว่นของแรงดงึขาดของลวดสลงิและโซต่อ่แรงสงูสดุทนํีามาใชก้บัลวดสลงิและโซนั่นเรยีกวา่ “คา่สดัสว่นความปลอดภยั”

คา่สดัสว่นความปลอดภยักําหนดไดจ้ากการพจิารณาประเภท รปูทรง วสัดแุละการใชว้ธิกีารใชเ้ฟืองสลงิ ดขูอ้มลูคา่สดัสว่น
ความปลอดภยัสําหรับเฟืองสลงิไดจ้ากรายละเอยีดทปีรากฏในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสําหรับเครน

● ลวดสลงิ: 6 เสน้หรอืมากกวา่

● โซ:่ 5 เสน้หรอืมากกวา่ หรอื 4 เสน้หรอืมากกวา่เมอืตรงตามเงอืนไขทกํีาหนด

● ตะขอ สเกน็: 5 อนัหรอืมากกวา่ (ดหูนา้ 155 เพอืตรวจสอบนําหนักบรรทกุการทํางานของสเกน็)

นอกจากลวดสลงิและโซแ่ลว้ การใชเ้ชอืกไฟเบอร ์เชน่ สายเข็มขดัสลงิและสลงิกลมเรมิแพรห่ลายมากขนึ แมก้ฎระเบยีบเหลา่
นไีมไ่ดก้ลา่วถงึคา่สดัสว่นความปลอดภยัของอปุกรณเ์หลา่น ีแตม่าตรฐานของสมาคมเครนแหง่ญปีุ่ นไดร้ะบถุงึคา่สดัสว่นความ
ปลอดภยัไวด้งันี

● แคลม้ป์ยดึและแฮคเกอร:์ 5 อนัหรอืมากกวา่

● สายเข็มขดัสลงิ สลงิกลม: 6 เสน้หรอืมากกวา่

นําหนกับรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน (หรอืนําหนักบรรทกุการทํางานมาตรฐาน) คอืนําหนักบรรทกุสงูสดุทสีามารถยกในแนวดงิได ้
เมอืใชล้วดสลงิเสน้เดยีว โดยพจิารณาคา่สดัสว่นความปลอดภยัน ีคา่ดงักลา่วสามารถคํานวณไดโ้ดยใชส้มการตอ่ไปนี

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน (t) = แรงดงึขาด (kN) / 9.8 x คา่สดัสว่นความปลอดภยั
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นําหนกับรรทกุปลอดภยั

นําหนักบรรทกุปลอดภยั (หรอืนําหนักบรรทกุการทํางาน) คอืนําหนักบรรทกุสงูสดุ (t) ทสีามารถยกไดใ้นแนวดงิดว้ยลวดสลงิ
หรอืโซ ่โดยดจูากจํานวนของลวดสลงิและมมุของสลงิ เฟืองสลงิบางชนดิแสดงนําหนักบรรทกุปลอดภยัในรปูของพกิดัโหลด
หรอืนําหนักบรรทกุการทํางาน

นําหนกับรรทกุปลอดภยัของตะขอสลงิและเฟืองสลงิ

ผูผ้ลติจะพจิารณาเรอืงคา่สดัสว่นความปลอดภยั เมอืระบถุงึพกิดันําหนักหรอืนําหนักบรรทกุการทํางานของตะขอสลงิและเฟือง
สลงิ

(a) สเกน็หว่งโบว์ (b) สเกน็ตรง

รปูภาพ 4-21 สเกน็
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8 ความสมัพนัธร์ะหวา่งจาํนวนของลวดสลงิและนําหนกับรรทกุ (หนา้ 155)

8.1 นําหนกับรรทกุทใีชก้บัลวดสลงิ (หนา้ 155)

นําหนักบรรทกุทใีชก้บัลวดสลงิจะแตกตา่งกนัตามนําหนักของนําหนักบรรทกุ จํานวนของลวดสลงิและมมุของสลงิ

จาํนวนของลวดสลงิและมมุของสลงิ

จํานวนของลวดสลงิจะแสดงเป็นวธิสีลงิดว้ยลวดสองเสน้และจดุสองจดุ วธิสีลงิดว้ยลวดสองเสน้และจดุสองจดุ วธิสีลงิดว้ยลวด
สามเสน้และจดุสามจดุ วธิสีลงิดว้ยลวดสเีสน้และจดุสจีดุ หรอืในแบบทคีลา้ยกนัน ีโดยดจูากจํานวนของจดุทใีชส้ลงิบนนําหนัก
บรรทกุ ดมูมุของสลงิ (มมุระหวา่งลวดสลงิทยีดึเขา้กบัตะขอ) ไดจ้ากตําราเรยีน (รปูภาพ 4-39, หนา้ 156)

เมอืใชล้วดสลงิสองเสน้ยกนําหนักบรรทกุเหมอืนทปีรากฏในรปูภาพ 4-22 แรงทรีองรับนําหนัก m ของนําหนักบรรทกุคอืแรง
ลพัธ ์(F) ของแรงดงึ (F1, F2) ซงึแตล่ะแรงมากกวา่คา่ของ F/2 สําหรับแรงของนําหนักทกํีาหนด แรงดงึ F1 และ F2 จะเพมิขึ
นเมอืมมุของสลงิเพมิขนึ

นอกจากนัน องคป์ระกอบแนวนอน P ของแรงดงึ F1 และ F2 ยงัจะเพมิขนึพรอ้มๆ กบัมมุของสลงิ องคป์ระกอบแนวนอน P นจีะ
ทําหนา้ทเีป็นแรงอดับนนําหนักบรรทกุ และดงึลวดสลงิเขา้มาดา้นใน จงึตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเมอืสลงิมมีมุทกีวา้ง

นําหนักของนําหนักบรรทกุ (t)
9.8 x m (kN)

แรงดงึของลวดสลงิ (kN)
แรงลพัธ ์(kN)
F = Fw
แรงทดีงึลวดสลงิเขา้หาตวั (kN)

ลวดสลงิ
มมุของสลงิ

รปูภาพ 4-22 แรงดงึของลวดสลงิ



91 (th)

คา่สดัสว่นแรงดงึ

คา่สดัสว่นแรงดงึคอืคา่ทจีะคํานวณแรง (แรงดงึ) ทใีชก้บัลวดสลงิเสน้เดยีวสําหรับแตล่ะมมุของสลงิ แรง (แรงดงึ) บนลวด
สลงิเสน้เดยีวคํานวณไดด้ว้ยการคน้หาคา่สดัสว่นแรงดงึและจํานวนของลวดสลงิแมจํ้านวนของลวดสลงิจะเปลยีนแปลง ใน
สว่นความสมัพันธร์ะหวา่งมมุของสลงิของลวดสลงิและแรงดงึ ใหด้ทูตํีาราเรยีน (ตาราง 4-4, หนา้ 157)

รปูภาพ 4-23 แสดงความสมัพันธร์ะหวา่งมมุของสลงิและแรงดงึของลวดสลงิ ซงึแสดงใหเ้ห็นวา่ขณะทมีมุของสลงิเพมิขนึ เรา
จําเป็นตอ้งใชล้วดสลงิทหีนาขนึแมนํ้าหนักของนําหนักบรรทกุยงัไมเ่ปลยีนแปลงเนอืงจากแรงดงึทใีชก้บัลวดสลงิเพมิขนึ ถา้มมุ
ของสลงิเพมิมากเกนิไป หว่งของลวดสลงิอาจเลอืนหลดุออกจากตะขอ ดงันันจงึตอ้งรักษามมุของสลงิไวไ้มใ่หเ้กนิ 60 องศา

รปูภาพ 4-23  ความสมัพันธร์ะหวา่งมมุของสลงิและแรงดงึ

คา่สดัสว่นฐานนยิม

 (ดตูาราง 4-5, หนา้ 157)
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8.2 การคาํนวณเพอืเลอืกลวดสลงิ (หนา้ 159)

หากจะคํานวณนําหนักบรรทกุปลอดภยัเพอืเลอืกลวดสลงิ ใหใ้ชท้งัคา่สดัสว่นแรงดงึและคา่สดัสว่นฐานนยิม

การคาํนวณดว้ยคา่สดัสว่นแรงดงึ

คํานวณนําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานทจํีาเป็นสําหรับลวดสลงิเสน้เดยีวไดด้ว้ยสมการตอ่ไปนี

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานทจํีาเป็นสําหรับลวดสลงิเสน้เดยีว = (นําหนักของนําหนักบรรทกุ / จํานวนของลวดสลงิ ) x 
คา่สดัสว่นแรงดงึ

การคาํนวณดว้ยคา่สดัสว่นฐานนยิม

คํานวณนําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานทจํีาเป็นสําหรับลวดสลงิเสน้เดยีวไดด้ว้ยสมการตอ่ไปนี

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน = นําหนักของนําหนักบรรทกุ / คา่สดัสว่นฐานนยิม
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บทท ี5 
สญัญาณทใีชท้าํงานกบัเครนสงัการจากพนื

1 สญัญาณทใีชท้าํงานกบัเครนสงัการจากพนื (หนา้ 160)

กฎหมายบญัญัตไิวว้า่ นายจา้งจะตอ้งระบสุญัญาณทแีน่นอนเพอืใชก้บัเครน แตง่ตงับคุคลททํีาหนา้ทใีหส้ญัญาณดงักลา่ว และ
ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูใ้หส้ญัญาณ ผูท้ไีดรั้บมอบหมายตอ้งใหส้ญัญาณทกํีาหนดขนึ กฎหมายยงัระบวุา่คนงานทเีกยีวขอ้งกบั
การทํางานตอ้งปฏบิตัติามสญัญาณทกํีาหนดขนึ ดว้ยเหตนุ ีผูท้คีวบคมุเครนสงัการจากพนืตอ้งตรวจสอบสญัญาณจากคนให ้
สญัญาณและบงัคบัเครนตามสญัญาณทไีด ้หา้มขบัขนีอกเสน้ทางทไีดจ้ากสญัญาณหรอืโดยไมร่อสญัญาณ

จําเป็นตอ้งตรวจสอบกบัคนใหส้ญัญาณหากคาดการณไ์ดว้า่อาจจะเกดิอนัตรายหากทําตามสญัญาณ

ตอ้งยนืยนัลกัษณะสญัญาณทใีชก้อ่นลว่งหนา้หากผูท้คีวบคมุเครนสงัการจากพนืทํางานบนไซตง์านดงักลา่ว 

คนควบคมุเครนยงัตอ้งหยดุควบคมุเครนเป็นการชวัคราวในสถานการณต์อ่ไปนเีพอืป้องกนัอบุตัเิหตทุอีาจเกดิขนึจากสญัญาณ
ทผีดิพลาด

● เมอืสญัญาณไมช่ดัเจน

● เมอืไดรั้บสญัญาณอนืนอกเหนอืจากสญัญาณทไีดกํ้าหนดไว ้

● เมอืไดรั้บสญัญาณจากคนใหส้ญัญาณสองคนขนึไป

● เมอืคนทใีหส้ญัญาณไมใ่ชผู่ท้ไีดรั้บมอบหมายใหทํ้าหนา้ทนีี

1.1 สญัญาณมอื (ดหูนา้ 161 - หนา้ 163)

1.2 สญัญาณเสยีง (ดหูนา้ 165)
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บทท ี6 
กฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง

1 กฎหมายความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ

กฎหมายเลขท ี57 ณ วนัท ี8 มถินุายน 1972

(การออกใบรบัรองการตรวจสอบและอนืๆ) หนา้ 171
มาตราท ี39
2. หวัหนา้สํานักงานมาตรฐานแรงงานจะตอ้งออกใบรับรองการตรวจสอบเครอืงจักรทกํีาหนดและอนืๆ ซงึผา่นการตรวจสอบ

การตดิตงัเครอืงจักรเฉพาะดงักลา่วแลว้ ตามทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้ท ี(3) ของมาตราทกีลา่วถงึกอ่นหนา้น ีโดยการออก
ใบรับรองนสีอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืงแรงงานและสวสัดกิาร

3. หวัหนา้สํานักงานมาตรฐานแรงงานจะตอ้งรับรองใบรับรองการตรวจสอบเครอืงจักรทกํีาหนดและอนืๆ ซงึผา่นการตรวจ
สอบการปรับเปลยีนบางสว่นหรอืการกลบัมาใชเ้ครอืงจักรเฉพาะดงักลา่ว ตามการตรวจสอบทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้ท ี(3) 
ของมาตราทกีลา่วถงึกอ่นหนา้น ีโดยการออกใบรับรองนสีอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืง
แรงงานและสวสัดกิาร

(การจาํกดัการมสีว่นรว่ม) หนา้ 173
มาตราท ี61
ในกรณีทอีตุสาหกรรมของผูใ้ดผูห้นงึตรงตามคําจํากดัความของขอ้กําหนด นายจา้งจะตอ้งจัดการฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยัและ/หรอืสขุภาพในหวัขอ้ตา่งๆ ตอ่ไปน ีตามทปีรากฏในพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืงแรงงาน
และสวสัดกิาร ใหก้บัผูท้เีพงิรับตําแหน่งใหมใ่นฐานะโฟรแ์มน หรอืบคุคลทใีหคํ้าแนะนําหรอืดแูลคนงานในการทํางาน
โดยตรง (ยกเวน้หวัหนา้ฝ่ายปฏบิตังิาน):

1. เรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการตดัสนิใจเรอืงวธิกีารทํางานและการมอบหมายผูรั้บผดิชอบ
2. เรอืงทเีกยีวขอ้งกบัวธิใีหคํ้าแนะนําหรอืดแูลคนงาน
3. นอกจากหวัขอ้ตา่งๆ ทปีรากฏในสองรายการขา้งตน้แลว้ ใหร้วมเรอืงทจํีาเป็นตอ่การป้องกนัอบุตัเิหตทุางอตุสาหกรรมท

เชน่ทบีญัญัตไิวใ้นพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืงแรงงานและสวสัดกิาร

2 กฎการบงัคบัใชข้องกฎหมายความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ

การแกไ้ขขอ้กําหนดเลขท ี13 ปี 2012

(เครอืงจกัรทกีาํหนดและอนืๆ) หนา้ 170
มาตราท ี12
1. เครอืงจักรและอนืๆ ทบีญัญัตไิวใ้นขอ้กําหนดตามทปีรากฏในยอ่หนา้ท ี(1) ของมาตราท ี37 แหง่กฎหมาย (ยกเวน้กรณี

ทแีน่ชดัวา่ไมไดนํ้ามาใชภ้ายในประเทศ) จะเป็นเครอืงจักรและอนืๆ ตามรายการดา้นลา่งน:ี
3. เครนทมีคีวามสามารถในการยก 3 ตนัหรอืมากกวา่ (สําหรับเครนจัดเกบ็สนิคา้คอื 1 ตนัหรอืมากกวา่)
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3 พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสาํหรบัเครน

การแกไ้ขพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืงแรงงานและสวสัดกิาร เลขท ี1 จาก 2006

(ระยะเวลาทมีผีลใชข้องใบรบัรองการตรวจสอบ) หนา้ 178
มาตราท ี9
หวัหนา้สํานักงานการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานผูม้คีวามสามารถ ในสว่นของเครนซงึผา่นการตรวจสอบความสมบรูณ์
พรอ้มหรอืเครนตามทปีรากฏในรายละเอยีดของยอ่หนา้ (1) ของมาตราท ี6 คอืผูท้อีอกใบรับรองการตรวจสอบเครน 
(แบบฟอรม์เลขท ี7) ใหก้บับคุคลทยีนืใบสมคัรตามทสีอดคลอ้งกบับทบญัญัตขิองยอ่หนา้ (6) จากมาตราเดยีวกนั

(บทบญัญตัเิรอืงใบรบัรองการตรวจสอบ) หนา้ 178
มาตราท ี10
ระยะเวลามผีลใชข้องใบรับรองการตรวจสอบเครนคอืสองปี อยา่งไรกด็ ีเมอืพจิารณาจากผลลพัธข์องการตรวจสอบความ
สมบรูณพ์รอ้ม ระยะเวลามผีลใชท้กีลา่วถงึอาจจํากดัอยูท่ไีมถ่งึสองปี
(ใบรบัรองการตรวจสอบสาํหรบัเครน) หนา้ 179
มาตราท ี16
นายจา้งตอ้งจัดเตรยีมใบรับรองการตรวจสอบเครนของเครนทรีะบไุวใ้ห ้ณ สถานททีจีะทํางานกบัเครน เมอืทํางานทตีอ้ง
ใชเ้ครน
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(การจาํกดัการบรรทกุนําหนกัเกนิ) หนา้ 180-181
มาตราท ี23
นายจา้งตอ้งไมใ่ชเ้ครนทบีรรทกุนําหนักเกนิความสามารถทกํีาหนดของเครน
2. เวน้แตก่ลา่วถงึในรายละเอยีดของยอ่หนา้กอ่นหนา้ นายจา้งอาจใชเ้ครนบรรทกุนําหนักเกนิความสามารถทกํีาหนดของ

เครน แตไ่มเ่กนินําหนักบรรทกุทอียูบ่นการทดสอบนําหนักบรรทกุทอีธบิายไวใ้นยอ่หนา้ท ี(3) ของมาตราท ี6 ไดห้าก
นายจา้งประสบกบัความยากลําบากหากตอ้งปฏบิตัติามรายละเอยีดทปีรากฏในยอ่หนา้เดยีวกนัเนอืงจากเหตผุลทไีม่
สามารถหลกีเลยีงไดแ้ละเมอืใชม้าตรการตา่งๆ ดงัตอ่ไปน:ี

(i) เพอืสง่รายงานกรณีพเิศษของเครน (แบบฟอรม์เลขท ี10) เป็นการลว่งหนา้ใหก้บัหวัหนา้สํานักงานการตรวจสอบ
มาตรฐานแรงงานผูม้คีวามสามารถ

(ii) เพอืยนืยนัลว่งหนา้วา่ไมม่สีงิผดิปกตเิกดิขนึเมอืทําการทดสอบนําหนักบรรทกุตามทอีธบิายไวใ้นยอ่หนา้ (3) ของ
มาตราท ี6

(iii) เพอืแตง่ตงัผูท้จีะควบคมุดแูลการทํางาน และใชเ้ครนภายใตก้ารควบคมุดแูลโดยตรงจากบคุคลดงักลา่ว

(สญัญาณทใีชท้าํงานกบัเครน) หนา้ 180-181
มาตราท ี25
1. เมอืทํางานทเีกยีวขอ้งกบัการใชเ้ครน นายจา้งจะตอ้งระบสุญัญาณทแีน่นอนเพอืใชก้บัเครน แตง่ตงับคุคลททํีาหนา้ทใีห ้

สญัญาณดงักลา่ว และใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูใ้หส้ญัญาณ อยา่งไรกด็ ีเงอืนไขนไีมม่ผีลใชเ้มอืมคีนควบคมุเครนเพยีง
คนเดยีวททํีางานโดยเป็นการทํางานเพยีงลําพัง

2. ผูท้ไีดรั้บการแตง่ตงัตามทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้กอ่นหนา้น ีเมอืมสีว่นรว่มในงานทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้เดยีวกนั ตอ้งใช ้
สญัญาณตามทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้เดยีวกนั

3. คนงานทมีสีว่นเกยีวขอ้งในงานทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้ (1) ตอ้งปฏบิตัติามสญัญาณทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้เดยีวกนั

(การจาํกดัการขบัรถ) หนา้ 181
มาตราท ี26
นายจา้งตอ้งไมใ่ชเ้ครนเป็นพาหนะเคลอืนยา้ยคนงาน หรอืใหค้นงานทํางานดว้ยการหอ้ยตวัลงมาจากเครน
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(การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครงัคราว) หนา้ 184
มาตราท ี34
1. หลงัจากตดิตงัเครนแลว้ นายจา้งตอ้งทําการตรวจสอบเครนทกีลา่วถงึดว้ยตวัเองเป็นครังคราวหนงึครังทกุๆ ชว่งเวลา

ภายในระยะเวลาหนงึปี อยา่งไรกต็าม การตรวจสอบนจีะไมนํ่ามาใชก้บัชว่งทไีมม่กีารใชเ้ครน ซงึหมายถงึไมไ่ดนํ้ามา
ใชน้านเกนิระยะเวลาหนงึปี

2. ในสว่นของเครนทกํีาหนดไวใ้นรายละเอยีดของยอ่หนา้กอ่นหนา้น ีนายจา้งตอ้งทําการตรวจสอบดว้ยตวัเองกอ่นนํา
กลบัมาใช ้

3. นายจา้งตอ้งทําการทดสอบนําหนักบรรทกุเมอืทําการตรวจสอบดว้ยตวัเองตามทกํีาหนดไวใ้นสองยอ่หนา้กอ่นหนา้น ี
อยา่งไรกด็ ีขอ้กําหนดนไีมไ่ดใ้ชก้บัเครนทอียูใ่นเงอืนไขใดเงอืนไขหนงึดงัตอ่ไปน:ี

(i) เครนทกีารทดสอบนําหนักบรรทกุเป็นไปตามรายละเอยีดของยอ่หนา้ (1) ของมาตรา 40 ซงึนํามาใชง้านภายในระยะ
สองเดอืนกอ่นการตรวจสอบดว้ยตวัเองทกีลา่วไว ้หรอืระยะมผีลใชข้องใบรับรองการตรวจสอบเครนทจีะหมดอายุ
ภายในสองเดอืนหลงัจากมกีารตรวจสอบดว้ยตวัเองตามทกีลา่วไว ้

(ii) เครนทตีดิตงัภายในโรงงานไฟฟ้า โรงงานยอ่ย เป็นตน้ ทมีคีวามยุง่ยากอยา่งชดัเจนหากจะทดสอบนําหนักบรรทกุ และ
การทดสอบนําหนักบรรทกุทหีวัหนา้สํานักงานการตรวจสอบมาตรฐานแรงงานผูม้คีวามสามารถพจิารณาวา่ไมม่คีวาม
จําเป็น

4. การทดสอบนําหนักบรรทกุทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้กอ่นหนา้นจีะมขีนึโดยทําการเคลอืนไหวผา่นอปุกรณช์กัรอก การเคลอืน
ไปขา้งหนา้ การแกวง่ การเคลอืนทถีอยหลงัดว้ยรอก เป็นตน้ ภายใตพ้กิดัความเร็วขณะทแีขวนนําหนักบรรทกุทมีมีวล
ตรงกบัความสามารถทกํีาหนด

(การตรวจเช็คสภาพกอ่นเรมิการทาํงาน) หนา้ 185
มาตราท ี36
เมอืทํางานทใีชเ้ครน นายจา้งตอ้งตรวจเชค็สภาพของเครนในสว่นตา่งๆ ตอ่ไปนกีอ่นเรมิตน้ทํางานของวนัดงักลา่ว:

(i) ระบบการทํางานของอปุกรณป้์องกนัลวดสลงิพันเกนิ เบรก คลทัชแ์ละระบบควบคมุ

(ii) สภาพของชนิสว่นชว่งบนของทางวงิและรางทรีถลากจะเดนิถอยหลงั

(iii) สภาพของชนิสว่นทลีวดสลงิจะลวดผา่น

(บนัทกึการตรวจสอบดว้ยตวัเอง เป็นตน้) หนา้ 185
มาตราท ี38
นายจา้งตอ้งบนัทกึผลของการตรวจสอบดว้ยตวัเองและการตรวจเชค็สภาพ ตามทอีธบิายไวใ้นสว่นน ี(ยกเวน้การตรวจเชค็
สภาพทรีะบไุวใ้นมาตรา 36) และเกบ็รักษาบนัทกึดงักลา่วไวส้ามปี



98 (th)

(การสง่คนืใบรบัรองการตรวจสอบ) หนา้ 185
มาตราท ี52
ผูท้ตีดิตงัเครนจะตอ้งสง่คนืใบรับรองการตรวจสอบเครนโดยไมล่งัเลใหก้บัหวัหนา้สํานักงานการตรวจสอบมาตรฐาน
แรงงานผูม้คีวามสามารถ หากไดเ้ลกิใชห้รอืปรับเปลยีนความสามารถในการยกของเครนลงเหลอืไมถ่งึ 3 ตนั (ไมถ่งึ 1 
ตนัสําหรับเครนจัดเกบ็สนิคา้)

(คา่สดัสว่นความปลอดภยัของสลงิโซ)่ หนา้ 186-187
มาตราท ี213-2
1. นายจา้งตอ้งไมใ่ชโ้ซเ่ป็นอปุกรณช์กัรอกประจําเครน โมบายเครนหรอืเดอรร์คิ เวน้แตค่า่สดัสว่นความปลอดภยัเกนิคา่ที

กําหนดไวใ้นรายการตอ่ไปน ีโดยพจิารณาจากประเภทของสลงิโซเ่ป็นสําคญั

(i) โซท่อียูภ่ายใตเ้งอืนไขตา่งๆ เหลา่นทีงัหมด: 4
a) เมอืดงึโซด่ว้ยแรงทเีป็นครงึหนงึของแรงดงึขาด การยดืตวัคอื 0.5 % หรอืนอ้ยกวา่ และ

b) คา่ความทนตอ่แรงดงึคอื 400 N/mm2 หรอืมากกวา่และการยดืของโซเ่ทา่กบัหรอืมากกวา่คา่ทปีรากฏในคอลมันข์วา
มอืของตารางตอ่ไปนทีสีอดคลอ้งกบัคา่ความทนตอ่แรงดงึทแีสดงไวใ้นคอลมันซ์า้ยของตารางเดยีวกนั

ความทนตอ่แรงดงึ (N/mm2) การยดืตวั (%)
400 หรอืมากกวา่และนอ้ยกวา่ 630 20
630 หรอืมากกวา่และนอ้ยกวา่ 1000 17
1000 หรอืมากกวา่ 15

(ii) โซไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตเ้งอืนไขกอ่นหนา้น:ี 5
2. คา่สดัสว่นความปลอดภยัทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้กอ่นหนา้นคีอืคา่ทไีดจ้ากการหารแรงดงึขาดของสลงิโซด่ว้ยคา่ของนําหนัก

บรรทกุสงูสดุทนํีามาใชก้บัสลงิโซท่รีะบไุว ้
(คา่สดัสว่นความปลอดภยัของตะขอและอนืๆ) หนา้ 187

มาตราท ี214
1. นายจา้งตอ้งไมใ่ชต้ะขอหรอืสเกน็เป็นอปุกรณช์กัรอกของเครน โมบายเครนหรอืเดอรร์คิ เวน้แตค่า่สดัสว่นความ

ปลอดภยัอยูท่ ี5 หรอืมากกวา่
2. คา่สดัสว่นความปลอดภยัทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้กอ่นหนา้นคีอืคา่ทไีดจ้ากการหารแรงดงึขาดของตะขอหรอืสเกน็ดว้ยคา่

ของนําหนักบรรทกุสงูสดุทนํีามาใชก้บัตะขอหรอืสเกน็ทรีะบไุว ้


