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1. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

1.1. ประเภทและการใชง้าน ฯลฯ ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (คูม่อืหนา้ที ่1) 

เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (ส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทกุ และส าหรับการขดุ) มี

หลายประเภทและหลายรูปแบบ และขอบเขตการใชง้านก็มขีอบขา่ยกวา้งขวาง เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะถกูจดัประเภทตามทีแ่สดงในตาราง 1-1 ตามตารางแนบที ่ 7 ค าสัง่บังคับใชก้ฎหมายความปลอดภัย

และอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) ดังตอ่ไปน้ี 

* หนิ : เศษหนิ ฯลฯ เนื่องจากการขดุและจุดระเบดิ (happa) อโุมงค ์ฯลฯ

1.1.1. เครือ่งจักรส าหรับปรับผวิดนิ ขนยา้ย และบรรทกุ (คูม่อืหนา้ 2) 

รถดันดนิ คอื เครือ่งจักรทีม่ใีบมดี (ใบมดีตักดนิ) ซึง่เป็นอปุกรณ์การท างานตดิตัง้เขา้กับตัวรถแทรกเตอร ์และใช ้

ในการท างาน เชน่ ปรับผวิดนิ / ดันดนิ ฯลฯ รถดันดนิเป็นสิง่ทีเ่ป็นตวัแทนของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถ

แทรกเตอร ์(ดภูาพถา่ยที ่1-1) 

*

ตาราง 1-1 การจ าแนกประเภทเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

ภาพถา่ยที ่1-1 ตัวอยา่งรถดันดนิ 

เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภท
ยานพาหนะ 

(ส าหรับการปรับผวิดนิ / การ
ขนยา้ย / การบรรทุก และ

ส าหรับการขุด) 

ส าหรับการปรับผวิดนิ / การขน
ยา้ย / การบรรทุก 

ส าหรับการขุด 

รถดนัดนิ 

รถตัก 

รถขดูยา้ยโรยดนิ (Scrape dozer) 

รถขดูอุม้ดนิ

รถขดุแคลมเชล 

รถเกลีย่ดนิ 

เครือ่งขนยา้ยหนิ* 

รถขดุบุง้กีล๋าก 
(รถแบคโฮ) 

รถขดุ Dragline 

รถขดุบุง้กี ๋

เครือ่งขุดร่อง 

เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขุด 
(shoberu) 

เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถ
แทรกเตอร ์

รถขดุไฮดรอลกิ

(TH)



6 

รถตัก คอื เครือ่งจักรแบบตนีตะขาบหรอืแบบลอ้ทีม่บีุง้กีซ๋ ึง่เป็นอปุกรณ์การท างานตดิตัง้เขา้กับตัวรถแทรกเตอร ์

และใชใ้นการท างาน เชน่ การบรรทกุ การขนยา้ย และการตดัออกบนพืน้ผวิดนิ ฯลฯ รถตักเป็นตัวแทนของ

เครือ่งจักรส าหรับบรรทกุ (ดภูาพถา่ยที ่1-2) 

รถขดูประกอบดว้ยรถขดูแบบลากจูงทีท่ างานลากจูงดว้ยรถแทรกเตอร ์ และรถขดูมอเตอรท์ีเ่ป็นแบบขับเคลือ่น

ดว้ยตัวเองซึง่รวมเอารถแทรกเตอรแ์ละรถขดูไวด้ว้ยกัน รถขดูสามารถท าการขดุ การขนยา้ย และการเกลีย่ให ้

เทา่กันไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เหมาะส าหรับการขนยา้ยดนิและทรายในปรมิาณมาก และมปีระสทิธภิาพเมือ่ใชใ้นงาน

วศิวกรรมโยธา เชน่ การปรับสภาพทีด่นิขนาดใหญแ่ละการกอ่สรา้งเขือ่น ฯลฯ (ดภูาพถา่ยที ่1-3). 

รถขดูยา้ยโรยดนิ (Scrape dozer) เป็นการผสมผสานระหวา่งตวัรถแทรกเตอรแ์บบตนีตะขาบและกลไกเครือ่งขดู 

โดยมกีารใชง้านเกอืบจะเหมอืนกับรถขดู (ดภูาพถา่ยที ่ 1-4) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จะใชกั้บพืน้ดนิออ่นนุม่ ฯลฯ 

ทีร่ถขดูไมส่ามารถเขา้ได ้

ภาพถา่ยที ่1-2 ตัวอยา่งรถตัก 

ภาพถา่ยที ่1-3 ตัวอยา่งรถขดู 

ภาพถา่ยที ่1-4 ตัวอยา่งรถขดูยา้ยโรยดนิ (Scrape 

dozer)

(TH)
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รถเกลีย่ดนิถกูน ามาใชกั้นอยา่งแพร่หลายในการท างาน เชน่ การปรับใหเ้ป็นรูปรา่ง การปรับผวิดนิ และการก าจัดหมิะ 

ฯลฯ (ดภูาพถา่ยที ่ 1-5) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เหมาะส าหรับเก็บงานอยา่งแมน่ย าบนพืน้ผวิทาง นอกจากนี้ 

ในงานก าจัดหมิะจะด าเนนิการโดยการตดิตัง้คนัไถก าจัดหมิะ 

เครือ่งขนยา้ยหนิสว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับการขนยา้ยหนิในงานกอ่สรา้งอโุมงค ์

โดยมปีระเภทตนีตะขาบทีส่ามารถท างานบนพืน้ทีท่ีย่ังไมป่รับผวิดนิไดโ้ดยไมม่ขีอ้จ ากัดดา้นความกวา้งในการบรรทกุ, 

ประเภทลอ้ และประเภทรางทีล่อ้ว ิง่บนราง  (ดภูาพถา่ยที ่1-6) 

ภาพถา่ยที ่1-5 ตัวอยา่งรถเกลีย่ดนิ 

ภาพถา่ยที ่1-6 ตัวอยา่งเครือ่งขนยา้ยหนิ 

(TH)
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1.1.2. เครือ่งจักรส าหรับขดุ (คูม่อืหนา้ที ่7) 

รถขดุไฮดรอลกิ (Power shovel) คอื รถขดุทีม่บีุง้กีซ๋ ึง่เป็นอปุกรณ์การท างานตดิตัง้เขา้กบัตวัเครือ่งโดยหันขึน้

ดา้นบน โดยสว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับการขดุบนผวิดนิ (ดภูาพถา่ยที ่1-7) 

รถขดุบุง้กีล๋าก คอื รถขดุทีม่บีุง้กีซ๋ ึง่เป็นอปุกรณ์การท างานตดิตัง้เขา้กับตวัเครือ่งโดยหันลงดา้นลา่งซึง่ตรงขา้ม

กับรรถขดุไฮดรอลกิ (Power shovel) และเรยีกไดอ้กีอยา่งวา่รถแบคโฮ สว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับการขดุจากผวิดนิ

และเหมอืนเป็นตวัแทนเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในงานวศิวกรรมโยธา

ส าหรับเขตเมอืง ฯลฯ มักใชร้ถขดุไฮดรอลกิแบบหมนุวงแคบทางดา้นหลัง และหมนุวงแคบพเิศษส าหรับบรเิวณ

พืน้ทีแ่คบ (ดภูาพถา่ยที ่1-8) 

รถขดุแคลมเชล คอื เครือ่งจักรทีม่บีุง้กีแ๋บบงับซึง่เป็นอปุกรณ์การท างานตดิตัง้เขา้กับตัวเครือ่งของเครือ่งจักร

กอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และใชส้ าหรับการขดุดนิทีค่อ่นขา้งออ่นนุ่มจากผวิดนิลงไป ขดุหนิทีบ่ดท าลาย

แลว้ ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เหมาะส าหรับกรณีการขดุแบบแคบและลกึดว้ยหนา้ตดัขดุ 

ยังมแีขนเทเลสโคปิคทีอ่ารม์สามารถยดืและขดุไดล้กึแทนทีจ่ะแขวนบุง้กีแ๋บบงบัดว้ยลวด และรูปแบบทีต่ดิตัง้

บุง้กีแ๋บบงับทีส่ว่นปลายของอารม์ เชน่ รถขดุบุง้กีล๋ากแบบปกต ิฯลฯ (ดภูาพถา่ยที ่1-9) 

ภาพถา่ยที ่1-7 ตัวอยา่งรถขดุไฮดรอลกิ (Power shovel) ภาพถา่ยที ่1-8 ตัวอยา่งรถขดุบุง้กีล๋าก 

ภาพถา่ยที ่1-9 ตัวอยา่งรถขดุแคลมเชล 

(TH)
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รถขดุ Dragline คอื เครือ่งจักรทีม่บีุง้กีล๋ากซึง่เป็นอปุกรณ์การท างานตดิตัง้เขา้กับตัวเครือ่งของเครือ่งจักร

กอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) โดยใชส้ าหรับการขดุจากผวิดนิลกึลงไปเชน่เดยีวกับรถขดุแคลมเชล (ดู

ภาพถา่ยที ่1-10) รถขดุ Dragline มชีว่งการขดุในบรเิวณกวา้งเน่ืองจากขดุโดยโยนบุง้กีอ๋อกไปในระยะไกล และ

เหมาะส าหรับงานในกรณีทีเ่ครือ่งจักรขดุอืน่ ๆ ไมส่ามารถเขา้ไปใกลบ้รเิวณทีต่อ้งการขดุได ้ เชน่ แมน่ ้า และ

พืน้ดนิออ่นนุ่ม ฯลฯ 

 

รถขดุบุง้กีห๋รอืทีเ่รยีกวา่รถขดุบุง้กีห๋มนุใชส้ าหรับงานวศิวกรรมโยธาขนาดใหญแ่ละเนื่องจากบุง้กีห๋มนุไดจ้งึสามารถ

ด าเนนิการขดุและบรรทกุไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง (ดภูาพถา่ยที ่1-11) เหมาะส าหรับขดุดนิทีค่อ่นขา้งออ่นนุม่ 

 

เครือ่งขดุร่อง สามารถขดุร่องไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง โดยใชใ้นการขดุร่องส าหรับฝังทอ่แกส๊ ทอ่ประปา ฯลฯ (ดภูาพถา่ยที ่

1-12) 

 

ภาพถา่ยที ่1-10 ตัวอยา่งรถขดุ Dragline 

ภาพถา่ยที ่1-11 ตัวอยา่งรถขดุบุง้กี ๋

ภาพถา่ยที ่1-12 ตัวอยา่งเครือ่งขดุร่อง 

(TH)



10 

1.2. ค าศัพทท์ีเ่กีย่วกับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (คูม่อืหนา้ที ่10) 

อปุกรณ์การท างาน หมายถงึอปุกรณ์ส าหรับการท างาน เชน่ การปรับผวิดนิ การขนยา้ย การบรรทกุ การขดุ ฯลฯ 

และหมายถงึใบมดี บุง้กี ๋ชดุคราด ฯลฯ และ รวมถงึ บมู อารม์ เทยีม ฯลฯ ทีส่นับสนุนงานดังกลา่ว 

น ้าหนักของตวัเครือ่ง หมายถงึ มวลแหง้ (มวลทีไ่มม่เีชือ้เพลงิ วตัถปุระเภทน ้ามัน น ้า ฯลฯ) ทีแ่ยกอปุกรณ์การ

ท างานออกจากเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะแลว้ ซึง่ก็คอื มวลของตัวเครือ่ง น่ันเอง 

น ้าหนักเครือ่ง หมายถงึ มวลในสภาพทีม่ตีดิตัง้อปุกรณ์การท างานทีจ่ าเป็นเขา้กับเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะแลว้ ซึง่ก็คอื มวลเปียก (มวลทีนั่บรวมเชือ้เพลงิ วตัถปุระเภทน ้ามัน น ้า ฯลฯ) ในสภาพทีไ่มม่โีหลดใน

บุง้กี ๋ฯลฯ (สถานะปราศจากโหลด) 

น ้าหนักรวมของเครือ่ง หมายถงึ ผลรวมของมวลทีไ่ดจ้ากมวลเครือ่ง มวลบรรทกุสงูสดุ และมวลทีไ่ดจ้ากการ

คณูความจุผูโ้ดยสารดว้ย 55 กโิลกรัม 

ภาพที ่1-1 อปุกรณ์การท างาน ภาพที ่1-2 น ้าหนักของตัวเครือ่ง 

ภาพที ่1-3 น ้าหนักเครือ่ง ภาพที ่1-4 น ้าหนักรวมของเครือ่ง 

อปุกรณ์การ 

ท างาน 

น ้าหนักของตัวเครือ่ง 

น ้าหนักของตัว

เครือ่ง

น ้าหนักบรรทกุสงูสดุ 

น ้าหนักรวม

ของเครือ่ง 

ผู
โ้
ด
ย
ส
าร
 

(ค
น
ข
ับ
)

น
 ้า

วัต
ถ
ุป
ระ
เภ
ท
น
 ้า
ม
ัน

เช
ื อ้
เพ
ล
งิ
 

(TH)
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องศาความเสถยีร หมายถงึ เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะจะไมพ่ลกิคว า่จนกวา่จะถงึระดับองศา

ดังกลา่ว ยิง่จ านวนองศามากก็จะยิง่พลกิคว ่ายากขึน้ หมายถงึ สิง่ทีแ่สดงระดบัความง่ายในการพลกิคว ่า 

ความสามารถไตค่วามชนัได ้ หมายถงึ ความสามารถสงูสดุทีเ่ครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะสามารถไต่

ความชนัไดโ้ดยค านวณจากความสามารถของเครือ่งยนตต์น้ก าลัง ฯลฯ โดยทั่วไปจะแสดงเป็นคา่มมุ (α องศา) 

หรอืระดับลาดเอยีง (%) 

นอกจากนี้ ในความเป็นจรงิแลว้จะมกีารลืน่ไถลระหวา่งตนีตะขาบ (แทร็กตนีตะขาบ) หรอืลอ้ยางกับพืน้ผวิดนิ

ชัน้บน การไตค่วามชนัไปไมถ่งึระดับองศาดังกลา่วจงึเป็นเรือ่งปกต ิ

ความดนัทีก่ดลงบนพืน้เฉลีย่ หมายถงึ คา่ทีแ่สดงถงึแรงทีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะกระท ากับฐานดนิ 

โดยทั่วไปจะแสดงดว้ยสมการตอ่ไปนี ้

(1) กรณีของแบบตนีตะขาบ จะเป็นคา่ทีไ่ดจ้ากการหารน ้าหนักรวมของเครือ่งดว้ยพืน้ทีส่มัผัสพืน้ดนิทัง้หมดของ

ตนีตะขาบ ความยาวสมัผัสพืน้ของตนีตะขาบในกรณีน้ี คอื ความยาวของ L ทีแ่สดงในภาพที ่1-7 

ความดนัทีก่ดลงบนพืน้เฉลีย่ = W x 9.8 / S = W x 9.8 / (2B x L) (kN/m2) 

W: น ้าหนักรวมของเครือ่ง (t) 

S: พืน้ทีส่มัผัสพืน้ดนิทัง้หมด = B x L (m2) 

L: ระยะหา่งศนูยก์ลางของตัวสง่ผา่น (เฟืองสง่ผา่น) ในสภาพมวลรวม  กับเฟืองโซ ่(ลอ้เฟืองโซ)่ (m) 

B: ความกวา้งของตนีตะขาบ (m) 

(2) กรณีของแบบลอ้ จะเป็นคา่ทีไ่ดจ้ากการหารน ้าหนักบรรทกุบนเพลาของลอ้หนา้หรอืลอ้หลังทีไ่ดจ้ากน ้าหนัก

รวมของเครือ่งดว้ยพืน้ทีส่มัผัสพืน้ดนิทีเ่ห็นของลอ้หนา้หรอืลอ้หลัง (ดภูาพที ่1-8) 

ภาพที ่1-5 องศาความเสถยีร ภาพที ่1-6 ความสามารถไต่ความชนัได ้

ภาพที ่1-7 ความสัมพันธร์ะหวา่ง L และ B ภาพที ่1-8 พืน้ทีส่ัมผัสพืน้ดนิทีเ่ห็น 

องศาความเสถยีร 

ตนีตะขาบ 

ตัวสง่ผ่าน เฟืองโซ ่

น ้าหนักบรรทุ

กบนเพลา 
ลอ้ยาง 

พืน้ดนิ 

พืน้ทีสั่มผัสพืน้ดนิทีเ่ห็น 

(TH)
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2. เครือ่งยนตต์น้ก าลังและอปุกรณ์ไฮดรอลกิส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

2.1. เครือ่งยนตต์น้ก าลัง (คูม่อืหนา้ที ่15) 

เครือ่งยนตต์น้ก าลังมหีนา้ทีใ่นการแปลงพลังงานตา่ง ๆ ใหเ้ป็นพลังงานกล และเครือ่งยนตต์น้ก าลังทีเ่ป็น

ตัวอยา่งทัว่ไปทีใ่ชใ้นเครือ่งจักร ฯลฯ ไดแ้ก ่ เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน เชน่ เครือ่งยนตด์เีซล เครือ่งยนตเ์บนซนิ 

ฯลฯ, มอเตอรไ์ฟฟ้า (มอเตอร)์ ฯลฯ 

เครือ่งยนตต์น้ก าลังส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะมักใชเ้ครือ่งยนตด์เีซลเป็นสว่นใหญ ่และยังมี

การใชเ้ครือ่งยนตเ์บนซนิส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะขนาดเล็กหรอืแบบพเิศษอกีดว้ย 

นอกจากน้ียังมเีครือ่งจักรกอ่สรา้งทีใ่ชม้อเตอรไ์ฟฟ้าแทนเครือ่งยนตส์นัดาปภายในดว้ย 

* ตอ้งระวังอยา่ใชเ้ชือ้เพลงิผดิประเภท (น ้ามันดเีซล (keiyu) น ้ามันเบนซนิ)

2.1.1. โครงสรา้งเครือ่งยนตด์เีซล (คูม่อืหนา้ที ่17) 

ตารางที ่2-1 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งเครือ่งยนตด์เีซลและเครือ่งยนตเ์บนซนิ 

ภาพที ่2-3 ตัวอย่างอปุกรณ์ไอด ี/ ไอเสยี ภาพที ่2-4 ตัวอย่างระบบอปุกรณ์หลอ่ลืน่

ประเภท 

หัวขอ้

ประเภทของเชือ้เพลงิ

วธิจุีดตดิไฟ 

มวลเครือ่งยนตต์่อแรงมา้ 

ราคาต่อแรงมา้ 

ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 

ค่าใชจ่้ายในการใชง้านขับ 

ระดับอันตรายจากเพลงิไหม ้

เครือ่งยนตด์เีซล 

น ้ามันดเีซล (keiyu) 

จุดตดิไฟดว้ยตนเองโดยการบบีอัดของอากาศ 

หนัก 

แพง 

ด ี(30-40%) 

ถูก 

นอ้ย 

เครือ่งยนตเ์บนซนิ 

น ้ามันเบนซนิ 

โดยประกายไฟจากกระแสไฟฟ้า 

เบา 

ถูก 

ไม่ด ี(22-28%) 

แพง 

มาก 

ใบพัด Blower 
impeller 

Pre-cleaner 

เครือ่งฟอกอากาศ 

เครือ่งวัดฝุ่ น 

ฝากระบอกสบู 

ท่อรวมไอเสยี 

บล็อกกระบอกสบู 

ลูกสบู 

ซเูปอรช์าร์
จเจอร ์

ใบพัด Turbine 
impeller 

วาลว์ไอเสยี 

ท่อไอเสยี 

ไอเสยี อากาศ
ทีเ่พิม่
แรงดนั 

ไสก้รองน ้ามัน 

ออยคูลเลอร ์

ตะแกรงกรองน ้ามัน 

ป้ัมน ้ามัน 

(TH)
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2.1.2. เชือ้เพลงิ / น ้ามนัเครือ่ง (คูม่อืหนา้ที ่22) 

1 ... น ้ามันเครือ่ง (น ้ามนัหลอ่ลืน่) 

น ้ามันเครือ่งมหีนา้ทีต่า่ง ๆ เชน่ (1) ชว่ยหลอ่ลืน่ (2) ชว่ยระบายความรอ้น (3) ชว่ยปิดผนกึ (4) ชว่ยท าความ

สะอาด และ (5) ชว่ยป้องกนัสนมิ ฯลฯ ซึง่น ้ามันเครือ่งมหีลายชือ่ จ าเป็นตอ้งใชช้ือ่ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้น

คูม่อืการใชง้านเครือ่งจักรกอ่สรา้ง ฯลฯ 

ภาพที ่2-5 ตัวอย่างระบบอปุกรณ์เชือ้เพลงิ ภาพที ่2-6 ตัวอย่างเครือ่งยนตแ์บบระบายความรอ้นดว้ยน ้า 

ภาพที ่2-7 ตัวอย่างวงจรไฟฟ้า 

หัวฉีดเชือ้เพลงิ 

ป๊ัมฉีดเชือ้เพลงิ 

ป๊ัมจ่ายเชือ้เพลงิ 

ถังเชือ้เพลงิ

ไสก้รองเชือ้เ
พลงิ 

ตัวควบคุม 

หมอ้น ้า 
พัดลม 

เทอรโ์มสตัท 

ป๊ัมน ้า 

เครือ่งวัดอณุหภูมนิ ้า 

ท่อรวมน ้า 

ฝากระบอกสบู 

ปลอกสบู 

จากป้ัมน ้ามัน (น ้ามัน) 

ออยคูลเลอรเ์ครือ่งยนต ์

ไฟท างาน 

แตร 

สวติชแ์ตร 

รีเลยแ์ตร 

ไสก้รองน ้ามัน 

ไฟทา้ย 

ไฟหนา้ 

ไฟเตอืน 
ไฟบนแผง 

สวติชไ์ฟ 

ปล๊ักฮตีเตอร์ 

สัญญาณฮีตเตอร์ 

กล่องฟิวส์ 

เซฟตีรี้เลย์ 
สวติชส์ตารท์ 

มอเตอรส์ตารท์ 

อุปกรณ์ปรับระดับ 

แอมมเิตอร ์

เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าแบบ 

ชารจ์ไฟได ้
สวติชรี์เลยส์ าหรับ
แบตเตอร่ี 

แบตเตอร่ี 

(TH)
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2.2. อปุกรณ์ไฮดรอลกิ (คูม่อืหนา้ที ่23) 

2.2.1. อปุกรณ์ไฮดรอลกิ (คูม่อืหนา้ที ่24) 

ป๊ัมเป็นเครือ่งจกัรทีม่คีวามแมน่ย า และอาจเกดิการสกึหรอและเกดิร่องรอยเสยีหายจากเศษ ทราย ฯลฯ ท าให ้

แรงดันไมข่ึน้ ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง ไสก้รองมหีนา้ทีก่รองน ้ามันไฮดรอลกิในวงจรไฮดรอลกิเพือ่ก าจัดฝเศษ 

หากไสก้รองอดุตัน แรงดันจะไมข่ึน้ ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง 

ภาพที ่2-11 ภาพรวมของหลักการท างานของป๊ัมเกยีร ์ ภาพที ่2-12 ตัวอย่างแบบเพลาเอยีงและแบบแผ่น 

Swashplate

ภาพที ่2-21 ตัวอย่างถังน ้ามันไฮดรอลกิ 

ภาพที ่2-22 

ตัวอยา่งชดุไสก้รองอากาศรวม ภาพที ่2-23 ตัวอย่างไสก้รองส าหรับทางทอ่ 

ภาพที ่2-10 ภาพรวมของกลไกอปุกรณ์ไฮดรอลกิ 

น ้ามันไฮดรอลกิแรงดนัสงู 

เครือ่งยนต ์

ป๊ัมไฮดรอลกิ 
(สง่น ้ามันไฮดรอลกิดว้ย

แรงดนัสงู) 

วาลว์ควบคุมไฮดรอลกิ 
(ควบคุมแรงดัน, 
ทศิทางและอตัราการไห
ลของน ้ามันไฮดรอลกิ) 

น ้ามันไฮดรอลกิแรงดนัสงู 

น ้ามันไฮดรอลกิ
แรงดนัต ่า 

น ้ามันไฮดรอลกิ
แรงดนัต ่า 

น ้ามันไฮดรอลกิ
แรงดนัต ่า 

อุปกรณ์ขับเคลือ่นไฮ
ดรอลกิ 

(เปลีย่นไฮดรอลกิเป็น
พลังงานกลส าหรับ

เครือ่งจักร) 

งาน 
(ขนาด / 
ความเร็ว / 
ทศิทาง) 

อุปกรณ์ประกอบถัง
น ้ามันไฮดรอลกิ 

หนา้แปลนเพลาขับ 

เพลา 

บล็อกกระบอกสบู 

ลูกสบู 

ชอ่งเขา้-ออก 
ชอ่งเขา้-ออก 

แผน่วาลว์ 

แบบเพลาเอยีง 

เพลา ชอ่งเขา้-ออก 

ชอ่งดูดน ้ามัน
ไฮดรอลกิ 

ชอ่งจ่ายน ้ามัน
ไฮดรอลกิ 

แผน่ 
Swashplate 

ลูกสบู 

ชอ่งเขา้-ออก 

บล็อกกระบอกสบู 

แบบแผ่น 
Swashplate 

แผน่วาลว์ 

ทางออก 

แม่เหล็ก 

ไส ้

แคป ไสก้รองอากาศ 

ไสก้รอง
น ้ามัน 

เกจวัดระดับน ้ามัน 
ชดุไสก้รองอากาศ 

ไสก้รอง 

จากวงจร 

จากหัวควบคุม 

ตะแกรงกรอง 

ตัวดัก 

ไปยังป๊ัม 

(TH)



15 

3. โครงสรา้งของอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวิง่ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

3.1. เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร ์(คูม่อืหนา้ที ่35) 

3.1.1. รถแทรกเตอรแ์บบตนีตะขาบ (คูม่อืหนา้ที ่35) 

ภาพที ่3-1 ตัวอย่างโครงสรา้งรถแทรกเตอรต์นีตะขาบ 

หมอ้น ้า 

เครือ่งยนต ์
คันเกยีร ์

ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร ์

ตัวเปลีย่นก าลงั 

ถังน ้ามันไฮดรอลกิ 

ถังเชือ้เพลงิ

ตนีตะขาบ 

เพลาแกนนอน 

คลัตชเ์ลีย้ว 

เกยีรท์ดรอบ เฟืองโซ ่(ลอ้เฟืองโซ)่ 

สปรงิรคีอยล ์

ลูกกลิง้ล าเลยีง 
(ลูกรอกตัวบน) 

ลูกกลิง้ตาม (ลูกรอกตัวล่าง) 

โครงลอ้สายพาน 

ตัวสง่ผ่าน 
(เฟืองสง่ผ่าน) 

คลัตชบ์ังคับเลีย้ว 

และเบรก 
เครือ่งยนต ์

เครือ่งยนต ์

คลัตชบ์ังคับเลีย้ว 
และเบรก 

เฟืองดอกจอก 

เฟืองดอกจอก 

สว่นชดุขับ 

สดุทา้ย 

สว่นชดุขับ 

สดุทา้ย 

ตัวสง่ก าลังตรง 

ตัวเปลีย่นการสง่ก าลัง 

คลัตชห์ลักของลอ้ตนุก าลัง 

ขอ้ตอ่อเนกประสงค ์

ขอ้ตอ่อเนกประสงค ์

ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร ์

ป๊ัมพวงมาลัย 

(TH)
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3.1.2. รถแทรกเตอรแ์บบลอ้ (คูม่อืหนา้ที ่47) 

ภาพที ่3-18 ตัวอย่างการสง่ก าลัง 

ภาพที ่3-19 ตัวอย่างการสง่ก าลัง 

เครือ่งยนต ์

ทอรก์คอนเวอรเ์ต
อร์

ตัวเปลีย่นการสง่ก าลัง 

เฟืองทา้ย 

ชดุขับสดุทา้ย 

ลอ้ยาง 

ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร ์
ตัวเปลีย่นการสง่ก าลงั 

เครือ่งยนต ์

ชดุขับสดุทา้ย ชดุขับสดุทา้ย 

ลอ้ยาง ลอ้ยาง 
เฟืองทา้ย 

เครือ่งยนต ์

ป๊ัม HST 

ตัวสง่ก าลัง 

เฟืองทา้ย 

ลอ้ยาง 

มอเตอร ์
HST

ตั
วส
ง่
ก
 าลั
ง
 

ลอ้ยาง ลอ้ยาง 

เครือ่งยนต ์

ป๊ัม HST 

(แบบความจุผันแปร) 
มอเตอร ์HST 

(แบบความจุผันแปร) 

(TH)
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(1) ความดันลมลอ้ยาง

ดังทีแ่สดงในตารางที ่ 3-2 สิง่ส าคญัส าหรับลอ้ยาง คอืการปรับความดันอากาศเน่ืองจากสภาพของความดัน

อากาศจะสง่ผลตอ่ความสามารถในการท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้งและอายกุารใชง้านของลอ้ยาง การพจิารณา

ตัดสนิวา่ความดันอากาศเหมาะสมหรอืไมนั่น้ จะใชเ้กจวดัลมยางตรวจวัดแลว้พจิารณาตดัสนิ 

ตารางที ่3-2 ความดันลมลอ้ยาง 

หากความดันอากาศต ่าเกนิไป 

(1) ลอ้ยางบดยบุ เกดิความรอ้นจากการบดิ
ตัวอยา่งรุนแรงจนฉีกขาด
(2) ขอบลอ้ยางทัง้สองขา้งจะสัมผัสพืน้ และ
บรเิวณนี้จะสกึหรออยา่งรวดเร็ว
(3) บนพืน้ผวิทางทีแ่ข็ง ความตา้นทานจะ
เพิม่ขึน้และแรงฉุดลากจะลดลง

(1) สว่นกลางของลอ้ยางเทา่นัน้ทีจ่ะสัมผัสพืน้
และบรเิวณนี้จะสกึหรออยา่งรวดเร็ว
(2) บนพืน้ดนิออ่นนุ่ม ลอ้จะกนิลกึเขา้ไปในดนิ
และแรงฉุดลากจะลดลง
(3) แมแ้ตม่มุเล็กๆ ของกอ้นหนิ ก็อาจท าให ้
เสยีหายไดง้่าย

หากความดันอากาศสงูเกนิไป 

(TH)
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3.2. เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) (คูม่อืหนา้ที ่55) 

3.2.1. เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุแบบไฮดรอลกิ (แบบตนีตะขาบ) (คูม่อืหนา้ที ่56) 

ภาพที ่3-31 ตัวอย่างวงจรไฮดรอลกิส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุแบบไฮดรอลกิ 

ภาพที ่3-34 ตัวอย่างอปุกรณ์ควบคมุการวิง่แบบตนีตะขาบ 

วาลว์เปลีย่นทศิทาง 

ค
ัน
ค
วบ
ค
ุม
ก
ารว
ิง่

สายเคเบลิควบคุม 

ขอ้ต่อหมุน 

มอเตอรว์ิง่ (ขวา) มอเตอรว์ิง่ (ซา้ย) 

เฟืองโซ ่
เฟืองโซ ่

แผ่นแทรคตนีตะขาบ 

เดนิหนา้

ถอยหลั

ง

เกยีรว่์าง 

คันโยกวิง่

แป้นเหยยีบ 

มอเตอรว์ิง่

ตัวสง่ผ่านดา้นหนา้

สวติชเ์กยีร ์2 

(TH)
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3.3. รถเกลีย่ดนิ (คูม่อืหนา้ที ่61) 

ส าหรับการเรยีงตวัของลอ้รถชว่งทา้ยของรถเกลีย่ดนินัน้ ลอ้รถ 4 ลอ้จะเรยีงตวัอยูฝ่ั่งซา้ยและขวาฝ่ังละ 2 ลอ้ที่

เรยีงหนา้หลังตามกัน ซึง่เรยีกวา่กลไกคู ่โดยอปุกรณ์ขับเคลือ่นคูเ่ป็นอปุกรณ์สง่ก าลังขับเคลือ่นทีจ่ะถกูสง่ผา่นมา

ไปยังลอ้หนา้-หลังของลอ้รถชว่งทา้ยดว้ยเฟือง ฯลฯ 

เพลาหนา้ของรถเกลีย่ดนิเชือ่มตอ่สว่นตรงกลางเขา้กับสว่นหัวของล ารถโดยใชส้ลัก สลักนี้มหีนา้ทีล่ดอาการไมใ่หล้อ้หนา้

แกวง่ไปทางซา้ยและขวาเนื่องจากลักษณะภมูปิระเทศทีข่รุขระ (ดภูาพที ่3-41 ) 

ภาพที ่3-39 ตัวอย่างโครงสรา้งรถเกลีย่ดนิ 

ภาพที ่3-40 ตัวอย่างการแกวง่ขึน้-ลง 

ภาพที ่3-41 ตัวอย่างการท างานของเพลาหนา้

คันยกใบมดีขึน้-ลง (ขวา) 

คันยกใบมดีขึน้-ลง (ซา้ย) 
คันขยับใบมดีทางดา้นขา้ง 

คันบังคับเอยีงลอ้

คันบังคับหักเลีย้วกลางล าตัว 

กระบอกสบูยกใบมดีขึน้-ลง 

กระบอกสบูยกคราดขดุดนิขึน้-ลง 
มอเตอร ์
ไฮดรอลกิ 

ลอ้

กระบอกสบูเอยีงลอ้หนา้ 

ชดุคราด 
ใบมดี 

กระบอกสบูขยับใบมดีทางดา้นขา้ง 

เครือ่งหมุนชดุวงเดอืน (Circle) 

Tilt blade link 

ชดุวงเดอืน (Circle) 

คันยกชดุคราด 

ไฟสัญญาณชนดิหมุนสเีหลอืง 

คันเลือ่นชดุวงเดอืน (Circle) ออกขา้ง 
คันหมุนชดุวงเดอืน (Circle) 

Pre-cleaner 

หมอ้น ้า 

ชอ่งเตมิน ้าหมอ้น ้า 

เครือ่งยนต ์

ตัวสง่ก าลัง 

ป๊ัมฉีดเชือ้เพลงิ 

เบรกลอ้

สว่นชดุขับสดุทา้ย 

เฟืองทา้ย 

(TH)
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3.4. รถขดู (คูม่อืหนา้ที ่64) 

รถขดูประกอบดว้ยสว่นแทรกเตอรแ์ละสว่นเครือ่งขดู โดยเชือ่มตอ่กันดว้ยสว่นขอ้ต่อทีอ่ยูต่รงกลางของรถ 

สว่นรถแทรกเตอรจ์ะมกีารตดิตัง้เครือ่งยนต ์อปุกรณ์สง่ก าลัง อปุกรณ์การควบคมุ ฯลฯ 

ภาพที ่3-43 เป็นตัวอย่างโครงสรา้งของรถขดูมอเตอร ์

ภาพที ่3-43 ตัวอย่างโครงสรา้งรถขดูมอเตอร ์

เครือ่งยนต ์F ถังเชือ้เพลงิ F ตัวพ่วงเกีย่ว (Hitch) 

เทยีม 

กระบอกสบู Steering 

กระบอกสบูแขน Apron 

กระบอกสบูรูปกระบะ (Bowl) 

แขน Apron 

ถังน ้ามัน Steering 

โครง 

Follow-up link 

กระบอกสบู Suspension F 

แขน Suspension F 

ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร ์F 

Torque flow transmission F 

Suspension F 
ถังน ้ามัน (ซา้ย) 

กระบะ (Bowl) 

Ejector 

ถังน ้ามัน Suspension R 

Torque flow transmission R 

ถังน ้ามันไฮดรอลกิ 

ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร ์R 

เพลาสง่ก าลงั R 

เครือ่งยนต ์R 

ถังเชือ้เพลงิ R 

เฟืองทา้ย R 

กระบอกสบู Ejector 

แขน Suspension R 

กระบอกสบู Suspension R 

เกยีรท์ดรอบ R 

เบรกลอ้ R 

F: หนา้ 
R: หลัง 

(TH)
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4. การจัดการอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวิง่ของเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

4.1. การจัดการการออกวิง่ (คูม่อืหนา้ที ่69) 

4.1.1. กอ่นสตารท์เครือ่งยนต ์(คูม่อืหนา้ที ่69) 

ท าการตรวจสอบกอ่นเริม่งาน (ส าหรับวธิตีรวจสอบ โปรดดหูัวขอ้ "7.2 แนวทางการตรวจสอบประจ าวนั 

(nichijou tenken)") 

วนรอบตวัรถแลว้ตรวจสอบดนู ้ามันร่ัวหรอืน ้าร่ัว สิง่ผดิปกตกิับตนีตะขาบ ลอ้ยาง อปุกรณ์การท างาน ฯลฯ และ

สภาพโดยรอบ (ไมม่คีนหรอืสิง่กดีขวางอยู)่ จากนัน้จงึน่ังทีท่ีน่ั่งคนขับ 

หลกัพืน้ฐานในการควบคมุกอ่นสตารท์เครือ่งยนตม์ดีังตอ่ไปน้ี 

(1) ตัง้คันเกยีรแ์ละคันโยกอปุกรณ์การท างานตา่ง ๆ ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเกยีรว์า่ง และตัง้คันลอ็กไฮดรอลกิใหอ้ยูใ่น

ต าแหน่งล็อก 

(2) ตัง้กา้นคลัตชห์ลักเป็น "OFF"

(3) ตัง้คันโยกเชือ้เพลงิไปทีร่อบเดนิเบาต ่า

(4) ตรวจสอบยนืยนัวา่ใสคั่นเบรกมอือยูห่รอืไม ่(แบบลอ้ ฯลฯ)

(5) ส าหรับรถยนตท์ีม่เีขม็ขดันริภัย ใหค้าดเขม็ขดันริภัย

4.1.2. การสตารท์เครือ่งยนต ์(คูม่อืหนา้ที ่69) 

หลักพืน้ฐานในการควบคมุในการสตารท์เครือ่งยนตม์ดีังตอ่ไปนี้ 

(1) เสยีบกญุแจเขา้ไปในสวติชส์ตารท์ บดิไปฝ่ัง "START" แลว้หมนุมอเตอรส์ตารท์เพือ่สตารท์เครือ่งยนต ์ เมือ่

เครือ่งยนตต์ดิแลว้ หากปลอ่ยมอืจากกญุแจทันท ีกญุแจจะกลับสูต่ าแหน่ง "ON" โดยอัตโนมัต ิ

(2) ส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งทีม่หีัวเผา กรณีเครือ่งยนตไ์มค่อ่ยตดิ ใหด้ าเนนิการควบคมุดังตอ่ไปน้ี

หลังจากบดิกญุแจของสวติชส์ตารท์ไปที ่"WARM" (โดยปกตปิระมาณ 30 วนิาท)ี แลว้ ใหส้ตารท์เครือ่งยนตต์าม

แนวทางขอ้ (1) ในขา้งตน้ แตไ่มค่วรหมนุมอเตอรส์ตารท์นานเกนิไป (ประมาณตัง้แต ่20 วนิาทขีึน้ไป) หากหมนุ

มอเตอรส์ตารท์แลว้เครือ่งยนตไ์มต่ดิ ใหห้มนุมอเตอรส์ตารท์อกีครัง้หลังจากนัน้ประมาณ 2 นาท ี

4.1.3. หลังสตารท์เครือ่งยนต ์(คูม่อืหนา้ที ่70) 

หลักพืน้ฐานในการควบคมุหลงัสตารท์เครือ่งยนตม์ดีังตอ่ไปนี้ 

(1) เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็นอยู ่หา้มเร่งความเร็วอยา่งกะทันหนั

(2) หลังจากสตารท์เครือ่งยนตแ์ลว้ ใหขั้บอุน่เครือ่งเป็นเวลาหลายนาท ี ในระหวา่งนัน้ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปน้ี

(ส าหรับวธิตีรวจสอบ โปรดดหูวัขอ้ "7.2 แนวทางการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken)") 

a. คา่ทีอ่า่นไดข้องเครือ่งมอืวดัตา่ง ๆ ปกตดิหีรอืไม่

b. มนี ้ารั่ว น ้ามนัรัว่ เสยีงเครือ่งยนต ์สไีอเสยี การสัน่สะเทอืน และความผดิปกตอิืน่ ๆ หรอืไม่

c. อืน่ ๆ (การตรวจสอบยนืยนัระบบเฝ้าสงัเกต ฯลฯ)

(TH)
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4.2. การจัดการขณะวิง่ (คูม่อืหนา้ที ่70) 

4.2.1. การออกตัว (คูม่อืหนา้ที ่70) 

เมือ่เดนิหนา้หรอืถอยหลัง ใหค้อยระมัดระวังผูค้นโดยรอบ เครือ่งจักรกอ่สรา้งอืน่ ๆ และสิง่อปุสรรคอืน่ ๆ ใหด้ ี

หลักพืน้ฐานในการควบคมุในการออกตัวมดีังตอ่ไปนี้ 

1 ... แบบพาวเวอรช์ฟิท ์

(1) ปลดอปุกรณ์ความปลอดภัย (แผน่ล็อค ฯลฯ) ของคนัโยกอปุกรณ์การท างาน และยก (age) บุง้กี ๋ ใบมดี ฯลฯ

ใหส้งูจากพืน้ดนิประมาณ 40 เซนตเิมตร 

(2) เหยยีบแป้นเบรกและปลดล็อคเบรก (หรอืเบรกมอื)

(3) ปลดอปุกรณ์ความปลอดภัยของคนัเกยีรอ์อก

(4) ตัง้คนัเกยีรไ์ปยังต าแหน่งทีต่อ้งการใหเ้หมาะสมกับการท างาน และปลอ่ยแป้นเบรกแลว้

(5) ดงึคันโยกปรับเชือ้เพลงิ (หรอืเหยยีบแป้นคันเร่ง) เพือ่เพิม่รอบของเครือ่งยนต์

2 ... แบบขับเคลือ่นโดยตรง 

(1) ปรับกา้นคลัตชห์ลักไปขา้งหนา้ (หรอืเหยยีบแป้นเหยยีบ) เพือ่ปลดการเชือ่มตอ่

(2) ตัง้คนัเกยีรไ์ปยังต าแหนง่ทีต่อ้งการใหเ้หมาะสมกับการท างาน หากเขา้เกยีรไ์ดย้าก ใหต้ัง้คันเกยีรไ์ปเป็นเกยีรว์า่ง

ย ้าคลัตชแ์ลว้ปรับต าแหน่งเกยีร ์จากนัน้คอ่ยใสคั่นเกยีรใ์หม ่โดยหา้มฝืนเขา้เกยีร ์

(3) โยกคนับังคับเดนิหนา้-ถอยหลังไปทีเ่ดนิหนา้ (หรอืถอยหลัง)

(4) ปลดอปุกรณ์ความปลอดภัย (แผน่ล็อค ฯลฯ) ของคนัโยกอปุกรณ์การท างาน และยก (age) บุง้กี ๋ ใบมดี ฯลฯ

ใหส้งูจากพืน้ดนิประมาณ 40 เซนตเิมตร 

(5) เหยยีบแป้นเบรกและปลดล็อคเบรก (หรอืเบรกมอื)

(6) คอ่ย ๆ ดงึกา้นคลัตชห์ลัก (หรอืปลอ่ยแป้นเหยยีบ) พรอ้มกับปลอ่ยแป้นเบรกเพือ่ออกตัว

(7) ดงึคันโยกปรับเชือ้เพลงิ (หรอืเหยยีบแป้นคันเร่ง) เพือ่เพิม่รอบของเครือ่งยนต์

3 ... อืน่ ๆ 

ส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) 

(1) เลือ่นปุ่ มหรอืคันโยกสลับการหมนุ/เลีย้วไปทีต่ าแหน่งวิง่

(2) ควบคมุปุ่ มหรอืคันเบรกการวิง่เพือ่ผอ่นเบรก

(3) ดงึคันโยกปรับเชือ้เพลงิเพือ่เพิม่รอบของเครือ่งยนต์

(4) เมือ่ผลกัคันโยกการวิง่ไปขา้งหนา้ เครือ่งจกัรจะเคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้ และเมือ่ดงึคันโยกการวิง่ไปขา้งหลงั

เครือ่งจะเคลือ่นทีไ่ปขา้งหลงั 

(TH)
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4.2.2. ขณะวิง่ (คูม่อืหนา้ที ่72) 

1 ... สิง่ทีค่วรระวังโดยทั่วไป 

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในขณะทีเ่ครือ่งแบบพาวเวอรช์ฟิทก์ าลังวิง่อยู ่มดัีงตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีตอ่ไปนี ้ น ้าหนักบรรทกุจะลดลงอยา่งกะทันหันและความเร็วในการวิง่จะเพิม่ขึน้ซึง่จะเป็นอันตราย

ดังนัน้จงึควรชะลอความเร็วในการวิง่

a. เมือ่ไตข่ึน้ไปถงึยอดเนนิ

b. เมือ่เทดนิและทรายจากหนา้ผา

และในขัน้ตอนน้ี ใหต้ัง้คันเกยีรไ์ปทีต่ าแหน่งเกยีรว์า่งพรอ้มกันไปดว้ย 

c. เมือ่เขา้ใกลร้ถดัมพเ์พือ่บรรทกุดนิและทรายใส่

และในขัน้ตอนนี้ จะลดเกยีรล์งพรอ้มกันไปดว้ยก็ดี

(2) หากมาตรวัดอณุหภมูนิ ้ามนัเพิม่ขึน้มากเกนิไปในระหวา่งการท างาน ใหล้ดความเร็วเพือ่ลดโหลดน ้าหนัก

(3) ตอ้งใชค้ันเร่งอยา่งเต็มทีใ่นระหวา่งการท างาน แตก่็ตอ้งลดรอบเครือ่งยนตใ์นขณะเคลือ่นทีธ่รรมดาหรอืขณะ

รอรถบรรทกุ 

2 ... การเลีย้ว (การเปลีย่นทศิทาง) 

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในขณะเลีย้ว (เปลีย่นทศิทาง) (แบบตนีตะขาบ) มดีังตอ่ไปนี้ 

(1) เมือ่จะเลีย้ว ใหเ้ลีย้วอยา่งชา้ ๆ โดยปลดคลัตชเ์ลีย้วฝ่ังทีพ่ยายามจะเลีย้วไป เมือ่จ าเป็นตอ้งหมนุกะทันหัน

ใหใ้สเ่บรกฝ่ังทีพ่ยายามจะเลีย้วไปดว้ย 

(2) หลกีเลีย่งการเลีย้วเมือ่ถกูผลักจากทางดา้นหลังบนเนนิทีช่นัมากหรอืเนนิลาดลงทีเ่ครือ่งวิง่ลงไปไดเ้น่ืองจาก

น ้าหนักของตวัเครือ่งเอง 

(3) หา้มหมนุขณะความเร็วสงูหรอืหมนุกะทันหันบนชัน้หนิหรอืบนดนิเหนียว เน่ืองจากจะเร่งการสกึหรอของชว่ง

ลา่งและท าใหต้นีตะขาบหลดุออกมา 

(4) เมือ่จะเลีย้วขณะก าลังไตล่งเนนิ หากใชง้านคันบังคบัเลีย้วหรอืแป้นเหยยีบเลีย้วเพยีงฝ่ังเดยีวกลางคัน เครือ่ง

อาจหมนุไปในทศิทางตรงกนัขา้มกับฝ่ังทีบ่ังคับ ดังนัน้ใหด้งึคันบังคบัจนถงึต าแหน่งทีเ่บรกอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี

ภาพที ่4-2 ประเด็นทีค่วรค านงึถงึเมือ่ไตข่ึน้ไปถงึยอดเนนิ 

ภาพที ่4-3 ประเด็นทีค่วรค านงึถงึเมือ่หมนุดว้ยความเร็วสงูในจังหวะนัน้ 

(TH)
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3 ... เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุแบบไฮดรอลกิ 

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในขณะเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุแบบไฮดรอลกิก าลังวิง่ มดีังตอ่ไปนี้ 

(1) เมือ่เดนิหนา้หรอืถอยหลัง ใหต้รวจสอบทศิทางการหันและทศิทางการเคลือ่นทีข่องเครือ่งจักรกอ่สรา้งใหด้กีอ่น

จงึคอ่ยควบคมุอปุกรณ์ควบคมุส าหรับการวิง่

(2) เมือ่จ าเป็นตอ้งหมนุตรงจดุนัน้ ใหส้บัคันโยกการวิง่ทีอ่ยูซ่า้ยขวาสลับกันไปมา

 

4 ... เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ  (shoberu) แบบกลไก 

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในขณะเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ  (shoberu) แบบกลไกก าลังวิง่ มดีังตอ่ไปนี ้

(1) ตัวหมนุดา้นบนอาจหมนุไดใ้นขณะก าลังวิง่และท าใหเ้กดิอบุตัเิหตโุดยไมค่าดคดิได ้ ดังนัน้ตอ้งใสล่อ็คหา้ม

หมนุใหแ้น่น 

ภาพที ่4-4 การตรวจสอบแนวหัน ฯลฯ ของเครือ่งจักรเมือ่เดนิหนา้หรอืถอยหลัง 

(TH)
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4.2.3. การไตข่ึน้-ลงเนนิ และอืน่ ๆ (คูม่อืหนา้ที ่74) 

1 ... เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร ์

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร ์มดัีงตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่เครือ่งยนตห์ยดุขณะไตท่างลาดเอยีง ใหเ้หยยีบเบรกเลีย้วทัง้ซา้ยขวาเพือ่หยดุเครือ่งจักรกอ่สรา้ง ปลด

คลตัชห์ลกั (กรณีทีเ่ป็นแบบขับเคลือ่นโดยตรง) โยกคันเกยีรใ์หอ้ยูต่ าแหน่งเกยีรว์า่ง แลว้สตารท์เครือ่งยนต ์

(2) เมือ่ถอยหลังลง ใหใ้สค่นัเกยีรไ์วด้า้นหลังโดยปฏบิตัแิบบการควบคมุขณะไตล่งเนนิ แลว้ถอยลงโดยคา้งเบรก

เอนจิน้เบรกไว ้

(3) หา้มปลดคลัตชแ์ลว้ไตล่งเนนิลาดลง แมว้า่จะเป็นระยะสัน้ ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่เป็นเนนิลาดชนั

ใหใ้สคั่นเกยีรต์ า่ และใชท้ัง้เอนจิน้เบรกแ์ละเบรกส าหรับการวิง่รว่มกันในการลง 

ส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบขับเคลือ่นโดยตรง หากปลดคลัตชห์ลักแลว้ลงทางลาดเอยีง ความเร็วก็จะเพิม่สงูขึน้

และหากใสค่ลัตชห์ลักเมือ่อยูใ่นสภาพดังกลา่ว แผน่คลัตชจ์ะเสยีหาย ดังนัน้จงึตอ้งระมดัระวัง 

(4) เครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบตนีตะขาบ อาจเกดิการไหลไปในทศิทางตรงกันขา้มเมือ่เลีย้วขณะไตล่งเนนิชนั ดังนัน้

จงึตอ้งระมัดระวัง 

(5) เมือ่บรรทกุของและไตข่ึน้ลงเนนิลาดชนัให ้ยกบุง้กีต๋ ่า ๆ แลว้จงึไตข่ึน้ลง

(6) หา้มขับขีเ่กนิความสามารถไตค่วามชนัไดแ้ละองศาความเสถยีรของเครือ่งจักรกอ่สรา้งทีร่ะบไุว ้

(7) เมือ่ขา้มสิง่กดีขวาง ใหร้ะวังการพลกิคว า่ โดยชะลอความเร็วและขับขีด่ว้ยความระมดัระวัง

ภาพที ่4-5 ประเด็นทีค่วรค านงึถงึเมือ่ขา้มสิง่กดีขวาง 

ระวังด ีๆ 

ระวังด ีๆ 

ชา้ ๆ 
ชา้ ๆ 

(TH)
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2 ... เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) 

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) มดีังตอ่ไปนี ้

(1) หา้มวิง่เกนิความสามารถไตค่วามชนัไดแ้ละองศาความเสถยีรทีร่ะบไุว ้

(2) หลกีเลีย่งการเลีย้วขณะไตข่ึน้เนนิใหไ้ดม้ากทีส่ดุ

หากหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งเลีย้วขณะไตค่วามชนั ใหต้ัง้คลัตชว์ ิง่ไปทีส่ถานะ "ON" เพือ่ป้องกันไมใ่หต้วัเครือ่ง

ไหลถอยลงมา จากนัน้จงึควบคมุอปุกรณ์บังคบัเลีย้ว 

เมือ่หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งเลีย้วขณะไตล่งเนนิ ใหเ้ลือ่นคลตัชว์ ิง่ไปในทศิทางเดยีวกับตอนทีไ่ตข่ึน้เนนิแลว้หยดุ

เครือ่งจกัรกอ่สรา้ง จากนัน้ใหค้วบคมุอปุกรณ์บังคับเลีย้ว 

(3) เมือ่ว ิง่บนพืน้ผวิทางทีข่รขุระมาก ตนีตะขาบอาจจะหลดุออกมาได ้ดังนัน้จงึตอ้งระมดัระวัง

(4) บนพืน้ดนิออ่นนุม่ใหใ้ชก้ระดานพาด ฯลฯ เพือ่ป้องกันการพลกิคว ่า เนื่องจากการทรุดตัวไมเ่ทา่กัน ฯลฯ

(5) เมือ่หยดุกลางคันบนเนนิ แมจ้ะเป็นชว่งเวลาสัน้ ๆ แตก่ต็อ้งลดบุง้กี ๋ฯลฯ ลงบนพืน้ดนิ และตรวจสอบใหแ้น่ใจ

วา่ไดใ้ชท้ีห่า้มลอ้ ฯลฯ ทีช่ว่งลา่งเสมอ 

4.2.4. การหยดุวิง่ (คูม่อืหนา้ที ่75) 

1 ... เครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบพาวเวอรช์ฟิท ์

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในขณะเครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบพาวเวอรช์ฟิทท์ีก่ าลังวิง่ใหห้ยดุ มดัีงตอ่ไปนี ้

(1) ตัง้คนัเกยีรไ์ปทีต่ าแหน่งเกยีรว์า่ง และหยดุโดยเหยยีบเบรกส าหรับการวิง่ หากเหยยีบแป้นเบรกในสภาพทีค่ัน

เกยีรอ์ยูท่ี ่ "ON" น ้ามันในทอรก์คอนเวอรเ์ตอรจ์ะรอ้นมาก ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง (อยา่งไรกต็าม โดยทัว่ไปแลว้

จะอนุญาตใหท้ าได ้หากไมเ่กนิประมาณ 30 วนิาท)ี 

(2) โปรดระมัดระวังในขอ้ (2) (3) และ (4) ในหวัขอ้ "เครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบขับเคลือ่นโดยตรง"

2 ... เครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบขับเคลือ่นโดยตรง 

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในขณะหยดุการวิง่ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบขับเคลือ่นโดยตรง มดีังตอ่ไปนี้ 

(1) โดยทั่วไป กา้นคลัตชห์ลักจะเอยีงไปดา้นหนา้ ใหเ้หยยีบแป้นเบรกเพือ่หยดุ และตัง้คันเกยีรใ์หเ้ป็นเกยีรว์า่ง

(2) ดับเครือ่งยนตห์ลังจากเดนิเบาประมาณ 5 นาท ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับเครือ่งยนตท์ีม่ซีเูปอรช์ารจ์เจอร์

หา้มขา้มขัน้ตอนนี้อยา่งเด็ดขาด 

(3) เมือ่ไมข่ับขีต่อ่ทนัทหีลังจากหยดุรถ ใหล้ดบุง้กี ๋ฯลฯ ลงบนพืน้ดนิ แลว้ล็อกแป้นเบรก

ภาพที ่4-6 ตัวอย่างการใชก้ระดานพาด ฯลฯ บนพืน้ดนิออ่นนุ่ม ภาพที ่4-7 ตัวอย่างทีห่า้มลอ้บนทางลาด 

(TH)
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(4) เมือ่หยดุรถบนทางลาด ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชท้ีห่า้มลอ้ ฯลฯ ทีช่ว่งลา่ง เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่งจักร

กอ่สรา้งวิง่ไหลไป 

4.3. การจัดการเมือ่จอดรถ (จอดเครือ่ง) (คูม่อืหนา้ที ่76) 

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษหลังการขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้ง มดีังตอ่ไปนี้ 

(1) หยดุเครือ่งจักรกอ่สรา้งบนสถานทีเ่รยีบและมฐีานดนิทีด่ ีลดบุง้กี ๋ฯลฯ ลงบนพืน้ดนิ

(2) ดับเครือ่งยนต ์ และตรวจสอบวา่กญุแจกลับสูต่ าแหน่ง [OFF] แลว้จงึดงึกญุแจออก และใหผู้รั้บผดิชอบเกบ็

กญุแจใหเ้รยีบรอ้ย 

(3) เหยยีบเบรกจนสดุ หากหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละจ าเป็นตอ้งหยดุบนพืน้ทีล่าดเอยีง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชท้ี่

หา้มลอ้ ฯลฯ ทีช่ว่งลา่ง 

กรณีเป็นเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) ใหใ้สล่็อคหา้มหมนุ ใสเ่เบรกมอืและตอ้งล็อกบมู รอก 

และดรัมเสมอ 

(4) หา้มขยับบมูหรอืบุง้กีใ๋นขณะทีเ่ครือ่งยนตห์ยดุท างาน

ภาพที ่4-8 ตัวอย่างการหยดุบนทางลาด 

ภาพที ่4-9 ประเด็นทีค่วรค านงึถงึเมือ่จอดรถ 

คันเกยีร ์

กา้นคลัตช ์

เดนิเบา 
ประมาณ 5 นาท ี

แป้นเบรก ล็อก 

(TH)
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4.4. จาระบ ีน ้ามนั ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่77) 

1 ... จาระบ ี

ประสทิธภิาพหลัก ๆ ของจาระบมีดัีงตอ่ไปนี ้

(1) ชว่ยในการปิดผนกึไดด้ ีและท าใหเ้ศษ น ้า ฯลฯ เขา้ไปในสว่นทีม่กีารเสยีดสไีดย้าก

(2) ชว่ยในการหลอ่ลืน่ไดด้แีละสรา้งฟิลม์บนพืน้ผวิโลหะเพือ่ลดแรงเสยีดทาน และจาระบปีระเภทลเิทยีมและ

ประเภทโมลบิดนัีมถกูน ามาใชใ้นเครือ่งจักรกอ่สรา้ง การเปลีย่นและเตมิจาระบ ีใหด้ าเนนิการตามค าแนะน าใน

คูม่อืการใชง้านของผูผ้ลติ 

2 ... สารกันเยอืกแข็ง 

สารกันเยอืกแข็งทีผ่สมกับน ้าหลอ่เย็นเพือ่ป้องกันการแข็งตัวและการกัดกร่อนเป็นสารละลายในน ้าทีม่เีอทลินีไกลคอ

ลเป็นสว่นประกอบหลัก ซึง่ความเขม้ขน้จะแตกตา่งกันไปตามอณุหภมูทิีใ่ช ้จงึตอ้งดจูากคูม่อืการใชง้านของผูผ้ลติ 

3 ... น ้ามัน 

น ้ามันมสีารเตมิแตง่ตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปน้ีผสมอยูเ่พือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพ และควรใชน้ ้ามันตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการ

ใชง้านของผูผ้ลติ 

- สารชว่ยใหน้ ้ามันหลอ่ลืน่ฉาบไลไ้ปบนผวิโลหะไดด้ขี ึน้ (ลดคา่สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทาน)

- สารรับแรงกดสงู (เพิม่ความสามารถในการทนตอ่แรงกด)

- สารปรับปรุงดัชนีความหนืด (มกีารเปลีย่นแปลงความหนืดเพยีงเล็กนอ้ยเมือ่อณุหภมูเิปลีย่นแปลง)

- สารลดจุดเริม่ไหล (ปรับปรุงความสามารถในการไหลขณะอณุหภมูติ า่)

- สารป้องกันการเกดิฟอง

- สารกันสนมิ

- สารตา้นอนมุลูอสิระ ฯลฯ

ระยะเวลาในการเปลีย่นน ้ามันใหท้ าตามคูม่อืการใชง้าน หากน ้ามันเสือ่มสภาพหรอืไมเ่พยีงพอ อาจเร่งการสกึ

หรอของเกยีรแ์ละตลับลกูปืนอาจไหมไ้ด ้

(TH)
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5. โครงสรา้งและประเภทของอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานกบัเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะ

5.1. โครงสรา้งและประเภทของอปุกรณ์การท างานของเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร ์(คูม่อืหนา้ที ่79) 

5.1.1. โครงสรา้งอปุกรณ์การท างาน (คูม่อืหนา้ที ่79) 

อปุกรณ์การท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอรป์ระกอบดว้ยใบมดี บุง้กี ๋ ฯลฯ ทีต่ดิตัง้อยู่

ดา้นหนา้ของรถแทรกเตอร ์และอารม์ เทยีม ฯลฯ ทีร่องรับอปุกรณ์ดังกลา่ว 

อปุกรณ์การท างานเหลา่น้ีมทีัง้อปุกรณ์ทีท่ างานผา่นกระบอกสบูไฮดรอลกิและอปุกรณ์ทีท่ างานโดยวธิกีารสง่

ก าลังเชงิกล แตใ่นชว่งระยะหลังน้ี มกีารใชอ้ปุกรณ์แบบไฮดรอลกิเป็นจ านวนมาก 

ในอปุกรณ์แบบไฮดรอลกิ น ้ามันไฮดรอลกิทีขั่บเคลือ่นกระบอกสบูไฮดรอลกิจะไดรั้บแรงดันจากป๊ัมไฮดรอลกิที่

ตดิตัง้อยูก่บัเครือ่งยนต ์ และน ้ามันไฮดรอลกิทีไ่ดรั้บแรงดันจะเขา้สูก่ระบอกสบูไฮดรอลกิแลว้ไปขับเคลือ่นลกูสบู 

เมือ่กา้นสบูขยับเขา้ออก อปุกรณ์การท างานก็จะท างาน 

ภาพที ่ 5-2 เป็นตวัอยา่งวงจรไฮดรอลกิของรถตักแบบตนีตะขาบ และการท างานดว้ยไฮดรอลกิ อปุกรณ์การ

ท างานมกีารเคลือ่นทีท่ีซ่บัซอ้น จ านวนกระบอกสบูไฮดรอลกิทีใ่ชก้็ยิง่มจี านวนมากขึน้ตามไปดว้ย 

5.1.2. ประเภทอปุกรณ์การท างาน (คูม่อืหนา้ที ่80) 

1 ... รถดันดนิ 

รถดันดนิ คอืรถแทรกเตอรท์ีม่ใีบมดีตดิตัง้อยูท่ีด่า้นหนา้ของรถแทรกเตอรผ์า่นทางอารม์ โครง ฯลฯ 

และใบมดีมหีลายรูปแบบขึน้อยูกั่บการใชง้าน ซึง่สามารถจ าแนกตามรูปแบบของอปุกรณ์ทีท่ างานไดดั้งตอ่ไปนี ้

ภาพที ่5-2 ตัวอย่างการท างานดว้ยไฮดรอลกิของรถตักแบบตนีตะขาบ 

กระบอกสบูดัมพ ์

กา้นปรับเอยีง 

เฟรมดา้นขา้ง 

กระบอกสบูยกแขน 

อารม์ยก 

บุง้กี ๋

(TH)
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(1) รถดันดนิเอยีงใบมดี (Angle dozer)

สามารถเอยีงใบมดีไปทางซา้ยและขวา จงึสามารถเกลีย่ดนิและก าจัดหมิะไปฝ่ังเดยีวได ้ (ดภูาพที ่ 5-3) และมี

ประสทิธภิาพทีด่ใีนการขดุตดัถนนบนภเูขา ฯลฯ 

(2) รถดันดนิใบมดีตรง (Straight dozer)

แมว้า่จะไมส่ามารถเอยีงใบมดีไปทางซา้ยหรอืขวาได ้แตโ่ครงสรา้งแข็งแรงกวา่ใบมดีปรับมมุ จงึสามารถท างาน

ขดุหนักได ้(ดภูาพที ่5-4) และรถดันดนิแบบตรงจ านวนมากจะตดิตัง้อปุกรณ์ปรับเอยีงและรปิเปอรไ์ว ้

(3) รถตดิคราดดันดนิ

ใชส้ าหรับงานถอนราก ลม้ตน้ไม ้ก าจัดหนิออก ฯลฯ โดยใชค้ราด ซึง่มทีัง้คราดปรับมมุ (anguru reki) และคราดตรง

(sutoreito reki) (ดภูาพที ่5-5) 

ภาพที ่5-3 ตัวอย่างรถดันดนิเอยีงใบมดี (Angle dozer) 

ภาพที ่5-4 ตัวอย่างรถดันดนิใบมดีตรง (Straight dozer) 

ภาพที ่5-5 ตัวอย่างรถตดิคราดดันดนิ 

(TH)
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(4) รถดันดนิ U Dozer

มปีลายใบมดีทัง้สองขา้งพับงอไปดา้นหนา้ และใชใ้นกรณีท างานดันดนิปรมิาณมากในคราวเดยีวเพือ่ลดการ

ไหลออกของดนิและทราย (ดภูาพที ่5-6) 

(5) รถดันดนิตัดแตง่ (รถดันดนิสองทาง)

สามารถเอยีงใบมดีไปหนา้หลังได ้และใชส้ าหรับขดูถา่นหนิ แร ่ฯลฯ ในเรอืและโกดัง (ดภูาพที ่5-7)

(6) รปิเปอร์

มตีะขอ Claw ขนาดใหญต่ดิอยูท่ีด่า้นหลัง และใชส้ าหรับงานบดท าลายหรอืขดุชัน้หนิออ่นและดนิแข็ง (ดภูาพที่

5-8)

ภาพที ่5-6 ตัวอย่างรถดันดนิ U Dozer 

ภาพที ่5-7 ตัวอย่างรถดันดนิตัดแตง่ 

ภาพที ่5-8 ตัวอย่างรปิเปอร ์

(TH)
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(7) รถดันดนิส าหรับพืน้ทีชุ่ม่น ้า

ใชแ้ผน่แทรคทีก่วา้งเพือ่เพิม่พืน้ทีส่มัผัสของตนีตะขาบ และใชส้ าหรับการท างานบนพืน้ดนิออ่นนุ่ม (ดภูาพที ่5-9)

(8) ตวัอยา่งรถดันดนิ (Push dozer)

มรีถดันดนิทีต่ดิตัง้ Pusher Plate เพือ่ป้องกันใบมดีของรถดันดนิ หรอืรถดันดนิทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ลดแรงกระแทก

(โชค้) เพือ่เสรมิความแข็งแรงของใบมดี โดยใชเ้พือ่ดนัหลังในกรณีทีแ่รงลากไมเ่พยีงพอเมือ่ท างานขดุหรอืงาน

บรรทกุดว้ยรถขดู (ดภูาพที ่5-10) 

2 ... รถตัก 

อปุกรณ์การท างานของรถตกัประกอบดว้ยบุง้กีแ๋ละอารม์ทีพ่ยงุบุง้กีเ๋อาไวด้ังทีแ่สดงในภาพที ่ 5-11 โดยใช ้

ส าหรับงานบรรทกุ งานขนยา้ย ฯลฯ 

ภาพที ่5-9 ตัวอย่างรถดันดนิส าหรับพืน้ทีชุ่ม่น ้า 

ภาพที ่5-10 ตัวอย่างรถดันดนิ (Push dozer) 

ภาพที ่5-11 ตัวอย่างรถตัก 

(TH)
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5.1.3. อปุกรณ์ความปลอดภัย ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่85) 

1 ... ไฟหนา้ 

มกีารตดิตัง้ไฟหนา้บนเครือ่งจกัรกอ่สรา้งเพือ่ใหท้ างานในเวลากลางคนื ฯลฯ อยา่งปลอดภัย 

2 ... อปุกรณ์เตอืนภัย 

มกีารตดิตัง้แตอ่ปุกรณ์เตอืนภัยในเครือ่งจักรกอ่สรา้งเพือ่รักษาความปลอดภัยในขณะวิง่ ขณะท างาน ฯลฯ และ

เพือ่สง่สญัญาณเตอืนแกค่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

3 ... อปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะและอปุกรณ์ป้องกันพลกิคว ่า (ROPS) 

ในกฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) ไดม้กีารก าหนดบังคับใหต้ดิตัง้

อปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะทีแ่ข็งแรงไวท้ีท่ีน่ั่งคนขับ ในขณะท างานในสถานทีท่ีอ่าจเกดิอันตรายจากทีว่ตัถรุ่วง

หลน่ลงมา เชน่ หนิถลม่ ฯลฯ และยังมอีปุกรณ์ป้องกันเมือ่เครือ่งจกัรกอ่สรา้งพลกิคว า่ดังทีแ่สดงในภาพที ่ 5-12 

แตไ่มไ่ดม้กีารตดิตัง้เป็นการทั่วไปเน่ืองจากปัจจุบันยังไมม่กีารบังคับใหต้ดิตัง้ อยา่งไรก็ตาม เครือ่งจักรทีม่มีวล

ตัง้แต ่ 3 ตันขึน้ไปบางรุ่นมโีครงสรา้งตวัเครือ่งทีท่ าใหส้ามารถตดิตัง้ไดอ้ยา่งง่ายดายอยูแ่ลว้ เมือ่ขับขีเ่ครือ่งจกัร

กอ่สรา้งน้ี ใหใ้ชเ้ข็มขัดนริภัยทกุครัง้ 

ภาพที ่5-12 ตัวอย่างอปุกรณ์ป้องกันการพลกิคว ่า 

(TH)
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4 ... อปุกรณ์ความปลอดภัย 

รถตกัอาจจ าเป็นตอ้งยก (age) บุง้กีข๋ ึน้สงูคา้งไวอ้ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดเ้พือ่การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้ม

ของเครือ่งจกัร ในขัน้ตอนน้ี รถตกับางคันจะมกีารตดิตัง้อปุกรณ์ความปลอดภัย เชน่ แผน่ล็อคทีย่ดึคันบังคับ ฯลฯ 

เพือ่ไมใ่หบุ้ง้กีเ๋คลือ่นลงมาหรอืดัมพ ์ (dampu) ทิง้ลงมา แมว้า่จะสมัผัสโดนคันบงัคับโดยไมไ่ดต้ัง้ใจกต็าม หรอื

สลักนริภัยเพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ารม์ยกบุง้กีท๋ีย่กขึน้อยูเ่คลือ่นลงมา ฯลฯ (ดภูาพที ่5-13) 

ภาพที ่5-13 ตัวอย่างสลักนริภัยของอารม์ยก ฯลฯ 

(TH)
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5.2. โครงสรา้งและประเภทของอปุกรณ์การท างานของเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) (คูม่อืหนา้ที ่86) 

5.2.1. เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุแบบไฮดรอลกิ (คูม่อืหนา้ที ่87) 

ประเภทเครือ่งจกัรของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุแบบไฮดรอลกิจะแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ์การท างาน

ทีใ่ช ้ซึง่มรีถขดุบุง้กีล๋าก รถขดุไฮดรอลกิ (Power shovel) รถขดุแคลมเชล ฯลฯ 

ดังนัน้ส าหรับการใชง้านทีเ่ป็นงานขดุ จงึมเีครือ่งจักรทีต่ดิตัง้อปุกรณ์การท างานเป็นบุง้กีส๋ าหรับรถขดุบุง้กีล๋าก 

บุง้กีส๋ าหรับรถขดุไฮดรอลกิ (Power shovel) บุง้กีส๋ าหรับรถขดุแคลมเชล ฯลฯ (ดภูาพที ่5-14) นอกจากนี้ยังมรีถ

ขดุไฮดรอลกิทีต่ดิตัง้ใบมดีดว้ย 

5.2.2. เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุแบบกลไก (คูม่อืหนา้ที ่88) 

ประเภทของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ Mechanical จะแตกตา่งกันไปตามอปุกรณ์การท างานทีใ่ช ้ม ีDragline 

และแคลมเชล ฯลฯ 

(1) รถขดุแคลมเชล

โดยทั่วไปอปุกรณ์การท างานแบบแคลมเชลเชงิกลจะใชโ้ดยทัว่ไปจะใชด้รัมฝ่ังซา้ยส าหรับเชอืกสลงิส าหรับ

พยงุ และใชด้รัมฝ่ังขวาส าหรับเปิด-ปิดบุง้กี ๋ดังทีแ่สดงในภาพที ่5-16 

เชอืกสลงิส าหรับพยงุบุง้กีแ๋ละเชอืกสลงิส าหรับเปิด-ปิดจะใชเ้ชอืกสลงิทีม่รัีศมเีทา่กนั และยังมกีารตดิตัง้แทก็

ไลนเ์พือ่ป้องกันบุง้กีแ๋กวง่ 

เครือ่งจกัรทีต่ดิตัง้บุง้กีต๋ดิตะขอ Claw จะเขา้ขา่ยมคีณุสมบัตใินการขดุ สว่นเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้บุง้กีท๋ีไ่มม่ี

คณุสมบตัใินการขดุจะเขา้ขา่ยเป็นป้ันจั่นแบบเคลือ่นที ่

ภาพที ่5-14 ตัวอย่างอปุกรณ์การท างานส าหรับรถขดุแบบไฮดรอลกิ 

กระบอกสบูอารม์ 

อารม์ 

อารม์ 

กระบอกสบูบูม 

กระบอกสบูบุง้กี ๋

ตัวยดึ (Strap) 

กา้นยดึ (Strap rod) 

บุง้กีส๋ าหรับรถขุดบุง้กีล๋าก 

รถขดุบุง้กีล๋าก 

กระบอกสบูอารม์ 

บูม 

อารม์ 

กระบอกสบูบูม 

กระบอกสบูบุง้กี ๋

ตัวยดึ (Strap) 

กา้นยดึ (Strap rod) 

บุง้กีส๋ าหรับรถขุดไฮดรอลกิ

รถขดุไฮดรอลกิ (Power shovel) 

(TH)
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(การท างานกับป้ันจั่นจ าเป็นตอ้งมคีณุสมบัตติา่งหาก) 

คณุสมบัตกิารขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (ส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทกุ 

และส าหรับการขดุ) ไมส่ามารถใชท้ างานป้ันจั่นได ้ ดังนัน้จงึจ าเป็นตอ้งมคีณุสมบัตขิองป้ันจั่นแบบเคลือ่นที ่ ฯลฯ 

ตา่งหากดว้ย 

5.2.3. อปุกรณ์ความปลอดภัย ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่89) 

(1) คนัล็อก

กรณีผูขั้บขีอ่อกหา่งออกจากทีน่ั่งคนขับ ใหด้งึคันล็อกของ Lever stand ควบคมุดา้นซา้ย เพือ่ตดัการบังคบั

ความดันไพลอตเพือ่หยดุการท างานของอปุกรณ์การท างาน 

ภาพที ่5-16 ตัวอย่างอปุกรณ์การท างานแบบรถขดุแคลมเชลเชงิกล 

ภาพที ่5-17 ตัวอย่างคันล็อก 

รอก 

หัว 

อารม์ 

เชอืกสลงิส าหรับพยุง 

เชอืกสลงิส าหรับเปิด-ปิด 

เชอืกสลงิส าหรับเปิด-ปิด 

เชอืกแท็กไลน ์

แท็กไลน ์

ฝา 

เพลาหลัก 

ตะขอ Claw 
น ้าหนักถ่วง 

ขณะท างาน 
(ปลดล็อก) 

ขณะขึน้หรอืลกุน่ัง 
(ใสล่็อก) 

ต าแหน่ง 

มาตรฐาน 

ล็อก 
อสิระ 

(TH)
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(2) เบรกมอืกันหมนุ

เป็นเบรกส าหรับป้องกันไมใ่หส้ว่นทีห่มนุดา้นบนเกดิการหมนุและลดระดับลงเองตามธรรมชาตเินื่องจากน ้าหนักของ

ตัวเองเมือ่จอดรถบนพืน้ทีล่าดชนั 

(3) อปุกรณ์ป้องกันบมูลม้

โดยทั่วไปจะใชใ้นชว่งมมุเอยีงของบมูระหวา่ง 30-80 องศา

อปุกรณ์ป้องกันบมูลม้ถกูใชเ้พือ่ป้องกันไมใ่หน้ ้าหนักบรรทกุคลาดไปอยา่งกะทันหันระหวา่งการใชง้านในสภาพทีตั่ง้

บมูขึน้ หรอืไมใ่หบ้มูกระโดดแลว้ลม้ไปทางดา้นหลังระหวา่งวิง่บนทางขรุขระ 

(4) อปุกรณห์ยดุการกระเพือ่มของบมู

เป็นอปุกรณ์ทีท่ าใหบ้มูหยดุเมือ่บมูท ามมุถงึมมุทีก่ าหนดไวโ้ดยไมค่ านงึถงึต าแหน่งของคันบังคับ

มกีารใชอ้ปุกรณ์หยดุการกระเพือ่มของบมูส าหรับรถขดุ Dragline รถขดุแคลมเชลเชงิกล ฯลฯ แตจ่ าเป็นตอ้ง

ท างานดว้ยความระมัดระวังโดยตอ้งไมม่ั่นใจกับอปุกรณ์ความปลอดภัยน้ีมากเกนิไป 

 

ภาพที่ 5-18 ตวัอยา่งเบรกมือกนัหมุน 

ภาพที ่5-19 ตัวอย่างอปุกรณ์ป้องกันบมูลม้

ภาพที ่5-20 ตัวอย่างอปุกรณ์หยดุการกระเพือ่มของบมู 

คันบังคับ 

สวติซ ์ ตัวจับเวลา 

มอเตอรส์วงิ 
โซลนิอยดว์าลว์ 

แบตเตอรี ่

ป๊ัมควบคมุ 

เครือ่งยนต ์

ถ
ัง
น
 ้าม
ัน
ไ
ฮ
ด
รอ
ล
กิ
 

Backstop 

บมู 

โครง A 

ต าแหน่งทีค่ลาดเคลือ่นไป 

โบลตห์ยุด 

บมู 

ต าแหน่งที่

บมูยกขึน้

ความยาวโบลต ์
(ส าหรับการปรับ 

มุมในการท างาน) 

(TH)
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5.3. รถเกลีย่ดนิ (คูม่อืหนา้ที ่92) 

อปุกรณ์การท างานของรถเกลีย่ดนิมทีัง้แบบกลไกและแบบไฮดรอลกิโดยขึน้อยูก่ับวธิกีารท างาน แตใ่นปัจจุบัน

จะเป็นแบบไฮดรอลกิเป็นสว่นใหญ ่

อปุกรณ์การท างานของรถเกลีย่ดนิประกอบดว้ยชิน้สว่นหลักดังตอ่ไปนี ้

1 ... อปุกรณ์ใบมดี 

อปุกรณ์ใบมดีประกอบดว้ยแขนลาก (Draw bar) ชดุวงเดอืน (Circle) และใบมดี โดยใบมดีสามารถเปลีย่นมมุตดั

และเลือ่นออกดา้นขา้งได ้(ดภูาพที ่5-21) 

ภาพที ่5-21 ตัวอย่างอปุกรณ์ใบมดี 

ภาพที ่5-22 ตัวอย่างอปุกรณ์การท างานของรถเกลีย่ดนิ 

Spheric 

Joint 

Revolving gear 

chamber 

แขนขึน้-ลง 

Link ขึน้-ลง 

Lateral feed gear chamber 
แขนลาก (Draw bar) 

ชดุวงเดอืน 
(Circle)

ใบมดี 

Tilt blade link 

การหมุนใบมดี การเอยีงลอ้ ยกใบมดีขึน้-ลง (ขวา) 

ยกใบมดีขึน้-ลง (ซา้ย) การขยับแขนลาก (Draw bar)ออกทางดา้นขา้ง 

(TH)
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2 ... อปุกรณ์ชดุคราด 

เป็นอปุกรณ์ซอยดนิ มแีบบวธิตีดิตัง้เขา้กับโครงทีแ่ขนลาก (Draw bar) และแบบทีต่ดิตัง้เขา้กับอารม์ตดิตัง้

ใบมดีหรอืแขนลาก (Draw bar)ของใบมดี (ดภูาพที ่5-23) 

5.4. รถขดู (คูม่อืหนา้ที ่94) 

อปุกรณ์การท างานของรถขดูประกอบดว้ยกระบะ (Bowl) แขน Apron และ Ejector ฯลฯ โดยวธิกีารท างานมแีบบ

กลไกและแบบไฮดรอลกิ 

1 ... กระบะ (Bowl) 

กระบะ (Bowl) เป็นภาชนะส าหรับขนยา้ยดนิและทราย และในขณะทีเ่คลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้ กระบะ (Bowl)จะถกู

กดลงกับพืน้ดนิดว้ยกระบอกสบูไฮดรอลกิเพือ่ท าการขดุและการบรรทกุ 

2 ... แขน Apron 

แขน Apron ชว่ยป้องกันไมใ่หด้นิและทรายทีบ่รรจใุนกระบะ (Bowl) หกไปดา้นหนา้ และยก (age) แขน Apron 

ขึน้เพือ่ก าจัดดนิทีท่ิง้ดนิ 

3 ... Ejector (หรอื Tilting Floor) 

Ejector เป็นอปุกรณ์ส าหรับดันดนิและทรายออกจากดา้นหลังเมือ่ก าจัดดนิ 

และอปุกรณ์การท างานของรถขดูยา้ยโรยดนิ (Scrape dozer)แทบจะเหมอืนกับอปุกรณ์การท างานของรถขดู 

ภาพที ่5-23 ตัวอย่างอปุกรณ์ชดุคราด 

ภาพที ่5-24 ตัวอย่างอปุกรณ์การท างานของรถขดู 

Ejector 

กระบะ (Bowl) 

กระบอกสูบรูปกระบะ (Bowl) 

แขน Apron 

เทยีม 

แขน Apron 

ขอบตัด 

(TH)
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5.5. เครือ่งขนยา้ยหนิ (คูม่อืหนา้ที ่95) 

5.5.1. เครือ่งขนยา้ยหนิแบบตนีตะขาบ (คูม่อืหนา้ที ่95) 

เครือ่งขนยา้ยหนิแบบตนีตะขาบสว่นใหญป่ระกอบดว้ยรถตักขนาดใหญส่ าหรับงานในอโุมงคแ์ละรถตักแบบขดู 

อปุกรณ์การท างานของรถตกันัน้เหมอืนกบัรถขดุแทรคเตอรท์ีอ่ธบิายไปแลว้ขา้งตน้ทกุประการ 

อปุกรณ์การท างานของรถตกัแบบขดูประกอบดว้ยสายพานและอปุกรณ์ขดูซึง่ประกอบดว้ยบุง้กี ๋ อารม์ บมู 

กระบอกสบู และเฟรมหมนุ และท างานดว้ยป๊ัมไฮดรอลกิ และป๊ัมไฮดรอลกิขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า 

ภาพที ่5-25 ตัวอย่างอปุกรณ์การท างานของรถตักแบบขดู 

กระบอกสูบ 
บูม 

สายพาน 

เฟรมหมุน 

อารม์ 

บุง้กี ๋

(TH)
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6. การจัดการอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานกบัเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ฯลฯ 

6.1. การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอรแ์ละการท างานทีป่ลอดภัย (คูม่อืหนา้ที ่97) 

6.1.1. รถดันดนิ (คูม่อืหนา้ที ่97) 

1 ... หลักพืน้ฐานในการควบคมุ 

ภาพถา่ยที ่6-1 เป็นตัวอยา่งอปุกรณ์ควบในคมุอปุกรณ์การท างานของรถดันดนิ 

 

 

ภาพถา่ยที ่6-1 ตัวอยา่งอปุกรณ์ควบคมุของรถดันดนิ 

ภาพที ่6-1 การจัดเรยีงวธิคีวบคมุมาตรฐานของรถดันดนิ 

ยกลอย 

แ
ป้
น
เห
ย
ยี
บ

 
ล
ด
ค
วา
ม
เร็
ว 

แ
ป้
น
เบ
รก

 

แ
ป้
น
ค
ล
ัต
ช
 ์

เอาลง (sage) 

เอยีงซา้ย เอยีงขวา 

ยก (age) 

(คันโยกการท างาน) 

ทีน่ั่งคนขับ 
คันเกยีร ์

ชดุเดนิหนา้-
ถอยหลงั 

เด
นิ
ห
น
า้ 

(เ
ร่ง
ค
วา
ม
เร็
ว)

 
 

ถ
อ
ย
ห
ล
ัง
 

(เ
ร่ง
ค
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ม
เร็
ว)

 

เล
ีย้
วซ
า้ย
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ัน
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ง
ค
ับ
เล
ีย้
ว)

 เล
ีย้
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วา
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ภาพที ่6-2 ตัวอย่างการท ามมุ ภาพถา่ยที ่6-2 ท่าท ามมุของรถ PAT 

ภาพที ่6-3 ตัวอย่างการเอยีง 

ภาพถา่ยที ่6-3 ท่าเอยีงของรถ PAT ภาพที ่6-4 การปรับมมุคมใบมดี 

ขนาดมุม การดันแบบตรง 

การดันแบบท ามุม 

กา้นรัง้ (Brace) 

การเอยีง 

ขนาด 

การเอยีง 

กา้นรัง้ (Brace) 

(TH)
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2 ... การท างานพืน้ฐาน 

(1) สิง่ทีค่วรระวังพืน้ฐาน

a. ขณะวิง่ใหข้อบคมใบมดีอยูส่งูจากพืน้ดนิประมาณ 40 เซนตเิมตร และตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพแวดลอ้ม

b. โดยหลักเกณฑท์ัว่ไปแลว้ จะไตข่ึน้ลงเป็นมมุฉากกับพืน้ทีล่าดเอยีง แตจ่ะไมถ่อยหลังไตข่ึน้หรอืเดนิหนา้ไตล่งบน

พืน้ทีล่าดเอยีงทีม่รีะดับลาดเอยีงมาก 

หมายเหต)ุ หากหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะไตล่งจากระดับลาดเอยีงมาก ใหถ้อยหลังไตล่งหรอืไตล่งเป็นเสน้ซกิแซกไปมา 

c. แยกงานดันดนิกับงานขดุใหช้ดัเจน โดยท าการก าหนดระยะดันดนิใหส้ัน้ทีส่ดุและด าเนนิการดว้ยความเร็วต ่า

และควรตดิตัง้ตนีตะขาบใหห้นา้ตนีตะขาบสมัผัสโดนพืน้ดนิทัง้หมด และท างานในสภาพทีต่ัวเครือ่งอยูใ่นแนวราบเสมอ 

d. งานดันดนิจะมปีระสทิธภิาพในการท างานทีด่หีากใชร้ะดับลาดเอยีงลง

หมายเหต)ุ ระดับลาดเอยีงลงประมาณ 20% (10-11 องศา) มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ แตห่ากระดับสงูกวา่นัน้ 

จะเคลือ่นถอยหลังไดล้ าบากและประสทิธภิาพในการท างานกลับจะลดลง 

e. ปรับความตงึของตนีตะขาบของรถแทรกเตอรต์ามคณุสมบัตขิองดนิ ส าหรับพืน้ผวิทางทีม่กีอ้นกรวดมาก ใหป้รับให ้

หยอ่นกวา่ความตงึทีก่ าหนด 

f. เมือ่ตนีตะขาบไถลไปบนพืน้ทีชุ่ม่น ้าหรอืพืน้ดนิออ่นนุม่ ใหเ้ปิดแงม้คันโยกเชือ้เพลงิ ใสค่ลัตชห์ลักอยา่งชา้ ๆ 

และหา้มควบคมุคลัชตเ์ลีย้ว 

g. ส าหรับการควบคมุใบมดีในงานปรับผวิดนิ ใหค้วบคมุระยะยกหรอืลงใน 1 ครัง้ละประมาณ 2 เซนตเิมตร

(2) การปรับใชง้าน

รถดันดนิใชส้ าหรับงานดนิ เชน่ การขดุ การดันดนิ (oshido) การเกลีย่ใหเ้ทา่กัน ฯลฯ ทีม่รีะยะทางการขนยา้ยดนิใกล ้

ๆ (ประมาณไมเ่กนิ 50 เมตร) รถดันดนิมปีระสทิธภิาพทีด่เีป็นพเิศษส าหรับงานขดุและดันดนิ (oshido) เป็นเสน้ตรง 

นอกจากนี ้ ยังมปีระสทิธภิาพทีด่ใีนท างานโดยใชใ้บมดีเป็น Tilt Blade หรอืใบมดีปรบัมมุในการตัดออกบนเนนิเขา 

การตัดออกดา้นเดยีวบนถนนบนเนนิขา ฯลฯ และใช ้Tilt Blade ในการขดุดนิทีเ่ป็นน ้าแข็ง ดนิแข็ง หรอืร่อง ฯลฯ 

ภาพที ่6-5 ตัวอย่างการวิง่บนพืน้ทีล่าดเอยีง ภาพที ่6-6 ตัวอย่างการควบคมุใบมดี 

(TH)
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a) งานขดุ

ส าหรับงานขดุ ควรวางแผนใหม้รีะยะขนยา้ยดนิและทรายทีข่ดุเป็นระยะทีส่ัน้ทีส่ดุ

นอกจากนี้ ยังควรขดุโดยค านงึระดับลาดเอยีงของการระบายน ้าตามธรรมชาต ิ หรอืขดุโดยสรา้งร่องระบายน ้าตาม

ความจ าเป็น ทัง้นี้เพือ่ปรับปรงุการระบายน ้าในชว่งฝนตกใหด้ขี ึน้

<งานขดุร่อง (ดนัดนิขดุร่อง> 

ล าดับในการขดุจะด าเนนิการดังทีแ่สดงใน (1) (2) และ (3) ในภาพที ่6-7 ความลกึของการขดุจะจ ากัดไวป้ระมาณ

ไมเ่กนิความสงูของใบมดี และใหข้ดุร่องเป็นเสน้ตรง และใหข้ดุกน้ร่องใหเ้ป็นแนวราบ 

<งานขดุทีล่าด> 

ก. งานตัดสโลป 

การท างานตัดสโลปตามการลดระดับของฐานดนิทีข่ดุลงไปจะมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ซึง่โดยพืน้ฐานแลว้ สิง่ส าคัญ

คอืการระมัดระวังในสิง่ตอ่ไปนี้ 

- การปรับปรุงการระบายน ้าบนพืน้สโลป (nori men) ใหด้ขี ึน้

- การระมัดระวังหนิตกจากพืน้สโลป (nori men) และใชม้าตรการป้องกันหนิถลม่ตามความจ าเป็น

- การปกป้องกน้ฐานสโลปเพือ่ป้องกันพืน้สโลป (nori men) ถลม่ ฯลฯ

ภาพที ่6-7 ตัวอย่างงานขดุร่อง 

ภาพที ่6-8 ตัวอย่างการระบายน ้าบนพืน้ดนิลาดชนั (nori men haisui) 

ตัวอย่างการดันดนิขดุร่อง 

ความสงูของใบมดี 

น ้า 

น ้า 

น ้า 

น ้า 

(TH)
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ข. งาน Side cut 

งาน Side cut จะด าเนนิการดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้

1) สรา้งพืน้ทีแ่นวราบดังทีแ่สดงใน (a) ของภาพที ่6-9 และขดุจากพืน้ทีแ่นวราบนัน้

2) หลังจากขดุพืน้ทีล่าดเอยีงนอ้ยดังทีแ่สดงใน (b) ของภาพที ่6-9 แลว้ ใหท้ าการขดุเพือ่ท าใหเ้ป็นพืน้ทีแ่นวราบ

3) ท างานเฉพาะงานขดุดังทีแ่สดงใน (c) ของภาพที ่6-9 โดยไมใ่ชคั้นดนิ (morido) เหมอืนขอ้ 1) และ 2)

หมายเหต)ุ กรณีพืน้ทีล่าดเอยีงมรีะดับลาดเอยีงทีช่นัมาก วธิใีนภาพที ่6-9 (c) นัน้จะอันตราย ดังนัน้ใหพ้จิารณาหาวธิี

อืน่ตา่งหาก 

b) งานดันดนิ

สิง่ทีห่า้มลมื คอืงานดันดนิเป็นการดันดนิและทรายดว้ยใบมดี และสรา้งถนนใหเ้ครือ่งจกัรผา่นไปในเวลาเดยีวกัน

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในงานดันดนิ มดีังตอ่ไปนี้

ภาพที ่6-9 ตัวอย่างงาน Side cut 

ตัวอย่างงาน Side cut (a) 

ตัวอย่างงาน Side cut (b) 

ตัวอย่างงาน Side cut (c) 

(TH)
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ก. เมือ่ระยะดันดนิไกลกันแลว้ ใหท้ าการดัน 2 ขัน้ เกณฑท์ั่วไปในกรณีน้ี ใหค้ดิวา่จังหวะในการกอ่ คอื เมือ่ดนิและ

ทรายในใบมดีลดลงครึง่หนึง่ หรอืเมือ่น ้าหนักบรรทกุเบาลงเล็กนอ้ย หลังจากเพิม่ความเร็วเป็นเกยีร ์2 (ดภูาพที ่6-

10) 

ข. กรณีมรีะยะดันดนิยาวในไซตก์อ่สรา้งทีม่บีรเิวณกวา้ง การใช ้ 2 คันเรยีงตามกันจะมปีระสทิธภิาพมากกวา่การดัน 2 

ขัน้ (ดภูาพที ่6-11) 

ค. ในงานดนัดนิแบบคูข่นาน ใหใ้ชเ้ครือ่งจักรรุ่นเดยีวกันใหไ้ดม้ากทีส่ดุ (ดภูาพที ่6-12) 

หมายเหต)ุ คลัตชบ์ังคบัเลีย้วและชดุขับสดุทา้ยจะรับภาระหนัก นอกจากนี้ ประสทิธภิาพจะลดลงจากการลืน่ไถล

และการหยดุชะงักของเครือ่งจักรดว้ย 

ง. อยา่หักเลีย้วอยา่งกะทันหนัขณะดนัดนิ (oshido) 

จ. กรณีดันหนิทีบ่ดท าลายแลว้ อยา่ขับขีเ่พือ่ท างานดันดนิจนชัน้หนิโผลอ่อกมา 

ฉ. หากเกลีย่ดนิและทรายทีดั่นใหเ้ทา่กันโดยค านงึถงึการบดอัดดว้ย จะไมต่อ้งเป็นภาระยุง่ยากซ ้าอกี (ดภูาพที ่6-13) 

ภาพที ่6-10 ตัวอย่างการดัน 2 ขัน้

ภาพที ่6-11 ตัวอย่างงานดันแบบเรยีงตามกัน ภาพที ่6-12 ตัวอย่างงานดันดนิแบบคูข่นาน 

ภาพที ่6-13 ตัวอย่างงานเกลีย่ใหเ้ทา่กัน 

ดัน 2 ขัน้ ! 

(TH)
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c) งานคันดนิ (morido)

เนื่องจากจะท างานขดุและงานดันดนิ (oshido) รวดเดยีว ดังนัน้จงึใหท้ างานดว้ยวธิทีีไ่ดว้างแผนไวล้ว่งหนา้วา่จะ

ท างานคนัดนิ (morido) จากสว่นไหนกอ่น 

ใหบ้ดอัดดนิทีก่อ่ขึน้ใหแ้น่นดว้ยตนีตะขาบทกุ ๆ ความหนา 15-20 เซนตเิมตร (ดภูาพที ่6-14) 

ส าหรับการควบคมุใบมดีขณะดันดนิ (oshido) ไปพรอ้มกับท างานคันดนิ (morido) ใหด้ันใบมดีไปจนดนิและทราย

ทัง้หมดในใบมดีหลน่ลงทีป่ลายดนัดนิ (oshido) แลว้จงึคอ่ยถอยกลับ ดังทีแ่สดงในภาพที ่6-15 ในขัน้ตอนนี้ ใหห้ยดุ

ตรงทีต่นีตะขาบไมโ่ผลอ่อกมาจากไหลท่างของคนัดนิ (morido) 

d) งานเทถมดนิ (ขดุยา้ยดนิ)

ส าหรับงานเทถมดนิ ใหต้ัง้ใบมดีในแนวตัง้โดยยกใหข้อบใบมดีอยูส่งูจากผวิดนิเล็กนอ้ยเพือ่ใหด้นิไหลออกทางดา้น

ลา่งของขอบใบมดีได ้ความหนาและระดับการบดอัดของการเทถมดนิจะถกูก าหนดตามสภาพธรณวีทิยา 

ภาพที ่6-14 ตัวอย่างการบดอัดของงานคันดนิ (morido) 

ภาพที ่6-15 ตัวอย่างงานคันดนิ (morido) 

(สามารถบดอัดได)้ 

(สามารถบดอัดได)้ 

(ไม่สามารถบดอัดได)้ 

(ไม่สามารถบดอัดได)้ 

(TH)
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e) การเก็บงาน

กรณีท างานเก็บงานดว้ยรถดนัดนิ หากตัวเครือ่งออกตวัในสภาพทีด่า้นหนา้ต า่ ใบมดีจะลอยขึน้จากพืน้ดนิเมือ่

ตัวเครือ่งบนิอยูใ่นแนวราบ ดังนัน้ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นเอาใบมดีลง (sage) วา่ ตวัเครือ่งอยูใ่นแนวราบหรอืไม่ 

รถดันดนิไมเ่หมาะส าหรับการเก็บงานละเอยีด (ประมาณ 2-3 เซนตเิมตร) ดังนัน้จงึใชส้ าหรับการเกบ็งานหยาบ 

ส าหรับการเก็บงานละเอยีด ควรใชร้ถเกลีย่ดนิ ฯลฯ (ดภูาพที ่6-16) 

ภาพที ่6-16 ตัวอย่างการเก็บงาน 

ลดใบมดีลงในสถาน
ทีท่ีเ่ป็นพืน้ราบ ควบคมุใชใ้บมดีขึน้ลง 

เก็บงานละเอยีดดว้ย

รถเกลีย่ดนิ 

(TH)
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เนื่องจากการเกบ็งานโดยเตมิดนิไวท้ีใ่บมดีจะท าไดง้่ายกวา่ใบมดีเปลา่ ดังนัน้จงึควรเตมิดนิใหเ้ต็มประมาณ

ครึง่หนึง่ของใบมดี แลว้เก็บงานท าใหผ้วิดนิเป็นพืน้ราบโดยดันดนิไปพรอ้มกบัควบคมุใบมดีเลก็นอ้ยตามความ

ขรุขระ ส าหรับการเกบ็งานหยาบ จะใชค้วามเร็วปานกลาง และพยายามเก็บงานโดยใหพ้ืน้ผวิทีเ่ก็บงานในแตล่ะ

ครัง้ซอ้นทับกันครัง้ละ 1 ใน 4 ของใบมดี (ดภูาพที ่6-17) 

ในการเก็บงานพืน้ทีล่าดเอยีง โดยหลักเกณฑท์ัว่ไปแลว้ ตอนขาขึน้จะปรับผวิดนิดว้ยการเดนิหนา้ และตอนขา

ลงจะลงดว้ยการถอยหลัง และขอ้ควรระวังเป็นพเิศษมดีงัตอ่ไปน้ี 

ก. หลกีเลีย่งการปรับผวิดนิทีไ่ตข่ึน้เนนิหรอืลงเนนิตามแนวเฉียงทแยงกับพืน้ทีล่าดเอยีงใหม้ากทีส่ดุ 

ข. อยา่หักเลีย้วมากเกนิความจ าเป็น 

ค. อยา่ใสน่ ้าหนักบรรจุใสใ่บมดีมากเกนิความจ าเป็น 

ในการเก็บงานพืน้ทีล่าดเอยีงทีอ่อ่นนุม่ ใหเ้ริม่ท างานเป็นแนวขนานกับพืน้ทีล่าดเอยีงจากทางดา้นบน โดยระวังอยา่ให ้

ขอบใบมดีกนิพืน้ดนิ และมรีะดับลาดเอยีงเทา่กับหรอืสงูกวา่ทีก่ าหนด 

ง. ส าหรับการปรับผวิดนิในพืน้ทีก่วา้งใหญ ่(สนามบนิ การเตรยีมพืน้ทีเ่พาะปลกู (hojo)) หากใชอ้ปุกรณ์ควบคมุใบมดี 

(เครือ่งปรับระดับเลเซอร)์ ทีใ่ชล้ าแสงเลเซอร ์ประสทิธภิาพก็จะดขีึน้และไดง้านทีม่คีณุภาพสงู 

ภาพที ่6-17 ตัวอย่างการเก็บงานหยาบ 

ภาพถา่ยที ่6-4 ตัวอยา่งอปุกรณ์ควบคมุใบมดี 

1 ใน 4 ของความกวา้งใบมดี 

(TH)
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3 ... การประยกุตใ์ชง้าน 

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในการประยกุตใ์ชร้ถดันดนิ มดัีงตอ่ไปนี้ 

(1) งานตัดตน้ไม ้/ ถอนรากตน้ไม ้

ตัดตน้ไมห้รอืไมไ้ผด่ว้ยเลือ่ยไฟฟ้า ฯลฯ เตรยีมไวก้อ่น จงึคอ่ยก าจัดวัชพชืและถอนรากตน้ไมด้ว้ยรถดันดนิ (ดู

ภาพที ่6-18) 

ส าหรับวัชพชืและตน้ไมเ้ล็ก ๆ นอ้ย ๆ ใหก้ดเสยีบใบมดีลงในดนิประมาณ 10-15 เซนตเิมตรเพือ่ตัดรากพรอ้ม

ทัง้เคลือ่นไปขา้งหนา้ดว้ยเกยีร ์1 หรอืเกยีร ์2 

 

นอกจากนี้ บางครัง้อาจตอ้งถอยหลังเพือ่ก าจดัรากและวัชพชืทีต่ดิอยูบ่นคมมดีกอ่น จงึคอ่ยขดุใหมอ่กีครัง้ 

ส าหรับการตัดรากไมไ้ผแ่ละพุ่มไม ้ฯลฯ หากใชร้ปิเปอรไ์ฮดรอลกิก็จะท างานง่าย 

 

หมายเหต)ุ เนื่องจากใบมดีอาจไถลไปบนรากไมไ้ผแ่ละพุ่มไม ้ ฯลฯ จงึจ าเป็นตอ้งตัดใหม้คีวามลกึถงึประมาณ 20-30 

เซนตเิมตร 

  

ภาพที ่6-18 ตัวอย่างงานถอนรากตน้ไมแ้ละก าจัดวัชพชื 

ภาพที ่6-19 ตัวอย่างการตัดรากไมไ้ผ่และพุ่มไม ้ฯลฯ 

ตัดตน้ไมด้ว้ยเลือ่ย
ไฟฟ้า ฯลฯ 
เตรยีมไวก้อ่น 

กรณีทีเ่ป็นไมไ้ผ่และพุ่มไม ้ควรใชค้วามลกึ 20-30 เซนตเิมตร 

(TH)
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กรณีมงีานขดุรากและก าจัดวชัพชือยา่งตอ่เนื่อง ควรท างานโดยเปลีย่นใบมดีธรรมดาเป็นรถตดิคราดดันดนิ

(2) งานก าจัดหนิกอ้นใหญ่

ในการน าหนิกอ้นใหญต่ามแมน่ ้า ภเูขา ฯลฯ ออก ใหเ้อยีงใบมดีแลว้รวบรวมแรงของรถดันดนิไปทีส่ว่นขอบของใบมดี

และน าหนิกอ้นใหญอ่อกโดยใชส้ว่นตรงขอบใบมดี (ดภูาพที ่6-21) 

 

ในการน าโขดหนิขนาดใหญท่ีต่ัง้แยกตัวอยูต่า่งหากออก กอ่นอืน่ใหแ้ซะฐานโดยรอบกอ่น ยกใบมดีขึน้พรอ้มทัง้

ดันดว้ยรถดันดนิ หรอืปลดคลัตชเ์ลีย้วฝ่ังตรงกันขา้มกบัฝ่ังทีส่มัผัสโดนหนิแลว้แยกหนิออกจากชัน้ดนิธรรมชาต ิ

ในการน าฐานผวิถนนคอนกรตีออก กอ่นอืน่ใหท้บุคอนกรตีใหแ้ตกดว้ยเครือ่งบดคอนกรตี (เบรกเกอร ์Pick ฯลฯ) 

แลว้ขดุออกมาโดยเอยีงใบมดี เมือ่ขดุออกไดบ้างสว่นแลว้ ใหด้ันขึน้ไปขา้งหนา้ตามแนวขอบ ส าหรับการขดุดนิ

บนพืน้ทีเ่ป็นน ้าแข็ง ก็มแีนวทางเชน่เดยีวกัน (ดภูาพที ่6-22) 

ภาพที ่6-20 รถตดิคราดดันดนิ 

ภาพที ่6-21 ตัวอย่างงานก าจัดหนิกอ้นใหญ่ 

ภาพที ่6-22 ตัวอย่างงานก าจัดฐานปพูืน้

(TH)
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(3) งานถมกลับ (umemodoshi sagyo)

เมือ่ใชร้ถดันดนิถมกลับ (umemodoshi) ลงร่อง ใหเ้คลือ่นเขา้ไปใกลเ้ป็นแนวทะแยงกับร่องแลว้ถมดนิกลับ 

(umemodoshi) ลงไป บดอัดดนิทีถ่มกลับ (umemodoshi) ใหแ้น่น (ดภูาพที ่6-23) 

(4) งานใชร้ปิเปอร์

a) รปิเปอรไ์ฮดรอลกิ

อปุกรณ์ตอ่พ่วงทีต่ดิตัง้ดา้นหลังรถแทรกเตอรท์ีพ่บบอ่ยทีส่ดุ คอื รปิเปอร ์ ในชว่งทีผ่า่นมานี ้ จากมมุมองของการ

รักษาสภาพแวดลอ้มในการกอ่สรา้ง จงึท าใหม้กีารจ ากัดวธิกีารจุดระเบดิ (happa) มากขึน้ และรถดันดนิมขีนาดใหญ่

ขึน้ท าใหแ้รงลากมากขึน้จนสามารถไดก้ระทั่งหนิแข็งแลว้ จงึท าใหม้กีารใชร้ปิเปอรเ์พิม่มากขึน้ 

รปิเปอรม์ทีัง้รปิเปอรข์าเดยีวส าหรับการขดุหนิหนักและรปิเปอรห์ลายขาทีม่ตีะขอ Claw (ตะขอ Shank) หลายซี่

ส าหรับหนิเนื้อออ่น (ดภูาพที ่6-24) 

b) งานรปิเปอร์

ส าหรับงานขดุหนิ โดยทั่วไปแลว้จะเลอืกใชง้านระเบดิหนิและงานรปิเปอร ์ฯลฯ

ความสมัพันธร์ะหวา่งงานระเบดิหนิกับงานรปิเปอรโ์ดยทัว่ไป คอื ยิง่หนิแข็งขึน้ ประสทิธภิาพในการจุดระเบดิ 

(happa) ก็จะยิง่ดขี ึน้ และในทางกลับกัน ยิง่หนิออ่นลง ประสทิธภิาพของงานรปิเปอรก็์จะยิง่ดขี ึน้

การพจิารณาตัดสนิวา่จะสามารถท างานรปิเปอรใ์นไซตก์อ่สรา้งไดห้รอืไม ่ และระดับความยากดังกลา่ว (ระดับความ

ยากในการขดุ) เป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก แตพ่อจะมวีธิอียู ่3 วธิดีังตอ่ไปนี ้

ก. ทดลองท างานรปิเปอรใ์นไซตก์อ่สรา้งจรงิ ๆ วธินีี้เป็นวธิทีีแ่น่นอนทีส่ดุ 

ภาพที ่6-23 ตัวอย่างงานถมกลับ (umemodoshi sagyo) 

ภาพที ่6-24 รปิเปอรข์าเดยีวและรปิเปอรห์ลายขา 

(TH)
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ข. สงัเกตพืน้ผวิของหนิ ส าหรับหนิทีม่รีอยแตกและรอยเลือ่น หนิผกุร่อน หนิทีม่สีภาพผลกึเปราะ หนิทีม่ชีัน้ดนิสลับ

หรอืมชีัน้บาง และหนิทีม่รีะดับการผสมต า่ จะถอืวา่สามารถท างานรปิเปอรไ์ด ้

ค. พจิารณาตัดสนิโดยการวัดความเร็วคลืน่ยดืหยุน่ของหนิดว้ยเครือ่งมอืวัดทีเ่รยีกวา่รปิเปอรม์เิตอร ์หรอื เครือ่งวัด

ความไหวสะเทอืน (Seismograph) ฯลฯ เครือ่งมอืนี้อาศัยความเร็วคลืน่ยดืหยุน่ทีจ่ะแตกตา่งกันไปตามประเภทและ

ความแข็งของหนิ 

ในการท างานรปิเปอรใ์หไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพทีด่พีอ จ าเป็นตอ้งควบคมุกาขับขีอ่ยา่งถกูตอ้ง เชน่ มวลและการลาก

ของรถแทรกเตอร ์ความลกึของการเจาะของสว่นปลาย ความเร็ว ฯลฯ 

รายการพืน้ฐานในการกอ่สรา้งมดีังตอ่ไปนี้ 

ก. ความเร็วในการท างานมกีฎใหใ้ชเ้กยีร ์1 

ข. ใหต้วัรถเคลือ่นทีเ่ป็นแนวตรง หากหมนุกะทันหนัทัง้ทีย่งัเจาะคา้งอยู ่ตะขอ Shank อาจหากได ้

ค. ท างานโดยใชค้วามลกึการบดท าลายทีค่งที ่หากความลกึการบดท าลายเปลีย่นไป 

เมือ่ดันเศษดนิหรอืเมือ่ท าการทลายครัง้ตอ่ไป ผวิดนิจะเกดิความขรุขระท าใหท้ างานยาก 

ง. หา้มถอยหลังทัง้ทีย่ังเจาะคา้งอยู ่

จ. ยิง่ฐานดนิแข็ง ก็ยิง่ตอ้งลดจ านวนตะขอ Claw 

และในทางตรงกันขา้ม ส าหรบัสถานทีท่ีท่ าการทลายไดง่้าย การเพิม่จ านวนตะขอ Claw จะมปีระสทิธภิาพดกีวา่การ

เพิม่ความเร็วรถ 

ฉ. ส าหรับความลกึของรปิเปอร ์ควรพยายามท าใหล้กึทีส่ดุในระดับทีไ่มท่ าใหส้ว่นหลังของตัวรถลอยขึน้ 

ช. ระยะหา่งของรปิเปอรน์ี้ ยิง่หนิแข็งขึน้ ก็ยิง่ตอ้งท าใหร้ะยะหา่งแคบลง และใหท้ างานอยา่งมแีผนเพือ่ไมใ่หม้กีารตก

หลน่ของการบดท าลายหรอืระดับการบดไมส่ม า่เสมอแตกตา่งกันไปเป็นบรเิวณ ๆ 

ซ. ท างานอาศัยระดับลาดเอยีงลงใหม้ากทีส่ดุ 

ภาพถา่ยที ่6-5 งานรปิเปอร ์

(TH)
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ฌ. กรณีหนิแข็งและมชีัน้หนิ รอยแตก ฯลฯ ตามแนวทแยงกับพืน้ดนิ ใหท้ าการทลายยอ้นเสีย้น (sakame) แนวนัน้ 

(ดภูาพที ่6-25) 

ญ. หากพบมวลหนิทีย่ากตอ่การบดท าลายระหวา่งท าการทลาย กรณีแผน่แทรคเกดิการลืน่ไถล ใหป้ฏบัิตดิังนี้ 

1) เหยยีบแป้นเหยยีบลดความเร็วเพือ่ลดรอบเครือ่งยนตใ์หอ้ยูใ่นระดับทีไ่มเ่กดิแผน่แทรคลืน่ไถล

2) ควบคมุการเอยีงแลว้ท าการบดท าลายหรอืขดุขึน้มา

ฏ. กรณีการท างานในทศิทางเดยีวยังไมเ่พยีงพอ ใหด้ าเนนิการในแนวตัง้ฉากเป็นรูปกากบาททัง้แนวตัง้และแนวนอน 

(ดภูาพที ่6-26) 

ภาพที ่6-25 งานรปิเปอรก์รณีทีเ่ป็นมวลหนิและการยอ้นเสีย้น (sakame) 

ภาพที ่6-26 ภาพระดับลาดเอยีงลงและการทลายตัง้ฉากเป็นรูปกากบาท 

(1) การทลายมวลหนิ (2) การทลายยอ้นเสีย้น (sakame) 

(ไมด่)ี (ด)ี 

(TH)
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(5) การท างานบนพืน้ดนิออ่นนุ่ม

ขดุร่องระบายน ้าเพือ่ใหส้ามารถระบายน ้าทีค่า้งอยูบ่นผวิดนิออกใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้ เมือ่ดันดนิ (oshido) ให ้

พยายามอยา่ใหด้นิและทรายโอบรอบใบมดีมากนักเพือ่ป้องกันไมใ่หร้ถดันดนิลืน่ไถล ในพืน้ดนิออ่นนุ่ม ใหพ้ยายามอยา่

หักเลีย้วใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้พรอ้มทัง้พยายามอยา่วิง่บนพืน้ผวิทางเดยีวกัน 

นอกจากนี้แลว้ บนพืน้ดนิออ่นนุ่ม มักใชร้ถดันดนิทีต่ดิตัง้แผน่แทรคส าหรับพืน้ดนิออ่นนุ่ม เนื่องจากมคีวามดันทีก่ดลง

บนพืน้นอ้ยและมกีารลอยตัวทีด่ ี

ภาพที ่6-27 ตัวอย่างการขับผ่านพืน้ดนิออ่นนุ่ม 

ภาพที ่6-28 ตัวอย่างแผ่นแทรคส าหรับพืน้ดนิออ่นนุ่ม 

(TH)
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6.1.2. รถตัก (คูม่อืหนา้ที ่115) 

ส าหรับรถตักทัง้แบบตนีตะขาบและแบบลอ้ จะมเีครือ่งจกัรทีค่วบคมุอารม์ยกและบุง้กีด๋ว้ยอปุกรณ์ควบคมุทีแ่ยกกัน 

(โดยทัว่ไป คอื คนัโยก) และเครือ่งจักรทีส่ามารถควบคมุไดท้ัง้อารม์ยกและบุง้กีด๋ว้ยอปุกรณ์ควบคมุตวัเดยีว (ดภูาพที ่

6-29)

อปุกรณ์ควบคมุอารม์ยกสามารถแบง่การท างานแยกการใชต้ าแหน่งของสว่นตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งครา่ว ๆ ดังตอ่ไปนี ้

- "ยก (age)" …… ใชต้ าแหนง่นี้เมือ่ยกอารม์ยก 

- "Hold" ……ล็อกต าแหน่งของอารม์ยกไมใ่หข้ยับแมใ้ชแ้รงภายนอกก็ตาม 

- "เอาลง (sage)" ……อารม์ยกจะลดระดับลงดว้ยไฮดรอลกิ

- "ลอย" ……อารม์ยกจะขยับขึน้ลงดว้ยแรงภายนอก 

อปุกรณ์ควบคมุบุง้กีส๋ามารถแบง่การท างานแยกการใชต้ าแหน่งของสว่นตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งคร่าว ๆ  เป็น 3 สว่นดังตอ่ไปนี ้

- "Tilt" ……ดงึบุง้กีเ๋ขา้หาตวั

- "Hold" ……ล็อกบุง้กีเ๋ขา้กับอารม์ยกใหเ้ป็นชิน้เดยีวกัน 

- "ดัมพ ์(dampu)" ……เอยีงบุง้กีไ๋ปขา้งหนา้

อยา่งไรก็ตาม แมอ้ปุกรณ์ควบคมุจะถกูปรับอยูต่ าแหน่งที ่"ยก (age)" หรอื "Tilt" ไว ้แตเ่มือ่บุง้กีม๋าถงึทีต่ าแหน่งทิง้

ออกหรอืต าแหน่งปรับของ Positioner อปุกรณ์ควบคมุจะคนืกลับไปทีต่ าแหน่ง "Hold" โดยอัตโนมัต ิและบุง้กีจ๋ะหยดุ 

 

ภาพที ่6-29 ตัวอย่างอปุกรณ์ควบคมุของรถตัก 

ภาพที ่6-30 ตัวอย่างการควบคมุอารม์ยกและบุง้กี ๋

สวติชย์ก 
ขึน้-ลง 

แป้นเบรก 

ระบบเฝ้าสังเกตอเิลก็ทรอนกิส ์

อปุกรณ์บอกทศิทาง 

สวติชเ์บรกมอื 

สวติชล์็อคการท างาน 

คันควบคุมอปุกรณ์การท างาน 

แป้นคันเร่ง 

(TH)
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(1) สิง่ทีค่วรระวังพืน้ฐาน

a. หากพืน้ผวิทางทีว่ ิง่ขรุขระ การสัน่ของเครือ่งจักรจะท าใหข้องทีบ่รรทกุในบุง้กีห๋กออกไดม้าก จงึควรเตรยีมความ

พรอ้มของพืน้ผวิถนนทีว่ ิง่ใหเ้พยีงพอ 

b. พยายามท าใหอ้ยูใ่นสถานะเลีย้งคลัตชใ์หน้อ้ยทีส่ดุ และควบคมุกา้นคลัตช ์(หรอืแป้นเหยยีบ) อยา่งเบา ๆ แตร่วดเร็ว

c. หากยกบุง้กีข๋ ึน้สงู ทัศนวสิยัและความเสถยีรจะแยล่ง ดังนัน้ใหร้ักษาระดับบุง้กีใ๋หห้า่งจากพืน้ดนิประมาณ 40

เซนตเิมตรในขณะวิง่

d. ส าหรับพืน้ทีล่าดเอยีง ใหไ้ตข่ึน้ลงในแนวตรงกับพืน้ทีล่าดเอยีงใหไ้ดม้ากทีส่ดุ

e. เมือ่บรรทกุโหลดน ้าหนักใสบุ่ง้กีแ๋ลว้ไตล่งเนนิลาดชนั ใหเ้อาบุง้กีล๋ง (sage) และคอ่ย ๆ ลงดว้ยความเร็วต ่าโดยใช

เอนจิน้เบรก แตห่า้มวิง่เกนิองศาความเสถยีร 

f. ปรับความตงึของตนีตะขาบรถแทรกเตอรต์ามคณุสมบัตขิองดนิ ส าหรับพืน้ผวิทางทีม่กีอ้นกรวดมาก ใหป้รับใหห้ยอ่น

กวา่ความตงึทีก่ าหนด (แบบตนีตะขาบ) 

g. เมือ่ตนีตะขาบไถลไปบนพืน้ทีชุ่ม่น ้าหรอืพืน้ดนิออ่นนุม่ ใหเ้ปิดแงม้คันโยกเชือ้เพลงิ ใสค่ลัตชห์ลักอยา่งชา้ ๆ  และนิม่

นวล และหา้มควบคมุคลัชตเ์ลีย้ว 

a) งานขดุ

ก. ส าหรับการขดุ ใหย้นัตัวถังรถเขา้หาภเูขาเป็นมมุฉาก (ดภูาพที ่6-32) ในกรณีนี ้ใหล้ดระดับบุง้กีล๋งเรยีดเฉียดพืน้ดนิ

ไปทางดา้นกอ่นหนา้ภเูขา 

ข. ส าหรับการขดุ ใหข้ดุโดยพยายามใหส้ว่นตรงกลางของบุง้กีไ๋ปถงึสว่นทีย่ืน่ออกมาของภเูขา (สว่นทีเ่ป็นจดุออ่นของ

ภเูขา) ดังทีแ่สดงในภาพที ่6-33 

ภาพที ่6-31 ตัวอย่างความสงูของบุง้กีข๋ณะวิง่

ภาพที ่6-32 ตัวอย่างงานขดุ (1) ภาพที ่6-33 ตัวอย่างงานขดุ (2) 

(TH)
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ค. การตักบุง้กีใ๋นการขดุ ใหโ้กยดนิและทรายใหม้ากทีส่ดุกอ่นทีจ่ะยกบุง้กีข๋ ึน้ และใหย้กอารม์ยกขึน้เล็กนอ้ยกอ่น

แลว้จงึยกบุง้กีข๋ ึน้ กรณีคอ่นขา้งหนัก ใหด้ าเนนิการโดยคอ่ย ๆ แบง่การยกเป็น 2-3 ครัง้ 

ง. เมือ่ขดุภเูขาทีผ่วิอโุมงคส์ว่นทีข่ดุ (kiriha men) ตัง้อยูต่า่งหาก อาจกลายเป็นสภาพการขดุหลมุลกึดา้นหนา้ 

(sukashi bori) ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง เมือ่คาดการณ์วา่จะเกดิสภาพเชน่ดังกลา่ว ใหข้ดุตามล าดับจากสว่นบน

ของภเูขาดังทีแ่สดงในภาพที ่6-35 

b) งานบรรทกุขนยา้ย

ก. ส าหรับระดับความเร็ว ใหพ้ยายามท างานโดยใชเ้กยีร ์1 ใหม้ากทีส่ดุ 

ข. เมือ่บรรทกุใสร่ถดั๊ม จะท างานไดส้ะดวกหากตัง้การยกทิง้ออกใหอ้ยูใ่นต าแหน่งทีเ่หมาะสมตามความสงูของ

รถบรรทกุ 

ภาพที ่6-34 ตัวอย่างงานขดุ (3) 

ภาพที ่6-35 ตัวอย่างงานขดุ (4) 

ภาพที ่6-36 ตัวอย่างงานบรรทกุขนยา้ย 

การลว้งขดุเป็นสิง่ทีอ่นัตราย 

ความสงูของสลักขอ้หมุน 

เริม่บรรทุกใส่ เสร็จ 

(TH)
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ค. ส าหรับการดัมพ ์(dampu) บุง้กี ๋ใหล้็อกคันยกขึน้ดา้นบนคา้งไวแ้ลว้ขยับเขา้ไปหารถดัมพ ์ยก (age) บุง้กีใ๋หม้ี

ความสงูพอเหมาะในการบรรทกุ จากนัน้เมือ่ขยับเขา้ใกลก้ระบะบรรทกุแลว้ ใหเ้ริม่เปิดดมัพ ์(dampu) บุง้กีโ๋ดยเร็ว 

ง. บรรทกุดมัพ ์ (dampu) โดยท าใหต้รงกลางของดนิและทรายทีบ่รรทกุตรงกับเสน้กึง่กลางของกระบะบรรทกุ 

กรณีกระบะบรรทกุยาวและบรรทกุดว้ยบุง้กีป๋ระมาณ 3-4 บุง้กี ๋ใหเ้ริม่ด าเนนิการจากทางดา้นหนา้ของกระบะบรรทกุกอ่น 

จ. เมือ่บรรทกุหนิขนาดใหญ ่หากวธิบีรรทกุไมด่ ีหนิขนาดใหญจ่ะขยับเขยือ้นขณะขนยา้ย รถดมัพโ์คลงไปมาบา้ง 

หนิกลิง้ตกกดีขวางทางวิง่บา้ง นอกจากนี้ ยังหา้มไมใ่หใ้ชว้ธิบีรรทกุทีไ่มเ่สถยีรหรอืบรรทกุเกนิพกิัด เน่ืองจากจะ

เป็นอันตรายตอ่เครือ่งจักรอืน่ ๆ และผูค้น 

กรณีไมส่ามารถขนยา้ยดว้ยรถดัมพ ์(dampu) ใหเ้คลือ่นยา้ยหนิกอ้นใหญแ่ลว้ท าใหเ้ป็นชิน้เล็ก ๆ กอ่นขนยา้ย 

นอกจากนี ้ยังมวีธิทีีแ่สดงในภาพที ่6-39 ส าหรับการวางต าแหน่งของรถบรรทกุเมือ่ท าการบรรทกุ และเมือ่มกีาร

ท างานซ า้เป็นวงรอบเดมิ การปรับการทิง้ออกและ Positioner ใหเ้หมาะสมกับสภาพการท างานก็จะท าใหก้าร

ท างานมปีระสทิธภิาพ 

ภาพที ่6-37 ตัวอย่างลักษณะการบรรทกุ (1) 

ภาพที ่6-38 ตัวอย่างลักษณะการบรรทกุ (2) 

ภาพที ่6-39 ตัวอย่างการท างานบรรทกุ V-shift ฯลฯ 

เสถยีร 
บรรทุกฝ่ังเดยีว บรรทุกฝ่ังเดยีวจงึไม่

เสถยีร ไม่เสถยีร 

รูปตัว V (V-shift) 
วัตถุเป้าหมายการท างาน 

รูปตัว I (Cross Shift) 
วัตถุเป้าหมายการท างาน 

รูปตัว L (L-shift) 
วัตถุเป้าหมายการท างาน 

รูปตัว T (T-shift) 

วัตถุเป้าหมายการท างาน 

หมายเหตุ) → คอื การเคลือ่นทีข่องรถตัก 

(TH)
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นอกจากน้ี ส าหรับวธิที างานอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตก่ารโกย ขนยา้ย และเทใสด่ว้ยการตกัใสโ่ดยใชร้ถตกัเทา่นัน้ มี

วธิกีาร Load & Carry (ดตูารางที ่ 6-2) ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งใชร้ถดัมพ ์ วธิกีารน้ีมปีระสทิธภิาพดสี าหรับไซตง์านบด

ท าลาย ฯลฯ ทีม่รีะยะหา่งจากอโุมงคส์ว่นทีข่ดุถงึชอ่งใสเ่ป็นระยะทางสัน้ ๆ 

ตารางที ่6-2 ตัวอย่างวธิกีาร Load & Carry 

(1) การหมุนในการขดุดนิแบบ Bench ทีร่าบเรยีบ

วนกลับ 
(เดนิหนา้) 

วนกลับ 
(เดนิหนา้) 

การขนยา้ย 

(เดนิหนา้) 

การขนยา้ย 

(เดนิหนา้) 

การขนยา้ย 

(ถอยหลัง) 

การหมุน 

การหมุน 

บรรทุก 

บรรทุก 

วนกลับ 
(ถอยหลัง) 

ชอ่งใส ่

ชอ่ง

ใส ่

ชอ่ง
ใส ่

(ช
อ่
ง
ใส
)่ 

(ช
อ่
ง
ใส
)่ 

(ช
อ่
ง
ใส
)่ 

(อ
โุ
ม
ง
ค
ส์
ว่น
ท
ีข่
ดุ
) 

(อ
โุ
ม
ง
ค
ส์
ว่น
ท
ีข่
ดุ
) 

(อ
โุ
ม
ง
ค
ส์
ว่น
ท
ีข่
ดุ
) 

หนา้

ตัด 

หนา้
ตัด 

(2) การหมุนในการขดุดนิแบบ Bench 
ทีม่รีะดับลาดเอยีงขึน้

(2) การหมุนในการขดุดนิแบบ Bench 

ทีม่รีะดับลาดเอยีงลง

 แมว่้าฐานดนิจะราบเรยีบ 
แต่ก็หา้มหมุนโดยไมค่ านงึถงึสถานที ่

 ส าหรับจุดทีจ่ะท าการหมุนในการขดุดนิแบบ 
Bench ทีร่าบเรยีบ 
โดยทั่วไปแลว้ถอืเป็นกฎว่าใหท้ าการหมุนใกลก้ั

บอโุมงคส์ว่นทีข่ดุเมือ่ก าลงับรรทุกน ้าหนักบรร
ทุกอยู่ และหลังจากเทใสแ่ลว้ 

ใหห้มุนใกลก้ับชอ่งใสเ่มือ่หันหนา้เขา้หาอโุมงค์

สว่นทีข่ดุ 

 ในการขดุดนิแบบ Bench 
ทีม่รีะดับลาดเอยีงขึน้ไปทางชอ่งใส ่

(ระดับลาดเอยีงลงไปทางอโุมงคส์ว่นทีข่ดุ) 
โดยสว่นใหญ่จะขนยา้ยโดยถอยหลังเพือ่ป้องกัน
ของทีบ่รรทุกหก 

 ส าหรับจุดทีท่ าการหมุน 
ควรเลอืกจุดทีร่าบเรยีบทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
เนื่องจากสภาพของการขดุดนิแบบ Bench 

สว่นมากจงึมักจะเป็นกรณีการหมุนใกลก้ับชอ่งใส ่

 ในการขดุดนิแบบ Bench 
ทีม่รีะดับลาดเอยีงลงไปทางอโุมงคส์ว่นทีข่ดุ 

(ระดับลาดเอยีงขึน้ไปทางชอ่งใส)่ 
เมือ่ขนยา้ยใหห้มุนใกลก้ับอโุมงคส์ว่นทีข่ดุ 
และเมือ่วนกลับมาในแต่ละครัง้ใหห้มุนโดยเลอืก

จุดทีร่าบเรยีบตามสภาพว่ามขีองทีบ่รรทุกหกหรอื
ไม่ 

แมก้รณีทีร่ะยะห่างระหว่างชอ่งใสแ่ละอโุมงคส์ว่น

ทีข่ดุจะเป็นระยะสัน้ ๆ ก็ตาม 
ก็ใหท้ าการหมุนตามแนวทางขา้งตน้ 

(TH)
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วธิกีารนี้จะปรับเปลีย่นไปตามขนาดของรถตัก ขัน้ตอนการท างาน ฯลฯ แตโ่ดยทั่วไปแลว้ จะเหมาะส าหรับการขนยา้ย

ในระยะทางประมาณ 30-100 เมตรโดยมาตรฐานแลว้ใหบ้รรทกุน ้าหนักบรรทกุในบุง้กีเ๋ป็นแนวราบ หา้มยก (age) บุง้กี๋

ข ึน้สงูหรอืหมนุกะทันหัน 

ในกรณีนี ้หากเสน้ทางการขนยา้ยขรุขระเนื่องจากไมไ่ดเ้ตรยีมความพรอ้มไวใ้หเ้รยีบรอ้ย บุง้กีจ๋ะสัน่ แลว้ Tilt relief 

(อปุกรณ์ความปลอดภัยของวงจรไฮดรอลกิ) อาจท างาน และบุง้กีอ๋าจเคลือ่นไปทางดมัพ ์(dampu) จงึควรระมัดระวัง 

และการควบคมุการใสจ่ะท าการใสทีด่ทีีส่ดุทนัทตีอ่จากการขนยา้ยเลย น่ันคอื ท าการใสอ่ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั

โดยไมม่กีารหยดุเครือ่งจักร 

ดังนัน้ บรเิวณรอบชอ่งใสดั่งทีแ่สดงในภาพที ่ 6-40 จะเป็นพืน้ทีม่รีะดับลาดเอยีงทีค่าดวา่จะมกีารชะลอตัวของรถตัก

เองตามธรรมชาต ิและปรับใหเ้ขา้กับจังหวะการดัมพ ์(dampu) ของบุง้กี ๋

นอกจากนี้ ยังควรตดิตัง้ไฟสอ่งสวา่งเนื่องจากการท างานในเวลากลางคนืจะเกดิความผดิพลาดจากเกณฑท์ั่วไปได ้

ง่าย 

ภาพที ่6-40 ตัวอย่างการท างานใส ่

ตัวอย่างการควบคุมการใสแ่ต่ละขัน้ตอน 

เมือ่ระยะห่างสงูสดุ 

ห่างจากต าแหน่งสายตา 20 เมตร 

ระดับลาดเอยีง 0% ชอ่งใส ่

(TH)
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6.2. การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย (คูม่อืหนา้ที ่123) 

6.2.1. รถขดุแบบไฮดรอลกิ (รถแบคโฮ) (คูม่อืหนา้ที ่123) 

1 ... หลักพืน้ฐานในการควบคมุ 

หลักพืน้ฐานในการควบคมุรถขดุแบบไฮดรอลกิ ไดแ้ก ่การยกบมูขึน้-ลง การยกอารม์ขึน้-ลง การยดื-ตักบุง้กี ๋และการ

หมนุฐานยกสว่นบน 

กระทรวงทีด่นิ โครงสรา้งพืน้ฐาน การขนสง่และการทอ่งเทีย่วก าหนดใหเ้ครือ่งจักรทีม่วีธิคีวบคมุทีป่รับเป็นมาตรฐาน

ตรงกันเป็นทีแ่พรห่ลาย จงึบังคับใหเ้ป็นหนา้ทีต่อ้งใชเ้ครือ่งจักรดังกลา่วในการท างานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุโดยตรง

ของกระทรวงทีด่นิ โครงสรา้งพืน้ฐาน การขนสง่และการทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ ค.ศ. 1993 เป็นตน้มา 

วธิคีวบคมุนี้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards) ทีก่ าหนดขึน้ในปี ค.ศ. 1990 

นอกจากนี้ ยังมกีารตดิฉลากทีก่ าหนดตามวธิคีวบคมุนี้ 

ภาพที ่6-41 ภาพอปุกรณ์ควบคมุรถขดุแบบไฮดรอลกิ 

ภาพที ่6-42 วธิคีวบคมุตามมาตรฐาน JIS 

คันโยกการท างาน 

ยดือารม์ 

หดอารม์ 

(คันโยกซา้ย) (คันโยกขวา) 

ห
ม
ุน
ซ
า้ย

 

ห
ม
ุน
ข
วา

 

ลด 
บูม 

ยก 
บูม 

ดัมพ ์(dampu) 
บุง้กี ๋

ขดุ 
บุง้กี ๋

คันโยกท างานซา้ย คันโยกวิง่ (แป้นเหยยีบ) คันโยกท างานขวา 

หดอารม์ 

ยดือารม์ 

หมุนซา้ย หมุนขวา ขดุ 
บุง้กี ๋

ดัมพ ์
(dampu) 

บุง้กี ๋

เอาบูมลง (sage) 

ยก (age) 
บูมขึน้

ทีน่ั่งคนขับ 

เดนิหนา้

ถอยหลัง 

วิง่ซา้ย 

คันโยก 

(แป้นเหยยีบ) 

วิง่ขวา 

คันโยก 

(แป้นเหยยีบ) 

* กรณีของแบบตนีตะขาบชนดิคันโยก 2 
คัน (แป้นเหยยีบ) 

(TH)
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2 ... การท างานพืน้ฐาน 

รถขดุแบบไฮดรอลกิมักเหมาะส าหรับการขดุลงใตผ้วิดนิเป็นสว่นใหญ ่แตก็่สามารถท างานตา่ง ๆ  ไดห้ลากหลายดังที่

แสดงในภาพที ่6-43 โปรดดเูรือ่งรถขดุแบบไฮดรอลกิจากยอ่หนา้ "2 การท างานพืน้ฐาน ใน 6.2.2 รถขดุไฮดรอลกิ (รถ

ขดุ Loading)" 

ภาพที ่6-43 ตัวอย่างการท างานพืน้ฐานดว้ยรถขดุแบบไฮดรอลกิ (รถแบคโฮ) 

(a) การขุดดนิฐานรากส าหรับร่องและสิง่กอ่สรา้ง (b) การขุดพืน้ผวิดนิในระดับตืน้

(c) การเก็บงานตดัออกบนพืน้สโลป (nori men) (d) การขุดร่อง 

(TH)
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(1) สิง่ทีค่วรระวังพืน้ฐาน

a. ขณะวิง่ ใหรั้กษาระดบัความสงูของบุง้กีใ๋หอ้ยูร่ะดับประมาณ 40 เซนตเิมตรจากผวิดนิ และตรวจสอบการหันแนว

ของเครือ่งจกัร ทศิทางการวิง่ และความปลอดภัยโดยรอบ (ดภูาพที ่6-44) 

b. อยา่ไตข่ึน้ลงพืน้ทีล่าดชนัมากทีเ่กนิองศาความเสถยีร และอยา่หักเลีย้วกลางคันบนพืน้ทีล่าดชนัมาก

c. กรณีวิง่บนพืน้ทีล่าดชนั ใหใ้สเ่บรกหมนุเสมอ

d. กรณีหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละตอ้งขา้มสิง่กดีขวาง ใหข้า้มไปโดยยกสว่นหนา้ของตนีตะขาบขึน้โดยใชบ้มู อารม์ และบุง้กี๋

แตค่วามลาดเอยีงของเครือ่งจักรในขณะนัน้ตอ้งอยูภ่ายในขอบเขตขององศาความเสถยีร 

e. กรณีวิง่บนฐานดนิออ่นนุม่ ใหว้ ิง่ไถลไปอยา่งเงยีบ ๆ โดยน ากน้บุง้กีส๋มัผัสกับพืน้ดนิออ่นนุ่ม

f. อยา่ใชบุ้ง้กีท๋ างานตอกเสาและงานป้ันจั่น

g. ใชบุ้ง้กีท๋ีเ่หมาะกับงาน

h. หลังจากดับเครือ่งยนตแ์ลว้ อยา่ลดระดับอปุกรณ์การท างานลงอยา่งกะทันหัน

หมายเหต)ุ อาจเกดิแรงดันทีผ่ดิปกตกัิบอปุกรณ์ไฮดรอลกิ และสาย (housu) ไฮดรอลกิอาจไดร้ับความเสยีหาย

i. หา้มขดุจนถงึใตฐ้านเครือ่งจักรตามคณุสมบัตขิองดนิและสภาพบรเิวณโดยรอบ

ภาพที ่6-44 แนวทางการไตข่ึน้เนนิและไตล่งเนนิ 

(a) แนวทางการไต่ขึน้เนนิ

คนืกลับ 

(b) แนวทางการไต่ลงเนนิ

ลดบุง้กีใ๋หม้ากทีส่ดุ 

คนืกลับทีต่ าแหน่งนี ้

ยกบุง้กีข๋ ึน้ทีต่ าแหน่งนี ้

ยกบุง้กีข๋ ึน้ทีต่ าแหน่งนี ้

ลดต าแหน่งบุง้กีค๋า้งไว ้

คนืบุง้กีก๋ลับ 

(TH)
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(2) สิง่ทีค่วรระวังในงานขดุ

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในงานขดุดว้ยรถขดุแบบไฮดรอลกิ มดีังตอ่ไปนี้

a. หากมมุระหวา่งกระบอกสบูอารม์กบัอารม์เป็น 90 องศาดังทีแ่สดงในภาพที ่6-45 แรงขดุจากกระบอกสบูอารม์

จะมากทีส่ดุ และเมือ่มมุระหวา่งกระบอกสบูบุง้กีก๋ับกา้นตอ่ (Link) เป็น 90 องศา แรงขดุจากบุง้กีจ๋ะมากทีส่ดุ 

นอกจากนี้ การท ามมุระหวา่งปลายฟันบุง้กีกั๋บพืน้ดนิประมาณ 30 องศาจะท าใหค้วามสามารถในการขดุดขีึน้

b. ชว่งการขดุดว้ยอารม์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ คอืมมุอารม์ท ามมุจากแนวดิง่ไปขา้งหนา้ประมาณ 45-50 องศา

และเขา้หาตวัประมาณ 15-30 องศา 

c. ขณะขดุและหมนุ ตวัเครือ่งตอ้งตัง้อยูใ่นต าแหน่งแนวราบเพือ่ท าใหค้วามเสถยีรดขีึน้

กรณีหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีต่อ้งตัง้อยูบ่นพืน้ทีล่าดเอยีง ฯลฯ ใหถ้มดนิบนพืน้ทีล่าดเอยีง ฯลฯ เพือ่ใหต้วัรถอยูใ่นแนวราบ

มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

d. ระมัดระวังเรือ่งการระบายน ้าของสถานทีข่ดุ และก าจดัสิง่ทีจ่ะกดีขวางชว่งการท างานของรถขดุ (shoberu) และการ

วิง่ของรถบรรทกุขนยา้ยเตรยีมไวล้ว่งหนา้

e. งานขดุจะแตกตา่งกันไปตามคณุสมบัตขิองดนิ แตค่วามสงูของการขดุทีส่ามารถท างานไดอ้ยา่งปลอดภัยจะไมเ่กนิ

ความยาวของบมู และปฏบัิตงิานโดยใหค้วามลกึของการขดุมรีะยะเผือ่นอ้ยกวา่ความลกึสงูสดุของการขดุทีค่ านงึถงึ

ทัศนวสิยัและการถลม่ของไหลท่างแลว้ (มรีะบอุยูใ่นคูม่อืการใชง้าน) 

f. ในการขดุดา้นใตข้องดนิ เมือ่ขดุลงไปจนถงึดา้นลา่งของจุดทีย่นือยู่ ไหลท่างอาจถลม่ลงได ้ หากพจิารณาถงึการ

อพยพในกรณฉุีกเฉนิ ฯลฯ แลว้ การขดุดา้นขา้งของตนีตะขาบจงึอันตราย 

g. อยา่ขดุโดยอาศัยมวลของตัวเครือ่งดว้ยการใหด้า้นทา้ยของเครือ่งลอยขึน้

ภาพที ่6-45 มมุระหวา่งปลายฟันบุง้กีก๋ับพืน้ดนิ 

ภาพที ่6-46 ชว่งการขดุดว้ยอารม์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

กระบอกสูบอารม์ 
อารม์ 

กระบอกสูบบุง้กี ๋

กระบอกสูบบุง้กี ๋

กา้นต่อ 
(Link) 

มุมคมใบมดี 

(TH)
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h. อยา่หมนุในขณะขดุเพือ่ใชแ้รงหมนุชว่ยในการถมดนิกลับหรอืปรับระดับดนิ

i. อยา่ขดุโดยยดึบุง้กีอ๋ยูกั่บทีแ่ลว้ใหต้นีตะขาบวิง่

(3) สิง่ทีค่วรระวังในงานบรรทกุ

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในงานบรรทกุดว้ยรถขดุแบบไฮดรอลกิ มดีังตอ่ไปนี้

a. การตัง้ตัวเครือ่งกรณนี าดนิและทรายทีข่ดุขึน้บรรทกุบนรถดัมพ ์ความสงูของต าแหน่งตัง้อยูท่ีร่ะดับประมาณความสงู

ของกระบะบรรทกุของดมัพ ์(dampu) (ประมาณ 2.5 เมตร) จะมทีัศนวสิยัทีม่องเห็นกระบะบรรทกุไดด้ ีและสามารถให ้

ระยะความสงูส าหรับเทลงมาไดม้ากดว้ยการยกกระบอกสบูบมูขึน้ลงเทา่นัน้ 

b. กรณีบรรทกุลงบนรถดมัพ ์อยา่หมนุเหนือทีน่ั่งคนขับ แลว้หมนุจากทางดา้นหลังของกระบะบรรทกุ

ภาพที ่6-47 การหันแนวของตนีตะขาบขณะขดุบนไหลท่าง 

ภาพที ่6-48 ตัวอย่างงานบรรทกุ (1) 

ภาพที ่6-49 ตัวอย่างงานบรรทกุ (2) 

ดัมพ ์(dampu) 10-11 ตัน 

(TH)
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c. ท าใหม้มุหมนุในการบรรทกุลงบนรถดัมพท์ ามมุแคบทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

d. ส าหรับวธิจีอดเทยีบรถดัมพ ์การจอดหนัรถดังทีแ่สดงในภาพที ่6-51 จะท าใหม้ปีระสทิธภิาพดี

e. ส าหรับในสถานทีแ่คบ ใหจ้อดเทยีบรถดัมพท์ีด่า้นหลังของเครือ่งจักร

และเมือ่ท าการหมนุ พยายามรักษาระยะหา่งระหวา่งรถดัมพกั์บเครือ่งจักรเอาไว ้

f. ส าหรับงานบรรทกุรถดัมพบ์นพืน้ดนิออ่นนุม่ หากปกูอ้นกรวด ฯลฯ บนเสน้ทางวิง่ของรถดัมพ ์จะท าใหค้วามสามารถ

ในการท างานดขีึน้

g. การบรรทกุดนิและทรายจากทางดา้นหนา้ของกระบะบรรทกุรถดัมพไ์ปทางดา้นหลังตามล าดับ จะท าใหม้องเหน็

สภาพการปลอ่ยดนิของบุง้กีไ๋ดง่้าย และท าการบรรทกุขึน้ไดง่้ายกวา่ 

นอกจากนี้ การบรรทกุหนิขนาดใหญ ่ ฯลฯ หากบรรทกุหนิขนาดเล็กขึน้แทน่บรรทกุกอ่นแลว้คอ่ยบรรทกุหนิขนาดใหญ่

ลงดา้นบน จะท าใหแ้รงกระแทกทีม่ตีอ่รถดัมพล์ดลง 

ภาพที ่6-50 ตัวอย่างงานบรรทกุ (3) 

ภาพที ่6-51 ตัวอย่างงานบรรทกุ (4) 

ภาพที ่6-52 ตัวอย่างงานบรรทกุ (5) 

พยายามรกัษาระยะห่างเอาไว้ 

(TH)
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มกีารพัฒนาอปุกรณ์ตอ่พ่วงส าหรับรถขดุแบบไฮดรอลกิ (รถแบคโฮ) เป็นจ านวนมาก ซึง่มทีัง้แขนเทเลสโคปิค

ส าหรับขดุ บุง้กีแ๋บบงับ อารม์ยาว บมูยาว ฯลฯ 

6.2.2. รถขดุแบบไฮดรอลกิ (รถขดุ Loading) (คูม่อืหนา้ที ่131) 

รถขดุ Loading มแีบบไฮดรอลกิและแบบเชงิกล แตเ่นื่องจากปัจจุบันไมค่อ่ยมกีารใชง้านรถขดุ Loading แบบเชงิกล

แลว้ จงึขอแสดงรายละเอยีดของรถขดุ Loading แบบไฮดรอลกิไวด้ังตอ่ไปนี ้

1 ... หลักพืน้ฐานในการควบคมุ 

การควบคมุรถขดุ Loading ไดแ้ก ่การยกบมูขึน้-ลง การยกอารม์ขึน้-ลง การหมนุบุง้กี ๋และการหมนุฐานยกสว่นบน 

เนื่องจากรถขดุ Loading ใชช้ ิน้สว่นของรถขดุแบบไฮดรอลกิ (รถแบคโฮ) เหมอืนกัน ดังนัน้การควบคมุการท างานจงึ

มกีารด าเนนิการตามกรณีของยอ่หนา้ "1 หลักพืน้ฐานในการควบคมุ ใน 6.2.1 รถขดุไฮดรอลกิ (รถแบคโฮ)" 

ภาพที ่6-53 ตัวอย่างแขนเทเลสโคปิค 

ภาพที ่6-54 ตัวอย่างอารม์ยาว 

(TH)
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2 ... การท างานพืน้ฐาน 

รถขดุ Loading เหมาะทีส่ดุส าหรับการขดุจากต าแหน่งทีว่างเครือ่งจักรไปยังสว่นบน แตยั่งสามารถใชท้ างานขดุ

ตามพืน้ผวิดนิ งานปรับพืน้สโลป (nori men) ใหเ้ป็นรูปร่าง ฯลฯ ไดอ้กีดว้ย 

โปรดดเูรือ่งรถขดุ Loading แบบไฮดรอลกิจากยอ่หนา้ "2 การท างานพืน้ฐาน ใน 6.2.1 รถขดุไฮดรอลกิ (รถ

แบคโฮ)" อกีดว้ย 

(1) วธิขีดุ

การขดุดว้ยรถขดุ Loading มวีธิดีังตอ่ไปนี้

a. การขดุสว่นบน

ใหค้ านงึถงึการระบายน ้าและขดุพืน้ผวิทางวิง่ใหม้รีะดับลาดเอยีงขึน้เล็กนอ้ย ดังทีแ่สดงในภาพที ่6-55 และอยา่

ขดุลกึลงไปในครัง้เดยีว แตใ่หพ้ยายามขดูบา ๆ 

b. การขดุสว่นลา่ง

กรณีขดุสว่นลา่ง ใหข้ดุโดยสรา้งพืน้ผวิการท างานขดุกอ่น ภาพที ่ 6-56 เป็นตัวอยา่งดังกลา่ว 

ความกวา้งของพืน้ทีล่าดเอยีงทีเ่ขา้ไปตอ้งท าใหก้วา้งพอทีจ่ะบรรทกุลงรถดัมพบ์นฐานดนิปัจจุบันไดด้ว้ยมมุหมนุ 90 

องศา หากไมส่ามารถบรรทกุลงรถดัมพไ์ด ้ ใหน้ ารถดัมพถ์อยหลังบนทางลาดเอยีงทีเ่ขา้ไป แลว้ใชร้ถขดุ (shoberu) 

บรรทกุโดยหมนุ 180 องศา หากพืน้ทีต่ัดออกมเีพยีงพอ ใหข้ยายพืน้ทีก่ารท างานใหก้วา้งแลว้ลงมอืท างาน 

ภาพที ่6-55 ตัวอย่างงานขดุสว่นบนทีค่ านงึถงึการระบายน ้า 

ภาพที ่6-56 ตัวอย่างงานขดุสว่นล่าง 

พืน้ทีก่ารขดุ 

ความกวา้งของพืน้ทีล่าดเอยีง 

พืน้ทีด่า้นกน้
พืน้ทีล่าดเอยีง 

พืน้ทีด่า้นกน้ทีก่ าหนด 

(TH)
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c. การขดุเคลือ่นตรงไปขา้งหนา้

วธิขีดุนีจ้ะขดุเขา้ไปขา้งหนา้จากต าแหน่งของ (a) ดังทีแ่สดงในภาพที ่ 6-57 หากรถดัมพไ์มส่ามารถอยูภ่ายในการ

หมนุ 90 องศาของรถขดุ (shoberu) ในภาพ (b) ไดแ้ลว้ ใหข้ดุโดยเคลือ่นยา้ยเครือ่งจักรไปขา้ง ๆ ตามรูป (c) ส าหรบั

วธินีี ้ทัง้รถขดุ (shoberu) และทัง้รถบรรทกุจะอยูห่า่งจากพืน้ผวิการขดุ ดังนัน้จงึมขีอ้ไดเ้ปรยีบทีท่ าใหง่้ายในการอพยพ

เมือ่เกดิดนิถลม่ ฯลฯ ในขณะทีม่กีารตัดออกสงู ๆ 

d. การขดุแบบเคลือ่นทีไ่ปพรอ้มกัน

วธิขีดุนีจ้ะใหร้ถขดุ Loading ขนถา่ยจะขดุและบรรทกุพรอ้มกับเคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้เป็นแนวขนานกับพืน้ผวิทีต่ัดออก

ดังทีแ่สดงในภาพที ่6-58 วธินีี้เหมาะส าหรับการตัดฐานดนิออกเป็นเสน้ตรง 

ภาพที ่6-57 ตัวอย่างงานขดุเคลือ่นตรงไปขา้งหนา้

ภาพที ่6-58 ตัวอย่างงานขดุแบบเคลือ่นทีไ่ปพรอ้มกัน 

เคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้ วิง่ออกไป 

● ท าใหมุ้มหมุนแคบทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้

(TH)
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e. การขดุดนิแบบ Bench cut

การขดุดนิปรมิาณมากดว้ยรถขดุ Loading มวีธิกีารขดุดนิแบบ Bench cut แบบแบบ Sidehill type และวธิกีารขดุ

ดนิแบบ Bench cut แบบ Box type 

วธิกีารขดุดนิแบบ Bench cut แบบ Sidehill type เป็นวธิทีีเ่หมาะส าหรับการขดุเจาะตดัขวางกับพืน้ทีล่าดเอยีง 

เชน่ งานขดุเจาะถนนบนเนนิเขา ความสงูของการตัดออกควรเป็นความสงูในการขดุทีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรับรถขดุ 

(shoberu) และความกวา้งในการขดุควรเป็นความกวา้งทีส่ามารถขดุแบบเคลือ่นทีไ่ปพรอ้มกันได ้การขดุจะด าเนนิ

ไปตามล าดบั (1) (2) (3) ... ตามในภาพที ่6-59 

 

วธิกีารขดุดนิแบบ Bench cut แบบ Box type เป็นวธิขีดุทีเ่หมาะกับกรณฐีานดนิปัจจุบันเกอืบจะเป็นแนวราบ 

แนวทางการขดุแทบจะเหมอืนกับวธิกีารขดุดนิแบบ Bench cut แบบ Sidehill type (ดภูาพที ่6-60) 

ภาพที ่6-59 ตัวอย่างวธิกีารขดุดนิแบบ Bench cut แบบ Sidehill type 

ภาพที ่6-60 ตัวอย่างวธิกีารขดุดนิแบบ Bench cut แบบ Box type 

(TH)
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(2) สิง่ทีค่วรระวังในงานขดุ

นอกเหนือจากยอ่หนา้ "2 การท างานพืน้ฐาน (2) สิง่ทีค่วรระวังส าหรับงานขดุ" ใน 6.2.1 รถขดุไฮดรอลกิ

(รถแบคโฮ)” แลว้ สิง่ทีค่วรระวังเป็นพเิศษในงานขดุโดยใชร้ถขดุ Loading มดีังตอ่ไปนี ้

a) ท าใหม้มุตัด (มมุคราด) ของบุง้กีม๋มีมุแคบส าหรับดนิแขง็หรอืการตัดออกทีส่งู ๆ (ดภูาพที ่6-61)

b) เครือ่งจักรควรตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีไ่มไ่กลจากพืน้ทีก่ารขดุแตไ่มใ่กลกั้บพืน้ทีก่ารขดุมากจนเกนิไป นอกจากนีใ้ห ้

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่บุง้กีจ๋ะไมไ่ปกระแทกโดนฐานบมูหรอืตนีตะขาบ ฯลฯ 

c) หา้มหมนุตะขอ Claw ของบุง้กีเ๋พือ่กดลงในดนิและทราย และหา้มใชเ้หวีย่งบุง้กีไ๋ปทางซา้ยและขวาเพือ่ใชเ้ป็น

เหมอืนไมก้วาดในการปรับระดับหนา้ดนิ 

d) ท างานโดยใชม้มุหมนุใหแ้คบทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

ภาพที่ 6-61 มุมตดัของบุง้ก๋ี 

(a) มุมตดักว้าง (b) มุมตดัแคบ

(TH)
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(3) สิง่ทีค่วรระวังในงานบรรทกุและทิง้ดนิ

งานบรรทกุและทิง้ดนิและบรรทกุดนิและทรายดว้ยรถขดุ Loading มวีธิดีังทีแ่สดงในภาพที ่ 6-62 และขณะบรรบกุ

อยา่ปลอ่ยดนิและทรายทีข่ดุจากต าแหน่งทีส่งู ส าหรับสิง่ทีค่วรระวังอืน่ ๆ โปรดดยูอ่หนา้ "2 การท างานพืน้ฐาน (3) 

สิง่ทีค่วรระวังส าหรับงานบรรทกุ ใน 6.2.1 รถขดุไฮดรอลกิ (รถแบคโฮ)" 

6.2.3. รถขดุแคลมเชล (คูม่อืหนา้ที ่136) 

1 ... หลักพืน้ฐานในการควบคมุ 

หลักพืน้ฐานในการควบคมุการท างานของรถขดุแคลมเชลเชงิกล มดัีงตอ่ไปนี ้

(1) การชกัรอกลง

ปลอ่ยเบรกเปิด-ปิดการขดุแลว้เปิดบุง้กีแ๋ลว้ ใหผ้อ่นเบรกชว่ยชกัรอกขึน้อยา่งชา้ ๆ  เพือ่ชกัรอกบุง้กีล๋ง

(2) การขดุ

เมือ่ถงึผวิดนิทีจ่ะขดุแลว้ ใหผ้อ่นเบรก(ชว่ย)ชกัรอกขึน้ แลว้ใสค่ลัตชข์ดุ

เมือ่การขดุเสร็จสิน้และเริม่ชกัรอกบุง้กีข๋ ึน้ดว้ยเชอืกสลงิขดุ จังหวะวนิาททีีช่กัรอกบุง้กีข๋ ึน้ ใหใ้สค่ลัชต(์ชว่ย)ชกัรอก

ขึน้และผอ่นเบรกชกัรอกขึน้ ในขัน้ตอนนี้ หากจังหวะในการใสค่ลัตชช์กัรอกขึน้ลา่ชา้ เชอืกสลงิชกัรอกขึน้จะหยอ่นตัว 

หากจังหวะเร็วเกนิไป ของทีอ่ยูข่า้งในบุง้กีจ๋ะหกออก ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง 

(3) การเตรยีมการหมนุ ปลอ่ย และขดุ

เมือ่ชกัรอกบุง้กีข๋ ึน้ ใหด้งึเชอืกสลงิ(เปิดปิด)การขดุใหต้งึมากเล็กนอ้ย เมือ่บุง้กีข๋ ึน้ถงึความสงูทีก่ าหนดส าหรับการ

ยกขึน้จากพืน้ (jigiri) แลว้ ใหค้อ่ย ๆ ควบคมุคลัตชห์มนุและหมนุไปจนถงึต าแหน่งการปลอ่ย เมือ่ถงึต าแหน่งการปลอ่ย

แลว้ ใหตั้ดคลัตชช์กัรอกขึน้และคลัตชข์ดุ ใสเ่บรกทัง้สองขา้งและผอ่นเฉพาะเบรกขดุเพือ่ปลอ่ยบุง้กี ๋

เมือ่ปลอ่ยเสร็จแลว้ ใหใ้สเ่บรกขดุในขณะทีห่มนุไปยังต าแหน่งการขดุ จากนัน้ใหผ้อ่นเบรกขดุ ใสเ่บรกชดัรอกลง

พรอ้มทัง้ชกัรอกบุง้กีล๋งแลว้เขา้สูก่ารขดุครัง้ตอ่ไป 

ภาพที ่6-62 ตัวอย่างการบรรทกุและทิง้ดนิดว้ยรถขดุ Loading 

(a) บรรทุกลงดัมพ์
(dampu) ทีอ่ยู่บน
พืน้ดนิเดยีวกัน

(b) บรรทุกลงรถขนยา้ยทีม่ี
อยู่ต าแหน่งทีส่งู

(c) ปลอ่ยดนิบนกองดนิ
และทราย

(d) บรรทุกลงสายพาน
ล าเลยีง ฮอปเปอร ์

ฯลฯ

(e) ทิง้ดนิดา้นขา้งหรอื
ดา้นหลัง

(TH)
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2 ... การท างานพืน้ฐาน 

รถขดุแคลมเชลใชส้ าหรับการขดุในแนวดิง่ทีอ่ยูใ่นพืน้ผวิดนิ ฯลฯ ดนิทีเ่หมาะส าหรับการขดุจะจ ากัดความแข็งอยู่

ในชว่งตัง้แตด่นิทีค่อ่นขา้งออ่นนุ่มจนถงึระดับปานกลาง และสามารถขดุใตน้ ้าได ้ นอกจากนีม้ักใชส้ าหรับการแปรรปู

วัตถทุีเ่ป็นชิน้เล็ก ๆ เชน่ กอ้นกรวด หนิบด ฯลฯ และสามารถใชส้ าหรับการบรรจุลงในถังบรรจุทีอ่ยูใ่นต าแหน่งทีส่งูได ้

อยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นพเิศษ 

(1) วธิขีดุ

นี้คอืตัวอยา่งการท างานดว้ยรถขดุแคลมเชล

(2) สิง่ทีค่วรระวังในงานขดุ

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในงานขดุดว้ยรถขดุแคลมเชล มดีังตอ่ไปนี้

a) กรณทีีข่ดุดนิทีอ่อ่นนุม่ ใหด้ าเนนิการหลังจากไดว้างกระดานพาดในแนวนอนหรอืตดิตัง้เครือ่งจักรบนแทน่ตัง้ที่

แข็งแรงแลว้

b) ท าใหบ้มูสัน้ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดแ้ละใชง้านโดยตัง้ขึน้

c) ใชเ้ชอืกสลงิป้องกันบุง้กีแ๋กวง่พรอ้มทัง้คอ่ย ๆ หมนุเบา ๆ

6.2.4. รถขดุ Dragline (คูม่อืหนา้ที ่137) 

1 ... หลักพืน้ฐานในการควบคมุ 

หลักพืน้ฐานในการควบคมุการท างานของรถขดุ Dragline มดีังตอ่ไปนี ้

(1) การขดุ

ขดุโดยใสค่ลัตชข์ดุ และปรบัความลกึของการขดุดว้ยการควบคมุใชง้านคลัตชช์กัรอกขึน้และเบรกชกัรอกขึน้ควบคู่

กัน 

ภาพที ่6-63 ตัวอย่างการท างานดว้ยรถขดุแคลมเชล 

(a) การขดุเปิดฐานในไซต์

กอ่สรา้ง

(b) ลานกอง (Stockpile)

(c) บรรทุกลงดัมพ์
(dampu)

(d) บรรทุกใสถ่ังทีอ่ยูบ่นทีส่งู

(TH)
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(2) การชกัรอกขึน้

เมือ่บุง้กีท๋ีช่กัรอกขึน้เต็มแลว้ ใหป้ลดคลัตชข์ดุ ใสเ่บรกขดุ และใสค่ลัตชช์กัรอกขึน้ ในขณะนัน้ ใหค้อ่ย ๆ 

ไถลเบรกขดุแลว้ชกัรอกยกบุง้กีข๋ ึน้ไปดา้นบน โดยคอยปรบัระดับเบรกเพือ่รักษาสมดลุไมใ่หข้องทีอ่ยูข่า้งในหกออกมา 

(3) การหมนุ

เมือ่บุง้กีถ๋กูยกขึน้จากพืน้ (jigiri) แลว้ ใหท้ าการหมนุโดยคอ่ย ๆ ควบคมุคลัตชห์มนุ ส าหรับความสงูของการชกัรอก

บุง้กีข๋ ึน้ในขัน้ตอนนี ้ใหช้กัรอกขึน้จนถงึระดับความสงูทีป่ลายฟันบุง้กีจ๋ะไมส่มัผัสโดนวัตถเุป้าหมาย เชน่ รถบรรทกุ ฯลฯ 

ในขณะท าการดมัพ ์(dampu) 

(4) การดมัพ ์(dampu)

เมือ่บุง้กีถ๋งึเป้าหมายทีจ่ะดัมพ ์ (dampu) ใหเ้ทลงมา (dampu suru) โดยผอ่นเชอืกสลงิลากและเชอืกสลงิขดุ

ในขัน้ตอนนี้ หากผอ่นเบรกขดุอยา่งกะทนัหนั บุง้กีจ๋ะเคลือ่นไปไกลกวา่ทีค่าดไวแ้ละนอกจากจะไมส่ามารถดัมพ ์

(dampu) ไดอ้ยา่งแมน่ย าแลว้ อาจจะไปโดนแทน่การขับขี ่ฯลฯ ของรถบรรทกุอกีดว้ย ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง 

(5) การหมนุและเกณฑก์ารขดุ

ในเวลาเดยีวกับทีก่ารดมัพ ์(dampu) เสร็จสิน้ ใหท้ าการหมนุพรอ้มกับผอ่นเบรกขดุและเบรกชกัรอกขึน้เพือ่กลับไปที่

ต าแหน่งการขดุเดมิ ในขัน้ตอนนี้ ตอ้งปรับระดับการผอ่นเบรกตามต าแหน่งทีก่ าหนดใหบุ้ง้กีไ๋ปถงึ และระวังอยา่ผอ่น

เชอืกสลงิมากจนเกนิไป 

(TH)
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2 ... การท างานพืน้ฐาน 

รถขดุ Dragline สว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับการขดุลอกแมน่ ้า การขดุทางน ้า การขดุฐานดนิออ่นนุ่ม การเก็บรวบรวม

วัสดผุสมคอนกรตี ฯลฯ และไมเ่หมาะส าหรับการขดุดนิแข็งหรอืการขดุลกึเมือ่เทยีบกับรถขดุบุง้กีล๋าก แตเ่หมาะ

ส าหรับการขดุในพืน้ทีต่ืน้และกวา้ง 

(1) วธิขีดุ

นี้คอืตัวอยา่งการขดุและบรรทกุดว้ยรถขดุ Dragline

ภาพที ่6-64 ตัวอย่างงานขดุและบรรทกุดว้ยรถขดุ Dragline 

(a) ขดุพืน้สโลป (nori men)
ทีอ่ยู่ลา่งพืน้ดนิ

(b) การขดุเปิดฐานดนิฐานราก
สิง่กอ่สรา้ง และการรวบรวมวัสดผุสม

คอนกรตี

(c) ขดุทางน ้า ขดุร่อง ขดุลอก

(d) บรรทุกบนพืน้ดนิระดับเดยีวกัน

(e) บรรทุกลงจุดทีต่ ่ากวา่ระดับการ

ท างาน

(f) บรรทุกใสฮ่อปเปอร ์

(TH)
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(2) สิง่ทีค่วรระวังในงานขดุ

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในงานขดุดว้ยรถขดุ Dragline มดีังตอ่ไปนี้

a. ควรใชข้นาดของบุง้กีใ๋หส้อดคลอ้งกับความสามารถของเครือ่งจักร

b. โซล่ากและสเก็น (shakkuru) จะมกีารเสยีดสอียา่งรุนแรง จงึควรตรวจสอบอยา่งละเอยีดและเปลีย่นตัวทีช่ ารดุ

c. ใชเ้ชอืกสลงิส าหรับการดัมพ ์(dampu) ทีม่คีวามยาวเหมาะสม

d. ปฏบัิตงิานยกบมูใหส้งูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

e. หา้มใชม้มุของบมูต า่กวา่มมุจ ากัดทีก่ าหนดเอาไวส้ าหรบัเครือ่งจักรดังกลา่ว (โดยทัว่ไปประมาณ 30 องศา) (ดภูาพที่

6-65)

f. พยายามขดุใหต้ืน้ ๆ และมชีว่งกวา้ง

g. หา้มใหบ้มูสมัผัสโดนบุง้กีแ๋ละหา้มใหบุ้ง้กีก๋ระแทกโดนพืน้ดนิ

6.3. การจัดการรถเกลีย่ดนิและรถขดูและการท างานทีป่ลอดภยั (คูม่อืหนา้ที ่140) 

6.3.1. รถเกลีย่ดนิ (คูม่อืหนา้ที ่140) 

1 ... หลักพืน้ฐานในการควบคมุ 

อปุกรณ์ควบคมุในอปุกรณ์การท างานของรถเกลีย่ดนิ ไดแ้ก ่ คันบังคับส าหรับยกใบมดีขึน้-ลง (ซา้ยขวา) คนับังคับ

การเอยีงลอ้ คันบังคับส าหรบัขยับใบมดีทางดา้นขา้ง คันบังคับส าหรับขยับแขนลาก (Draw bar) ทางดา้นขา้ง คนั

บังคับหักเลีย้วกลางล าตวั คันบังคับส าหรับการหมนุใบมดี และคนับังคับส าหรับยกชดุคราดขึน้ลง ซึง่มวีธิคีวบคมุแบบ

เชงิกลและแบบไฮดรอลกิ 

ภาพที ่6-66 เป็นตวัอยา่งอปุกรณ์ควบคมุในอปุกรณ์การท างานของรถเกลีย่ดนิ 

ภาพที ่6-65 มมุจ ากัดของบมู 

ภาพที ่6-66 ตัวอย่างอปุกรณ์ควบคมุรถเกลีย่ดนิ 

โดยปกตติัง้แต ่
30 องศาขึน้ไป 

ยกชดุคราดขึน้ลง การหักเลีย้วกลางล าตัว 

การเอยีงลอ้

ขยับใบมดีทางดา้นขา้ง 

ยกใบมดีขึน้-ลง (ขวา) ยกใบมดีขึน้-ลง (ซา้ย) 

หมุนชดุวงเดอืน (Circle) 

ขยับชดุวงเดอืน (Circle) ออกดา้นขา้ง 

ดงึ 

ดงึ 

ดงึ 

ดงึ ดงึ 

ดงึ 

ดงึ 

ดงึ 

ผลัก 

ผลัก 

ผลัก ผลัก 

ผลัก 

ผลัก 

ผลัก 

ผลัก 

(TH)
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ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในการควบคมุ มดีังตอ่ไปนี ้

(1) ใหอ้งศาการท ามมุของใบมดีเล็กลงเมือ่ขดูแบบลกึและใหใ้หญข่ึน้เมือ่ขดูแบบตืน้ดังทีแ่สดงในตารางที ่ 6-3 โดย

ตอ้งท างานดว้ยมมุทีม่คีวามเหมาะสมกับงาน เนื่องจากมมุนีม้ผีลตอ่ประสทิธภิาพในการท างาน ซึง่โดยปกตมิาตรฐาน

คอืประมาณ 60 องศา แตเ่มือ่เก็บงานจะใหเ้ป็นมมุประมาณ 90 องศา 

(2) มมุคมมดี (ตัด) ของใบมดีมมีาตรฐานอยูท่ีป่ระมาณ 30-40 องศา แตโ่ดยทั่วไปแลว้จะใหท้ ามมุแคบส าหรับดนิแข็ง

และใหท้ ามมุกวา้งส าหรับดนิออ่น (ดภูาพที ่6-67) 

(3) การขดุยางมะตอยและกอ้นกรวด ฯลฯ จะด าเนนิการโดยใชช้ดุคราด โดยมมุคมมดี (ตัด) มมีาตรฐานอยูท่ีป่ระมาณ

60 องศา แตง่านขดุถนนยางมะตอยอยูท่ีป่ระมาณ 70 องศา (ดภูาพที ่6-68) 

ตารางที ่6-3 คณุสมบัตขิองดนิและองศาการท ามมุ 

ภาพที ่6-67 มมุคมใบมดี 
ภาพที ่6-68 มมุตัดของชดุคราด 

องศาการท ามุม 
คณุสมบัตขิองดนิ 

ดนิออ่น 

ดนิแข็ง 

การพลกิหนา้ดนิ 

การเก็บงาน 

องศาการท ามุม 
(θ) 

ใบมดี 

มุมคมใบมดี 

โบลตต์ดิตัง้ปรับมุมตัด 

มุมตัด 

(TH)
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2 ... การท างานพืน้ฐาน 

(1) สิง่ทีค่วรระวังพืน้ฐาน

a. แมว้า่จะขึน้อยูกั่บประเภทของงาน แตเ่กณฑค์วามเร็วในการท างานควรอยูท่ีป่ระมาณ 3-6 กม./ชม.

b. เอยีงลอ้ (เอน) ลอ้ยางในระหวา่งการท างาน โดยใหเ้อยีงไปในทศิทางเดยีวกับแนวกองดนิทีเ่กลีย่ออกตามระดับ

ของโหลด (ดภูาพ 6-69) 

c. เมือ่ท าการวิง่เพยีงอยา่งเดยีว ใหเ้ก็บใบมดีอยูภ่ายในชว่งกวา้งของรถ พรอ้มทัง้พยายามยกเครือ่งจักรส าหรับการ

ท างาน เชน่ ใบมดี ฯลฯ ขึน้จากพืน้ดนิเพือ่ไมใ่หส้มัผัสโดนผวิดนิ

d. พยายามลดความเร็วลงใหม้ากทีส่ดุกอ่นแลว้จงึท าการเลีย้วในขณะวิง่ โดยเฉพาะเครือ่งจักรแบบหักเลีย้วกลางล าตัว

จะมอัีนตรายในการพลกิคว า่สงู 

e. เมือ่ไตล่งเนนิ ใชเ้อนจิน้เบรก แตห่ากความเร็วยังคงเพิม่ขึน้อยู ่ใหใ้ชเ้บรกเทา้ควบคูไ่ปดว้ย

f. ไตข่ึน้และลงพืน้ทีล่าดชนัในเป็นมมุฉากกับพืน้ทีล่าดเอยีง อยา่วิง่เป็นแนวทแยงมมุ และอยา่หักหมนุกะทนัหนั

g. การเบรกอยา่งกะทันหันดว้ยความเร็วสงูท าใหเ้กดิอันตราย ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง

h. ส าหรับการเอยีงลอ้ยางในระหวา่งทีว่ ิง่ ในการหมนุเดนิหนา้ ใหป้รับใหล้อ้ยางเอยีงไปในทศิทางเดยีวกับการเลีย้ว

และในการเลีย้วถอยหลัง ใหป้รับใหล้อ้ยางเอยีงไปในทศิทางตรงกันขา้มกับตอนทีเ่ดนิหนา้ (ดภูาพ 6-71) 

ภาพที ่6-69 การควบคมุการเอยีงลอ้

ภาพที ่6-71 การเอยีงลอ้ยางเพือ่หมนุซา้ย 

ทศิทางการเคลือ่นตัวโดยโหลด 

เคลือ่นตรงไป 

ทศิทางการเคลือ่
นตัวโดยการเอยีง

ลอ้
แนวกองดนิทีเ่กลีย่ออก 

(a) การสัมผัสโดนระหว่างลอ้
หนา้กับใบมดี

(b) การสัมผัสโดนระหว่างลอ้

หลังกับใบมดี และใบมดีกับ
โครง 

(c) การสัมผัสโดนระหว่างใบมดี

กับชดุคราด

หมุนซา้ย 

ทศิทางการเอยีงลอ้ยาง 

ภาพที ่6-70 ตัวอย่างการสัมผัสโดนใบมดี 

ภาพที ่6-72 ตัวอย่างทา่ยดืใบมดีออกดา้นขา้ง (Shoulder reach) 

(TH)
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(2) การปรับใชง้าน

รถเกลีย่ดนิสว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับงานดนิทีม่ขีนาดคอ่นขา้งใหญ ่ เชน่ การเกลีย่พืน้ผวิทางใหร้าบเรยีบ การขดุร่องให ้

เป็นรูปรา่งทีก่ าหนดไว ้เป็นตน้ นอกจากนี้ยังใชส้ าหรับงานก าจัดหมิะดว้ย 

a) งานปรับผวิดนิและงานขดุ

ความเร็วส าหรับการท างานปรบัผวิดนิ ในการเก็บงานหยาบจะอยูท่ี ่6-10 กม./ชม. และในการเก็บงานทีแ่มน่ย าจะอยู่

ที ่2-3 กม./ชม. องศาการท ามมุของใบมดีในขัน้ตอนนี้โดยปกตจิะอยูท่ี ่ 90 องศา แตอ่าจปรับมมุไดเ้ล็กนอ้ยขึน้อยูกั่บ

สภาพของแนวกองดนิทีเ่กลีย่ออกทีเ่หลอือยู่ และเมือ่เก็บงาน อยา่ควบคมุใบมดีอยา่งกะทันหนั 

เมือ่ท างานขดุ ใหเ้ลอืกมมุคมและองศาการท ามมุของใบมดีตามพืน้ผวิทางทีข่ดุและคณุสมบัตขิองดนิ ฯลฯ และระวัง

อยา่เกลีย่ดนิออกมาบนเสน้ทางทีล่อ้หลังผา่น 

เมือ่พืน้ผวิทางทีข่ดุมคีวามแขง็และไมส่ามารถขดุไดด้ว้ยใบมดีเพยีงอยา่งเดยีว ใหใ้ชช้ดุคราด โดยใหต้ะขอ Claw 

ของชดุคราดกนิลงใหล้กึทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้และหา้มเลีย้วกะทันหันในระหวา่งการท างานดว้ยชดุคราด เนื่องจากตะขอ 

Claw และแขนลาก (Draw bar) อาจบดิงอได ้

b) ทา่ยดืใบมดีออกดา้นขา้ง (Shoulder reach)

ใชก้รณยีืน่ใบมดีออกดา้นขา้งเพือ่ใหไ้หลท่างออ่นตัวและไมใ่หเ้ขา้มาหาตวัรถ ฯลฯ มกีรณีทีใ่ชเ้ฉพาะกระบอกสบู

ขยับใบมดีทางดา้นขา้งส าหรบัเป็นทา่ปรับผวิดนิและเกลีย่พืน้ทีท่ีอ่ยูห่า่งจากศนูยก์ลางของตัวรถ และกรณทีีข่ยับจนสดุ

โดยใชง้านรว่มกับการขยับชดุวงเดอืน (Circle) ทางดา้นขา้ง ฯลฯ (ทา่ยดืใบมดีออกดา้นขา้ง (Shoulder reach) สงูสดุ) 

กรณีลอ้หลังเหยยีบทับแนวกองดนิทีเ่กลีย่ออก ใหค้ร่อมแนวกองดนิทีเ่กลีย่ออกใหอ้ยูใ่นระหวา่งลอ้หลังฝ่ังซา้ยขวา 

c) ทา่แบงคค์ัต

ทา่แบงคคั์ตใชส้ าหรับการตัดและปรับพืน้ทีล่าดเอยีงและพืน้สโลป (nori men) เตีย้ ๆ ใหเ้ป็นรูปร่าง แตเ่นื่องจาก

อปุกรณ์แตล่ะเครือ่งมักรบกวนกันบอ่ย จงึควรท างานอยา่งระมัดระวังมากเพือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดในขัน้ตอนการใชท้า่

แบงคค์ัต 

ขัน้ตอน คอื ยืน่ใบมดีและชดุวงเดอืน (Circle) ออกไปใหส้มัผัสดนิในดา้นทีอ่ยากจะท าแบงคคั์ตโดยใชม้มุขับเคลือ่น

ประมาณ 60 องศา ใหค้วบคมุกระบอกสบูยกใบมดีซา้ยขวาเพือ่ปรับการวางต าแหน่งของ Bracket และหดกระบอกสบู

ยกใบมดีของดา้นทีอ่ยากท าแบงคค์ัต แลว้ยดืกระบอกสบูยกใบมดีของดา้นตรงกันขา้ม ในการท าทา่แบงคค์ัต ควรคอย

ระวังใหว้นการท างานเป็นระยะชกัสัน้ ๆ ตลอดการท างาน 

ภาพที ่6-73 ตัวอย่างทา่แบงคค์ัต 

ภาพที ่6-74 ตัวอย่างการท างานดว้ยคันไถก าจัดหมิะ 

คันไถก าจัดหมิะ 

(TH)
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(3) การหักเลีย้วกลางล าตวั

การหักเลีย้วกลางล าตัวจะใชใ้นกรณีทีใ่ชเ้พือ่วตัถปุระสงคใ์นการลดรัศมกีารหมนุ กรณทีีอ่ยากแยกทีน่ั่งคนขับและลอ้

ขับเคลือ่นออกจากสว่นการท างาน และกรณีออฟเซตลอ้หนา้เพือ่รักษาสมดลุของตัวรถ ฯลฯ 

เนื่องจากการหักเลีย้วกลางล าตัวและการบังคับเลีย้วจะท าใหม้มุระหวา่งลอ้หนา้และลอ้หลังกวา้งขึน้ ดังนัน้รัศมกีาร

หมนุจงึแคบลง โดยมรีศัมกีารหมนุเป็น 2 ใน 3 ของกรณทีีไ่มม่การหักเลีย้วกลางล าตัว เนือ่งจากการท างานในการเลีย้ว

ทเีทริน์จะตา่งจากการเอยีงลอ้ จงึใหป้รับเปลีย่นทศิทางหกัเลีย้วกลางล าตวัตามความเหมาะสม และในการเลีย้วยเูทริน์ 

การเปลีย่นทศิทางหักเลีย้วกลางล าตัวกลางคันจะท าใหส้ามารถหมนุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากรัศมขีองการหมนุ

จะลดลง และสามารถจัดการกับบรเิวณทีเ่ป็นมมุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (สามารถปรบัผวิดนิไดถ้งึบรเิวณทีเ่ป็นมมุได ้

โดยไมต่อ้งท าตดัขวาง) ดว้ยการใชค้วบคูไ่ปกับทา่ยดืใบมดีออกดา้นขา้ง (Shoulder reach) แลว้ ยังสามารถปรับผวิดนิ

ไดท้กุซอกมมุแมก้ระทั่งบนถนนรูปตวั S ทีม่คีวามโคง้เล็ก 

หากท าการหักเลีย้วกลางล าตวัและหักเลีย้วไปฝ่ังตรงขา้ม จะสามารถเคลือ่นตรงไปขา้งหนา้ไดโ้ดยทีล่อ้หนา้และลอ้

หลังมแีนววิง่ทีต่า่งกัน หากน าวธินีีม้าใชใ้นการปรับผวิดนิหรอืโรยดนิ ตวัรถจะสามารถท างานไดอ้ยา่งเสถยีรและราบรืน่

ดว้ยการออฟเซตลอ้โดยพยายามใหล้อ้หนา้วิง่บนสว่นทีป่รบัระดับแลว้ และเมือ่ไหลท่างไมแ่ข็งแรง การยดืใบมดีออก

ดา้นขา้ง (Shoulder reach) เพยีงอยา่งเดยีวจะไมส่ามารถสรา้งแรงดันเชงิเสน้เฉลีย่ไดอ้ยา่งเพยีงพอ ดังนัน้การ

ออฟเซตลอ้หนา้แลว้ใหเ้ฉพาะสว่นลอ้ขับเคลือ่นทีม่มีวลอยูห่า่งจากไหลท่างจงึชว่ยใหส้ามารถท างานได ้ นอกจากนี้ 

เมือ่มดีนิทีถ่กูขดูออกดว้ยแบงคค์ัตมจี านวนมากจนลอ้หลังปีนขึน้ดนิดังกลา่ว (กรณีการก าจัดการปรับกองหมิะปรับให ้

เป็นรูปรา่งในการก าจัดหมิะ ฯลฯ) จะรักษาความปลอดภัยของตัวรถไวไ้ดด้ว้ยการแยกสว่นลอ้หลังจากพืน้สโลป (nori 

men) 

ภาพที ่6-75 การเลีย้วยเูทริน์ดว้ยการหักเลีย้วกลางล าตัว 

ภาพที ่6-76 การวิง่ออฟเซตลอ้

ปรมิาณการออฟเซตลอ้

ท่าออฟเซตลอ้ทีใ่ชก้ารหักเลีย้วกลางล าตัว 

(TH)
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(4) ชดุคราด

มมุตดัของชดุคราดสามารถเปลีย่นแปลงไดเ้พยีงเลก็นอ้ยในลักษณะเดยีวกับใบมดี และควรท าใหม้มุกวา้งขึน้

ในพืน้ผวิทีแ่ข็ง ไมส่ามารถเปลีย่นทศิทางของตะขอ Claw ของชดุคราดได ้ เน่ืองจากมกีารวางแนวเดยีวกันกบั

โครง จงึไมส่ามารถใชใ้นสภาพทีห่ักเลีย้วกลางล าตัวได ้

6.3.2. รถขดู (รถขดูมอเตอร)์ (คูม่อืหนา้ที ่147) 

1 ... หลักพืน้ฐานในการควบคมุ 

อปุกรณ์ควบคมุในอปุกรณ์การท างานของรถขดูมอเตอรป์ระกอบดว้ยคันบังคับส าหรับยกแขน Apron ขึน้ลง และคนั

บังคับ Ejector 

ภาพที ่6-78 เป็นตวัอยา่งอปุกรณ์ควบคมุในอปุกรณ์การท างานของรถขดู 

2 ... การท างานพืน้ฐาน 

(1) สิง่ทีค่วรระวังพืน้ฐาน

a. ควรเตรยีมความพรอ้มใหพ้ืน้ผวิทางวิง่ขรุขระนอ้ยลง

b. ชะลอความเร็วเมือ่เลีย้วโคง้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ว ิง่โดยบรรทกุดนิและทราย ตอ้งใชค้วามระมัดระวังเนื่องจากลอ้รถชว่งทา้ยอาจหมนุมากกวา่

ทีค่าดไวห้รอืหลดุออกจากพืน้ผวิทางเนื่องจากแรงหนีศนูยก์ลาง หรอือาจพลกิคว า่ออกขา้งได ้

c. หลกีเลีย่งการหมนุกะทันหนัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

ใหร้ะมดัระวังเป็นพเิศษเนื่องจากทางโคง้หักศอกรูปตัว S เล็ก ๆ นัน้อันตราย

d. ใหว้ิง่ตัดขวางตรงบนพืน้ดนิออ่นนุม่ อยา่วิง่คดเคีย้วหรอืหมนุรถ

e. หา้มวิง่ตัดขวางบนพืน้ทีล่าดเอยีง

ภาพที ่6-77 ความเร็วในการตัดดว้ยคราด 

ภาพที ่6-78 ตัวอย่างอปุกรณ์ควบคมุรถขดู 

มมุตัด 

แป้นเบรก 
แป้นคันเร่ง 

คันเกยีร ์

แป้นเหยยีบ Hold แป้นเหยยีบ Diff-lock 

ค
ัน
บั
ง
ค
ับ
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ct
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ค
ัน
บั
ง
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f. ขณะวิง่ ใหว้ ิง่โดยมขีับรถใหล้ดกระบะ (Bowl) ลงต ่า (ประมาณ 2 เซนตเิมตรจากพืน้ดนิ) และลดจดุศนูยถ์ว่งลง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นอกจากงานโรยดนิแลว้ อยา่วิง่โดยยก (age) แขน Apron ขึน้สงู

 

g. ส าหรับเนนิลาดลงทีช่นัมาก ใหไ้ตล่งเนนิโดยใชเ้อนจิน้เบรกและเบรกเทา้ (แป้นเบรก) ควบคูกั่น

แตห่ากความเร็วยังคงเพิม่ขึน้และเป็นอันตราย ใหช้ะลอความเร็วดว้ยการลดกระบะ (Bowl) ลงต า่ใหก้นิพืน้ดนิ

หา้มยกกระบะ (Bowl) ขึน้ระหวา่งอยูบ่นเนนิอยา่งเด็ดขาด 

h. พยายามอยา่ใหท้างวิง่ของรถขดูและทางผา่นของรถอืน่ ๆ มกีารตัดกัน กรณีหลกีหลกีเลีย่งไมไ่ดต้อ้งมกีารตัดกัน

ควรจัดใหม้ผีูบ้อกทางประจ าจดุ

i. กรณีถนนแคบ ใหจั้ดตัง้ทีห่ลกีรถหลายจุดและปฏบิตัติามหลกัการใหล้ าดับความส าคญักับรถทีไ่ตข่ึน้เนนิและรถ

ทีบ่รรทกุของกอ่น 

j. หากหักเลีย้วระหวา่งทีก่ าลังขดุหรอืบรรทกุ อาจถกู Pusher ดันจนตวัรถงอแลว้พลกิคว า่ได ้ดังนัน้ใหค้วบคมุการ

หักเลีย้วไปทลีะนอ้ย 

(2) การปรับใชง้าน

รถขดูสามารถท างานขดุ ขนยา้ย และเกลีย่ใหเ้ทา่กันไดใ้นคราวเดยีว และระยะการขนยา้ยดนิและทราย ส าหรับ

รถขดูแบบลากจูงเหมาะกับระยะกลางประมาณ 100-400 เมตร และรถขดูมอเตอรเ์หมาะกับระยะไกลตัง้แต ่ 300 

เมตรขึน้ไป (สงูสดุ 2-3 กโิลเมตร) 

a) งานขดุและงานบรรทกุ

พืน้ฐานของงานท างานขดุและงานบรรทกุ (ดภูาพที ่ 6-81) คอื การจัดต าแหน่งลอ้หนา้และลอ้หลังใหต้รงกัน

และใชใ้นระดับลาดเอยีงลง 

ภาพที ่6-79 ระวังลอ้แหกโคง้เนื่องจากแรงหนีศนูยก์ลาง ภาพที ่6-80 ระวังอยา่ยกกระบะ (Bowl) สงูเกนิไป 

ภาพที ่6-81 ตัวอย่างการท างานพืน้ฐานในการขดุ 

เริม่ตน้บรรทกุ

ความลกึเฉลีย่ของการขุด 

สิน้สดุการบรรทุก เริม่ตน้บรรทกุ สิน้สดุการบรรทุก 

ความลกึเฉลีย่ของการขุด 

ความลกึเฉลีย่ของการขุด 

ระยะเอากระบะ 
(Bowl) ลง (sage) 

ระยะยก (age) กระบะ 
(Bowl) 
เวลาควบคุมกระบะ 
(Bowl) 
การควบคุมแขน 
Apron

ด าเนนิการอย่าง 
เหมาะสม 

ยก (age) กระบะ (Bowl) มากเกนิไป 

ดนิและทรายกองอยู่หนา้แขน Apron มากเกนิไป 

ความลกึของการขดุไม่สม ่าเสมอ 

เวลาเอากระบะ (Bowl) ลง (sage) เร็วเกนิไป 

เวลายก (age) กระบะ (Bowl) ชา้เกนิไป 

ระยะเอากระบะ (Bowl) ลง (sage) มากเกนิไป 

(TH)
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ความลกึของการขดุแตกตา่งกันไปขึน้อยูกั่บคณุสมบัตขิองดนิและระดับลาดเอยีง แตค่วรขดุใหต้ืน้เป็นระยะยาว ๆ 

ดว้ยความลกึเฉลีย่ในระดับทีไ่มท่ าใหล้อ้ยางลืน่ไถล 

นอกจากนี้ ควรท าการขดุและบรรทกุตามล าดับ (1) (2) (3) ดังทีแ่สดงในภาพที ่ 6-82 เพือ่ไมใ่หบ้รเิวณดนิทีข่ดุ

ขรุขระ 

b) งานขนยา้ย

การขนยา้ยใหย้กกระบะ (Bowl) ลงต ่าและด าเนนิการดว้ยความเร็วสงูเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ ดังนัน้สิง่ส าคัญ คอืการ

เตรยีมเสน้ทางขนยา้ยโดยใชร้ถเกลีย่ดนิ ฯลฯ และรักษาพืน้ผวิทางใหม้สีภาพขรุขระและสงู ๆ ต า่ ๆ นอ้ย ๆ นอกจากนี้ 

ยังจ าเป็นตอ้งจัดเตรยีมความลาดเอยีงตามรัศมกีารหมนุดว้ย 

ใหจ้ัดตัง้การขนยา้ยบนสว่นทีเ่ป็นชัน้ดนิธรรมชาตใิหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ กรณีทีช่ัน้ดนิธรรมชาตอิอ่นนุม่

ก็จ าเป็นตอ้งเตมิกอ้นกรวดหรอืทรายลงบนพืน้ผวิทาง 

นอกจากนี้ ยังจ าเป็นตอ้งท าใหท้างวิง่ระบายน ้าไดด้ ีและกรณีมฝีุ่ นมาก ตอ้งพรมน ้าดว้ย 

c) งานโรยดนิ (โรยซอ้น)

ก. โรยซอ้นตามระดับความสงูทีก่ าหนดโดยปรับระดับความสงูของกระบะ (Bowl) 

ข. อยา่โรยซอ้นทัง้หมดในครัง้เดยีว แตโ่รยซอ้นจากจุดทีต่ ่าใหไ้ดต้ามความหนาทีก่ าหนดไปตามล าดับเพือ่ใหบ้รเิวณ

คันดนิ (morido) เรยีบและกวา้งขึน้ (ดภูาพที ่6-83) 

ภาพที ่6-82 ตัวอย่างล าดับการขดุ 

ภาพที ่6-83 ตัวอย่างงานโรยซอ้น 

(TH)
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6.3.3. รถขดู (รถขดูแบบลากจูง) (คูม่อืหนา้ที ่150) 

เนื่องจากหลักพืน้ฐานในการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้งกับการวิง่เหมอืนกับรถดันดนิในขอ้ 6.1.1 ดังนัน้ขอใหป้ฏบัิตติามกรณี

ในยอ่หนา้ "1 หลักพืน้ฐานในการควบคมุ ใน 6.1.1 รถดันดนิ" 

ใหท้ าการยก (age) - เอาลง (sage) กระบะ (Bowl), ยก (age) - เอาลง (sage) แขน Apron และผลัก Ejector ออก

โดยใชอ้ปุกรณ์ควบคมุเครือ่งจักรการท างานของรถดันดนิ 

a. ในงานขดุและบรรทกุดว้ยรถขดู จะมขีอ้ควรระวังในการระบายน ้า ฯลฯ เชน่เดยีวกับงานขดุและงานดันดนิของรถดัน

ดนิ เนื่องจากมกีารใชด้นิทีข่ดุกับคันดนิ (morido) ฯลฯ 

b. ส าหรับสภาพดนิทีส่ามารถวิง่ไดข้องรถขดู กรณีทีเ่ป็นรถขดูแบบลากจูงทีไ่มเ่กนิระดับ 9 ลกูบาศกเ์มตร กลา่วกันวา่มี

คา่ดัชน ีCone Index เป็น 7-10 ซึง่ถอืวา่ตอ้งการสภาพดนิทีค่อ่นขา้งดเีมือ่เทยีบกับคา่ดัชนี Cone Index เป็น 5-7 ที่

รถดันดนิสามารถวิง่ได ้

ดังนัน้จงึจ าเป็นตอ้งค านงึถงึความสามารถในการระบายน ้า ฯลฯ ของเสน้ทางวิง่เสมอ (รวมถงึการขดุ การขนดนิ

และการโรย) และคอยดแูลไซตก์อ่สรา้งทีท่ างานใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ ี

c. ในงานขดุและงานบรรทกุ ใหย้ก (age) แขน Apron ใหเ้พยีงพอ (ประมาณ 15-30 เซนตเิมตร) ดงึ Ejector

(Tailgate) ไปจนถงึสว่นทา้ยสดุ และเอากระบะ (Bowl) ลง (sage) แลว้ขดูผวิดนิไปในขณะวิง่แลว้บรรทกุ 

d. ขณะขดุหรอืบรรทกุ ใหเ้อากระบะ (Bowl) ลง (sage) ในระดับทีต่นีตะขาบของรถแทรกเตอรจ์ะไมห่ยดุหรอืลืน่ไถล

e. ใชค้วามเร็วในการวิง่ต ่าและบรรทกุใหเ้ต็มปรมิาตรความจุของกระบะ (Bowl)

f. คอ่ย ๆ เอากระบะ (Bowl) ลง (sage) โดยใหค้มมดีคอ่ย ๆ กนิพืน้ดนิ

g. เมือ่เกลีย่ดนิ หากท างานโดยจัดต าแหน่งรถแทรกเตอรแ์ละรถขดูใหเ้ป็นแนวเสน้ตรงเดยีวกันและอาศัยระดับลาด

เอยีงลงมุง่ไปทางจุดหมายปลายทางการขนยา้ย จะสามารถเพิม่ความเร็วในการท างานได ้

h. ความลกึของการขดุแตกตา่งกันไปขึน้อยูกั่บคณุสมบัตขิองดนิและระดับลาดเอยีง แตค่วรขดุใหต้ืน้เป็นระยะยาว ๆ

ดว้ยความลกึในระดับทีไ่มท่ าใหช้ว่งลา่งลืน่ไถล 

i. ขอบสองขา้งของร่องทีเ่กดิจากการขดุจะเป็นแนวคนัดนิ ใหท้ าการเกลีย่ออกเมือ่เขา้สูก่ารท างานขัน้ตอ่ไป

ภาพถา่ยที ่6-1 ตัวอยา่งอปุกรณ์ควบคมุของรถดันดนิ 

(TH)
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j. ตอ้งรักษากระบะ (Bowl) ใหอ้ยูใ่นแนวราบอยูเ่สมอในระหวา่งการท างาน เมือ่ผวิดนิอยูใ่นแนวราบ แตม่กีารบรรทกุดนิ

เทกองไปดา้นใดดา้นหนึง่ จ าเป็นตอ้งตรวจสอบความดันลมลอ้ยางซา้ยและขวา 

 

6.4. การจัดการเครือ่งขนยา้ยหนิและการท างานทีป่ลอดภัย (คูม่อืหนา้ที ่154) 

6.4.1. เครือ่งขนยา้ยหนิแบบตนีตะขาบ (คูม่อืหนา้ที ่154) 

เครือ่งขนยา้ยหนิแบบตนีตะขาบสว่นใหญจ่ะเป็นรถตักและรถตักแบบขดูขนาดใหญ ่ แตร่ถตักจะเหมอืนกับทีไ่ดก้ลา่ว

ไปแลว้ ในทีน่ีจ้งึขออธบิายถงึรถตักแบบขดู 

1 ... หลักพืน้ฐานในการควบคมุ 

หลักพืน้ฐานในการควบคมุของรถตักแบบขดู ไดแ้ก ่ การยกบมูขึน้-ลง การยกอารม์ขึน้-ลง การยดึ-ตักบุง้กี ้ และการ

หมนุจิ๊บ (jibu) นอกจากนีย้ังมกีารยกสายพานขึน้-ลง และการหมนุสายพานเดนิหนา้และถอยหลัง และมเีครือ่งรุน่ทีย่ดื

หดความกวา้งของแทน่บรรทกุไดด้ว้ย 

ภาพที ่6-86 เป็นตวัอยา่งอปุกรณ์ควบคมุในอปุกรณ์การท างานของรถตักแบบขดู 

ภาพถา่ยที ่6-6 สภาพการท างานของรถขดูแบบลากจูง 

ภาพที ่6-66 ตัวอย่างอปุกรณ์ควบคมุของรถตักแบบขดู 

ควบคุมอารม์และการหมุน 

ควบคุมการตัง้บุง้กีแ๋ละ 

ยกสายพานขึน้ลง 

ควบคุมตนีตะขาบ (ซา้ย) 

ควบคุมตนีตะขาบ (ขวา) 

ควบคุมบูมและบุง้กี ๋

ทีน่ั่งคนขับ 

ควบคุมการท างานของสายพาน 

อนิเตอรล์็อกไฮดรอลกิ 

(TH)
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(1) ส าหรับการควบคมุการหมนุของบมู อารม์ บุง้กี ๋และจิ๊บ (jibu) ใหท้ าตามกรณียอ่หนา้ "1 หลักพืน้ฐานในการควบคมุ

6.2.1 หลักพืน้ฐานในการควบคมุรถขดุไฮดรอลกิ (รถแบคโฮ)" 

(2) อปุกรณ์ควบคมุสายพานจะมกีารควบคมุคันโยกมอเตอรข์ับเคลือ่นสายพานโดยแยกใชง้านตามต าแหน่งตอ่ไปนี้

- "หนา้" ... สายพานหมนุเดนิหนา้

- "กลาง" ... สายพานหยดุ

- "หลงั" ... สายพานหมนุถอยหลัง

(3) อปุกรณ์ควบคมุสายพานขึน้ลงจะมกีารควบคมุคันโยกสายพานโดยแยกใชง้านตามต าแหน่งตอ่ไปนี้

- "ดา้นหนา้" ... ตวัยกสายพานต ่าลง

- "เป็นกลาง" ... ตวัยกสายพานรักษาต าแหน่งปัจจุบันไว ้

- "หลัง" ... ตวัยกสายพานสงูขึน้

6.5. การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (คูม่อืหนา้ที ่157) 

6.5.1. การขนถา่ย (คูม่อืหนา้ที ่157) 

กรณีบรรทกุเครือ่งจักรกอ่สรา้งขึน้หรอืลงรถพ่วง ฯลฯ ขอ้ควรระวังมดีังตอ่ไปนี้ 

1 ... สิง่ทีค่วรระวังโดยทั่วไป 

(1) กรณีขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งโดยบรรทกุบนรถพ่วงหรอืรถบรรทกุ ฯลฯ 

ควรใชร้ถส าหรับขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งโดยเฉพาะ 

(2) เมือ่ท าการขนยา้ย ควรระวังอยา่ใหเ้กนิคา่ตัวเลขตอ่ไปนี้ซ ึง่ระบไุวใ้นค าสัง่ควบคมุยานพาหนะ

- กวา้ง………… ไมเ่กนิ 2.5 เมตร 

- มวลรวม…… ไมเ่กนิ 20 ตนั

- ภาระน ้าหนักเพลา ………… ไมเ่กนิ 10 ตนั

- ภาระน ้าหนักลอ้…… ไมเ่กนิ 5 ตัน 

- ความสงู……… ไมเ่กนิ 3.8 เมตร 

- ความยาว………ไมเ่กนิ 12 เมตร 

- รัศมกีารหมนุต ่าสดุ…… ไมเ่กนิ 12 เมตร 

* เครือ่งจักรทีม่มคีา่สงูกวา่คา่ขา้งตน้เรยีกวา่ยานพาหนะชนดิพเิศษ โดยหลกัเกณฑท์ั่วไปแลว้ จะไมส่ามารถขับขี่

บนถนนได ้อยา่งไรกต็าม กรณีหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งขับขีย่านพาหนะชนดิพเิศษทีม่คีา่เกนิขดีจ ากดัทีก่ าหนดน้ี 

จะอนุญาตใหว้ิง่บนถนนไดก้ต็อ่เมือ่ไดย้ืน่ขออนุญาตใชร้ถชนดิพเิศษผา่นทางตอ่หน่วยงานทีด่แูลถนน และไดรั้บ

อนุญาตแลว้ 

(3) การขนถา่ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งทีจ่ะขนยา้ย ใหก้ าหนดผูค้วบคมุงาน และใหด้ าเนนิการภายใตค้ าสัง่ของผู ้

ควบคมุงานดังกลา่ว 

(4) โดยหลักเกณฑท์ัว่ไปแลว้ สถานทีส่ าหรับการขนถา่ยควรเป็นฐานดนิทีร่าบเรยีบและแข็งแรง และยานพาหนะ

ส าหรับขนสง่โดยเฉพาะ ฯลฯ ตอ้งใสเ่บรกมอืและใสท่ีห่า้มลอ้ทีล่อ้ยาง 

(TH)
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(5) ใชอ้ปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนั (กระดานพาด) ทีพ่าดกับกระบะบรรทกุของรถ ฯลฯ ทีม่คีวามแข็งแรงเพยีงพอ

กับมวลของเครือ่งจกัรกอ่สรา้งทีบ่รรทกุขึน้หรอืบรรทกุลง และใชอ้ปุกรณ์ปีนตดิตะขอ Claw เพือ่ไมใ่หอ้ปุกรณ์

ส าหรับไตค่วามชนัหลดุออกจากกระบะบรรทกุเน่ืองจากการหมนุของตนีตะขาบ (ลอ้ยาง) (ดภูาพที ่ 6-87 และ

ตารางที ่6-7) 

(6) กรณีขนถา่ยโดยใชคั้นดนิ (morido) ใหด้ าเนนิการดังตอ่ไปนี้

a. ความกวา้งของคนัดนิ (morido) ตอ้งกวา้งเพยีงพอโดยค านงึถงึความกวา้งของตวัเครือ่งจักรกอ่สรา้ง

b. ระดับลาดเอยีงของคนัดนิ (morido) ควรชนันอ้ยทีส่ดุ

c. บดอัดคันดนิ (morido) ใหแ้น่นเพือ่ไมใ่หพ้ืน้สโลป (nori men) ยบุตัวลงมาในระหวา่งการบรรทกุเครือ่งจักรกอ่สรา้ง

จนท าใหเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งพลกิคว ่า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ควรระวังป้องกันการถลม่ของไหลส่โลป และเสรมิความ

แข็งแรงดว้ยการปักเสาเข็ม ฯลฯ ตามความจ าเป็น

d. ท าใหค้วามสงูของคนัดนิ (morido) เทา่กับความสงูของกระบะบรรทกุของรถพ่วง

2 ... งานขนถา่ยไปยังรถพ่วง ฯลฯ 

กรณีบรรทกุขึน้หรอืบรรทกุลงโดยใชอ้ปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนั ใหด้ าเนนิการดังตอ่ไปนี ้

(1) ประชมุนัดหมายทกุคนในเรือ่งวธิ ีขัน้ตอน ฯลฯ ของงานบรรทกุเครือ่งขึน้

(2) ใหต้รวจสอบคลัตช ์เบรก ฯลฯ ของเครือ่งจักรทีจ่ะบรรทกุขึน้และเครือ่งจักรทีใ่ช ้

(3) ใหร้ถพ่วง ฯลฯ จอดทีต่ าแหน่งบรรทกุ ใสเ่บรก และใสท่ีห่า้มลอ้ทีล่อ้ยาง (ระวังเรือ่งแนวราบของฐานดนิ)

(4) ยดึอปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนัเขา้กับกระบะบรรทกุใหแ้น่นหนาเพือ่ไมใ่หห้ลดุออก และตัง้มมุการไตไ่มเ่กนิ 15 

องศา (ดภูาพที ่6-88) 

ตารางที ่6-7 ตัวอย่างความสัมพันธร์ะหวา่งมวลของเครือ่งจักรบรรทกุและอปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนั 

ภาพที ่6-87 ตัวอย่างอปุกรณ์ปีนตดิเขีย้ว 

ภาพที ่6-88 ตัวอย่างการใชอ้ปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนั 

มวลของเครือ่งจักรบรรทุก 

(ตัน) 

จ านวนอปุกรณ์ส าหรับไต่ความชันทีใ่ช ้

วัสดุ 

โลหะผสมอลูมเินียม 

โลหะผสมอลูมเินียม 

โลหะผสมอลูมเินียม 

จ านวนแผ่น 

ขนาดรูปร่าง 

ยาว x สงู x กวา้ง (มม.) 

กระบะบรรทุกของรถพ่วง 

อปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชัน 

ไม่เกนิ 

15 องศา 

(TH)
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(5) จัดเรยีงใหเ้สน้กึง่กลางของกระบะบรรทกุของรถกับเครือ่งจักรกอ่สรา้งทีจ่ะบรรทกุ และเสน้กึง่กลางของอปุกรณ์

ส าหรับไตค่วามชนักับตนีตะขาบ (ลอ้ยาง) ตรงกัน (ดภูาพที ่6-89) 

(6) เมือ่บรรทกุ ใหต้รวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไมม่คีนอยูร่อบ ๆ และใชม้าตรการป้องกันโดยหา้มผูอ้ืน่ไมใ่หเ้ขา้มาได ้

(7) วิง่ดว้ยความเร็วต า่และท าตามการใหส้ญัญาณของผูบ้อกทาง ใหห้ยดุกอ่นหนึง่จังหวะตรงกอ่นหนา้อปุกรณ์ส าหรบั

ไตค่วามชนัประมาณ 1 เมตร และท าการตรวจสอบในขอ้ (5) อกีครัง้ 

(8) ขณะก าลังปีนขึน้อปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนั ใหปี้นรวดเดยีวดว้ยความเร็วต า่โดยไมบั่งคับเลีย้ว (เมือ่จ าเป็นตอ้ง

บังคับเลีย้ว ใหล้งมาทีพ่ืน้ดนิกอ่นหนึง่จังหวะแลว้คอ่ยปรับทศิทางใหม่) 

(9) สว่นหนา้ของตนีตะขาบ (ลอ้ยาง) จะลอยขึน้แลว้สมัผัสลงบนพืน้กระบะบรรทกุ ณ จดุทีปี่นจนสดุอปุกรณ์ส าหรับไต่

ความชนั ใหข้ับขีด่ว้ยความระมัดระวังใหส้มัผัสลงพืน้กระบะบรรทกุเบา ๆ เนื่องจากเครือ่งจักรบรรทกุจะสัน่ขึน้ลงไดง่้าย 

(10) ใหค้อ่ย ๆ วิง่โดยใชแ้ทน่รองลอ้ (Foot stall) เมือ่กระบะบรรทกุของรถพ่วงตา่งระดับมาก (ดภูาพที ่6-90)

(11) ตรวจสอบวา่เครือ่งจักรทีบ่รรทกุไมโ่ผลพ่น้ความกวา้งฐานรับหน ้าหนักของรถพ่วง

(12) หยดุในต าแหน่งทีก่ าหนดไวส้ าหรับกระบะบรรทกุ แลว้ใสเ่บรกและล็อก

(13) เมือ่หมนุรถขดุไฮดรอลกิ ฯลฯ บนกระบะบรรทกุ ใหต้รวจสอบความปลอดภัยโดยรอบ และใชม้าตรการป้องกันทีใ่ช ้

ความลาดเอยีงของกระบะบรรทกุ เพือ่ไมใ่หร้ถขดุไฮดรอลกิ ฯลฯ ลืน่ไถลตกลงไป โดยท าการเอยีงกระบะบรรทกุดว้ย

การหมนุ  และหลังจากหมนุแลว้ ใหใ้สล็่อคหา้มหมนุแลว้ดับเครือ่งยนต ์

(14) กรณีบรรทกุเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) ขนาดใหญโ่ดยถอดอปุกรณ์การท างานออก ตอ้งถอดตวั

ถว่งน ้าหนักออกดว้ย 

ภาพที ่6-89 ต าแหน่งการบรรทกุ 

ภาพที ่6-90 ตัวอย่างการใชง้านแทน่รองลอ้ (Foot stall) 

ตรกลางของกระบะบรรทุกของรถกับเสน้กึง่กลางของ
เครือ่งจักรทีจ่ะบรรทุก 

กระบะบรรทุก
ของรถ 

กึง่กลางของอุปกรณส์ าหรับไต่ความชันกับเสน้
กึง่กลางของตนีตะขาบ 

อุปกรณ์ส าหรับ
ไต่ความชัน 

ตนีตะขาบ 

แท่นรองลอ้ (Foot stall) 

(TH)
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3 ... การยดึเครือ่งหลังบรรทกุขึน้รถพ่วง ฯลฯ 

(1) ตรวจสอบวา่ไดบ้รรทกุเครือ่งขึน้ถกูตอ้งตรงตามต าแหน่งทีก่ าหนดไวบ้นรถพ่วง ฯลฯ หรอืไม ่ และรถพ่วง ฯลฯ

เอยีงหรอืไม ่

(2) หลังจากตรวจสอบไมพ่บสิง่ผดิปกตบินรถพ่วง ฯลฯ แลว้ ใหย้ดึเครือ่งจักรกอ่สรา้งเขา้กับรถพ่วง ฯลฯ ใหแ้นน่ดว้ยที่

หา้มลอ้ โซ ่ เชอืกสลงิ ฯลฯ เนื่องจากเครือ่งจักรกอ่สรา้งอาจขยับเคลือ่นทีไ่ดจ้ากการสัน่สะเทอืนระหวา่งการขนสง่ (ดู

ภาพที ่6-91) 

(3) ส าหรับเครือ่งจักรขดุประเภทรถขดุ (shoberu) ใหล้ดระดับอปุกรณ์การท างานลงต ่า เชน่ บมู อารม์ ฯลฯ

เพือ่ไมใ่หส้งูเกนิขดีจ ากัดความสงู และลดบุง้กี ๋ฯลฯ ลงมาแลว้ยดึเขา้กับพืน้ของรถพ่วง ฯลฯ 

(4) ส าหรับเครือ่งจักรทีบ่รรทกุขึน้แลว้ ใหใ้สเ่บรกและล็อกทกุจุด ดับเครือ่งยนตข์องเครือ่งจักร ปิดสวติชเ์ครือ่ง แลว้ตัง้

คลัตชห์ลักไปทีต่ าแหน่ง “ON” และตัง้คนัเกยีรไ์ปทีต่ าแหน่ง “ระดับความเร็วต า่” และตัง้คันโยกเชือ้เพลงิไปทีต่ าแหน่ง 

“เปิดเต็มที”่ 

(5) ตรวจสอบสภาพการบรรทกุและสภาพการยดึเครือ่งวา่เรยีบรอ้ยดหีรอืไม่

6.5.2. กรณีขนยา้ยโดยขับไปเอง (คูม่อืหนา้ที ่161) 

กรณีเป็นเหตสุดุวสิยัตอ้งขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งโดยขับไปเอง จะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง

เคร่งครัด เชน่ กฎหมายจราจร กฎหมายรถบรรทกุทางบก ค าสัง่ควบคมุยานพาหนะ ฯลฯ โดยระมัดระวังเป็นพเิศษในสิง่

ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่ว ิง่ไปบนทางทีม่พีืน้ผวิทางออ่นนุม่ ใหค้อยระวังการยบุตัวของไหลท่าง

(2) เมือ่ผา่นทางขา้มทางรถไฟไรค้นควบคมุหรอืจุดทีห่นา้กวา้งแคบ ใหห้ยดุกอ่นหนา้หนึง่จังหวะ และตรวจสอบวา่

ปลอดภัยแลว้จงึคอ่ยเคลือ่นผา่นไป หา้มฝืนเคลือ่นผา่นไปอยา่งเด็ดขาด 

(3) เมือ่เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) ผา่นใตร้ะบบวางสายไฟฟ้าเหนือทางรถไฟ สายไฟฟ้า คานสะพาน

ฯลฯ ใหต้รวจสอบยนืยนัระยะหา่งอยา่งรอบคอบวา่ปลายบมูไมไ่ดไ้ปสมัผัสโดน 

ภาพที ่6-91 ตัวอย่างการยดึเขา้กับรถพ่วง 

สาย (housu) 
ไฮดรอลกิ 

ทีห่า้มลอ้ เชอืกสลงิ

วัสดุป้องกนัเวลา
ยกดว้ยสลงิ

 (ate mono) 
(อุปกรณ์รองรับที่
มคีวามนิม่
(yawara)) 

เชอืกสลงิ

ทีห่า้มลอ้
บล็อกคัน
โยก 

ไมห้มอน 

บล็อกคัน
โยก 

วัสดุป้องกนัเวลายก
ดว้ยสลงิ (ate mono) 
(อุปกรณ์รองรับทีม่ี
ความนิม่ (yawara)) 

ทีห่า้มลอ้เชอืกสลงิ

เชอืกสลงิ

โครงรูปตัว U ของใบมดี (ใบมดีตักดนิ) 

(TH)
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6.6. การตดิตัง้และการถอดอปุกรณ์การท างาน (คูม่อืหนา้ที ่162) 

เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดอปุกรณ์การท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้ง ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษมดีังตอ่ไปนี้ 

(1) ท างานภายใตค้ าสัง่โดยตรงของผูค้วบคมุงานทีม่ปีระสบการณ์ซึง่เชีย่วชาญในงานตดิตัง้และถอดอปุกรณ์การ

ท างานเป็นอยา่งด ี

(2) ตดิตัง้และถอดอปุกรณ์การท างานตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้านของเครือ่งจกัรกอ่สรา้ง ฯลฯ

(3) ใชเ้สาค ้านริภัย เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ เพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ารม์ บมู ฯลฯ ลดระดับตกลงมาหรอืลม้ลง

(4) ตดิตัง้หรอืถอดอปุกรณ์การท างานทีม่นี ้าหนักโดยใชป้ั้นจั่นแบบเคลือ่นที ่ ฯลฯ ในขัน้ตอนนี ้ ใหร้ะวังขอเกีย่ว

(tamagake) ของอปุกรณ์การท างาน และใหด้ าเนนิการยดึถอดสลงิ (tamagake) โดยผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม 

(5) ใหข้ันโบลตใ์หแ้น่นโดยอยา่ใหม้กีารขนัโบลตไ์มค่รบ

(6) ยดึเชอืกสลงิใหแ้นน่หนาโดยใชช้ ิน้สว่นยดึเฉพาะ เชน่ คลปิ ฯลฯ

(การท างานกบัปั้นจั่นและขอเกีย่ว (tamagake) จ าเป็นตอ้งมคีณุสมบตัติา่งหาก) 

คณุสมบตักิารขับขีเ่ครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (ส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทกุ 

และส าหรับการขดุ) ไมส่ามารถใชท้ างานปั้นจ่ันและขอเกีย่ว (tamagake) ได ้ ดังนัน้จงึจ าเป็นตอ้งมคีณุสมบตัิ

ของป้ันจั่นแบบเคลือ่นที ่ฯลฯ ตา่งหากดว้ย 

(TH)
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7. การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

สิง่ส าคญัในการใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งอยา่งปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ คอืตอ้งใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งทีไ่ดรั้บ

การเตรยีมความพรอ้มเป็นอยา่งด ีส าหรับการตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มของเครือ่งจักรกอ่สรา้งนัน้ นอกจาก

การตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken) ทีร่ะบใุนคูม่อืการใชง้านเครือ่งจักรแลว้ ยังจ าเป็นตอ้งด าเนนิการ

ตรวจสอบในกรณีทีรู่ส้กึผดิปกตใินระหวา่งการท างานดว้ย กฎหมายฯ ไดก้ าหนดวา่เครือ่งจักรกอ่สรา้งตอ้งไดรั้บ

การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นการเฉพาะปีละ 1 ครัง้ การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu kensa) เดอืน

ละ 1 ครัง้ และการตรวจสอบกอ่นเริม่งาน โดยก าหนดคณุสมบัตขิองผูต้รวจสอบ ระยะเวลาจดัเก็บตารางตรวจสอบ 

และการตดิเครือ่งหมายผา่นการตรวจสอบแลว้ไวด้ังตอ่ไปนี้ 

ตารางที ่7-1 กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมวดหมู่การตรวจสอบ บทบัญญัต ิ บุคคล / คุณสมบัตทิีจ่ะด าเนนิการ ระยะเวลาการเก็บรักษาตารางตรวจสอบ ฯลฯ 

การตรวจสอบกอ่นเริม่งาน 

การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็น
ประจ า (teiki jishu kensa) 

(เดอืนละ 1 ครัง้) 

การตรวจสอบดว้ยตนเอง
กรณีพเิศษ 
(ปีละ 1 ครัง้) 

ขอ้บังคับความปลอดภัยและ
อาชวีอนามัยแรงงาน 

มาตรา 170 
มาตรา 171 

ขอ้บังคับความปลอดภัยแ
ละอาชวีอนามัยแรงงาน 

มาตรา 168 
มาตรา 168 
มาตรา 171 

ขอ้บังคับความปลอดภัยและ
อาชวีอนามัยแรงงาน  

มาตรา 167 
มาตรา 169 
มาตรา 171-2 
มาตรา 171 

ผูข้ับขี ่

บุคคลทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้จาก
ผูป้ระกอบการ (ผูค้วบคุมความ
ปลอดภัย) 

ผูต้รวจสอบภายในบรษัิท 
ผูต้รวจสอบจากบรษัิทตรวจสอบ 

* จัดเก็บตารางตรวจสอบในระหว่างทีก่ าลังใชง้าน
เครือ่งจักร 

จัดเก็บตารางตรวจสอบเป็นเวลา 3 ปี 

จัดเก็บตารางตรวจสอบเป็นเวลา 3 ปี 
(ตดิเครือ่งหมายผ่านการตรวจสอบแลว้) 

* แมว้า่จะไม่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายฯ แตค่วรจัดเก็บผลการตรวจสอบในระหวา่งทีก่ าลังใชง้านเครือ่งจักร

(TH)
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7.1. สิง่ทีค่วรระวังโดยทั่วไปส าหรบัการตรวจสอบและบ ารุงรักษา (คูม่อืหนา้ที ่163) 

(1) เมือ่ตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มทีไ่ซตก์อ่สรา้ง ใหด้ าเนนิการโดยจอดเครือ่งจกัรกอ่สรา้งบนพืน้ดนิในแนวราบ

ทีป่ลอดภัย เมือ่หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีต่อ้งด าเนนิการบนพืน้ทีล่าดชนั ใหใ้ชท้ีห่า้มลอ้ตรงชว่งลา่งของเครือ่งจักรใหแ้นน่หนา 

(2) ใสค่ลัตช ์ใสเ่บรก ล็อคหา้มหมนุ และล็อกนริภัยชนดิตา่ง ๆ ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งเสมอ

(3) ลดระดับอปุกรณ์การท างาน (อปุกรณ์ตอ่พ่วง) เชน่ ใบมดี บุง้กี ๋ฯลฯ ใหว้างอยูบ่นพืน้ดนิเสมอ กรณีหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

ทีจ่ะตอ้งยกใบมดี บุง้กี ๋ ฯลฯ ขึน้เพือ่ตรวจสอบหรอืซอ่มแซมดา้นลา่ง ใหใ้ชเ้สาค า้นริภยัหรอืเซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ เพือ่

ป้องกันไมใ่หอ้ปุกรณ์การท างานหลน่ลงมาโดยไมค่าดคดิ 

(4) ด าเนนิการซอ่มแซมเครือ่งจักรกอ่สรา้งภายใตค้ าสัง่ของผูค้วบคมุงาน

(5) ด าเนนิการตรวจสอบและตรวจสอบดว้ยตัวเองตามตารางตรวจสอบหรอืใบตรวจเช็กส าหรับตรวจสอบ และ

จ าเป็นตอ้งบันทกึและจัดเก็บผลการตรวจสอบดังกลา่วไว ้

(6) หา้มบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปในสถานทีท่ างานตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้ม

 

7.2. แนวทางการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken) (คูม่อืหนา้ที ่164) 

1 ... กอ่นสตารท์เครือ่งยนต ์

ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนี้เป็นพเิศษกอ่นสตารท์เครือ่งยนต ์

(1) การตรวจสอบการรัว่ไหลของน ้าและน ้ามัน

ตรวจสอบตัวรถโดยรอบวา่ไมม่รี่องรอยน ้าหรอืน ้ามันรั่วลงพืน้ดนิ และไมม่กีารรัว่ไหลจากทอ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ใหต้รวจสอบการรัว่ไหลจากตะเข็บสาย (housu) แรงดันสงู กระบอกสบูไฮดรอลกิ บรเิวณรอบหมอ้น ้า ฯลฯ 

ภาพที ่7-1 ประเด็นทีค่วรค านงึถงึในการตรวจสอบ ฯลฯ 

ภาพที ่7-2 การหา้มเขา้ในขณะทีม่กีารตรวจสอบ ฯลฯ 

(TH)
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(2) การตรวจสอบและการเตมิน ้าหลอ่เยน็

เปิดฝาหมอ้น ้าและตรวจสอบวา่มนี ้าเต็มถงึปากหมอ้น ้าหรอืไม ่เมือ่เตมิน ้าใสห่มอ้น ้า ใหค้อ่ย ๆ เตมิทลีะนอ้ย หากเตมิ

รวดเดยีว อากาศทีอ่ยูด่า้นในจะไมถ่กูดันออกจนหมด ท าใหเ้ตมิไดย้าก 

เมือ่หมอ้น ้ารอ้น หากเปิดฝากะทันหนั น ้ารอ้นอาจพุ่งออกมาท าใหเ้กดิแผลไฟไหมไ้ด ้ ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของหมอ้น ้าแบบทีม่แีรงดัน สิง่ส าคัญ คอืตอ้งเปิดกอ๊ก Level (หรอืคลายฝา) เพือ่ลดแรงดนั

กอ่น จากนัน้จงึคอ่ยถอดฝาออกเพือ่ป้องกันอันตราย 

และส าหรับสารกันเยอืกแข็ง ความสมัพันธร์ะหวา่งอัตราสว่นการเจอืจางและอณุหภมูทิีไ่มแ่ข็งตัวจะแตกตา่งกันไป

ตามประเภทของสารกนัเยอืกแข็ง จงึจ าเป็นตอ้งรักษาอัตราสว่นการเจอืจางใหถ้กูตอ้งตามชนดิของสารกันเยอืกแข็งนัน้ 

ๆ 

(3) การตรวจสอบและการเตมิปรมิาณน ้ามันในแตล่ะสว่น

ในการวัดปรมิาณน ้ามันในแตล่ะสว่น ใหว้างเครือ่งจักรในแนวราบ และตรวจสอบดว้ยเกจวัดระดับน ้ามัน ฯลฯวา่ มี

ปรมิาณน ้ามนัอยูถ่งึระดับทีก่ าหนดหรอืไม ่

a) การตรวจสอบและการเตมิปรมิาณน ้ามนัในถังน ้ามันไฮดรอลกิ

หากน ้ามนัในถังน ้ามนัไฮดรอลกิมปีรมิาณนอ้ยกวา่ปรมิาณทีก่ าหนด อณุหภมูนิ ้ามันจะสงูขึน้ผดิปกต ิ และเสือ่มสภาพ

อยา่งรวดเร็วหรอืมอีากาศเขา้ ซึง่อาจสง่ผลเสยีตอ่เครือ่งจกัร และเนื่องจากระดับน ้ามันภายในถังจะขึน้ลงอยูต่ลอดเวลา

ในระหวา่งการท างาน ดังนัน้หากเตมิน ้ามันมากเกนิไป ถังอาจโป่งบวมผดิปกตแิละไดร้ับความเสยีหายได ้

และเมือ่น ้ามนัไฮดรอลกิยังรอ้นอยู ่ หากถอดฝาออก น ้ามนัอาจพุ่งออกมากท าใหเ้กดิแผลไฟไหมไ้ด ้ ดังนัน้จงึตอ้ง

ระมัดระวัง ลักษณะและกลิน่ของน ้ามันไฮดรอลกิอาจเปลีย่นไปเนื่องจากสารทีม่กีารออกซไิดซส์งูหรอืน ้า ฯลฯ ซึง่ตอ้ง

ใชค้วามช านาญในการตัดสนิใจ ดังนัน้ควรเปลีย่นน ้ามนัใหมเ่มือ่ถงึเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้าน อยา่งไรก็ตาม ให ้

เปลีย่นน ้ามนัทนัททีีเ่ห็นลักษณะน ้ามันตามทีป่รากฏในตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที ่7-2 วธิปีระเมนิน ้ามันไฮดรอลกิจากลักษณะภายนอก 

ลักษณะภายนอก กลิน่ สาเหต ุ

เปลีย่นเป็นสขีาวขุน่ ด ี มนี ้าผสมอยู ่

เปลีย่นเป็นสนี ้าตาลด า กลิน่เหม็น เสือ่มสภาพ 

มจุีดด าเล็ก ๆ ด ี มสีิง่แปลกปลอมผสมอยู ่

เกดิฟองอากาศ - มจีาระบผีสมอยู่

(TH)
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b) ทา่ในขณะตรวจสอบหรอืเตมิน ้ามนัในถังน ้ามันไฮดรอลกิ

ส าหรับรถขดุบุง้กีล๋าก ใหต้รวจสอบและเตมิปรมิาณน ้ามนัไฮดรอลกิโดยการจัดวางต าแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอปุกรณ์

การท างานใหอ้ยูใ่นทา่ทีก่ าหนด อยา่งเชน่ดังทีแ่สดงในภาพที ่ 7-3 เป็นตน้ หากไมจ่ัดวางต าแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งกับ

อปุกรณ์การท างานแลว้ จะไมส่ามารถวัดปรมิาณน ้ามันไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เนื่องจากการยดืหดของกระบอกสบูและการขึน้

ลงของระดับน ้ามนัในถังน ้ามันไฮดรอลกิ 

c) การตรวจสอบปรมิาณน ้ามนั เตมิและเปลีย่นน ้ามันเครือ่ง และจุดอืน่ ๆ ทีใ่ชน้ ้ามนัและไขมันทีแ่สดงในคูม่อืการใชง้าน

ของเครือ่งจักรกอ่สรา้ง 

ขณะเตมิน ้ามัน ไมว่า่น ้ามันใด ๆ ขอใหใ้ชน้ ้ามันตามทีร่ะบโุดยผูผ้ลติ และส าหรับน ้ามันทีม่นี ้ามนัประเภทอืน่ปนอยู ่หรอื

น ้ามันทีม่กีารออกซไิดซ ์หรอืขาดความหนืด ใหท้ าการเปลีย่นน ้ามนัเชน่เดยีวกับขอ้ a) 

d) การตรวจสอบน ้ามนัเบรก (ประเภทลอ้)

เมือ่น ้ามนัเบรกไมเ่พยีงพอ ใหเ้ตมิน ้ามันเบรกตามทีก่ าหนด

(4) การถา่ยน ้าในถังเชือ้เพลงิ

เตมิน ้ามนัเชือ้เพลงิหลังเสร็จงาน และถา่ยน ้าในถังเชือ้เพลงิออกกอ่นเริม่งาน ทัง้นี้เพือ่ท าใหน้ ้าและสิง่สกปรก

ตกตะกอนในชว่งกลางคนื 

(5) การตรวจสอบและปรับความตงึของสายพานพัดลม

ใชน้ิว้กดสว่นตรงกลางระหวา่งรอกพัดลมกับลกูรอกขอ้เหวีย่ง (สว่นตรงกลางของสายพานร่องว)ี และตรวจสอบวา่มี

ความหยอ่นอยูท่ีป่ระมาณ 10-15 มลิลเิมตรหรอืไม ่

และตรวจสอบดว้ยวา่สายพานร่องวไีมม่จีุดทีส่กึหรอหรอืเสยีหายอยา่งผดิปกตแิละลกูรอกไมไ่ดร้ับความเสยีหาย 

(6) การตรวจสอบความดันลม ฯลฯ ของลอ้ยาง (ประเภทลอ้)

วัดความดันลมลอ้ยางขณะลอ้ยางกอ่นการท างานทีย่ังเย็นอยู ่ และปรับความดันตามพืน้ผวิทางในการท างาน (ปรับ

ความดนัลมใหต้ า่กวา่มาตรฐานเล็กนอ้ยบนพืน้ดนิออ่นนุม่ และสงูกวา่เล็กนอ้ยบนพืน้แขง็) และปรับใหค้วามดันลมลอ้

ยางซา้ยขวาเทา่กัน 

นอกจากนัน้แลว้ ในขณะทีต่รวจสอบความดันลม ใหต้รวจสอบดว้ยวา่ลอ้ยางมรีอยขดีขว่นหรอืไม่ มเีศษโลหะเสยีบ

ตดิอยูห่รอืไม ่มกีารสกึหรอทีผ่ดิปกตหิรอืไม ่ฯลฯ 

ภาพที ่7-3 ตัวอย่างต าแหน่งการจัดวางขณะตรวจสอบและเตมิน ้ามัน 

ภาพที ่7-5 การตรวจสอบลอ้ยาง 

บูม 

อารม์ 

(TH)
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(7) การตรวจสอบความตงึของตนีตะขาบ

หากความตงึตนีตะขาบหยอ่นเกนิไป สลักและบชุจะสกึหรอเร็วขึน้ และหากตนีตะขาบตงึเกนิไป ก็จะเป็นสาเหตใุห ้

เกดิการช ารุดเสยีหายได ้ ควรปรับตนีตะขาบใหต้งึเล็กนอ้ยบนพืน้ผวิทางทีแ่ข็ง และหยอ่นเล็กนอ้ยบนพืน้ผวิทางทีอ่อ่น

นุ่ม 

(8) การตรวจสอบการหลวมของโบลตแ์ละน็อตแตล่ะสว่น

ใหต้รวจสอบดว้ยคอ้น ฯลฯ วา่โบลตแ์ละน็อตของแตล่ะสว่นหลวมหรอืไม ่ กรณีหลวม ก็ขนัอกีใหแ้น่น โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ ใหต้รวจสอบเครือ่งฟอกอากาศ ทอ่ไอดแีละทอ่ไอเสยี สว่นยดึทอ่ไอเสยี และสว่นชว่งลา่งดว้ยความระมัดระวัง

เป็นอยา่งด ี

(9) การตรวจสอบสายไฟขาด ลัดวงจร ขัว้หลวม ฯลฯ

ใหต้รวจสอบวา่ไมม่กีารขาดหรอืการลดัวงจรในสายไฟ

นอกจากนี้ ใหต้รวจสอบขัว้แบตเตอรีด่ว้ยวา่หลวมหรอืไม ่ ในขัน้ตอนนี ้ ใหต้รวจสอบของเหลวในแบตเตอรีด่ว้ย 

หากมไีมเ่พยีงพอ ก็ใหเ้ตมิน ้ากลั่น 

2 ... หลังสตารท์เครือ่งยนต ์

หลังจากสตารท์เครือ่งยนตแ์ลว้ ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนี้เป็นพเิศษ 

(1) การตรวจสอบการท างานของอปุกรณ์จ าพวกเครือ่งมอืวัดและคา่ทีอ่า่นได ้

หลังจากสตารท์เครือ่งยนตแ์ลว้ ใหเ้ดนิเบาและตรวจสอบการท างานของเครือ่งมอืวดัตา่ง ๆ  และสถานะของคา่ที่

อา่นได ้

(2) การตรวจสอบการรัว่ไหลของน ้า น ้ามัน และอากาศจากในแตล่ะสว่น

แมก้รณไีมม่กีารรัว่ไหลในขณะดับเครือ่งยนต ์แตห่ากสตารท์เครือ่งยนตก็์อาจมกีารรัว่ไหลเกดิขึน้ได ้

(3) สภาพเครือ่งยนต์

ใหเ้ดนิเบาต ่า เดนิเบาสงู หยดุการท างานทัง้หมด (Full stall) และปรับเปลีย่นความเร็วรอบ แลว้ตรวจสอบวา่สี

ของไอเสยี (ดตูารางที ่7-4) เสยีงของเครือ่งยนต ์กลิน่ของไอเสยี และการสัน่สะเทอืนมคีวามผดิปกตหิรอืไม ่

ภาพที่ 7-6 ประเด็นที่ควรค านึงถึงเม่ือซ่อมบ ารุง 

ตารางที ่7-4 สขีองไอเสยีและเกณฑป์ระเมนิ 

 เมือ่ซอ่มบ ารุงระบบไฟฟ้า
ใหถ้อดขัว้ (-)
ของแบตเตอรีอ่อกกอ่น

สไีอเสยี เกณฑป์ระเมนิ 

สดี า 

สเีหลอืงอ่อน 

สขีาว / สนี ้าเงนิ

สเีทา 

ไม่มสี ี

อากาศทีม่แีกส๊ผสมอยู่เขม้ขน้, การเผาไหมไ้ม่สมบูรณ ์

อากาศทีม่แีกส๊ผสมอยู่เบาบาง 

จังหวะเวลาเผาไหมข้องน ้ามันไม่ด ี

อากาศทีม่แีกส๊ผสมอยู่เขม้ขน้ รวมถงึน ้ามันเผาไหม ้

อากาศทีม่แีกส๊ผสมอยู่มคีวามเหมาะสม, การเผาไหมส้มบูรณ ์

(TH)
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(4) การตรวจสอบและการปรบัการดิน้ แรงควบคมุ Lever stroke และระดับการตัดของแป้นคลัตชห์ลักหรอืกา้นคลัตช์

หลัก 

ใหต้รวจสอบโดยลองขยับแป้นเหยยีบหรอืคนับังคับ 2-3 ครัง้ 

หากแผน่คลัตชส์กึหรอ คนับังคับจะดิน้นอ้ยลง และคลัตชจ์ะลืน่ขึน้ ดังนัน้จงึใหป้รับดว้ยสกรูปรับแตง่ (แตย่กเวน้กรณี

เครือ่งจักรกอ่สรา้งทีว่ ิง่ดว้ยไฮดรอลกิ) 

(5) การตรวจสอบอปุกรณ์การท างาน

ใหต้รวจสอบวา่ใบมดี อารม์ยก อารม์ บมู ฯลฯ เคลือ่นไหวไดร้าบรืน่หรอืไม ่ในขัน้ตอนนี้ ใหต้รวจสอบใหด้วีา่ไมม่ผีูค้น

หรอืสิง่กดีขวางอยูโ่ดยรอบ 

(6) การตรวจสอบสภาพการท างานของเบรกวิง่

ใหต้รวจสอบวา่แป้นเบรกมกีารดิน้มากหรอืไม ่ และเบรกอยูด่หีรอืไม ่ หากผา้เบรกสกึหรอ แป้นเหยยีบจะดิน้มากลง

หากเหยยีบไมล่กึ จะเบรกไมอ่ยู ่

(7) การตรวจสอบสภาพการท างานของคลัตชแ์ละเบรกส าหรับการเลีย้ว

ใหข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งใหว้ ิง่ แลว้ตรวจสอบระดับการตัดคลัตชส์ าหรับการเลีย้วทัง้ซา้ยขวา เมือ่เบรกไมค่อ่ยอยู่

ใหร้บีปรับเบรกโดยเร็ว 

(8) การตรวจสอบสภาพการท างานของเบรกส าหรับการหมนุ

ใหต้รวจสอบเบรกส าหรับการหมนุวา่เบรกอยูด่หีรอืไม่

3 ... หลังเสร็จงาน 

หลังเสร็จงานแลว้ ใหด้ าเนนิมาตรการตอ่ไปนี้โดยพเิศษ 

(1) การท าความสะอาดตวัเครือ่ง

หากมโีคลนหรอืน ้ามนัเป้ือนเกาะบนพืน้ แป้นเหยยีบ คนัโยก ฯลฯ จะท าใหง่้ายตอ่การลืน่ไถล จงึควรเช็ดออกให ้

สะอาด 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ใหล้า้งดนิและทรายออกจากสว่นตนีตะขาบ แลว้ท าความสะอาดขจัดสิง่สกปรกออกจาก

ตัวเครือ่ง 

ขณะลา้งน ้า ระวังอยา่ใหน้ ้าโดนสว่นประกอบไฟฟ้า 

ภาพที ่7-10 การปรับคลัตช ์

ภาพที ่7-11 การตรวจสอบการท างาน 

A: ความสงูในการตดิตัง้แป้นเหยยีบ 
B: ชอ่งว่างระหว่างพืน้ 
C: ชว่งดิน้ 

A-B-C: ระยะเหยยีบ

(TH)



98 

(2) การเตมิเชือ้เพลงิ

ใหดั้บเครือ่งยนตแ์ลว้เตมิเชือ้เพลงิ ระวังอยา่ใหเ้ศษหรอืน ้าผสมปนเขา้ไปขณะเตมิเชือ้เพลงิ

(3) การจัดเก็บตวัเครือ่ง

a. สถานทีจ่อดรถตอ้งเป็นสถานทีร่าบ และเป็นสถานทีท่ีก่ าหนดทีไ่มม่หีนิถลม่ น ้าทว่ม ดนิถลม่ ฯลฯ

b. คลมุดว้ยผา้ใบกรณีอยูก่ลางแจง้ (ใหใ้ชค้วามระมดัระวังเป็นพเิศษเพือ่ป้องกันไมใ่หน้ ้าฝนไหลเขา้ไปในทอ่ไอเสยี)

c. ปิดสวติชแ์บตเตอรี ่ตัง้กา้นคลัตชไ์ปที ่"ON" แลว้ใสเ่บรกมอื และใหล้ดระดับใบมดี บุง้กี ๋ฯลฯ ลงสูพ่ืน้ดนิ

7.3. แนวทางการตรวจสอบกรณีพบความผดิปกตใินระหวา่งการท างาน (คูม่อืหนา้ที ่172) 

เมือ่คดิวา่สภาพเครือ่งจักรกอ่สรา้งแปลก ๆ ในระหวา่งการท างาน จ าเป็นตอ้งจอดเครือ่งจักรกอ่สรา้งบนพืน้ทีร่าบ 

และตดิตอ่แจง้ผูร้ับผดิชอบเกีย่วกับขอ้บกพร่องในทนัท ีเมือ่ซอ่มแซมแลว้จงึคอ่ยท างานตอ่ 

ภาพที ่7-12 ประเด็นทีค่วรค านงึถงึเมือ่จัดเก็บ 

(TH)
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8. ขอ้ควรปฏบิัตใินการขับขีท่ีป่ลอดภัย ตลอดจนแนวทางในการใหส้ญัญาณและบอกทาง

8.1. ขอ้ควรปฏบัิตใินการขับขีท่ีป่ลอดภัย (คูม่อืหนา้ที ่175) 

1 ... ขอ้ควรปฏบัิตใินการขับขีท่ีป่ลอดภยั 

ขอ้ควรปฏบัิตทิีจ่ าเป็นในการขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งอยา่งปลอดภัยมดีังตอ่ไปนี ้

1. ขอ้ควรปฏบัิตเิพือ่ความปลอดภัยทัว่ไป

(1) ขับขีโ่ดยสวมหมวกป้องกันหรอือปุกรณ์ความปลอดภยั และสวมเครือ่งแตง่กายใหเ้รยีบรอ้ย

(2) ผูข้ับขีต่อ้งขับขีโ่ดยใบรับรองคณุสมบัตติดิตัวไว ้

(3) กอ่นเริม่ตน้ขับขี ่ ตอ้งด าเนนิการตรวจสอบกอ่นการท างานตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้ เชน่ เบรกและคลัตช ์ ฯลฯ

เพือ่ตรวจสอบยนืยนัวา่ไมม่สีิง่ใดผดิปกต ิ

(4) อยา่ใหบ้คุคลอืน่ทีไ่มใ่ชผู่ข้ับขีข่ ึน้บนทีน่ั่งคนขับหรอืต าแหน่งอืน่ใด

(5) ใชบั้นไดปีนและราวจับทีใ่หม้าในการขึน้สูตั่วรถ

(6) รักษาความสะอาดตวัรถอยูเ่สมอ และอยา่ควบคมุคันโยกดว้ยมอืทีเ่ป้ือนน ้ามัน ฯลฯ

(7) หา้มผูข้ับขีอ่อกหา่งจากทีน่ั่งคนขับทัง้ทีเ่ครือ่งยนตย์ังตดิคา้งอยู่

(8) หลังจากหยดุการท างานหรอืหลังเสร็จงาน ใหเ้อาอปุกรณ์ตอ่พ่วงลงบนพืน้ดนิ ตัดคลัตช ์ ใสเ่บรกใหแ้นน่หนา 

พรอ้มทัง้ดับเครือ่งยนต ์และดงึกญุแจออกแลว้น าไปเก็บไวใ้นทีท่ีก่ าหนด 

2. ขอ้ควรปฏบัิตเิพือ่ความปลอดภัยในระหวา่งการท างาน

(1) กรณีเขา้ใกลส้ถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งอันตรายตอ่การพลกิคว ่า รว่งหลน่ หรอืสมัผัสโดนกัน จะตอ้งด าเนนิการโดยจัด

ใหม้ผีูบ้อกทาง 

(2) ขับขีต่ามขอบเขตงาน ขดีจ ากัดความเร็ว และวธิที างานทีก่ าหนดไว ้

(3) อยา่ขับรถประมาทไมด่ทูาง

(4) ไมข่ับขีเ่กนิขดีความสามารถของเครือ่งจักร และไมข่ับขีอ่ยา่งกระโชกโฮกฮาก เชน่ ออกตัวกะทันหนั เบรกกะทันหนั

ฯลฯ อยา่งเด็ดขาด 

(5) เตรยีมพรอ้มกับสภาพทีอ่าจเกดิขึน้กะทันหันระหวา่งการขับขี ่และคอยระวังอยูเ่สมอเพือ่ใหส้ามารถหยดุรถไดท้นัที

(6) หยดุการท างานในทีท่ีม่คีนอยูใ่กล ้ๆ เมือ่มคีนเขา้ใกล ้ใหห้ยดุการขับขีแ่ลว้เตอืนดว้ยแตร ฯลฯ

(7) ในการถอยหลัง ใหต้รวจสอบยนืยันเป็นพเิศษวา่ไมม่คีนอยู่โดยรอบ และสง่เสยีงแตรกอ่นท าการถอยหลัง และกรณี

มผีูบ้อกทาง ใหป้ฏบัิตติามค าสัง่ของผูบ้อกทาง 

(8) ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉนิ อยา่อปุกรณ์การท างาน เชน่ บุง้กี ๋ฯลฯ แทนเบรก

ภาพที ่8-1 ดับเครือ่งยนตเ์มือ่ออกจากทีน่ั่งคนขับ 

(TH)
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(9) ค านงึถงึความเสถยีรของเครือ่งจักรอยูเ่สมอ โดยไมท่ าการควบคมุการหมนุตัว ฯลฯ อยา่งกะทันหัน โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ หา้มหมนุบนทางลาดทีช่นัมากอยา่งเด็ดขาด 

(10) อยา่เขา้ใกลห้นา้ผา (gakeppuchi) ไหลท่างทีอ่อ่นนุม่ หรอืยอดชนั โดยไมร่ะมัดระวัง และใหร้ะวังเป็นพเิศษชว่ง

หลังฝนตก 

(11) ในสถานทีปิ่ด เชน่ เหมอืงหรอืหอ้งใตด้นิ ฯลฯ ใหจ้ัดใหม้กีารระบายอากาศอยา่งเพยีงพอ และสวมหรอืใชอ้ปุกรณ์

ฟอกไอเสยี และพยายามรักษาประสทิธภิาพของอปุกรณ์ฟอกไอเสยีไว ้

(12) ในเขตเมอืง ควรระมดัระวังโดยการใชร้ถยนตกั์นเสยีงรบกวนและการป้องกันฝุ่ นฟุ้งกระจาย

(13) ส าหรับงานขดุในเขตเมอืง ควรตรวจสอบยนืยันวา่มวีตัถฝัุงอยูห่รอืไม ่รวมทัง้ต าแหน่งดังกลา่ว

หากเผลอท าใหว้ัตถทุีถ่กูฝังอยู ่ฯลฯ ไดร้ับความเสยีหาย ใหร้บีตดิตอ่ผูร้ับผดิชอบในทนัท ีและขอรับค าสัง่ทีจ่ าเป็น 

(14) การท างานในสถานทีท่ีม่สีายไฟฟ้าและสิง่กดีขวาง ฯลฯ ควรแตง่ตัง้ผูก้ ากับดแูล และด าเนนิการภายใตค้ าสัง่ของ

บคุคลดังกลา่ว 

(15) อยา่ใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งนอกเหนือจากการใชง้านหลักของเครือ่งจักรดังกลา่ว

(16) ในการขดุทีม่กีารตดิตัง้สิง่กอ่สรา้งค ้ายนัดนิ ใหท้ างานดว้ยความระมัดระวังอยา่งยิง่เพือ่ไมใ่หบุ้ง้กี ๋ฯลฯ สมัผัสโดน

สว่นประกอบโครงสรา้ง เชน่ ค ้ายนัชทีไพล ์ฯลฯ 

2 ... ขอ้ควรระวังเมือ่ใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งทีเ่ชา่มา 

เครือ่งจักรกอ่สรา้งทีเ่ชา่มา (Rental) ควรด าเนนิการจัดการโดยตรวจสอบยนืยนัรายการตอ่ไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

ใหด้ ี

(1) ความสามารถของเครือ่งจักรกอ่สรา้ง

(2) สภาพการซอ่มบ ารุงของเครือ่งจักรกอ่สรา้ง

(3) ลักษณะเฉพาะหรอืจุดออ่นของเครือ่งจักรกอ่สรา้ง

(4) เรือ่งอืน่ ๆ ทีค่วรระวังในการขับขี ่ฯลฯ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ควรตรวจสอบสภาพการท างานของเบรกและคลัตช ์ อปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะและไฟหนา้

ความเสยีหายเชอืกสลงิและโซ ่ ความเสยีหายของบุง้กี ๋ ฯลฯ ดว้ยความรอบคอบเป็นอยา่งด ี และหลกีเลีย่งการขับขี่

เครือ่งจักรกอ่สรา้งทีไ่มพ่รอ้ม 

นอกจากนี้แลว้ ยังตอ้งตรวจสอบโดยตารางบันทกึการตรวจสอบในการตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu 

kensa) และสภาพการเตรยีมความพรอ้ม 

ภาพที ่8-2 การตรวจสอบสภาพขณะตรวจสอบ 

(TH)
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8.2. แนวทางการใหส้ญัญาณและการบอกทาง (คูม่อืหนา้ที ่177) 

โดยหลักเกณฑท์ั่วไปแลว้ ในกรณีขับขีเ่ครือ่งจกัรกอ่สรา้ง ตอ้งด าเนนิการตามสญัญาณหรอืการบอกทางของ

ผูใ้หส้ญัญาณหรอืผูบ้อกทาง 

ดังนัน้ผูขั้บขีจ่งึจ าเป็นตอ้งนัดหมายกับผูใ้หส้ญัญาณหรอืผูบ้อกทางเกีย่วกบัต าแหน่งการท างานและวธิกีารให ้

สญัญาณไวล้ว่งหนา้กอ่นการท างาน 

อกีทัง้ผูรั้บผดิชอบจะเป็นผูร้ะบตุัวบคุคลในการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูใ้หส้ญัญาณหรอืผูบ้อกทาง ผูขั้บขีจ่งึตอ้งขับขี่

ตามการสง่สญัญาณของผูบ้อกทาง และสิง่ส าคญัคอืการหยดุเครือ่งจักรกอ่สรา้งไวช้ัว่ครู่ แลว้ตรวจสอบยนืยันการ

ใหส้ญัญาณทีไ่มช่ดัเจน อกีทัง้ตอ้งหลกีเลีย่งการขับขีท่ีน่กึคดิเอาเองและการขับขีท่ีไ่มม่กีารใหส้ญัญาณ 

ตอ่ไปน้ีจะแสดงวธิใีหส้ญัญาณมาตรฐานในไซตก์อ่สรา้งเพือ่เป็นแนวทางอา้งองิ 

ทัง้น้ีผูบ้อกทางควรสวมเสือ้ผา้และอยูใ่นต าแหน่งทีผู่ขั้บขีห่รอืคนงานสามารถมองเหน็และตรวจสอบยนืยันได ้

ง่าย 

<การใหส้ญัญาณดว้ยนกหวดี> 
ปลอดภัย เสยีงนกหวดีสัน้ ๆ 2 ครัง้ และเป่าซ ้า 
หยดุ เสยีงนกหวดียาว 

<การใหส้ญัญาณดว้ยการสง่เสยีง> 
ปลอดภัย ALL RIGHT (orai) ALL RIGHT (orai) 

หยดุ STOP (stoppu) 

(TH)
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9. ความรูเ้กีย่วกบักลศาสตรแ์ละไฟฟ้า

9.1. ก าลัง (คูม่อืหนา้ที ่181) 

9.1.1. โมเมนตข์องแรง (คูม่อืหนา้ที ่184) 

แรงหมนุทีก่ระท ากับน็อตขณะขันน็อตดว้ยประแจดังทีแ่สดงในภาพที ่ 9-7 และ “แรง” ทีพ่ยายามขยับวตัถใุน

กรณีทีข่ยับวัตถทุีม่นี ้าหนักโดยใชค้านงัด เราเรยีกสิง่น้ีวา่ " โมเมนตข์องแรง " 

โมเมนตข์องแรงแสดงไดด้ว้ย M = P×ℓ 

หากหน่วยของขนาดแรง P แสดงเป็น N (นวิตัน) และหน่วยของ ℓ แสดงเป็น cm (เซนตเิมตร) แลว้ หน่วย

โมเมนตข์องแรง M ก็จะแสดงเป็น N-cm (นวิตัน-เซนตเิมตร) 

ดังนัน้เมือ่ขันโบลตใ์หแ้น่น จะใชแ้รงนอ้ยลงเมือ่ต าแหน่งทีจั่บประแจอยูห่า่งจากโบลตม์ากขึน้ และตอ้งใชแ้รง

มากขึน้เมือ่ต าแหน่งอยูใ่กลก้ับโบลตม์ากขึน้

โมเมนตท์ีก่ระท าทีพ่ยายามท าใหเ้ครือ่งจกัรกอ่สรา้งพลกิคว ่าในสถานการณ์ดังทีแ่สดงในภาพที ่9-8 คอื W1 x 

ℓ1 โดยสมมตุวิา่มวลการบรรทกุเป็น W1 และโมเมนตข์องเครือ่งจักรกอ่สรา้งในภาพที ่ 9-8 (สภาพทีไ่มม่นี ้าหนัก

บรรทกุในบุง้กี)๋ คอื W0 x ℓ0 โดยสมมตุวิา่มวลของเครือ่งจักรเป็น W0 

ดังนัน้ถา้ (W0×ℓ 0) > (W1×ℓ1) แลว้ เครือ่งจักรจะไมพ่ลกิคว า่ 

ภาพที ่9-7 โมเมนตข์องแรง 

ภาพที ่9-8 โมเมนตข์องการพลกิคว ่า 

ความยาวถงึบุง้กี ๋

จุดหมุนใน
การพลกิค
ว ่า มวลรถ 

(TH)
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9.2. มวล จุดศนูยถ์ว่ง ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่187) 

9.2.1. มวลและความถว่งจ าเพาะ (คูม่อืหนา้ที ่187) 

นอกจากการใชเ้ครือ่งมอืวัดในการหามวลของวัตถแุลว้ ยังสามารถค านวณไดจ้ากปรมิาตรและความถว่งจ าเพาะของวัตถุ 

น่ันคอื มวลของวัตถ ุ= ปรมิาตร x ความถว่งจ าเพาะ 

มวลต่อหน่วยของวัตถ ุหมายถงึมวลต่อหน่วยปรมิาตรของวัตถุ และมวลตอ่หน่วยของวัตถหุลัก ๆ ไดแ้สดงอยูใ่นตารางที ่9-

1 ทัง้นี้ชอ่งมวล (ตัน) ต่อ 1 ลูกบาศกเ์มตร (m3) ในตารางที ่9-1 เป็นการแสดงความถว่งจ าเพาะไปดว้ย 

การค านวณปรมิาตรของวัตถแุสดงอยูใ่นตารางที ่9-2 กลา่วคอื หากสามารถวัดขนาดของวัตถุ ค านวณปรมิาตรคร่าว ๆ ดว้ย

ตารางนี้ แลว้น าคา่ตัวเลขทีไ่ดค้ณูดว้ยความถว่งจ าเพาะของวัตถนัุน้ ก็จะสามารถค านวณมวลของวัตถนัุน้ไดค้ร่าว ๆ 

ตารางที ่9-1 มวลตอ่หน่วยของวัตถ ุ

ตารางที ่9-2 สตูรค านวณปรมิาตรแบบยอ่ 

ประเภทของวัตถุ มวล (ตัน) ตอ่ 1 m3 ประเภทของวัตถุ มวล (ตัน) ตอ่ 1 m3 

ตะกั่ว 

ทองแดง 

เหล็ก 

เหล็กหล่อ 

อลูมเินียม 

คอนกรตี 

ดนิ 

กรวด 

ทราย 

หนิปูน (ผง) 

ถ่านหนิเชือ้เพลงิ 

(Coke) 

ไมโ้อ๊ค 

ไมส้นมัทส ึ(Matsu) 

ไมส้นซงึ ิ(Sugi) 

ไมส้นฮโินก ิ

(Hinoki) 

ไมค้ริ ิ(Kiri) 

รูปทรงของวัตถุ 

ชือ่

ทรงสีเ่หลีย่มมุมฉา

ก 

ทรงกระบอกสงู 

ทรงกระบอกเตีย้

ทรงกลม 

ทรงกลม 

ไม่สมบูรณ์ 

ทรงกรวย 

ทรงกรวยหัวตัด 

ทรงร ี

ทรงพรีะมดิ 
สามเหลีย่ม 

ความสูง 

高さ 

高さ 

รูปทรง 
สตูรค านวณปรมิาตรแบบย่อ 

แนวนอน 

แนวตัง้ 

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

เสน้ผ่าน 

ศูนยก์ลาง 

ความสูง 

ความสูง 

ความสูง 

ความ
หนา 

เสน้ผ่าน 
ศูนยก์ลาง 

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางหนา้ตัดดา้นบน 

เสน้ผ่านศูนยก์ลางหนา้ตัดดา้นล่าง 

ความ 
หนา 

ความยาวแนวตัง้ 

ค
วา
ม
ย
าว

 
แ
น
วน
อ
น

 

พ้ืนทีด่า้นกน้ 

ฐานสามเหลี่ยม 
ของฐานดา้นล่าง 

ความสูงของฐาน 
ดา้นล่าง 

แนวตัง้ x แนวนอน x ความสงู 

(เสน้ผ่านศูนยก์ลาง)2 x ความสงู x 0.8 

(เสน้ผ่านศูนยก์ลาง)2 x ความหนา x 0.8 

(เสน้ผ่านศูนยก์ลาง)3 x 0.53 

(ความสงู)2 × 
(เสน้ผ่านศูนยก์ลาง x 3 - ความสงู x 2) x 
0.53 

[(เสน้ผ่านศูนยก์ลางหนา้ตัดดา้นล่าง)2 + 
เสน้ผ่านศูนยก์ลางหนา้ตัดดา้นล่าง x 
เสน้ผ่านศูนยก์ลางหนา้ตัดดา้นบน + 
(เสน้ผ่านศูนยก์ลางหนา้ตัดดา้นบน)2] x ความสงู x 
0.3 

(เสน้ผ่านศูนยก์ลาง)2 x ความสงู x 0.3 

แนวตัง้ x แนวนอน x ความหนา x 0.53 

พืน้ทีฐ่านดา้นล่าง x ความสงู ÷ 3 
(พืน้ทีฐ่านดา้นล่าง = ฐานสามเหลีย่ม x 

ความสงูของฐานดา้นล่าง ÷ 2) 

หมายเหตุ) มวลของไม ้คอืมวลแหง้ ดนิ กรวด ทราย หนิปูน และถ่านหนิเชือ้เพลงิ (Coke) 

จะเป็นมวลต่อหน่วยทีพ่บไดท้ั่วไป 

ความสงู 

ความสูง 

(TH)
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9.2.2. จุดศนูยถ์ว่ง (คูม่อืหนา้ที ่189) 

วัตถทุัง้ปวงถกูกระท าดว้ยแรงโนม้ถว่ง 

เมือ่พจิารณาแบง่แยกวัตถอุอกเป็นชิน้เล็ก ๆ แรงโนม้ถว่งก็จะกระท าตอ่วัตถแุตล่ะสว่นทีถ่กูแบง่แยกออกไป ดังนัน้จงึ

เห็นไดว้า่มแีรงขนานจ านวนมาก (แรงโนม้ถว่ง) กระท าตอ่วตัถ ุและหากหาแรงรวมของแรงดังกลา่วเหลา่นี ้ก็จะมคีา่

เทา่กับแรงโนม้ถว่งทีก่ระท าตอ่วัตถนัุน้ จดุกระท าของแรงรวมนี้เรยีกวา่จุดศนูยถ์ว่ง 

จุดศนูยถ์ว่งเป็นจดุคงทีข่องวตัถนัุน้ ๆ แมจ้ะเปลีย่นต าแหนง่หรอืวธิวีางวัตถ ุแตจุ่ดศนูยถ์ว่งจะไมเ่ปลีย่นแปลง 

หากจัดการกับการเคลือ่นทีข่องวัตถ ุ(ไมพ่จิารณารวมไปถงึแรงหมนุของตวัวตัถเุอง) ในทางกลศาสตร ์จะสามารถ

พจิารณามองไดว้า่แรงโนม้ถว่งทัง้หมดของวัตถนัุน้รวมตัวกนัอยูท่ีจ่ดุศนูยถ์ว่ง 

เมือ่ใชแ้รงกระท าตอ่วัตถ ุวตัถดุังกลา่วจะไมห่มนุหากแนวทางการกระท าผา่นจุดศนูยถ์ว่ง 

เมือ่แนวทางการกระท าไมผ่า่นจุดศนูยถ์ว่ง จะท าใหเ้กดิโมเมนตร์อบจุดศนูยถ์ว่ง และวตัถจุะหมนุตวั 

หากผกูวัตถดุว้ยเชอืกตามทีแ่สดงในภาพที ่9-12 จุดศนูยถ์ว่งจะอยู ่ณ จุดใดจุดหนึง่บนเสน้แนวดิง่ทีเ่กดิขึน้จาก

เชอืก นอกจากนี ้หากแขวนเพิม่อกี 1 จุด จดุศนูยถ์ว่งก็จะอยู ่ณ จุดใดจุดหนึง่บนเสน้เชอืกทีแ่ขวนเชน่เดยีวกัน หากหา

จุดตัดของเสน้ตรง 2 เสน้ได ้น่ันก็คอืจุดศนูยถ์ว่ง 

ภาพที ่9-12 วธิหีาจุดศนูยถ์ว่ง 

ภาพที ่9-13 จุดศนูยถ์ว่ง 

มคีวามเสถยีรเหนือ 

จุดศนูยถ์่วงพอด ี
เคลือ่นออกจาก 

จุดศนูยถ์่วง 
เอยีงและแกวง่ 
จงึอันตราย 

(TH)
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9.2.3. ความเสถยีรของวัตถ ุ(น่ัง (suwari)) (คูม่อืหนา้ที ่191) 

หากป้อนแรงใหแ้กว่ัตถทุีอ่ยูน่ิง่จนเอยีงท ามมุในระดับหนึง่แลว้ เมือ่น าแรงนัน้ออก วัตถจุะพยายามกลับมายงั

ต าแหน่งเดมิ เราจะเรยีกวตัถนัุน้วา่ “เสถยีร” ซึง่จะเรยีกวา่การน่ัง (suwari) ดก็ีได ้ในทางตรงกันขา้ม หากในสถานการณ์

เดยีว แตค่วามเอยีงของวัตถเุพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ เราจะเรยีกวัตถนัุน้วา่ “ไมเ่สถยีร” ซึง่จะเรยีกวา่การน่ัง (suwari) ไมด่ก็ี

ได ้

นอกจากนี้ เมือ่วัตถหุยดุนิง่อยูใ่นต าแหน่งทีเ่อยีง เราจะเรยีกวา่ "สมดลุไมเ่สถยีร" 

9.3. การเคลือ่นไหวของวตัถ ุ(คูม่อืหนา้ที ่192) 

9.3.1. ความเร็วและความเร่ง (คูม่อืหนา้ที ่192) 

ปรมิาณทีแ่สดงระดับการเคลือ่นทีเ่ร็วหรอืชา้ของวัตถเุรยีกวา่ความเร็ว ซึง่แสดงคา่ดว้ยระยะทางทีว่ัตถเุคลือ่นทีไ่ดต้อ่

หน่วยเวลา 

กรณีของการเคลือ่นทีแ่บบไมค่งที ่ กลา่วคอื กรณีวัตถเุคลือ่นทีโ่ดยมกีารเปลีย่นแปลงความเร็ว จะเรยีกปรมิาณที่

แสดงระดับของการเปลีย่นแปลงนัน้วา่ความเร่ง 

ภาพที ่9-14 ความเสถยีรของวัตถ ุ

ภาพที ่9-15 ความเร็วและความเร่ง 

[เสถยีร] [สมดุล 

ไม่เสถยีร] 

[เสถยีร] [เสถยีร] [ไม่เสถยีร] 

การเคลือ่นทีด่ว้ยความเร็วคงที ่

การเคลือ่นทีด่ว้ยความเร็วไม่คงที ่

(TH)
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9.3.2. ความเฉื่อย (คูม่อืหนา้ที ่194) 

ส าหรับรถขดุแคลมเชล เมือ่แขวนบุง้กีแ๋ลว้พยายามหมนุ จะรูส้กึวา่บุง้กีแ๋กวง่ไปในทศิทางตรงกันขา้มกับทศิทางที่

พยายามจะหมนุ และเมือ่หยดุการหมนุแลว้ บุง้กีจ๋ะแกวง่ตอ่ไปในทศิทางการหมนุ 

ทัง้นี้เนื่องจากวตัถมุคีณุสมบัตทิีจ่ะพยายามรักษาสถานะการหยดุนิง่ตลอดไปในขณะทีก่ าลังหยดุนิง่อยู่ และพยายาม

รักษาการเคลือ่นทีต่อ่ไปในขณะทีก่ าลังเคลือ่นทีอ่ยู่ ตราบเทา่ทีย่ังไมม่แีรงจากภายนอกมากระท าตอ่วัตถุ สิง่นี้เรยีกวา่

ความเฉื่อย 

หากกลา่วในทางตรงกันขา้ม ก็คอื การจะขยับวัตถทุีก่ าลังหยดุนิง่อยู ่หรอืการจะเปลีย่นความเร็วหรอืทศิทางของวัตถุ

ทีก่ าลังเคลือ่นทีอ่ยู ่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงจากภายนอก ยิง่การเปลีย่นแปลงความเร็วมมีากเทา่ใด และยิง่วตัถหุนักเทา่ใด ก็

ยิง่จ าเป็นตอ้งใชแ้รงมากขึน้เทา่นัน้ ดังนัน้การยกน ้าหนักบรรทกุขึน้อยา่งกะทันหัน หรอืการท าใหว้ัตถทุีก่ าลังเคลือ่นที่

หยดุอยา่งกะทันหนั จงึจ าเป็นตอ้งใชแ้รงเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตผุลเชน่นี้เองทีท่ าใหบ้างครัง้เชอืกสลงิอาจขาดได ้

เนื่องจากแรงกระแทก 

นอกจากนี้ หากใชร้ถขดุบุง้กีล๋าก ฯลฯ ใสน่ ้าหนักบรรทกุลงในบุง้กีแ๋ลว้หมนุอยา่งกะทนัหัน หรอืหยดุการหมนุอยา่ง

กะทันหัน จะมแีรงจ านวนมากกระท าตอ่เฟืองเนื่องจากความเฉื่อย ซึง่มอัีนตรายทีฟั่นเฟืองอาจไดร้ับความเสยีหายได ้

9.3.3. แรงหนศีนูยก์ลาง / แรงสูศ่นูยก์ลาง (คูม่อืหนา้ที ่194) 

หากจับปลายดา้นหนึง่ของเชอืกทีม่ัดลกูตุม้ไวแ้ละเหวีย่งเป็นวงกลม มอืจะถกูดงึไปในทศิทางเดยีวกับทศิทางของ

ลกูตุม้ หากหมนุเหวีย่งลกูตุม้อยา่งรวดเร็ว จะรูส้กึวา่มอืถกูดงึอยา่งแรง ในขัน้ตอนนี ้ หากปลอ่ยมอืจากเชอืก ลกูตุม้จะ

ลอยออกไปในทศิทางตามแนวเสน้สมัผัสวงกลมจากต าแหน่งในขณะทีป่ลอ่ยมอื และจะไมเ่คลือ่นทีเ่ป็นวงกลม 

ดังนัน้ในการทีจ่ะท าใหว้ตัถเุคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมนัน้ จะตอ้งมแีรง ๆ หนึง่กระท าตอ่วัตถ ุ(ในตวัอยา่งขา้งตน้ คอื แรงที่

มอืดงึลกูตุม้ผา่นทางเชอืก) แรงทีท่ าใหว้ัตถนุี้เคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมเรยีกวา่แรงสูศ่นูยก์ลาง และแรงทีม่ขีนาดเทา่กันแตม่ี

ทศิทางตรงกันขา้มเรยีกวา่แรงหนีศนูยก์ลาง 

ภาพที ่9-17 แรงหนีศนูยก์ลางและแรงสูศ่นูยก์ลาง (a) 

ศูนยก์ลาง 
(มอื) 

วัตถุ 

(TH)
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เชน่เดยีวกันกับภาพที ่9-18 เมือ่แขวนบุง้กีอ๋ยูบ่นบมูและท าใหห้มนุอยา่งกะทันหนัในระหวา่งการท างาน บุง้กีจ๋ะหมนุ

ดว้ยรัศมทีีใ่หญก่วา่รัศมกีารท างานในขณะอยูน่ิง่เนื่องจากแรงหนีศนูยก์ลาง ในกรณีนี้แรงสูศ่นูยก์ลางทีท่ าใหบุ้ง้กี๋

เคลือ่นทีเ่ป็นวงกลม คอื แรงผลรวม (F) ระหวา่งแรงโนม้ถว่งทีก่ระท าตอ่บุง้กี ๋(W) และแรงทีร่องรับบุง้กีผ๋า่นเชอืกสลงิ 

(P ́) 

นอกจากนี้ เมือ่รัศมกีารท างานในขณะหมนุเทา่กัน ยิง่ความเร็วการหมนุบุง้กีเ๋ร็วขึน้เทา่ใด แรงหนีศนูยก์ลางก็ยิง่มาก

ขึน้เทา่นัน้ ซึง่สง่ผลใหบุ้ง้กีเ๋คลือ่นออกไปดา้นนอกมากขึน้เรือ่ย ๆ จนเกดิกรณีทีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งเกดิการพลกิคว ่า 

ยกตัวอยา่งเชน่ กรณรีถตัก รถเกลีย่ดนิ ฯลฯ ลงจากพืน้ทีล่าดชนัมาก หากหักเลีย้วกะทันหนั ดว้ยเหตผุลขา้งตน้ จงึ

ท าใหม้แีรงหนีศนูยก์ลางกระท าตอ่จดุศนูยถ์ว่งของรถตักหรอืรถเกลีย่ดนิ บวกกับมมุเอยีงของพืน้ทีล่าดเอยีง จงึถกูดงึ

ออกไปดา้นนอกอยา่งแรง ท าใหอั้นตรายทีจ่ะเกดิการพลกิคว ่าสงูขึน้ 

นอกจากนี้ กรณีบรรทกุดนิและทรายใสร่ถขดุบุง้กีล๋ากแลว้หมนุบนพืน้ทีล่าดชนั ฯลฯ แรงหนีศนูยก์ลางจะบวกเขา้กับ

น ้าหนักของอปุกรณ์การท างานกับดนิและทรายเขา้ไปอกี อันตรายทีจ่ะเกดิการพลกิคว า่จงึสงูขึน้ 

ภาพที ่9-18 แรงหนีศนูยก์ลางและแรงสูศ่นูยก์ลาง (b) 

ภาพที ่9-19 การพลกิคว ่าเนื่องจากแรงหนีศนูยก์ลาง 

(TH)
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9.3.4. ความเสยีดทาน (คูม่อืหนา้ที ่196) 

1 ... ความเสยีดทานสถติและความเสยีดทานจลน ์

เมือ่วตัถกุบัวตัถเสยีดสกีัน จะเกดิการตา้นทานทีเ่รยีกวา่ความเสยีดทาน หากวตัถวุางอยูบ่นพืน้หรอืแผน่กระดาน

และพยายามท าใหเ้คลือ่นทีโ่ดยการผลักหรอืดงึ วตัถนัุน้จะไมเ่คลือ่นทีห่ากผลักดว้ยแรงทีต่ า่กวา่ขดีจ ากัดหนึง่ 

แตจ่ะเริม่เคลือ่นที่ห่ากใชแ้รงทีเ่กนิกวา่ขดีจ ากดัดังกลา่ว แรงเสยีดทานทีต่ ่ากวา่ขดีจ ากดัน้ีเรยีกวา่แรงเสยีดทาน

สถติ และแรงเสยีดทานทีข่ดีจ ากัดเรยีกวา่แรงเสยีดทานสถติสงูสดุ 

แรงเสยีดทานสถติสงูสดุ (F) = μ x แรงในแนวตัง้ฉาก (W) 

แรงเสยีดทานมคีวามสมัพันธก์ับแรงในแนวตัง้ฉากกับพืน้ผวิสมัผัส แตจ่ะไมม่คีวามสมัพันธก์ับขนาดพืน้

ผวิสมัผัส เมือ่วตัถจุะไถลเคลือ่นทีไ่ปบนพืน้กเ็ชน่กัน หากไมป้่อนแรงใหต้ลอดเวลาแลว้ วตัถกุ็จะหยดุลง ทัง้น้ี

เน่ืองจากขณะทีก่ าลังเคลือ่นทีก่็มแีรงเสยีดทานอยู ่ ซึง่เรยีกวา่ความเสยีดทานจลน ์ (เรยีกอกีอยา่งวา่ความเสยีด

ทานเคลือ่นที)่ โดยจะมคีา่นอ้ยกวา่แรงเสยีดทานสถติสงูสดุ ดว้ยเหตน้ีุเองจงึท าใหเ้บรกอยูย่ากในขณะทีก่ าลังขับ

ขีอ่ยู ่(แน่นอนวา่มแีรงเฉื่อยรวมเขา้ไปดว้ย) 

9.5. ความรูเ้กีย่วกับไฟฟ้า (คูม่อืหนา้ที ่200) 

9.5.1. ความสมัพันธร์ะหวา่งแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความตา้นทาน (คูม่อืหนา้ที ่201) 

ส าหรับเรือ่งไฟฟ้านัน้ หากความตา้นทานไฟฟ้า (โอหม์: Ω) ของวงจรไฟฟ้าเทา่กัน ยิง่แรงดันไฟฟ้า (โวลต:์ V) 

มากเทา่ใด กระแสไฟฟ้า (แอมป์: A) ก็จะยิง่มากขึน้เทา่นัน้ และยิง่ความตา้นทานมากขึน้เทา่ใด (เชน่ กรณีของ

สายไฟฟ้าทีย่ ิง่เสน้เลก็ลง) กระแสไฟฟ้าก็ยิง่ถกูจ ากดัมากขึน้เทา่นัน้ หากแสดงความสมัพันธด์ังกลา่วดว้ยสตูร

แลว้ จะสามารถแสดงไดด้ังตอ่ไปน้ี ซึง่เรยีกวา่กฎของโอหม์ 

กระแสไฟฟ้า (แอมแปร:์ A) = แรงดันไฟฟ้า (โวลต:์ V) / ความตา้นทาน (โอหม์: Ω) 

ภาพที ่9-20 ความเสยีดทานสถติ 

(TH)
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9.5.2. อันตรายจากไฟฟ้า (คูม่อืหนา้ที ่202) 

ไฟฟ้าชอ็ต หมายถงึ การทีส่ว่นหนึง่ของร่างกายมนุษยส์มัผัสกับสว่นทีม่กีารอดัประจุแลว้กระแสไฟฟ้าไหลเขา้สู่

ร่างกายมนุษย ์ ซึง่มอีาการตัง้แตรู่ส้กึชา กลา้มเน้ือเกร็ง เสน้ประสาทเป็นอัมพาต จนกระทั่งถงึขัน้เสยีชวีติ ระดบั

ของไฟฟ้าชอ็ตจะแตกตา่งกนัตามสภาพการชอ็ตของไฟฟ้า (บรเิวณชืน้แฉะ เหงือ่ออก เสน้ทางการไหลผา่นของ

กระแสไฟฟ้า ขนาดของกระแสไฟฟ้าทีไ่หลผา่น เวลาทีก่ระแสไฟฟ้าไหลผา่น ฯลฯ) แตโ่ดยทั่วไปแลว้ กรณีที่

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับไหลผา่นร่างกายมนุษย ์จะเกดิสภาพการณ์กวา้ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

ความตา้นทานของรา่งกายมนษุยแ์บง่ออกเป็นความตา้นทานของผวิหนังและความตา้นทานภายในร่างกายมนุษย ์

ความตา้นทานของผวิหนังในสภาพแหง้อยูท่ีป่ระมาณ 10,000 Ω (โอหม์) แตจ่ะลดลงเหลอืประมาณ 500-1,000 Ω 

เมือ่เหงือ่ออกหรอืเมือ่แขนขาและเสือ้ผา้เปียก ความตา้นทานภายในร่างกายมนุษยอ์ยูท่ีป่ระมาณ 500Ω 

ตารางที ่9-3 ปฏกิริยิาเมือ่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย ์

ตารางที ่9-4 ระยะห่างจากสายสง่และกระจายไฟฟ้า 

หน่วย mA (มลิลแิอมแปร)์ 

ผลกระทบจากไฟฟ้าช็อต 
กระแสสลับ (AC) กระแสตรง (DC) 

1. รูส้กึแปล๊บเล็กนอ้ย 

2. ช็อตจนเจ็บปวด
(แต่ยังสามารถเคลือ่นไหวกลา้มเน้ือไดอ้ย่างอสิระ) 

3. ช็อตจนเจ็บปวด
(กลา้มเนื้อเกร็ง หายใจล าบาก)

4. อาจท าใหเ้สยีชวีติไดใ้นช่ัวขณะ 

ชาย ชาย หญงิ หญงิ 

หมายเหตุ) 1mA คอื 1/1000A (แอมแปร)์ 

เส
น้
ท
าง
ส่
ง

ไ
ฟ
ฟ้
า
 

ส
าย
ก
ระ
จ
าย

 

ไ
ฟ
ฟ้
า

ส
าย
ส่
งไ
ฟ
ฟ้
า
 

แรงดันส่งไฟฟ้า (V) 

ระยะห่างขัน้ต ่า (ม.) 

หนังสอืแจง้ของ

ผูอ้ านวยการกอง
มาตรฐานแรงงาน * 

ค่าเป้าหมายของ

บรษัิทพลังงาน
ไฟฟ้า 

ไม่เกนิ 100 / 200 1.0 หรือสูงกว่า 2.0 หรือสูงกว่า 

(หมายเหตุ) * ประกาศฉบับที ่759 ลงวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1975 

(สายกระจายไฟฟ้า) (สายส่งไฟฟ้า) สายส่งไฟฟ้า สายดนิพาดบนอากาศ 

สายกระจายไฟฟ้า 
แรงดันสูง 

ป
ล
อ
ด
ภ
ัย
 

ป
ล
อ
ด
ภ
ัย
 

ป
ล
อ
ด
ภ
ัย
 

ป
ล
อ
ด
ภ
ัย
 

ปลอดภัย 

ปลอดภัย 

สายดงึกระแส 

ไฟฟ้าแรงดันสูง 

หมอ้แปลงบนเสา
ไฟฟ้า 

ฝ่ังบา้นคนอยู่

อาศัย 
ฝ่ังถนน 

สายไฟฟ้าแรงดัน
ต ่า

จ าเป็นตอ้งระวัง
เพราะเป็นสายไฟ
แรงดันสูงขึ้นไป
จนถงึหมอ้แปลง 

สายส่งไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นเสา
โครงสรา้งเหล็ก แต่ก็มีกรณีที่เป็นเสา
ไฟฟ้าทั่วไปดว้ย จงึจ าเป็นตอ้งใชค้วาม
ระมัดระวัง 

ปลอดภัย 

(หมายเหตุ) 

ระยะห่าง 

แรงดันสูงพเิศษ 

(TH)
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9.5.3. การจัดการแบตเตอรี ่(คูม่อืหนา้ที ่204) 

แบตเตอรี ่คอื สิง่ทีส่ามารถเปลีย่นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมแีละเก็บสะสมไว ้(เรยีกวา่อัดประจุ) ได ้และสง่ออก

มาเป็นพลังงานไฟฟ้าไดต้ามตอ้งการ (เรยีกวา่คายประจ)ุ แบตเตอรีท่ีถ่กูน ามาใชง้านไดจ้รงิในปัจจุบันม ี 2 ชนดิ คอื 

แบตเตอรีต่ะก่ัว-กรด และแบตเตอรีอั่ลคาไลน ์

ขอ้ควรระวังเป็นพเิศษในการจดัการแบตเตอรี ่มดีังตอ่ไปนี้ 

(1) ก าจัดฝุ่ นและสิง่สกปรก และรักษาความสะอาดอยูเ่สมอ (เป็นทีม่าของการรั่วไหล (คายประจ)ุ)

(2) เตมิน ้ากลั่นใหอ้ยูร่ะหวา่งระดับ H (สงู) และระดับ L (ต า่) (อยา่เตมิกรดซลัฟิวรกิเจอืจาง)

(3) อยา่เตมิน ้ากลัน่มากเกนิไป (จะรั่วไหลและความถว่งจ าเพาะจะเปลีย่นไป)

(4) ปรับระดับของเหลวในแบตเตอรีใ่หเ้ขา้กับแตล่ะชอ่ง

(5) อยา่ฝืนใหค้ายประจุ

(6) อยา่ใชง้านอยา่งหนักมอืเกนิไป

(7) ขนัเทอรม์นิอลใหแ้น่นเป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกันการเชือ่มตอ่ทีไ่มด่ี

(8) ระวังอยา่ใหไ้ฟฟ้าลัดวงจร (ไฟฟ้าช็อต) ดว้ยประแจ ฯลฯ

(9) วดัความถว่งจ าเพาะ หากมคีา่เทา่กับ 1.22 หรอืต า่กวา่ ใหช้ารจ์เตมิประจไุฟทันที

(10) วัดแรงดันไฟฟ้าดว้ยเครือ่งทดสอบแบตเตอรี่

หมายเหต)ุ เมือ่เตมิน ้ากลัน่ : ใหส้วมแวน่ตาป้องกันและถงุมอืป้องกัน เนื่องจากของเหลวในแบตเตอรีเ่ป็นกรดซลัฟิวรกิ

เจอืจาง หากโดนผวิหนัง ใหล้า้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก ๆ หากเขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก ๆ และปรกึษา

จักษุแพทย ์

9.5.4. การชารจ์แบตเตอรี ่(คูม่อืหนา้ที ่204) 

ในขณะทีเ่ครือ่งยนตก์ าลังท างาน จะมกีารชารจ์ไฟโดยเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าแบบชารจ์ไฟได ้ แตอ่าจมกีรณีทีป่ระจไุฟ

จากแบตเตอรีไ่มส่ามารถชดเชยพลังงานไฟฟ้าทีใ่ชไ้ปไดอ้ยา่งเพยีงพอ ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บเงือ่นไขการใชเ้ครือ่งจักรและ

แรงดันไฟฟ้าทีต่ัง้คา่ไวใ้นตัวคมุคา่แรงเคลือ่นไฟฟ้า ในกรณีเชน่นี ้ สิง่ส าคัญคอืตอ้งท าการชารจ์ไฟเพิม่ เพราะอายกุาร

ใชง้านแบตเตอรีจ่ะสัน้ลงหากใชง้านตอ่ไปอยา่งนัน้ 

หมายเหต)ุ การชารจ์แบตเตอรี ่ : กา๊ซไฮโดรเจน (H2) และกา๊ซออกซเิจน (O2) จะเกดิขึน้ในระหวา่งการชารจ์ไฟ 

ดังนัน้จงึตอ้งด าเนนิการในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทสะดวกและหา้มใชไ้ฟ 

(TH)



111 

10. ความรูเ้กีย่วกบัสภาพธรณีวทิยาและงานวศิวกรรมโยธา ฯลฯ

10.1. คณุสมบัตขิองหนิและดนิ (คูม่อืหนา้ที ่207) 

10.1.1. คณุสมบัตขิองหนิ (คูม่อืหนา้ที ่208) 

1 ... ความแข็งของหนิ 

โดยทั่วไปแลว้ ความแข็งของหนิจะแสดงแยกเป็นความแข็งของหนิและความแข็งของชัน้หนิ โดยจะระบคุวามแข็ง

ของหนิดว้ยการทดสอบการบบีอัดชิน้เศษหนิ 

ความแข็งของชัน้หนิจะแตกตา่งกันไปตามความแข็งของตัวหนิเอง ระดับของรอยแตกและการผกุร่อน หรอืการมรีอย

เลือ่นและแถบการบด ฯลฯ ปัจจุบันจะประเมนิคณุสมบัตขิองหนิโดยรวมทัง้ชัน้หนิโดยใชค้วามเร็วคลืน่ยดืหยุน่ของชัน้

ดนิธรรมชาตแิละการทดสอบบบีอัดชิน้เศษหนิ 

โดยทั่วไปแลว้ แรงบบีอัดของหนิอยูท่ีป่ระมาณ 10 N/mm2 - 300 N/mm2 และอาจกลา่วไดว้า่ยิง่ความเร็วคลืน่

ยดืหยุน่ของชัน้ดนิธรรมชาตเิร็วเทา่ใด ชัน้หนิก็จะยิง่แข็งขึน้เทา่นัน้ 

10.1.2. ดนิ (คูม่อืหนา้ที ่209) 

1 ... ประเภทของดนิ 

ดนิเกดิจากการผกุร่อนของหนิกลายเป็นอนุภาคขนาดเลก็ หลังจากถกูกดักร่อนแลว้ก็ถกูพัดพาไปโดยลมและ

น ้าแลว้ทับถมกันบา้ง พชืทีเ่น่าเสยีมาสะสมรวมกันบา้ง และเถา้ภเูขาไฟ ฯลฯ กม็าทบัถมกันบา้ง 

การจ าแนกประเภทของดนิมวีธิตีา่ง ๆ หลายวธิ ีแตโ่ดยทั่วไป วัสดดุนิจะหมายถงึวัสดปุระกอบขึน้เป็นดนิ และมี

ขนาดอนุภาคดนิไมถ่งึ 75 มลิลเิมตร ชือ่เรยีกของดนิตามขนาดอนุภาคทีป่ระกอบขึน้เป็นดนินัน้ ๆ ซึง่มกีารจ าแนก

ตามทีแ่สดงในภาพที ่10-2 

ตาราง 10-1 การจ าแนกความแข็งของหนิ ฯลฯ 

ภาพที ่10-2 การจ าแนกขนาดและชือ่ของอนภุาค 

ประเภท ระดับแรงบบีอดั (N/mm2) ความเร็วคลืน่ยดืหยุ่น 
(กม./วนิาท)ี 

ตัวอย่างชนดิหนิ

หนิเนื้ออ่อน ตัง้แต่ 1.5 ขึน้ไป 

หนิแขง็ 
ปานกลาง 

หนิแขง็ 

หนิแขง็มาก 

ตัง้แต่ 5.0 ขึน้ไป ตัง้แต่ 150 ขึน้ไป 

หนิพไีลตยุ์ค Tertiary หนิทรายสว่นหนึง่

หนิตะกอนยุค Tertiary สว่นใหญ ่

หนิตะกอนระดับกลางและระดับพาลโีอโซอกิ
หนิอัคนีและหนิแปรสว่นใหญ ่

หนิเชริต์ หนิเกรยแ์วก หนิแกบโบรบางสว่น 
หนิอัคนีบางสว่น เชน่ หนิไดอะเบส ฯลฯ 
หนิไนส ์หนิควอตซช์สีต ์หนิฮอรน์เฟลส ์

ดนิเหนียว ทรายแป้ง 

ทราย 

ทรายละเอยีด ทรายหยาบ กรวดละเอยีด กรวดปานกลาง กรวดหยาบ 

กรวด 

ขนาดอนุภาค 

(TH)
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2 ... องคป์ระกอบของดนิ

3 ... ค าศัพทส์ าคัญทีแ่สดงถงึสภาพดนิ

(1) ความหนาแน่น

ความหนาแน่นของดนิแหง้ = มวลของอนภุาคดนิ (Ws) / ปรมิาตรรวมของดนิ (V)

ความหนาแน่นของดนิเปียก = (มวลของอนภุาคดนิ (Ws) + มวลของน ้า (Ww)) / ปรมิาตรรวมของดนิ (V)

(2) อัตราสว่นความชืน้

อัตราสว่นความชืน้ = มวลของน ้าในชอ่งวา่ง (Ww) / มวลของอนุภาคดนิ (Ws) x 100%

(3) อัตราสว่นชอ่งวา่ง

อัตราสว่นชอ่งวา่ง = (ปรมิาตรทีม่อีากาศอยู ่(Vs) + ปรมิาตรทีม่นี ้าอยู ่(Vw)) / ปรมิาตรทีม่อีนภุาคดนิอยู ่(Vs)

(4) ระดับความอิม่ตัวของดนิ

ระดับความอิม่ตัวของดนิ = ปรมิาตรของน ้าในชอ่งวา่ง (Vw) / ปรมิาตรของชอ่งวา่งในดนิ (Vs) x 100%

ภาพที่ 10-4 องคป์ระกอบของดิน 

เม็ดดนิ (อนุภาคดนิ) 

ชอ่งว่าง ก๊าซ 
ของเหลว 

อากาศ 

น ้า 

อนุภาคดนิ 

W : มวลรวมของดนิ 

Ws : มวลของอนุภาคดนิ 

Ww : มวลของน ้า 

Wa : มวลของอากาศ (= 0) 

V : ปรมิาตรรวมของดนิ 

Vs : ปรมิาตรของอนุภาคดนิ 

Vw : ปรมิาตรของน ้า 

Va : ปรมิาตรของอากาศ 

V : ปรมิาตรของชอ่งว่างในดนิ 

(TH)
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4 ... การบดอัดดนิ

เมือ่ป้อนแรงจากภายนอกใสด่นิ อากาศในชอ่งว่างระหวา่งอนุภาคดนิจะถูกดันออกมา และการจับตัวกันของอนุภาคดนิจะ

แน่นยิง่ขึน้ ผลลัพธ ์คอืชอ่งวา่งระหวา่งอนุภาคดนิลดลง ปรมิาตรของดนิลดลง และความหนาแน่นเพิม่สงูขึน้ ซึง่เรยีกว่า การ

บดอัดดนิ ดนิทีถู่กบดอัดแลว้จะมคีวามแข็งแรงของดนิเพิม่สงูขึน้ พรอ้มทัง้มคีณุสมบัตกิารซมึผา่นลดลง และความทนทานต่อ

น ้าฝนและน ้าไหลเพิม่สงูขึน้ กรณีกอ่สรา้งคันดนิ (morido) จะตอ้งมกีารบดอัดเสมอเพือ่ท าใหค้ันดนิ (morido) เกดิความ

มั่นคง โดยการเพิม่ความแข็งแรงของคันดนิ (morido) และลดคณุสมบัตกิารซมึผา่นตามทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 

5 ... ความแข็งแรงของฐานดนิ

ความแข็งแรงของฐานดนิ เรยีกวา่ความสามารถในการรับน ้าหนัก 

ความสามารถในการรับน ้าหนักของฐานดนิ คอืชว่งทีจ่ะไมก่อ่ใหเ้กดิการทรุดตัวอย่างรุนแรงเมือ่แบกรับน ้าหนัก โดยจะวัด

แรงของโหลดทีจ่ าเป็นในการท าใหเ้กดิการทรุดตัว 1 เซนตเิมตร (10 N/mm2) และแสดงค่าเป็นคา่สมัประสทิธิฐ์านดนิหรอื

คา่สมัประสทิธิก์ารรองรับน ้าหนัก (ค่า K) หรอื (10 N/mm2) ยิง่โหลดทีจ่ าเป็นต่อการทรุดตัว 1 เซนตเิมตรมคีา่มาก 

ความสามารถในการรับน ้าหนักของฐานดนิก็จะยิง่มาก 

6 ... ความแข็งของฐานดนิ

จะใชค้า่ดัชนี Cone Index หรอืคา่ N เพือ่บง่ชีค้วามแข็งของชัน้ดนิ คา่ดัชนี Cone Index 

จะใชเ้มือ่จะตัดสนิว่าเครือ่งจักรกอ่สรา้งสามารถวิง่ไดห้รอืไม่ ส าหรับกรณีทีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งท างานบนพืน้ดนิออ่นนุ่ม 

โดยจะวัดความแข็งของฐานดนิ (ดตูารางที ่10-3) 

ภาพที ่10-5 องคป์ระกอบการบดอัดดนิ 

ตารางที ่10-3 คา่ดัชนี Cone Index

โหลด 

โหลด 

บดอัด 

บดอัดเสร็จ ดนิธรรมชาต ิ

น ้าและอากาศ น ้าและ 

อากาศ 

ประเภทเครือ่งจักร ค่าดัชนี Cone Index (N/mm2) ความดันทีก่ดลงบนพืน้ (N/mm2) 

ตัง้แต ่0.3 ขึน้ไป 

(ลักษณะพืน้ทีชุ่ม่น ้า) 

รถดันดนิขนาดกลางส าหรับพืน้ทีชุ่ม่น ้า 

รถดันดนิขนาดกลาง 

รถดันดนิขนาดใหญ ่

รถขดูยา้ยโรยดนิ (Scrape dozer) 

รถขดูแบบลากจูง 

รถขดูมอเตอร ์

รถดัมพ์ 

(ปรมิาณบรรทุก) 

หมายเหตุ) ตารางที ่10-3 จะแตกต่างกันไปเลก็นอ้ยขึน้อยู่กับคุณสมบัตขิองดนิ ฯลฯ 

(TH)
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7 ... การเปลีย่นแปลงของปรมิาณดนิ 

องคป์ระกอบของดนิประกอบดว้ยอนภุาคดนิ น ้า และอากาศ ดังนัน้ปรมิาตรของดนิทีค่ลายตัวเมือ่มกีารขดุชัน้ดนิ

ธรรมชาตขิึน้มาและปรมิาตรของดนิเมือ่บดอัดดนิทีค่ลายตวัแลว้ จะมปีรมิาตรทีต่า่งกัน อัตราสว่นของปรมิาตรของดนิที่

ขดุขึน้มาตอ่ปรมิาตรของดนิในชัน้ดนิธรรมชาต ิ จะเรยีกวา่อัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณดนิเนื่องจากการขดุ และแสดง

คา่ดว้ย L ในอกีดา้นหนึง่ อัตราสว่นของปรมิาตรของดนิเมือ่บดอัดดนิทีค่ลายตัวแลว้ตอ่ปรมิาตรของดนิในชัน้ดนิ

ธรรมชาต ิจะเรยีกวา่อัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณดนิเนื่องจากการบดอัด และแสดงคา่ดว้ย C 

L (อัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณดนิเนื่องจากการขดุ) = ปรมิาตรดนิทีค่ลายตวั (ลบ.ม.) / 

ปรมิาตรดนิในชัน้ดนิธรรมชาต ิ(ลบ.ม.) 

C (อัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณดนิเนื่องจากการบดอัด) = ปรมิาตรดนิทีบ่ดอัดแลว้ (ลบ.ม.) / 

ปรมิาตรดนิในชัน้ดนิธรรมชาต ิ(ลบ.ม.) 

"อัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณดนิ L" 

จะแตกตา่งกันไปตามคณุสมบัตขิองดนิและโดยทั่วไปแลว้จะมคีา่ลดลงตามล าดับจากหนิ ดนิเหนียว ดนิทราย 

และทราย ซึง่ใชส้ าหรับการวางแผนการขนยา้ยดนิ นอกจากนี ้ "อัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณดนิ C" จะมคีา่ไมเ่กนิ 1 

ส าหรับดนิทีม่อีนภุาคเล็กกวา่ทราย ซึง่จะใชส้ าหรับการวางแผนจัดสรรดนิ 

ตารางที ่10-5 อัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณดนิ 

ภาพที ่10-6 การเปลีย่นแปลงของปรมิาณดนิ 

ชือ่ 

หนิใหญ่หรอื 
กอ้นหนิ 

ดนิผสมกรวด 

ทราย 

ดนิธรรมดา 

ดนิเหนียว ฯลฯ 

หนิแข็ง 

หนิแข็งปานกลาง 

หนิเนื้อออ่น 

มวลหนิ / หนิกรวด 

กรวด 

ดนิแขง็ 

ดนิแขง็จับตัวแนน่ 

ทราย 

ทรายผสมมวลหนิ / หนิกรวด 

ดนิแขง็ 

ดนิทรายผสมมวลหนิ / หนิกรวด 

ดนิเหนียว 

ดนิเหนียวผสมกรวด 

ดนิเหนียวผสมมวลหนิ / หนิกรวด 

หมายเหตุ) แสดงเกณฑท์ั่วไปของอัตราการเปลีย่นแปลงเฉลีย่แบ่งตามคุณสมบัตดินิ 

ชัน้ดนิธรรมชาต ิ

(1) ปรมิาณดนิในชัน้ดนิ

ธรรมชาติ 

(2) ปรมิาณดนิทีค่ลายตัว (3) ปรมิาณดนิทีบ่ดอัด

(TH)
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10.2. สาเหตแุละสญัญาณสอ่เคา้ของดนิถลม่ (คูม่อืหนา้ที ่218) 

1 ... สาเหตขุองดนิถลม่ 

การทีพ่ืน้ทีล่าดเอยีงทีอ่ยูใ่นสภาพตามธรรมชาตไิมไ่ดถ้ลม่มาเป็นระยะเวลานานหลายปี เน่ืองจากดนิทีก่อ่ตวั

เป็นพืน้ทีล่าดเอยีงมคีวามแข็งแรงทีส่ามารถตา้นทานแรงทีพ่ยายามจะท าใหเ้กดิการถลม่ 

แตถ่งึแมจ้ะเป็นพืน้ทีล่าดเอยีงหรอืพืน้สโลป (nori men) ทีม่ั่นคงมาเป็นเวลานานหลายปี 

(1) อาจเกดิการถลม่ไดเ้นื่องจากฝนตก การแข็งเป็นน ้าแขง็ การหลอมตัว ฯลฯ

(2) ภมูปิระเทศไมม่ั่นคง แนวแตก/รอยเลือ่น คณุสมบตัขิองดนิไมต่อ่เน่ือง ระดับน ้าใตด้นิสงู การผกุร่อน ฯลฯ ซึง่

เดมิทกี็มสีภาพธรณีวทิยาและคณุสมบตัขิองดนิทีถ่ลม่ไดง้่ายอยูแ่ลว้ เมือ่ดา้นทีม่จีดุออ่นไดรั้บการ

กระทบกระเทอืนเพิม่อกี เชน่ งานขดุ ฝนตก ฯลฯ จงึเกดิการถลม่ ฯลฯ ได ้

สาเหตอุืน่ ๆ ของการเกดิดนิถลม่ อาจมกีรณดีังตอ่ไปนี้ 

(1) การมอียูร่อยเลือ่นและชัน้ทีอ่อ่นนุม่ทีไ่มส่ามารถตรวจพบในการตรวจสอบส าหรับงานขดุ

(2) การกอ่สรา้งทีแ่ตกตา่งไปจากแผนงาน เชน่ ขดุลกึกวา่ทีว่างแผนไว ้ฯลฯ

(3) ผลกระทบจากการสัน่สะเทอืนและแรงกระแทกจากการจุดระเบดิ (happa) เครือ่งจักรกอ่สรา้ง ฯลฯ

(4) ดนิทรายทีแ่หง้มแีรงยดึเกาะลดลง รอยแตกและรอยแยกของดนิเหนียวฯลฯ

ในการขดุโดยใชม้อืขดุเพือ่ป้องกันการถลม่ดังกลา่วน้ี จะมเีกณฑม์าตรฐานส าหรับความสงูและระดบัลาดเอยีง

ของบรเิวณทีข่ดุตามประเภทของชัน้ดนิธรรมชาต ิซึง่ไดก้ าหนดไวด้ังทีแ่สดงในตารางที ่10-7 แมก้รณีด าเนนิการ

ขดุดว้ยเครือ่งจักร การด าเนนิการโดยดจูากเกณฑม์าตรฐานน้ีก็ถอืเป็นสิง่ส าคญัดว้ย 

ตารางที ่10-7 เกณฑม์าตรฐานส าหรับระดับลาดเอยีงและความสงูของบรเิวณทีข่ดุ 

ประเภทของชัน้
ดนิธรรมชาต ิ

ความสงู/ระดับลาดเอยีงของบรเิวณทีขุ่ด 

ชัน้ดนิธรรมชาตทิี่
ประกอบดว้ยชัน้หนิ
หรอืดนิเหนียวแขง็ 

ชัน้ดนิธรรมชาตอิืน่ ๆ 

ชัน้ดนิธรรมชาตทิี่
ประกอบดว้ยทราย 

ชัน้ดนิธรรมชาตทิีม่ี
สภาพถล่มไดง้่ายจาก
การจุดระเบดิ 
(happa) ฯลฯ 

ไม่เกนิ 45° 

ไม่เกนิ 35° 

ไม่เกนิ 90° ไม่เกนิ 75° ไม่เกนิ 60° 

ไม่เกนิ 90° ไม่เกนิ 75° 

ตัง้แต่ 5 
เมตรขึน้ไป 

ตัง้แต่ 5 
เมตรขึน้ไป 

นอ้ยกว่า 5 เมตร 

นอ้ยกว่า 2 
เมตร 

ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป 
แต่ไม่ถงึ 5 เมตร 

นอ้ยกว่า 2 
เมตร 

นอ้ยกว่า 5 
เมตร 

หรอื 

หรอื 

(TH)
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2 ... รูปแบบของการถลม่ 

(1) กรณีพืน้ทีล่าดเอยีงและพืน้สโลป (nori men)

โดยทั่วไปแลว้ การถลม่ของพืน้ทีล่าดเอยีงและพืน้สโลป (nori men) มักเกดิขึน้บนพืน้ผวิตามแนวพืน้ทีล่าดเอยีง

และพืน้สโลป (nori men) สิง่นี้เรยีกวา่พืน้ผวิถลม่หรอืพืน้ผวิลืน่ไถล กรณีพืน้ผวิลืน่ไถลสว่นใหญม่ักเป็นผวิโคง้ 

นอกจากนี้พืน้ผวิลืน่ไถลยังเปลีย่นแปลงไปตามประเภทของดนิ ปรากฏการณ์การถลม่ดังกลา่วนี้มักเกดิไดข้ึน้งา่ยหลัง

ฝนตกหนัก 

(2) กรณีพืน้สโลป (nori men) ตัง้ตรง

การถลม่มักเกดิบนพืน้สโลป (nori men) ตัง้ตรงไดง่้ายกวา่กรณีทีเ่ป็นพืน้ทีล่าดเอยีง 

ในภาพที ่ 10-7 (a) การทีแ่รงยดึเกาะของดนิทรายสญูเสยีไปเนื่องจากการแหง้ตัว ท าใหผ้วิของพืน้สโลป (nori 

men) หลดุลอกตกลงมา เนื่องจากเกดิรอยแตกบนดนิเหนยีว 

ภาพที ่10-7 (b) แสดงรูปแบบการถลม่ทีเ่กดิขึน้บอ่ยทีส่ดุ มรีอยแตกทีบ่รเิวณไหลส่โลป จากนัน้ก็เกดิพืน้ผวิลืน่ไถล 

ภาพที ่10-7 (c) มักเป็นกรณีทีเ่ป็นดนิออ่นนุม่เป็นสว่นใหญ ่แตพ่ืน้ผวิดนิจะยบุตวั และพูนออกมาในบรเิวณฐานสโลป 

ภาพที ่10-7 ตัวอย่างการถลม่ของพืน้สโลป (nori men) ตัง้ตรง 

(TH)
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ตารางที ่10-8 จะแสดงรูปแบบการถลม่เพือ่เป็นแนวทางอา้งองิ 

ตารางที ่10-8 ค าอธบิายรูปแบบการถลม่ของพืน้สโลป (nori men) 

รูปแบบการถลม่ของหนิ รูปแบบการถลม่ของดนิและทราย

หนิทีม่รีอยแตกมาก ชัน้ดนิสลับแข็งและออ่น

หนิถล่มแบบหนิลอย 
(แบบแยกเป็นกาบมน)

ตะกอนเชงิผา 
(แบบลานหนิเชงิผา) 

ชัน้หนิกรวดทีร่าบขัน้บันได 
(แบบหนิกรวดมน) 

พวกหนิแกรนติผ ุ
(แบบโครงสรา้งรูป

หอมหัวใหญ่) 

ดนิหนิ 
แกรนติผ ุ

พวกหนิ 
แกรนติผ ุ

หนิถล่มแบบหนิหลุด 

(แบบหลุดตกลงมา)

ป
ระ
เภ
ท
 1
 ม
วล
ห
นิ
ต
ก
อ
ย
ู่ใน
ก
อ้
น
เด
ยี
วห
รอื
ห
ล
าย
ก
อ้
น
 (
แ
บ
บ
ห
นิ
ถ
ล
่ม
) 

เป็นประเภททีม่วลหนิทีแ่ยกจากรอยแตกแยกหล่นไปตามรอยแตก

ป
ระ
เภ
ท
 2
 ก
าร
ถ
ล
่ม
ข
น
าด
เล
็ก
 (
แ
บ
บ
แ
ย
ก
เป็
น
ก
าบ
ม
น
 /
 

แ
บ
บ
ห
นิ
ก
อ่
แ
ย
ก
ห
ล
่น
) 
ซ
ึ ง่
ม
พี
ืน้
ผ
วิถ
ล
่ม
ม
รีะ
ด
ับ
ต
ืน้

ป
ระ
เภ
ท
 3
 ก
าร
ถ
ล
่ม
ท
ีม่
พี
ืน้
ผ
วิถ
ล
่ม
ล
กึ
ห
รอื
เป็
น
วง
ก
วา้
ง

หนิทีม่รีอยแตกมาก
ชัน้ดนิสลับแข็ง
และออ่น 

หนิหรอืดนิและ
ทรายทีอ่่อนนุ่ม 

หนิทีม่แีนวแตก 

เสาเหลีย่ม

การแยกเป็นกาบมนหรอืการถล่ม 

แบบทลายลงมาของหนิ 

 หมายถงึการถล่มขนาดกลางทีถ่ล่มตามแนวแตกของหนิ เป็นประเภททีข่ดุเปิดรอยแตก
ทีซ่อ่นตัวอยู ่เมือ่มนี ้าฝน ฯลฯ ซมึผ่าน ก็จะเปราะบางลงจนเกดิถล่มไปตามพืน้ผวิลืน่

ไถลเป็นแนวเสน้ตรง

แนวชัน้ แนวแตก 

บรเิวณรอยแต
กของพนังหรอื
รอยเลือ่น

ฐานทีไ่หล

รอยเลือ่น พนัง ฐานไหลตามแนวแตกหรอืชัน้ดนิ 

การถล่มขนาดใหญ่ 
(แบบการลืน่ไถลของชัน้หนิ) 

 เป็นประเภททีแ่นวจุดออ่นทีม่คีวามแขง็แรงต ่ามาก (รอยแตกระนาบรอยเลือ่นเขือ่น 
ฯลฯ ) ขยายตัวในชัน้หนิจนเกดิการลืน่ไถลลงมาตามแนวจุดออ่นนัน้ 

ขนาดของการถล่มจะถูกก าหนดโดยความสัมพันธร์ะหว่างต าแหน่งของพืน้ทีล่าดเอยีงกับ
แนวจุดออ่น มุมเอยีง ฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจมกีารโป่งนูนทีบ่รเิวณขอบอกีดว้ย 

 เป็นประเภทในกรณีทีเ่กดิจากสารทีม่มีวลหนิ หนิกรวด กอ้นหนิ 
และกอ้นหนิมนใหญ่รวมกัน อกีทัง้ยังมสีารระหว่างหนิ (เมทรกิซ)์ 

ทีม่กีารรวมตัวกันอยู่ระดับต ่า สารระหว่างหนินี้จะผุกร่อนและถูกกัดเซาะ 
ท าใหม้กีอ้นหนิมนใหญ่เกดิขึน้มาจนเสยีสมดุลแลว้หลุดตกลงมา 

น ้าพุ

ชัน้ทีน่ ้าซมึผ่านได ้

ชัน้ทีน่ ้าซมึผ่าน
ไม่ได ้

ดนิเชงิเขาหรอื
ดนิชัน้บน

พืน้ดนิและทรายทีไ่ม่รวมกัน มชัีน้ทีน่ ้าซมึ 

ผ่านไม่ได ้
แบบตะกอนไหล

การหล่นผวิหนา้หรอืการถล่มแบบ

ทลายลงมาของดนิและทราย 

เป็นประเภททีค่วามเครยีดถูกปลดปล่อยออกมาจากการขดุดนิและทรายและชัน้ดนิธรรม
ชาต ิและการผุกร่อนจะด าเนนิไป หลังจากไดรั้บน ้าจากน ้าฝนทีต่กลงมา ฯลฯ 

ก็จะถล่มลงมา และเป็นประเภททีพ่บมากทีส่ดุในการถล่มของดนิและทราย 

การลืน่หล่นของดนิทีถ่ล่มลงมา 

การลืน่ไถลเป็นแนวโคง้
ของดนิเหนียว การลืน่ไถลร่วมหลายแบบ 

ชัน้ดนิเหนียว 

การถล่มขนาดใหญ่ 

(แบบการลืน่ไถลของดนิ) 

(TH)
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3 ... สญัญาณสอ่เคา้ของการถลม่ 

กรณีดนิถลม่ โดยปกตแิลว้มกัจะมาพรอ้มกับสญัญาณสอ่เคา้บางอยา่ง โดยทัว่ไปแลว้ รอยแตกหรอืการทรุดตวัจะ

เกดิขึน้บนพืน้ผวิทีถ่ลม่ หรอืเกดิการพังทลายเล็กนอ้ยบนพืน้สโลป (nori men) ทีข่ดุ นอกจากนี้แลว้ ในกรณีเมือ่มเีสยีง

รากของตน้ไมถ้กูตัดขาดหรอืมเีสยีงผดิปกตเิกดิขึน้ในกรณีทีเ่ป็นหนิ หรอืเมือ่สว่นประกอบโครงสรา้งบวมหรอืมเีสยีง

เสยีดสกัีนในกรณีทีม่สี ิง่กอ่สรา้งค ้ายัน ก็เป็นสญัญาณสอ่เคา้ของการถลม่ดว้ยเชน่กัน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การถลม่มกั

เกดิบอ่ยขึน้หลังจากฝนตกไประยะหนึง่ หรอืดนิทีแ่ข็งตวัเป็นน ้าแข็งละลายตวั 

กอ่นการท างาน ผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งควรตรวจสอบสภาพคณุสมบัตขิองดนิ และดใูหด้วีา่มรีอยแตกหรอืการทรุด

ตัวบนไหลส่โลป ขอบทางลาดชนั พืน้สโลป (nori men) ฯลฯ หรอืไม ่ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันอันตรายจากการถลม่ของดนิ 

นอกจากนี ้ สิง่ส าคัญในระหวา่งการท างาน คอื การขดุดว้ยความสงูและระดับลาดเอยีงของพืน้ผวิทีข่ดุทีป่รับให ้

เหมาะสมกับคณุสมบัตขิองดนิ และการอพยพไปยังทีป่ลอดภัยในทนัทเีมือ่คาดการณ์วา่อาจมอัีนตรายจากการถลม่

เมือ่ใดก็ได ้รวมทัง้การเตอืนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งถงึอันตรายดังกลา่ว 

ภาพที ่10-8 สัญญาณสอ่เคา้ของการถลม่ 

(TH)
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10.3. วธิกีารกอ่สรา้งทางวศิวกรรมโยธา ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่223) 

ภาพที ่10-9 ตัวอย่างวธิกีารขดุเปิด (Open cut) ตัดสโลป 

ภาพที ่10-10 ตัวอย่างวธิกีารขดุเปิด (Open cut) เพือ่ยันดนิ 

ไหล่สโลป 

การบ่ม (yojo) 

พืน้สโลป 
(nori men) 

ระดับลาดเอยีง

ของสโลป 

ขอบทางลาดชัน 

ฐาน 

สโลป 

ร่องระบายน ้า 

ร่องระบายน ้า 
พืน้ผวิกน้การขดุ 

งานโครงสรา้ง 

ผนังยนัดนิ 

สมอ 

เหล็กยดึแป (Sag Rod) 

(b) วธิกีารเหล็กยดึแป (Sag Rod) 

(a) วธิกีารตัง้อสิระ

สว่นใสฐ่านราก 

(c) วธิกีารสมอบก (Earth anchor)

เสาค ้าดา้นขา้ง 

เหล็กเสน้หรอืลวดเหล็ก PC 

เสากลาง 

(d) วธิกีารค ้ายันชทีไพล ์

ค ้ายันชทีไพล ์
ค ้ายันชทีไพล ์

สิง่กอ่สรา้งค ้ายัน 

ขอบยัน 

ฉากค ้า 

เสากลาง 

ผนังยนัดนิ 

กระสอบ 

ทราย 

(TH)
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ภาพที ่10-11 ตัวอย่างวธิกีารสรา้งเกาะ (Island) 

ภาพที ่10-12 ตัวอย่างวธิกีารตัดร่องลกึ (Trench cut) 

ภาพที ่10-13 ตัวอย่างวธิกีาร PAN Wall 

ค ้ายันชทีไพล ์

ขอบยัน 

ผนังยนัดนิ 

ผนังยนัดนิ 

พืน้ผวิดนิ 

ระดับที ่1 

ระดับที ่2 

ระดับที ่3 

(TH)
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11. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบุัตภิยั

การเปลีย่นแปลงของอบุตัภัิยถงึขัน้ไดรั้บบาดเจ็บและเสยีชวีติทีต่อ้งหยดุงานตัง้แต ่4 วันขึน้ไปใน

อตุสาหกรรมการกอ่สรา้งเป็นดังภาพที ่11-1 

ภาพ 11-1 การเปลีย่นแปลงของความเสยีหายถงึขัน้ไดร้ับบาดเจ็บและเสยีชวีติทีต่อ้งหยดุงานตัง้แต ่4 

วันขึน้ไปในอตุสาหกรรมการกอ่สรา้ง 

(ไมร่วมความเสยีหายทีม่สีาเหตโุดยตรงจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญท่างตะวันออกของญีปุ่่ น) 

นอกจากนี้แลว้ หากรวบรวมสถติสิาเหตกุารเกดิอบัุตภิยัทีสุ่ม่ตัวอยา่งมาจากอบัุตภิัยถงึขัน้ไดร้ับบาดเจ็บและ

เสยีชวีติทีต่อ้งหยดุงานตัง้แต ่4 วนัขึน้ไปทีเ่กดิขึน้ทีเ่กดิขึน้ในปี ค.ศ. 2017 (ปีเฮเซที ่29) โดยแยกตามตน้เหตแุลว้

ในบรรดาอบัุตภิัยถงึขัน้ไดร้ับบาดเจ็บและเสยีชวีติทีม่สีาเหตจุากเครือ่งจักรกอ่สรา้ง ฯลฯ พบวา่เป็นประเภทการปรับ

ผวิดนิ / ขนยา้ย / บรรทกุและขดุประมาณ 56% และประเภทการรือ้ถอนประมาณ 15% 

(อา้งองิ) กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร. สภาพการเกดิอบัุตภิัยในการท างาน, สถานทีท่ างานไซต์

กอ่สรา้งทีป่ลอดภัย: วเิคราะหส์าเหตแุละปัจจัยของอบัุตภิยัในการท างาน (อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง ปี ค.ศ. 

2017) 

จ
 า
น
วน
ค
รัง้
ท
ีเ่ก
ดิ
 (
รา
ย
) 
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11.1. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่1 คนงานกอ่สรา้งถกูบบีโดยตวัถว่งน ้าหนักของรถขดุบุง้กีล๋าก (คูม่อืหนา้ที ่230) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 
อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

7 สงิหาคม กอ่สรา้งอาคาร การขดุ ระดับที ่2 รถขดุบุง้กีล๋าก ถูกบบี 

ชว่งอก คนงานกอ่สรา้ง อายุ 68 ปี 15 ปี 1 วัน หยุดงาน 30 วัน 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
 ุ 1. เขา้ไปในสถานทีท่ีอ่ันตราย

2. ไมไ่ดใ้หส้ญัญาณกับผูขั้บขี่
3. เป็นผูท้ีเ่ขา้มาใหมจ่งึไมคุ่น้เคยกับไซตก์อ่สรา้ง

สภาพการเกดิเหต ุ: คนงานกอ่สรา้งถกูบบีโดยตัวถว่งน ้าหนักของรถขดุบุง้กี๋ลาก 

 ในระหวา่งการขดุตดิตัง้แท็งกน์ ้า น ้าหนักถว่งของรถขดุบุง้กีล๋ากก าลังจะกระแทกโดนทอ่ส ารองในรัว้กัน้ชัว่คราว 
จงึเขา้ไปเพือ่ถอดทอ่ดว้ยดลุยพนิจิของตนเองจนถกูบบีระหวา่งทอ่ส ารองและน ้าหนักถว่ง 

1. พจิารณาต าแหน่งตัง้เครือ่งจกัรใหร้อบคอบและตัง้เครือ่งในต าแหน่งทีป่ลอดภัย
2. หยดุเครือ่งจกัรและตรวจสอบความปลอดภัยกอ่นท างาน

3. จัดฝึกอบรมผูท้ีเ่ขา้มาใหมใ่หเ้รยีบรอ้ย และหา้มท างานตามล าพัง

(TH)
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11.2. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่ 2 

ผูข้ับขีถ่กูบบีโดยค า้ยนัชทีไพลกั์บคันโยกในขณะก าลังท างานปเูกลีย่ดว้ยรถขดุบุง้กีล๋าก (คูม่อืหนา้ที ่231) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 
อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

13 มกราคม โล่อโุมงค ์ ถมกลับ 
(umemodoshi) 

ระดับที ่2 รถขดุบุง้กีล๋าก ถูกบบี 

ชว่งอก พนักงานขับ อายุ 45 ปี 28 ปี 70 วัน เสยีชวีติ 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

1. ไม่ไดต้ดิอปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะใหร้ถขดุบุง้กีล๋ากขนาดเล็ก
2. เป็นผูท้ีเ่ขา้มาใหม่และไม่มคีวามเชีย่วชาญในการขับขีเ่ครือ่งจักร

3. ไม่เขา้ใจขัน้ตอนการท างานดพีอ

สภาพการเกดิเหต ุ: ผูขั้บขีถ่กูบบีโดยค า้ยันชทีไพลก์ับคันโยกในขณะก าลังท างานปเูกลีย่ดนิดว้ยรถขดุบุง้กีล๋าก 

ในระหวา่งทีก่ าลังขับขีร่ถขดุบุง้กีล๋ากขนาดเล็กและท างานปเูกลีย่ในงานถมกลับ (umemodoshi sagyo) 
เพือ่รือ้ถอนค ้ายันชทีไพล ์ขณะทีดั่นดว้ยบุง้กี ๋ดา้นหนา้ของตัวเครือ่งลอยขึน้จนคันบังคับกระแทกหนา้อกของผูป้ระสบภัย 
ตัวเครือ่งยังยกสงูจงึขึน้อกีจนร่างกายถกูบบีดว้ยค ้ายันชทีไพลส์ว่นบนและคันโยกตรงทีน่ั่งคนขับ 

1. ตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะใหร้ถขดุบุง้กีล๋ากขนาดเล็ก
2. มอบหมายงานใหผู้ท้ีคุ่น้เคยกับการขับขีเ่ครือ่งจักรทีใ่ช ้

3. ส าหรับการท างานเครือ่งจักรในพื้นทีแ่คบ จะตอ้งรับทราบและปฏบิัตติามวธิแีละขัน้ตอนการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามสภาพการท างาน

(TH)
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11.3. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่3 บล็อกหลน่ใสค่นงานจากบุง้กีข๋องรถขดุบุง้กีล๋าก (คูม่อืหนา้ที ่232) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 

อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

2 กันยายน แม่น ้า ซอ้นบล็อก ระดับที ่2 รถขดุบุง้กีล๋าก ปลวิ / ร่วงหล่น 

ชว่งเอว งานซอ้นบล็อก อายุ 53 ปี 10 ปี 30 วัน หยุดงาน 90 วัน 

สภาพการเกดิเหต ุ: มบีล็อกหลน่ใสค่นงานจากบุง้กีข๋องรถขดุบุง้กีล๋าก 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

1. เมือ่ใสบ่ล็อกลงในบุง้กี ๋ไม่ไดใ้ชม้าตรการป้องกันการร่วงหลน่ เช่น การผูกรัด ฯลฯ
2. น าบล็อกใสบุ่ง้กีแ๋ละยกขึน้สงูคา้งไว ้แลว้พยายามออกจากทีน่ั่งคนขับโดยไม่ใชค้วามระมัดระวัง

3. เมือ่น าบล็อกทีใ่สอ่ยู่ในบุง้กีล๋ง ไม่ไดใ้หค้นงานเคลือ่นยา้ยออกจากต าแหน่งทีใ่หสั้ญญาณน าบล็อกลง

4. ไม่มผีูบ้อกทางในขณะบรรทุกลง

 ขณะทีใ่สบ่ล็อกหลายชิน้ลงในบุง้กีข๋องรถขดุบุง้กีล๋าก แลว้น าลงไปยังจุดทีว่างบล็อกซอ้นกันใตเ้นนิ 
เมือ่ผูข้ับขีก่ าลังจะออกจากทีน่ั่งคนขับโดยไมไ่ดร้ะมัดระวัง 
โดนกระเป๋าของเสือ้แจ็คเก็ตเกีย่วคันบังคับจนบล็อกในบุง้กีร๋่วงหลน่ลงมาใสค่นงานทีท่ างานอยูข่า้งลา่ง 

1. ใชม้าตรการป้องกันการร่วงหลน่

2. เมือ่ผูข้ับขีอ่อกหา่งจากต าแหน่งการขับขี ่ใหใ้ชม้าตรการ "ลดต าแหน่งการท างานของ บุง้กี ๋ฯลฯ ลงบนพืน้"
3. ตดิป้ายเครือ่งหมายหา้มเขา้

4. จัดใหม้ผีูบ้อกทางประจ าจุด

(TH)
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11.4. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่4 รถขดุบุง้กีล๋ากพลกิคว ่าบนพืน้ทีล่าดชนัจนลม้ทับผูบ้อกทาง (คูม่อืหนา้ที ่233) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 

อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

6 สงิหาคม ระบบน ้าประปา คนงานกอ่สรา้ง ระดับที ่1 รถขดุบุง้กีล๋าก พลกิคว ่า 

ชว่งอก คนงานกอ่สรา้ง อายุ 50 ปี 18 ปี 2 วัน เสยีชวีติ 

สภาพการเกดิเหต ุ: รถขดุบุง้กีล๋ากพลกิคว ่าบนพืน้ทีล่าดชนัจนลม้ทับผูบ้อกทาง 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

1. ผูข้ับขีแ่ละผูป้ระสบภัยท างานนอกเหนือจากทีไ่ดนั้ดหมายกันไว ้
2. ผูป้ระสบภัยเขา้ไปอยู่ในรัศมกีารท างานของรถขดุบุง้กีล๋าก
3. ผูข้ับขีไ่ม่ไดต้รวจสอบเสน้ทางการวิง่เคลือ่นทีไ่วล้ว่งหนา้
4. เคลือ่นยา้ยไปยังจุดอืน่ทีไ่ม่ใชเ่สน้ทางวิง่ผ่าน
5. กอไมไ้ผ่อยู่ลกึจนไม่สามารถตรวจสอบฐานดนิได ้

รถขดุบุง้กีล๋ากทีเ่สร็จงานระบายน ้ามาจากจุดทีท่ าการขดุไดเ้คลือ่นทีผ่่านพืน้ทีล่าดชนัทีเ่ป็นกอไมไ้ผ่ (ระดับลาดเอยีง 20 องศา) 
เพือ่ปรับระดับทางในจุดวางแผนจะใหเ้ป็นทีพั่ก 

ในขณะนัน้เอง รถขดุบุง้กีล๋ากจงึพลกิคว ่าและลม้ทับคนงานกอ่สรา้งทีก่ าลังบอกทางซึง่อยูข่า้ง ๆ 

1. หา้มท างานอืน่นอกเหนือจากทีไ่ดนั้ดหมายกันไวอ้ย่างเด็ดขาด
2. เมือ่บอกทาง อย่าเขา้ไปในรัศมกีารท างานของเครือ่งจักรกลหนัก
3. ส าหรับพื้นทีเ่ขตอันตราย ใหต้รวจสอบฐานดนิ รูปร่างลักษณะ ฯลฯ ลว่งหนา้ และใชม้าตรการหา้มเขา้
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11.5. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่ 5 หลังจากประชมุนัดหมายแลว้เดนิอยูด่า้นหนา้รถขดุบุง้กีล๋ากจนโดนกระแทกดว้ย

บุง้กีท๋ีห่มนุมา (คูม่อืหนา้ที ่234) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 

อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

7 มนีาคม 
งานวศิวกรรมโยธาอืน่ ๆ 

การขดุ ระดับที ่3 รถขดุบุง้กีล๋าก โดนกระแทก 

ชว่งอก คนงานกอ่สรา้ง อายุ 47 ปี 10 ปี 60 วัน หยุดงาน 30 วัน 

สภาพการเกดิเหต ุ: หลังจากประชมุนัดหมายแลว้เดนิอยูด่า้นหนา้รถขดุบุง้กีล๋ากจนโดนกระแทกดว้ยบุง้กีท๋ีห่มนุมา 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

1. ผูข้ับขีล่ะเลยการตรวจสอบกอ่นเริม่งาน
2. ประชมุนัดหมายกันภายในวงหมุนของเครือ่งจักร

3. เดนิอยู่ขา้ง ๆ เครือ่งจักร

 ผูป้ระสบภยัเขา้ไปถงึทีน่ั่งคนขับรถขดุบุง้กีล๋ากเพือ่ประชมุนัดหมายงาน หลงัจากประชมุนัดหมายเสร็จแลว้
ขณะทีผู่ป้ระสบภัยเดนิออกไปอยูด่า้นหนา้ของรถขดุ ผูข้ับขีก่็เริม่ท างานจนบุง้กีห๋มนุไปกระแทก 

1. บบีแตรเตอืนกอ่นเริม่งาน
2. จัดฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

3. ใหสั้ญญาณซึง่กันและกันอย่างแน่นอน

(TH)
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11.6. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่ 6 หลังจากตรวจสอบรถดันดนิเสร็จ ไดเ้สยีการทรงตัวจนขาถกูบบีขณะก าลังตดิตัง้

ฝาครอบ (คูม่อืหนา้ที ่235) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 

อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

31 ตุลาคม 
เก็บความเรยีบรอ้ย

ของทีด่นิ คนงานกอ่สรา้ง ระดับที ่1 รถดันดนิ ถูกบบี 

เทา้ซา้ย พนักงานขับ อายุ 43 ปี 10 ปี 270 วัน หยุดงาน 50 วัน 

สภาพการเกดิเหต ุ: หลังจากตรวจสอบรถดันดนิเสร็จ ไดเ้สยีการทรงตัวจนขาถกูบบีขณะก าลังตดิตัง้ฝาครอบ 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 1. ท างานกับตนีตะขาบทีม่รีะดับสงู ๆ ต ่า ๆ

2. ท างานบนตนีตะขาบทีล่ืน่ง่ายโดยสวมรองเทา้บตูทีล่ืน่ง่าย

 ในระหวา่งท างานขึน้รูปงานหยาบ เมือ่เตมิน ้ามันใหร้ถดันดนิเสร็จแลว้ ไดถ้อดฝาครอบเครือ่งยนตอ์อกเพือ่ตรวจสอบเครือ่งยนต ์
หลังจากตรวจสอบเสร็จแลว้ ไดเ้สยีการทรงตัวขณะตดิตัง้ฝาครอบเครือ่งยนต ์

จนเทา้ซา้ยถกูบบีอยูใ่นระหวา่งแทน่เหยยีบเขา้ทีน่ั่งคนขับกับตนีตะขาบ จนไดร้ับบาดเจ็บทีข่อ้เทา้ซา้ย 

1. ท าการตรวจสอบโดยใชม้าตรการตา่ง ๆ เช่น แผ่นรองเพือ่แกไ้ขปัญหาระดับสงู ๆ ต ่า ๆ ของตนีตะขาบ ฯลฯ
2. ปลกุจติส านกึดา้นความปลอดภัย

(TH)



128 

11.7. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่7 รถดันดนิพลกิคว า่บนพืน้ทีล่าดชนัจนเกดิการลม้ทับผูข้ับขี ่(คูม่อืหนา้ที ่236) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 

อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

23 เมษายน ถนน คนงานกอ่สรา้ง ระดับที ่2 รถดันดนิ ร่วงหล่น 

สว่นทอ้ง พนักงานขับ อายุ 41 ปี 15 ปี 12 วัน เสยีชวีติ 

สภาพการเกดิเหต ุ: รถดันดนิพลกิคว ่าบนพืน้ทีล่าดชนัจนเกดิการลม้ทับผูขั้บขี ่

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

1. สว่นขอบหนา้ของดันดนิ (oshido) ไม่มดีนิส าหรับป้องกันการพลกิคว ่าเหลอือยู่
2. เพิง่ไดร้ับมอบหมายใหย้า้ยหนา้ที ่จงึยังไม่คุน้เคยกับงานดังกลา่ว

3. เกดิจากความผดิพลาดในการควบคมุของผูข้บัขี่

 ในการตัดพืน้สโลป (nori men) ใหม ่ระหวา่งการท างานดันดนิทีข่ดุดว้ยรถดันดนิ 
ร่วงหลน่ไปจากสว่นขอบหนา้ดันดนิพรอ้มกับรถดันดนิ และถกูรถดันดนิทับ 

1. ชีแ้จงค าส่ังเกีย่วกับขัน้ตอนการท างานใหช้ดัเจน และตรวจสอบสภาพการด าเนนิงานตามแผนการด าเนินการกอ่สรา้ง
2. ฝึกอบรมและใหค้ าแนะน าแกผู่ข้ับขีเ่กีย่วกับวธิกีอ่สรา้ง ขัน้ตอนการท างาน และความปลอดภัย

3. เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้ง ใหว้างแผนใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์การท างาน เชน่ รุ่นเครือ่ง ความสามารถของเครือ่ง ฯลฯ

(TH)
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11.8. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่ 8 คนงานท าเครือ่งหมายถกูดดูมว้นเขา้ไปตนีตะขาบของรถดันดนิทีว่ ิง่ถอยหลัง 

(คูม่อืหนา้ที ่237) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 
อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

15 กมุภาพันธ ์ ถนน เตรยีมงาน ระดับที ่1 รถดันดนิ ถูกดูดมว้น 

สว่นขา คนงานกอ่สรา้ง อายุ 63 ปี 40 ปี 290 วัน หยุดงาน 42 วัน 

สภาพการเกดิเหต ุ: คนงานท าเครือ่งหมายถกูดดูมว้นเขา้ไปตนีตะขาบของรถดันดนิทีว่ิง่ถอยหลัง 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

1. หา้มบคุคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเขา้ไปในจุดทีม่กีารท างานดว้ยเครือ่งจักรกลหนักโดยใชเ้ครือ่งกดีขวาง ฯลฯ
2. ส าหรับงานทีป่ระกอบดว้ยหลายสว่นทัง้เครือ่งจักรกลหนักและคน ใหค้ัดเลอืกตัวผูบ้อกทาง
3. ใหผู้ข้ับขีเ่ริม่งานหลังจากไดต้รวจสอบยนืยันงานทีก่ าหนดภายในเขตการท างานแลว้

ในระหวา่งการท างานท าเครือ่งหมายความหนาการโรยซอ้นคันดนิ (morido) รถดันดนิทีก่ าลังท างานคันดนิ (morido) 
ของตัวคันดนิกัน้น ้าไดเ้ปลีย่นทศิทางและวิง่ถอยหลังอยา่งกะทนัหัน 
ผูข้ับขีร่ถบดถนนทีอ่ยูใ่กล ้ๆ บบีแตรเตอืนคนงาน แตค่นงานไมรู่ตั้ว จงึถกูดดูมว้นเขา้ไปในตนีตะขาบ 

1. ผูป้ระสบภัยเขา้ไปในพืน้ทีก่ารท างานของเครือ่งจักรกลหนัก
2. ไม่ไดม้กีารประชมุนัดหมายกอ่นการท างาน จงึไม่เขา้ใจเน้ือหางานของกันและกัน

3. ผูข้ับขีร่ถดันดนิไม่ไดต้รวจสอบความปลอดภัยเมือ่วิง่ถอยหลัง

(TH)



130 

11.9. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่ 9 ขณะทีร่ถตักก าลังวิง่โดยแขวนน ้าหนักบรรทกุอยูไ่ดก้ระแทกชนคนงานอยา่งแรง 

(คูม่อืหนา้ที ่238) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 
อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

10 พฤษภาคม 
เก็บความเรยีบรอ้ย 

ของทีด่นิ 
คนงานกอ่สรา้ง ระดับที ่1 รถตัก โดนกระแทก 

ชว่งเอว คนงานกอ่สรา้ง อายุ 52 ปี 15 ปี 25 วัน หยุดงาน 40 วัน 

สภาพการเกดิเหต ุ: ขณะทีร่ถตักก าลังวิง่โดยแขวนน ้าหนักบรรทกุอยูไ่ดก้ระแทกชนคนงานอยา่งแรง 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

1. ใชง้านอืน่นอกเหนือจากวัตถุประสงคก์ารใชง้านโดยใชด้ลุยพนิิจของตนเอง
2. ขับขีอ่ย่างกระโชกโฮกฮาก

3. ไม่มกีารมอบหมายใหม้ผีูค้วบคมุงาน

 ขณะทีก่ าลังวิง่โดยแขวนทอ่ฮมูไวบ้นฟันของรถตักดว้ยดลุยพนิจิของตนเอง 
ไดเ้ร่งความเร็วมากเกนิไปจนกระแทกชนคนงานทีอ่ยูใ่กล ้ๆ 

1. ประชมุนัดหมายการท างานใหเ้รยีบรอ้ย และทุกคนปฏบิัตติามนัน้
2. ก าหนดความเร็วทีป่ลอดภัย และปฏบิัตติามนัน้

3. ด าเนินงานโดยมอบหมายใหม้ผีูค้วบคมุงาน

(TH)
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11.10. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่10 ผูบ้อกทางถกูบบีดว้ยบุง้กีข๋องรถตัก (คูม่อืหนา้ที ่239) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 

อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

1 สงิหาคม อโุมงค ์ งานเบ็ดเตล็ด ระดับที ่1 รถตัก ถูกบบี 

สว่นศรีษะ คนงานเหมอืง อายุ 48 ปี 4 ปี 3 เดอืน 15 เดอืน เสยีชวีติ 

สภาพการเกดิเหต ุ: ผูบ้อกทางถกูบบีดว้ยบุง้กีข๋องรถตัก 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 1. ผูบ้อกทางใหสั้ญญาณโดยเขา้ไปตรงหนา้บุง้กีพ๋อด ี

2. ผูข้ับขีไ่ม่ไดต้รวจสอบยนืยันต าแหน่งของผูบ้อกทางใหด้พีอแลว้ขับเดนิหนา้ไป
3. ไม่มกีารประชมุนัดหมายกอ่นเริม่การท างาน และไม่มคี าส่ังหรอืค าแนะน าในการท างาน
4. ขาดความระมัดระวังตอ่ค าส่ังในการหา้มเขา้ไปในรัศมกีารท างาน

 เนื่องจากรอกทีว่างอยูใ่กลก้ับสิง่กอ่สรา้งค ้ายันจะกดีขวางการท างานทีก่ าหนดไวใ้นวันรุ่งขึน้ 
จงึพยายามทีจ่ะเคลือ่นยา้ยรอกดังกลา่ว โดยผูบ้อกทางเขา้ไปอยูใ่นระหวา่งรถตักกับสิง่กอ่สรา้งค ้ายันแลว้ใหส้ญัญาณ 
 ทัง้นี้ไดบ้อกใหเ้ครือ่งจักรเดนิหนา้และหยดุกอ่นแลว้หนึง่ครัง้ แตไ่ดใ้หส้ญัญาณบอกทางอกีครัง้วา่ “อกีนดิหนึง่” 
ผูข้ับขีจ่งึใหเ้ครือ่งจักรเดนิหนา้ (สามารถมองเห็นหมวกนริภัยของผูบ้อกทางไดจ้ากทีน่ั่งคนขับ) ในขัน้ตอนนี ้

สว่นศรีษะไดถ้กูบบีอยูต่รงกลางระหวา่งบุง้กีข๋องเครือ่งจักรและสิง่กอ่สรา้งค ้ายัน 

1. ผูบ้อกทางตอ้งไม่บอกทางโดยเขา้ไปอยู่ในรศัมกีารท างานของเครือ่งจักร
และตอ้งบอกทางโดยอยู่ในต าแหน่งทีผู่ข้ับขีม่องเห็น

2. ผูข้ับขีต่รวจสอบยนืยันต าแหน่งของผูบ้อกทางกอ่นจงึคอ่ยควบคมุเครือ่ง
3. ประชมุนัดหมายกอ่นเริม่งาน และตรวจสอบวธิกีารและขัน้ตอนตา่ง ๆ แลว้แจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบทั่วกัน

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ปฏบิัตงิานทีน่อกเหนือไปจากการใชง้านหลัก ใหก้ าหนดแผนการท างานทีเ่หมาะสม และด าเนินงานตามนัน้
4. ขาดความระมัดระวังตอ่ค าส่ังในการหา้มเขา้ไปในรัศมกีารท างาน

(TH)
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11.11. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบัุตภิัยที ่11 คนงานกอ่สรา้งถกูชนทับโดยรถเกลีย่ดนิทีว่ ิง่ถอยหลังมา (คูม่อืหนา้ที ่240) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 
อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

20 มถุินายน ถนน ปรับผวิดนิ ระดับที ่2 รถเกลีย่ดนิ ถูกชนทับ 

ชว่งหนา้ทอ้งสว่นล่าง คนงานกอ่สรา้ง อายุ 61 ปี 15 ปี 30 วัน เสยีชวีติ 

สภาพการเกดิเหต ุ: คนงานกอ่สรา้งถกูชนทับโดยรถเกลีย่ดนิทีว่ิง่ถอยหลังมา 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

1. ผูข้ับขีถ่อยหลงัโดยไมไ่ดต้รวจสอบดา้นหลังใหด้พีอ เน่ืองจากมรีถบดลอ้ยางเขา้มาใกลจ้ากทางดา้นหนา้

2. ผูป้ระสบภัยเขา้ใกลเ้ครือ่งจักรและปฏบิัตงิานโดยหันหลังให ้
3. ทัง้ผูข้ับขีแ่ละคนงานตา่งก็เขา้ใจไปเองวา่ “มองเห็นและน่าจะหลบใหเ้อง”
4. กระบวนการท างานล่าชา้ จงึมคีวามซับซอ้นในการท างานทัง้ไซตก์อ่สรา้ง

 ผูป้ระสบภยัท างานปรับระดับทางโดยคอยตามดา้นหลังของรถเกลีย่ดนิทีท่ างานปรับระดับไปขา้งหนา้ 
รถบดลอ้ยางทีเ่ขา้มาใกลเ้พือ่ท างานบดอัดไดว้ิง่เขา้มาทางดา้นหนา้การท างานของรถเกลีย่ดนิอยา่งกะทันหันเพือ่พลกิทศิทางก
ลับ ผูข้ับขีร่ถเกลีย่ดนิตกใจจงึถอยหลังจนผูป้ระสบภัยถกูรถเกลีย่ดนิชนทับ 

1. เมือ่จะถอยหลัง ผูข้ับขีต่อ้งบบีแตรและตรวจสอบดา้นหลังแลว้จงึออกตัว
2. ใหค้นงานผูช้ว่ยเครือ่งจักรปฏบิัตงิานโดยไม่หันหลังใหเ้ครือ่งจักร
3. แมว้า่จะถูกระยะเวลาการกอ่สรา้งบบีกระชัน้

แตใ่หก้ าจัดสภาพไซตก์อ่สรา้งทีซ่ับซอ้นในงานทีม่เีครือ่งจักรวิง่และมคีนงานจ านวนมากท างานอยู่

(TH)
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11.12. ตัวอยา่งเหตกุารณ์ 12 รถขดูพลกิคว ่าบนพืน้ทีล่าดชนัจนเกดิการลม้ทับผูข้ับขี ่(คูม่อืหนา้ที ่241) 

ตัวอย่างเหตุการณ์ 
อบัุตภิัย 

วันทีเ่กดิเหตุ ประเภทการกอ่สรา้ง ประเภทงาน จ านวนชว่งรับเหมา ตน้เหตุ (เครือ่งจักร ฯลฯ) ประเภทอบัุตเิหตุ 

ระดับความเสยีหาย จ านวนวันท างาน อายุงาน (ปี) อายุ อาชพี สว่นทีป่ระสบภัย 

15 กรกฎาคม 
เก็บความเรยีบรอ้ย 

ของทีด่นิ คนงานกอ่สรา้ง ระดับที ่1 รถขดู 
พลกิคว ่า 

สว่นทอ้ง พนักงานขับ อายุ 32 ปี 8 ปี 150 วัน เสยีชวีติ 

ม
าต
รก
าร

 
ส
าเ
ห
ต
ุ 

สภาพการเกดิเหต ุ: รถขดูพลกิคว ่าบนพืน้ทีล่าดชนัจนเกดิการลม้ทับผูขั้บขี ่

1. กระบะ (Bowl) ลอยตัวขึน้และรถดันดนิถูกดันจนแนวรถเปลีย่นไปแลว้พลกิคว ่า เน่ืองจากความผดิพลาดในการควบคมุ
2. ท างานบนพื้นทีล่าดชนัมาก (ระดับลาดเอยีงลงประมาณ 25 องศา)

3. มหีนิกอ้นใหญ่อยู่กระจัดกระจาย

 ในระหวา่งทีร่ถขดูแบบลากจูงก าลังวิง่และท าการขดุหนา้ดนิบนพืน้ทีล่าดเอยีง 
ขณะทีร่ถดันดนิพลกิคว ่าทางดา้นลา่งของพืน้ทีล่าดเอยีง ผูข้ับขีถ่กูเหวีย่งกระเด็นออกจากทีน่ั่งคนขับแลว้ถกูทับ 

1. อย่าหักเลีย้วบนพืน้ทีล่าดชันมาก

2. ท าใหร้ะดับลาดเอยีงของพืน้ผวิทางวิง่ต ่ากวา่ 20 องศา

3. ส าหรับพื้นผวิทางวิง่ ใหร้ถดันดนิน าหนา้เพือ่ใหก้ าจัดหนิ ฯลฯ ทีก่ดีขวางอยู่

(TH)
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12. กฎหมายและค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

กฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของคนงานมจี านวนหลายฉบับ อาท ิกฎหมายความ

ปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กฎหมายความปลอดภัยและอา

ชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รับประกันความปลอดภัยและสขุภาพของคนงาน 

พรอ้มกับสง่เสรมิการสรา้งสภาพแวดลอ้มสถานทีท่ างานทีส่ะดวกสบาย และไดก้ าหนดรายการตา่ง ๆ ทีต่อ้ง

ปฏบิัตติาม รวมถงึรายการทีเ่ป็นรูปธรรมตามการบังคับใชก้ฎหมาย ซึง่แสดงอยูใ่นค าสัง่คณะรัฐมนตร ีกฎกระทรวง 

ประกาศแจง้เตอืน ฯลฯ 

ระบบกฎหมายเพือ่ความความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของคนงานมดีังตอ่ไปน้ี 

ภาพที ่12-1 ระบบกฎหมายเกีย่วกับทักษะการขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

(ส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทกุ และส าหรับการขดุ) 

(อา้งองิ) กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร. คูม่อืประเมนิความเสีย่งในอตุสาหกรรมบ ารุงรักษาอาคาร 

12.1. กฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) และค าสัง่บังคบัใชก้ฎหมาย

ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) (คัดลอกมาบางสว่น) (คูม่อืหนา้ 243) 

หมวด 1 กฎทัว่ไป 

มาตรา 3 <หนา้ทีร่ับผดิชอบของผูป้ระกอบการ ฯลฯ> 

ผูป้ระกอบการไมเ่พยีงตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐานขัน้ต ่า เพือ่ป้องกันอบุตัภิัยในการท างานทีก่ าหนดโดยกฎหมาย

น้ีเทา่นัน้ แตย่ังตอ้งรับประกนัความปลอดภัยและสขุภาพของคนงานในสถานทีท่ างาน ดว้ยการเตรยีม

สภาพแวดลอ้มสถานทีท่ างานซึง่สะดวกสบายและการปรับปรุงเงือ่นไขแรงงาน นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการยังตอ้ง

ร่วมมอืกับมาตรการเกีย่วกับการป้องกันอบุตัภิัยในการท างานทีด่ าเนนิการโดยรัฐ 

กฎหมาย 

ค าสั่งคณะ 

รัฐมนตร ี

กฎกระทรวง 

ประกาศ / ประกาศแจง้เตอืน 

กฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) (กฎหมายความปลอดภัยฯ (an-ei-hou)) 

ค าส่ังบังคับใชก้ฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) 

กฎการบังคับใชก้ฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) 

(ขอ้บังคับความปลอดภัยฯ (an-ei-soku)) 

มาตรฐานโครงสรา้งเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

กฎระเบยีบการฝึกอบรมทกัษะการขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

(ส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทุก และส าหรับการขดุ) 

กฎระเบยีบการฝึกอบรมพเิศษดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัย 
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2 ผูท้ีอ่อกแบบ, ผลติหรอืน าเขา้เครือ่งจักร, เครือ่งมอื หรอือปุกรณ์อืน่ ๆ, ผูท้ีผ่ลติหรอืน าเขา้วัสดพุืน้ฐาน หรอืผูท้ี่

กอ่สรา้งหรอืออกแบบสิง่กอ่สรา้ง จะตอ้งพยายามมสีว่นร่วมในการป้องกันการเกดิอบัุตภิยัในการท างาน ซึง่เกดิจากการ

ใชส้ิง่เหลา่นี้ในระหวา่งการออกแบบ, ผลติ, น าเขา้หรอืกอ่สรา้งสิง่เหลา่นี ้

3 บคุคลทีจ่า้งเหมาชว่งงานตอ่ใหแ้กผู่อ้ืน่ เชน่ ผูส้ัง่งานกอ่สรา้งสิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ ตอ้งระวังไมก่ าหนดเงือ่นไขซึง่อาจท า

ใหก้ารท างานมคีวามปลอดภยัและสขุอนามัยลดลง เชน่ วธิกีารกอ่สรา้ง ระยะเวลาการกอ่สรา้ง ฯลฯ 

มาตรา 4 คนงานตอ้งปฏบัิตติามรายการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันอบัุตภิัยในการท างาน และตอ้งพยายามร่วมมอืกับมาตรการ

เกีย่วกับการป้องกันอบัุตภิยัในการท างาน ซึง่ผูป้ระกอบการและผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ ด าเนนิการ 

หมวด 5 ขอ้บังคับเกีย่วกับเครือ่งจักร ฯลฯ และวตัถทุีอ่าจสรา้งความเสยีหาย 

มาตรา 45 <การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu kensa)> 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งด าเนนิการตรวจสอบบอยเลอร ์(Boiler) และเครือ่งจักรอืน่ ๆ ทีก่ าหนดโดยค าสัง่คณะรัฐมนตรี

ดว้ยตนเองเป็นประจ า ฯลฯ และตอ้งบันทกึผลตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร 

2 ส าหรับเครือ่งจักร ฯลฯ ในวรรคกอ่นหนา้ทีก่ าหนดโดยค าสัง่คณะรัฐมนตร ีเมือ่ผูป้ระกอบการด าเนนิการตรวจสอบดว้ย

ตนเองทีก่ าหนดโดยกฎกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร จากการตรวจสอบดว้ยตนเองภายใตข้อ้ก าหนด

ของวรรคเดยีวกัน (ตอ่ไปจะเรยีกวา่ "การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นการเฉพาะ") ตอ้งใหด้ าเนนิการโดยคนงานทีใ่ชง้าน

เครือ่งจักรเหลา่นัน้และเป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตติามทีก่ฎกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิารก าหนด หรอืผูท้ีไ่ดร้ับ

การขึน้ทะเบยีนตามทีก่ าหนดในมาตรา 54-3 วรรค 1 และเป็นผูด้ าเนนิการตรวจสอบเครือ่งจักรดังกลา่ว ฯลฯ ดว้ยตนเอง

เป็นการเฉพาะตามทีไ่ดร้ับการรอ้งขอจากผูอ้ืน่ (ตอ่ไปนี้จะเรยีกวา่ “บรษัิทตรวจสอบ”) 

3 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิารตอ้งเปิดเผยแนวทางการตรวจสอบดว้ยตนเองทีจ่ าเป็น

เพือ่ใหก้ารตรวจสอบดว้ยตนเองตามขอ้ก าหนดในวรรค 1 มกีารด าเนนิการอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

4 (ละไว)้ 

7-1 กฎหมายและค าส่ัง

หมวดหมู่การตรวจสอบ บทบัญญัต ิ บุคคล / คณุสมบัตทิีจ่ะด าเนนิการ ระยะเวลาการเก็บรักษาตารางตรวจสอบ ฯลฯ 

การตรวจสอบกอ่นเริม่งาน 

การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็น
ประจ า (teiki jishu kensa) 

(เดอืนละ 1 ครัง้) 

การตรวจสอบดว้ยตนเองกรณี
พเิศษ 

(ปีละ 1 ครัง้) 

ขอ้บังคับความปลอดภัยและอาชวี
อนามัยแรงงาน มาตรา 170 

มาตรา 171 

ขอ้บังคับความปลอดภัยและอาชวี
อนามัยแรงงาน มาตรา 168 

มาตรา 168 
มาตรา 171 

ขอ้บังคับความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามัยแรงงาน มาตรา 167 

มาตรา 169 
มาตรา 171-2 
มาตรา 171 

ผูข้ับขี ่

บุคคลทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้จากผูป้ระกอบ
การ (ผูค้วบคุมความปลอดภัย) 

ผูต้รวจสอบภายในบรษัิท 
ผูต้รวจสอบจากบรษัิทตรวจสอบ 

*

จัดเก็บตารางตรวจสอบในระหว่างทีก่ าลังใชง้านเครือ่งจักร 

จัดเก็บตารางตรวจสอบเป็นเวลา 3 ปี 

จัดเก็บตารางตรวจสอบเป็นเวลา 3 ปี 
(ตดิเครือ่งหมายผ่านการตรวจสอบแลว้) 

* แมว่้าจะไม่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายฯ แต่ควรจัดเก็บผลการตรวจสอบในระหว่างทีก่ าลังใชง้านเครือ่งจักร 
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หมวด 6 มาตรการในการท างานของคนงาน 

มาตรา 61 <การจ ากัดการท างาน> 

ส าหรับงานขับป้ันจั่นหรอืหนา้ทีง่านอืน่ ๆ ทีก่ าหนดโดยค าสัง่คณะรัฐมนตร ีหา้มผูป้ระกอบการมใิหผู้ใ้ดท า

หนา้ทีง่านดังกลา่ว หากไมใ่ชผู่ท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ทีง่านดังกลา่วจากผูอ้ านวยการกองแรงงาน

ประจ าจังหวดั หรอืผูท้ีส่ าเร็จการฝึกอบรมทักษะทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ทีง่านดังกลา่วซึง่ด าเนนิการโดยผูท้ีไ่ดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนจากผูอ้ านวยการกองแรงงานประจ าจังหวัด หรอืผูอ้ืน่ทีม่คีณุสมบตัทิีก่ าหนดโดยกฎกระทรวง

สาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร 

2 หา้มมใิหบ้คุคลอืน่ใดท าหนา้ทีง่านดังกลา่ว นอกจากผูท้ีส่ามารถท าหนา้ทีง่านดงักลา่วตามขอ้ก าหนดของ

วรรคกอ่นหนา้ 

3 บคุคลทีส่ามารถท าหนา้ทีง่านดังกลา่วตามขอ้ก าหนดในวรรค 1 ตอ้งพกพาใบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเอกสาร

แสดงคณุสมบตัอิืน่ ๆ ในขณะท าหนา้ทีง่านดังกลา่ว 

4 (ละไว)้ 

คณุสมบัตทิีจ่ าเป็นส าหรับผูข้บัขีเ่ครือ่งจักร 

คณุสมบัตทิีจ่ าเป็นส าหรับคนงาน 

[ค าสัง่คณะรัฐมนตร]ี 

มาตรา 20 <งานทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้จ ากัดในการท างาน> 

หนา้ทีง่านทีก่ าหนดในค าสัง่คณะรัฐมนตรตีามมาตรา 61 วรรค 1 ของกฎหมาย มดัีงตอ่ไปนี้ 

免許 技能講習 特別教育

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

5トン未満 ○

5トン以上 ○

1トン未満 ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

締固め（ローラ） ○

3トン以上 ○

3トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

1トン以上 ○

1トン未満 ○

資格の種類
機械の能力機械名

つり上げ
荷重

〃

クレーン

クレーン

床上操作式クレーン
（荷とともに移動）

移動式クレーン

不整地運搬車

1トン以上
5トン未満

○

最大積載量

つり上げ
荷重

整地、運搬、積込み用及び掘削用

解体用

車両系
建設機械

ショベルローダ、フォークローダ

機体質量

制限はない

機体質量

最大荷重

免許 技能講習 特別教育

1トン以上 ○

1トン未満 ○

○

○（作業主任者）
石綿取扱作業 石綿が使用されている建築物の解体等作業

作業名 作業内容
資格の種類

玉掛け作業 つり上げ荷重

ชือ่งาน เนื้อหางาน 
ความสามารถของคุณสมบัต ิ

ใบอนุญาต ฝึกอบรมทักษะ ฝึกอบรมพเิศษ 

ความสามารถของคุณสมบัต ิ

ใบอนุญาต ฝึกอบรมทักษะ ฝึกอบรมพเิศษ 

งานขอเกีย่ว (tamagake) 

งานจัดการแร่ใยหนิ 

โหลดทีย่ก 

งาน เชน่ การรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้งทีใ่ชแ้ร่ใยหนิ ฯลฯ 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 1 ตนั

นอ้ยกว่า 1 ตัน 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 1 ตนั

นอ้ยกว่า 1 ตัน 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 1 ตนั

นอ้ยกว่า 1 ตัน 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 5 ตนั

นอ้ยกว่า 5 ตัน 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 5 ตนั

นอ้ยกว่า 5 ตัน 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 5 ตนั

เท่ากับหรอืสงูกว่า 1 ตนั

นอ้ยกว่า 5 ตัน 

นอ้ยกว่า 1 ตัน 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 3 ตนั

นอ้ยกว่า 3 ตัน 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 3 ตนั

นอ้ยกว่า 3 ตัน 

ไม่มขีดีจ ากัด 

(หัวหนา้งาน) 

ประสทิธภิาพของเครือ่งจักร 

โหลดทีย่ก 

โหลดทีย่ก 

มวลเครือ่ง

มวลเครือ่ง

โหลดสงูสดุ 

น ้าหนักการ 
บรรทุกสงูสดุ

ชือ่เครือ่งจักร 

ป้ันจ่ัน 

ป้ันจ่ัน

ป้ันจ่ันชนดิทีค่วบคุมจากบนพืน้
(เคลือ่นทีพ่รอ้มกับน ้าหนักบรรทุก) 

ป้ันจ่ันชนดิทีเ่คลือ่นที ่

เครือ่งจักร
กอ่สรา้งประเภท
ยานพาหนะ 

ส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทุก 
และส าหรับการขุด 

งานบดอัด (รถบดอัด) 

ส าหรับการรือ้ถอน 

รถยกบุง้กี ๋(Shovel loader) รถยกมงีา (Fork loader) 

รถขนยา้ยสาหรับพืน้ทีท่ียั่งไม่ปรับผวิดนิ 

(TH)
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1-11 (ละไว)้

12 หนา้ทีง่านขับขี ่(ไมร่วมการขับขีบ่นทอ้งถนน) เครือ่งจักรกอ่สรา้งซึง่ระบไุวต้ามขอ้ 1, 2, 3 หรอื 6 ของตาราง

แนบที ่7 ทีม่นี ้าหนักของตัวเครือ่งตัง้แต ่3 ตันขึน้ไปซึง่ใชแ้รงขับเคลือ่นและสามารถขับขีไ่ดเ้องในสถานทีท่ีไ่มไ่ด ้

ก าหนดเฉพาะ 

13 (ละไวด้ังนี้) 

ขอบเขตและระยะเวลาของวชิาฝึกอบรมในการฝึกอบรมผูท้ีท่ างานทีม่กีารจ ากัดการท างาน ซึง่

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิารไดก้ าหนดตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 83 วรรค 1 ขอ้ 3 เกีย่วกับการขึน้ทะเบยีนหรอืก าหนดเกีย่วกับกฎหมายความปลอดภัยและอาชี

วอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) หรอืค าส่ังตามกฎหมายนี้ 

◆ประกาศแจง้เตอืนกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร

ฉบับที ่144 (30 มนีาคม ค.ศ. 2009) ◆ 

มาตรา 1 - มาตรา 2 (ละไว)้ 
(การฝึกอบรมส าหรับผูท้ าหนา้ทีง่านขับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ) 

มาตรา 3 การฝึกอบรมตามกฎหมายมาตรา 99-3 วรรค 1 ใหก้ับผูท้ีส่ามารถท าหนา้ทีง่านตามค าส่ังมาตรา 
20 ขอ้ 12 ตอ้งเป็นไปตามรายการฝึกอบรมทีร่ะบุไวใ้นชอ่งแรกของตารางต่อไปนี้ โดยมขีอบเขต

เนื้อหาตามทีร่ะบุไวแ้ต่ละรายการในชอ่งกลางของตารางเดยีวกัน รวมถงึมรีะยะเวลาอย่างนอ้ยตามที่

ระบุไวใ้นชอ่งสดุทา้ยของตารางเดยีวกัน 

วชิาฝึกอบรม ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลา 

โครงสรา้งของเคร่ืองจักร ฯลฯ 

ในงานทีม่กีารจ ากัดการท างาน 

โครงสรา้งของอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการขับเคลือ่นและการท างานของเคร่ือง

จักรก่อสรา้งประเภทยานพาหนะ 
1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง 

1.5 ชั่วโมง 

1.5 ชั่วโมง 

2 ชั่วโมง 

หนา้ทีข่องอุปกรณ์ความปลอดภัย ฯลฯ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับเคร่ืองจักรในงานทีม่กีารจ า

กัดการท างาน 

หนา้ทีข่องอุปกรณ์ความปลอดภัยและเบรกของเคร่ืองจักรก่อสรา้งประเภทยา

นพาหนะ 

การตรวจสอบและเตรียมความพรอ้มเคร่ืองจักรก่อสรา้งประเภทยานพาหนะ 
การบ ารุงรักษาและจัดการเคร่ืองจักร ฯลฯ 

ในงานทีม่กีารจ ากัดการท างาน 

วธิกีารท างานทีเ่กี่ยวขอ้งกับเคร่ืองจักร 

ฯลฯ ในงานทีม่กีารจ ากัดการท างาน 

กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภัย

และอาชวีอนามัย 

ตัวอย่างเหตุการณ์อุบัติภัยในการท างาน 

และมาตรการป้องกัน 

มาตรการความปลอดภัยตามวธิกีารท างานทีเ่กีย่วขอ้งกับเคร่ืองจักรก่อสรา้ง

ประเภทยานพาหนะ 

บทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งในกฎหมาย, ค าส่ัง 

และขอ้บังคับความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน 

การศกึษาตัวอย่างเหตุการณ์อุบัติภัยในการท างาน 

มาตรา 4 (ละไว)้ 

(TH)
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12.2. ขอ้บังคับความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (คัดลอกมาบางสว่น) (คูม่อืหนา้ที ่256) 

เลม่ 1 ขอ้บังคับทั่วไป 

หมวด 7 ใบอนุญาต ฯลฯ 

ตอน 3 การฝึกอบรมทักษะ 

มาตรา 82 <การออกใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทักษะใหม ่ฯลฯ> 

ผูท้ีไ่ดร้ับการออกใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทักษะและก าลังท าหนา้ทีง่านหรอืก าลังจะท าหนา้ทีง่านทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การฝึกอบรมทักษะดังกลา่ว ตอ้งขอรับการออกใบรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมทักษะใหม ่โดยยืน่หนังสอืค ารอ้งขอ

ออกใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทักษะใหม ่(แบบฟอรม์ที ่18) กับหน่วยงานศกึษาอบรมขึน้ทะเบยีนทีไ่ดร้ับการออก

ใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทักษะ เมือ่มกีารสญูหายหรอืเสยีหาย ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นวรรค 3 

2. เมือ่ผูท้ีก่ าหนดไวใ้นวรรคกอ่นหนา้เปลีย่นชือ่-สกลุ ตอ้งขอรับการเขยีนแกไ้ขใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทักษะ

โดยยืน่หนังสอืค ารอ้งขอเปลีย่นแปลงใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทักษะ (แบบฟอรม์ที ่18) กับหน่วยงานศกึษาอบรม

ขึน้ทะเบยีนทีไ่ดร้ับการออกใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทกัษะ ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นวรรค 3 

3 กรณีหนว่ยงานศกึษาอบรมขึน้ทะเบยีนทีไ่ดร้ับการออกใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทกัษะยกเลกิการด าเนนิงาน

ฝึกอบรมทักษะดังกลา่ว (รวมถงึกรณีทีก่ารขึน้ทะเบยีนดังกลา่วถกูยกเลกิ และกรณีทีก่ารขึน้ทะเบยีนดังกลา่วไมม่ผีล

แลว้) และกรณีทีม่กี าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดเป็นเงือ่นไขยกเวน้ในกฎกระทรวงวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนและการก าหนดที่

เกีย่วขอ้งกับกฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) และค าสัง่ตามกฎหมาย

ดังกลา่ว (กฎกระทรวงแรงงานฉบับที ่44 ปี ค.ศ. 1972) มาตรา 24 วรรค 1 เมือ่มกีารสญูหายหรอืเสยีหาย หรอืเมือ่มี

การเปลีย่นชือ่-สกลุ บคุคลทีก่ าหนดไวใ้นวรรคที ่1 ตอ้งขอออกเอกสารรับรองการส าเร็จการฝึกอบรมทักษะดังกลา่ว 

โดยยืน่หนังสอืค ารอ้งขอออกใบรับรองส าเร็จการฝึกอบรมทักษะ (แบบฟอรม์ที ่18) ตอ่หน่วยงานทีร่ัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิารก าหนดซึง่ก าหนดอยูใ่น ขอ้ก าหนดเป็นเงือ่นไขยกเวน้ในวรรคเดยีวกัน 

เลม่ 2 มาตรฐานความปลอดภัย 

บทที ่2 เครือ่งจักรกอ่สรา้ง ฯลฯ 

ตอน 1 เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

สว่นยอ่ย 1 กฎทั่วไป 

สว่นยอ่ย 1-2 โครงสรา้ง 

มาตรา 152 <การตดิตัง้ไฟหนา้> 

ผูป้ระกอบการตอ้งตดิตัง้ไฟหนา้บนเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ อยา่งไรก็ตาม ยกเวน้เครือ่งจักรกอ่สรา้ง

ประเภทยานพาหนะทีใ่ชง้านในสถานทีซ่ ึง่มรีะดับความสวา่งทีจ่ าเป็นเพยีงพอตอ่การท างานทีป่ลอดภัยอยูแ่ลว้ 

(TH)
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มาตรา 153 <อปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ> 

เมือ่ใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (เฉพาะรถดันดนิ, รถตัก, เครือ่งขนยา้ยหนิ, รถขดุไฮดรอลกิ (Power 

shovel), รถขดุบุง้กีล๋าก และเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน) ในสถานทีซ่ ึง่อาจเกดิอันตรายกับคนงาน เชน่ หนิรว่งหลน่ ฯลฯ 

*1 ผูป้ระกอบการตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ *2 ทีแ่ข็งแรงไวกั้บเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

ดังกลา่ว 

หมายเหต ุ1) "สถานทีซ่ ึง่อาจเกดิอันตราย...เชน่ หนิรว่งหลน่ ฯลฯ" หมายถงึ สถานทีซ่ ึง่ท างานขดุกลางแจง้, งานขดุ

เหมอืงหนิ, งานกอ่สรา้ง เชน่ อโุมงค ์ฯลฯ โดยใชเ้ครือ่งจักรดังกลา่ว และเป็นสถานทีซ่ ึง่อาจท าใหเ้กดิหนิร่วงหลน่ 

ฯลฯ โดยมสีาเหตจุากงานทีใ่ชเ้ครือ่งจักร 

หมายเหต ุ 2) มาตรฐานโครงสรา้งของอปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ จะแสดงในหนังสอืแจง้ฉบับที ่ 559 ลงวันที ่ 26 

กันยายน ค.ศ. 1975 

สว่นยอ่ย 2 การป้องกันอันตรายทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

มาตรา 154 <การตรวจสอบและบันทกึ> 

เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการตอ้งตรวจสอบสภาพภมูปิระเทศ สภาพ

ธรณีวทิยา ฯลฯ ของสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับการท างานดังกลา่ว และบันทกึผลนัน้เตรยีมไวล้ว่งหนา้ เพือ่ป้องกันอันตราย

แกค่นงานทีเ่กดิจากการถลม่ของพืน้ดนิหรอืภเูขา ฯลฯ 

มาตรา 155 <แผนการท างาน> 

เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการจะตอ้งวางแผนการท างานทีป่รับใหเ้ขา้กับสิง่

ทีไ่ดร้ับทราบจากการตรวสอบตามขอ้ก าหนดในขอ้ทีแ่ลว้ไวก้อ่นลว่งหนา้ และตอ้งด าเนนิงานตามแผนการท างาน

ดังกลา่ว 

2 แผนการท างานทีร่ะบไุวใ้นวรรคกอ่นหนา้ ตอ้งแสดงรายการดังตอ่ไปนี้ 

1 ประเภทและประสทิธภิาพของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะทีใ่ช ้

2 เสน้ทางการท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

3 วธิกีารท างานดว้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

3 เมือ่ผูป้ระกอบการไดก้ าหนดแผนการท างานตามทีร่ะบไุวใ้นวรรค 1 แลว้ จะตอ้งแจง้ใหค้นงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึ

รายการทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 ของวรรคกอ่นหนา้ 

(TH)
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มาตรา 156 <ขดีจ ากัดความเร็ว> 

เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (ไมร่วมชนดิทีม่คีวามเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 10 กม./ชม.) 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งก าหนดขดีจ ากัดความเร็วทีเ่หมาะสมของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ตามลักษณะภมูิ

ประเทศ, สภาพธรณวีทิยา ฯลฯ * ของสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับงานดังกลา่ว รวมถงึด าเนนิงานตามนัน้ 

2 หา้มผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะในวรรคกอ่นหนา้ขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะเกนิ

ขดีจ ากัดความเร็วทีร่ะบไุวใ้นวรรคเดยีวกัน 

หมายเหต)ุ“ ฯลฯ ” ใน“ ภมูปิระเทศ สภาพธรณวีทิยา ฯลฯ ” รวมถงึกรณีทีม่กีารตดิตัง้เครือ่งจักรและอปุกรณ์อืน่ ๆ 

มาตรา 157 <การป้องกันการร่วงหลน่ ฯลฯ> 

เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนนิมาตรการทีจ่ าเป็น เชน่ ป้องกัน

การทรุดตวัของไหลท่าง, ป้องกันการทรุดตวัไมเ่ทา่กันของฐานดนิ, รักษาความกวา้งของถนนทีจ่ าเป็น ฯลฯ *1 บน

เสน้ทางการท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ เพือ่ป้องกันอนัตรายตอ่คนงานทีเ่กดิจากเครือ่งจักร

กอ่สรา้งประเภทยานพาหนะพลกิคว ่าหรอืรว่งหลน่ 

2 กรณีท างานโดยใชเ้ครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะบนไหลท่างหรอืพืน้ทีล่าดชนั ฯลฯ เมือ่อาจจะมคีวาม

เสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรายตอ่คนงานเนื่องจากเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดังกลา่วพลกิคว ่าหรอืร่วงหลน่ลงมา 

ผูป้ระกอบการตอ้งมกีารจัดใหม้ผีูบ้อกทาง *2 และใหบ้คุคลดังกลา่วบอกทางเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

ดังกลา่ว 

3 ผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะในวรรคกอ่นหนา้ตอ้งปฏบัิตติามการบอกทางของผูบ้อกทางในวรรค

เดยีวกัน 

หมายเหต ุ1) "ฯลฯ" ใน "รักษาความกวา้งของถนนทีจ่ าเป็น ฯลฯ" หมายรวมถงึ การตดิตัง้ราวกัน้, การตัง้ป้าย

สญัลักษณ์ ฯลฯ 

หมายเหต ุ2) กรณีทีม่กีารตดิตัง้ราวกัน้, การตัง้ป้ายสญัลักษณ์ ฯลฯ อยา่งเหมาะสมเพือ่ไมใ่หม้คีวามเสีย่งทีจ่ะพลกิ

คว ่าหรอืรว่งหลน่ ฯลฯ ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งจัดใหม้ผีูบ้อกทางตามทีร่ะบใุนวรรค 2 

มาตรา 157-2 

ในสถานทีซ่ ึง่อาจเกดิอันตรายกับผูข้ับขีจ่ากเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะพลกิคว ่าหรอืรว่งหลน่ เชน่ ไหล่

ทาง, พืน้ทีล่าดชนั ฯลฯ ผูป้ระกอบการตอ้งพยายามไมใ่ชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะอืน่ใด นอกเหนือจาก ้

เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะทีม่โีครงสรา้งป้องกันเวลาพลกิคว า่รวมถงึมเีขม็ขดันริภัยเตรยีมไว ้พรอ้มกับ

พยายามใหผู้ข้ับขีใ่ชเ้ขม็ขัดนริภัย 

(TH)
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มาตรา 158 <การป้องกันการสมัผัสโดน> 

ขณะท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการตอ้งหา้มไมใ่หค้นงานเขา้ไปในสถานทีซ่ ึง่มี

ความเสีย่งอาจเกดิอันตราย * ตอ่คนงานจากการสมัผัสโดนเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะระหวา่งการขับขี ่

อยา่งไรก็ตาม ยกเวน้เมือ่มกีารจัดใหม้ผีูบ้อกทาง และใหผู้นั้น้บอกทางเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดังกลา่ว 

2 ผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะในวรรคกอ่นหนา้ตอ้งปฏบัิตติามการบอกทางของผูบ้อกทางทีร่ะบอุยูใ่น

ขอ้ก าหนดเป็นเงือ่นไขยกเวน้ในวรรคเดยีวกัน 

หมายเหต)ุ “สถานทีซ่ ึง่อาจเกดิอันตราย” ไมเ่พยีงแตห่มายถงึขอบเขตระยะการขับเคลือ่นของเครือ่งจักรเทา่นัน้ ยัง

รวมถงึภายในขอบเขตระยะการท างานของอปุกรณ์การท างาน เชน่ อารม์และบมู ฯลฯ ดว้ย 

มาตรา 159 <การใหส้ญัญาณ> 

เมือ่ก าหนดผูบ้อกทางส าหรับการขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการตอ้งก าหนดสญัญาณขึน้

ชดุหนึง่และใหผู้บ้อกทางเป็นผูใ้หส้ญัญาณดังกลา่ว 

2 ผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะในวรรคกอ่นหนา้ตอ้งปฏบัิตติามการใหส้ญัญาณในวรรคเดยีวกัน 

มาตรา 160 <มาตรการกรณอีอกหา่งจากต าแหน่งขับขี>่ 

เมือ่ผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะลกุออกจากต าแหน่งการขับขี ่ผูป้ระกอบการตอ้งใหผู้ข้ับขีด่ังกลา่ว

ด าเนนิมาตรการดังตอ่ไปนี ้

1 ลดอปุกรณ์การท างาน เชน่ บุง้กี ๋หัวคบี ฯลฯ *1 วางลงทีพ่ืน้ 

2 ด าเนนิมาตรการเพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะวิง่ไหลไป เชน่ หยดุเครือ่งยนตต์น้ก าลัง 

รวมถงึใสเ่บรกการขับเคลือ่น ฯลฯ *2 

2 เมือ่ผูข้ับขีท่ีร่ะบใุนวรรคกอ่นหนา้ลกุออกจากต าแหน่งการขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ตอ้งด าเนนิ

มาตรการตามทีร่ะบไุวใ้นแตล่ะขอ้ของวรรคเดยีวกัน 

หมายเหต ุ1) "ฯลฯ" ใน "บุง้กี ๋บุง้กีเ๋ปิดฝา ฯลฯ" หมายรวมถงึ รถขดุ (shoberu), ใบมดีตักดนิ ฯลฯ 

หมายเหต ุ2)“ ฯลฯ” ใน “ใสเ่บรกการขับเคลือ่น ฯลฯ” หมายรวมถงึ การหยดุดว้ยลิม่, ทีห่า้มลอ้ ฯลฯ 

(TH)
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มาตรา 161 <การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ> 

ในกรณีผูป้ระกอบการขนถา่ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะบนรถบรรทกุ*1 ดว้ยการขับไปเองหรอืลากจูง

เพือ่ท าการขนยา้ย เมือ่ใชก้ระดานพาด คันดนิ (morido) ฯลฯ จะตอ้งปฏบัิตติามสิง่ทีก่ าหนดไวต้อ่ไปนี ้ เพือ่ป้องกัน

อันตรายจากการพลกิคว า่ รว่งหลน่ ฯลฯ ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดังกลา่ว 

1 การขนถา่ยตอ้งท าในสถานทีซ่ ึง่เรยีบและแข็งแรง 

2 เมือ่ใชก้ระดานพาด ตอ้งใชก้ระดานพาดทีม่คีวามยาว ความกวา้ง และความแข็งแรงทีเ่พยีงพอ*2 และตอ้งตดิระดับ

ลาดเอยีงทีเ่หมาะสม*3 ใหแ้น่นหนา 

3 หากใชคั้นดนิ (morido) แทน่รอง ฯลฯ ตอ้งยดึตามความกวา้งและความแข็งแรงทีเ่พยีงพอ *4 ตลอดจนระดับลาด

เอยีงทีเ่หมาะสม 

หมายเหต ุ1) "ฯลฯ" ใน "รถยนตบ์นรถบรรทกุ ฯลฯ" หมายรวมถงึ รถพ่วง 

หมายเหต ุ 2) "เพยีงพอ" ใน "ความยาวทีเ่พยีงพอ" หมายถงึ ควรก าหนดตามน ้าหนักและขนาดของเครือ่งจักร

กอ่สรา้งประเภทยานพาหนะทีใ่ชข้นถา่ย 

หมายเหต ุ3) "ระดับลาดเอยีงทีเ่หมาะสม" หมายถงึ ระดับลาดเอยีงภายในชว่งทีป่ลอดภัยโดยค านงึถงึประสทิธภิาพ

ของเครือ่งจักรดังกลา่ว เชน่ ความสามารถไตค่วามชนัได ้

หมายเหต ุ4) "ความแข็งแรงของคันดนิ (morido)" รับประกันโดยการด าเนนิมาตรการตา่งๆ เชน่ ตอกเสาเขม็ซงุบน

คันดนิ (morido) รวมถงึยดึใหแ้ข็งแรงเพยีงพอ ฯลฯ 

มาตรา 162 <การจ ากัดการขึน้น่ัง> 

เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการตอ้งหา้มมใิหค้นงานน่ังบนสว่นอืน่นอกจาก

ในทีน่ั่งโดยสาร * 

หมายเหต)ุ "ทีน่ั่งโดยสาร" หมายถงึ ทีน่ั่งคนขับ, ทีน่ั่งขา้งคนขับ และทีน่ั่งอืน่ๆ ส าหรับโดยสาร 

มาตรา 163 <ขอ้จ ากัดการใชง้าน> 

เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการตอ้งรักษาองศาความเสถยีร, โหลดสงูสดุที่

ใช ้ ฯลฯ ตามทีก่ าหนดไวกั้บโครงสรา้งของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดังกลา่ว* เพือ่ป้องกันอนัตรายตอ่

คนงานทีเ่กดิจากการพลกิคว า่รวมถงึอปุกรณ์การท างาน เชน่ บมู, อารม์ ฯลฯ พังเสยีหาย 

หมายเหต)ุ "ตามทีก่ าหนดไวกั้บโครงสรา้ง" หมายถงึ สิง่ทีแ่สดงไวเ้ป็นมาตรฐานโครงสรา้งส าหรับเครือ่งจักร

กอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

(TH)
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มาตรา 164 <ขอ้จ ากัดในการใชง้านนอกเหนือจากการใชง้านหลัก> 

หา้มมใิหผู้ป้ระกอบการใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะเพือ่การใชง้านอืน่ นอกเหนือจากการใชง้านหลัก

ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดังกลา่ว เชน่ การยกน ้าหนักบรรทกุดว้ยรถขดุไฮดรอลกิ (Power shovel), 

การยกคนงานขึน้-ลงดว้ยรถขดุแคลมเชล ฯลฯ *1 

2 ขอ้ก าหนดในวรรคกอ่นหนา้จะไมใ่ชกั้บกรณีทีเ่ขา้ขา่ยขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี ้

1 กรณีทีท่ างานยกน ้าหนักบรรทกุ *2 และเขา้ขา่ยขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี ้

ก. เมือ่ไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดเ้นื่องจากลักษณะของงาน หรอืเมือ่จ าเป็นตอ้งปฏบัิตงิานอยา่งปลอดภยั *3 

ข. เมือ่ตดิตัง้และใชอ้ปุกรณ์ชิน้สว่นส าหรับยกอืน่ ๆ เชน่ ตะขอ, สเก็น (shakkuru) ทีเ่ขา้ขา่ยขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี ้

เขา้กับอปุกรณ์การท างาน เชน่ อารม์, บุง้กี ๋ฯลฯ *4 

(1) สิง่ทีม่คีวามแข็งแรงเพยีงพอ *5 ตามโหลดทีจ่ะน าไปใชร้ับโหลด

(2) สิง่ทีไ่มม่คีวามเสีย่งทีน่ ้าหนักบรรทกุทีย่กดว้ยอปุกรณ์ดังกลา่วจะรว่งหลน่ เนื่องจากการใชอ้ปุกรณ์ตะขอล็อก

ฯลฯ 

(3) สิง่ทีไ่มม่คีวามเสีย่งทีจ่ะหลดุออกจากอปุกรณ์การท างาน *6

2 กรณีทีท่ างานอืน่นอกเหนือจากงานยกน ้าหนักบรรทกุ และไมม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรายกับคนงาน 

หมายเหต ุ1) "ฯลฯ" ใน "การยกคนงานขึน้-ลงดว้ยแคลมเชล ฯลฯ" หมายรวมถงึ การใชบ้มู, อารม์ ฯลฯ แทนบันได

ปีน ฯลฯ 

หมายเหต ุ2) "งานยกน ้าหนักบรรทกุ" หมายรวมถงึ การแขวนน ้าหนักบรรทกุและหมนุบมู, การแขวนน ้าหนักบรรทกุ

และขับเคลือ่น 

หมายเหต ุ3) "เมือ่ไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดเ้นื่องจากลักษณะของงาน หรอืเมือ่จ าเป็นตอ้งปฏบัิตงิานอยา่งปลอดภัย" 

หมายรวมถงึ กรณีทีท่ างานยกชทีไพลส์ าหรับกันดนิชัว่คราว, ทอ่ฮมู ฯลฯ เพือ่ลดอันตรายทีเ่กดิจากดนิถลม่ อันเป็นสว่น

หนึง่ของงานขดุโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ หรอืกรณีซึง่สถานทีท่ีห่ากน าป้ันจัน่ชนดิทีเ่คลือ่นทีเ่ขา้

มาท างานจะซบัซอ้นมากขึน้ และคาดวา่จะมอัีนตรายเพิม่ขึน้ เนื่องจากสถานทีท่ างานแคบเป็นพเิศษ 

หมายเหต ุ 4) "เมือ่ตดิตัง้และใชอ้ปุกรณ์ชิน้สว่นส าหรับยกอืน่ ๆ ... เขา้กับอปุกรณ์การท างาน" หมายถงึ การตดิตัง้

ตะขอ, สเก็น (shakkuru), เชอืกสลงิ, โซแ่ขวน ฯลฯ กับอปุกรณ์การท างานโดยไมใ่หห้ลดุง่าย และใชส้ิง่เหลา่นี้ท างาน

ยกน ้าหนักบรรทกุ แตไ่มร่วมถงึกรณีทีแ่ขวนเชอืกสลงิกับตะขอ Claw ของบุง้กี ๋หรอืกรณีทีพั่นเชอืกสลงิโดยตรงกับบมู, 

อารม์ และยกน ้าหนักบรรทกุ 

หมายเหต ุ5) ความแข็งแรงของอปุกรณ์ส าหรับยก ตอ้งมคีา่สมัประสทิธิค์วามปลอดภัย (หมายถงึคา่ทีไ่ดจ้ากการหาร

คา่แรงดงึขาดของอปุกรณ์ส าหรับยกดว้ยคา่โหลดในวรรค 3 ขอ้ 4) ตัง้แต ่5 ขึน้ไป 

หมายเหต ุ 6) "สิง่ทีไ่มม่คีวามเสีย่งทีจ่ะหลดุออกจากอปุกรณ์การท างาน" หมายถงึ สิง่ทีต่ดิตัง้ตะขอ ฯลฯ ดว้ยการ

เชือ่ม และเป็นการเชือ่มทีม่กีารหลอมละลาย, ความหนาจรงิของการเชือ่มเพยีงพอ รวมถงึเป็นการเชือ่มตลอดทัง้แนว

ของสว่นทีย่ดึดังกลา่ว 

หมายเหต)ุ ส าหรับงานเกีย่วหรอืถอดเชอืกสลงิส าหรับขอเกีย่ว (tamagake) ตอ้งใหค้ าแนะน าใหผู้ท้ีส่ าเร็จการ

ฝึกอบรมทักษะขอเกีย่ว (tamagake) หรอืผูท้ีส่ าเร็จการฝึกอบรมพเิศษทีเ่กีย่วขอ้งกับงานขอเกีย่ว (tamagake) 

(TH)
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มาตรา 165 <การซอ่มแซม ฯลฯ> 

เมือ่ซอ่มแซมหรอืท างานตดิตัง้หรอืถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วงของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการ

ตอ้งก าหนดผูส้ัง่งานดังกลา่ว และใหบ้คุคลนัน้ด าเนนิมาตรการตอ่ไปนี ้

1 ก าหนดขัน้ตอนการท างานและสัง่งาน 

2 ตรวจสอบก ากับสถานะการใชเ้สาค า้นริภัย, เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ ทีก่ าหนดไวใ้นวรรค 1 ของมาตราถัดไป รวมถงึฐาน

ยกทีก่ าหนดไวใ้นวรรค 1 ของมาตรา 166-2 

มาตรา 166 <การป้องกันอันตรายจากการลดระดับตกลงของบมู ฯลฯ> 

เมือ่ท าการยก (age) บมู อารม์ ฯลฯ ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะขณะท างานซอ่มแซม ตรวจสอบ 

ฯลฯ อยูข่า้งใต ้ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้นงานทีท่ างานดังกลา่วใชเ้สาค า้นริภยั เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ เพือ่ป้องกันอันตรายตอ่

คนงานทีเ่กดิจากบมู, อารม์ ฯลฯ ตกลงมากะทันหัน 

2 คนงานทีท่ างานในวรรคกอ่นหนา้ ตอ้งใชเ้สาค า้นริภัย, เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ * ทีร่ะบไุวใ้นวรรคเดยีวกัน 

หมายเหต)ุ "ฯลฯ" ใน "เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ" หมายรวมถงึฐานยก ฯลฯ 

มาตรา 166-2 <การป้องกันอนัตรายทีเ่กดิจากอปุกรณ์ตอ่พ่วงถลม่ลงมา ฯลฯ> 

เมือ่ท างานตดิตัง้หรอืถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วงของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้นงานที่

ท างานดังกลา่วใชฐ้านยก เพือ่ป้องกันอันตรายตอ่คนงานทีเ่กดิจากอปุกรณต์อ่พ่วงถลม่ลงมา ฯลฯ 

2 คนงานทีท่ างานในวรรคกอ่นหนา้ ตอ้งใชฐ้านยกทีร่ะบไุวใ้นวรรคเดยีวกัน 

มาตรา 166-3 <การจ ากัดการตดิตัง้อปุกรณต์อ่พ่วง> 

หา้มมใิหผู้ป้ระกอบการตดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พ่วงซึง่มขีนาดเกนิน ้าหนักตามทีไ่ดก้ าหนดไวกั้บโครงสรา้งของเครือ่งจักร

กอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดังกลา่ว 

มาตรา 166-4 <การแสดงน ้าหนักของอปุกรณต์อ่พ่วง ฯลฯ> 

เมือ่จะเปลีย่นอปุกรณ์ตอ่พ่วงของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ผูป้ระกอบการตอ้งแสดงน ้าหนักของ

อปุกรณ์ตอ่พ่วงในต าแหน่งทีผู่ข้ับขีม่องเหน็ไดง่้าย (รวมถงึความจหุรอืน ้าหนักบรรทกุสงูสดุของบุง้กี,๋ บุง้กีเ๋ปิดฝา ฯลฯ 

เมือ่ตดิตัง้บุง้กี,๋ บุง้กีเ๋ปิดฝา ฯลฯ  และตอ่ไปนี้จะหมายความถงึสิง่เดยีวกันในมาตรานี)้ หรอืตอ้งจัดเตรยีมเอกสารทีช่ว่ย

ใหผู้ข้ับขีส่ามารถตรวจสอบยนืยันน ้าหนักของอปุกรณ์ตอ่พ่วงไดอ้ยา่งสะดวกไวท้ีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะดังกลา่ว 

(TH)
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เลม่ 4 ขอ้บังคับพเิศษ 

หมวด 2 ระเบยีบพเิศษเกีย่วกับผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ 

มาตรา 666 <มาตรการทีค่วรปฏบัิตสิ าหรับผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ> 

เมือ่ใหผู้ป้ระกอบการอืน่เชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลา่ว บคุคลทีก่ าหนดไวใ้นมาตรากอ่นหนา้ (ตอ่ไปนี้จะเรยีกวา่ "ผูใ้ห ้

เชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ") ตอ้งด าเนนิมาตรการดังตอ่ไปนี ้

1 ตรวจสอบเครือ่งจักร ฯลฯ ดงักลา่วลว่งหนา้ *1 และเมือ่พบความผดิปกตติอ้งซอ่มแซมหรอืเตรยีมความพรอ้มอืน่ ๆ 

ทีจ่ าเป็น 

2 ตอ้งจัดสง่เอกสารทีร่ะบรุายการตอ่ไปนี้ใหกั้บผูป้ระกอบการทีเ่ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ ดงักลา่ว 

ก. ความสามารถของเครือ่งจกัร ฯลฯ ดังกลา่ว *2 

ข. ลักษณะพเิศษของเครือ่งจกัร ฯลฯ ดังกลา่ว และขอ้ควรระวังในการใชง้านอืน่ ๆ *3 

2 ส าหรับขอ้ก าหนดในวรรคกอ่นหนา้ ในการใหเ้ชา่เครือ่งจกัร ฯลฯ กรณีทีผู่เ้ชา่เครือ่งจกัรด าเนนิการเลอืกประเภทของ

เครือ่งจักรเวลาซือ้, การบ ารุงรักษาหลังการเชา่ยมื ฯลฯ ซึง่เป็นหนา้ทีง่านของผูท้ีค่รอบครองเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลา่ว

หลังใหเ้ชา่ (รวมถงึงานใหเ้ชา่ยมือปุกรณ์ซึง่หนว่ยงานใหเ้ชา่ยมือปุกรณ์ประจ าจังหวดัด าเนนิการซึง่ไดก้ าหนดไวใ้น

กฎหมายใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเงนิทนุใหกั้บบรษัิทขนาดเล็ก ฯลฯ เพือ่น าอปุกรณ์เขา้มาใช ้ (กฎหมายฉบับที ่ 115 ปี 

ค.ศ. 1956) มาตรา 2 วรรค 6) จะไมเ่ขา้ขา่ยเป็นหนา้ทีง่านของผูป้ระกอบการทีเ่ชา่เครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลา่ว *4 

หมายเหต ุ 1 “ลว่งหนา้” ไมไ่ดห้มายความวา่ตอ้งด าเนนิการตรวจสอบทัง้หมดในแตล่ะครัง้ทีเ่ชา่ยมื แตจ่ ากัดเฉพาะ

สว่นทีจ่ าเป็นตามสภาพการใชง้านก็เพยีงพอ 

หมายเหต ุ 2 “ความสามารถของเครือ่งจักร ฯลฯ” หมายถงึ รายการทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการใชง้าน เชน่ องศา

ความเสถยีร, ความจุบุง้กี ๋ฯลฯ ส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

หมายเหต ุ3 "ขอ้ควรระวังในการใชง้านอืน่ ๆ" หมายถงึ รายการทีค่วรระวังในการใชเ้ครือ่งจักรดังกลา่ว เชน่ เชือ้เพลงิ

ทีใ่ช,้ วธิกีารปรับแตง่ ฯลฯ 

หมายเหต ุ4 วัตถปุระสงคข์องวรรค 2 คอื เครือ่งจักร ฯลฯ ทีใ่ชรู้ปแบบการเชา่ซือ้ทีเ่ป็นวธิกีารทางการเงนิ จะไมเ่ขา้

ขา่ยตามวัตถปุระสงคข์องมาตรานี้ 

(TH)
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12.3. มาตรฐานโครงสรา้งเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (คูม่อืหนา้ 276) 

มาตรา 1 <ความแข็งแรง ฯลฯ> 

มาตรา 2 <องศาความเสถยีร> 

มาตรา 3 (องศาความเสถยีรของเครือ่งตอกเสาเข็มและเครือ่งถอนเสาเข็ม) 

มาตรา 4 (องศาความเสถยีรดา้นหลังของเครือ่งจักรส าหรับขดุ (ไมร่วมแบบแทร็กตนีตะขาบ) และเครือ่งจักร

ส าหรับรือ้ถอน (ไมร่วมแบบแทร็กตนีตะขาบ)) 

มาตรา 5 <เบรกส าหรับการวิง่ ฯลฯ> 

มาตรา 6 <เบรกส าหรับอปุกรณ์การท างาน> 

มาตรา 7 <สว่นควบคมุของอปุกรณ์ขับเคลือ่น ฯลฯ> 

มาตรา 8 (หนา้ทีข่องสว่นควบคมุทีเ่กีย่วขอ้ง, รายการทีจ่ าเป็นเกีย่วกับการควบคมุนัน้ เชน่ วธิกีารควบคมุ ฯลฯ) 

มาตรา 9 <ทัศนวสิยัทีจ่ าเป็นในการขับขี ่ฯลฯ> 

มาตรา 10 <อปุกรณ์ยก> 

มาตรา 11 <อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายจากการยกอารม์ ฯลฯ ขึน้-ลง> 

มาตรา 12 <อปุกรณ์บอกทศิทาง> 

มาตรา 13 <อปุกรณ์เตอืนภัย> 

มาตรา 13-2 <อปุกรณห์ยดุอัตโนมัต ิฯลฯ เมือ่เกนิขอบเขตการท างาน> 

มาตรา 14 <วาลว์เซฟตี ้ฯลฯ> 

มาตรา 15 <เครือ่งหมายแสดง> 

มาตรา 16 <เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะซึง่มโีครงสรา้งพเิศษ> 

มาตรา 17 <ขอ้ยกเวน้การใชง้าน> 

(TH)
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รวมแนวขอ้สอบ 

บทที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่1 (เครือ่งจักรส าหรับส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทกุ และการขดุ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับเครือ่งจักรส าหรับการปรับผวิดนิ / การบรรทกุ และการขดุเพยีงค าตอบเดยีวจาก

4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) รถตักเป็นเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้ใบมดี (ใบมดีตักดนิ) ซึง่เป็นอปุกรณ์การท างานทีต่ดิอยูกั่บตัวรถแทรกเตอร์

และใชส้ าหรับงานปรับผวิดนิ งานดันดนิ (oshido) ฯลฯ

(2) รถดันดนิเป็นเครือ่งจักรทีเ่ป็นตัวอยา่งทัว่ไปส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu)

(3) รถดันดนิเป็นเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้บุง้กีซ๋ ึง่เป็นอปุกรณ์การท างานเขา้กับตัวรถแทรกเตอรแ์บบตนีตะขาบหรอืแบบลอ้

และใชส้ าหรับงานบรรทกุ งานขนยา้ย งานตัดออกบนพืน้ผวิดนิ ฯลฯ

(4) รถตักเป็นเครือ่งจักรทีเ่ป็นตัวอยา่งทัว่ไปส าหรับเครือ่งจักรบรรทกุ

■ ค าถามขอ้ที ่2 (เครือ่งจักรส าหรับขดุ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับเครือ่งจักรส าหรับขดุเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) รถขดุ Dragline เป็นเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้บุง้กีล๋ากซึง่เป็นอปุกรณ์การท างานเขา้กับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ

(shoberu) และใชส้ าหรับการขดุใตจ้ากผวิดนิลงไป

(2) รถขดุบุง้กีม๋ชีว่งการขดุกวา้งเนื่องจากจะโยนบุง้กีใ๋หล้อยออกไปไกล ๆ แลว้คอ่ยขดุ

(3) รถขดุบุง้กีใ๋ชส้ าหรับงานวศิวกรรมโยธาขนาดใหญ ่และเหมาะส าหรับการขดุดนิทีค่อ่นขา้งแข็ง

(4) รถขดุบุง้กีส๋ามารถขดุร่องไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง จงึใชใ้นการขดุร่องส าหรับฝังทอ่แกส๊ ทอ่น ้า ฯลฯ

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่3 (ค าศัพทท์ีเ่กีย่วกับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเรือ่งค าศัพทเ์กีย่วกับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) น ้าหนักเครือ่ง (หรอืมวล) หมายถงึ มวลแหง้ (มวลทีไ่มม่เีชือ้เพลงิ วตัถปุระเภทน ้ามัน น ้า ฯลฯ)

ทีแ่ยกอปุกรณ์การท างานออกจากเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะแลว้ ซึง่ก็คอื มวลของตัวเครือ่ง น่ันเอง

(2) น ้าหนักของตวัเครือ่ง (หรอืมวล) หมายถงึ มวลในสภาพทีม่ตีดิตัง้อปุกรณ์การท างานทีจ่ าเป็นเขา้กับเครือ่งจักร

กอ่สรา้งประเภทยานพาหนะแลว้ ซึง่ก็คอื มวลเปียก (มวลทีนั่บรวมเชือ้เพลงิ วัตถปุระเภทน ้ามัน น ้า ฯลฯ) ใน

สภาพทีไ่มม่โีหลดในบุง้กี ๋ฯลฯ (สถานะปราศจากโหลด)

(3) น ้าหนักของตวัเครือ่ง (หรอืมวล) หมายถงึ ผลรวมของน ้าหนักเครือ่ง (หรอืมวล) น ้าหนักบรรทกุสงูสดุ (หรอืมวล)

และมวลทีไ่ดจ้ากการคณูความจผุูโ้ดยสารดว้ย 70 กโิลกรมั

(4) น ้าหนักรวมของเครือ่ง (หรอืมวล) หมายถงึ ผลรวมของน ้าหนักเครือ่ง (หรอืมวล) น ้าหนักบรรทกุสงูสดุ (หรอืมวล)

และมวลทีไ่ดจ้ากการคณูความจผุูโ้ดยสารดว้ย 55 กโิลกรมั

(TH)
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บทที ่ 4 การจัดการอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่4 (หลักพืน้ฐานในการควบคมุกอ่นสตารท์เครือ่งยนต)์

จงเลอืกค าอธบิายไมเ่หมาะสมทีส่ดุเกีย่วกับหลักพืน้ฐานในการควบคมุกอ่นสตารท์เครือ่งยนตเ์พยีงค าตอบเดยีวจาก

4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ใหคั้นเกยีรแ์ละคันโยกอปุกรณ์การท างานแตล่ะชิน้อยูใ่นต าแหน่งทีเ่ป็นกลางและใหคั้นล็อกไฮดรอลกิอยูใ่น

ต าแหน่งล็อค

(2) ตัง้กา้นคลัตชห์ลักไปทีต่ าแหน่ง "ON"

(3) ตัง้คันโยกเชือ้เพลงิไปทีร่อบเดนิเบาต ่า

(4) ส าหรับรถยนตท์ีม่เีขม็ขดันริภัย ใหค้าดเขม็ขดันริภัย

■ ค าถามขอ้ที ่5 (หลักพืน้ฐานในการควบคมุหลังสตารท์เครือ่งยนต)์

จงเลอืกค าอธบิายไมเ่หมาะสมทีส่ดุเกีย่วกับหลักพืน้ฐานในการควบคมุหลังสตารท์เครือ่งยนตเ์พยีงค าตอบเดยีวจาก

4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่เครือ่งยนตย์ังเยน็อยู ่ใหเ้ร่งความเร็วอยา่งรวดเร็ว

(2) ขณะขับอุน่เครือ่ง ใหต้รวจสอบยนืยนัวา่คา่ทีอ่า่นไดข้องเครือ่งมอืวดัตา่ง ๆ ปกตดิหีรอืไม่

(3) ขณะขับอุน่เครือ่ง ใหต้รวจสอบดนู ้ารั่ว น ้ามนัรัว่ เสยีงเครือ่งยนต ์สไีอเสยี การสัน่สะเทอืน และความผดิปกตอิืน่ ๆ

(4) ขณะขับอุน่เครือ่ง ใหต้รวจสอบยนืยนัระบบเฝ้าสงัเกต ฯลฯ

■ ค าถามขอ้ที ่6 (การจดัการเมือ่ออกตัวเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu))

จงเลอืกค าอธบิายไมเ่หมาะสมทีส่ดุเกีย่วกับการจัดการเมือ่ออกตัวเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) เพยีง

ค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) เลือ่นปุ่ มหรอืคันโยกสลับการหมนุ/เลีย้วไปทีต่ าแหน่งวิง่

(2) ควบคมุปุ่ มหรอืคันเบรกการวิง่แลว้ผอ่นเบรก

(3) ดงึคนัโยกปรับเชือ้เพลงิเพือ่เพิม่รอบของเครือ่งยนต์

(4) เมือ่ผลักคันโยกการวิง่ไปขา้งหนา้ เครือ่งจะเคลือ่นทีไ่ปขา้งหลัง และเมือ่ดงึคนัโยกการวิง่ไปขา้งหลัง เครือ่งจะ

เคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่7 (การจดัการเมือ่เครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบพาวเวอรช์ฟิทก์ าลังวิง่)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการเมือ่เครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบพาวเวอรช์ฟิทก์ าลังวิง่เพยีงค าตอบเดยีว

จาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่ไตถ่งึยอดเนนิแลว้ ใหเ้พิม่ความเร็วในการวิง่ เนื่องจากโหลดน ้าหนักจะลดลงอยา่งกะทันหนัและความเร็วใน

การวิง่จะลดลงจนอาจเกดิอันตราย

(2) เมือ่เขา้ใกลร้ถดัมพเ์พือ่บรรทกุดนิหรอืทราย ใหช้ะลอความเร็วในการวิง่ เนื่องจากอันตราย ในขัน้ตอนนี้

จะลดเกยีรล์งพรอ้มกันไปดว้ยก็ดี

(3) หากมาตรวัดอณุหภมูนิ ้ามนัเพิม่สงูขึน้มากเกนิไปในระหวา่งการท างาน ใหเ้พิม่ความเร็วเพือ่เพิม่โหลดน ้าหนัก

(4) ตอ้งใชคั้นเร่งอยา่งเต็มทีใ่นระหวา่งการท างาน แตก็่ตอ้งเพิม่รอบเครือ่งยนต์

แมใ้นขณะเคลือ่นทีธ่รรมดาหรอืขณะรอรถบรรทกุดว้ย

■ ค าถามขอ้ที ่8 (การจดัการการไตข่ึน้ลงเนนิของเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร)์

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการการไตข่ึน้ลงเนนิของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอรเ์พยีงค า

ตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่เครือ่งยนตห์ยดุขณะไตข่ึน้เนนิ ใหเ้หยยีบเบรกเลีย้วทัง้ซา้ยขวาเพือ่หยดุเครือ่งจักรกอ่สรา้ง ปลดคลัตชห์ลัก

(กรณทีีเ่ป็นแบบขับเคลือ่นโดยตรง) โยกคนัเกยีรใ์หอ้ยูต่ าแหน่งเกยีรว์า่ง แลว้สตารท์เครือ่งยนต์

(2) เมือ่ถอยหลังลง ใหใ้สคั่นเกยีรไ์วด้า้นหลังโดยปฏบัิตติามแนวทางการควบคมุขณะไตล่งเนนิ แลว้ถอยลงโดยคา้ง

เบรกส าหรับการวิง่

(3) กรณีเนนิลาดลงมรีะยะสัน้ ใหล้งโดยปลดคลัตช์

(4) เมือ่เป็นเนนิลาดชนั ใหใ้สคั่นเกยีรใ์นระยะความเร็วสงู และใชท้ัง้เอนจิน้เบรกและเบรกส าหรับการวิง่รว่มกันในการ

ลง

■ ค าถามขอ้ที ่9 (การจดัการเมือ่หยดุการวิง่ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบขับเคลือ่นโดยตรง)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการเมือ่หยดุการวิง่ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบขับเคลือ่นโดยตรงเพยีงค า

ตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) โดยทั่วไป กา้นคลัตชห์ลักจะเอยีงไปดา้นหนา้ จะเหยยีบแป้นเบรกเพือ่หยดุ โดยคันเกยีรอ์ยูใ่นสถานะ "ON"

(2) ดับเครือ่งยนตไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเดนิเครือ่งเบา (idling)

(3) หากไมข่ับขีใ่นทนัทหีลังจากหยดุใชง้าน ใหบุ้ง้กี ๋ฯลฯ อยูใ่นสภาพทีย่กขึน้จากพืน้ดนิไว ้แ้ลว้ล็อกแป้นเหยยีบเบรก

(4) เมือ่หยดุรถบนทางลาด ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชท้ีห่า้มลอ้ ฯลฯ ทีช่ว่งลา่ง เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้ง

วิง่ไหลไป

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่10 (การจัดการเมือ่จอดเครือ่งจักรกอ่สรา้ง (จอดเครือ่ง))

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการเมือ่จอดเครือ่งจักรกอ่สรา้ง (จอดเครือ่ง)เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้

ตอ่ไปนี ้

(1) หยดุเครือ่งจักรกอ่สรา้งบนฐานดนิอยา่งดบีนพืน้ทีร่าบเรยีบ และยกบุง้กี ๋ฯลฯ ขึน้จากพื้นดนิ

(2) ดับเครือ่งยนต ์และตรวจสอบวา่กญุแจกลับสูต่ าแหน่ง [ON] แลว้จงึดงึกญุแจออก

(3) เหยยีบเบรกจนสดุ หากหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละจ าเป็นตอ้งหยดุบนพืน้ทีล่าดเอยีง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้ชท้ีห่า้มลอ้

ฯลฯ ทีช่ว่งลา่ง

(4) บมูหรอืบุง้กีอ๋าจเคลือ่นทีไ่ด ้ในขณะทีเ่ครือ่งยนตห์ยดุท างาน

■ ค าถามขอ้ที ่11 (สารกนัเยอืกแข็ง น ้ามัน ฯลฯ)

จงเลอืกค าอธบิายไมเ่หมาะสมทีส่ดุเกีย่วกับสารกนัเยอืกแข็ง น ้ามัน ฯลฯ เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ความเขม้ขน้ของสารกันเยอืกแข็งทีผ่สมกับน ้าหลอ่เยน็ส าหรับการป้องกันการแข็งตัวและการป้องกันการกัดกร่อน

จะคงที ่แมว้า่อณุหภมูใินการใชง้านจะแตกตา่งกันก็ตาม

(2) สารกันเยอืกแข็งทีผ่สมกับน ้าหลอ่เย็นเพือ่ป้องกันการแข็งตัวและป้องกันการกัดกรอ่นเป็นสารละลายทีม่เีอทลินี

ไกลคอลเป็นสว่นประกอบหลัก

(3) น ้ามนัมกีารใสส่ารชว่ยใหน้ ้ามันหลอ่ลืน่ฉาบไลไ้ปบนผวิโลหะไดด้ขี ึน้ (คา่สมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานลดลง)

โดยเป็นสารเตมิแตง่เพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพ

(4) หากน ้ามนัเสือ่มสภาพหรอืไมเ่พยีงพอ อาจเร่งการสกึหรอของเกยีรแ์ละตลับลกูปืนยดึปีนเกลยีวได ้

(TH)
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บทที ่ 5 โครงสรา้งและประเภทของอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานกบัเครือ่งจักร

กอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่12 (โครงสรา้งและประเภทอุปกรณ์การท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร)์

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับโครงสรา้งและประเภทอปุกรณ์การท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร์

เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ต่อไปนี้ 

(1) รถดันดนิใบมดีตรง (Straight dozer) สามารถเอยีงใบมดีไปทางซา้ยและขวา และสามารถเกลีย่ดนิและก าจัดหมิะไปฝ่ัง

เดยีวได ้

(2) รถดันดนิเอยีงใบมดี (Angle dozer) ไมส่ามารถเอยีงใบมดีไปทางซา้ยหรอืขวาได ้แต่สามารถส าหรับงานขดุหนักได ้

(3) รถตดิคราดดันดนิใชส้ าหรับงานถอนราก ตน้ไมล้ม้ ก าจัดหนิออก ฯลฯ โดยใชค้ราด ซึง่มทัีง้คราดปรับมมุ (anguru reki)

และคราดตรง (sutoreito reki)

(4) รถดันดนิใบมดีตรง (Straight dozer) มปีลายใบมดีทัง้สองขา้งพับงอไปดา้นหนา้ และใชใ้นกรณีท างานดันดนิจ านวน

มากในคราวเดยีวเพือ่ลดการไหลออกของดนิและทราย

■ ค าถามขอ้ที ่13 (อุปกรณ์ความปลอดภัย ฯลฯ ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร)์

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับอุปกรณ์ความปลอดภัย ฯลฯ ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอรเ์พยีงค าตอบ

เดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) ในกฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) ไม่ไดก้ าหนดบังคับใหต้ดิตัง้อปุกรณ์

ป้องกันศรีษะทีแ่ข็งแรงไวท้ีท่ีน่ั่งคนขับ ในขณะท างานในสถานทีท่ีอ่าจเกดิอันตรายจากทีวั่ตถลุว่งหลน่ลงมา เชน่หนิ

ถลม่ ฯลฯ

(2) ในกฎหมายความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (roudou anzen eiseihou) บังคับใหต้อ้งตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกัน

เครือ่งจักรกอ่สรา้งพลกิคว ่า

(3) เมือ่ขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอรไ์มจ่ าเป็นตอ้งคาดเข็มขัดนริภัยก็ได ้

(4) รถตักมกีารตดิตัง้แผน่ล็อคส าหรับยดึคันบังคับ ฯลฯ หรอือปุกรณ์ความปลอดภัย เชน่ สลักนริภัย ฯลฯ เพือ่ป้องกันไมใ่ห ้

อารม์ยกของบุง้กีท๋ีย่กขึน้สงูลดระดับลงมา

■ ค าถามขอ้ที ่14 (อุปกรณ์การท างานของรถขดู)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับอุปกรณ์การท างานของรถขดูเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) อปุกรณ์การท างานของรถขดูประกอบดว้ย กระบะ (Bowl) แขน Apron และ Ejector ฯลฯ โดยวธิใีชง้านมแีบบกลไกและ

แบบไฮดรอลกิ

(2) แขน Apron เป็นภาชนะส าหรับขนยา้ยดนิและทราย และในขณะทีเ่คลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้ กระบะ (Bowl)

จะถกูกดลงกับพืน้ดนิดว้ยกระบอกสบูไฮดรอลกิ เพือ่ท าการขดุและการบรรทุก

(3) Ejector ชว่ยป้องกันไมใ่หด้นิและทรายทีบ่รรจุในกระบะ (Bowl) หกไปดา้นหนา้ และยก (age) แขน Apron

ขึน้แลว้ก าจัดดนิทีท่ีท่ ิง้ดนิ

(4) กระบะ (Bowl) เป็นอปุกรณ์ส าหรับดันดนิและทรายออกจากดา้นหลังเมือ่ดนิถกูก าจัด

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่15 (อปุกรณ์การท างานของเครือ่งขนยา้ยหนิ)

จงเลอืกค าอธบิายไมเ่หมาะสมทีส่ดุเกีย่วกับอปุกรณ์การท างานของเครือ่งขนยา้ยหนิเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้

ตอ่ไปนี ้

(1) เครือ่งขนยา้ยหนิแบบตนีตะขาบสว่นใหญป่ระกอบดว้ยรถตักขนาดใหญส่ าหรับงานในอโุมงคแ์ละรถตักแบบขดู

(2) อปุกรณ์การท างานของรถตักขนาดใหญส่ าหรับงานในอโุมงค ์มคีวามแตกตา่งอยา่งสิน้เชงิกับรถตักทั่วไป

(3) อปุกรณ์การท างานของรถตักแบบขดูประกอบดว้ยอปุกรณ์ขดูตัง้แต ่ บุง้กี ๋ อารม์ บมู กระบอกสบู และเฟรมหมนุ

และสายพาน

(4) อปุกรณ์การท างานของรถตักแบบขดู ท างานโดยป๊ัมไฮดรอลกิ

(TH)
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บทที ่ 6 การจัดการอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานกบัเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะ ฯลฯ 

■ ค าถามขอ้ที ่16 (การจัดการรถดันดนิ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการรถดนัดนิเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ขณะวิง่ใหข้อบของคมใบมดีตัดอยูส่งูจากพืน้ดนิประมาณ 140 เซนตเิมตร และตรวจสอบความปลอดภัยของ

สภาพแวดลอ้ม

(2) ส าหรับพืน้ทีล่าดเอยีง โดยหลักเกณฑท์ัว่ไปแลว้ใหไ้ตข่ึน้ลงตามทางลาดเอยีงได ้

(3) ไมถ่อยหลังไตข่ึน้ หรอืเดนิหนา้ลงจากพืน้ทีล่าดเอยีงทีม่รีะดับลาดเอยีงมาก หากหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะลงจากระดับ

ลาดเอยีงมาก ใหถ้อยหลังลงเป็นเสน้ซกิแซกไปมา

(4) แยกงานดันดนิกับงานขดุใหช้ดัเจน โดยท าการก าหนดระยะดันดนิใหส้ัน้ทีส่ดุและด าเนนิการดว้ยความเร็วสงู

■ ค าถามขอ้ที ่17 (การจัดการงานปรับผวิดนิของรถดันดนิ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการงานปรับผวิดนิของรถดันดนิเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ส าหรับการควบคมุใบมดีในงานปรับผวิดนิ ใหค้วบคมุใหโ้ดยยกขึน้ลง 1 ครัง้เป็นระยะประมาณ 20 เมตร

(2) รถดันดนิใชส้ าหรับงานดนิ เชน่ การขดุ การดันดนิ (oshido) การเกลีย่ใหเ้ทา่กัน ฯลฯ ทีม่รีะยะทางไกล (ประมาณ

300 เมตรหรอืไกลกวา่)

(3) รถดันดนิมปีระสทิธภิาพทีด่ส าหรับงานขดุและดันดนิ (oshido) เป็นเสน้ตรง

(4) เมือ่ขดุดนิทีเ่ป็นน ้าแข็ง ดนิแข็ง หรอืร่อง ฯลฯ หากใชใ้บมดีปรับมมุ จะท าใหท้ างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

■ ค าถามขอ้ที ่18 (การจัดการงานดันดนิของรถดันดนิ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการงานดนัดนิของรถดันดนิเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) หากระยะของการดนัดนิ (oshido) ยาวขึน้ ใหท้ าการดนั 2 ขัน้ ส าหรับเกณฑม์าตรฐานในกรณีนี ้ใหน้กึถงึตอนทีด่นิ

และทรายหมดไปจากใบมดีทัง้หมด หรอืตอนทีโ่หลดน ้าหนักเบาลงเล็กนอ้ยหลังจากทีเ่พิม่ความเร็วเป็นเกยีร ์2

(2) กรณีมรีะยะดันดนิยาวในไซตก์อ่สรา้งทีม่บีรเิวณกวา้ง การใช ้2 คันเรยีงตามกันจะมปีระสทิธภิาพมากกวา่การดัน 2

ขัน้

(3) ในงานดันดนิแบบคูข่นาน ใหพ้ยายามใชเ้ครือ่งจักรตา่งรุ่นกันใหไ้ดม้ากทีส่ดุ

(4) กรณีดันหนิทีบ่ดท าลายแลว้ ใหข้ับขีโ่ดยท างานดนัดนิจนกวา่ชัน้หนิจะโผลอ่อกมา

(TH)



155 

■ ค าถามขอ้ที ่19 (การจัดการการเก็บงานดว้ยรถดันดนิ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการการเก็บงานดว้ยรถดันดนิเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) กรณีการเก็บงานดว้ยรถดันดนิ หากตัวเครือ่งออกตัวในสภาพทีด่า้นหนา้ต า่ ใบมดีจะลอยขึน้จากพืน้ดนิเมือ่

ตัวเครือ่งบนิอยูใ่นแนวราบ ดังนัน้ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นเอาใบมดีลง (sage) วา่ ตวัเครือ่งอยูใ่นแนวราบ

หรอืไม่

(2) รถเกลีย่ดนิใชส้ าหรับการเก็บงานหยาบ เนื่องจากไมเ่หมาะส าหรับการเก็บงานละเอยีด (ประมาณ 2-3 เซนตเิมตร)

(3) สามารถใชร้ถดันดนิ ฯลฯ ในการเก็บงานละเอยีดได ้

(4) การเก็บงานหลังจากเคลยีรใ์บมดีจนวา่งแลว้จะท าไดง่้ายกวา่ใหม้ดีนิอยูเ่ต็ม

■ ค าถามขอ้ที ่20 (การจัดการประยกุตใ์ชง้านดว้ยรถดันดนิ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการประยกุตใ์ชง้านดว้ยรถดันดนิเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ในการน าหนิกอ้นใหญต่ามแมน่ ้า ภเูขา ฯลฯ ออก ใหเ้อยีงใบมดีแลว้รวบรวมแรงของรถดันดนิไปทีส่ว่นตรงกลาง

ของใบมดี และน าหนิกอ้นใหญอ่อกโดยใชส้ว่นตรงกลางของใบมดี

(2) ในการน าโขดหนิขนาดใหญท่ีต่ัง้แยกตัวอยูต่า่งหากออก กอ่นอืน่ใหแ้ซะฐานโดยรอบกอ่น ยกใบมดีขึน้พรอ้มทัง้ดัน

ดว้ยรถดันดนิ หรอืปลดคลัตชเ์ลีย้วฝ่ังทีส่มัผัสโดนหนิแลว้แยกหนิออกจากชัน้ดนิธรรมชาติ

(3) ในการน าฐานผวิถนนคอนกรตีออก กอ่นอืน่ใหท้บุคอนกรตีใหแ้ตกดว้ยเครือ่งบดคอนกรตี (เบรกเกอร ์Pick ฯลฯ)

แลว้ขดุออกมาดว้ยใบมดีทีเ่อยีง เมือ่ขดุออกไดบ้างสว่นแลว้ ใหดั้นขึน้ไปขา้งหนา้ตามแนวขอบ

(4) เมือ่ใชร้ถดันดนิถมกลับ (umemodoshi) ลงร่อง ใหเ้คลือ่นเขา้ไปใกลใ้นแนวตัง้ฉากกับร่องแลว้ถมดนิกลับ

(umemodoshi) ลงไป

■ ค าถามขอ้ที ่21 (การจัดการงานใชร้ปิเปอรด์ว้ยรถดันดนิ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการงานใชร้ปิเปอรด์ว้ยรถดันดนิเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ระยะหา่งของรปิเปอรน์ี ้หนิยิง่ออ่นลง ยิง่ใหร้ะยะหา่งแคบลง และใหท้ างานอยา่งมแีผนเพือ่ไมใ่หม้กีารตกหลน่ของ

การบดท าลายหรอืระดับการบดไมส่ม า่เสมอแตกตา่งกันไปเป็นบรเิวณ ๆ

(2) พยายามใชร้ะดับลาดเอยีงขึน้ในงานมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

(3) กรณีหนิแข็งและมชีัน้หนิ รอยแตก ฯลฯ ตามแนวทแยงกับพืน้ดนิ ใหท้ างานทลายตามแนวนัน้

(4) กรณีพบมวลหนิทีย่ากตอ่การบดท าลายในระหวา่งการทลายจนเกดิแผน่แทรคลืน่ไถลใหเ้หยยีบแป้นเหยยีบลด

ความเร็วเพือ่ลดรอบเครือ่งยนตล์งในระดับทีจ่ะไมเ่กดิแผน่แทรคลืน่ไถล
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■ ค าถามขอ้ที ่22 (การจัดการงานบนพืน้ดนิออ่นนุ่มดว้ยรถดันดนิ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการงานบนพืน้ดนิออ่นนุม่ดว้ยรถดนัดนิเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้

ตอ่ไปนี ้

(1) ขดุร่องระบายน ้าเพือ่ใหส้ามารถระบายน ้าทีค่า้งอยูบ่นผวิดนิออกใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

(2) เมือ่ดนัดนิ (oshido) ใหพ้ยายามท าใหด้นิหรอืทรายโอบรอบใบมดีใหไ้ดม้ากทีส่ดุเพือ่ป้องกันไมใ่หร้ถดันดนิลืน่ไถล

(3) ในพืน้ดนิออ่นนุ่ม ใหพ้ยายามอยา่หักเลีย้วใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้พรอ้มทัง้พยายามขับบนพืน้ผวิทางเดยีวกัน

(4) บนพืน้ดนิออ่นนุ่ม มักใชร้ถดันดนิทีต่ดิตัง้แผน่แทรคส าหรับพืน้ดนิออ่นนุม่ เนื่องจากมคีวามดันทีก่ดลงบนพืน้มาก

และมกีารลอยตวัทีด่ี

■ ค าถามขอ้ที ่23 (การจัดการรถตัก)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการรถตักเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) เมือ่บรรทกุโหลดน ้าหนักใสบุ่ง้กีแ๋ลว้ไตล่งเนนิลาดชนั ใหย้ก (age) บุง้กีข๋ ึน้และคอ่ย ๆ ลงดว้ยความเร็วต ่าโดยใช ้

เบรกส าหรับการวิง่

(2) เมือ่บรรทกุโหลดน ้าหนักใสบุ่ง้กีแ๋ลว้ไตล่งเนนิลาดชนั หา้มวิง่เกนิองศาความเสถยีร

(3) ปรับความตงึของตนีตะขาบรถแทรกเตอรต์ามคณุสมบัตขิองดนิ ส าหรับพืน้ผวิทางทีม่กีอ้นกรวดมาก ใหป้รับใหต้งึ

กวา่ความตงึทีก่ าหนด (แบบตนีตะขาบ)

(4) เมือ่ตนีตะขาบไถลไปบนพืน้ทีชุ่ม่น ้าหรอืพืน้ดนิออ่นนุม่ ใหเ้ปิดคันโยกเชือ้เพลงิจนสดุ ใสค่ลัตชห์ลักอยา่งชา้ ๆ

และนิม่นวล และใหค้วบคมุคลัตชเ์ลีย้ว

■ ค าถามขอ้ที ่24 (การจัดการงานขดุของรถตัก)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการงานขดุของรถตักเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ส าหรับการขดุ ใหย้นัตัวถังรถเขา้หาภเูขาเป็นแนวทแยง ในกรณีนี ้ ใหล้ดระดับบุง้กีล๋งเรยีดเฉียดพืน้ดนิไปทางดา้น

กอ่นหนา้ภเูขา

(2) ส าหรับการขดุ ใหข้ดุโดยพยายามใหส้ว่นทา้ยของบุง้กีม๋าถงึสว่นทีย่ืน่ออกมาของภเูขา (สว่นทีเ่ป็นจุดออ่นของ

ภเูขา)

(3) การตักบุง้กีใ๋นการขดุ ใหโ้กยดนิและทรายใหม้ากทีส่ดุกอ่นทีจ่ะยกบุง้กีข๋ ึน้ และใหย้กอารม์ยกขึน้เล็กนอ้ยกอ่นแลว้

จงึยกบุง้กีข๋ ึน้

(4) ในการขดุภเูขาทีผ่วิอโุมงคส์ว่นทีข่ดุ (kiriha men) อาจแยกหลดุออกมาได ้เมือ่คาดการณว์า่จะมสีภาพเป็นการขดุ

หลมุลกึดา้นหนา้ (sukashi bori) ใหข้ดุจากดา้นลา่งของภเูขาไปตามล าดับ

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่25 (การจัดการงานบรรทกุขนยา้ยของรถตัก)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการงานบรรทกุขนยา้ยของรถตักเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ส าหรับระดับความเร็ว ใหพ้ยายามท างานโดยใชเ้กยีร ์2 ใหม้ากทีส่ดุ

(2) ส าหรับการดัมพ ์(dampu) บุง้กี ๋ใหล้็อกคนัยกขึน้ดา้นบนคา้งไวแ้ลว้ขยับเขา้ไปหารถดัมพ ์ยก (age) บุง้กีใ๋หม้คีวาม

สงูพอเหมาะในการบรรทกุ จากนัน้เมือ่ขยับเขา้ใกลก้ระบะบรรทกุแลว้ ใหเ้ริม่เปิดดมัพ ์(dampu) บุง้กีโ๋ดยเร็ว

(3) บรรทกุดมัพ ์ (dampu) โดยท าใหต้รงกลางของดนิและทรายทีบ่รรทกุตรงกับเสน้กึง่กลางของกระบะบรรทกุ กรณี

กระบะบรรทกุยาวและบรรทกุดว้ยบุง้กีป๋ระมาณ 3-4 บุง้กี ๋ใหเ้ริม่ด าเนนิการจากทางดา้นทา้ยของกระบะบรรทกุกอ่น

(4) ส าหรับการควบคมุการบรรทกุใสท่ีด่ทีีส่ดุ คอืการคอ่ย ๆ ด าเนนิการอยา่งชา้ ๆ และปลอดภัยในสภาพทีเ่ครือ่งจักร

หยดุอยูท่างดา้นหนา้รถดัมพ์

■ ค าถามขอ้ที ่26 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานที่

ปลอดภัยเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ใชบุ้ง้กีท๋ างานตอกเสาและงานป้ันจัน่

(2) หลังจากดับเครือ่งยนตแ์ลว้ ใหล้ดระดับอปุกรณ์การท างานลงอยา่งกะทันหัน

(3) ใชบุ้ง้กีท๋ีเ่หมาะกับงาน

(4) ขดุจนถงึใตฐ้านเครือ่งจักรตามคณุสมบัตขิองดนิและสภาพบรเิวณโดยรอบ

■ ค าถามขอ้ที ่27 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานที่

ปลอดภัยเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ในการขดุดา้นใตข้องดนิ เมือ่ขดุลงไปจนถงึดา้นลา่งของจุดทีย่นือยู ่ ไหลท่างอาจถลม่ลงได ้ เมือ่พจิารณาถงึการ

อพยพในกรณฉุีกเฉนิ ฯลฯ การขดุดา้นขา้งของตนีตะขาบจงึอันตราย

(2) ขดุโดยอาศัยมวลของตัวเครือ่งดว้ยการใหด้า้นทา้ยของเครือ่งลอยขึน้

(3) หมนุในขณะขดุ หรอืถมดนิกลับหรอืปรับระดับดนิโดยใชแ้รงหมนุชว่ย

(4) ขดุโดยยดึบุง้กีอ๋ยูกั่บทีแ่ลว้ใหต้นีตะขาบวิง่

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่28 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานที่

ปลอดภัยเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) กรณขีดุสว่นบน ใหค้ านงึถงึการระบายน ้าและขดุพืน้ผวิทางวิง่ใหม้รีะดับลาดเอยีงขึน้เล็กนอ้ย และอยา่ขดูบาง ๆ แต่

ใหข้ดุลกึลงไปในครัง้เดยีว

(2) กรณีขดุสว่นลา่ง ใหข้ดุโดยสรา้งพืน้ผวิการท างานขดุกอ่น ความกวา้งของพืน้ทีล่าดเอยีงทีเ่ขา้ไปตอ้งท าใหก้วา้ง

พอทีจ่ะบรรทกุลงรถดัมพบ์นฐานดนิปัจจุบันไดด้ว้ยมมุหมนุ 90 องศา

(3) วธิกีารขดุดนิแบบ Bench cut แบบ Box type เป็นวธิทีีเ่หมาะส าหรับการขดุตัดขวางบนพืน้ทีล่าดเอยีง อยา่งเชน่

งานขดุเจาะถนนบนเนนิเขา

(4) วธิกีารขดุดนิแบบ Bench cut แบบ Sidehill type เป็นวธิขีดุทีเ่หมาะกับกรณีฐานดนิปัจจุบันแทบจะเป็นพืน้ที่

ราบเรยีบ

■ ค าถามขอ้ที ่29 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานที่

ปลอดภัยเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ท าใหม้มุตัด (มมุคราด) ของบุง้กีม๋มมีมุใหญส่ าหรับดนิแข็งหรอืการตัดออกทีส่งู

(2) ตะขอ Claw ของบุง้กีอ๋าจหมนุไดใ้นสภาวะทีถ่กูกดลงในดนิและทราย หรอือาจใชก้ารเขยา่บุง้กีไ๋ปทางซา้ยและขวา

เพือ่ใชเ้ป็นเหมอืนไมก้วาดในการปรับระดับหนา้ดนิ

(3) ท างานโดยใชม้มุหมนุใหก้วา้งทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

(4) เครือ่งจักรควรตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีไ่มไ่กลจากพืน้ผวิการขดุและไมใ่กลกั้บพืน้ผวิการขดุมากจนเกนิไป นอกจากนีใ้ห ้

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่บุง้กีจ๋ะไมไ่ปกระแทกโดนฐานบมูหรอืตนีตะขาบ ฯลฯ

■ ค าถามขอ้ที ่30 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) (รถขดุ Dragline)

และการท างานทีป่ลอดภัยเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) รถขดุ Dragline สว่นใหญจ่ะใชส้ าหรับการขดุลอกแมน่ ้า การขดุทางน ้า การขดุฐานดนิออ่นนุม่ การเก็บรวบรวมวสัดุ

ผสมคอนกรตี ฯลฯ เมือ่เทยีบกับรถขดุ (shoberu) เหมาะส าหรับการขดุดนิทีแ่ข็งและการขดุในแนวลกึ แตไ่ม่

เหมาะส าหรับการขดุในพืน้ทีต่ืน้และกวา้ง

(2) โซล่ากและสเก็น (shakkuru) เนื่องจากมกีารสกึกร่อนอยา่งรุนแรง ใหด้ าเนนิการตรวจสอบอยา่งละเอยีดและ

เปลีย่นชิน้ทีช่ ารุด

(3) หา้มใชม้มุของบมูเกนิกวา่มมุจ ากัดทีก่ าหนดเอาไวส้ าหรับเครือ่งจักรดังกลา่ว (โดยทัว่ไปประมาณ 30 องศา)

(4) พยายามขดุใหล้กึและมหีนา้กวา้งแคบ

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่31 (การจัดการรถเกลีย่ดนิและการท างานทีป่ลอดภัย)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการรถเกลีย่ดนิและการท างานทีป่ลอดภัยเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้

ตอ่ไปนี ้

(1) ไตข่ึน้และลงพืน้ทีล่าดชนัในแนวทแยงมมุกับพืน้ทีล่าดเอยีงและอยา่หักหมนุ

(2) ในการเอนของลอ้ยางในระหวา่งทีว่ ิง่ ในการหมนุถอยหลังใหท้ าใหล้อ้ยางเอยีงไปในทศิทางเดยีวกับการเลีย้ว

และในการเลีย้วไปขา้งหนา้ใหท้ าใหล้อ้ยางเอยีงไปในทศิทางตรงกันขา้มกับทีไ่ปขา้งหนา้

(3) ความเร็วส าหรับการท างานปรับผวิดนิ ในการเก็บงานอยา่งแมน่ย าอยูท่ี ่6-10 กม./ชม. และในการเก็บงานหยาบอยู่

ที ่2-3 กม./ชม.

(4) องศาการท ามมุของใบมดีเมือ่ท างานปรับผวิดนิโดยปกตจิะอยูท่ี ่90 องศา แตอ่าจปรับมมุไดเ้ล็กนอ้ยขึน้อยูกั่บ

สภาพแนวกองดนิทีเ่กลีย่ออกทีเ่หลอือยู่

■ ค าถามขอ้ที ่32 (การจัดการรถขดูและการท างานทีป่ลอดภัย)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการรถขดูและการท างานทีป่ลอดภยัเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) เมือ่เลีย้วโคง้ใหเ้พิม่ความเร็วและแลน่ผา่นไป

(2) เมือ่ว ิง่โดยบรรทกุดนิและทราย ตอ้งใชค้วามระมดัระวังเนื่องจากลอ้รถชว่งทา้ยอาจหมนุมากกวา่ทีค่าดไวห้รอืหลดุ

ออกจากพืน้ผวิทางเนื่องจากแรงหนศีนูยก์ลาง หรอือาจพลกิคว ่าออกขา้งได ้

(3) ระหวา่งวิง่ ใหว้ ิง่โดยยก (age) กระบะ (Bowl) ใหส้งูเพือ่เพิม่จุดศนูยถ์ว่ง

(4) นอกจากงานโรยดนิแลว้ ใหว้ ิง่โดยยก (age) แขน Apron ขึน้สงู

■ ค าถามขอ้ที ่33 (การจัดการรถขดูและการท างานทีป่ลอดภัย)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการรถขดูและการท างานทีป่ลอดภยัเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ส าหรับเนนิลาดลงทีช่นัมาก ใหไ้ตล่งเนนิโดยใชเ้บรกเทา้ (แป้นเบรก) เทา่นัน้

(2) ส าหรับเนนิลาดลงทีช่นัมาก ความเร็วจะเพิม่ขึน้ หากเกดิอันตรายใหพ้ยายามยก (age) กระบะ (Bowl) ขึน้

(3) พยายามอยา่ใหท้างวิง่ของรถขดูและทางผา่นของรถอืน่ ๆ มกีารตัดกัน กรณีหลกีหลกีเลีย่งไม่ไดต้อ้งมกีารตัดกัน

ควรจัดใหม้ผีูบ้อกทางประจ าจดุ

(4) กรณีถนนแคบ ใหจ้ัดตัง้ทีห่ลกีรถหลายจุดและปฏบัิตติามหลักการใหล้ าดับความส าคัญกับรถทีไ่ตล่งเนนิและรถที่

บรรทกุของกอ่น
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■ ค าถามขอ้ที ่34 (การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้

ตอ่ไปนี ้

(1) ใหร้ถพ่วง ฯลฯ จอดทีต่ าแหน่งบรรทกุ ใสเ่บรก และใสท่ีห่า้มลอ้ทีล่อ้ยาง (ระวังแนวราบของฐานดนิ)

(2) ยดึอปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนัเขา้กับกระบะบรรทกุใหแ้น่นหนาเพือ่ไมใ่หห้ลดุออก และตัง้มมุการไตไ่มเ่กนิ 45

องศา

(3) วิง่ดว้ยความเร็วต า่และท าตามการใหส้ญัญาณของผูบ้อกทาง ใหห้ยดุหนึง่จังหวะกอ่นหนา้อปุกรณ์ส าหรับไตค่วาม

ชนัประมาณ 1 เมตร

(4) ขณะก าลังปีนขึน้อปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนั ใหปี้นรวดเดยีวดว้ยความเร็วสงูโดยไมบั่งคับเลีย้ว

■ ค าถามขอ้ที ่35 (การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ)

จงเลอืกค าอธบิายไมเ่หมาะสมทีส่ดุเกีย่วกับการขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะเพยีงค าตอบเดยีวจาก

4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเป็นเหตสุดุวสิยัตอ้งขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งโดยขับไปเอง จะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง

เคร่งครัด เชน่ กฎหมายจราจร กฎหมายรถบรรทกุทางบก ค าสัง่ควบคมุยานพาหนะ ฯลฯ

(2) เมือ่ขับไปบนทางทีม่พีืน้ผวิทางทีอ่อ่นนุม่ ใหค้อยระวังการยบุตวัของไหลท่าง

(3) เมือ่ผา่นทางขา้มทางรถไฟไรค้นควบคมุหรอืจุดทีห่นา้กวา้งแคบ ใหเ้คลือ่นผา่นไปรวดเดยีวโดยไมห่ยดุกอ่นหนา้

หนึง่จังหวะ

(4) เมือ่เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) ผา่นใตร้ะบบวางสายไฟฟ้าเหนือทางรถไฟ สายไฟฟ้า คานสะพาน

ฯลฯ ใหต้รวจสอบยนืยนัระยะหา่งอยา่งรอบคอบวา่ปลายบมูไมไ่ดไ้ปสมัผัสโดน

(TH)
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บทที ่7 การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่36 (การตรวจสอบ-เตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการตรวจสอบ-เตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะเพยีง

ค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) กฎหมายฯ ก าหนดด าเนนิการตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นการเฉพาะกับเครือ่งจักรกอ่สรา้งเดอืนละ 1 ครัง้

(2) กฎหมายฯ ก าหนดด าเนนิการตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu kensa) กับเครือ่งจักรกอ่สรา้งปีละ 1

ครัง้

(3) กฎหมายฯ ก าหนดระยะเวลาการจดัเก็บตารางตรวจสอบในการตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นการเฉพาะส าหรับ

เครือ่งจักรกอ่สรา้งนาน 3 ปี

(4) กฎหมายฯ ก าหนดระยะเวลาการจดัเก็บตารางตรวจสอบในการตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu

kensa) ส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งนาน 1 ปี

■ ค าถามขอ้ที ่37 (สิง่ทีค่วรระวังโดยทัว่ไปกรณีด าเนนิการตรวจสอบ-เตรยีมความพรอ้ม)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับสิง่ทีค่วรระวังโดยทัว่ไปกรณีด าเนนิการตรวจสอบ-เตรยีมความพรอ้มเพยีง

ค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มในไซตก์อ่สรา้ง เมือ่หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีต่อ้งด าเนนิการบนพืน้ทีล่าดชนั ใหใ้ชท้ี่

หา้มลอ้ตรงชว่งลา่งของเครือ่งจักร

(2) ใสค่ลัตช ์ใสเ่บรก ล็อคหา้มหมนุ และล็อกนริภัยชนดิตา่ง ๆ ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งเสมอ

(3) ท าใหอ้ปุกรณ์การท างาน (อปุกรณ์ตอ่พ่วง) เชน่ ใบมดี บุง้กี ๋ฯลฯ อยูใ่นสภาพทีย่ก (age) ขึน้จากพืน้ดนิไวเ้สมอ

(4) ไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรวจสอบและตรวจสอบดว้ยตัวเองตามตารางตรวจสอบหรอืใบตรวจเช็กส าหรับตรวจสอบ

และไมจ่ าเป็นตอ้งบันทกึและจัดเก็บผลการตรวจสอบดังกลา่วไวก็้ได ้

■ ค าถามขอ้ที ่38 (ขัน้ตอนการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken))

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขัน้ตอนการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken) เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) วดัความดันลมลอ้ยางขณะทีล่อ้ยางเยน็กอ่นท างาน แลว้ปรับความดันใหเ้ขา้กับพืน้ผวิทางในการท างาน

(2) ปรับความดนัอากาศใหส้งูกวา่มาตรฐานเล็กนอ้ยบนพืน้ดนิออ่นนุ่ม และต า่กวา่มาตรฐานเล็กนอ้ยบนพืน้ดนิแข็ง

(3) หากความตงึตนีตะขาบตงึเกนิไป สลักและบชุจะสกึหรอเร็วขึน้ และหากตนีตะขาบหยอ่นเกนิไป ก็จะเป็นสาเหตใุห ้

เกดิการช ารุดเสยีหายได ้

(4) ปรับใหต้นีตะขาบหยอ่นเล็กนอ้ยบนพืน้ผวิทางทีแ่ข็ง และตงึเล็กนอ้ยบนพืน้ถนนออ่นนุ่ม

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่39 (ขัน้ตอนการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken))

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขัน้ตอนการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken) เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) หากแผน่คลัตชส์กึหรอ คันบังคับจะดิน้มากขึน้ และคลัตชจ์ะลืน่ขึน้ ดังนัน้จงึใหป้รับดว้ยสกรูปรับแตง่

(2) ตรวจสอบวา่แป้นเหยยีบเบรกไมด่ิน้มาก หากผา้เบรกสกึหรอ แป้นเหยยีบจะดิน้นอ้ยลง และหากไมเ่หยยีบใหล้กึก็

จะเบรกไมอ่ยู่

(3) ใหดั้บเครือ่งยนตแ์ลว้เตมิเชือ้เพลงิ ระวังอยา่ใหเ้ศษหรอืน ้าผสมปนเขา้ไปขณะเตมิเชือ้เพลงิ

(4) ปิดสวติชแ์บตเตอรี ่ตัง้กา้นคลัตชไ์ปที ่“OFF” แลว้ใสเบรกมอื และใหย้ก (age) ใบมดี บุง้กี ๋ฯลฯ อยูใ่นต าแหน่งสงู

จากพืน้ดนิไว ้

(TH)
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บทที ่9 ความรูเ้กีย่วกบักลศาสตรแ์ละไฟฟ้า 

■ ค าถามขอ้ที ่40 (ความสมัพันธร์ะหวา่งแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความตา้นทาน)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับความสมัพันธร์ะหวา่งแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความตา้นทานเพยีง

ค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) ถา้ความตา้นทานไฟฟ้า (โอหม์ : Ω) ของวงจรไฟฟ้าเทา่กัน แรงดันไฟฟ้า (โวลต ์: V) จะยิง่ลดลง และ

กระแสไฟฟ้า (แอมแปร ์: A) จะเพิม่มากขึน้

(2) ยิง่ความตา้นทานของวงจรไฟฟ้าลดลง (เชน่ กรณีของสายไฟฟ้าทีย่ ิง่เสน้เล็กลง) กระแสไฟฟ้ากยิง่ถกูจ ากัดมาก

ขึน้

(3) แรงดันไฟฟ้า (โวลต:์ V) = กระแสไฟฟ้า (แอมแปร:์ A) / ความตา้นทานไฟฟ้า (โอหม์: Ω)

(4) กระแสไฟฟ้า (แอมแปร:์ A) = แรงดันไฟฟ้า (โวลต:์ V) / ความตา้นทาน (โอหม์: Ω)

■ ค าถามขอ้ที ่41 (การจัดการแบตเตอรี)่

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการแบตเตอรีเ่พยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) แบตเตอรี ่คอื สิง่ทีส่ามารถเปลีย่นพลังงานเคมเีป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บสะสมไวไ้ด ้และสง่ออกมาเป็นพลังงาน

ไฟฟ้าไดต้ามตอ้งการ

(2) แบตเตอรี ่คอื สิง่ทีส่ามารถเปลีย่นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเคมและเก็บสะสมไวไ้ด ้และสง่ออกมาเป็นพลังงาน

ไฟฟ้าไดต้ามตอ้งการ

(3) แบตเตอรีถ่กูน ามาใชง้านไดจ้รงิในปัจจุบัน คอื แบตเตอรีต่ะก่ัว-กรดเทา่นัน้

(4) เมือ่ด าเนนิการจัดการใชง้านแบตเตอรี ่สิง่ทีค่วรระมดัระวัง คอื วดัความถว่งจ าเพาะโดยเมือ่คา่เทา่กับหรอืสงูกวา่

1.22 ใหท้ าการชารจ์ไฟเพิม่ในทันที

■ ค าถามขอ้ที ่42 (กลศาสตร)์

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกลศาสตรเ์พยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) เมือ่ขันสลักเกลยีวใหแ้นน่ จะใชแ้รงนอ้ยลงเมือ่ต าแหน่งทีจ่ับประแจอยูห่า่งจากสลักเกลยีวมากขึน้ และตอ้งใชแ้รง

มากขึน้เมือ่ต าแหน่งอยูใ่กลกั้บสลักเกลยีวมากขึน้

(2) เมือ่ใชแ้รงกระท าตอ่วัตถ ุวัตถดัุงกลา่วจะหมนุหากแนวของแรงทีก่ระท าผา่นจุดศนูยถ์ว่ง

(3) แรงทีท่ าใหว้ัตถเุคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมเรยีกวา่แรงหนีศนูยก์ลาง และแรงทีม่ขีนาดของแรงเทา่กันทีอ่ยูใ่นทศิทาง

ตรงกันขา้มเรยีกวา่แรงสูศ่นูยก์ลาง

(4) แรงเสยีดทานจลนม์กี าลังมากกวา่แรงเสยีดทานสถติสงูสดุ

(TH)
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บทที ่10 ความรูเ้กีย่วกบัสภาพธรณีวทิยาและงานวศิวกรรมโยธา ฯลฯ 

■ ค าถามขอ้ที ่43 (สาเหตแุละสญัญาณสอ่เคา้ของดนิถลม่)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับสาเหตแุละสญัญาณสอ่เคา้ของดนิถลม่เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ปรากฏการณ์การถลม่ของพืน้ทีล่าดเอยีงและพืน้สโลป (nori men) จะเกดิขึน้ไดง่้ายหลังจากวนัทีม่แีดดจดั

ตดิตอ่กัน

(2) บนพืน้ทีล่าดเอยีง การถลม่จะเกดิขึน้ไดง่้ายกวา่กรณีบนพืน้สโลป (nori men) ตัง้ตรง

(3) การทีแ่รงยดึเกาะของดนิทรายจะเพิม่ขึน้เนื่องจากการแหง้ตัว ท าใหผ้วิของพืน้สโลป (nori men) หลดุลอกตกลง

มา

(4) การเกดิรอยแตกของดนิเหนียวเนื่องจากการแหง้ตวั ท าใหผ้วิของพืน้สโลป (nori men) หลดุลอกตกลงมา

(TH)
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บทที ่12 กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

■ ค าถามขอ้ที ่44 (การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu kensa))

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu kensa) เพยีงค าตอบเดยีวจาก

4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนนิการตรวจสอบเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดว้ยตนเองเป็นประจ า และบันทกึผล

การตรวจสอบตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวสัดกิาร

(2) ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนนิการตรวจสอบเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดว้ยตนเองเป็นประจ า และบันทกึผล

การตรวจสอบตามกฎกระทรวงศกึษาธกิาร วฒันธรรม การกฬีา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

(3) ผูป้ระกอบการไตอ้งด าเนนิการตรวจสอบเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดว้ยตนเองเป็นประจ า และไม่

จ าเป็นตอ้งบันทกึผลการตรวจสอบตามกฎกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร

(4) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิารจะไมเปิดเผยแนวทางการตรวจสอบดว้ยตนเองที่

จ าเป็นเพือ่ใหก้ารตรวจสอบดว้ยตนเองมกีารด าเนนิการอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธผิล

■ ค าถามขอ้ที ่45 (การออกใบรับรองการฝึกอบรมทักษะใหม ่ฯลฯ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการออกใบรับรองการฝึกอบรมทักษะใหม ่ฯลฯ เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ไมส่ามารถขอรับการออกใบรับรองการฝึกอบรมทักษะใหมไ่ด ้

(2) กรณีใบรับรองการฝึกอบรมทักษะสญูหายหรอืเสยีหาย สามารถขอรับการออกใบรับรองใหมไ่ดโ้ดยยืน่ค ารอ้งขอ

ออกใบรับรองการฝึกอบรมทกัษะใหมต่อ่หน่วยงานศกึษาอบรมขึน้ทะเบยีนทีม่อบใบรับรองการฝึกอบรมทักษะ

(3) กรณใีบรับรองการฝึกอบรมทักษะสญูหายหรอืเสยีหาย สามารถขอรับการออกใบรับรองใหมไ่ดโ้ดยยืน่ค ารอ้งขอ

ออกใบรับรองการฝึกอบรมทกัษะใหมต่อ่กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร

(4) เมือ่มกีารเปลีย่นชือ่-สกลุ จะไมส่ามารถเขยีนแกไ้ขใบรบัรองการฝึกอบรมทักษะได ้

■ ค าถามขอ้ที ่46 (การตดิตัง้ไฟหนา้)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการตดิตัง้ไฟหนา้เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) เครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้ไฟหนา้

(2) ตอ้งตดิตัง้ไฟหนา้ใหกั้บเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะดว้ย แมว้า่จะใชง้านในสถานทีท่ีม่รีะดับความสวา่งที่

จ าเป็นตอ่การท างานทีป่ลอดภัยอยูแ่ลว้

(3) ไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้ไฟหนา้ใหกั้บเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ แมว้า่จะใชง้านในสถานทีไ่มม่รีะดับความ

สวา่งทีจ่ าเป็นตอ่การท างานทีป่ลอดภัยอยูแ่ลว้

(4) ไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้ไฟหนา้ใหกั้บเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ หากใชง้านในสถานทีท่ีม่รีะดับความสวา่ง

ทีจ่ าเป็นตอ่การท างานทีป่ลอดภัยอยูแ่ลว้

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่47 (ขดีจ ากัดความเร็ว)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขดีจ ากัดความเร็วเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (ไมร่วมเครือ่งทีม่คีวามเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 10 กม./ชม.)

จ าเป็นตอ้งก าหนดขดีจ ากัดความเร็วไวก้อ่นลว่งหนา้

(2) เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (ไมร่วมเครือ่งทีม่คีวามเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 10 กม./ชม.)

ไมจ่ าเป็นตอ้งก าหนดขดีจ ากัดความเร็วไวก้อ่นลว่งหนา้

(3) ผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะอาจขับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะเกนิขดีจ ากัดความเร็ว

ไดห้ากขับขีใ่นสถานทีก่วา้ง

(4) เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (ไมร่วมเครือ่งทีม่คีวามเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 30 กม./ชม.)

จ าเป็นตอ้งก าหนดขดีจ ากัดความเร็วไวก้อ่นลว่งหนา้

■ ค าถามขอ้ที ่48 (การป้องกันการร่วงหลน่ ฯลฯ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการป้องกันการรว่งหลน่ ฯลฯ เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) เมือ่ท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ ไมจ่ าเป็นตอ้งวางมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันอันตราย

ตอ่คนงานเนื่องจากเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะพลกิคว ่าหรอืร่วงหลน่ลงมา

(2) กรณีท างานโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะบนไหลท่างหรอืพืน้ทีล่าดชนั ฯลฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งจัดใหม้ี

ผูบ้อกทางแมว้า่อาจจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรายตอ่คนงานเนื่องจากเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

ดังกลา่วพลกิคว า่หรอืร่วงหลน่ลงมา

(3) ผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะตอ้งปฏบัิตติามการบอกทางของผูบ้อกทาง

(4) ผูข้ับขีเ่ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะไมจ่ าเป็นตอ้งปฏบัิตติามการบอกทางของผูบ้อกทาง

■ ค าถามขอ้ที ่49 (การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะเพยีงค าตอบเดยีวจาก 4

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณขีนถา่ยบนรถบรรทกุ ฯลฯ หากใชก้ระดานพาด คันดนิ (morido) ฯลฯ การขนถา่ยจะตอ้งด าเนนิการใน

บรเิวณทีร่าบเรยีบและแข็งแรง

(2) ในกรณีการขนถา่ยรถบรรทกุ ฯลฯ หากใชก้ระดานพาด คันดนิ (morido) ฯลฯ การขนถา่ยไมจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการ

ในบรเิวณทีร่าบเรยีบและแข็งแรง

(3) หากใชแ้ผน่กระดาษ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชก้ระดานพาดทีม่คีวามยาว ความกวา้งและความแข็งแรงทีเ่พยีงพอ

(4) หากใชคั้นดนิ (morido) แทน่รอง ฯลฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งยดึตามความกวา้งและความแข็งแรงทีเ่พยีงพอ ตลอดจน

ความลาดชนัทีเ่หมาะสม

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่50 (มาตรการทีค่วรปฏบัิตสิ าหรับผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับมาตรการทีค่วรปฏบัิตสิ าหรับผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลา่วลว่งหนา้ เมือ่ใหเ้ชา่ยมืแกผู่ป้ระกอบการ

อืน่

(2) เมือ่ผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ ใหย้มืแกผู่ป้ระกอบการรายอืน่ ผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ ตอ้งตรวจสอบเครือ่งจักร

ฯลฯ ดังกลา่วลว่งหนา้ และหากพบความผดิปกต ิจ าเป็นตอ้งด าเนนิการซอ่มแซมและเตรยีมความพรอ้มอืน่ ๆ

ทีจ่ าเป็น

(3) เมือ่ใหเ้ชา่ยมืแกผู่ป้ระกอบการรายอืน่ ผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่มอบเอกสารทีร่ะบคุวามสามารถ

ฯลฯ ของเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลา่ว ใหกั้บผูป้ระกอบการทีข่อยมื

(4) เมือ่ใหเ้ชา่ยมืแกผู่ป้ระกอบการรายอืน่ ผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่มอบเอกสารทีร่ะบลักษณะ

พเิศษของเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลา่ว และรายการขอ้ควรระวงัอืน่ ๆ ทีจ่ะตอ้งระบใุนการใชง้านนัน้ ใหกั้บ

ผูป้ระกอบการทีข่อยมื

(TH)
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เฉลยค าตอบทีถ่กูตอ้ง 

บทที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่1 (เครือ่งจักรส าหรับส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทกุ และการขดุ) : (4) 

■ ค าถามขอ้ที ่2 (เครือ่งจักรส าหรับขดุ) ···································································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่3 (ค าศัพทท์ีเ่กีย่วกับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ) ···························· : (4)

บทที ่4 การจัดการอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่4 (หลักพืน้ฐานในการควบคมุกอ่นสตารท์เครือ่งยนต)์ ······················ : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่5 (หลักพืน้ฐานในการควบคมุหลังสตารท์เครือ่งยนต)์ ······················ : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่6 (การจดัการเมือ่ออกตัวเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu)) ···· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่7 (การจดัการเมือ่เครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบพาวเวอรช์ฟิทก์ าลังวิง่) ·········· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่8 (การจดัการการไตข่ึน้ลงเนนิของเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร)์ : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่9 (การจดัการเมือ่หยดุการวิง่ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งแบบขับเคลือ่นโดยตรง) (4)

■ ค าถามขอ้ที ่10 (การจัดการเมือ่จอดเครือ่งจักรกอ่สรา้ง (จอดเครือ่ง)) ··················· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่11 (สารกนัเยอืกแข็ง น ้ามัน ฯลฯ) ············································ : (1)

บทที ่5 โครงสรา้งและประเภทของอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานกบัเครือ่งจกัร

กอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่12 (โครงสรา้งและประเภทอปุกรณ์การท างานของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร)์: (3)

■ ค าถามขอ้ที ่13 (อปุกรณ์ความปลอดภยั ฯลฯ ของเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถแทรกเตอร)์: (4)

■ ค าถามขอ้ที ่14 (อปุกรณ์การท างานของรถขดู) ················································ : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่15 (อปุกรณ์การท างานของเครือ่งขนยา้ยหนิ) ···································· : (2)

(TH)
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บทที ่6 การจัดการอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานกบัเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะ ฯลฯ 

■ ค าถามขอ้ที ่16 (การจัดการรถดันดนิ)······················································ : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่17 (การจัดการงานปรับผวิดนิของรถดันดนิ) ································· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่18 (การจัดการงานดันดนิของรถดันดนิ) ····································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่19 (การจัดการการเก็บงานดว้ยรถดันดนิ) ···································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่20 (การจัดการประยกุตใ์ชง้านดว้ยรถดันดนิ) ································ : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่21 (การจัดการงานใชร้ปิเปอรด์ว้ยรถดันดนิ) ································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่22 (การจัดการงานบนพืน้ดนิออ่นนุ่มดว้ยรถดันดนิ) ························· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่23 (การจัดการรถตัก) ························································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่24 (การจัดการงานขดุของรถตัก) ············································ : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่25 (การจัดการงานบรรทกุขนยา้ยของรถตัก) ································ : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่26 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย) : (3) 

■ ค าถามขอ้ที ่27 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย) : (1) 

■ ค าถามขอ้ที ่28 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย) : (2) 

■ ค าถามขอ้ที ่29 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย) : (4) 

■ ค าถามขอ้ที ่30 (การจัดการเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทรถขดุ (shoberu) และการท างานทีป่ลอดภัย) : (2) 

■ ค าถามขอ้ที ่31 (การจัดการรถเกลีย่ดนิและการท างานทีป่ลอดภัย) ······················ : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่32 (การจัดการรถขดูและการท างานทีป่ลอดภัย) ···························· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่33 (การจัดการรถขดูและการท างานทีป่ลอดภัย) ···························· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่34 (การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ) ···················· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่35 (การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ) ···················· : (3)

บทที ่7 การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่36 (การตรวจสอบ-เตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ) : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่37 (สิง่ทีค่วรระวังโดยทัว่ไปกรณีด าเนนิการตรวจสอบ-เตรยีมความพรอ้ม) : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่38 (ขัน้ตอนการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken)) ··················· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่39 (ขัน้ตอนการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken)) ··················· : (3)

(TH)
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บทที ่9 ความรูเ้กีย่วกบักลศาสตรแ์ละไฟฟ้า 

■ ค าถามขอ้ที ่40 (ความสมัพันธร์ะหวา่งแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความตา้นทาน)· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่41 (การจัดการแบตเตอรี)่ ····················································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่42 (กลศาสตร)์ ································································ : (1)

บทที ่10 ความรูเ้กีย่วกบัสภาพธรณีวทิยาและงานวศิวกรรมโยธา ฯลฯ 

■ ค าถามขอ้ที ่43 (สาเหตแุละสญัญาณสอ่เคา้ของดนิถลม่) ································ : (4)

บทที ่12 กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ 

■ ค าถามขอ้ที ่44 (การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu kensa)) ············· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่45 (การออกใบรับรองการฝึกอบรมทักษะใหม ่ฯลฯ) ························ : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่46 (การตดิตัง้ไฟหนา้) ························································ : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่47 (ขดีจ ากัดความเร็ว) ························································ : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่48 (การป้องกันการร่วงหลน่ ฯลฯ) ··········································· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่49 (การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ) ···················· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่50 (มาตรการทีค่วรปฏบัิตสิ าหรับผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ) ·················· : (2)

(TH)
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