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1. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

การจ าแนกประเภทของเครือ่งจักรกอ่สรำ้ง (ค ำสัง่บังคบัใชก้ฎหมำยควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน 

(roudou anzen eiseihou) ตำรำงแนบที ่7) 

① เครือ่งจักรส าหรับปรับผวิดนิ ขนยา้ย และบรรทกุ (รถดันดนิ รถตัก ฯลฯ)

② เครือ่งจักรส าหรับขดุ (รถขดุบุง้กีล๋าก ฯลฯ)

③ เครือ่งจักรส าหรับงานฐานราก (เครือ่งตอกเสาเขม็ เครือ่งถอนเสาเขม็ ฯลฯ)

④ เครือ่งจักรส าหรับบดอัด (รถบดถนน ฯลฯ)

⑤ เครือ่งจักรส าหรับเทคอนกรตี (รถป๊ัมคอนกรตี ฯลฯ)

⑥ เครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน (เบรกเกอร,์ เครือ่งตัดเหล็ก ฯลฯ, เครือ่งบดคอนกรตี, เครือ่งจบัส าหรับรือ้ถอน)

1.1. ประเภทและการใชง้าน (ลักษณะเดน่) ฯลฯ ของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน (คูม่อืหนา้ที ่2) 

(1) เบรกเกอร์

เครือ่งจักรทีต่ดิชดุเบรกเกอร ์ (เครือ่งบดแบบกระแทก) ทีขั่บเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิหรอืควำมดันอำกำศเป็น

อปุกรณ์ตอ่พ่วง ซึง่ใชส้ ำหรับงำนรือ้ถอนอำคำรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ฯลฯ (ดภูำพถำ่ยที ่1-1) 

ภาพถา่ยที ่1-1 เบรกเกอร ์

(TH)
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(2) เครือ่งตดัเหล็ก

เครือ่งจักรทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พ่วงรูปกรรไกรส ำหรับตัดโครงเหล็ก ฯลฯ (รวมถงึชิน้งำนโลหะทีไ่มใ่ชเ่หลก็) ซึง่

ใชส้ ำหรับกำรรือ้ถอนอำคำรโครงสรำ้งเหล็ก ฯลฯ (ดภูำพถำ่ยที ่1-2) 

ภาพถา่ยที ่1-2 เครือ่งตัดเหลก็

(TH)
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(3) เครือ่งบดคอนกรตี

เป็นเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พวงรูปกรรไกรส ำหรับบบีบดงำนโครงสรำ้งคอนกรตี (รวมทัง้อปุกรณ์ทีม่ี

ฟังกช์นัตดัเหล็กเสน้) ซึง่ใชส้ ำหรับกำรรือ้ถอนอำคำรคอนกรตีเสรมิเหล็ก ฯลฯ (ดภูำพถำ่ยที ่1-3, ภำพถำ่ยที ่1-4, 

ภำพถำ่ยที ่1-5) 

ภาพถา่ยที ่1-3 เครือ่งบดคอนกรตี 

ภาพถา่ยที ่1-4 เครือ่งบดคอนกรตีแบบหยาบ 

ภาพถา่ยที ่1-5 เครือ่งบดคอนกรตีแบบละเอยีด 

(TH)
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(4) เครือ่งจับส าหรับรือ้ถอน

เครือ่งจักรทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พ่วงเป็นหวัจับรูปสอ้มส ำหรับรือ้ถอนชิน้งำนทีส่รำ้งจำกไมห้รอืจับวัตถรุือ้ถอนแลว้

ยกขึน้ ซึง่ใชส้ ำหรับงำนกำรรือ้บำ้นไม ้ ฯลฯ กำรจบัยกวตัถรุือ้ถอน ฯลฯ และกำรบรรทกุของขึน้รถบรรทกุ 

นอกจำกน้ียังใชใ้นกำรจับยกวัสดรุือ้ถอนจำกชิน้งำนดว้ย (ดภูำพถำ่ยที ่1-6) 

ภาพถา่ยที ่1-6 เครือ่งจับ 

(TH)
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1.2. ประเภทอปุกรณ์ตอ่พ่วงของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน (คูม่อืหนา้ที ่5) 

ชือ่ของแตล่ะสว่นของอปุกรณ์ตอ่พ่วงทีต่ดิตัง้กับเครือ่งจักรกอ่สรา้งส าหรับรือ้ถอนมแีสดงไวดั้งตอ่ไปนี ้

ภาพที ่1-1 ชือ่ของแตล่ะสว่นของอปุกรณ์ตอ่พ่วง 

โบลต ์น็อต 

ตวัยดึ 

กระบอกสูบ 

โบลต ์น็อต 

ดอกเจาะ 

โครงส่วนบน ฯลฯ 

อุปกรณห์มุน 

โครงส่วนบน ฯลฯ 

อุปกรณห์มุน 

กระบอกสูบเปิดปิด 

กระบอกสูบเปิดปิด 

กระบอกสูบเปิดปิด 

โครงส่วนล่าง 

โครงส่วนล่าง 

อารม์ตดั 

คตัเตอร ์

(1) ชดุเบรกเกอร ์ (2) เคร ือ่งมอืตดัเหล็ก

โครง 

อารม์บด 

เขีย้วบด 

เขีย้วบด 

อารม์บด 

คตัเตอร ์

(3) เคร ือ่งบดคอนกรตีแบบหยาบ (4) เครือ่งบดคอนกรตีแบบละเอยีด

โครงส่วนบน ฯลฯ 

อุปกรณห์มุน 

โครงส่วนล่าง 

กระบอกสูบเปิดปิด 

จุดขอ้ต่อหวัจบั 

อารม์จบั 

เขีย้วจบั 

เขีย้วจบั 

อารม์จบั 

จุดขอ้ต่อหวัจบั 

โครง 

(6) หวัจบั (แบบท างานโดยกระบอกสูบภายนอก)(5) หวัจบั (แบบท างานโดยกระบอกสูบภายใน)

(TH)
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1.3. เครือ่งฐานของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน (คูม่อืหนา้ที ่6) 

(1) อปุกรณ์การท างาน

อปุกรณ์การท างาน หมายถงึ อปุกรณ์ส าหรับด าเนนิงานรือ้ถอน ขดุ และการปรับผวิดนิ ฯลฯ และอปุกรณ์ตอ่พ่วง บุง้กี๋

ใบมดี ฯลฯ ตลอดจน บมู อารม์ ฯลฯ ทีส่นับสนนุอปุกรณ์ดังกลา่ว 

ภาพที ่1-2 อปุกรณ์การท างาน 

(2) มวลของตวัเครือ่ง

มวลของตวัเครือ่ง หมำยถงึ มวลแหง้ (มวลในขณะทีไ่มม่เีชือ้เพลงิ วัตถปุระเภทน ้ำมัน น ้ำ ฯลฯ) ทีแ่ยกอปุกรณ์

กำรท ำงำนออกจำกเครือ่งจกัรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะแลว้ ซึง่กค็อื มวลของตวัเครือ่งจกัร 

ภาพที ่1-3 มวลของตวัเครือ่ง 

(3) มวลเครือ่ง

มวลเครือ่ง หมำยถงึ มวลในสภำพทีม่ตีดิตัง้อปุกรณ์กำรท ำงำนทีจ่ ำเป็นเขำ้กับเครือ่งจกัรกอ่สรำ้งประเภท

ยำนพำหนะแลว้ ซึง่ก็คอื มวลเปียก (มวลทีนั่บรวมเชือ้เพลงิ วัตถปุระเภทน ้ำมัน น ้ำ ฯลฯ) ในสภำพทีไ่มม่กีำร

บรรทกุดนิทรำย ฯลฯ ในบุง้กี ๋ฯลฯ (สถำนะปรำศจำกโหลด) 

ภาพที ่1-4 มวลเครือ่ง 

อุปกรณก์ารท างาน 

มวลของตวัเคร ือ่ง 

มวลของตวัเคร ือ่ง 

น ้ ำ 

วตัถุประเภทน ้ ำมนั 

เช
ือ้เพ

ล
งิ  

(TH)
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(4) มวลรวมของเครือ่ง

มวลรวมของเครือ่ง หมำยถงึ ผลรวมของมวลทีไ่ดจ้ำกมวลเครือ่ง มวลบรรทกุสงูสดุ และน ้ำหนักของผูโ้ดยสำรที่

55 กโิลกรัม 

(หมำยเหต)ุ คำ่ทีไ่ดจ้ำกมวลจำก (2) ถงึ (4) ขำ้งตน้คณูดว้ยควำมเร่งแรงโนม้ถว่ง จะเป็นแตล่ะคำ่ของน ้ำหนัก

ของตัวเครือ่ง น ้ำหนักเครือ่ง และน ้ำหนักรวมของเครือ่ง 

ภาพที ่1-5 มวลรวมของเครือ่ง 

(5) องศาความเสถยีร

องศำควำมเสถยีร หมำยถงึ เครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะจะไมพ่ลกิคว ำ่จนกวำ่จะถงึระดบัองศำใน

ระดับหนึง่ ยิง่จ ำนวนองศำควำมเสถยีรมำกก็จะยิง่พลกิคว ่ำยำกขึน้

นอกจำกนี้ องศำควำมเสถยีรดังกลำ่วถกูค ำนวณโดยใชส้มมตฐิำนทีว่ำ่เครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ

ตัง้อยูบ่นพืน้ผวิแนวรำบและแข็งแรง ในบรเิวณไซตก์อ่สรำ้งจรงิ ฯลฯ เน่ืองจำกสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนไมด่ ี

ดังนัน้จงึจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรลดคำ่องศำควำมเสถยีรทีแ่สดงทีเ่ครือ่งจักรลง 

ภาพที ่1-6 องศาความเสถยีร 

มวลรวมของตวัเครือ่ง

น ้ ำ 

วตัถุประเภทน ้ ำมนั 

เช
ือ้เพ

ล
งิ  

ผ
ูโ้ด
ย
ส
าร  (ค

น
ข
บั

) 

(องศาความเสถยีร) 

(TH)
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(6) ความสามารถในการไตค่วามชนั

ความสามำรถไตค่วำมชนัได ้ หมำยถงึ ควำมสำมำรถไตค่วำมชนัไดส้งูสดุทเีครือ่งจกัรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ

สำมำรถไตค่วำมชนัไดโ้ดยค ำนวณจำกควำมสำมำรถของเครือ่งยนตต์น้ก ำลัง ฯลฯ โดยทั่วไปจะแสดงเป็นคำ่มมุ (α°) 

หรอืระดับควำมลำดเอยีง (%) 

นอกจำกนี้ ในควำมเป็นจรงิแลว้จะมกีำรลืน่ไถลระหวำ่งตนีตะขำบ (แทร็กตนีตะขำบ) หรอืลอ้ยำงกับพืน้ผวิดนิชัน้บน 

กำรไตค่วำมชนัไปไมถ่งึระดับองศำดังกลำ่วจงึเป็นเรือ่งปกต ิ

ภาพที ่1-7 ความสามารถไตค่วามชนัได ้

(7) ความดันทีก่ดลงบนพืน้เฉลีย่

ความดนัทีก่ดลงบนพืน้เฉลีย่ หมำยถงึแรงทีเ่ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะทีก่ระท ำกับฐำนดนิ ซึง่โดยทัว่ไป

จะแสดงดว้ยสมกำรตอ่ไปนี ้

ควำมดันสมัผสัดนิเฉลีย่ =
มวลรวมของเครือ่ง× 9.8

พืน้ทีส่มัผสัพืน้ดนิทัง้หมด
（kN/m2） 

(1) กรณีของแบบตนีตะขาบ จะเป็นคา่ทีไ่ดจ้ากการหารมวลรวมของเครือ่งดว้ยพืน้ทีส่มัผัสพืน้ดนิทัง้หมดของตนีตะขาบ

ความยาวสมัผัสพืน้ของตนีตะขาบในกรณีนี้ คอื ความยาวของ L ทีแ่สดงในภาพที ่1-8 

ควำมดันสมัผสัดนิเฉลีย่ =
Ｗ × 9.8

Ｓ
=
Ｗ × 9.8

2Ｂ×Ｌ
（kN/m2） 

W: มวลรวมของเครือ่ง (t) 

S: พืน้ทีส่มัผัสพืน้ดนิทัง้หมด = 2B x L (m2) 

L: ระยะหา่งศนูยก์ลางของตัวสง่ผา่น (เฟืองสง่ผา่น) ในสภาพมวลรวมกับเฟืองโซ ่(ลอ้เฟืองโซ)่ (m) 

B: ความกวา้งของตนีตะขาบ (m) 

ภาพที ่1-8 ความสมัพันธร์ะหวา่ง L และ B 

(มุมไต่ความชนั) 

ตีนตะขำบ 

ตวัส่งผ่ำน เฟืองโซ่ 

(TH)
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(2) กรณีของแบบลอ้ จะเป็นคำ่ทีไ่ดจ้ำกกำรหำรน ้ำหนักบรรทกุบนเพลำของลอ้หนำ้หรอืลอ้หลังทีไ่ดจ้ำกมวลรวม

ของเครือ่งดว้ยพืน้ทีส่มัผัสพืน้ดนิทัง้หมดของลอ้หนำ้หรอืลอ้หลัง (ดภูำพที ่1-9) 

ภาพที ่1-9 พืน้ทีส่มัผัสพืน้ดนิทีเ่ห็น 

ลอ้ยาง 

พืน้ดนิ 

น ้าหนักบรรทุกบนเพลา

พืน้ทีส่มัผสัพืน้ดนิทีเ่ห็น 

(TH)
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2. เครือ่งยนตต์น้ก าลังและอปุกรณ์ไฮดรอลกิส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

2.1. เครือ่งยนตต์น้ก าลัง (คูม่อืหนา้ที ่11) 

เครือ่งยนตต์น้ก ำลังมหีนำ้ทีใ่นกำรแปลงงำนเชงิกลใหเ้ป็นพลังงำนตำ่ง ๆ เครือ่งยนตต์น้ก ำลังทีเ่ป็นตวัอยำ่ง

โดยทั่วไปทีใ่ชใ้นเครือ่งจักร ฯลฯ ไดแ้ก ่เครือ่งยนตส์นัดำปภำยใน เชน่ เครือ่งยนตด์เีซล เครือ่งยนตเ์บนซนิ ฯลฯ, 

มอเตอรไ์ฟฟ้ำ เชน่ มอเตอร ์ฯลฯ เป็นตน้ 

โดยทั่วไปแลว้เครือ่งยนตต์น้ก ำลังของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะจะใชเ้ป็นเครือ่งยนตด์เีซลเป็นสว่น

ใหญ ่และยังมกีำรใชเ้ครือ่งยนตเ์บนซนิส ำหรับเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะขนำดเล็กหรอืแบบพเิศษอกีดว้ย 

นอกจำกนี้ยังมเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งทีใ่ชม้อเตอรไ์ฟฟ้ำแทนเครือ่งยนตส์นัดำปภำยในดว้ย 

ตารางที ่2-1 เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งเครือ่งยนตด์เีซลและเครือ่งยนตเ์บนซนิ

* ตอ้งระวังอยา่ใชเ้ชือ้เพลงิผดิประเภท (น ้ามันดเีซล (keiyu) น ้ามันเบนซนิ)

2.1.1. โครงสรา้งเครือ่งยนตด์เีซล (คูม่อืหนา้ที ่13) 

ภาพที ่2-3 ตัวอยา่งอปุกรณ์ไอด ี/ ไอเสยี 

ประเภท 
หัวขอ้

ประเภทของเชือ้เพลงิ 

วธิจุีดตดิไฟ 

มวลเครือ่งยนตต์อ่แรงมา้

ราคาตอ่แรงมา้

ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 

คา่ใชจ่้ายในการใชง้านขับ 

ระดับความอันตรายจากเพลงิไหม ้

เครือ่งยนตด์เีซล 

น ้ามันดเีซล (keiyu) 

จุดตดิไฟดว้ยตนเองโดย 
การบบีอัดของอากาศ 

หนัก 

แพง 

ด ี(30-40%) 

ถูก 

เล็กนอ้ย 

เครือ่งยนตเ์บนซนิ 

น ้ามันเบนซนิ 

โดยประกายไฟจากกระแสไฟฟ้า 

เบา 

ถูก 

ไม่ด ี(22-28%) 

แพง 

มาก 

ใบพดั Blower 

impeller 
Pre-cleaner 

เคร่ืองฟอกอำกำศ 

เคร่ืองวดัฝุ่ น

ฝำกระบอกสูบ 

ท่อร่วมไอเสีย 

บล็อกกระบอกสูบ 

ลูกสูบ 

ซูเปอร์ชำร์จเจอร์ 
ใบพดั Turbine impeller 

วำลว์ไอเสีย 

ท่อไอเสีย 

ไอเสีย 

อำกำศที่เพิ่มแ
รงดนั

(TH)
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ภาพที ่2-4 ตัวอยา่งระบบอปุกรณ์หลอ่ลืน่

ภาพที ่2-5 ตัวอยา่งระบบอปุกรณ์เชือ้เพลงิ 

ไสก้รองน ้ามนั

ออยคูลเลอร ์

เครือ่งกรองน ้ามนั

ป๊ัมน ้ามนั

ถงัเชือ้เพลงิ หวัฉีดเชือ้เพลงิ 

ป๊ัมฉีดเชือ้เพลงิ 

ป๊ัมจ่ายเชือ้เพลงิ 

ไสก้รองน ้ามนัเชือ้เพลงิ

ตวัควบคมุ 

(TH)



15 

ภาพที ่2-6 ภาพระบบอปุกรณร์ะบายความรอ้น ของเครือ่งยนตแ์บบระบายความรอ้นดว้ยน ้า 

ภาพที ่2-7 ตัวอยา่งเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าสลับ 

2.1.2. เชือ้เพลงิ / น ้ามนัเครือ่ง (คูม่อืหนา้ที ่18) 

น ้ามันเครือ่งมหีนำ้ทีต่ำ่ง ๆ เชน่ (1) ชว่ยหลอ่ลืน่ (2) ชว่ยระบำยควำมรอ้น (3) ชว่ยปิดผนกึ (4) ชว่ยท ำใหส้ะอำด 

และ (5) ชว่ยป้องกันสนมิ ฯลฯ ซึง่น ้ำมันเครือ่งมหีลำยชือ่ จ ำเป็นตอ้งใชช้ือ่ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อืกำรใช ้

งำนเครือ่งจักรกอ่สรำ้ง ฯลฯ 

หมอ้น ้ำ พดัลม 

เทอร์โมสตทั 

ป๊ัมน ้ำ

เคร่ืองวดัอุณหภูมิน ้ำ

ท่อรวมน ้ำ

จำกป๊ัมน ้ำมนั (น ้ำมนั)

คูลเลอร์น ้ำมนัเคร่ือง

ฝำกระบอกสูบ 

ปลอกสูบ 

สวิตช์จุดระเบิด 

ไดชำร์จ 

แบตเตอร่ี 

(TH)
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2.2. อปุกรณ์ไฮดรอลกิ (คูม่อืหนา้ที ่18) 

2.2.1. อปุกรณ์ไฮดรอลกิ (คูม่อืหนา้ที ่19) 

ป๊ัมเป็นเครือ่งจักรทีม่คีวำมแมน่ย ำ และอำจเกดิกำรสกึหรอและเกดิร่องรอยเสยีหำยจำกฝุ่ น ทรำย ฯลฯ ท ำใหแ้รงดนั

ไมข่ึน้ ดังนัน้จงึตอ้งระมดัระวัง ไสก้รองมหีนำ้ทีก่รองน ้ำมนัไฮดรอลกิในวงจรไฮดรอลกิเพือ่ก ำจัดฝุ่ น หำกไสก้รองอดุตัน 

แรงดันจะไมข่ึน้ ดังนัน้จงึตอ้งระมัดระวัง 

ภาพที ่2-9 ภาพรวมของกลไกอปุกรณ์ไฮดรอลกิ 

ภาพที ่2-10 ภาพรวมของหลกัการท างานของป๊ัมเกยีร ์

ภาพที ่2-11 ตวัอยา่งแบบเพลาเอยีง 

น ้ำมนัไฮดรอลิกแรงดนัสูง

เคร่ืองยนต ์

ป๊ัมไฮดรอลิก
(ส่งน ้ำมนัไฮดรอลิกดว้
ยแรงดนัสูง) 

วำลว์ควบคุมไฮดรอลิก 
(ควบคุมแรงดนั, 

ทิศทำงและอตัรำกำรไหลข
องน ้ำมนัไฮดรอลิก)

น ้ำมนัไฮดรอลิกแรงดนัสูง

น ้ำมนัไฮดรอลิกแรงดนัต ่ำ

น ้ำมนัไฮดรอ 
ลิกแรงดนัต ่ำ 

อปุกรณ์ขับเคลือ่น 
ไฮดรอลกิ 

(เปลีย่นไฮดรอลกิเป็น
พลังงำนกลส ำหรับ

เครือ่งจักร) 

งำน 

(ขนำด / 
ควำมเร็ว / 
ทิศทำง)

อุปกรณ์ประกอบถงั
น ้ำมนัไฮดรอลิก

ช
อ่
งด
ดู
น
 ้าม
นัไฮ

ด
รอ
ล
กิ

 

ช
อ่
งจ
่าย
น
 ้าม
นัไฮ

ด
รอ
ล
กิ

 

หนำ้แปลนเพลำขบั 

เพลำ 

บล็อกกระบอกสูบ 

ลูกสูบ 

ช่องเขำ้-
ออก 

ช่องเขำ้-
ออก 

แผ่นวำลว์ 

(TH)
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ภาพที ่2-12 ตวัอยา่งแบบแผน่สวอชเพลต 

ภาพที ่2-13 ตวัอยา่งกระบอกสบูไฮดรอลกิ 

ภาพที ่2-14 ตวัอยา่งมอเตอรล์กูสบู 

แผ่นสวอชเพลต 

เพลำ 

บล็อกกระบอกสูบ 

ลูกสูบ 

ช่องเขำ้-
ออก 

ช่องเขำ้-
ออก 

แผ่นวำลว์ 

ฝำกระบอกสูบ 

ลูกสูบ 

ลูกสูบ 

ลูกสูบ 

แผ่นสวอชเ
พลต

ตวัอุปกรณ ์ตวัครอบ 

เพลำ เพลำ 

บล็อกกระบอกสูบ 

แบบเรเดียล แบบแกน 

กระบอกสูบ 

(TH)
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ภาพที ่2-15 ภาพการท างานของวาลว์กันกลับ ภาพถา่ยที ่2-1 ตวัอยา่งวาลว์กันกลับ 

ภาพที ่2-16 ตวัอยา่งถังน ้ามนัไฮดรอลกิ 

ภาพที ่2-17 ตัวอยา่งไสก้รองส าหรับการดดู 

สัญลกัษณ์ หยดุ ไหล 

ภำพกำรท ำงำน 

ชุดไส้กรองอำกำศ 

ไส้กรอง 

เคร่ืองกรอง 

เกจวดัระดบัน ้ำมนั

ตวัดกั 

ไปยงัป๊ัม

แนวบำก (Notch wire) 
ช่องน ้ำมนัเขำ้

ช่อ
งน

 ้ำม
นัอ

อก
 

(TH)
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3. โครงสรา้งของอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวิง่ของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน

3.1. โครงสรา้งของอปุกรณ์การท างานของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนแบบตนีตะขาบ (คูม่อืหนา้ที ่28) 

ภาพที ่3−3 กลไกตนีตะขาบแบบไฮดรอลกิ 

* 1 - 3 อปุกรณ์การท างาน (ดา้นหนา้) * 3 อปุกรณ์ตอ่พ่วง (อปุกรณ์การท างาน) * 4 - 5 เครือ่งฐาน

ภาพที ่3−4 ตัวอยา่งอปุกรณ์ระบบสง่ก าลัง 

เคร่ืองยนต ์

มอเตอร์สวิง 

อุปกรณ์กำรท ำงำน (ส่วนหน้ำ) 

กระบอกสูบอำร์ม 

บูม*2 อำร์ม*1 

บุง้กี๋*3 

กระบอกสูบบุง้กี ๋

ขอ้ต่อกลำง (Center joint) 

ตลบัลูกปืนหมุน 

ถงัเช้ือเพลิง

วำลว์ควบคุม (ควบคุม) 
ถงัน ้ำมนัไฮดรอลิก

ท่อไอเสีย 

เคร่ืองยนต ์

ป๊ัมไฮดรอลิก

ส่วนขบัเคลื่อน 

ดำ้นล่ำง

ส่วนหมุนดำ้นบ
น

ตวัถ่วงน ้ำหนกั

หมอ้น ้ำ
ออยคูลเลอร์ 

แบตเตอร่ี 
มอเตอร์ 
ขบัเคล่ือน 

อุปกรณ ์

ขบัเคล่ือน 

ลูกกล้ิงล่ำง

ลูกกล้ิงบน
ส่วนขบัเคลื่อน 

ดำ้นล่ำง

ฟัน (ตะขอ 
Claw)

ห้องโดยสำร 
(ห้องขบัขี่) 

ตีนตะขำบ 
(แทร็กตีนตะขำบ) 

ตวัส่งผ่ำน 

วำลว์ควบคุม 

เคร่ืองยนต ์

ป๊ัมไฮดรอลิก

ถงัเช้ือเพลิง

มอเตอร์สวิง 
มอเตอร์ขบัเคล่ือน 

ขอ้ต่อหมุน เฟืองโซ่ 

ตีนตะขำบ 

(TH)
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3.1.1. อปุกรณ์ชว่งลา่ง(คูม่อืหนา้ที ่33) 

แบบตนีตะขำบมคีวำมดันทีก่ดลงบนพืน้ต ำ่กวำ่แบบลอ้ และสำมำรถท ำงำนบนพืน้ทีย่ังไมป่รับผวิดนิหรอืพืน้ดนิออ่น

นุ่มได ้แตค่วำมเร็วในกำรวิง่จะชำ้อยูท่ีร่ะดับ 2 - 6 กโิลเมตร / ชัว่โมง 

ภาพที ่3−8 ตัวอยา่งอปุกรณ์ชว่งลา่ง 

ภาพที ่3−9 ตัวอยา่งหนา้ตัดของตนีตะขาบยาง 

ภาพถา่ยที ่3-3 ตวัอยา่งตนีตะขาบยาง 

เฟืองโซ่ 

ตีนตะขำบ 

ลูกกล้ิงล ำเลียง

ชุดขบัสุดทำ้ย 

ลูกกล้ิงตำม

กนัชนส่วนกลำง 

กนัชนส่วนหนำ้ 

สปริงรีคอยล ์

ตวัส่งผ่ำน 

ยำง แกนโลหะ 

สลิง 

(TH)
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3.2. โครงสรา้งของอปุกรณ์การท างานของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนแบบลอ้ (คูม่อืหนา้ที ่35) 

3.2.1. อปุกรณ์สง่ก าลัง (คูม่อืหนา้ที ่35) 

ภาพที ่3−10 (2) ตัวอยา่งอปุกรณ์ระบบสง่ก าลัง 

ตวัส่งก าลงั 

ขอ้ต่อหมุนกลาง 

เคร ือ่งยนต ์ ลอ้หลงั 
มอเตอรไ์ฮดรอลกิ 

ส าหรบัขบัเคลือ่น

เพลาขบั ลอ้หนา้ 

เพลาขบัหนา้ 

เบรกมอื 

เฟืองทา้ย 

เพลาขบัหลงั 

เพลาขบั 

ปั๊มไฮดรอลกิหลกั 
ปั๊มไฮดรอลกิ 

ส าหรบัควบคุม 

(TH)
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3.2.2. อปุกรณ์ชว่งลา่ง(คูม่อืหนา้ที ่38) 

อปุกรณ์ชว่งลำ่งประกอบดว้ยโครงเพลำรถ (chassis) (ฐำนดำ้นลำ่ง) Outrigger ฯลฯ แบบลอ้วิง่ดว้ยลอ้ยำงเตมิ

อำกำศ โดยควำมเร็วในกำรวิง่ คอื 15 - 35 กโิลเมตร / ชัว่โมง ซึง่เร็วกวำ่เมือ่เทยีบกับประเภทตนีตะขำบ 

(1) ฐานยกดา้นลา่ง

ฐานดา้นลา่งเป็นตัวถังรถทีม่คีวามแข็งแรงและรองรับการหมนุ ซึง่รองรับดว้ยลอ้วิง่และลอ้เฟืองโซ ่(ดภูาพที ่3-13)

ภาพที ่3−13 ตัวอยา่งทอ่ยดึกับชว่งลา่ง 

(2) ลอ้ยาง

ดังทีแ่สดงในตำรำงที ่ 3-1 สิง่ส ำคัญส ำหรับลอ้ยำง คอืกำรปรับควำมดันลมเนื่องจำกสภำพของควำมดันลมจะสง่ผล

ตอ่ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและอำยกุำรใชง้ำนของลอ้ยำง 

การพจิารณาตัดสนิวา่ความดันลมเหมาะสมหรอืไมนั่น้ จะใชเ้กจวัดลมยางตรวจวัดแลว้พจิารณาตัดสนิ 

ตารางที ่3-1 ความดนัลมลอ้ยาง 

หำกควำมดนัลมต ่ำเกินไป 

(1) ลอ้ยำงจะถกูบดจนงอตัวและเกดิควำมรอ้น
อยำ่งเห็นไดช้ดั ท ำใหเ้กดิกำรหลดุลอกออกมำ
(2) ขอบลอ้ยำงทัง้สองขำ้งจะสัมผัสพืน้ และ
บรเิวณนี้จะสกึหรออยำ่งรวดเร็ว
(3) บนพืน้ผวิทำงทีแ่ขง็ ควำมตำ้นทำนจะ

เพิม่ขึน้และแรงฉุดลำกจะลดลง

(1) สว่นกลำงของลอ้ยำงเทำ่นัน้ทีจ่ะสัมผัสพืน้
และบรเิวณนี้จะสกึหรออยำ่งรวดเร็ว
(2) บนพืน้ดนิออ่นนุ่ม ลอ้จะกนิลกึเขำ้ไปในดนิ 
และแรงฉุดลำกจะลดลง
(3) แมแ้ตม่มุเล็กๆ ของกอ้นหนิ กอ็ำจท ำให ้

เสยีหำยไดง้่ำย

หำกควำมดนัลมสูงเกินไป 

ออยคูลเลอร ์

ถงัน ้ามนัไฮดรอลกิ
ป๊ัมลม

ป๊ัมหลกั

ถงัพกัลม 

วาลว์เซฟตี ้

เซน็เซอรว์ดัแรงดนัอากาศ 

ไสก้รองอากาศ 

วาลว์สวติชล์็อคชว่งล่าง 

ขอ้ต่อหมุนกลาง 

มอเตอรข์บัเคลือ่น 

วาลว์ระบายชว่งล่าง 

กระบอกสูบล็อคชว่งล่าง 

วาลว์ล็อคชว่งล่าง 

(TH)
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3.3. อปุกรณ์ความปลอดภัยของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่41) 

(1) อปุกรณ์เตอืนภัย (แตร)

เพือ่ความปลอดภยัในระหวำ่งกำรเดนิเครือ่งและกำรท ำงำน ฯลฯ จงึมกีำรตดิตัง้อปุกรณเ์ตอืนภัย (แตร) เพือ่เตอืน

คนงำนทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเสยีง 

(2) คนัล็อคเซฟตี ้ฯลฯ

มกีารตดิตัง้คนัล็อคเซฟตีต้ำ่ง ๆ เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่งฐำนเคลือ่นทีโ่ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ หรอืเพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ปุกรณ์

ตอ่พ่วงเคลือ่นที ่ในขณะทีท่ ำกำรตรวจสอบ / เตรยีมควำมพรอ้ม หรอืหยดุกำรท ำงำนของเครือ่งจักร ฯลฯ (ดภูำพถำ่ยที ่

3-5)

ภาพถา่ยที ่3-5 ตวัอยา่งคันลอ็คเซฟตี ้

คนัล็อค 

เซฟตี ้

(TH)
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(3) ระบบเฝ้าสงัเกต

เป็นระบบทีช่ว่ยใหผู้ข้ับขีส่ำมำรถตรวจสอบสถำนะของเครือ่งจักรทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรขับขีอ่ยำ่งปลอดภัยในระหวำ่ง

กำรควบคมุไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และกระตุน้เตอืนใหผู้ข้ับขีร่ะมดัระวังดว้ยกำรสอ่งไฟและสง่เสยีงกริง่เมือ่มสีิง่ผดิปกต ิ และ

ในขัน้ตอนนี้จ ำเป็นจะตอ้งหยดุกำรท ำงำนและท ำกำรตรวจสอบ ซอ่มแซม ฯลฯ ในทนัท ี

ตารางที ่3-2 ตัวอยา่งระบบเฝ้าสงัเกต 

ไฟแสดงผ

ล 

รายการทีแ่สดงผล ชว่งการแสดงผล สถานะไฟแสดงผล การแกไ้ข 

ปรมิาณน ้ามนัเบรก

ปรมิาณน ้ามนัเคร ือ่ง

ระดบัน ้าในหมอ้น ้า

การชารจ์ (ปรมิาณการชารจ์ไฟ) 

ปรมิาณน ้ามนัเช ือ้เพลงิ

น ้ามนัเกยีรอ์ุดตนั

ไม่เกนิระดบั Low 

ไสก้รองน ้ามนัเคร ือ่งอุดตนั

ไสก้รองอากาศอุดตนั 

ไสก้รองน ้ามนัไฮดรอลิกอุดตนั

สายพานรอ่งว ี(V Belt) 

ของเคร ือ่งยนตข์าด 

ระบบบงัคบัเลีย้วหลกัขดัขอ้ง 

สายเบรกขดัขอ้ง 

แรงดนัน ้ามนัเคร ือ่ง

ระดบัน ้าในหมอ้น ้า

ความดนัอากาศ 

อุณหภูมนิ ้าในเคร ือ่งยนต ์

ปรมิาณน ้ามนัทอรก์คอนเวอร ์

เตอร ์

เบรกมอื 

ไฟส่องท างาน ไฟหนา้ 

ขาดการเชือ่มต่อกบัระบบตดั 
การส่งก าลงั 

อุ่นเคร ือ่งยนต ์

ไม่เกนิระดบั Low 

ไม่เกนิระดบั Low 

ไม่เกนิระดบั Low 

ไม่เกนิระดบั Low 

เมือ่ชารจ์ไม่ดี 

เท่ากบัความดนัส่วนต่างที่

ก าหนดหรอืสูงกว่า 

เท่ากบัความดนัส่วนต่างที่

ก าหนดหรอืสูงกว่า 

เท่ากบัความดนัส่วนต่างที่

ก าหนดหรอืสูงกว่า 

เท่ากบัความดนัส่วนต่างที่

ก าหนดหรอืสูงกว่า 

เท่ากบัความดนัส่วนต่างห

รอืต ่ากว่า

เท่ากบัความดนัส่วนต่างห

รอืต ่ากว่า

เมือ่สายพานรอ่งว ี(V 

Belt) ขาด 

เมือ่ไม่สำมำรถเลีย้วดว้ยวงจร
ระบบบังคับเลีย้วหลักได ้

เมือ่โอเวอรส์โตรก 

(แรงดนัน ้ามนัเบรกลดลง)

ไฟแสดงผลจะดบัเมือ่ปก

ต ิจะกะพรบิเมือ่ผดิปกต ิ

(ไฟติด) 

ตัง้แต่ 102°C ขึน้ไป 

ตัง้แต่ 120°C ขึน้ไป 

เวลาทีอุ่ปกรณท์ างาน 

เวลาทีอุ่ปกรณท์ างาน 

เวลาทีอุ่ปกรณท์ างาน 

เมือ่เปิดวงจรอุ่นเคร ือ่ง 

เมือ่สวิตชส์ตารท์เปิด 

(ON) 

อยู่ขณะทีเ่คร ือ่งยนตห์ยุ

ดท างาน 

ไฟแสดงผลจะดบัเมือ่ปก

ต ิจะกะพรบิเมือ่ผดิปกต ิ

(ไฟติด) 

ไฟแสดงผลจะดบัเมือ่ปก

ต ิจะกะพรบิเมือ่ผดิปกต ิ

(ไฟติด) 

เมือ่สวิตชส์ตารท์เปิด (ON) อยู่ 

ไฟแสดงผลจะติดในเวลาทีอุ่ปกรณท์ างาน 

เมือ่สวิตชส์ตารท์เปิด (ON) อยู่ 

ไฟแสดงผลจะติดในเวลาทีอุ่่นเคร ือ่ง 

เตมิน ้ามนัเบรกตามทีก่ าหนด

เตมิน ้ามนัเคร ือ่งตามที่ก าหนด

เตมิน ้าในหมอ้น ้า

ตรวจสอบ ซอ่มแซม หรอืเปลีย่นระบบ
กำรชำรจ์ไฟ (เครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำสลับ 

กำรเดนิสำยของสำยพำน ฯลฯ) 

เตมิน ้ามนัเช ือ้เพลงิ

เปลีย่นน ้ามนัเกยีร ์

ไสข้องไสก้รองน ้ามนั

เปลีย่นไสข้องไสก้รองน ้ามนัเคร ือ่ง

ท ำควำมสะอำดหรอืเปลีย่นไสข้อง

ไสก้รองอำกำศ 

เปลีย่นไสข้องไสก้รองน ้ำมันไฮดรอ
ลกิ 

เปลีย่นสายพาน 

กำรตรวจสอบและซอ่มแซมระบบ

บังคับเลีย้วหลัก 

ตรวจสอบและซอ่มแซมระบบเบรก 

ตรวจสอบและซอ่มแซมรอบเคร ือ่งยนต ์

หลังจำกตรวจสอบและซอ่มแซม
กำรรั่วไหลของน ้ำแลว้ ใหเ้ตมิน ้ำ 

หลังจำกตรวจสอบและซอ่มแซมต ำแหน่ง

ทีอ่ำกำศร่ัวไหลแลว้ ใหร้อจนแรงดันขึน้

ถงึระดับทีก่ ำหนด 

หยุดรถ ตดิเครือ่งยนตไ์วท้ีร่อบเดนิเบำต ่ำ 
(Low idling) และรอจนไฟแสดงผลดับ

ลง 

หยุดรถ เดนิเครือ่งยนตด์ว้ยควำมเร็วปำน
กลำงดว้ยสถำนะปรำศจำกโหลด และรอจน
ไฟแสดงผลดับลง 

(TH)
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(4) เครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนทีก่ าหนดเฉพาะ (เครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนทีม่คีวามยาวของบมูและอารม์รวมกันตัง้แต ่12

เมตรขึน้ไป) 

ในกรณีท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจกัรส ำหรับรือ้ถอนทีก่ ำหนดเฉพำะ หำ้มผูป้ระกอบกำรด ำเนนิงำนในกรณีทีอ่ำจเกดิ

อันตรำยจำกเครือ่งฐำนพลกิคว ่ำหรอืรว่งหลน่ในบรเิวณทีไ่มม่ั่นคง เชน่ ไหลท่ำง พืน้ทีล่ำดชนั ฯลฯ กรณหีลกีเลีย่ง

ไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งด ำเนนิงำน ใหป้รับปรุงสภำพภมูปิระเทศและสภำพธรณวีทิยำมคีวำมมัน่คงแลว้จงึด ำเนนิงำน เชน่ ท ำให ้

ฐำนดนิแข็งแรง ฯลฯ 

นอกจำกนี้แลว้ สิง่ส ำคัญคอืกำรท ำงำนโดยพยำยำมไมห่มนุงำนเกนิกวำ่ทีผู่ผ้ลติก ำหนดไว ้ เนื่องจำกเครือ่งจักร

ส ำหรับรือ้ถอนทีก่ ำหนดเฉพำะมขีนำดควำมยำวจนอำจท ำใหก้ำรท ำงำนอยูใ่นสภำพทีไ่มม่ั่นคง และใหใ้ชเ้ครือ่งจักรรุน่

ทีต่ดิตัง้อปุกรณห์ยดุกำรท ำงำนของอปุกรณ์กำรท ำงำน หรอือปุกรณ์เตอืนภัยชว่งกำรท ำงำน (อปุกรณ์สง่เสยีงเตอืน) ที่

จะแจง้เตอืนผูข้ับขีใ่นกรณีทีม่กีำรท ำงำนเกนิกวำ่ขอบเขตกำรท ำงำน 

(TH)
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(5) กระจกเงา ฯลฯ

มกีารตดิตัง้กระจก เชน่ กระจกขา้ง ฯลฯ ทีเ่ครือ่งจักรส าหรบัรือ้ถอน เพือ่ลดจุดบอดทีด่า้นขา้งและดา้นหลังผูข้ับขี่

และในปัจจุบันก็มเีครือ่งรุน่ทีต่ดิตัง้กลอ้งไวท้ีด่า้นหลังของเครือ่งฐาน

ท าใหส้ามารถตรวจสอบยนืยนัดา้นหลังในระหวา่งทีก่ าลังขบัขีไ่ดด้ว้ยจอภาพ LCD (ดภูาพถา่ยที ่3-6) 

ภาพถา่ยที ่3-6 ตวัอยา่งจอมอนเิตอรต์รวจสอบดา้นหลัง 

(6) ไฟหนา้ ฯลฯ

กรณีท ำงำนในเวลำกลำงคนื ฯลฯ โดยใชเ้ครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน ใหต้ดิตัง้ไฟหนำ้เพือ่ใหม้รีะดับควำมสวำ่งที่

เพยีงพอตอ่กำรท ำงำนอยำ่งปลอดภัย อยำ่งไรก็ตำม กรณีทีม่รีะดับควำมสวำ่งเพยีงพอจำกอปุกรณ์สอ่งสวำ่งทีต่ดิตัง้อยู่

ในสถำนทีท่ ำงำน ก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งตดิตัง้ไฟหนำ้ก็ได ้เนื่องจำกสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งปลอดภัย (ดภูำพถำ่ยที ่3-7) 

ภาพถา่ยที ่3-7 ตวัอยา่งไฟหนา้

กลอ้งหลงั จอมอนิเตอร ์

(TH)
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(7) อปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ

เมือ่ใชง้านเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนในสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรายตอ่ผูข้ับขีเ่นื่องจากการรว่งหลน่ของหนิ

วัตถทุีบ่ดท าลาย ฯลฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะทีม่คีวามแข็งแรงตรงบรเิวณทีน่ั่งคนขับ 

(ดภูาพที ่3-17) 

ภาพที ่3-17 ตัวอยา่งอปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ 

(8) กระจกนริภัยและอปุกรณ์ป้องกันวัตถปุลวิใส่

หอ้งขับขีเ่ครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนตอ้งใชก้ระจกนริภัยทีบ่รเิวณดำ้นหนำ้ หรอืตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกัน เชน่ ตะแกรง

เหล็ก ฯลฯ เพือ่ป้องกันอันตรำยจำกวัตถทุีถ่กูบดท ำลำยแลว้ปลวิใส ่(ดภูำพถำ่ยที ่3-8) 

ภาพถา่ยที ่3-8 ตวัอยา่งการตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกัน 

หอ้งโดยสาร 

(อุปกรณป้์องกนัเหนือศรีษะ) 

(TH)
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(9) เครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนประเภทรยานพาหนะขนาดเล็กทีไ่มม่หีอ้งขับขี่

จ าเป็นตอ้งมอีปุกรณ์ป้องกันอันตราย หรอืใหค้นงานใชอ้ปุกรณ์ป้องกันทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน่ หนา้กากป้องกัน ฯลฯ

ตามสถานการณ์ เชน่ วัตถปุลวิใส ่ฯลฯ 

(10) โครงสรา้งป้องกันเวลาพลกิคว ่า (ROPS) โครงสรา้งป้องกันการลม้คว า่ (TOPS)

เมือ่ใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะในสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรายตอ่ผูข้ับขีเ่นื่องจากการพลกิค

ว ่าหรอืรว่งหลน่บนไหลท่าง พืน้ทีล่าดชนั ฯลฯ ใหพ้ยายามใชเ้ครือ่งจักรทีม่โีครงสรา้งป้องกันเวลาพลกิคว า่ (ROPS ) 

หรอืโครงสรา้งป้องกันการลม้คว ่า (TOPS) ในกรณีนี้ ใหผู้ข้บัขีใ่ชเ้ขม็ขัดนริภัย 

ภาพถำ่ยที ่3-9 เครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะทีม่โีครงสรำ้งป้องกันเวลำพลกิคว ่ำ         ภำพที ่3-18 ตัวอยำ่งกำรใชเ้ข็มขัดนริภัย 

หนา้กากป้องกนั 

(ส าหรบัป้องกนัวตัถุป

ลวิใส่) 

เข็มขดันิรภยั

(TH)
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4. การด าเนนิการจัดการ ฯลฯ อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พ่วงทีใ่ชส้ าหรับรือ้ถอน

4.1. โครงสรา้ง ประเภท และการควบคมุเบรกเกอร ์ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่47) 

4.1.1. การเลอืกและการตดิตัง้เบรกเกอร ์(คูม่อืหนา้ที ่47) 

① ก าหนดขนำดของชดุเบรกเกอรใ์หเ้ขำ้กับวัตถเุป้ำหมำยทีจ่ะบดท ำลำย และในขัน้ตอนนี้ใหก้ ำหนดประเภทของ

เครือ่งมอืตัด ใหเ้ขำ้กับกำรใชง้ำนดว้ย (ดภูำพที ่4-1)

ภาพที ่4-1 ตัวอยา่งของประเภทดอกเจาะ 

② เลอืกเครือ่งฐานใหเ้หมาะสมกับปรมิาณน ้ามนัทีต่อ้งการ ไฮดรอลกิ และน ้าหนักของชดุเบรกเกอร์

③ น าแหลง่จำ่ยไฮดรอลกิส ำหรบัชดุเบรกเกอรอ์อกจำกวงจรไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และตดิตัง้วงจรไฮดรอลกิ

ส ำหรับชดุเบรกเกอรผ์ำ่นป๊ัมไฮดรอลกิ บมู และอำรม์ ในขัน้ตอนนี้อำจจ ำเป็นตอ้งตดิตัง้วำลว์ไฮดรอลกิหรอืวำลว์

ระบำย ฯลฯ เพิม่เตมิตำมเครือ่งฐำน และใหต้ดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุกำรบดกระแทกของเบรกเกอร ์ (แป้นเหยยีบ

ควบคมุ ฯลฯ) เขำ้ทีท่ีน่ั่งคนขบั

④ ตดิตัง้ชดุเบรกเกอรเ์ขำ้กับอำรม์ของเครือ่งฐำนดว้ยสลัก และเชือ่มตอ่ชดุเบรกเกอรแ์ละวงจรไฮดรอลกิส ำหรับ

เบรกเกอรบ์นอำรม์ดว้ยสำย (housu) ไฮดรอลกิ

⑤ ท าสอบเดนิเครือ่ง และตรวจสอบสภาพการท างานของเบรกเกอร ์ฯลฯ

⑥ กรณีจะกลับคนืสูส่ภำพของเครือ่งฐำนเดมิ ใหเ้ปลีย่นชดุเบรกเกอรแ์ละบุง้กี ๋ฯลฯ ตำมขัน้ตอนในล ำดับยอ้นกลับกับ

กำรตดิตัง้ในขอ้ (4)

หวัลูกศร (Demolition point) หวัทือ่ (Flat end) หวัแบน (Flat) 

(การใชง้านหลกั) 

⚫ งานบดท าลายคอนกรตี

⚫ งานบดท าลายช ัน้หิน

⚫ งานบดท าลายช ัน้ดินดานแข็ง

⚫ งานก่อสรา้งถนน

(การใชง้านหลกั) 

⚫ งานบดท าลายหินที่บดคร ัง้ทีส่อง

⚫ งานแยกปูนซเีมนตเ์หลว ฯลฯ

(การใชง้านหลกั) 

⚫ งานขดุรอ่ง

⚫ งานตดัชอ่งเทขึน้รูปเหล็ก 

ฯลฯ

⚫ งานบดท าลายพืน้สโลป 

(nori men)

(TH)
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4.1.2. - ลักษณะเดน่ของเบรกเกอร ์(คูม่อืหนา้ที ่48) 

เบรกเกอรเ์ป็นวธิทีีใ่ชล้กูสบูชนกับดอกเจำะ โดยแรงกระแทกในขณะนัน้จะรวมอยูท่ีป่ลำยดอกเจำะเพือ่บดท ำลำย

วัตถเุป้ำหมำยใหแ้ตก ดังนัน้มแีรงบดท ำลำยจงึสงู และสำมำรถท ำงำนบดท ำลำยไดห้ลำกหลำย ตัง้แต ่กำรบดท ำลำย

ชัน้หนิ กำรบดท ำลำยคอนกรตี หรอืงำนลอกเศษปนูซเีมนต ์ฯลฯ 

เนื่องจำกเบรกเกอรใ์ชไ้ฮดรอลกิของเครือ่งฐำน จงึสำมำรถท ำงำนไดง่้ำยและมปีระสทิธภิำพในกำรท ำงำนสงู แมจ้ะ

เป็นงำนทีต่อ้งกำรควำมละเอยีดและควำมคลอ่งแคลว่ (ดภูำพที ่4-2) 

ภาพที ่4-2 เบรกเกอรไ์ฮดรอลกิ 

4.1.3. ชือ่และหนา้ทีข่องชดุเบรกเกอรแ์ตล่ะสว่น (คูม่อืหนา้ที ่49) 

ชดุเบรกเกอรป์ระกอบดว้ยกระบอกสบู ลกูสบู วาลว์ ดอกเจาะ ตัวยดึ ฯลฯ (ดภูาพที ่4-3) 

ภาพที ่4-3 ตัวอยา่งชือ่ของชดุเบรกเกอรแ์ตล่ะสว่น 

สลกั 

ฝ่ังแรงดนัต ่า

ฝ่ังแรงดนัสูง

ตวัยดึ 

ชดุเบรกเกอร ์

ดอกเจาะ 

งานท่อฝ่ังแรงดนัสูง

งานท่อฝ่ังแรงดนัต ่า

งานท่อส าหรบัเบรกเกอร ์

ถงัน ้ามนัไฮดรอลกิ

ไสก้รองน ้ามนั

ปั๊มน ้ามนั

แป้นกระแทก 

วาลว์ควบคุม 

ส่วนเชือ่มต่อสาย 

(housu) ไฮดรอลกิ 

ตวัยดึ 

กระบอกสูบ 
กระบอกสูบ 

ลูกสูบ ดอกเจาะ 

ดอกเจาะ 

ถงัสะสม (Accumulator) 

กล่องวาลว์

วาลว์

สลกัตัง้ดอกเจาะ 

(TH)
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นอกจากนี้ วงจรส ำหรับกำรท ำงำนของชดุเบรกเกอรนั์น้ประกอบดว้ยวงจรฝ่ัง IN จำกสว่นปลอ่ยแรงดันไฮดรอลกิถงึ

ชดุเบรกเกอร ์และวงจรฝ่ัง OUT จำกชดุเบรกเกอรถ์งึสว่นกลับ (ดภูำพที ่4-4) 

ภาพที ่4-4 ตัวอยา่งวงจรทอ่ไฮดรอลกิ 

4.1.4. ประเภทของเบรกเกอร ์(คูม่อืหนา้ที ่50) 

ประเภทวธิกีารท างานของชดุเบรกเกอร ์มดีังแสดงตอ่ไปนี้ 

- แบบแรงผลักจากแรงดันสะสม

- แบบขับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิโดยตรง ------------------ (a) แบบสลับแรงดันสงู-ต ่าทีผ่วิบนลกูสบู

|---------- (b) แบบสลับแรงดันสงู-ต ่าทีผ่วิใตล้กูสบู 

(1) แบบแรงผลักจากแรงดันสะสม (ดภูาพที ่4-5)

วธิที ำงำน คอื ลกูสบูจะถกูยกขึน้โดยไฮดรอลกิแรงดันสงูทีก่ระท ำตอ่พืน้ผวิรับควำมดันสว่นลำ่งของลกูสบู และแกส๊

ไนโตรเจนทีบ่รรจุอยูส่ว่นบนของลกูสบูจะถกูบบีอัด เมือ่ลกูสบูเคลือ่นตัวถงึศนูยต์ำยบน ก็จะเปลีย่นพืน้ผวิรับควำมดนั

สว่นลำ่งของลกูสบูเป็นแรงดนัต ่ำดว้ยวำลว์เปลีย่นทำง กำรขยำยตัวของแกส๊ไนโตรเจนทีถ่กูบบีอัดจะท ำใหล้กูสบู

เคลือ่นทีล่งมำดว้ยควำมเร็วสงูไปกระแทกกับดอกเจำะ 

 

หมายเหต)ุ หา้มใชแ้กส๊ชนดิอืน่นอกเหนือจากแกส๊ไนโตรเจน 

ภาพที ่4-5 ตัวอยา่งแผนภาพการท างานแบบแรงผลักจากแรงดันสะสม 

ถงัสะสม (Accumulator) 

วาลว์ปิดเปิด 

วาลว์ควบคุม 

ป๊ัม

วาลว์ปิดเปิด 

ชดุเบรกเกอร ์

วาลว์ระบาย 

วาลว์ระบายล าดบัที ่2
คูลเลอร ์

แทงค ์

แกส๊ไนโตรเจน หมายเหตุ) 

ลูกสูบ 

พืน้ผวิรบัความ 

ดนัส่วนล่าง 

วาลว์เปลีย่นทาง 

(Switching valve) 

(TH)
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(2) แบบขับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิโดยตรง

อาจแบง่วธิที ำงำนคร่ำว ๆ ไดเ้ป็น (a) วธิทีีท่ ำใหลู้กสบูท ำงำนดว้ยกำรใสไ่ฮดรอลกิแรงดันสงูใหก้ระท ำตอ่พืน้ผวิรับควำม

ดันสว่นลำ่งของลูกสบูอยูต่ลอดเวลำ แลว้สลับพืน้ผวิรับควำมดันสว่นบนเป็นแรงดันสงูและแรงดันต ่ำ (เมือ่พืน้ผวิรับควำมดัน

สว่นบนมแีรงดันสงู ควำมต่ำงของพืน้ผวิรับควำมดันสว่นบนกับสว่นล่ำงจะท ำใหล้กูสบูเคลือ่นตัวลง  ดภูำพที ่4-6) และในทำง

ตรงกันขำ้ม (b) วธิทีีท่ ำใหลู้กสบูท ำงำนดว้ยกำรใสไ่ฮดรอลกิแรงดันสงูใหก้ระท ำต่อพืน้ผวิรับควำมดันสว่นบนของลูกสบูอยู่

ตลอดเวลำ แลว้สลับพืน้ทีผ่วิรับควำมดันสว่นลำ่งเป็นแรงดันสงูและแรงดันต ่ำ (เมือ่พืน้ผวิรับควำมดันสว่นลำ่งมแีรงดันสงู 

ควำมต่ำงของพืน้ผวิรับแรงดันสว่นบนกับสว่นลำ่งจะท ำใหลู้กสบูเคลือ่นตัวขึน้  ดภูำพที ่4-8) 

เครือ่งบำงรุ่นจะบรรจุแก๊สโพรเพน (puropan) ในสว่นบนของลกูสบู แลว้ท ำกำรกระแทกโดยกำรขยำยตัวของไฮดรอลกิ

และแก๊สไนโตรเจนทีถ่กูบบีอัด (ดภูำพที ่4-6 และภำพที ่4-7) 

นอกจำกนี้แลว้ เครือ่งรุ่นทีม่กีำรตดิตัง้ถังสะสม (Accumulator) แรงดันสงูทีต่ัวชดุเบรกเกอร ์จะท ำกำรกระแทกดว้ยไฮดรอ

ลกิทีถ่กูจ่ำยจำกป๊ัมและไฮดรอลกิทีถ่กูคำยออกมำจำกถังสะสม (Accumulator) ทัง้คู ่(ดภูำพที ่4-7 และภำพที ่4-8) 

หมายเหต)ุ หา้มใชแ้กส๊ชนดิอืน่นอกเหนือจากแกส๊ไนโตรเจน 

ภาพที ่4-6 ตัวอยา่งแผนภาพการท างานของแบบขับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิโดยตรง (a) 

หมายเหต)ุ หา้มใชแ้กส๊ชนดิอืน่นอกเหนือจากแกส๊ไนโตรเจน 

ภำพที ่4-7 ตัวอยำ่งกำรใชแ้ก๊สไนโตรเจนและถังสะสม (Accumulator)  

แรงดันสงูในแผนภำพกำรท ำงำนแบบขับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิโดยตรง (a) 

แกส๊ไนโตรเจน หมายเหตุ) 

สลบัแรงดนัสูง-ต ่า

แรงดนัสูงบนพืน้ผวิรบั 

ความดนัส่วนล่างตลอดเวลา 

วาลว์เปลีย่นทาง 

(Switching valve) 

แกส๊ไนโตรเจน หมายเหตุ) 

สลบัแรงดนัสูง-ต ่า

แรงดันสงูบนพืน้ผวิรับควำม

ดันสว่นลำ่งตลอดเวลำ 

วาลว์เปลีย่นทาง 

(Switching valve) 

ถงัสะสม (Accumulator) แรงดนัสูง 

(TH)
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ภาพที ่4-8 ตัวอยา่งแผนภาพการท างานของแบบขับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิโดยตรง (b) 

4.1.5. การควบคมุเบรกเกอร ์ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่52) 

หลักพืน้ฐำนในกำรควบคมุเบรกเกอร ์ไดแ้ก ่กำรยกบมูขึน้-ลง กำรยกอำรม์ขึน้-ลง กำรยดื-หดชดุเบรกเกอร ์กำรหมนุ 

กำรกระแทกของชดุเบรกเกอร ์กำรควบคมุเหมอืนกับกำรควบคมุรถขดุไฮดรอลกิ ยกเวน้กำรบดกระแทกชดุเบรกเกอร ์

อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับรถขดุไฮดรอกลกินัน้ กระทรวงทีด่นิ โครงสรำ้งพืน้ฐำน กำรขนสง่และกำรทอ่งเทีย่วได ้

ก ำหนดใหเ้ครือ่งจักรทีม่วีธิคีวบคมุทีป่รับใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกันไดร้ับควำมแพร่หลำย จงึบังคับเป็นกฎวำ่เป็นหนำ้ที่

ตอ้งใชเ้ครือ่งจักรดังกลำ่วในกำรท ำงำนทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุโดยตรงของกระทรวงทีด่นิ โครงสรำ้งพืน้ฐำน กำรขนสง่ 

และกำรทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ ค.ศ. 1991 เป็นตน้มำ ในตอนตน้ของกฎนี้ กระทรวงโยธำธกิำรเดมิไดเ้ป็นผูพ้จิำรณำตัดสนิวำ่

เครือ่งจักรกอ่สรำ้งดังกลำ่วมวีธิคีวบคมุทีเ่ป็นมำตรฐำนหรอืไม ่แตต่ัง้แตเ่ดอืนเมษำยน ปี ค.ศ. 1998 ไดก้ลำยมำเป็นวธิี

ทีส่มำคมกอ่สรำ้งและเครือ่งกลแหง่ญีปุ่่ นเป็นผูพ้จิำรณำตัดสนิและรับรองจำกเอกสำรค ำรอ้งทีย่ืน่มำจำกผูผ้ลติ 

วธิคีวบคมุนี้สอดคลอ้งกับมำตรฐำน JIS (Japanese Industrial Standards) ทีก่ ำหนดขึน้ในปี ค.ศ. 1990 

นอกจำกนี้ ยังตอ้งมกีำรตดิฉลำกทีก่ ำหนด (ดภูำพที ่4-9) ตำมวธิคีวบคมุนี ้

ภาพที ่4-9 ฉลากทีก่ าหนด 

สลบัแรงดนัสูง-ต ่า

แรงดันสงูบนพืน้ผวิรับควำม
ดันสว่นบนตลอดเวลำ 

วาลว์เปลีย่นทาง 

(Switching valve) 

ถงัสะสม (Accumulator) 

แรงดนัสูง

(TH)
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4.1.6. วธิที างานทั่วไปกับเบรกเกอร ์(คูม่อืหนา้ที ่53) 

เบรกเกอรส์ำมำรถท ำงำนรือ้ถอนงำนโครงสรำ้งและบดท ำลำยหนิได ้แตใ่หใ้ชช้ดุเบรกเกอรท์ีเ่หมำะสมกับ

ควำมสำมำรถของเครือ่งฐำน 

ภาพที ่4-10 สภาพการรือ้ถอนงานโครงสรา้งคอนกรตี เชน่ สิง่กอ่สรา้งอาคาร ฯลฯ 

ภาพที ่4-11 สภาพการรือ้ถอนชัน้ผวิถนน 

(TH)
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ภาพที ่4-12 สภาพการบดท าลายหนิ

ตอ่ไปจะแสดงสิง่ทีค่วรระวังพืน้ฐานส าหรับงานรือ้ถอนหรอืงานบดท าลายดว้ยเบรกเกอร ์

(1) เมือ่ท างานกับเบรกเกอร ์ ใหอั้ดจาระบลีงในต าแหนง่อัดจาระบขีองเบรกเกอร ์ 5-6 ครัง้ โดยท าละวันละ 2

รอบเป็นอยา่งนอ้ย 

(2) ในกำรท ำงำนกับเบรกเกอร ์ ใหป้รับต ำแหน่งดอกเจำะตัง้ฉำกกับพืน้ผวิเป้ำหมำยทีจ่ะบดท ำลำย แลว้เริม่ใสแ่รงกด

เพือ่บดกระแทก โดยใสแ่รงกดอยำ่งตอ่เนื่องตลอดกำรบดกระแทก และแรงทีก่ดตอ้งอยูใ่นแนวเดยีวกับดอกเจำะเสมอ 

ภาพที ่4-13 การบดกระแทกดว้ยการกดชดุเบรกเกอรต์อ่เนื่องเป็นมมุฉาก 

(TH)
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(3) กดดอกเจำะลงบนวัตถเุป้ำหมำยทีจ่ะรือ้ถอนหรอืบดท ำลำยกอ่นจงึบดกระแทกเสมอ กรณีวตัถเุป้ำหมำยทีบ่ด

ท ำลำยแตกหักแลว้ ใหห้ยดุกำรบดกระแทกในทันท ี อยำ่ตเีปลำ่ เพรำะจะเป็นสำเหตทุ ำใหอ้ณุหภมูขิองน ้ำมนัสงูขึน้ 

โบลตค์ลำยตวั ยิง่ไปกวำ่นัน้อำจท ำใหห้ักเสยีหำยได ้

ภาพที ่4-14 อยา่ตเีปลา่ 

(4) อยำ่งัดดว้ยดอกเจำะ หำกบดท ำลำยหนิ ฯลฯ ดว้ยกำรงัด จะเป็นสำเหตทุ ำใหโ้บลตแ์ละดอกเจำะหักเสยีหำย และ

ปลอกสกึหรอก มกีรณีตวัอยำ่งทีงั่ดไปบดกระแทกไป ท ำใหด้อกเจำะหักจนน ำไปสูอ่บัุตภิัย หรอืกรณตีัวอยำ่งทีเ่ศษที่

ถกูบดท ำลำยกระเด็นไปในทศิทำงทีค่ำดไมถ่งึจนเกดิกำรบำดเจ็บ จงึตอ้งใชค้วำมระมัดระวังใหด้ ี

ภาพที ่4-15 อยา่งัดดว้ยดอกเจาะ 

อย่างดั 

(TH)
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(5) กรณีบดกระแทกต ำแหน่งเดมิเป็นเวลำตัง้แต ่1 นำทขีึน้ไป แตด่อกเจำะก็ยังไมกั่ดเขำ้เนื้อ ใหท้ ำกำรเปลีย่นต ำแหนง่

บดกระแทกใหม ่

(6) ส ำหรับวัตถขุนำดใหญท่ีม่คีวำมแข็ง ใหบ้ดกระแทกจำกจุดทีแ่ตกหักง่ำยใหแ้ตกกอ่น (เชน่ แนวแตกบรเิวณขอบ

ฯลฯ) ไปตำมล ำดับ 

ภาพที ่4-16 เริม่จากสว่นทีแ่ตกง่าย 

(7) อยำ่ท ำใหว้ตัถแุตกหักโดยปลอ่ยชดุเบรกเกอรใ์หท้ิง้ตวัลงไป (ตกกระแทก) เนื่องจำกจะเป็นสำเหตใุหช้ดุเบรกเกอร์

และสว่นประกอบแตล่ะสว่น เชน่ อำรม์ บมู ตัวเครือ่ง ฯลฯ ไดร้ับควำมเสยีหำยได ้

(8) อยำ่โกยหนิ วัตถเุป้ำหมำยทีจ่ะบดท ำลำย ฯลฯ ดว้ยชดุเบรกเกอร์

(9) อยำ่บดกระแทกในสภำพทีช่ดุเบรกเกอรถ์กูยดืจนสดุหรอืถกูหดจนสดุ (ปลำยกำ้นลกูสบู) ใหเ้ผือ่ระยะไวป้ระมำณ

อยำ่งนอ้ย 100 มลิลเิมตร 

ภาพที ่4-17 อยา่บดกระแทกเมือ่อยูท่ีป่ลายกา้นลกูสบู 

(TH)
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(10) หา้มท างานยกวตัถโุดยใชล้วด ฯลฯ ขงึเขา้กับตวัยดึหรอืดอกเจาะของชดุเบรกเกอร์

ภาพที ่4-18 อยา่จับยกวัตถดุว้ยเบรกเกอร ์

(11) อยา่ท างานใชช้ดุเบรกเกอรใ์นสภาพทีย่ังมนี ้าอยู ่ส าหรับการท างานในน ้า ใหท้ าไดถ้งึสว่นดอกเจาะ

แตก่รณีทีท่ างานในน ้า ใหใ้ชช้ดุเบรกเกอรท์ีม่คีณุสมบัตสิามารถท างานในน ้าได ้

ภาพที ่4-19 อยา่ท างานในน ้า 

(TH)
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(12) กรณีท่อ (สาย (housu)) ของน ้ามันไฮดรอลกิของเบรกเกอร ์แกวง่ผดิปกต ิใหห้ยดุท างานแลว้ตรวจสอบ

(13) ในระหวำ่งกำรท ำงำน หำ้มไมใ่หเ้ขำ้ไปภำยในขอบเขตบรเิวณทีอ่ำจมเีศษชิน้สว่นทีถ่กูบดท ำลำยปลวิกระจำยออกมำ

ภาพที ่4-20 หา้มเขา้ไปภายในขอบเขตทีเ่ศษชิน้สว่นปลวิใส ่

(14) หากคาดวา่สภาพอากาศจะเลวรา้ย ใหห้ยดุท างาน

(15) ไม่ท างานใตห้นา้ผาหรอืบนหนา้ผา การสัน่สะเทอืนของเบรกเกอรอ์าจท าใหเ้กดิหนา้ผาถลม่หรอืหนิถลม่

ภาพที ่4-21 ระวังหนา้ถลม่ หนิถลม่ ฯลฯ 

(16) อยา่ท างานในบรเิวณทีไ่มม่ั่นคงซึง่เครือ่งฐานอาจพลกิคว ่าได ้ เชน่ บนฐานดนิออ่นตัวและกองคอนกรตี ฯลฯ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อย่าท างานบนพืน้ทีล่าดชนั 

ภาพที ่4-22 ระวังการพลกิคว ่า 

(17) อย่าท ำกำรควบคมุหลำยอยำ่งในเวลำเดยีวกันขณะท ำงำน เชน่ กำรวิง่ไปดว้ย ฯลฯ กรณีมแีรงกระท ำตอ่เบรกเกอร์

และเครือ่งฐำนอยำ่งผดิปกต ิอำจท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยได ้

(18) เมือ่ใชง้ำนเป็นเบรกเกอร ์ น ้ำมนัไฮดรอลกิจะเสือ่มสภำพเร็วกวำ่เมือ่เปรยีบเทยีบกับกำรใชง้ำนเป็นประเภทรถขดุ

(shoberu) ดังนัน้จงึจ ำเป็นตอ้งเปลีย่นไสก้รองและน ้ำมันไฮดรอลกิแตเ่นิน่ ๆ 

หา้มเขา้

หา้มเขา้

(TH)
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4.1.7. ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน (คูม่อืหนา้ที ่58) 

(1) ชดุเบรกเกอร์

(1) จอดเครือ่งฐำนทีต่ดิตัง้ชดุเบรกเกอรไ์วบ้นบรเิวณทีร่ำบเรยีบ แหง้และแข็ง โดยใหช้ดุเบรกเกอรอ์ยูใ่นแนวดิง่ และ

ปลำยดอกเจำะจรดตดิพืน้ดนิ

(2) เช็ดโคลน ฯลฯ ทีเ่กำะตดิอยูกั่บชดุเบรกเกอร ์และตรวจสอบกำรรัว่ไหลของน ้ำมนัและควำมผดิปกตขิองดอกเจำะ

(3) เมือ่จะถอดชดุเบรกเกอรอ์อกจำกสว่นอำรม์ ใหพ้ยำยำมด ำเนนิกำรหลังจำกทีน่ ้ำมนัไฮดรอลกิมอีณุหภมูลิดต ่ำลงมำ

เทำ่ทีจ่ะท ำได ้และปิดฝำกันฝุ่ นทีท่อ่และสำย (housu) 

(4) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิ ฯลฯ ใหร้ะวังอยำ่งเต็มทีอ่ยำ่ใหส้ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปผสมในน ้ำมันไฮ

ดรอลกิ 

(5) จัดเก็บชดุเบรกเกอรท์ีถ่อดออกแลว้ไวภ้ำยในทีร่่ม กรณีจัดเก็บไวก้ลำงแจง้ ใหว้ำงไวบ้นไมห้มอนและคลมุดว้ย

ผำ้ใบเพือ่ป้องกันน ้ำฝน 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ใหร้ะวังอยำ่ใหน้ ้ำฝนเขำ้ไปในสว่นทีเ่สยีบดอกเจำะของชดุเบรกเกอร ์

(2) เครือ่งฐาน

ขจัดคราบโคลนและน ้ำทีเ่กำะตดิบนเครือ่งฐำน โดยท ำควำมสะอำดชว่งลำ่ง บรเิวณภำยในและโดยรอบของทีน่ั่ง

คนขับ เชน่ อปุกรณย์ก ฯลฯ ส ำหรับกำรท ำงำนในครัง้ตอ่ไป และใหเ้ตมิน ้ำมันดว้ย 

นอกจำกนี้ ยังจ ำเป็นตอ้งท ำควำมสะอำดดว้ยควำมระมัดระวงัเป็นพเิศษ เนื่องจำกอำจมโีคลน ฯลฯ เขำ้ไปในภำยในซี

ลพรอ้มกับหยดน ้ำทีต่ดิอยูบ่นพืน้ผวิกำ้นสบูไฮดรอลกิและท ำใหซ้ลีเสยีหำยได ้

(TH)
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4.2. โครงสรา้ง ประเภท และการควบคมุเครือ่งตัดเหล็ก ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่59) 

4.2.1. ลักษณะเดน่ของเครือ่งตัดเหล็ก (คูม่อืหนา้ที ่59) 

เครือ่งตัดดว้ยแกส๊แบบเดมิมอัีนตรำยจำกกำรพลัดตกจำกทีส่งู / ร่วงหลน่ และอันตรำยจำกเปลวไฟของแก๊ส เนื่องจำก

ผูป้ฏบัิตงิำนตัดท ำงำนตัดดว้ยแกส๊บนทีส่งู แต่กำรใชเ้ครือ่งตัดเหล็กจะชว่ยลดอันตรำยดังกลำ่วได ้ (เนื่องจำกอันตรำย

ดังกล่ำวไดล้ดลง จงึสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งปลอดภัยกวำ่) 

4.2.2. ชือ่และหนา้ทีข่องหัวตัดเหล็กแตล่ะสว่น (คูม่อืหนา้ที ่59) 

หัวตัดเหล็กประกอบดว้ยอารม์ตัด คัตเตอร ์กระบอกสบูเปิดปิด โครงสว่นล่าง ตลับลูกปืนหมนุ และโครงสว่นบน (ดภูาพที่ 

1-1 (2))

4.2.3. ลักษณะเดน่ของหัวตัดเหล็ก (คูม่อืหนา้ที ่59) 

หัวตัดจะท ำกำรตัดโดยกดสว่นคัตเตอรท์ีจ่ะตัดไปทีโ่ครงเหล็กเชน่เดยีวกับกรรไกรตำมบำ้นท่ัวไปพรอ้มทัง้มกีำรป้องกัน

กำรลืน่ไปดว้ย ปลำยปำกสำมำรถอำ้กวำ้งได ้ ดังนัน้จงึเหมำะส ำหรับกำรตัดงำนโครงสรำ้งเหล็กและสิง่กอ่สรำ้งทีไ่มข่ยับ

เคลือ่นทีแ่มถ้กูกด และรูปทรงกันลืน่ทีม่ปีลำยเป็นรูปตัว “V” ชว่ยลดควำมกวำ้งของปำกเปิดทีป่ลำย แตเ่ป็นหัวตัดทีไ่ม่

จ ำเป็นตอ้งกดสว่นคัตเตอรเ์อำไว ้เหมำะส ำหรับกำรตัดซำกโครงเหล็ก ฯลฯ 

4.2.4. การเลอืกและการตดิตัง้เครือ่งตัดเหล็ก (คูม่อืหนา้ที ่59) 

ขัน้ตอนในการเลอืกและตดิตัง้หัวตัดเหล็ก มดีังแสดงต่อไปนี้ 

(1) จ าเป็นตอ้งก ำหนดรูปร่ำงของหัวตัดเหล็กใหเ้หมำะสมกับกำรใชง้ำน และขนำดของหัวตัดเหล็กใหเ้หมำะสมกับวัตถุ

เป้ำหมำยทีจ่ะตัด ในขัน้ตอนนี้ ใหเ้ลอืกวธิกีำรหมนุของเครือ่งตัดเหล็กว่ำจะเป็นแบบหมนุไฮดรอลกิทีจ่ะหมนุดว้ยมอเตอรไ์ฮ

ดรอลกิ หรอืแบบหมนุอสิระทีจ่ะหมนุดว้ยกำรสมัผัสเบำ ๆ ทีวั่ตถเุป้ำหมำย โดยเลอืกใหเ้หมำะสมกับกำรใชง้ำน 

(2) เลอืกเครือ่งฐำนใหเ้หมำะสมกับไฮดรอลกิและน ้ำหนักตำมควำมสมดลุระหวำ่งปรมิำณน ้ำมันทีต่อ้งกำรส ำหรับหัวตัดเหล็ก

และน ้ำหนักของตัวอปุกรณ์ 

(3) น าแหลง่จ่ำยไฮดรอลกิส ำหรับหัวตัดเหล็กออกจำกวงจรไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และตดิตัง้วงจรไฮดรอลกิส ำหรับหัวตัด

เหล็กผ่ำนป๊ัมไฮดรอลกิ บมู และอำรม์ ในขัน้ตอนนี้อำจจ ำเป็นตอ้งตดิตัง้วำลว์ไฮดรอลกิหรอืวำลว์ระบำยเพิม่เตมิตำมเครือ่ง

ฐำน 

(4) ตดิตัง้หัวตัดเหล็กเขำ้กับอำรม์ของเครือ่งฐำนดว้ยสลัก และเชือ่มตอ่หัวตัดเหล็กและวงจรไฮดรอลกิส ำหรับหัวตัดเหล็กบน

อำรม์ดว้ยสำย (housu) ไฮดรอลกิ 

(5) ทดสอบการเดนิเครือ่ง และตรวจสอบสภาพการท างานของหัวตัดเหล็ก

(6) กรณีจะกลับคนืสูส่ภำพของเครือ่งฐำนเดมิ ใหเ้ปลีย่นหัวตัดเหล็กและบุง้กี๋ ฯลฯ ตำมขัน้ตอนในล ำดับยอ้นกลับกับกำร

ตดิตัง้ในขอ้ (4) 

ภาพถา่ยที ่4-1 หัวตดัเหล็ก 

(TH)
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4.2.5. การควบคมุเครือ่งตัดเหล็ก ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่60) 

วธิคีวบคมุมาตรฐาน (การควบคมุตามมาตรฐาน JIS) ของเครือ่งฐานจะเหมอืนกับ "4.1.5 การควบคมุเบรกเกอร ์ฯลฯ" 

4.2.6. วธิที างานทั่วไปกับเครือ่งตัดเหล็ก (คูม่อืหนา้ที ่60) 

ภาพถา่ยที ่4-2 สภาพการรือ้ถอนดว้ยเครือ่งตัดเหล็ก 

ในกำรท ำงำน ใหท้ ำกำรเดนิเครือ่งดว้ยอุน่น ้ำมันของน ้ำมนัไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และใชง้ำนหลังจำกอณุหภมูิ

น ้ำมันสงูขึน้เล็กนอ้ย ชว่งอณุหภมูนิ ้ำมนัทีเ่หมำะสมจะเป็นไปตำมคูม่อืกำรใชง้ำนของผูผ้ลติแตล่ะรำย 

นอกจำกนี้ เมือ่เริม่ใชง้ำนหวัตัดเหล็กทีเ่ป็นหัวใหม ่ ใหล้ดควำมเร็วรอบของเครือ่งยนต ์ ลดควำมเร็วในกำรเปิด-ปิด

กระบอกสบู และท ำกำรอุน่เครือ่งประมำณ 1 ชัว่โมง เพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกับพืน้ผวิเลือ่นของสลัก บชุ ฯลฯ แตล่ะตวั 

ตอ่ไปจะแสดงสิง่ทีค่วรระวังพืน้ฐานส าหรับงานรือ้ถอนดว้ยเครือ่งตัดเหล็ก 

(1) เมือ่ท างานกับเครือ่งตัดเหล็ก ใหอั้ดจาระบลีงในต าแหน่งอัดจาระบขีองหวัตัดเหลก็ 5-6 ครัง้ โดยท าละวนัละ 2

รอบเป็นอยา่งนอ้ย 

(TH)
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(2) อยา่ท างานในบรเิวณทีไ่มม่ั่นคงซึง่เครือ่งฐานอาจพลกิคว ่าได ้เชน่ บนฐานดนิออ่นตัวและกองคอนกรตี ฯลฯ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อยา่ท างานบนพืน้ทีล่าดชนั 

(3) การท างานในแนวนอนกับแนวตนีตะขาบ (แทร็กตนีตะขาบ) จะท าใหไ้มม่คีวามเสถยีรเมือ่เปรยีบเทยีบกับแนวตัง้

และอันตรายมากทีต่ัวเครือ่งจะลอยขึน้หรอืพลกิคว า่

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะเป็นการท างานในแนวตัง้ แตก็่อยา่ท างานในลักษณะทีต่วัเครือ่งลอยขึน้เนื่องจากอันตราย 

(4) อยา่งัดในระหวำ่งกำรท ำงำนตัด เพรำะอำจเป็นสำเหตทุ ำใหคั้ตเตอรข์องหัวตัดเหล็กเสยีหำย อำรม์บดิผดิรูปหรอืหกั

เสยีหำย และเครือ่งฐำนไดร้ับควำมเสยีหำยได ้

การท างานในสถานทีท่ีไ่ม่

มั่นคงนัน้อนัตราย

ตรวจสอบความแข็งแรงของพืน้ 

ระมัดระวังงำนทีอ่ยูใ่น
แนวนอนกับแทร็กตนีตะขำบ 

ระมัดระวังงำนทีท่ ำให ้
ตัวเครือ่งลอยขึน้ 

อย่างดั 

(TH)



44 

(5) อยา่ปลอ่ยหวัตัดเหล็กใหท้ิง้ตัวลงไปท าลายคอนกรตี ฯลฯ ใหแ้ตก อยา่ใชง้านทบุ

(6) อยา่เคลือ่นยา้ยวัตถทุีถ่กูบดท าลายดว้ยเครือ่งตัดเหล็ก อยา่ใชง้านกวาดในแนวนอน

(7) ท างานตัดโดยเผือ่ระยะชกัไว ้ หากท างานในสภาพสดุปลายกา้นลกูสบู โหลดทีก่ระท าตอ่กระบอกสบูจะหนักมาก

(การบดกระแทกในสภาพสดุปลายกา้นลกูสบูก็เชน่เดยีวกัน) 

(8) อยา่ใชง้านป้ันจั่นในการเคลือ่นยา้ยวตัถดุว้ยการแขวนลวดไวท้ีห่วัตัดเหล็ก

อย่าทุบ 

หา้มท าความสะอาดแนวนอน 

หา้มหนีบในสภาพสุดปลายกา้นลูกสูบ 

(TH)



45 

(9) อยา่ท างานในน ้าหรอืงานทีม่นี ้าอยู่

(10) ในระหวำ่งกำรท ำงำน หำ้มไมใ่หเ้ขำ้ไปภำยในขอบเขตบรเิวณทีอ่ำจมเีศษชิน้สว่นทีถ่กูบดท ำลำยปลวิกระจำย

ออกมำ 

(11) หากคาดวา่สภาพอากาศจะเลวรา้ย ใหห้ยดุท างาน

(12) อยา่ท ำกำรควบคมุหลำยอยำ่งในเวลำเดยีวกันขณะท ำงำน เชน่ กำรวิง่ไปดว้ย ฯลฯ อำจเกดิกรณมีแีรงกระท ำตอ่

หัวตัดเหล็กและเครือ่งฐำนอยำ่งผดิปกต ิและเกดิอันตรำย 

(13) อยำ่ใชเ้ครือ่งตัดเหล็กทีม่จีุดประสงคเ์พือ่กำรตัดในกำรท ำงำนดว้ยกำรถำ่งอำรม์ออก เพรำะเป็นสำเหตทุ ำใหห้ัว

ตัดเหล็กหรอืกระบอกสบูเปิดปิดช ำรุด 

หา้มเขา้ไปภายในขอบเขตทีว่ตัถุปลวิใส่ / รว่งหล่น 

อย่าควบคุมอารม์ บูม หรอืขบัเคลือ่น ฯลฯ 

ในเวลาเดยีวกนัในระหว่างการท างาน 

(TH)
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(14) อยำ่รือ้ถอนคอนกรตีดว้ยคมมดีสว่นคัตเตอรข์องหวัตัดเหล็ก เพรำะคมมดีอำจเกดิควำมเสยีหำย

และพยำยำมอยำ่หนีบโบลต ์ ฯลฯ ทีผ่ำ่นกำรอบชบุดว้ยควำมรอ้นแบบแข็งทีใ่ชอ้ยูใ่นงำนโครงสรำ้งเหล็กดว้ยสว่นคัต

เตอรข์องหวัตัดเหล็ก เนื่องจำกคมมดีสว่นคัตเตอรอ์ำจบิน่หรอืแตกหักจนท ำใหเ้กดิอันตรำยแกค่นงำนในบรเิวณ

ใกลเ้คยีง 

(15) อยา่ยนัหวัตัดเหล็กกับพืน้ดนิเพือ่เปลีย่นทศิทางของเครือ่งฐาน

นอกจากจะเป็นสำเหตทุ ำใหห้ัวตัดเหล็กและเครือ่งฐำนไดร้ับควำมเสยีหำยแลว้ ยังท ำใหเ้ครือ่งฐำนขำดควำมมั่นคงอกี

ดว้ย ดังนัน้จงึหำ้มท ำ 

หา้มหนีบคอนกรตีดว้ยใบมดีของคตัเตอร ์

(TH)
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4.2.7. ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน (คูม่อืหนา้ที ่65) 

(1) หวัตัดเหล็ก

(1) จอดเครือ่งฐำนทีต่ดิตัง้หวัตัดเหล็กไวบ้นบรเิวณทีร่ำบเรยีบ แหง้และแข็ง ใหว้ำงหวัตัดเหล็กลงบนพืน้ดนิในทำ่ที่

มั่นคงโดยกำงอำรม์ตัดออก เพือ่ป้องกันกำ้นกระบอกสบูเปิดปิด 

(2) เช็ดโคลน ฯลฯ ทีเ่กาะตดิอยูกั่บหัวตัดเหล็ก และตรวจสอบวา่มสีิง่ผดิปกตหิรอืไม ่ เชน่ การรัว่ไหลของน ้ามัน

การหลวมของโบลต ์การบิน่หรอืสกึหรอของคัตเตอร ์ฯลฯ 

(3) เมือ่จะถอดชดุหวัตัดเหล็กออกจำกสว่นอำรม์ ใหพ้ยำยำมด ำเนนิกำรหลังจำกทีน่ ้ำมนัไฮดรอลกิมอีณุหภมูลิดต ำ่ลง

มำเทำ่ทีจ่ะท ำได ้ปิดฝำกันฝุ่ นทีท่อ่และสำย (housu) และวำงไวบ้นฐำนรองพืน้ ฯลฯ ในแนวรำบ เพือ่ป้องกันไมใ่หห้ัว

ตัดเหล็กลม้พังลงมำ 

(4) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิ ฯลฯ ใหร้ะมัดระวังเป็นอยำ่งดอียำ่ใหส้ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปผสมใน

น ้ำมันไฮดรอลกิ 

(5) จัดเก็บหัวตัดเหล็กทีถ่อดออกแลว้ไวภ้ำยในทีร่่ม หรอืกรณีจัดเก็บไวก้ลำงแจง้ ใหว้ำงไวบ้นไมห้มอนและคลมุดว้ย

ผำ้ใบเพือ่ป้องกันน ้ำฝน 

(2) เครือ่งฐาน

ขจัดครำบโคลนและน ้ำทีเ่กำะตดิบนเครือ่งฐำน โดยท ำควำมสะอำดชว่งลำ่ง บรเิวณภำยในและโดยรอบของทีน่ั่ง

คนขับ เชน่ อปุกรณย์ก ฯลฯ ส ำหรับกำรท ำงำนในครัง้ตอ่ไป และใหเ้ตมิน ้ำมันดว้ย 

นอกจำกนี้ ยังจ ำเป็นตอ้งท ำควำมสะอำดดว้ยควำมระมัดระวงัเป็นพเิศษ เนื่องจำกอำจมโีคลน ฯลฯ เขำ้ไปในภำยในซี

ลพรอ้มกับหยดน ้ำทีต่ดิอยูบ่นพืน้ผวิกำ้นสบูไฮดรอลกิและท ำใหซ้ลีเสยีหำยได ้

(TH)
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4.3. โครงสรา้ง ประเภท และการควบคมุเครือ่งบดคอนกรตี ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่66) 

4.3.1. ลักษณะเดน่ของเครือ่งบดคอนกรตี (คูม่อืหนา้ที ่66) 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับวธิกีารรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้งคอนกรตีดว้ยเบรกเกอรแ์ลว้ 

จะมเีสยีงรบกวนและการสัน่สะเทอืนทีต่ า่กวา่ และมกีารปลวิฟุ้งของชิน้สว่นทีถ่กูบดท าลายนอ้ยกวา่ 

4.3.2. ชือ่และหนา้ทีข่องหวับดคอนกรตีแตล่ะสว่น (คูม่อืหนา้ที ่66) 

เครือ่งบดคอนกรตี (บดหยาบ) ประกอบดว้ยอารม์บด เครือ่งตัด เขีย้วบด กระบอกสบูเปิดปิด โครงสว่นลา่ง 

ตลับลกูปืนหมนุ และโครงสว่นบน (ดภูาพที ่1-1 (3)) 

และเครือ่งบดคอนกรตี (บดละเอยีด) ประกอบดว้ยอารม์บด เครือ่งตัด เขีย้วบด กระบอกสบูเปิดปิด และโครง 

(ดภูาพที ่1-1 (4)) 

4.3.3. ประเภทของหัวบดคอนกรตี (คูม่อืหนา้ที ่66) 

ประเภทของหัวบดคอนกรตี มดีังแสดงตอ่ไปนี้ 

(1) หวับดคอนกรตี (บดหยาบ)

เป็นอปุกรณ์ทีบ่ดตัดงำนโครงสรำ้งและสิง่กอ่สรำ้งคอนกรตี แลว้บดจนเป็นกองคอนกรตีขนำดทีส่ำมำรถบดละเอยีด

ได ้ อำรม์บดมรีูปทรงทีง่่ำยตอ่กำรบดตัดคอนกรตี มอีปุกรณ์หมนุทีส่ะดวกตอ่กำรรือ้ถอนงำนโครงสรำ้งและสิง่กอ่สรำ้ง 

(ดภูำพถำ่ยที ่4-3) 

ภาพถา่ยที ่4-3 สภาพการรือ้ถอนงานโครงสรา้งและสิง่กอ่สรา้งคอนกรตีแบบบดหยาบ 

(TH)
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(2) หวับดคอนกรตี (บดละเอยีด)

เป็นอปุกรณ์ทีบ่ดบล็อกคอนกรตีทีถ่กูตัดออกมำโดยหัวบดหยำบใหเ้ล็กลง แลว้แยกสว่นเหล็กเสน้กับเศษคอนกรตี

ออกจำกกัน 

อำรม์บดมรีูปทรงทีท่ ำใหง่้ำยตอ่กำรแยกเหล็กเสน้ โดยกำงชว่งกวำ้งของอำรม์ออกแลว้บดใหค้อนกรตีมขีนำดเล็กลง 

เนื่องจำกจะท ำงำนบดละเอยีดผลติภัณฑค์อนกรตี เชน่ บล็อกคอนกรตี รำงระบำยน ้ำคอนกรตีรูปตัวย ู ฯลฯ ทีถ่กูบด

ท ำลำยในขัน้ตอนที ่ 1 ดว้ยหวับดหยำบเป็นสว่นใหญ ่ จงึมกัไมค่อ่ยมกีำรตดิตัง้อปุกรณห์มนุใหกั้บหวับด (ดภูำพถำ่ยที ่

4-4)

ภาพถา่ยที ่4-4 สภาพการรือ้ถอนคอนกรตีแบบบดละเอยีด 

(TH)
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4.3.4. การเลอืกและการตดิตัง้หัวบดคอนกรตี (คูม่อืหนา้ที ่67) 

ขัน้ตอนในการเลอืกและตดิตัง้เครือ่งมอืบดคอนกรตี มดีังแสดงตอ่ไปนี้ 

(1) ก าหนดรูปรำ่งของหวับดคอนกรตีใหเ้หมำะสมกับกำรใชง้ำน และก ำหนดขนำดของหัวบดใหเ้หมำะสมกับวตัถุ

เป้ำหมำยทีจ่ะบด 

ก. เครือ่งบดหยำบทีตั่ดแยกงำนโครงสรำ้งและสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นคอนกรตีใหม้ขีนำดพอทีจ่ะบดละเอยีดได ้(ดภูำพถำ่ยที ่

4-5)

ข. เครือ่งบดละเอยีดทีบ่ดกองคอนกรตีเสรมิเหล็กทีถ่กูตัดออกมำโดยเครือ่งบดคอนกรตีแบบบดหยำบ ฯลฯ ใหม้ขีนำด

เล็กลง และท ำกำรแยกสว่นเหล็กเสน้กับเศษคอนกรตีออกจำกกัน (ดภูำพถำ่ยที ่4-6) 

ในขัน้ตอนนี้ ใหเ้ลอืกวธิกีำรหมนุของเครือ่งบดคอนกรตีแบบบดหยำบวำ่จะเป็นแบบหมนุไฮดรอลกิทีท่ ำกำรหมนุดว้ย

มอเตอรไ์ฮดรอลกิ หรอืแบบหมนุอสิระทีจ่ะหมนุดว้ยกำรสมัผัสเบำ ๆ ทีว่ัตถเุป้ำหมำย โดยเลอืกใหเ้หมำะสมกับกำรใช ้

งำน 

ภาพถา่ยที ่4-5 ตวัอยา่งเครือ่งบดหยาบ 

ภาพถา่ยที ่4-6 ตวัอยา่งเครือ่งบดละเอยีด 

(2) เลอืกเครือ่งฐำนใหเ้หมำะสมกับไฮดรอลกิและน ้ำหนักตำมควำมสมดลุระหวำ่งปรมิำณน ้ำมันทีต่อ้งกำรส ำหรับหวับด

คอนกรตีและน ้ำหนักของตวัอปุกรณ ์

(TH)
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(3) น าแหลง่จ่ำยไฮดรอลกิส ำหรับหวับดคอนกรตีออกจำกวงจรไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และตดิตัง้วงจรไฮดรอลกิ

ส ำหรับหวับดคอนกรตีผำ่นป๊ัมไฮดรอลกิ บมู และอำรม์ ในขัน้ตอนนี้อำจจ ำเป็นตอ้งตดิตัง้วำลว์ไฮดรอลกิหรอืวำลว์

ระบำยเพิม่เตมิตำมเครือ่งฐำน และใหต้ดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุส ำหรับหวับดคอนกรตีเขำ้กับทีน่ั่งคนขับ 

(4) ตดิตัง้หัวบดคอนกรตีเขำ้กับอำรม์ของเครือ่งฐำนดว้ยสลัก และเชือ่มตอ่หัวบดคอนกรตีและวงจรไฮดรอลกิส ำหรับ

หัวบดคอนกรตีบนอำรม์ดว้ยสำย (housu) ไฮดรอลกิ 

(5) ทดสอบการเดนิเครือ่ง และตรวจสอบสภาพการท างานของหวับดคอนกรตี

(6) กรณีจะกลับคนืสูส่ภำพของเครือ่งฐำนเดมิ ใหเ้ปลีย่นหวับดคอนกรตีและบุง้กี ๋ฯลฯ ตำมขัน้ตอนในล ำดับยอ้นกลับกับ

กำรตดิตัง้ในขอ้ (4) 

4.3.5. การควบคมุเครือ่งบดคอนกรตี ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่69) 

วธิคีวบคมุมาตรฐาน (การควบคมุตามมาตรฐาน JIS) ของเครือ่งฐานจะเหมอืนกับ "4.1.5 การควบคมุเบรกเกอร ์ฯลฯ" 

(TH)
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4.3.6. วธิที างานทั่วไปกับเครือ่งบดคอนกรตี (คูม่อืหนา้ที ่69) 

ส าหรับเครือ่งบดคอนกรตี ใหเ้ลอืกเครือ่งฐำนและอปุกรณต์อ่พ่วงใหเ้หมำะสมกับรูปร่ำงและขนำดของวตัถเุป้ำหมำย

ทีจ่ะบดท ำลำย (ดภูำพถำ่ยที ่4-5 และภำพที ่4-6) 

เมือ่จะท ำงำน ใหท้ ำกำรเดนิเครือ่งดว้ยอุน่น ้ำมันของน ้ำมนัไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และใชง้ำนหลังจำกอณุหภมูิ

น ้ำมันสงูขึน้เล็กนอ้ย ชว่งอณุหภมูนิ ้ำมนัทีเ่หมำะสมจะเป็นไปตำมคูม่อืกำรใชง้ำนของผูผ้ลติแตล่ะรำย 

นอกจำกนี้ เมือ่เริม่ใชง้ำนเครือ่งบดคอนกรตีทีเ่ป็นเครือ่งใหม ่ ใหล้ดควำมเร็วรอบของเครือ่งยนต ์ ลดควำมเร็วในกำร

เปิด-ปิดกระบอกสบู และท ำกำรอุน่เครือ่งประมำณ 1 ชัว่โมง เพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกับพืน้ผวิเลือ่นของสลัก บชุ ฯลฯ แต่

ละตัว 

ตอ่ไปจะแสดงวธิกีารท างานทั่วไปและสิง่ทีค่วรระวังส าหรบังานรือ้ถอนดว้ยเครือ่งบดคอนกรตี 

(1) เมือ่ท างานกับเครือ่งบดคอนกรตี ใหอั้ดจาระบลีงในต าแหน่งอัดจาระบขีองหวับด 5-6 ครัง้ โดยท าละวนัละ 2

รอบเป็นอยา่งนอ้ย 

(2) อยา่ท างานในบรเิวณทีไ่มม่ัน่คงซึง่เครือ่งฐานอาจพลกิคว ่าได ้ เชน่ บนฐานดนิออ่นตัวและกองคอนกรตี ฯลฯ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อยา่ท างานบนพืน้ทีล่าดชนั 

(3) การท างานในแนวนอนกบัแนวตนีตะขาบ (แทร็กตนีตะขาบ) จะท าใหไ้มม่คีวามเสถยีรเมือ่เปรยีบเทยีบกับแนวตัง้

และอันตรายมากทีต่ัวเครือ่งจะลอยขึน้หรอืพลกิคว า่ 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะเป็นการท างานในแนวตัง้ แตก็่อยา่ท างานในลักษณะทีต่วัเครือ่งลอยขึน้เนื่องจากอันตราย 

(4) หา้มท ำกำรงดัในระหวำ่งกำรบด เพรำะอำจเป็นสำเหตทุ ำใหอ้ำรม์ของเครือ่งบดผดิรูปหรอืหักเสยีหำย สลักไหม ้

เสยีหำย และเกดิร่องรอยเสยีหำยของเครือ่งฐำนได ้

(5) การบดทีท่ างานโดยการบบีคอนกรตี ท าใหไ้มต่อ้งปลอ่ยหัวบดใหท้ิง้ตวัลงไปท าลายคอนกรตี ฯลฯ ใหแ้ตก

อยา่ใชง้านทบุ 

(6) อยา่เคลือ่นยา้ยวัตถทุีถ่กูบดท าลายดว้ยหวับด อยา่ใชง้านกวาดในแนวนอน

(7) ท างานบดโดยเผือ่ระยะชกัไว ้ หากท างานในสภาพสดุปลายกา้นลกูสบู โหลดทีก่ระท าตอ่กระบอกสบูจะหนักมาก

(การบดกระแทกในสภาพสดุปลายกา้นลกูสบูก็เชน่เดยีวกัน) 

(8) หา้มใชง้านป้ันจั่นในการเคลือ่นยา้ยวตัถดุว้ยการแขวนลวดไวท้ีห่วับด

(9) อยา่ท างานในน ้าหรอืงานทีม่นี ้าอยู่

(10) ในระหวำ่งกำรท ำงำน หำ้มไมใ่หเ้ขำ้ไปภำยในขอบเขตบรเิวณทีอ่ำจมเีศษชิน้สว่นทีถ่กูบดท ำลำยปลวิกระจำย

ออกมำ 

(11) หำกคำดวำ่สภำพอำกำศจะเลวรำ้ย ใหห้ยดุท ำงำน

(12) อยำ่ท ำกำรควบคมุหลำยอยำ่งในเวลำเดยีวกันขณะท ำงำน เชน่ กำรวิง่ไปดว้ย ฯลฯ เนื่องจำกอำจเกดิกรณมีแีรง

กระท ำตอ่หัวบดและเครือ่งฐำนอยำ่งผดิปกต ิซึง่อำจท ำใหเ้กดิร่องรอยเสยีหำยได ้

(13) อยำ่ใชเ้ครือ่งบดคอนกรตีทีม่จีุดประสงคเ์พือ่กำรบดในกำรท ำงำนดว้ยกำรถำ่งอำรม์ออก เพรำะเป็นสำเหตทุ ำให ้

หัวบดหรอืกระบอกสบูเปิดปิดช ำรุด 

(14) อยำ่รือ้ถอนคอนกรตีดว้ยคมมดีสว่นคัตเตอรข์องเครือ่งบดคอนกรตีแบบหยำบ เพรำะคมมดีอำจเกดิร่องรอย

เสยีหำย 

(15) อยำ่ยนัหวับดคอนกรตีกับพืน้ดนิเพือ่เปลีย่นทศิทำงของเครือ่งฐำน นอกจำกจะเป็นสำเหตทุ ำใหห้วับดคอนกรตี

และเครือ่งฐำนช ำรุดเสยีหำยแลว้ ยังท ำใหเ้ครือ่งฐำนขำดควำมมัน่คงอกีดว้ย ดังนัน้จงึหำ้มท ำ 

(16) ไมบ่ดหนิปพูืน้หรอืหนิธรรมชาต ิ เชน่ หนิกรวยสีเ่หลีย่ม (kanchi-ichi) ฯลฯ เพราะอาจเป็นสาเหตทุ าใหอ้ารม์บด

โครง สลัก กระบอกสบู ฯลฯ ของเครือ่งบดคอนกรตีไดร้ับความเสยีหาย 

(TH)
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(17) อยา่ใชเ้ครือ่งบดคอนกรตีแบบบดละเอยีดทีไ่มม่อีปุกรณ์หมนุไปท ำงำนบดท ำลำยคำนหรอืเสำของโครงสรำ้งหรอื

สิง่กอ่สรำ้ง เพรำะเป็นสำเหตทุ ำใหเ้ครือ่งฐำนช ำรุดเสยีหำย 

4.3.7. ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน (คูม่อืหนา้ที ่70) 

สิง่ทีค่วรระวังหลังเสร็จงาน มดัีงแสดงตอ่ไปนี ้

(1) เครือ่งบดคอนกรตี

(1) จอดเครือ่งฐำนทีต่ดิตัง้หวับดคอนกรตีไวบ้นบรเิวณทีร่ำบเรยีบ แหง้และแข็ง ใหว้ำงหัวบดคอนกรตีลงบนพืน้ดนิ

ในทำ่ทีม่ั่นคงโดยกำงอำรม์ตดัออก เพือ่ป้องกันกำ้นกระบอกสบูเปิดปิด 

(2) เช็ดโคลน ฯลฯ ทีเ่กำะตดิอยูกั่บหัวบดคอนกรตี และตรวจสอบวำ่มสีิง่ผดิปกตหิรอืไม ่ เชน่ กำรรัว่ไหลของน ้ำมนั

กำรหลวมของโบลต ์กำรบิน่หรอืสกึหรอของคัตเตอร ์ฯลฯ 

(3) เมือ่จะถอดชดุหัวบดคอนกรตีออกจำกสว่นอำรม์ของตัวเครือ่ง ใหพ้ยำยำมด ำเนนิกำรหลังจำกทีน่ ้ำมันไฮดรอลกิ

มอีณุหภมูลิดต ่ำลงมำเทำ่ทีจ่ะท ำได ้ปิดฝำกันฝุ่ นทีท่อ่และสำย (housu) 

(4) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิ ฯลฯ ใหร้ะมัดระวังเป็นอยำ่งดอียำ่ใหส้ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปผสมใน

น ้ำมันไฮดรอลกิ 

(5) จัดเก็บหัวบดคอนกรตีทีถ่อดออกแลว้ไวภ้ำยในทีร่่ม หรอืกรณีจัดเก็บไวก้ลำงแจง้ ใหว้ำงไวบ้นไมห้มอนและคลมุ

ดว้ยผำ้ใบเพือ่ป้องกันน ้ำฝน 

(2) เครือ่งฐำน

ขจัดครำบโคลนและน ้ำทีเ่กำะตดิบนเครือ่งฐำน โดยท ำควำมสะอำดชว่งลำ่ง บรเิวณภำยในและโดยรอบของทีน่ั่ง

คนขับ เชน่ อปุกรณย์ก ฯลฯ ส ำหรับกำรท ำงำนในครัง้ตอ่ไป และใหเ้ตมิน ้ำมัน ฯลฯ ดว้ย 

นอกจำกนี ้ยังจ ำเป็นตอ้งท ำควำมสะอำดดว้ยควำมระมัดระวงัเป็นพเิศษ เนื่องจำกอำจมโีคลน ฯลฯ เขำ้ไปในภำยในซี

ลพรอ้มกับหยดน ้ำทีต่ดิอยูบ่นพืน้ผวิกำ้นสบูไฮดรอลกิและท ำใหซ้ลีเสยีหำยได ้

(TH)
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4.4. โครงสรา้ง ประเภท และการควบคมุเครือ่งจับส าหรับรือ้ถอน ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่72) 

4.4.1. ลักษณะเดน่ของเครือ่งจับ (คูม่อืหนา้ที ่72) 

เครือ่งจับถกูน าไปใชใ้นการรือ้ถอนอาคารทีท่ าจากไม ้ ฯลฯ หรอืงานก าจดัเศษซาก เมือ่ท าการรือ้ถอนวัตถเุป้าหมาย 

จะมเีสยีงรบกวนและการปลวิกระจายของวัตถรุือ้ถอนนอ้ย 

ในการก าจัดเศษซากเพือ่แยกและก าจัดเศษซากทีม่มีวล วัสด ุ และรูปร่างตา่ง ๆ กันอยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ 

ใหใ้ชเ้ครือ่งจับ อยา่ใชบุ้ง้กี ๋ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ส าหรับวัสดทุีม่นี ้าหนักเบา เชน่ ประเภทไม ้ ฯลฯ 

เสาและวัสดโุครงเหล็กทีม่คีวามยาว และวัสดทุีม่คีวามนิม่ประเภทผา้ ฯลฯ แลว้ จะสามารถจับ แยกประเภท 

และบรรจุไดง่้าย 

ภาพถา่ยที ่4-7 สภาพการก าจัดเศษซาก 

4.4.2. ชือ่และหนา้ทีข่องหวัจับแตล่ะสว่น (คูม่อืหนา้ที ่72) 

หัวจับประกอบดว้ยอารม์จับ จุดขอ้ตอ่หวัจับ กระบอกสบูเปิดปิด โครงสว่นลา่ง ตลับลกูปืนหมนุ โครงสว่นบน ฯลฯ 

(ดภูาพที ่1-1 (5) และ (6)) 

(TH)
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4.4.3. ประเภทของหัวจับ (คูม่อืหนา้ที ่72) 

ประเภทของหัวจับ มดีังแสดงตอ่ไปนี ้

(1) หวัจับแบบท างานโดยกระบอกสบูภายในและมอีปุกรณห์มนุ

สามารถก าหนดมมุและต าแหน่งการจับไดอ้ยา่งแมน่ย าและเป็นอสิระดว้ยการบดิคอจากกระบอกสบูภายในและการห

มนุจากไฮดรอลกิ (ดภูาพที ่4-23) 

ภาพที ่4-23 ชือ่และหนา้ทีข่องหัวจับแตล่ะสว่น (แบบท างานโดยกระบอกสบูภายในทีม่กีารตดิอปุกรณ์หมนุ) 

(2) หวัจับแบบท างานโดยกระบอกสบูภายใน

สามารถปรับมมุกำรจับไดโ้ดยกำรบดิคอจำกกระบอกสบูภำยใน เนื่องจำกหวัจับไมส่ำมำรถหมนุได ้ จงึท ำกำรก ำหนด

ต ำแหน่งดว้ยกำรหมนุเครือ่งฐำนหรอืเขีย้วจับของหัวจับ ฯลฯ (ดภูำพที ่4-24) 

ภาพที ่4-24 ตวัอยา่งหัวจับแบบกระบอกสบูภายใน (แบบไมห่มนุ) 

ตวัเช ือ่มต่อกบัไฮดรอลิก 

ขอ้ต่อหมุน 

โครงส่วนล่าง 

สลกักระบอกสูบ 

จุดขอ้ต่อหวัจบั 

สลกัขอ้ต่อ 

อารม์จบั 

เขีย้วจบั 

โครงส่วนบน 

มอเตอรไ์ฮดรอลกิ 

อุปกรณห์มุน 

สลกักระบอกสูบ 

กระบอกสูบเปิดปิด 

สลกัโครง 

อารม์จบั

เขีย้วจบั

โครง 

จุดขอ้ต่อหวัจบั

กระบอกสูบเปิดปิด 

(TH)
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(3) หวัจับแบบท างานโดยกระบอกสบูภายนอก

ส าหรับหวัจับแบบท ำงำนโดยกระบอกสบูภำยนอก จะตอ้งมกีำรควบคมุเครือ่งฐำนในทกุรำยละเอยีดเพือ่ปรับมมุกำร

จับ เนื่องจำกใชก้ระบอกสบูของเครือ่งฐำนในกำรเปิดปิดกำรจับ จงึไมจ่ ำเป็นตอ้งใชท้อ่ไฮดรอลกิ แตก็่ไมม่กีำรบดิคอ

และหมนุไมไ่ด ้

จงึจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมระมัดระวัง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรบรรทกุขึน้รถดมัพ ์ฯลฯ 

นอกจำกนี้ หัวจับบำงรุน่ยังจ ำเป็นตอ้งมกีำรเสรมิควำมแขง็แรงใหกั้บอำรม์ของรถขดุ (shoberu) ตำมกำรประกอบ

ของหัวจับกับเครือ่งฐำน จงึตอ้งใชค้วำมระมัดระวัง (ดภูำพที ่4-25) 

ภาพที ่4-25 ตวัอยา่งของหัวจับแบบกระบอกสบูภายนอก 

อารม์จบั

เขีย้วจบั

โครง 

จุดขอ้ต่อหวัจบั

กระบอกสูบเปิดปิด 

(TH)
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4.4.4. การเลอืกและการตดิตัง้หัวจับ (คูม่อืหนา้ที ่74) 

ขัน้ตอนในการเลอืกและตดิตัง้หัวจับ มดีังแสดงตอ่ไปนี้ 

(1) ก ำหนดรูปรำ่งของหวัจับใหเ้หมำะสมกับกำรใชง้ำน และขนำดของหวัจับใหเ้หมำะสมกับขนำดของวัตถเุป้ำหมำยที่

จับ 

A) หวัจับแบบท ำงำนโดยกระบอกสบูภำยในแบบบดิคอและมอีปุกรณ์กำรหมนุ (ดภูำพถำ่ยที ่4-8)

ภาพถา่ยที ่4-8 ตวัอยา่งหวัจบัแบบท างานโดยกระบอกสบูภายในและมอีปุกรณห์มนุ 

B) หวัจับแบบท างานโดยกระบอกสบูภายในแบบบดิคอ (ดภูาพถา่ยที ่4-9)

ภาพถา่ยที ่4-9 ตวัอยา่งหวัจบั (แบบท างานโดยกระบอกสบูภายใน) 

(TH)
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C) หวัจับแบบท ำงำนโดยกระบอกสบูภำยนอกและใชก้ระบอกสบูบุง้กีข๋องเครือ่งฐำนในกำรเปิดปิดอำรม์จับ (ดภูำพถำ่ย

ที ่4-10) 

ภาพถา่ยที ่4-10 ตัวอยา่งหวัจับ (แบบท างานโดยกระบอกสบูภายนอก) 

(2) เลอืกรถขดุไฮดรอลกิทีเ่หมำะสมกับควำมสำมำรถของไฮดรอลกิและกำรจับยก โดยตอ้งมคีวำมสมดลุระหวำ่ง

ปรมิำณน ้ำมนัทีจ่ ำเป็นส ำหรับหัวจับและน ้ำหนักจับยกของตัวอปุกรณ์ 

(3) น ำแหลง่จ่ำยไฮดรอลกิส ำหรับหัวจับออกจำกวงจรไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และตดิตัง้วงจรไฮดรอลกิส ำหรับหัวจบั

ผำ่นป๊ัมไฮดรอลกิ บมู และอำรม์ 

ในขัน้ตอนนี้อำจจ ำเป็นตอ้งตดิตัง้วำลว์ไฮดรอลกิหรอืวำลว์ระบำยเพิม่เตมิตำมเครือ่งฐำน และตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุ

ส ำหรับหวัจับเขำ้กับทีน่ั่งคนขบัแบบท ำงำนโดยกระบอกสบูภำยใน 

(4) ตดิตัง้หวัจับเขำ้กับอำรม์ของเครือ่งฐำนดว้ยสลัก และเชือ่มตอ่หวัจับกับวงจรไฮดรอลกิส ำหรับหวัจับทีอ่ำรม์ดว้ยสำย

(housu) ไฮดรอลกิ 

(5) ทดสอบกำรเดนิเครือ่ง และตรวจสอบสภำพกำรท ำงำนของหวัจับ

(6) กรณีจะกลับคนืสูส่ภำพของเครือ่งฐำนเดมิ ใหเ้ปลีย่นหัวจับและบุง้กีต๋ำมขัน้ตอนในล ำดับยอ้นกลับกับกำรตดิตัง้ใน

ขอ้ (4) 

(TH)
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4.4.5. การควบคมุของเครือ่งจับ ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่75) 

วธิคีวบคมุมาตรฐาน (การควบคมุตามมาตรฐาน JIS) ของเครือ่งฐานจะเหมอืนกับ "4.1.5 การควบคมุเบรกเกอร ์ฯลฯ" 

4.4.6. วธิที างานทั่วไปกับเครือ่งจับ (คูม่อืหนา้ที ่76) 

ส าหรับเครือ่งจับ ใหเ้ลอืกเครือ่งฐำนและอปุกรณ์ตอ่พ่วงใหเ้หมำะสมกับรูปรำ่งและขนำดของวัตถเุป้ำหมำยทีจ่ับ 

เมือ่จะท ำงำน ใหท้ ำกำรเดนิเครือ่งดว้ยอุน่น ้ำมันของน ้ำมนัไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และใชง้ำนหลังจำกอณุหภมูิ

น ้ำมันสงูขึน้เล็กนอ้ย ชว่งอณุหภมูนิ ้ำมนัทีเ่หมำะสมจะเป็นไปตำมคูม่อืกำรใชง้ำนของผูผ้ลติแตล่ะรำย 

นอกจำกนี้ เมือ่เริม่ใชง้ำนเครือ่งจับทีเ่ป็นเครือ่งใหม ่ ใหล้ดควำมเร็วรอบของเครือ่งยนต ์ ลดควำมเร็วในกำรเปิด-ปิด

กระบอกสบู และท ำกำรอุน่เครือ่งประมำณ 1 ชัว่โมง เพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกับพืน้ผวิเลือ่นของสลัก บชุ ฯลฯ แตล่ะตวั

ภาพที ่4-26 สภาพการรือ้ถอนดว้ยเครือ่งจับ 

ตอ่ไปจะแสดงกำรท ำงำนทั่วไปดว้ยเครือ่งจับและสิง่ทีค่วรระวังพืน้ฐำน 

(1) เมือ่ท ำงำนกับเครือ่งจับ ใหอั้ดจำระบลีงในต ำแหน่งอัดจำระบขีองหัวจับ 5-6 ครัง้ โดยท ำละวนัละ 2 รอบเป็น

อยำ่งนอ้ย 

(2) อยำ่ท ำงำนในบรเิวณทีไ่มม่ัน่คงซึง่เครือ่งฐำนอำจพลกิคว ่ำได ้ เชน่ บนฐำนดนิออ่นตัวและกองคอนกรตี ฯลฯ

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ อยำ่ท ำงำนบนพืน้ทีล่ำดชนั 

(3) กำรท ำงำนในแนวนอนกับแนวตนีตะขำบ (แทร็กตนีตะขำบ) จะท ำใหไ้มม่คีวำมเสถยีรเมือ่เปรยีบเทยีบกับแนวตัง้

และอันตรำยมำกทีต่ัวเครือ่งจะลอยขึน้หรอืพลกิคว ำ่

อยำ่งไรก็ตำม แมจ้ะเป็นกำรท ำงำนในแนวตัง้ แตก็่อยำ่ท ำงำนในลักษณะทีต่วัเครือ่งลอยขึน้เนื่องจำกอันตรำย 

(4) หำ้มท ำกำรงัดในระหวำ่งกำรจับ เพรำะอำจเป็นสำเหตทุ ำใหอ้ำรม์ของเครือ่งจับ ฯลฯ ผดิรูป หักเสยีหำย สลักไหม ้

เสยีหำย และเกดิร่องรอยเสยีหำยของเครือ่งฐำนได ้

(5) หวัจับท ำหนำ้ทีจ่ับวัตถ ุโดยไมต่อ้งปลอ่ยใหท้ิง้ตัวลงไปท ำลำยคอนกรตี ฯลฯ ใหแ้ตก อยำ่ใชง้ำนทบุ

(6) อยำ่เคลือ่นยำ้ยวัตถทุีถ่กูบดท ำลำยดว้ยหวัจับ อยำ่ใชง้ำนกวำดในแนวนอน

(TH)
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(7) ท ำงำนจับโดยเผือ่ระยะชกัไว ้หำกท ำงำนในสภำพสดุปลำยกำ้นลกูสบู น ้ำหนักบรรทกุทีก่ระท ำตอ่กระบอกสบูจะสงู

มำก จงึอยำ่ท ำงำนเมือ่อยูท่ีป่ลำยกำ้นลกูสบู (กำรบดกระแทกในสภำพสดุปลำยกำ้นลกูสบูก็เชน่เดยีวกัน) 

(8) หำ้มใชง้ำนป้ันจั่นในกำรเคลือ่นยำ้ยวตัถดุว้ยกำรแขวนลวดไวท้ีห่วัจับ

(9) อยำ่ท ำงำนในน ้ำหรอืงำนทีม่นี ้ำอยู่

(10) ในระหวำ่งกำรท ำงำน หำ้มไมใ่หเ้ขำ้ไปภำยในขอบเขตบรเิวณทีอ่ำจมเีศษชิน้สว่นทีถ่กูจับปลวิกระจำยออกมำ

(11) หำกคำดวำ่สภำพอำกำศจะเลวรำ้ย ใหห้ยดุท ำงำน

(12) ยำ่ท ำกำรควบคมุหลำยอยำ่งในเวลำเดยีวกันขณะท ำงำน เชน่ กำรวิง่ไปดว้ย ฯลฯ เนื่องจำกอำจเกดิกรณมีแีรง

กระท ำตอ่หัวจับและเครือ่งฐำนอยำ่งผดิปกต ิซึง่อำจท ำใหเ้กดิร่องรอยเสยีหำยได ้

(13) อยำ่ใชเ้ครือ่งจับทีม่จีุดประสงคเ์พือ่กำรจับในกำรท ำงำนดว้ยกำรถำ่งอำรม์ออก เพรำะเป็นสำเหตทุ ำใหห้วัจับหรอื

กระบอกสบูเปิดปิดช ำรุด 

(14) อยำ่ยนัหวัจับกับพืน้ดนิเพือ่เปลีย่นทศิทำงของเครือ่งฐำน นอกจำกจะเป็นสำเหตทุ ำใหห้ัวจับและเครือ่งฐำนช ำรดุ

เสยีหำยแลว้ ยังท ำใหเ้ครือ่งฐำนขำดควำมมั่นคงอกีดว้ย ดังนัน้จงึหำ้มท ำ 

(15) ใชค้วำมระมัดระวังในกำรควบคมุบรเิวณใกลท้ีน่ั่งคนขบั เนื่องจำกหวัจับอำจกดีขวำงทีน่ั่งคนขับหรอืกระบอกสบูบูม

ได ้เมือ่จับและหมนุวัตถยุำว ใหร้ะวังใหด้อียำ่ใหก้ระแทกโดนทีน่ั่งคนขับ 

(TH)
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(16) อยำ่ใชเ้ครือ่งจับท ำกำรจับวัตถใุนแนวเอยีง เนื่องจำกกำรหมนุวัตถทุีจ่ับอยำ่งกะทนัหันหรอืแรงจับคลำยตัวจนวัตถุ

หลน่ลงจะท ำใหเ้กดิอันตรำย นอกจำกนี้ยังเป็นสำเหตทุ ำใหอ้ำรม์จับและเครือ่งฐำนผดิรปูหรอืไดร้ับควำมเสยีหำย 

ส ำหรับเครือ่งจับแบบหมนุ อยำ่หมนุโดยเปลีย่นมมุกำรหมนุ ส ำหรับเครือ่งจับ ใหพ้ยำยำมจับใหม้ัน่ในต ำแหน่งทีถ่กูตอ้ง

โดยใชป้ลำยอำรม์หมนุวัตถเุป้ำหมำยทลีะนดิ 

(17) อยา่ท าลายหรอืพับงอวตัถโุดยจับกระแทกกับพืน้ดนิหรอืก าแพง ฯลฯ ในขณะทีก่ าลังใชเ้ครือ่งจับจับวตัถคุา้งอยู่

เนื่องจากเป็นสาเหตใุหเ้ครือ่งจับและเครือ่งฐานไดร้ับความเสยีหายได ้
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(18) ส าหรับวัตถยุาว ใหจ้ับตรงกลางหรอืจุดศนูยถ์ว่ง

การใชห้ัวจับแบบหมนุจับเพยีงดำ้นเดยีว จะท ำใหเ้กดิกำรหมนุอยำ่งกะทนัหนัจนเกดิอันตรำย และส ำหรับหัวจับแบบ

ไมห่มนุ วตัถจุะเอยีงรว่งหลน่จนเกดิอันตรำย 

เป็นสำเหตใุหอ้ำรม์จับและเครือ่งฐำน ฯลฯ ผดิรูปหรอืไดร้ับควำมเสยีหำย 

(19) อยำ่ออกจำกทีน่ั่งคนขบัขณะทีย่ังจับวัตถคุำ้งอยู ่ เนือ่งจำกแรงจับอำจคลำยตัวและวัตถอุำจร่วงหลน่ลงมำจนเกดิ

อันตรำย 

เมือ่จะออกจำกทีน่ั่งคนขับ ใหท้ ำงำนจับใหเ้สร็จ น ำปลำยอำรม์ของเครือ่งจับวำงบนพืน้ดนิ ดังเครือ่งยนต ์และตรวจสอบ

ควำมปลอดภัยกอ่นแลว้จงึคอ่ยลงไป 

(20) โดยหลักเกณฑท์ั่วไปแลว้ อยำ่จับวัตถแุลว้ขับรถวิง่ เนื่องจำกแรงจับอำจคลำยตวัและวัตถอุำจรว่งหลน่ลงมำจน

เกดิอันตรำย 

(21) อยำ่รือ้ถอนฐำนรำกคอนกรตี ฯลฯ ดว้ยเครือ่งจับ เพรำะเป็นกำรใชง้ำนนอกเหนือจำกหนำ้ทีก่ำรใชง้ำน

(22) อยำ่รือ้ถอนฐำนรำกคอนกรตี ฯลฯ ดว้ยเครือ่งจับ

(TH)
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4.4.7. ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน (คูม่อืหนา้ที ่78) 

สิง่ทีค่วรระวังหลังเสร็จงาน มดัีงแสดงตอ่ไปนี ้

(1) หวัจับ

(1) จอดเครือ่งฐำนทีต่ดิตัง้หวัจับไวบ้นบรเิวณทีร่ำบเรยีบ แหง้และแข็ง และท ำใหอ้ยูใ่นสภำพทีเ่ปิดอำรม์ของเครือ่งจบั

เอำไวเ้พือ่ควำมปลอดภัย 

(2) เช็ดโคลน ฯลฯ ทีเ่กำะตดิอยูกั่บหัวจับ และตรวจสอบวำ่มสีิง่ผดิปกตหิรอืไม ่ เชน่ กำรรัว่ไหลของน ้ำมัน กำรหลวม

ของโบลต ์กำรสกึหรอของอำรม์จับ ฯลฯ 

(3) เมือ่จะถอดชดุหัวจับออกจำกสว่นอำรม์ของเครือ่งฐำน ใหพ้ยำยำมด ำเนนิกำรหลังจำกทีน่ ้ำมนัไฮดรอลกิมอีณุหภมูิ

ลดต ่ำลงมำเทำ่ทีจ่ะท ำได ้ปิดฝำกันฝุ่ นทีท่อ่และสำย (housu) 

(4) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิ ฯลฯ ใหร้ะมัดระวังเป็นอยำ่งดอียำ่ใหส้ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปผสมใน

น ้ำมันไฮดรอลกิ 

(5) จัดเก็บหวัจับทีถ่อดออกแลว้ไวภ้ำยในทีร่่ม กรณจีัดเก็บไวก้ลำงแจง้ ใหว้ำงไวบ้นไมห้มอนและคลมุดว้ยผำ้ใบเพือ่

ป้องกันน ้ำฝน 

(2) เครือ่งฐำน

ขจัดครำบโคลนและน ้ำทีเ่กำะตดิบนเครือ่งฐำน โดยท ำควำมสะอำดชว่งลำ่ง บรเิวณภำยในและโดยรอบของทีน่ั่ง

คนขับ เชน่ อปุกรณย์ก ฯลฯ ส ำหรับกำรท ำงำนในครัง้ตอ่ไป และใหเ้ตมิน ้ำมันดว้ย 

นอกจำกนี ้ยังจ ำเป็นตอ้งท ำควำมสะอำดดว้ยควำมระมัดระวงัเป็นพเิศษ เนื่องจำกอำจมโีคลน ฯลฯ เขำ้ไปในภำยในซี

ลพรอ้มกับหยดน ้ำทีต่ดิอยูบ่นพืน้ผวิกำ้นสบูไฮดรอลกิและท ำใหซ้ลีเสยีหำยได ้

(TH)
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4.5. การถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วง (คูม่อืหนา้ที ่79) 

(1) สิง่ทีค่วรระวัง

(1) ด าเนนิงานตดิตัง้และถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วงภายใตค้ าสัง่โดยตรงจากผูค้วบคมุงาน

(2) ตดิตัง้และถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วงตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการใชง้านของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน

(3) ใชเ้สาค ้านริภัย เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ เพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ารม์ บมู ฯลฯ ลดระดับตกลงมาหรอืลม้ลง

(4) ใชฐ้านยกเพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ปุกรณ์ตอ่พ่วงลม้พังลงมา ฯลฯ

(5) ตดิตัง้หรอืถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วงขนำดใหญโ่ดยใชป้ั้นจัน่แบบเคลือ่นที ่ฯลฯ ซึง่ในขัน้ตอนนี ้ตอ้งด ำเนนิกำรโดยผูท้ีม่ ี

คณุสมบัตดิำ้นขอเกีย่ว (tamagake) ของอปุกรณ์กำรท ำงำน 

(6) ใหข้ันใหแ้น่นโดยอยำ่ใหม้กีำรขันโบลตไ์มค่รบ

(กำรท ำงำนกบัปั้นจั่นและขอเกีย่ว (tamagake) จ ำเป็นตอ้งมคีณุสมบตัติำ่งหำก) 

คณุสมบตักิำรขับขเีครือ่งจกัรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ (ส ำหรับรือ้ถอน) ไมส่ำมำรถใชท้ ำงำนปั้นจ่ันและ

ขอเกีย่ว (tamagake) ได ้ดงันัน้จงึจ ำเป็นตอ้งมคีณุสมบตัขิองป้ันจั่นแบบเคลือ่นที ่ฯลฯ ตำ่งหำกดว้ย 

(2) ขัน้ตอนการถอด

(1) ท างานในสถานทีร่าบเรยีบ ไมม่สีิง่กดีขวาง ดว้ยทา่ทีม่ัน่คงทีเ่ครือ่งจักรจะไมพ่ลกิคว า่ หมนุ หรอืขยับเคลือ่นที่

(2) ปิด (กด OFF) วำลว์ปิดเปิดทีอ่ยูบ่นอำรม์ของเครือ่งฐำน และถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิทีเ่ชือ่มตอ่จำกวำลว์ปิด

เปิดไปยังอปุกรณ์ตอ่พ่วง 

(3) ปิดฝำกันฝุ่ นใหส้ำย (housu) ไฮดรอลกิและวำลว์ปิดเปิดทีถ่อดออก เพือ่ไมใ่หท้รำยหรอืโคลน ฯลฯ เขำ้ไปภำยใน

ทอ่ไฮดรอลกิ หำกทรำยหรอืโคลน ฯลฯ เขำ้ไป จะเป็นสำเหตทุ ำใหช้ ำรุดเสยีหำยได ้

(4) ถอดสลัก 2 ตัวทีเ่ชือ่มตอ่เครือ่งฐาน อารม์ และอปุกรณ์ตอ่พ่วงออก แลว้เปลีย่นบุง้กี๋

(3) การถอดชดุเบรกเกอร์

ภาพที ่4-27 ตวัอยา่งการถอดชดุเบรกเกอร ์

วาลว์ปิดเปิด 

หวัครอบวาลว์

สลกั

สาย (housu) 

ไฮดรอลกิ 

ปลัก๊ 

สาย (housu) 

ไฮดรอลกิ 

ปลัก๊ 

รกัษาใหม้ั่นคงโดยใชฐ้านรองพืน้ 

(ท่าเวลาถอด) 

(TH)
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(4) การถอดหวัตัดเหล็ก

ภาพที ่4-28 ตวัอยา่งการถอดหัวตัดเหล็ก 

(5) การถอดหวับดคอนกรตี

ภาพที ่4-29 ตวัอยา่งการถอดหัวบดคอนกรตีแบบบดหยาบ 

ภาพที ่4-30 ตวัอยา่งการถอดหัวบดคอนกรตีแบบบดละเอยีด 

ตวัล็อกสลกั 

รกัษาใหม้ั่นคงโดยใชฐ้านรองพืน้ 

วาลว์ปิดเปิด 

ฝากนัฝุ่ น 

สลกั 

ปลัก๊กนัฝุ่ น (Dust plug) 

สาย (housu) ไฮดรอลิก 

พยายามไม่ใหช้ ิน้ส่วนหมุน 

หมุนก่อนท างาน 

ตวัล็อกสลกั 

รกัษาใหม้ั่นคงโดยใชฐ้านรองพืน้ 

วาลว์ปิดเปิด 

ฝากนัฝุ่ น 

สลกั 

ปลัก๊กนัฝุ่ น (Dust plug) 

สาย (housu) ไฮดรอลิก 

พยายามอย่าใหห้มุน 

วาลว์ปิดเปิด 

ฝากนัฝุ่ น 

ปลัก๊กนัฝุ่ น (Dust 

plug) 

สลกั 

สาย (housu) 

ไฮดรอลกิ 

(TH)
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(6) การถอดหวัจับ

ภาพที ่4-31 ตวัอยา่งการถอดหัวจับ (แบบท างานโดยกระบอกสบูภายใน) 

ภาพที ่4-32 ตวัอยา่งการถอดหัวจับ (แบบท างานโดยกระบอกสบูภายนอก) 

วาลว์ปิดเปิด 

ฝากนัฝุ่ น 

สลกั 

ปลัก๊กนัฝุ่ น (Dust plug) 

สาย (housu) ไฮดรอลิก 

สลกั 

สลกั 

(TH)
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(7) การเปลีย่นบุง้กี๋

ภาพที ่4-33 ตวัอยา่งการถอดบุง้กี ๋

(1) ถอดสลัก 3 ตัวทีเ่ชือ่มตอ่อารม์และบุง้กีข๋องรถขดุ (shoberu) (ดภูาพที ่4-33)

(2) ตดิตัง้ขอ้ตอ่อารม์และขอ้ตอ่บุง้กีเ๋ขา้กับรถขดุ (shoberu) แลว้ตดิตัง้บุง้กี๋

หมายเหต)ุ การตดิตัง้และการถอดจะแตกตา่งกันไปตามเครือ่งจักรกอ่สรา้งส าหรับรือ้ถอน ส าหรับรายละเอยีดตา่ง ๆ 

ใหท้ าตามคูม่อืการใชง้าน 

อารม์ของรถขดุ 

(shoberu) 

บุง้กี๋

ขอ้ต่อบุง้กี๋

ขอ้ต่ออารม์

(TH)
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4.6. การขนยา้ยเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน (คูม่อืหนา้ที ่83) 

4.6.1. การขนถา่ย (คูม่อืหนา้ที ่83) 

สิง่ทีค่วรระวังในกรณีกำรขนถำ่ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนบนรถพ่วง ฯลฯ มดีังแสดงตอ่ไปนี ้

(1) สิง่ทีค่วรระวังโดยทั่วไป

(1) กรณีขนยำ้ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนโดยโหลดบรรทกุบนรถพ่วงหรอืรถบรรทกุ ฯลฯ จ ำเป็นตอ้งใชร้ถ

ส ำหรับขนยำ้ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งโดยเฉพำะ 

(2) เมือ่ท ำกำรขนยำ้ย ควรระวังอยำ่ใหเ้กนิคำ่ตัวเลขตอ่ไปนี้ซ ึง่ระบไุวใ้นค ำสัง่ควบคมุรถยนต์

- กวำ้ง………… ไมเ่กนิ 2.5 เมตร - ควำมสงู……… ไมเ่กนิ 3.8 เมตร 

- มวลรวม…… ไมเ่กนิ 20 ตนั - ควำมยำว………ไมเ่กนิ 12 เมตร 

- ภำระน ้ำหนักเพลำ ………… ไมเ่กนิ 10 ตนั - รัศมกีำรหมนุต ่ำสดุ…… ไมเ่กนิ 12 เมตร 

- ภำระน ้ำหนักลอ้…… ไมเ่กนิ 5 ตัน 

(3) กำรขนถำ่ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนทีจ่ะขนยำ้ย ใหก้ ำหนดผูค้วบคมุงำน และด ำเนนิกำรภำยใตค้ ำสัง่

ของผูค้วบคมุงำน 

(4) โดยหลักเกณฑท์ั่วไปแลว้ สถำนทีส่ ำหรับกำรขนถำ่ยควรเป็นฐำนดนิทีร่ำบเรยีบและแข็งแรง และยำนพำหนะ

ส ำหรับขนสง่โดยเฉพำะ ฯลฯ ตอ้งใสเ่บรกมอืและใสท่ีห่ำ้มลอ้ทีล่อ้ยำง 

(5) ใชอ้ปุกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนั (กระดำนพำด) ทีพ่ำดกับกระบะบรรทกุของรถยนตข์นสง่ ฯลฯ ทีม่คีวำมแข็งแรง

เพยีงพอกับมวลของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนทีบ่รรทกุขึน้หรอืบรรทกุลง และใชอ้ปุกรณ์ปีนตดิตะขอ Claw เพือ่

ไมใ่หอ้ปุกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนัหลดุออกจำกกระบะบรรทกุเนื่องจำกกำรหมนุของตนีตะขำบหรอืลอ้ยำง (ดภูำพที ่ 4-

34 และตำรำงที ่4-1) 

ภาพที ่4-34 อปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนัตดิตะขอเกีย่ว 

ตารางที ่4-1 ตัวอยา่งความสมัพันธร์ะหวา่งมวลของเครือ่งจักรบรรทกุและอปุกรณ์ส าหรบัไตค่วามชนั 

มวลของเคร่ืองจกัรบรรทกุ 
(ตนั) จ ำนวนแผ่นที่ใช ้คุณสมบตัิ 

ของวสัดุ
โลหะผสมอลูมิเนียม 

โลหะผสมอลูมิเนียม 

โลหะผสมอลูมิเนียม 

ขนำดรูปร่ำง 
ยำว x สูง x กวำ้ง (มม.) 

อุปกรณ์ส ำหรับไต่ควำมชนั 

กระดานพาด 

ตะขอเกีย่วพาดกบักระบะบร

รทุก 

(TH)
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(6) กรณีขนถา่ยโดยใชคั้นดนิ (morido) ใหด้ าเนนิการดังตอ่ไปนี้

a. ควำมกวำ้งของคนัดนิ (morido) ตอ้งกวำ้งเพยีงพอโดยค ำนงึถงึควำมกวำ้งของตัวเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอน

b. ระดับลำดเอยีงของคนัดนิ (morido) ควรชนันอ้ยทีส่ดุ

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

ส ำหรับรือ้ถอนจนท ำใหเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนพลกิคว ่ำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ควรระวังป้องกันกำรถลม่ของ

ไหลส่โลป และเสรมิควำมแขง็แรงดว้ยกำรปักเสำเขม็ ฯลฯ ตำมควำมจ ำเป็น 

d. ท ำใหค้วำมสงูของคนัดนิ (morido) เทำ่กับควำมสงูของกระบะบรรทกุของรถพ่วง

(2) งำนขนถำ่ยบนลงรถพ่วง ฯลฯ (โดยใชอ้ปุกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนั)

(1) ประชมุนัดหมำยทกุคนในเรือ่งวธิ ีขัน้ตอน ฯลฯ ของงำนบรรทกุเครือ่งขึน้

(2) ใหต้รวจสอบคลัตช ์เบรก ฯลฯ ของเครือ่งจักรทีจ่ะบรรทกุขึน้และเครือ่งจักรทีใ่ช ้

(3) หยดุรถพ่วง ฯลฯ ทีต่ ำแหน่งโหลดเครือ่งขึน้ ใสเ่บรก และใสท่ีห่ำ้มลอ้ทีล่อ้ยำง (ระวงัแนวรำบของฐำนดนิ)

(4) ยดึอปุกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนัเขำ้กับกระบะบรรทกุใหแ้น่นหนำเพือ่ไมใ่หห้ลดุออก และมมุกำรไตต่อ้งไมเ่กนิ 15

องศำ 

ภาพที ่4-35 ตัวอยา่งการใชอ้ปุกรณ์ส าหรับไตค่วามชนั 

กระบะบรรทุกของรถพ่วง 

อุปกรณ์ส ำหรับไต่ควำมชนั 

ไม่เกิน 15 องศำ 

(TH)
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(5) จัดเสน้กึง่กลำงของกระบะบรรทกุของรถกับแนวกึง่กลำงของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนทีจ่ะโหลดขึน้ และ

แนวกึง่กลำงของอปุกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนักับตนีตะขำบหรอืลอ้ยำงใหเ้รยีงตรงกัน (ดภูำพที ่4-36) 

ภาพที ่4-36 ตัวอยา่งความสมัพันธข์องต าแหน่งการโหลดเครือ่งขึน้ 

(6) เมือ่โหลดเครือ่งขึน้ ใหต้รวจสอบควำมปลอดภัยของพืน้ทีโ่ดยรอบ และก ำหนดบรเิวณหำ้มเขำ้ นอกจำกนี้ใหใ้สล็่อคหำ้ม

หมนุเพือ่ไมใ๋หเ้กดิกำรหมนุขณะโหลดเครือ่งขึน้

(7) ปฏบัิตติำมตำมกำรใหส้ัญญำณของผูบ้อกทำง วิง่ดว้ยควำมเร็วต ่ำ กรณีมฟัีงกช์นัสลับควำมเร็วในกำรวิง่ ใหต้ัง้เป็น

ควำมเร็วต ่ำ (Lo) และหยุดหนึง่จังหวะประมำณ 1 เมตรกอ่นจะถงึอปุกรณ์ส ำหรับไต่ควำมชนั และตรวจสอบในขอ้ (5) อกีครัง้ 

(8) ขณะก ำลังปีนขึน้อุปกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนั ใหปี้นรวดเดยีวดว้ยควำมเร็วต ่ำโดยไม่บังคับเลีย้ว (กรณีจ ำเป็นตอ้งบังคับ

เลีย้ว ใหล้งมำทีพ่ืน้ดนิกอ่นหนึง่จังหวะแลว้ปรับทศิทำงใหม่) 

(9) ขณะปีนขึน้บนอปุกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนั สว่นหนำ้ของตนีตะขำบจะลอยขึน้ และเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนจะ

โคลงขึน้ลงไดง้่ำย จงึตอ้งค่อย ๆ วิง่ลงสูพ่ืน้อยำ่งเบำ ๆ 

(10) ใชแ้ทน่รองลอ้ (Foot stall) เมือ่กระบะบรรทกุของรถพ่วงมคีวำมต่ำงระดับมำก (ดภูำพที ่4-37)

ภาพที ่4-37 ตัวอยา่งการใชแ้ทน่รองลอ้ (Foot stall) 

(11) ตรวจสอบวา่เครือ่งจักรทีบ่รรทกุยืน่โผลพ่น้ความกวา้งฐานรับโหลดของรถพ่วงหรอืไม่

(12) หยดุในต าแหน่งทีก่ าหนดไวส้ าหรับกระบะบรรทุก แลว้ใสเ่บรกและล็อก

(13) เมือ่หมนุเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนบนกระบะบรรทุก ใหต้รวจสอบควำมปลอดภัยโดยรอบ เอยีงกระบะบรรทุกดว้ย

กำรหมนุ และใชม้ำตรกำรป้องกันไมใ่หเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนลืน่ไถลตกลงไปโดยอำศัยควำมลำดเอยีงของกระบะ

บรรทกุ และหลังจำกหมนุแลว้ ใหใ้สล็่อคหำ้มหมนุแลว้ดับเครือ่งยนต ์

กระบะบรรทุกของรถ 

อุปกรณส์ าหรบัไ

ต่ความชนั

ตนีตะขาบ 

ผงัมุมมองดา้นบน 

กระบะบรรทุกข

องรถ

อุปกรณส์ าหรบั

ไต่ความชนั
ตนีตะขาบ ทีห่า้มลอ้

แท่นรองลอ้

(Foot stall) 

(TH)
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(3) การยดึเครือ่งหลังบรรทกุขึน้รถพ่วง ฯลฯ

(1) ตรวจสอบวา่ไดโ้หลดเครือ่งขึน้ตรงตามต าแหน่งทีก่ าหนดไวข้องรถพ่วง ฯลฯ และรถพ่วง ฯลฯ เอยีงหรอืไม่

(2) หลังจำกตรวจสอบไมพ่บสิง่ผดิปกตบินรถพ่วง ฯลฯ แลว้ ใหย้ดึเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนเขำ้กับรถพ่วง ฯลฯ

ใหแ้นน่ดว้ยทีห่ำ้มลอ้ โซ ่ เชอืกสลงิ ฯลฯ เนื่องจำกเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนอำจขยับเคลือ่นทีไ่ดจ้ำกกำร

สัน่สะเทอืนระหวำ่งกำรขนสง่ (ดภูำพที ่4-38) 

ภาพที ่4-38 ตวัอยา่งการยดึเขา้กับรถพ่วง 

(3) ส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งส าหรับรือ้ถอนทีโ่หลดขึน้แลว้ ใหใ้สเ่บรกและล็อกทกุจุด ดับเครือ่งยนตข์องเครือ่งจักร

ปิดสวติชเ์ครือ่ง แลว้ยดึใหแ้นน่ 

(4) ส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งส าหรับรือ้ถอน ลดระดับอปุกรณ์การท างานลงต า่ เชน่ บมู อารม์ ฯลฯ 

เพือ่ไมใ่หส้งูเกนิขดีจ ากัดความสงู และยดึอปุกรณ์ตอ่พ่วง ฯลฯ เขา้กับพืน้ของรถพ่วง ฯลฯ 

(5) ตรวจสอบสภาพการบรรทกุและสภาพการยดึเครือ่งวา่เรยีบรอ้ยดหีรอืไม่

วัสดุป้องกนัเวลำ
ยกดว้ยสลงิ
(ate mono) 
(สำยรัดป้องกนั 
(yawara)) 

เชือกสลิง 
ท่ีห้ำมลอ้ 

บล็อกคนัโ
ยก ไมห้มอน 

เชือกสลิง 

(TH)
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4.6.2. กรณีขนยา้ยโดยขับไปเอง (คูม่อืหนา้ที ่87) 

กรณีหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งขนยำ้ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนโดยขับไปเอง จะตอ้งปฏบัิตติำมกฎหมำยฯ ที่

เกีย่วขอ้งอยำ่งเคร่งครัด เชน่ กฎหมำยจรำจร กฎหมำยรถบรรทกุทำงบก ค ำสัง่ควบคมุรถยนต ์ฯลฯ โดยระมัดระวังเป็น

พเิศษในสิง่ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่ขับไปบนพืน้ผวิทำงทีอ่อ่นนุ่ม ใหค้อยระวังกำรยบุตวัของไหลท่ำง

(2) เมือ่ผำ่นทำงขำ้มทำงรถไฟไรค้นควบคมุหรอืจุดทีห่นำ้กวำ้งแคบ ใหห้ยดุกอ่นหนำ้หนึง่จังหวะ และตรวจสอบวำ่

ปลอดภัยแลว้จงึคอ่ยเคลือ่นผำ่นไป หำ้มฝืนเคลือ่นผำ่นไปอยำ่งเด็ดขำด 

(3) เมือ่เครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนจะลอดผำ่นระบบวำงสำยไฟฟ้ำเหนือทำงรถไฟ สำยไฟ คำนสะพำน ฯลฯ ก็

ไมจ่ ำเป็นตอ้งตรวจสอบยนืยนัระยะหำ่งใหร้อบคอบวำ่ปลำยบมูจะไมส่มัผัสโดน 

(TH)
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5. การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มเครือ่งจกัรกอ่สรา้งส าหรับรือ้ถอน

สิง่ส าคัญในกำรใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งอย่ำงปลอดภัยและมปีระสทิธภิำพ คอืตอ้งใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งทีไ่ดร้ับกำรเตรยีม

ควำมพรอ้มเป็นอย่ำงด ี ส ำหรับกำรตรวจสอบและเตรยีมควำมพรอ้มของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งนัน้ นอกจำกกำรตรวจสอบ

ประจ ำวัน (nichijou tenken) ทีร่ะบใุนคูม่อืกำรใชง้ำนเครือ่งจักรแลว้ ยังจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสอบในกรณีทีรู่ส้กึผดิปกติ

ในระหวำ่งกำรท ำงำนดว้ย กฎหมำยฯ ไดก้ ำหนดว่ำเครือ่งจักรกอ่สรำ้งตอ้งไดร้ับกำรตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นกำรเฉพำะปีละ 1 

ครัง้ กำรตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ ำ (teiki jishu kensa) เดอืนละ 1 ครัง้ และกำรตรวจสอบกอ่นเริม่งำน โดยก ำหนด

คณุสมบัตขิองผูต้รวจสอบ ระยะเวลำจัดเก็บตำรำงตรวจสอบ และกำรตดิเครือ่งหมำยผำ่นกำรตรวจสอบแลว้ไวด้ังต่อไปนี้ 

ตารางที ่5-1 กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

* แมว้่าจะไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายฯ  แตค่วรจัดเก็บผลการตรวจสอบในระหวา่งทีก่ าลังใชง้านเครือ่งจักร

5.1. สิง่ทีค่วรระวังโดยท่ัวไปส าหรับการตรวจสอบ-เตรยีมความพรอ้ม (คูม่อืหนา้ที ่90) 

(1) เมือ่ตรวจสอบและเตรยีมควำมพรอ้มทีไ่ซตก์อ่สรำ้ง ใหด้ ำเนนิกำรโดยจอดเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนบนพืน้ดนิ

รำบเรยีบทีป่ลอดภัย 

เมือ่หลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีต่อ้งด ำเนนิกำรบนพืน้ทีล่ำดชนั ใหใ้สท่ีห่ำ้มลอ้ตรงชว่งล่ำงของเครือ่งจักรใหแ้น่นหนำ 

(2) ตอ้งใสล็่อคเซฟตีแ้ละเบรกใหกั้บอุปกรณ์ควบคมุแต่ละจุดของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนเสมอ

(3) ตอ้งลดอุปกรณ์ตอ่พ่วงวำงลงบนพืน้ดนิเสมอ กรณีหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งยกอุปกรณ์ตอ่พ่วงขึน้เพือ่ตรวจสอบหรอื

ซอ่มแซมดำ้นล่ำง ใหใ้ชเ้สำค ้ำนริภัยหรอืเซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ เพือ่ป้องกันไมใ่หอุ้ปกรณ์กำรท ำงำน (อปุกรณ์ต่อพ่วง) หลน่ลง

มำโดยไม่คำดคดิ 

(4) จ ำเป็นตอ้งซอ่มแซมเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนภำยใตค้ ำสัง่ของผูค้วบคมุงำน

(5) ด ำเนนิกำรตรวจสอบและตรวจสอบดว้ยตัวเองตำมตำรำงตรวจสอบหรอืใบตรวจเช็กส ำหรับตรวจสอบ และจ ำเป็นตอ้ง

บันทกึและจัดเก็บผลกำรตรวจสอบดังกลำ่วไว ้

(6) หำ้มบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขำ้ไปในสถำนทีท่ ำงำนตรวจสอบและเตรยีมควำมพรอ้ม

หมวดหมู่กำรตรวจสอบ บทบญัญติั บุคคล / คุณสมบัติที่จะด ำเนินกำร 
ระยะเวลำกำรจดัเก็บ 
ตำรำงตรวจสอบ ฯลฯ 

กำรตรวจสอบก่อน 

เร่ิมงำน

กำรตรวจสอบดว้ยตนเ
องเป็นประจ ำ (teiki 

jishu kensa)
(เดือนละ 1 ครั้ ง)

กำรตรวจสอบดว้ยตนเ
องกรณีพิเศษ 

(ปีละ 1 ครั้ ง)

ขอ้บงัคบัควำมปลอดภยัฯ 
(an-ei-soku) มำตรำ 170 

มำตรำ 171

ขอ้บงัคบัควำมปลอดภยัฯ 
(an-ei-soku) มำตรำ 168 

มำตรำ 169 

มำตรำ 171

ขอ้บงัคบัควำมปลอดภยัฯ 
(an-ei-soku) มำตรำ 167 

มำตรำ 169 

มำตรำ 169-2 

มำตรำ 171 

ผูข้บัข่ี 

บุคคลท่ีไดร้ับกำรแต่งตั้งจำกผูป้ระกอ
บกำร (ผูค้วบคุมควำมปลอดภยั) 

ผูต้รวจสอบภำยในบริษทั 
ผูต้รวจสอบจำกบริษทัตรวจสอบ 

จัดเก็บตำรำงตรวจสอบใน
ระหวำ่งทีก่ ำลังใชง้ำน

เครือ่งจักร * 

จัดเก็บตำรำงตรวจสอบเป็น

เวลำ 3 ปี 

จัดเก็บตำรำงตรวจสอบเป็น
เวลำ 3 ปี 
(ตดิเครือ่งหมำยผ่ำนกำร

ตรวจสอบแลว้) 

บุคคลที่ไม่เกีย่ว 

ขอ้งหา้มเขา้ 

(TH)
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5.2. แนวทางการตรวจสอบประจ าวัน (nichijou tenken) (คูม่อืหนา้ที ่91) 

5.2.1. กอ่นสตารท์เครือ่งยนต ์(คูม่อืหนา้ที ่91) 

กอ่นสตารท์เครือ่งยนต ์ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนี ้

(1) กำรตรวจสอบกำรรัว่ไหลของน ้ำและน ้ำมัน

ตรวจสอบเครือ่งฐำนโดยรอบวำ่ไมม่รี่องรอยน ้ำหรอืน ้ำมันรัว่ลงพืน้ดนิ และไมม่กีำรรั่วไหลจำกทอ่ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่

ใหต้รวจสอบกำรรัว่ไหลจำกตะเข็บสำย (housu) แรงดันสงู กระบอกสบูไฮดรอลกิ บรเิวณรอบหมอ้น ้ำ ฯลฯ 

(2) กำรตรวจสอบและกำรเตมิน ้ำหลอ่เยน็

(1) เปิดฝำหมอ้น ้ำและตรวจสอบวำ่มนี ้ำเต็มถงึปำกหมอ้น ้ำหรอืไม่

(2) เมือ่เตมิน ้ำใสห่มอ้น ้ำ ใหค้อ่ย ๆ เตมิทลีะนอ้ย หำกเตมิรวดเดยีว อำกำศทีอ่ยูด่ำ้นในจะไมถ่กูดนัออกจนหมด ท ำให ้

เตมิไดย้ำก 

(3) กำรตรวจสอบและกำรเตมิปรมิำณน ้ำมันในแตล่ะสว่น

ในกำรวัดปรมิำณน ้ำมันในแตล่ะสว่น ใหว้ำงเครือ่งจักรในแนวรำบ และตรวจสอบดว้ยเกจวัดระดับน ้ำมัน ฯลฯวำ่ ปรมิำณ

น ้ำมันอยูถ่งึระดับทีก่ ำหนดหรอืไม ่

(1) กำรตรวจสอบและกำรเตมิปรมิำณน ้ำมันในถังน ้ำมันไฮดรอลกิ

หำกน ้ำมนัในถังน ้ำมนัไฮดรอลกิมปีรมิำณนอ้ยกวำ่ปรมิำณทีก่ ำหนด อณุหภมูนิ ้ำมันจะสงูขึน้ผดิปกต ิ และเสือ่มสภำพ

อยำ่งรวดเร็วหรอืมอีำกำศเขำ้ ซึง่อำจสง่ผลเสยีตอ่เครือ่งจกัร 

และเนื่องจำกระดับน ้ำมันภำยในถังจะขึน้ลงอยูต่ลอดเวลำในระหวำ่งกำรท ำงำน ดังนัน้หำกเตมิน ้ำมันมำกเกนิไป ถังอำจ

โป่งบวมผดิปกตแิละไดร้ับควำมเสยีหำยได ้

แตห่ำกถอดฝำออกขณะน ้ำมนัไฮดรอลกิยังรอ้นอยู ่น ้ำมันอำจพุ่งออกมำกท ำใหเ้กดิแผลไฟไหมไ้ด ้ดังนัน้จงึหำ้มท ำ 

ลักษณะและกลิน่ของน ้ำมนัไฮดรอลกิอำจเปลีย่นไปเนื่องจำกสำรทีม่กีำรออกซไิดซส์งูหรอืน ้ำ ฯลฯ ซึง่ตอ้งใชค้วำม

ช ำนำญในกำรตัดสนิใจ ดงันัน้ควรเปลีย่นน ้ำมนัใหมเ่มือ่ถงึเวลำทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืกำรใชง้ำน ในกรณีของเครือ่งจักร

กอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอน น ้ำมนัไฮดรอลกิจะเสือ่มสภำพเร็วกวำ่รถขดุไฮดรอลกิ ดังนัน้ควรเปลีย่นใหมแ่ตเ่นิน่ ๆ ตำมคูม่อื

กำรใชง้ำน อยำ่งไรก็ตำม ใหเ้ปลีย่นน ้ำมนัทนัททีีเ่ห็นลักษณะน ้ำมันตำมทีป่รำกฏในตำรำงที ่5-2 

ตารางที ่5-2 วธิปีระเมนิน ้ามันไฮดรอลกิจากลักษณะภายนอก 

ลกัษณะภำยนอก กล่ิน สำเหตุ 

เปล่ียนเป็นสีขำวขุ่น ดี มีน ้ำผสมอยู่

เปล่ียนเป็นสีน ้ำตำลด ำ กล่ินเหม็น เส่ือมสภำพ 

มีจุดด ำเล็ก ๆ ดี มีส่ิงแปลกปลอมผสมอยู่

เกิดฟองอำกำศ - มีจำระบีผสมอยู่

(TH)
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(2) ทา่ในขณะตรวจสอบหรอืเตมิน ้ามันในถังน ้ามันไฮดรอลกิ

เมือ่ตรวจสอบและเตมิปรมิำณน ้ำมัน ตอ้งจัดวำงเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนใหอ้ยูใ่นทำ่ทีก่ ำหนด (ดภูำพที ่5-1) 

หำกไม่จัดวำงท่ำทีเ่กีย่วขอ้งกับอุปกรณ์กำรท ำงำนแลว้ จะไม่สำมำรถวัดปรมิำณน ้ำมันไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง เนื่องจำกกำรยดืหด

ของกระบอกสบูและกำรขึน้ลงของระดับน ้ำมันในถังน ้ำมันไฮดรอลกิ 

ภาพที ่5-1 ตัวอยา่งทา่เวลาตรวจสอบปรมิาณน ้ามันของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน 

(3) กำรตรวจสอบปรมิำณน ้ำมัน เตมิและเปลีย่นน ้ำมันเครือ่ง และจุดอืน่ ๆ ทีใ่ชน้ ้ำมันและไขมันทีแ่สดงในคูม่อืกำรใชง้ำน

ขณะเตมิน ้ำมัน ไม่วำ่น ้ำมันใด ๆ ใหใ้ชน้ ้ำมันตำมทีร่ะบโุดยผูผ้ลติ และส ำหรับน ้ำมันทีม่นี ้ำมันประเภทอืน่หรอืสิง่แปลกปลอม

ปนอยู ่หรอืน ้ำมันทีม่กีำรออกซไิดซห์รอืขำดควำมหนืด ใหท้ ำกำรเปลีย่นน ้ำมันเชน่เดยีวกับขอ้ (1) 

(4) กำรตรวจสอบน ้ำมันเบรก (ประเภทลอ้)

เมือ่น ้ำมันเบรกไมเ่พยีงพอ ใหเ้ตมิน ้ำมันเบรกตำมทีก่ ำหนด 

(4) กำรระบำยน ้ำในถังเชือ้เพลงิ

เตมิน ้ำมันเชือ้เพลงิหลังเสร็จงำน และระบำยน ้ำในถังเชือ้เพลงิออกกอ่นเริม่งำน ทัง้นี้เพือ่ท ำใหน้ ้ำและสิง่สกปรกตกตะกอน

ในชว่งกลำงคนื 

(5) กำรตรวจสอบและปรับควำมตงึของสำยพำนพัดลม (สำยพำนขับเคลือ่นเครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำสลับ)

ใชน้ิว้กดสว่นตรงกลำงระหว่ำงรอกพัดลมกับลูกรอกขอ้เหวีย่ง (สว่นตรงกลำงของสำยพำนร่องว)ี และตรวจสอบว่ำมรีะยะ

หยอ่นอยูท่ีป่ระมำณ 10-15 มลิลเิมตรหรอืไม่ 

และตรวจสอบดว้ยวำ่สำยพำนร่องวไีมม่จุีดทีส่กึหรอหรอืเสยีหำยอยำ่งผดิปกตแิละลกูรอกไม่ไดร้ับควำมเสยีหำย 

(6) กำรตรวจสอบควำมดันลม ฯลฯ ของลอ้ยำง (ประเภทลอ้)

วัดควำมดันลมลอ้ยำงขณะลอ้ยำงกอ่นกำรท ำงำนทีย่ังเย็นอยู่ และปรับควำมดันตำมพืน้ผวิทำงในกำรท ำงำน (ปรับควำมดัน

ลมใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนเล็กนอ้ยบนพืน้ดนิอ่อนนุ่ม และสงูกวำ่เล็กนอ้ยบนพืน้แข็ง) และปรับใหค้วำมดันลมลอ้ยำงซำ้ยขวำ

เทำ่กัน 

นอกจำกนัน้แลว้ ในขณะทีต่รวจสอบควำมดันลม ใหต้รวจสอบดว้ยวำ่ลอ้ยำงมรีอยขดีขว่นหรอืไม่ มเีศษโลหะเสยีบตดิอยู่

หรอืไม ่มกีำรสกึหรอทีผ่ดิปกตหิรอืไม ่ฯลฯ 

(7) กำรตรวจสอบควำมตงึของตนีตะขำบ (ประเภทตนีตะขำบ)

หำกระดับควำมตงึตนีตะขำบเกดิหยอ่นเกนิไป สลักและบชุจะสกึหรอเร็วขึน้ แตห่ำกตงึเกนิไป ก็จะเป็นสำเหตใุหช้ ำรุดได ้

(ปรับตนีตะขำบใหห้ยอ่นเล็กนอ้ยบนพืน้ผวิทำงทีอ่อ่น และตงึเล็กนอ้ยบนพืน้ผวิทำงทีแ่ข็ง) 

สว่นวธิกีำรตรวจสอบและกำรปรับควำมตงึของตนีตะขำบ ใหอ้ำ้งองิจำกคูม่อืกำรใชง้ำนของผูผ้ลติแตล่ะรำย 

(8) กำรตรวจสอบกำรหลวมของโบลตแ์ละน็อตแตล่ะสว่น

ใหต้รวจสอบกำรหลวมของโบลตแ์ละน็อตของแตล่ะสว่นดว้ยคอ้น ฯลฯ กรณีมกีำรหลวม ก็ขันย ้ำใหแ้น่น และใหต้รวจสอบ

เครือ่งฟอกอำกำศ ทอ่ไอดแีละทอ่ไอเสยี สว่นตดิตัง้ทอ่ไอเสยี และสว่นชว่งล่ำงดว้ยควำมระมัดระวังเป็นอยำ่งด ี

บูม 

อำร์ม 

(TH)
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(9) การตรวจสอบสายไฟขาด ลัดวงจร ขัว้หลวม ฯลฯ

ใหต้รวจสอบวา่ไมม่กีารขาดหรอืการลดัวงจรในสายไฟ 

นอกจากนี้ ใหต้รวจสอบขัว้แบตเตอรีด่ว้ยวา่หลวมหรอืไม ่ ในขัน้ตอนนี ้ ใหต้รวจสอบของเหลวในแบตเตอรีไ่ปดว้ย 

หากมไีมเ่พยีงพอ ก็ใหเ้ตมิน ้ากลั่น 

(10) การตรวจสอบอปุกรณ์ตอ่พ่วง

(1) ตรวจสอบกำรหลวมของโบลตแ์ละน็อต หำกมกีำรหลวม ตอ้งขันย ้ำใหแ้น่นเสมอ หำกใชง้ำนไปในสภำพทีม่กีำร

หลวม นอกจำกจะน ำไปสูปั่ญหำน ้ำมันรัว่ไหล เกลยีวพัง แลว้โบลตห์ักเสยีหำยแลว้ ยังท ำใหเ้กดิปัญหำในกำรท ำงำนอกี

ดว้ย 

(2) ใชปื้นอัดจาระบอัีดจาระบจีากทางหวัอัดจาระบี

ปืนอัดจาระบจีะใชต้ามคูม่อืการใชง้านของอปุกรณ์ทีใ่ช ้

ภาพที ่5-3 ตัวอยา่งการอัดจาระบดีว้ยปืนอัดจาระบ ี

เมือ่ซอ่มบ ารุงระบบไฟฟ้า 

ใหถ้อดขัว้ (-) 

ของแบตเตอร ีอ่อกก่อน 

หวัอดัจาระบ ี

ตรวจสอบว่าโบลต ์

หลวมหรอืไม ่

(TH)
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(3) ตรวจสอบวา่ไมม่อีาการน ้ามนัรัว่ไหลหรอืแกส๊รัว่จากแตล่ะชิน้สว่นทีต่ดิตัง้

หำกชอ่งวำ่งระหวำ่งดอกเจำะและบชุมำกขึน้ จะท ำใหบ้ชุ ดอกเจำะ ฯลฯ ไดร้ับควำมเสยีหำย ดังนัน้ใหต้รวจสอบวำ่

กำรสกึหรอของบชุอยูภ่ำยในขดีจ ำกัดกำรสกึหรอทีก่ ำหนดไวดั้งแสดงในภำพที ่ 5-4 (โปรดดรูำยละเอยีดเรือ่งขดีจ ำกัด

กำรสกึหรอจำกคูม่อืกำรใชง้ำน) 

นอกจำกนี้ ยังตอ้งระวังกำรสกึหรอทีป่ลำยดอกเจำะดว้ย 

ภาพที ่5-4 ตัวอยา่งขดีจ ากัดการสกึหรอ 

(11) อืน่ ๆ

ตรวจสอบวำ่ สภำพเสยีงแตรและสญัญำณเสยีง ต ำแหน่งของกระจกมองหลัง กำรสอ่งสวำ่งของไฟท ำงำน ไฟหนำ้

ฯลฯ วำ่ปกตดิหีรอืไม ่

5.2.2. หลังสตารท์เครือ่งยนต ์(คูม่อืหนา้ที ่95) 

หลังจำกสตำรท์เครือ่งยนตแ์ลว้ ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนี้เป็นพเิศษ 

(1) กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของอปุกรณ์จ ำพวกเครือ่งมอืวัดและคำ่ทีอ่ำ่นได ้

หลังจำกสตำรท์เครือ่งยนตแ์ลว้ใหอุ้น่เครือ่งใหเ้พยีงพอ และตรวจสอบกำรท ำงำนของเครือ่งมอืวัดแตล่ะชิน้และ

สภำพของระบบเฝ้ำสงัเกต 

(2) ตรวจสอบกำรรัว่ไหลของน ้ำและน ้ำมันจำกแตล่ะสว่น

แมก้รณไีมม่กีำรรัว่ไหลในขณะเครือ่งยนตห์ยดุท ำงำน แตก็่อำจมกีำรรั่วไหลในกรณีทีส่ตำรท์เครือ่งยนตแ์ลว้ได ้

(3) สภำพเครือ่งยนต์

ใหป้รับเปลีย่นควำมเร็วรอบเป็นเดนิเบำต ่ำ เดนิเบำสงู และหยดุกำรท ำงำนทัง้หมด (Full stall) แลว้ตรวจสอบวำ่สี

ของไอเสยี เสยีงของเครือ่งยนต ์กลิน่ของไอเสยี และกำรสัน่สะเทอืนมคีวำมผดิปกตหิรอืไม ่(ดตูำรำงที ่5-3) 

ตารางที ่5-3 เกณฑป์ระเมนิสไีอเสยี 

เกณฑป์ระเมิน 

อากาศทีม่แีก๊สผสมอยู่เขม้ขน้ และการเผาไหมไ้ม่สมบรูณ์ 

บุช 

ความกวา้งของก

ารสึกหรอ 

ความกวา้งของการสกึหรอ 

ดอกเจาะ 

สไีอเสยี 

สีด ำ 

สเีหลอืงอ่อน

สขีาว / สนี ้าเงนิ

สีเทำ 

ไม่มีสี 

อำกำศที่มีแก๊สผสมอยู่เบำบำง 

จงัหวะเวลำเผำไหมข้องน ้ำมนัไม่ดี

อำกำศที่มีแก๊สผสมอยู่เขม้ขน้ รวมถึงน ้ำมนัเผำไหม้

อำกำศท่ีมีแก๊สผสมอยู่มีควำมเหมำะสม และกำรเผำไหมส้มบูรณ์ 

(TH)
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(4) การตรวจสอบการท างานของอปุกรณ์ตอ่พ่วง

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบวา่อปุกรณ์ตอ่พ่วง อารม์ บมู ฯลฯ เคลือ่นไหวไดร้าบรืน่หรอืไม่

ในขัน้ตอนนี้ ใหต้รวจสอบใหด้วีา่ไมม่ผีูค้นหรอืสิง่กดีขวางอยูโ่ดยรอบ

(5) การตรวจสอบแป้นเบรก (ประเภทลอ้)

ใหต้รวจสอบวา่แป้นเบรกมกีารดิน้มากหรอืไม ่และยังเบรกอยูด่หีรอืไม่

หากผา้เบรกสกึหรอ แป้นเหยยีบจะดิน้มากลง หากเหยยีบไมล่กึ จะเบรกไมอ่ยู่

(6) การตรวจสอบการท างานของคันมอืจับวิง่และคนับังคับวิง่

ตรวจสอบสภาพการวิง่และการหักเลีย้วซา้ย-ขวาโดยใหเ้ครือ่งจักรกอ่สรา้งส าหรับรือ้ถอนวิง่ดว้ยความเร็วต ่า

และบังคับอปุกรณ์มอืจับและและคันโยก 

และตรวจสอบดว้ยวา่คันโยกวิง่ในต าแหน่งเกยีรว์า่งท าใหห้ยดุเครือ่งไดท้ันทว่งทหีรอืไม ่

(7) การตรวจสอบการท างานของคันบังคับ

ตรวจสอบวา่การหมนุและการหยดุการหมนุเป็นไปอยา่งราบรืน่หรอืไม่

และตรวจสอบดว้ยวา่คันบังคบัในต าแหน่งเกยีรว์า่งท าใหห้ยดุเครือ่งไดท้ันทว่งทหีรอืไม่

5.2.3. หลังเสร็จงาน (คูม่อืหนา้ที ่97) 

หลังเสร็จงานแลว้ ใหด้ าเนนิมาตรการตอ่ไปนี้ 

(1) การท าความสะอาดตวัเครือ่ง

หากมโีคลนหรอืน ้ามนัเป้ือนเกาะบนพืน้ แป้นเหยยีบ คนัโยก ฯลฯ จะท าใหล้ืน่ไดง่้าย ดังนัน้จงึตอ้งเช็ดออกใหส้ะอาด

และใหล้า้งดนิและทรายออกจากสว่นตนีตะขาบ แลว้ท าความสะอาดขจัดสิง่สกปรกออกจากตัวเครือ่ง 

อยา่งไรก็ตาม ขณะลา้งน ้า ใหร้ะวังอยา่ใหน้ ้าโดนสว่นประกอบไฟฟ้า 

(2) การเตมิเชือ้เพลงิ

ใหดั้บเครือ่งยนตแ์ลว้เตมิเชือ้เพลงิ ระวังอยำ่ใหส้ิง่แปลกปลอมหรอืน ้ำผสมปนเขำ้ไปขณะเตมิเชือ้เพลงิ (เมือ่เตมิ

เชือ้เพลงิ ใหด้ ำเนนิมำตรกำรป้องกันอยำ่ใหน้ ้ำมนัหกเลอะดนิ) 

(3) การจัดเก็บตวัเครือ่ง

(1) สถานทีจ่อดรถตอ้งเป็นสถานทีร่าบเรยีบ และเป็นสถานทีท่ีก่ าหนดทีไ่มม่อัีนตรายจากหนิถลม่ น ้าทว่ม ดนิถลม่ ฯลฯ

(2) คลมุดว้ยผา้ใบกรณีอยูก่ลางแจง้ (ใหใ้ชค้วามระมัดระวังเพือ่ป้องกันไมใ่หน้ ้าฝนไหลเขา้ไปในทอ่ไอเสยี)

(3) ใสเ่บรกมอืและลดอปุกรณ์ตอ่พ่วงวางบนพืน้ดนิ

(4) ดงึกญุแจเครือ่งยนตอ์อกและน าไปเก็บไวใ้นสถานทีท่ีก่ าหนด

5.3. กรณีพบความผดิปกตใินระหวา่งการท างาน (คูม่อืหนา้ที ่97) 

เมือ่คดิวา่เครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนมอีาการแปลก ๆ ในระหวา่งการท างาน จ าเป็นตอ้งจอดเครือ่งบนพืน้ทีร่าบเรยีบ 

และตดิตอ่แจง้ผูร้ับผดิชอบเกีย่วกับขอ้บกพร่องในทนัท ีเมือ่ซอ่มแซมแลว้จงึคอ่ยท างานตอ่ 

(TH)
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6. เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานรือ้ถอน

6.1. แผนการท างานรือ้ถอน (คูม่อืหนา้ที ่99) 

อบัุตภิัยในกำรท ำงำนในกำรท ำงำนรือ้ถอนเกดิขึน้จำกกำรไม่ปฏบัิตติำมแผนกำรท ำงำน เชน่ “กำรละเลยแผนงำนและ

ขัน้ตอนกำรท ำงำน” “พฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภัย” “พฤตกิรรมกำรรวบรัดหรอืละเวน้” ฯลฯ 

(1) สิง่ทีค่วรระวังในการจัดท าแผนการท างานรือ้ถอน

(1) การตรวจสอบลว่งหนา้

ตรวจสอบยนืยันสถานการณ์จรงิในสถานทีจ่รงิเมือ่จะท าการวางแผน

- ตรวจสอบอาคารทีจ่ะรือ้ถอน (รวมถงึงานกอ่สรา้งใตด้นิ)

* หำกไดร้ับกำรยนืยันวำ่มไีดออกซนิ แร่ใยหนิ ฯลฯ ในกำรตรวจสอบลว่งหนำ้ ใหด้ ำเนนิกำรจัดกำรกับสำรทีเ่ป็นอันตรำย

ดังกล่ำวอยำ่งเหมำะสม 

- รือ้โครงสรา้งพืน้ฐาน (แก๊ส น ้าประปา ไฟฟ้า ฯลฯ)

- ตรวจสอบบรเิวณโดยรอบไซตง์าน (งานกอ่สรา้งใตด้นิ การวางสายเหนือศรีษะ)

- เสน้ทางขนเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนเขา้ไป

ตอ้งไมล่มืขัน้ตอนยืน่เรือ่งต่อหน่วยงานราชการตา่ง ๆ ทีต่อ้งด าเนนิการล่วงหนา้กอ่นเริม่ด าเนนิการ

(2) การจัดท าแผนการท างานรือ้ถอน

วางแผนงานทีป่ลอดภัยตามการตรวจสอบลว่งหนา้

โดยค านงึถงึมลพษิและอบัุตภิัยภายนอกท่ัวไป

- เลอืกวธิกีารทีเ่หมาะสมส าหรับวัตถรุือ้ถอน (ดรูายละเอยีดของวธิกีารต่าง ๆ จากดบูทที ่8)

- เลอืกเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนทีเ่หมาะสม (ความสามารถ ขนาด)

- จัดท าคูม่อืขัน้ตอนการท างานรือ้ถอนทีน่ าการประเมนิความเสีย่งมาใช ้

- เลอืกวธิป้ีองกัน (ทีว่างเทา้ แผน่กันเสยี ผา้ใบ ฯลฯ)

ภาพที ่6-1 ขัน้ตอนทัว่ไปของงานรือ้ถอน 

ด ำเนินขัน้ตอน / ยืน่เอกสำรกับ

หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ 

ทักทายผูท้ีอ่าศัยอยู่ในพ้ืนทีข่า้งเคียง 

การตรวจสอบล่วงหนา้ 

จัดท าแผนงาน 

เตรียมงาน 

ร้ือวัตถุทีเ่หลอือยู่ออก 

ร้ืออุปกรณ์งานระบบต่าง ๆ ออก 

จัดการขยะพเิศษ 

ร้ือถอนและน าวัสดุตกแต่งภายในออก คัดแยกและรวบรวม 

ก าจัดขยะออกไป 

ร้ือถอนและน าโครงสรา้งชัน้บนออก 

ร้ือถอนและน าฐานรากออก 

ร้ือถอน (ดงึถอน) และน าเสาเข็มออก 

ร้ือถอนและน าโครงสรา้งอื่นๆ 

นอกอาคารออก 

ปรับผวิดนิ / จัดเก็บ 

เสร็จสมบูรณ์ 

ตัวอย่างกรณีเฉพาะ 

 ก าจัดแร่ใยหิน (ระดับ 1-3) 

* ไม่มหีนา้ทีบ่ังคับใหย้ืน่
แต่จ าเป็นตอ้งมแีผนงานระดับ 3

 จัดการและเคลือ่นยา้ย PCB 

 ร้ือถอนเตาเผา 

 เก็บรวบรวมและท าลายคลอโรฟลูออโร

คารบ์อน (CFC) 

 อืน่ ๆ 

(TH)
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(2) ขอ้ควรระวังในการรือ้ถอน

(1) การด าเนนิแผนการท างานรือ้ถอน

- ปฏบัิตติำมแผนงำนและขัน้ตอนทีก่ ำหนดไว ้ และอยำ่ “ละเลยแผนงำนและขัน้ตอนกำรท ำงำน” “มพีฤตกิรรมทีไ่ม่

ปลอดภัย” “มพีฤตกิรรมกำรรวบรัดหรอืละเวน้” ฯลฯ อยำ่งเด็ดขำด 

- กรณีไมส่ำมำรถท ำงำนไดต้ำมแผนงำนและขัน้ตอน ใหห้ยดุท ำงำนกอ่นชัว่ครำว แลว้ทบทวนรำยละเอยีดกำรท ำงำน

ใหม ่ในจังหวะนัน้ ตอ้งจดัประชมุนัดหมำย ฯลฯ ใหท้กุคนทีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถตรวจสอบยนืยนัรำยละเอยีดของแผนงำน

และขัน้ตอนทีเ่ปลีย่นแปลงซ ำ้อกีครัง้ แลว้แจง้เนื้อหำดังกลำ่วใหท้รำบทัว่กัน 

(2) ขอ้ควรระวังในกำรรือ้ถอน

- กอ่นเริม่ปฏบัิตงิำน ใหท้กุคนทีเ่กีย่วขอ้งท ำควำมเขำ้ใจแผนงำนและขัน้ตอนกำรท ำงำนเอำไวด้ว้ยกำรประชมุนัดหมำย

ฯลฯ 

- ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งไมฝื่นปฏบัิตงิำน และอยำ่ปลอ่ยใหใ้ครฝืนปฏบัิตงิำน เพือ่ไมใ่หม้คีวำมเสีย่งกำรเกดิอบัุตภิยั

เพิม่ขึน้

(ขอ้ควรระวังแรใ่ยหนิ) 

ในกำรรือ้ถอนสำรทีม่แีร่ใยหนิผสมอยูนั่น้ จ ำเป็นตอ้งมมีำตรกำรป้องกันกำรปลวิกระจำยอยำ่งเขม้งวด และ

จ ำเป็นตอ้งยืน่เรือ่งแจง้ตอ่หนว่ยงำนรำชกำรตำ่ง ๆ กอ่นกำรรือ้ถอนตำมประเภทสำรนัน้ ๆ และจะไมส่ำมำรถเริม่งำน

ไดห้ำกไมไ่ดร้ับอนุญำต 

(TH)



81 

6.2. ขอ้ควรปฏบัิตใินการขับขีอ่ยา่งปลอดภัย (คูม่อืหนา้ที ่101) 

ขอ้ควรปฏบัิตทิีจ่ าเป็นในการขับขีเ่ครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนอยา่งปลอดภยั มดัีงแสดงตอ่ไปนี ้

(1) ขอ้ควรปฏบัิตเิพือ่ความปลอดภัยทัว่ไป

(1) ผูข้ับขีต่อ้งขับโดยสวมหมวกป้องกันหรอือปุกรณค์วามปลอดภัย และสวมเครือ่งแตง่กายใหเ้รยีบรอ้ย

(2) ผูข้ับขีจ่ าเป็นตอ้งคาดเข็มขัดนริภัย

(3) ผูข้ับขีต่อ้งขับขีโ่ดยพกใบรับรองคณุสมบัตติดิตัวไว ้

(4) ด าเนนิการตรวจสอบกอ่นการท างานและตรวจสอบยนืยนัวา่ไมม่สีิง่ผดิปกตใิด ๆ ทกุครัง้

(5) อยา่ใหบ้คุคลอืน่ทีไ่มใ่ชผู่ข้ับขีข่ ึน้บนทีน่ั่งคนขับหรอืต าแหน่งอืน่ใด

(6) ขึน้-ลงทีน่ั่งคนขับโดยใชบั้นไดปีนและราวจับทีใ่หม้า

(7) รักษาความสะอาดตวัรถอยูเ่สมอ และอยา่ควบคมุคันโยกดว้ยมอืทีเ่ป้ือนน ้ามัน ฯลฯ

(8) เวลำทีผู่ข้ับขีอ่อกจำกทีน่ั่งคนขับเนื่องจำกกำรท ำงำนหยดุชะงัก ฯลฯ ตอ้งหยดุเครือ่งยนต ์ แลว้ดงึกญุแจออกและ

เก็บรักษำเอำไว ้

(9) หลังหยดุกำรท ำงำนหรอืหลังเสร็จงำน ใหน้ ำอปุกรณ์กำรท ำงำนวำงลงบนพืน้ดนิ ใสล็่อคเซฟตีท้ีอ่ปุกรณ์จ ำพวกคัน

โยกและแป้นเหยยีบ ใสเ่บรกใหแ้นน่หนำ พรอ้มทัง้ดับเครือ่งยนต ์จำกนัน้จงึดงึกญุแจออก แลว้น ำไปเก็บไวใ้นสถำนทีท่ี่

ก ำหนด 

(10) แมใ้นงำนเปลีย่นอปุกรณ์ตอ่พ่วงก็เชน่กัน เชน่ เบรกเกอร ์ หัวตัดเหล็ก และหวับดคอนกรตี ตอ้งตรวจสอบยนืยนั

และปฏบัิตติำมขัน้ตอนกำรท ำงำน เนื่องจำกจ ำเป็นตอ้งใชท้กัษะควำมเชีย่วชำญ 

(2) ขอ้ควรปฏบัิตเิพือ่ควำมปลอดภัยในระหวำ่งกำรท ำงำน

(1) ตอ้งปฏบัิตงิำนตำมค ำสัง่ของหัวหนำ้งำนหรอืผูค้วบคมุงำน

(2) กอ่นเริม่งำน ใหเ้ริม่งำนหลังจำกไดต้รวจสอบยนืยันแผนกำรท ำงำนรือ้ถอนและขัน้ตอนกำรรือ้ถอนกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุก

คนแลว้

(3) ตอ้งขับขีต่ำมขอบเขตงำน ขดีจ ำกัดควำมเร็ว วธิที ำงำน และขัน้ตอนกำรท ำงำนทีก่ ำหนดไว ้

(4) กรณีเขำ้ใกลส้ถำนทีป่ฏบัิตงิำนและบรเิวณทีอั่นตรำย เชน่ ไหลท่ำง ฯลฯ ตอ้งจัดใหม้ผีูบ้อกทำง

(5) อย่ำรือ้ถอนชิน้งำนในสภำพอำกำศเลวรำ้ย เชน่ ลมแรง ฝนตกหนัก หมิะตกหนัก ฯลฯ

(6) อย่ำขับขีโ่ดยประมำท

(7) อย่ำฝืนขับขีห่รอืขับขีอ่ยำ่งกระโชกโฮกฮำกอย่ำงเด็ดขำด

ปฏบิตัติามกฎของ 

ไซตก์อ่สรา้ง 

หมวก 

ป้องกนั

เครือ่งแต่งกายที่

สะอาด 

รองเทา้นิรภยั

(TH)
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(8) เตรยีมพรอ้มกับสภำพทีอ่ำจเกดิขึน้กะทันหันระหวำ่งกำรขับ และระวังอยูเ่สมอเพือ่ใหส้ำมำรถหยดุรถไดท้ันที

(9) ตอ้งหำ้มไมใ่หม้คีนเขำ้ไปในบรเิวณกำรหมนุและบรเิวณทีม่วัีตถทุีถ่กูบดท ำลำยปลวิใส ่ฯลฯ โดยแสดงบรเิวณกำรท ำงำนใหเ้ห็นง่ำยโดยใช ้

บนเครือ่งกดีขวำง เชอืก ฯลฯ 

(10) หยดุกำรท ำงำนในทีท่ีม่คีนอยูใ่กล ้ๆ เมือ่มคีนเขำ้ใกล ้ใหห้ยดุกำรขับขีแ่ลว้เตอืนดว้ยแตร ฯลฯ

(11) เมือ่เขำ้สูบ่รเิวณกำรหมนุและบรเิวณทีอ่ำจเกดิอบุัตภัิยจำกกำรปลวิกระจำยของวัตถรุือ้ถอน ตอ้งจัดใหม้ผีูบ้อกทำงคอยบอกทำงแก่

เครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน 

(12) เมือ่เคลือ่นยำ้ยเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน ใหต้รวจสอบวำ่ไมม่คีนอยูใ่นบรเิวณโดยรอบ แลว้สง่สัญญำณเสยีงเตอืนแลว้จงึคอ่ยด ำเนนิกำร

อยำ่เคลือ่นทีถ่อยหลังจนกวำ่จะไดรั้บกำรตรวจสอบยนืยันควำมปลอดภัย หำกในกรณีทีม่ผีูบ้อกทำง ใหป้ฏบิตัติำมค ำส่ังของผูบ้อกทำงเสมอ 

(13) อยำ่อปุกรณ์กำรท ำงำน ฯลฯ แทนเบรก ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉนิ

(14) ในกำรท ำงำนรือ้ถอน ใหค้ ำนงึถงึควำมมั่นคงของเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนอยูเ่สมอ เมือ่ท ำงำนบนเศษซำกทีร่ือ้ถอน ฯลฯ ตอ้งพยำยำม

อยำ่ใหเ้ศษซำกเกดิถลม่ และยิง่อำรม์และบมูของอปุกรณ์กำรท ำงำนมขีนำดยำว ก็จะยิง่ขำดควำมเสถยีร 

(15) อยำ่เขำ้ใกลส้ว่นทีเ่ป็นชอ่งเปิด ฯลฯ ทีถ่กูรือ้ถอนไปแลว้ และอยำ่เขำ้ใกลห้นำ้ผำ (gakeppuchi) ไหลท่ำงทีอ่อ่นนุ่ม ยอดชนั ฯลฯ ระวัง

ไหลท่ำงถลม่หลังฝนตก และรักษำควำมปลอดภัยโดยตดิตัง้รำวจับ ป้ำย ฯลฯ 

(16) เมือ่ท ำกำรหมนุบนพืน้ทีล่ำดชนั ใหท้ ำใหจุ้ดศนูยถ์ว่งต ่ำลงกอ่นจงึคอ่ยหมนุ อยำ่หมนุบนพืน้ทีล่ำดชนัมำกอยำ่งเด็ดขำด เน่ืองจำกอำจเกดิ

อันตรำยได ้

(17) ระวังกำรถลม่ของฐำนดนิทีท่ ำงำน พืน้คอนกรตี ฯลฯ เน่ืองจำกกำรส่ันสะเทอืนของตัวเบรกเกอรเ์อง กำรชนกระแทกจำกกำรลม้ของวัตถรุือ้

ถอน 

(18) ในกำรท ำงำนบดท ำลำย ใหร้ะวังกำรปลวิกระจำยของเศษทีบ่ดท ำลำย

(19) ในกำรท ำงำนบดท ำลำยใกลท้ีย่นื ใหร้ะวังควำมมั่นคงของตัวเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน

(20) ใชเ้บรกเกอร ์หัวตดัเหล็ก หัวบดคอนกรตี และหัวจับตำมวัตถรุือ้ถอน และมคีวำมเหมำะสมกับกำรใชง้ำนนัน้ ๆ หำ้มใชเ้พือ่กำรใชง้ำนอืน่ใด

(21) เมือ่จับวัตถรุือ้ถอนดว้ยเครือ่งจับ ใหร้ะวังอยำ่ใหวั้ตถรุือ้ถอนลืน่หลน่ หรอืจับแรงเกนิไปจนวัตถถุกูบดท ำลำย

(22) จัดใหม้กีำรหมนุเวยีนอำกำศอยำ่งเพยีงพอในสถำนทีท่ีม่กีำรหมนุเวยีนอำกำศไมด่ ีเชน่ ภำยในปลอ่งเหมอืง หอ้งใตด้นิ ฯลฯ

ส าหรับเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนแบบเครือ่งยนตด์เีซล ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ฟอกไอเสยี และพยำยำมรักษำประสทิธภิำพของอปุกรณ์ดังกลำ่วอยูเ่สมอ 

(23) ใชม้ำตรกำรป้องกันกำรระเบดิหรอือยำ่ท ำงำนบดท ำลำยในจุดทีม่อัีนตรำยจำกถังน ้ำมันเบนซนิหรอืกำรระเบดิ

(TH)



83 

(24) ส ำหรับในเขตเมอืง ฯลฯ ใหเ้ลอืกวธิกีำรและขัน้ตอนทีเ่หมำะสมในกำรป้องกันเสยีงรบกวน กำรสัน่สะเทอืน กำรฟุ้ง

กระจำยของฝุ่ น 

(25) ในกำรท ำงำนบดท ำลำยในเขตเมอืง ฯลฯ ตอ้งตรวจสอบวำ่มวีัตถฝัุงอยูห่รอืไมท่กุครัง้

(26) กำรท ำงำนในสถำนทีท่ีม่สีำยไฟฟ้ำหรอืสิง่กดีขวำง ใหจ้ัดใหม้ผีูบ้อกทำง และปฏบัิตติำมค ำสัง่ของผูบ้อกบำง

(27) อยำ่ใชอ้ปุกรณ์กำรท ำงำนเพือ่กำรใชง้ำนอืน่ เชน่ กำรจับยกน ้ำหนักบรรทกุโดยแขวนเชอืกสลงิกับอปุกรณ์กำร

ท ำงำน ฯลฯ 

(28) ตดิตัง้ ถอด และเปลีย่นอปุกรณ์กำรท ำงำนภำยใตค้ ำสัง่ของผูค้วบคมุงำนตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนด

(29) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดอปุกรณ์กำรท ำงำน ตอ้งใชม้ำตรกำรเพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ปุกรณ์กำรท ำงำนพลกิคว ่ำ เชน่ กำรใช ้

ฐำนยกส ำหรับเปลีย่นอปุกรณ์ ฯลฯ 

(3) สิง่ทีค่วรระวังเมือ่ใชเ้ครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนทีเ่ชำ่ยมืหรอืเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนทีผู่อ้ืน่เคยขับขี่

เครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนทีเ่ชำ่มำ (Rental) หรอืเครือ่งจกัรส ำหรับรือ้ถอนทีผู่อ้ืน่เคยขบัขี ่ ควรด ำเนนิกำรจดักำรโดย

ตรวจสอบยนืยนัรำยกำรตอ่ไปนี้เป็นลำยลักษณ์อักษร ฯลฯ ใหด้ ี

(1) ควำมสำมำรถ สภำพกำรเตรยีมควำมพรอ้ม ฯลฯ ของอปุกรณ์กำรท ำงำนแตล่ะชิน้ของเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน

(2) ลักษณะเฉพำะหรอืจุดออ่น ฯลฯ ของเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน

(3) ขอ้ควรระวังในกำรขับขี ่เชน่ สภำพกำรท ำงำนของเบรกและคลัตช ์ฯลฯ

(4) ขอ้ควรระวังเกีย่วกับเสน้ทำงกำรท ำงำน วธิที ำงำน ฯลฯ

(5) ตรวจสอบวำ่มอีปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ หอ้งขับขี ่ ไฟหนำ้ กระจกขำ้ง ฯลฯ หรอืไม ่ รวมทัง้สภำพของอปุกรณ์

ดังกลำ่ว และตรวจสอบวำ่มคีวำมเสยีหำยของอปุกรณ์กำรท ำงำนหรอืมกีำรสกึหรอหรอืไม ่ และไมค่วรขับขีเ่ครือ่งจกัร

ส ำหรับรือ้ถอนทีไ่มพ่รอ้ม 

นอกจำกนี้แลว้ ยังตอ้งตรวจสอบสภำพกำรเตรยีมควำมพรอ้มโดยใชต้ำรำงบันทกึกำรตรวจสอบ ฯลฯ ในกำรตรวจสอบ

ดว้ยตนเองเป็นประจ ำ (teiki jishu kensa) อกีดว้ย 

ประปา 
แกส๊

(TH)
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6.3. แนวทางการใหส้ญัญาณและการบอกทาง (คูม่อืหนา้ที ่104) 

โดยหลักเกณฑท์ั่วไปแลว้ ในกรณีขับขีเ่ครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน ตอ้งด ำเนนิกำรตำมสญัญำณหรอืกำรบอกทำงของ

ผูใ้หส้ญัญำณหรอืผูบ้อกทำง 

ดังนัน้ผูข้ับขีต่อ้งปรกึษำหำรอืลว่งหนำ้กับผูใ้หส้ญัญำณหรอืผูบ้อกทำงกอ่นทีจ่ะปฏบัิตงิำน ในรำยละเอยีดเกีย่วกับ

ต ำแหน่งกำรท ำงำนของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งอืน่ ฯลฯ ต ำแหน่งกำรท ำงำนของคนงำน ต ำแหน่งของบรเิวณทีอั่นตรำยและ

วธิใีหส้ญัญำณ 

อกีทัง้ผูร้ับผดิชอบจะเป็นผูร้ะบตัุวบคุคลในกำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูใ้หส้ญัญำณหรอืผูบ้อกทำง ผูข้ับขีจ่งึตอ้งขับขีต่ำมกำร

ใหส้ญัญำณและค ำสัง่ของผูบ้อกทำง และกำรหยดุกำรท ำงำนไวช้ัว่ครู ่แลว้ตรวจสอบยนืยันกำรใหส้ญัญำณทีไ่มช่ดัเจน 

ก็เป็นสิง่ส ำคัญดว้ย อกีทัง้ตอ้งหลกีเลีย่งกำรขับขีท่ีน่กึคดิเอำเองและกำรขับขีท่ีไ่มม่กีำรใหส้ญัญำณ 

ผูบ้อกทำงควรสวมเสือ้ผำ้และอยูใ่นต ำแหน่งกำรท ำงำนทีผู่ข้ับขีห่รอืคนงำนสำมำรถมองเห็นไดง่้ำย ผูข้ับขีต่อ้งสง่

เสยีงบอกผูบ้อกทำงและคนงำนไมใ่หอ้ยูใ่นจุดบอดจำกทีน่ั่งคนขับ 

<การใหส้ญัญาณดว้ยนกหวดี>  <ใหส้ญัญาณดว้ยการเปลง่เสยีง> 

- ปลอดภัย: เสยีงนกหวดีสัน้ ๆ 2 ครัง้ และเป่าซ า้ - ปลอดภัย : ALL RIGHT (orai), ALL RIGHT (orai)

- หยดุ: เสยีงนกหวดียาว - หยดุ: STOP (stoppu)

ตรวจสอบสิง่ทีค่วรระวัง
ระหวำ่งผูข้ับขีด่ว้ยกนั 

(TH)
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7. ความรูเ้กีย่วกบักลศาสตรแ์ละไฟฟ้า

7.1. แรง (คูม่อืหนา้ที ่107) 

7.1.1. โมเมนตข์องแรง (คูม่อืหนา้ที ่110) 

“แรงหมนุ” ทีก่ระท ำกับน็อตขณะขันน็อตดว้ยประแจดังทีแ่สดงในภำพที ่7-8 และ “แรง” ทีพ่ยำยำมขยับวัตถใุนกรณี

ทีข่ยับวัตถทุีม่นี ้ำหนักโดยใชค้ำนงัด เรำเรยีกสิง่นี้วำ่ " โมเมนตข์องแรง " 

โมเมนตข์องแรงแสดงไดด้ว้ย M = P×ℓ 

หำกหน่วยของขนำดแรง P แสดงเป็น N (นวิตนั) และหนว่ยของ ℓ แสดงเป็น cm (เซนตเิมตร) แลว้ หนว่ยโมเมนต์

ของแรง M ก็จะแสดงเป็น N-cm (นวิตนั-เซนตเิมตร) 

ดังนัน้เมือ่ขันโบลตใ์หแ้น่น จะใชแ้รงนอ้ยลงเมือ่ต ำแหน่งทีจ่ับประแจอยูห่ำ่งจำกโบลตม์ำกขึน้ และตอ้งใชแ้รงมำก

ขึน้เมือ่ต ำแหน่งอยูใ่กลกั้บโบลตม์ำกขึน้

M1 = P1×ℓ1  M2 = P2×ℓ2 

ภาพที ่7-8 โมเมนตข์องแรง (1) 

ในกรณีของเบรกเกอร ์ โมเมนตจ์ะท ำงำนโดยพยำยำมท ำใหเ้บรกเกอรพ์ลกิคว ่ำในขณะทีท่ ำลำยหนิในอโุมงคด์ัง

แสดงในภำพที ่7-9 จะเป็น W1×ℓ1 และโมเมนตเ์นื่องจำกน ้ำหนักของเบรกเกอรเ์อง จะเป็น W0×ℓ0 ดังนัน้ถำ้ (W0×ℓ0) 

> (W1×ℓ1) แลว้ เบรกเกอรจ์ะไมพ่ลกิคว ำ่

ภาพที ่7-9 โมเมนตข์องแรง (1) 

แรงปฏกิิรยิาของการบ

ดกระแทก เบรกเกอรส์ าหรบัอโุมงค ์

(TH)
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กรณีทีเ่ป็นเครือ่งจับ ในขณะทีจ่ับวัตถ ุเชน่ เศษซำก (gara) คอนกรตี ฯลฯ ดังเชน่ในภำพที ่7-10 จะมโีมเมนตข์อง

แรงทีท่ ำใหเ้ครือ่งจักรพลกิคว ำ่กระท ำอยู ่

กรณีน ้ำหนักของวัตถทุีจ่ับเป็น W3  โมเมนตท์ีพ่ยำยำมจะท ำใหเ้ครือ่งจับพลกิคว ำ่จะเป็น W3×ℓ3  สว่นโมเมนต์

เนื่องจำกน ้ำหนักของตัวเครือ่งจับส ำหรับรือ้ถอนเอง (รวมหวัจับ) จะเป็น W2×ℓ2 ดังนัน้ถำ้ (W2×ℓ2) > (W3×ℓ3) แลว้ 

เครือ่งจับจะไมพ่ลกิคว ำ่ 

กรณีจับวตัถทุีอ่ยูใ่นต ำแหน่งทีห่ำ่งเครือ่งจักรออกไป โมเมนตข์องแรงทีท่ ำใหเ้ครือ่งพลกิคว ่ำจะสงูขึน้ และอันตรำย

ทีเ่ครือ่งจะพลกิคว ่ำเพิม่ขึน้ 

ดังนัน้จงึจ ำเป็นตอ้งพยำยำมจบัวัตถทุีอ่ยูใ่กลเ้ครือ่งจักรใหม้ำกทีส่ดุ 

ภาพที ่7-10 โมเมนตข์องแรง (2) 

เครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนทีก่ าหนดเฉพาะอาจพลกิคว ่าเนื่องจากมมุของบมูท าใหอ้งศาความเสถยีรมคีา่แคบลง 

ดังนัน้จงึจ าเป็นตอ้งใชค้วามระมัดระวังไมท่ าใหเ้กนิกวา่รัศมกีารท างานสงูสดุทีผู่ผ้ลติก าหนด 

ภาพที ่7-11 ขอ้ควรระวังเวลาท างานกับเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอนทีก่ าหนดเฉพาะ 

พืน้ทีท่ีม่อีันตรำยจำก
กำรพลกิคว ่ำ รัศมกีำรท ำงำน

สงูสดุ 

พืน้ทีท่ างาน 

พืน้ทีร่ะวงัอนัตราย 

(TH)
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7.2. มวล จุดศนูยถ์ว่ง ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่115) 

7.2.1. มวลและความถว่งจ าเพาะ (คูม่อืหนา้ที ่115) 

นอกจำกกำรใชเ้ครือ่งมอืวัดในกำรหำมวลของวตัถแุลว้ ยงัสำมำรถค ำนวณไดจ้ำกปรมิำตรและควำมถว่งจ ำเพำะของ

วัตถ ุ

น่ันคอื มวลของวัตถ ุ= ปรมิำตร x ควำมถว่งจ ำเพำะ 

มวลตอ่หนว่ยของวัตถ ุ หมำยถงึมวลตอ่หนว่ยปรมิำตรของวัตถ ุ และมวลตอ่หน่วยของวัตถหุลัก ๆ ไดแ้สดงอยูใ่น

ตำรำงที ่7-1 ทัง้นี้ชอ่งมวล (ตัน) ตอ่ 1 ลกูบำศกเ์มตร (m3) ในตำรำงที ่7-1 เป็นกำรแสดงควำมถว่งจ ำเพำะไปดว้ย 

ตารางที ่7-1 มวลตอ่หนว่ยปรมิาตรของวัตถ ุ

ประเภทของวตัถุ มวล (ตนั) ต่อ 1 m3 ประเภทของวตัถุ มวล (ตนั) ต่อ 1 m3 

ตะกัว่

ทองแดง 

เหล็ก 

อลูมิเนียม 

คอนกรีต 

ดิน 

ทรำย 

ถ่ำนหิน (ผง) 

ถ่ำนหินเช้ือเพลิง
(Coke)

เหล็กหล่อ 

กรวด 

หินแกรนิต 

หินแอนดีไซต ์

หินบะซอลต ์

หินปูน (แข็ง) 

หินปูน (อ่อน) 

หินอ่อน

ไมโ้อ๊ค 

ไมส้นมทัสึ 
(Matsu)ไมส้นซึง ิ(Sugi)

หินกรวดมน 

หินไนส์ 

(TH)
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ในกำรค ำนวณปรมิำตรของวัตถ ุ หำกสำมำรถวัดขนำดของวัตถ ุ ค ำนวณปรมิำตรครำ่ว ๆ ดว้ยตำรำงนี้ แลว้น ำคำ่ตวั

เลขทีไ่ดค้ณูดว้ยควำมถว่งจ ำเพำะของวัตถนัุน้ ก็จะสำมำรถค ำนวณมวลของวัตถนัุน้ไดค้รำ่ว ๆ (ดตูำรำงที ่7-2) 

ตารางที ่7-2 สตูรค านวณปรมิาตรแบบยอ่ 

รูปทรงของวตัถุ 

ช่ือ 

ทรงส่ีเหลี่ยม 
มุมฉำก 

ทรงกระบอกสูง 

ทรงกระบอกเต้ีย

ทรงกลม 

ทรงกลมไม่สมบูรณ์ 

ทรงกรวย 

ทรงกรวยหวัตดั 

ทรงรี 

ทรงพีระมิด 
สำมเหลี่ยม 

ควำมสูง 

高さ 

รูปทรง 

สูตรค ำนวณปริมำตรแบบยอ่ 

แนวนอน 

แนวตั้ง 

เส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 

เส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 

ควำม
สูง 

ควำมสูง 

ควำม
สูง 

ควำม
หนำ 

เส้นผ่ำน 

ศูนยก์ลำง 

เส้นผ่ำน 

ศูนยก์ลำง 

เส้นผ่ำน 

ศูนย์กลำง 

เส้นผ่ำนศูนยก์ลำงหน้ำตัดด้ำนบน 

เสน้ผ่ำนศูนยก์ลำง
หนำ้ตัดดำ้นล่ำง 

ควำม
หนำ 

ควำมยำวแนวตั้ง

คว
ำม
ยำ
วแ
นว

นอ
น 

พืน้ที ่
ดำ้นกน้

ฐำนสำมเหลีย่ม
ของฐำนดำ้นล่ำง 

ควำมสงูของฐำน
ดำ้นล่ำง 

แนวตั้ง x แนวนอน x ควำมสูง

(เส้นผ่ำนศูนยก์ลำง)2 x ควำมสูง x 0.8 

(เส้นผ่ำนศูนยก์ลำง)2 x ควำมหนำ x 0.8 

(เส้นผ่ำนศูนยก์ลำง)3 x 0.53 

(ควำมสูง) 2 x (เส้นผ่ำนศูนยก์ลำง x 3 - ควำมสูง x 

2) x 0.53

[(เส้นผ่ำนศูนยก์ลำงหนำ้ตดัดำ้นล่ำง)2 + 

เส้นผ่ำนศูนยก์ลำงหนำ้ตดัดำ้นล่ำง x 

เส้นผ่ำนศูนยก์ลำงหนำ้ตดัดำ้นบน + 

(เส้นผ่ำนศูนยก์ลำงหนำ้ตดัดำ้นบน)2] x ควำมสูง x 0.3 

(เส้นผ่ำนศูนยก์ลำง)2 x ควำมสูง x 0.3 

แนวตั้ง x แนวนอน x

ควำมหนำ x 0.53 

พื้นที่ฐำนดำ้นล่ำง x ควำมสูง ÷ 3

(พื้นที่ฐำนดำ้นล่ำง = ฐำนสำมเหลี่ยม x
ควำมสูงของฐำนดำ้นล่ำง ÷ 2) 

ควำม
สูง 

ควำม
สูง 

(TH)
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7.2.2. จุดศนูยถ์ว่ง (คูม่อืหนา้ที ่117) 

วัตถทุัง้ปวงถกูกระท ำดว้ยแรงโนม้ถว่ง 

เมือ่พจิำรณำแบง่แยกวัตถอุอกเป็นชิน้เล็ก ๆ  แรงโนม้ถว่งก็จะกระท ำตอ่วัตถแุตล่ะสว่นทีถ่กูแบง่แยกออกไป ดังนัน้ จะ

เห็นไดว้ำ่แรงขนำนจ ำนวนมำก (แรงโนม้ถว่ง) กระท ำตอ่วัตถ ุ และหำกไดแ้รงผลรวมของแรงดังกลำ่วเหลำ่นี้จะ

เทยีบเทำ่กับแรงโนม้ถว่งทีก่ระท ำตอ่วตัถนัุน้ น่ันคอื มวลของวัตถ ุจดุกระท ำของแรงรวมนี้เรยีกวำ่จุดศนูยถ์ว่ง 

จุดศนูยถ์ว่งในวัตถหุนึง่ ๆ เป็นจุดทีค่งที ่ แมต้ ำแหน่งและวธิกีำรตัง้วำงของวัตถจุะเปลีย่นแปลงไปก็ตำม เมือ่กำร

เคลือ่นทีข่องวัตถ ุ(ไมพ่จิำรณำรวมไปถงึแรงหมนุของตัววัตถเุอง) ไดร้ับกำรควบคมุทำงกลศำสตร ์จะสำมำรถพจิำรณำ

ไดว้ำ่มวลรวมทัง้หมดของวัตถสุะสมอยูท่ีจุ่ดศนูยถ์ว่ง 

วธิหีาจุดศนูยถ์ว่ง 

7.2.3. ความเสถยีรของวัตถ ุ(น่ัง (suwari)) (คูม่อืหนา้ที ่117) 

ภาพที ่7-15 ความเสถยีรของวัตถ ุ

[เสถียร] [สมดุลไม่เสถียร] [เสถียร] 
[เสถียร] [ไม่เสถียร] 

(TH)
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7.3. การเคลือ่นไหวของวตัถ ุ(คูม่อืหนา้ที ่118) 

7.3.1. ความเร็วและความเร่ง (คูม่อืหนา้ที ่118) 

ปรมิาณทีแ่สดงระดับกำรเคลือ่นทีเ่ร็วหรอืชำ้ของวัตถเุรยีกวำ่ควำมเร็ว ซึง่แสดงคำ่ดว้ยระยะทำงทีว่ัตถเุคลือ่นทีไ่ดต้อ่

หน่วยเวลำ 

กรณีของกำรเคลือ่นทีแ่บบไมค่งที ่ กลำ่วคอื กรณีวัตถเุคลือ่นทีโ่ดยมกีำรเปลีย่นแปลงควำมเร็ว จะเรยีกปรมิำณที่

แสดงระดับของกำรเปลีย่นแปลงนัน้วำ่ควำมเร่ง 

7.3.2. ความเฉื่อย (คูม่อืหนา้ที ่119) 

โดยหลักเกณฑท์ั่วไปแลว้ หำ้มออกตวัหรอืหยดุอยำ่งกะทนัหัน แตห่ำกออกตวักะทันหนั ผูข้ับขีจ่ะถกูดงึเหวีย่งไป

ดำ้นหลัง และหำกหยดุกะทนัหันผูข้ับขีจ่ะถกูเหวีย่งลม้ไปทำงดำ้นหนำ้ 

ทัง้นี้เนื่องจำกวตัถมุคีณุสมบัตทิีจ่ะพยำยำมรักษำสถำนะกำรหยดุนิง่ตลอดไปในขณะทีก่ ำลังหยดุนิง่อยู่ และพยำยำม

รักษำกำรเคลือ่นทีต่อ่ไปในขณะทีก่ ำลังเคลือ่นทีอ่ยู่ ตรำบเทำ่ทีย่ังไมม่แีรงจำกภำยนอกมำกระท ำตอ่วัตถุ สิง่นี้เรยีกวำ่

ควำมเฉื่อย 

หำกกลำ่วในทำงตรงกันขำ้ม ก็คอื กำรจะขยับวัตถทุีก่ ำลังหยดุนิง่อยู ่หรอืกำรจะเปลีย่นควำมเร็วหรอืทศิทำงของวัตถุ

ทีก่ ำลังเคลือ่นทีอ่ยู ่จ ำเป็นตอ้งใชแ้รงจำกภำยนอก ยิง่กำรเปลีย่นแปลงควำมเร็วมมีำกเทำ่ใด และยิง่วตัถหุนักเทำ่ใด ก็

ยิง่จ ำเป็นตอ้งใชแ้รงมำกขึน้เทำ่นัน้ 

ดังนัน้ แรงเฉื่อยจะกระท ำตอ่เครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนในขณะทีว่ ิง่ โดยแรงเฉื่อยจะเพิม่ขึน้เมือ่ควำมเร็วเพิม่ขึน้ และ

แรงเฉื่อยจะเพิม่ขึน้ตำมสดัสว่นยกก ำลังสองของควำมเร็ว 

กำรเคลือ่นที่ดว้ยควำมเร็วคงที ่

กำรเคลือ่นที่ดว้ยควำมเร็วไม่คงที่ 

(TH)
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7.3.3. แรงหนศีนูยก์ลาง / แรงสูศ่นูยก์ลาง (คูม่อืหนา้ที ่120) 

หากจับปลำยดำ้นหนึง่ของเชอืกทีม่ัดลกูตุม้ไวแ้ละเหวีย่งเป็นวงกลม มอืจะถกูดงึไปในทศิทำงเดยีวกับทศิทำงของ

ลกูตุม้ หำกหมนุเหวีย่งลกูตุม้อยำ่งรวดเร็ว จะรูส้กึวำ่มอืถกูดงึอยำ่งแรง ในขัน้ตอนนี ้ หำกปลอ่ยมอืจำกเชอืก ลกูตุม้จะ

ลอยออกไปในทศิทำงตำมแนวเสน้สมัผัสวงกลมจำกต ำแหน่งในขณะทีป่ลอ่ยมอื และจะไมเ่คลือ่นทีเ่ป็นวงกลม 

ดังนัน้ในกำรทีจ่ะท ำใหว้ตัถเุคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมนัน้ จะตอ้งมแีรง ๆ หนึง่กระท ำตอ่วัตถ ุ(ในตวัอยำ่งขำ้งตน้ คอื แรงที่

มอืดงึลกูตุม้ผำ่นทำงเชอืก) แรงทีท่ ำใหว้ัตถนุี้เคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมเรยีกวำ่แรงสูศ่นูยก์ลำง และแรงทีม่ขีนำดเทำ่กันแตม่ี

ทศิทำงตรงกันขำ้มเรยีกวำ่แรงหนีศนูยก์ลำง 

ยกตัวอยำ่งเชน่ กรณีเครือ่งจกัรส ำหรับรือ้ถอนลงจำกพืน้ทีล่ำดชนัมำก หำกบังคับเลีย้วกะทันหัน แรงหนีศนูยก์ลำงจะ

เหวีย่งออกจำกจุดศนูยถ์ว่ง ท ำใหเ้ครือ่งถกูดงึออกไปดำ้นนอกอยำ่งแรง และเพิม่อันตรำยจำกกำรพลกิคว ำ่ใหส้งูขึน้

มำก 

ศูนยก์ลำง 
(มือ) 

วตัถุ 

(TH)
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7.3.4. ความเสยีดทาน (คูม่อืหนา้ที ่120) 

(1) ความเสยีดทานสถติและความเสยีดทานจลน์

เมือ่วัตถกัุบวตัถเุสยีดสกัีน จะเกดิกำรตำ้นทำนทีเ่รยีกวำ่แรงเสยีดทำน หำกวัตถวุำงอยูบ่นพืน้หรอืแผน่กระดำนและ

พยำยำมท ำใหเ้คลือ่นทีโ่ดยกำรผลักหรอืดงึ วัตถนัุน้จะไมเ่คลือ่นทีห่ำกผลักดว้ยแรงทีต่ ำ่กวำ่ขดีจ ำกัดหนึง่ แตจ่ะเริม่

เคลือ่นที่ห่ำกใชแ้รงทีเ่กนิกวำ่ขดีจ ำกัดดังกลำ่ว แรงเสยีดทำนทีต่ ่ำกวำ่ขดีจ ำกัดนี้เรยีกวำ่แรงเสยีดทำนสถติ และแรง

เสยีดทำนทีข่ดีจ ำกัดเรยีกวำ่แรงเสยีดทำนสถติสงูสดุ 

แรงเสยีดทำนจะสมัพันธกั์บแรงตัง้ฉำกและสภำพพืน้ผวิสมัผัส โดยไมเ่กีย่วพันกับขนำดของพืน้ผวิสมัผัส เมือ่วัตถลุืน่

ไถลและเคลือ่นทีไ่ปบนพืน้ก็เชน่กัน วัตถนัุน้หยดุลงเวน้แตจ่ะมกีำรใสแ่รงบำงอยำ่งใหต้ลอดเวลำ 

ทัง้นี้เนื่องจำกขณะทีก่ ำลังเคลือ่นทีก็่มแีรงเสยีดทำนอยู ่ซ ึง่เรยีกวำ่ควำมเสยีดทำนจลน ์(เรยีกอกีอยำ่งวำ่ควำมเสยีด

ทำนเคลือ่นที)่ โดยจะมคีำ่นอ้ยกวำ่แรงเสยีดทำนสถติสงูสดุ ในกำรยำ้ยบำ้น เมือ่เคลือ่นยำ้ยสมัภำระทีอ่ยูบ่นพืน้ดว้ย

กำรไถล ฯลฯ จะตอ้งใชแ้รงมำกกวำ่ทีส่มัภำระจะเริม่ขยบั แตห่ำกไดเ้ริม่ขยับตัวออกไปแลว้ ก็จะสำมำรถขยับให ้

เคลือ่นทีไ่ดค้อ่นขำ้งง่ำย ซึง่จะสงัเกตเห็นควำมแตกตำ่งนี้ได ้ดว้ยเหตนุี้เองจงึท ำใหเ้บรกอยูย่ำกในขณะทีก่ ำลังขับขีอ่ยู่ 

(แนน่อนวำ่มแีรงเฉื่อยรวมเขำ้ไปดว้ย) 

แรงเสยีดทานสถติสูงสุด F = μ x แรงในแนวตัง้ฉาก (W) 

(TH)
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7.4. ความรูเ้กีย่วกับไฟฟ้า (คูม่อืหนา้ที ่123) 

7.4.1. ความสมัพันธร์ะหวา่งแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความตา้นทาน (คูม่อืหนา้ที ่124) 

ส าหรับเรือ่งไฟฟ้ำนัน้ หำกควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำ R (โอหม์: Ω) ของวงจรไฟฟ้ำเทำ่กัน ยิง่แรงดันไฟฟ้ำ E (โวลต:์ V) 

มำกเทำ่ใด กระแสไฟฟ้ำ I (แอมป์: A) ก็จะยิง่มำกขึน้เทำ่นัน้ ยิง่ควำมตำ้นทำนมำกขึน้เทำ่ใด (ตัวอยำ่งเชน่ กรณีของ

สำยไฟฟ้ำทีย่ ิง่เสน้เล็กลง) กระแสไฟฟ้ำก็ยิง่ถกูจ ำกัดมำกขึน้เทำ่นัน้ ควำมสมัพันธน์ี้สำมำรถแสดงไดด้ว้ยสมกำรดังนี ้

กระแสไฟฟ้ำ I (𝐴) =
แรงดันไฟฟ้ำ E (V) 

ควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำ R (Ω)

7.4.2. อันตรายจากไฟฟ้า (คูม่อืหนา้ที ่124) 

ไฟฟ้าช็อต หมำยถงึ กำรทีส่ว่นหนึง่ของร่ำงกำยมนุษยส์มัผัสกับสว่นทีม่กีำรอัดประจแุลว้ไฟฟ้ำไหลเขำ้สูร่ำ่งกำย

มนุษย ์ซึง่มอีำกำรตัง้แตรู่ส้กึชำ กลำ้มเนื้อเกร็ง เสน้ประสำทเป็นอัมพำต จนกระทั่งถงึขัน้เสยีชวีติ ระดับดังกลำ่วนัน้จะ

แตกตำ่งกันตำมสภำพกำรช็อตของไฟฟ้ำ (บรเิวณชืน้แฉะ เหงือ่ออก เสน้ทำงกำรไหลผำ่นของกระแสไฟฟ้ำ ขนำดของ

กระแสไฟฟ้ำทีไ่หลผำ่น เวลำทีก่ระแสไฟฟ้ำไหลผำ่น ฯลฯ) แตโ่ดยทัว่ไปแลว้ กรณีทีไ่ฟฟ้ำกระแสตรงและกระแสสลบั

ไหลผำ่นร่ำงกำยมนุษย ์จะมอีำกำรดังแสดงในตำรำงที ่7-3 

ตารางที ่7-3 หน่วยปฏกิริยิา mA (มลิลแิอมแปร)์ เมือ่กระแสไฟฟ้าไหลผา่นรา่งกายมนุษย ์

หมายเหต)ุ 1mA คอื 1/1000A (แอมแปร)์ 

ความตา้นทานของรา่งกายมนษุยแ์บง่ออกเป็นความตา้นทานของผวิหนังและความตา้นทานภายในร่างกายมนุษย ์

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

เมือ่เหงือ่ออกหรอืเมือ่แขนขาและเสือ้ผา้เปียก ความตา้นทานภายในร่างกายมนุษยอ์ยูท่ีป่ระมาณ 500Ω 

ตัวอยา่งเชน่ หากถกูไฟฟ้าช็อตทีแ่รงดันไฟฟ้า 100V 

 สภาพทีแ่ขนขาเปียก

กระแสไฟฟ้ำ =
แรงดันไฟฟ้ำ

ควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำ
=

100

1,000
= 0.1 แอมแปร์ = 100mA 

 สภาพปกติ

กระแสไฟฟ้ำ =
100

10,000
= 0.01 แอมแปร์ = 10mA 

กรณีของกรณีแรกจะมอัีนตรายตอ่การเสยีชวีติจากไฟฟ้าช็อตสงูมาก 

ผลกระทบจำกไฟฟ้ำช็อต 
กระแสสลบั (AC) กระแสตรง (DC) 

1. รู้สึกแปล๊บเล็กนอ้ย

2. ช็อตจนเจ็บปวด
(แตยั่งสำมำรถเคลือ่นไหวกลำ้มเนื้อไดอ้ยำ่ง
อสิระ)

3. ช็อตจนเจ็บปวด
(กลำ้มเน้ือเกร็ง หำยใจล ำบำก)

4. อำจท ำให้เสียชีวิตไดใ้นชัว่ขณะ

ชำย ชำย หญิง หญิง 

หมำยเหต)ุ 1mA คือ 1/1000A (แอมแปร์) 

(TH)
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ตารางที ่7-4 ระยะหา่งจากสายสง่และกระจายไฟฟ้า 

เส้นทำง 
ส่งไฟฟ้ำ 

สำยกระจำยไ
ฟฟ้ำ

สำยส่ง 
ไฟฟ้ำ

แรงดนัส่งไฟฟ้ำ 
(V) 

ระยะห่ำงขั้นต ่ำ (ม.)

หนงัสือแจง้ของผูอ้  ำนวยกำร 
กองมำตรฐำนแรงงำน *

คา่เป้าหมายของบรษัิท 
พลังงานไฟฟ้า 

ไม่เกิน 100 / 200 1.0 หรือสูงกว่ำ 2.0 หรือสูงกว่ำ 

(หมำยเหตุ) * ประกำศฉบบัท่ี 759 ลงวนัที ่17 ธันวำคม ค.ศ. 1975 

** กรณีที่ป้องกนัดว้ยฉนวน จะไม่ถูกจ ำกดัตำมน้ี 
*** *** แสดง "ค่ำเป้ำหมำยของบริษทัพลงังำนไฟฟ้ำ" ในกรณีของ Tokyo Electric Power Company 

Holdings, Inc. หมวดหมู่และค่ำเป้ำหมำยน้ีจะแตกต่ำงกันไปตำมผูป้ระกอบกำรพลงังำนไฟฟ้ำแต่ละแห่ง

(สำยกระจำยไฟฟ้ำ) (สำยส่งไฟฟ้ำ) 

สำยส่งไฟฟ้ำ 

สำยดนิพำด 

บนอำกำศ 

สำยกระจำย 
ไฟฟ้ำแรงดนัสูง 

ปลอดภยั 

ปล
อด

ภยั
 

ปลอดภยั 

สำยดึง 
กระแส 

ไฟฟ้ำแร
งดนัสูง

หมอ้แปลงบน
เสำไฟฟ้ำ 

ฝ่ังบำ้นคน
อยู่อำศัย 

ฝ่ังถนน

สำยไฟฟ้ำแ
รงดนัต ่ำ

จ ำเป็นตอ้งระวัง
เพรำะเป็นสำยไฟ

แรงดันสงูขึน้ไป

จนถงึหมอ้แปลง 

สำยสง่ไฟฟ้ำสว่นใหญ่เป็นเสำ
โครงสรำ้งเหล็ก แต่ก็มกีรณีทีเ่ป็น
เสำไฟฟ้ำทั่วไปดว้ย จงึจ ำเป็นตอ้ง

ใชค้วำมระมัดระวัง 

ปลอดภยั 
ระยะห่ำง 

แรงดนัสูงพิเศษ 

ปลอดภยั 

ปล
อด

ภยั
 

ปล
อด

ภยั
 

(TH)
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7.4.3. การจัดการแบตเตอรี ่(คูม่อืหนา้ที ่127) 

แบตเตอรี ่คอื สิง่ทีส่ำมำรถเปลีย่นพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนเคมแีละเก็บสะสมไว ้(เรยีกวำ่อัดประจุ) และสง่ออกมำ

เป็นพลังงำนไฟฟ้ำไดต้ำมตอ้งกำร (เรยีกวำ่คำยประจ)ุ 

ขอ้ควรระวังในการจัดการแบตเตอรี ่มดีังตอ่ไปนี้ 

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

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

(3) อยา่เตมิน ้ากลัน่มากเกนิไป (จะรั่วไหลและความถว่งจ าเพาะจะเปลีย่นไป)

(4) ปรับระดับของเหลวในแบตเตอรีใ่หเ้ขา้กับแตล่ะชอ่ง

(5)อยา่ปลอ่ยกระแสไฟฟ้าทีไ่มส่มเหตสุมผล

(6) อยา่ใชง้านอยา่งหนักมอืเกนิไป

(7) ไมจ่ าเป็นตอ้งขนัย ้าขัว้ตอ่ใหแ้นน่เป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกันการเชือ่มตอ่ทีไ่มด่ี

(8) ระวังอยา่ใหไ้ฟฟ้าลัดวงจร (ไฟฟ้าช็อต) ดว้ยประแจ ฯลฯ

(9) วดัความถว่งจ าเพาะ หากมคีา่เทา่กับ 1.22 หรอืต า่กวา่ ใหช้ารจ์เตมิประจไุฟทันที

(10) วัดแรงดันไฟฟ้าดว้ยเครือ่งทดสอบแบตเตอรี่

หมายเหต)ุ เมือ่เตมิน ้ำกลัน่ : ใหส้วมแวน่ตำป้องกันและถงุมอืป้องกัน เนื่องจำกของเหลวในแบตเตอรีเ่ป็นกรดซลัฟิวรกิ

เจอืจำง หำกโดนผวิหนัง ใหล้ำ้งออกดว้ยน ้ำปรมิำณมำก ๆ หำกเขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน ้ำปรมิำณมำก ๆ และปรกึษำ

จักษุแพทย ์

ภาพที ่7-17 วธิอีา่นไฮโดรมเิตอร ์

7.4.4. การชารจ์แบตเตอรี ่(คูม่อืหนา้ที ่128) 

 ในขณะทีเ่ครือ่งยนตก์ ำลังท ำงำน จะมกีำรชำรจ์ไฟโดยเครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำแบบชำรจ์ไฟได ้ (เครือ่งก ำเนดิไฟฟ้ำสลบั

หรอืไดนำโม) แตอ่ำจมกีรณีทีป่ระจุไฟจำกแบตเตอรีไ่มส่ำมำรถชดเชยพลังงำนไฟฟ้ำทีใ่ชไ้ปไดอ้ยำ่งเพยีงพอ ทัง้นี้

ข ึน้อยูกั่บเงือ่นไขกำรใชเ้ครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนและแรงดันไฟฟ้ำทีตั่ง้คำ่ไวใ้นตัวคมุคำ่แรงเคลือ่นไฟฟ้ำ ในกรณีเชน่นี้ 

จ ำเป็นตอ้งท ำกำรชำรจ์ไฟเพิม่ เพรำะอำยกุำรใชง้ำนแบตเตอรีจ่ะสัน้ลงหำกใชง้ำนตอ่ไปทัง้ ๆ อยำ่งนัน้ 

หมำยเหต)ุ กำรชำรจ์แบตเตอรี ่: แกส๊ไฮโดรเจน (H2) และแกส๊ออกซเิจน (O2) จะเกดิขึน้ในระหวำ่งกำรชำรจ์ไฟ 

ดังนัน้จงึตอ้งด ำเนนิกำรในสถำนทีท่ีม่กีำรหมนุเวยีนอำกำศสะดวกและหำ้มใชไ้ฟ 

ระดบัของสายตา 

ลูกบอลยาง 

ไฮโดรมเิตอร ์

น ้ายาอิเล็กโทรไลต ์

ท่อภายนอก 

ท่อดูดน ้า

(TH)
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8. ประเภทงานโครงสรา้งและวธิกีารรือ้ถอน

8.1. ประเภทและโครงสรา้งของงานโครงสรา้ง (คูม่อืหนา้ที ่129) 

8.1.1. โครงสรา้งไม ้(โครงสรา้ง W) (moku kozo (W zo)) (คูม่อืหนา้ที ่129) 

เป็นโครงสรำ้งทีใ่ชวั้สดุไมเ้ป็นสว่นประกอบโครงสรำ้งหลักของสิง่กอ่สรำ้ง และชิน้งำนอืน่ ๆ (ตอ่ไปนี้จะเรยีกวำ่ 

"สิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ") 

1) ลักษณะเดน่

(1) ขอ้ดี

(1) ความแข็งแรงจ าเพาะ (ความแข็งแรง / ความถว่งจ าเพาะ) มสีงู โดยสามารถสรา้งอาคาร 2-3 ชัน้ได ้

(2) มชีอ่งวา่งมาก คณุสมบัตเิป็นฉนวนกันความรอ้นจงึสงู

(3) มคีวามทนทานในสภาพแหง้ และส าหรับบา้นทีพ่ักอาศัย จะมอีายุการใชง้านตัง้แต ่30 ปีขึน้ไป

(4) โดยท่ัวไปมรีาคาถกู

(2) ขอ้เสยี

(1) ไวไฟและเสีย่งต่อการเกดิเพลงิไหม ้

(2) ผพุังไดง้่ายในสภาพความชืน้สงู

(3) แมลงขึน้ง่าย เชน่ ปลวก ฯลฯ

(4) เสยีรูปทรงไดง้่ายเมือ่ดดูซับน ้า

2) รูปร่างโครงสรา้งหลัก

(1) โครงสรา้งเฟรม

ภาพที ่8-1 ตัวอยา่งโครงสรา้งเฟรมหลักประเภทไม ้

(2) โครงสรา้งประกบแผน่ผนัง

ภาพที ่8-2 ตัวอยา่งโครงสรา้งไมป้ระกบแผน่ผนัง 

(TH)
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8.1.2. โครงสรา้งเหล็ก (โครงสรา้ง S) (tekkotsu kozo (S zo)) (คูม่อืหนา้ที ่131) 

เป็นโครงสรำ้งทีใ่ชโ้ครงเหล็กเป็นสว่นประกอบโครงสรำ้งหลักของสิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ โครงเหล็กมโีครงเหล็กเบำทีม่ี

ควำมหนำนอ้ยกวำ่ 6 มลิลเิมตร ซึง่ใชส้ ำหรับสิง่กอ่สรำ้งขนำดเล็ก และโครงเหล็กหนักส ำหรับสิง่กอ่สรำ้งขนำดใหญ ่

1) ลักษณะเดน่

(1) ขอ้ดี

(1) วัสดสุม ่าเสมอและความสามารถในการแปรรูปดี

(2) มรีะดับความแข็งแรงสงู มคีวามเหนยีว สามารถใชส้รา้งสิง่กอ่สรา้ง ฯลฯ ทีท่นตอ่แผน่ดนิไหว มพีืน้ทีข่นาดใหญ่

เป็นอาคารสงูระฟ้า ฯลฯ 

(3) สามารถลดระยะเวลาการกอ่สรา้งไดด้ว้ยการแปรรูปทีโ่รงงานและน ามาประกอบทีไ่ซตก์อ่สรา้ง

(2) ขอ้เสยี

(1) ไมท่นเพลงิไหม ้เนื่องจากความแข็งแรงจะลดลงเป็นอยา่งมากตัง้แตป่ระมาณ 300-500°C

(2) กัดกร่อนดว้ยสนมิไดง่้ายเมือ่อยูใ่ตน้ ้าหรอืในบรเิวณทีม่คีวามชืน้สงู

(3) มกีารขยายตวัและการหดตัวมากเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิจงึเกดิการผดิรูปไดง่้าย

2) รูปรา่งโครงสรา้งหลัก

(1) โครงสรา้งแบบ Rahmen

ภาพที ่8-3 ตัวอยา่งโครงสรา้งแบบ Rahmen ทีเ่ป็นโครงสรา้งเหล็ก 

(2) โครงถักเหล็ก (Truss)

ภาพที ่8-4 ตัวอยา่งโครงสรา้งเหล็กถัก 

(TH)
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8.1.3. โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก (โครงสรา้ง RC) (tekkin conkurito kozo (RC zo)) (คูม่อืหนา้ที ่134) 

เป็นโครงสรำ้งทีใ่ชค้อนกรตีเสรมิเหล็กเป็นสว่นประกอบโครงสรำ้งหลักของสิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ สำมำรถสรำ้งสว่นประกอบ

โครงสรำ้งทีม่คีวำมแข็งแรงโดยรวมสงูดว้ยกำรประกอบกันระหวำ่งคอนกรตีทีม่คีวำมแข็งแรงตอ่กำรบบีอัดสงู แตค่วำม

แข็งแรงตอ่กำรดงึต ่ำ (ประมำณ 1 ใน 10 ของควำมแข็งแรงต่อกำรบบีอัด) และเหล็กเสน้ทีม่คีุณสมบัตติรงกันขำ้ม 

1) ลักษณะเดน่

(1) ขอ้ดี

(1) มรีะดับความแข็งแรงสงู จงึทนต่อแผน่ดนิไหวไดส้งู สามารถสรา้งสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญไ่ด ้ฯลฯ

(2) สามารถน ามาสรา้งสิง่กอ่สรา้งทนไฟได ้ฯลฯ เนื่องจากเผาไหมไ้ดย้าก

(3) ระดับความอสิระดา้นรูปร่างของงานโครงสรา้งอยูใ่นระดับสงู

(4) เนื่องจำกควำมเป็นดำ่งของปนูซเีมนตช์ว่ยป้องกันกำรเกดิสนมิของเหล็กเสน้ทีใ่ชเ้ป็นโครงในกำรท ำคอนกรตีเสรมิเหล็ก

จงึท ำใหส้ิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ มอีำยุกำรใชง้ำนนำน 

(2) ขอ้เสยี

(1) หำกคอนกรตีหดตัวและเกดิรอยแตกรำ้ว เหล็กเสน้ทีใ่ชเ้ป็นโครงในกำรท ำคอนกรตีเสรมิเหล็กจะสกึหรอ และระดับควำม

แข็งแรงของสว่นประกอบโครงสรำ้งจะลดลง 

(2) ไมเ่หมำะส ำหรับสว่นประกอบโครงสรำ้งทีม่รีะยะชว่งยำว เนื่องจำกมวลของวัสดมุคีวำมหนัก (ประมำณ 2.3 ตัน/ตร.ม.) จงึ

ท ำใหม้วลของสว่นประกอบโครงสรำ้งและสิง่กอ่สรำ้งโดยรวมมคีวำมหนักไปดว้ย อย่ำงไรก็ตำม จะกลำยขอ้ดสี ำหรับกรณีที่

ใชกั้บตัวเขือ่น ฯลฯ 

2) วัสดุ

(1) เหล็กเสน้

(2) ปนูซเีมนต์

(3) วัสดผุสมคอนกรตี

(4) วัสดทุีเ่ป็นสารผสมเพิม่

3) รูปร่างโครงสรา้งหลัก

(1) โครงสรา้งแบบ Rahmen

ภาพที ่8-5 ตัวอยา่งโครงสรา้งแบบ Rahmen ทีเ่ป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

(2) โครงสรา้งแบบผนัง

ภาพที ่8-6 ตัวอยา่งโครงสรา้งแบบผนังคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

(TH)
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8.1.4. โครงสรา้งเหล็กและคอนกรตีเสรมิเหล็ก (โครงสรา้ง SRC) (tekkotsu tekkin konkurito kozo(SRC zo)) 

(คูม่อืหนา้ที ่134) 

เป็นโครงสรำ้งทีใ่ชโ้ครงเหล็กและคอนกรตีเสรมิเหล็กเป็นสว่นประกอบโครงสรำ้งหลักของสิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ 

เหล็กเสน้จะประกอบรอบโครงเหล็ก และคอนกรตีจะถกูอัดป้อนเขำ้ไปภำยใน 

มคีวำมทนทำนสงูมำก เนื่องจำกมทีัง้ขอ้ดขีองโครงสรำ้งเหล็กและขอ้สขีองโครงสรำ้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก เหมำะ

ส ำหรับสิง่กอ่สรำ้งขนำดใหญ ่ฯลฯ 

ปัจจุบัน โครงสรำ้ง CFT (Concrete Filled Steel Tube) ทีอั่ดคอนกรตีเขำ้ไปในทอ่เหล็กไมใ่ชเ่รือ่งแปลกแลว้

ภาพที ่8-7 ตัวอยา่งโครงสรา้งแบบ Rahmen ทีเ่ป็นโครงเหล็กและคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

(TH)
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8.2. วธิกีารรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้ง (คูม่อืหนา้ที ่137) 

8.2.1. วธิกีารรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นไม ้ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่137) 

วธิกีารรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นไม ้ฯลฯ มวีธิกีำรท ำงำนดว้ยมอื วธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจกัร และวธิกีำรท ำงำนดว้ยมอื

ผสมเครือ่งจักรควบคมุกัน 

1) วธิกีำรท ำงำนดว้ยมอื

เป็นวธิกีำรทีช่ำ่งรือ้ถอนท ำกำรรือ้ถอนทัง้หมด ทัง้อปุกรณ์งำนระบบอำคำร วัสดตุกแตง่ภำยใน วัสดมุงุหลังคำ และ

โครงสรำ้งหลัก ฯลฯ ดว้ยกำรท ำงำนดว้ยมอื โดยใชเ้ครือ่งมอืชำ่ง เชน่ ชะแลง คอ้น ฯลฯ ซึง่เป็นวธิกีำรรือ้ถอนที่

แพร่หลำยทัว่ไปในสมยักอ่นสงครำมแปซฟิิก และสว่นประกอบโครงสรำ้งทีถ่กูรือ้ถอนมักสำมำรถน ำกลับมำใชซ้ ้ำได ้

เป็นสว่นใหญ ่ในกำรยำ้ยสิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ จะใชว้ธิกีำรท ำงำนดว้ยมอือยำ่งเดยีวเทำ่นัน้ 

เนื่องจำกวธิกีำรท ำงำนดว้ยมอืเป็นวธิกีำรทีเ่หมำะทีส่ดุส ำหรับกำรท ำงำนแยกวัสดไุดอ้ยำ่งถกูตอ้งแมน่ย ำ 

ขัน้ตอนทั่วไปส ำหรับกำรรือ้ถอนบำ้นไม ้มดีังแสดงตอ่ไปนี ้(ดภูำพที ่8-9) 

ภาพที ่8-9 ตัวอยา่งวธิกีารรือ้ถอนและคัดแยกดว้ยการท างานดว้ยมอื 

2) วธิกีารท างานดว้ยเครือ่งจกัร

เป็นวธิกีำรทีร่ือ้ถอนทัง้หมด ทัง้อปุกรณ์งำนระบบอำคำร วสัดตุกแตง่ภำยใน วัสดมุงุหลงัคำ และโครงสรำ้งหลัก ฯลฯ

ดว้ยก ำลังของเครือ่งจักรเป็นหลัก โดยเปลีย่นจำกอปุกรณต์อ่พ่วงของรถขดุบุง้กีล๋ำกหรอืบุง้กีม๋ำเป็นหวัจับ 

อยำ่งไรก็ตำม กำรท ำงำนโดยใชเ้ฉพำะวธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจักรเทำ่นัน้ท ำใหก้ำรรไีซเคลิผลติภณัฑท์ีเ่ป็นผล

พลอยไดก้ลำยเป็นเรือ่งยำก ดังนัน้โดยหลักเกณฑท์ัว่ไปแลว้ กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรรไีซเคลิวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งกับงำน

กอ่สรำ้ง ฯลฯ (กฎหมำยรไีซเคลิกำรกอ่สรำ้ง) จงึไดร้ะบหุำ้มไว ้

แตก่ำรรือ้ถอนคอนกรตีฐำนรำก ฯลฯ ดว้ยหวัจับเป็นกำรใชน้อกเหนือจำกหนำ้ทีก่ำรใชง้ำน จงึใหใ้ชห้ัวบดคอนกรตี 
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ดว้ยมือผสมเครื่องจักรร่วมกัน 
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3) วธิกีารท างานดว้ยมอืผสมเครือ่งจักรควบคูกั่น

งานรือ้ถอนตำมปกตจิะด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรท ำงำนดว้ยมอืและวธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจกัรควบคูกั่น ตำมกฎหมำยรี

ไซเคลิ กำรรือ้ถอดอปุกรณ์เครือ่งมอืและวัสดตุกแตง่ภำยใน รวมทัง้กำรรือ้ถอดวัสดมุงุหลังคำ ตอ้งด ำเนนิกำรดว้ยวธิกีำร

ท ำงำนดว้ยมอืเทำ่นัน้ และอนญุำตใหใ้ชว้ธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจักรควบคูไ่ดใ้นกำรรือ้ถอนโครงสรำ้งหลักและฐำนรำก 

อยำ่งไรก็ตำม กรณีทีม่คีวำมยำกเนื่องจำกโครงสรำ้งของสิง่กอ่สรำ้ง หรอืเทคนคิกำรรือ้ถอนอืน่ ๆ ถอืเป็นขอ้ยกเวน้

และสำมำรถใชว้ธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจักรควบคูใ่นกำรรือ้ถอดอปุกรณ์เครือ่งมอืและวัสดตุกแตง่ภำยใน รวมทัง้กำรรือ้

ถอดวัสดมุงุหลังคำดว้ย (ดภูำพที ่8-10) 

ภาพที ่8-10 ตวัอยา่งวธิกีารรือ้ถอนและคัดแยกดว้ยวธิกีารท างานดว้ยมอืผสมเครือ่งจักรควบคูกั่น 
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ตรวจสอบยนืยันการ
ขนยา้ยวัตถุทีเ่หลอื
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เครือ่งจักรร่วมกัน 

ข
น
ย
า้ย
เค
รือ่
ง
จั
ก
รก
ล
ห
นั
ก
อ
อ
ก
 

(7
) 
ข
น
ย
ำ้ย
เค
รือ่
ง
จั
ก
รก
ล
ห
นั
ก
เข
ำ้แ
ล
ะ

ต
ดิ
ต
ัง้ 

(TH)



102 

8.2.2. วธิกีารรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นโครงสรา้งเหล็ก (คูม่อืหนา้ที ่138) 

วธิกีำรรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งโครงสรำ้งเหล็ก ฯลฯ มวีธิกีำรท ำงำนดว้ยมอื วธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจักร และวธิกีำรท ำงำน

ดว้ยมอืผสมเครือ่งจักรควบคมุกัน ในกำรท ำงำนรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งโครงสรำ้งเหล็ก ฯลฯ ทีม่คีวำมสงูตัง้แต ่5 เมตรขึน้ไป

ตอ้งมกีำรแตง่ตัง้หวัหนำ้งำนและมกีำรสัง่งำนโดยตรง 

1) วธิกีำรท ำงำนดว้ยมอื

เป็นวธิกีำรทีช่ำ่งรือ้ถอนท ำกำรรือ้ถอนทัง้หมด ทัง้อปุกรณ์งำนระบบอำคำร วัสดตุกแตง่ภำยใน วัสดมุงุหลังคำ และ

โครงสรำ้งหลัก ฯลฯ ดว้ยกำรท ำงำนดว้ยมอื โดยใชเ้ครือ่งมอืชำ่ง เชน่ เครือ่งตัดดว้ยแกส๊ ชะแลง คอ้น ฯลฯ กรณนี ำ

สว่นประกอบโครงสรำ้งทีเ่ป็นโครงเหล็กกลับมำใชซ้ ำ้ สว่นใหญจ่ะใชว้ธิกีำรท ำงำนดว้ยมอื 

แตแ่มใ้นกรณีนี้ หำกรือ้ถอนสว่นประกอบโครงสรำ้งทีม่มีวลมำก จ ำเป็นตอ้งท ำกำรจับยกชัว่ครำวไวก้อ่นดว้ยป้ันจั่น

แบบเคลือ่นที ่ฯลฯ เพือ่ควำมปลอดภัย 

2) วธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจกัร

เป็นวธิกีำรทีร่ือ้ถอนทัง้หมด ทัง้อปุกรณ์งำนระบบอำคำร วสัดตุกแตง่ภำยใน วัสดมุงุหลงัคำ และโครงสรำ้งหลัก ฯลฯ 

ดว้ยก ำลังของเครือ่งจักรเป็นหลัก โดยเปลีย่นจำกบุง้กีข๋องรถขดุบุง้กีล๋ำกหรอืบุง้กีม๋ำเป็นหัวตัดเหล็ก 

แตก่ำรกอ่สรำ้งโดยวธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจักรเพยีงอยำ่งเดยีว โดยหลักเกณฑท์ัว่ไปแลว้ กฎหมำยรไีซเคลิกำร

กอ่สรำ้งไดก้ ำหนดหำ้มไวเ้ชน่เดยีวกับกรณีโครงสรำ้งไม ้

3) วธิกีำรท ำงำนดว้ยมอืผสมเครือ่งจักรควบคูกั่น

งำนรือ้ถอนตำมปกตจิะด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรท ำงำนดว้ยมอืและวธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจกัรควบคูกั่น ขอ้ก ำหนดของ

กฎหมำยรไีซเคลิกำรกอ่สรำ้งเหมอืนกันกรณีสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นไม ้ฯลฯ 

1) ขณะรือ้ถอนสว่นประกอบโครงสรำ้งทีม่มีวลมำก จ ำเป็นตอ้งท ำกำรแขวนไวช้ัว่ครำวไวก้อ่นดว้ยป้ันจัน่แบบ

เคลือ่นที ่ฯลฯ เพือ่ควำมปลอดภัย 

ภาพที ่8-11 ตวัอยา่งวธิกีารรือ้ถอนและคัดแยกดว้ยการท างานดว้ยเครือ่งจักร 
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8.2.3. วธิกีารรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก (คูม่อืหนา้ที ่139) 

วธิกีารรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ฯลฯ มดีังแสดงตอ่ไปนี ้

ในกำรท ำงำนรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก ฯลฯ ทีม่คีวำมสงูตัง้แต ่ 5 เมตรขึน้ไปตอ้งมกีำรแตง่ตัง้หัวหนำ้

งำนและมกีำรสัง่งำนโดยตรง 

1) วธิกีำรบดกระแทก

(1) วธิกีำรใชเ้บรกเกอร์

เป็นวธิกีำรรือ้ถอนทีใ่ชก้ ำลังบดกระแทกของไฮดรอลกิเทำ่นัน้ โดยเปลีย่นบุง้กีข๋องรถขดุบุง้กีล๋ำกเป็นชดุเบรกเกอร์

ขนำดใหญ ่นอกจำกนี้ยังมเีบรกเกอรม์อืแบบทีใ่ชม้อืถอือกีดว้ย 

แมปั้จจุบันก็ยังนยิมใชเ้บรกเกอรข์นำดใหญใ่นกำรรือ้ถอนคอนกรตีหลำ และเบรกเกอรม์อืในกำรรือ้ถอนสว่นประกอบ

โครงสรำ้งหรอืชิน้สว่นขนำดเล็กอยำ่งแพรห่ลำย อยำ่งไรก็ตำม จะมเีสยีงและกำรสัน่สะเทอืนเกดิขึน้ไดง่้ำย จงึ

จ ำเป็นตอ้งมมีำตรกำรรับมอืส ำหรับกำรท ำงำนในเขตเมอืง 

เรือ่งทีต่อ้งระมดัระวังมำกทีส่ดุในกำรด ำเนนิกำรดว้ยวธิกีำรใชเ้บรกเกอร ์มดีังแสดงตอ่ไปนี้ 

(1) ตดิตัง้ชดุเบรกเกอรท์ีม่เีหมำะสมกับบมู อำรม์ โครง และตัวเครือ่งตำมขอ้มลูจ ำเพำะ เชน่ น ้ำหนัก ฯลฯ

(2) กำรตดิตัง้หรอืถอดชดุเบรกเกอรจ์ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรภำยใตค้ ำสัง่ของผูค้วบคมุงำนทีม่ปีระสบกำรณ์

(3) ด ำเนนิกำรบ ำรุงรักษำและตรวจสอบอยำ่งเคร่งครัด

(4) ส ำหรับเครือ่งแบบไฮดรอลกิ ใหร้ะวังน ้ำมันรั่วจำกสำย (housu) เนื่องจำกแรงดันน ้ำมันไฮดรอลกิสงู

(5) จ ำเป็นตอ้งใชด้อกเจำะทีม่รีูปรำ่งเหมำะสมกับกำรใชง้ำน

(2) วธิกีำรแบบลกูเหล็ก

วธิกีำรรือ้ถอนทีแ่ขวนลกูเหล็กน ้ำหนักประมำณ 1 ตนัดว้ยป้ันจั่นขนำดใหญ ่ เชน่ ป้ันจัน่ตนีตะขำบ ฯลฯ และใชเ้ป็น

ลกูตุม้ชนกระแทกกับวัตถเุป้ำหมำย เป็นวธิกีำรแบบดัง้เดมิ แตม่กี ำลังกำรท ำลำยสงู ปัจจุบันมกีำรใชเ้ฉพำะในกรณี

พเิศษบำงกรณีเทำ่นัน้ เนื่องจำกกอ่ใหเ้กดิเสยีงรบกวนและแรงสัน่ทะเทอืนมำก 

(TH)
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2) วธิกีารบด

(1) วธิกีารบด

เป็นวธิกีำรรือ้ถอนทีใ่ชก้ำรบดดว้ยแรงดันไฮดรอลกิ โดยเปลีย่นบุง้กีข๋องรถขดุบุง้กีล๋ำกเป็นหวับดไฮดรอลกิ

ปัจจุบันยังมเีครือ่งจักรรือ้ถอนโดยเฉพำะอกีดว้ย เป็นวธิกีำรทีใ่ชก้ันมำกทีส่ดุในปัจจุบัน เน่ืองจำกแมก้อ่ใหเ้กดิฝุ่ น 

แตไ่มค่อ่ยสรำ้งเสยีงรบกวนและกำรสัน่สะเทอืนใหเ้กดิขึน้ อกีทัง้ยังมปีระสทิธภิำพกำรท ำงำนทีส่งูอกีดว้ย 

โดยพืน้ฐำนแลว้ขัน้ตอนกำรท ำงำนของเครือ่งบดนัน้ จะเหมอืนกบัภำพที ่8-11 แต ่(1) และ (2) จะเป็นงำนทีม่ี

เฉพำะส ำหรับเครือ่งบด 

(1) โดยหลกัเกณฑท์ั่วไปแลว้ จะรือ้ถอนตำมล ำดับคำน แผน่พืน้ (surabu) ผนัง และเสำจำกชัน้บนลงมำหำชัน้

ลำ่งทลีะ 2-3 ชว่งเสำ และใชเ้ครือ่งบดละเอยีดบดยอ่ยใหม้ขีนำดเลก็ลง แยกเหลก็เสน้และคอนกรตีออกจำกกนั

แลว้ขนออกไป 

(2) โดยภำพรวมแลว้ จะรือ้ถอนบรเิวณรอบ ๆ ชว่งเสำภำยในกอ่น และรือ้ถอนผนังภำยนอกเป็นล ำดับสดุทำ้ย

กำรคงผนังภำยนอกเหลอืไวท้ ำใหส้ำมำรถจ ำกดัเสยีงรบกวนและกำรปลวิกระจำยของกองคอนกรตีออกไปดำ้น

นอกได ้ฯลฯ ในระหวำ่งกำรท ำงำน 

มวีธิกีำรรือ้ถอนจำกชัน้บนทีจ่ะยกเครือ่งบดขึน้ไปยังสว่นชัน้บนของสิง่กอ่สรำ้งโดยใชปั้้นจ่ันแลว้รือ้ถอนจำก

ดำดฟ้ำลงมำตำมล ำดับ และวธิกีำรรือ้ถอนจำกพืน้ดนิทีจ่ะตดิตัง้เครือ่งบดขนำดใหญไ่วท้ีพ่ืน้ดนิและรือ้ถอนทกุ

อยำ่งจำกพืน้ดนิ ขัน้ตอนกำรท ำงำนในกำรรือ้ถอนจำกชัน้บน มดีังแสดงตอ่ไปน้ี 

(1) กรณีไมส่ำมำรถหำกองคอนกรตีทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรสรำ้งสโลปเพือ่รือ้ถอนหอ้งทีอ่ยูบ่นสดุ ฯลฯ ใหร้ือ้ถอน

แผน่พืน้ (surabu) ชัน้ดำดฟ้ำกอ่นดว้ยเบรกเกอรม์อื และยกเครือ่งบดขึน้ไปทีช่ัน้ดำ้นลำ่งของดำดฟ้ำโดยตรง 

(2) รือ้ถอนทลีะชัน้จำกดำดฟ้ำลงสูช่ัน้ลำ่ง

(3) ในงำนรือ้ถอนชัน้ที ่1 จะรือ้ออกจำกสว่นตรงกลำงกอ่น และรือ้ถอนผนังภำยนอกเป็นล ำดับสดุทำ้ย

(4) หลังจำกรือ้ถอนชัน้ที ่1 เสร็จแลว้ ใหร้ือ้ถอนพืน้และคำนของชัน้ลำ่งออกบำงสว่น สรำ้งชอ่งเปิด และสรำ้ง

สโลปดว้ยกองคอนกรตี แลว้น ำเครือ่งบดลงไปยังชัน้ลำ่ง 

(5) รวบรวมซำกและกองคอนกรตีกองไวท้ีช่ัน้ที ่1 โดยใชช้อ่งชัว่ครำว (dame ana) ทีเ่ปิดเอำไวห้รอืใชป้ลอ่ง

ลฟิต ์

แมค้วำมสำมำรถในกำรยกของป้ันจั่นและควำมยำวบมูของเครือ่งบดขนำดใหญจ่ะถกูจ ำกดัไว ้ แตปั่จจุบัน

สำมำรถรองรับกำรรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งไดถ้งึประมำณ 10 ชัน้ ส ำหรับกำรรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นอำคำรซึง่สงูกวำ่

นัน้หรอืตกึระฟ้ำ ฯลฯ จะเลอืกใชว้ธิกีำรรือ้ถอนอืน่ 

(TH)
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8.3. วธิกีารรือ้ถอนงานวศิวกรรมโยธา ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่144) 

8.3.1. วธิกีารรือ้ถอนสะพาน (คูม่อืหนา้ที ่144) 

1) วธิกีารรือ้ถอนโครงสรา้งสว่นลา่ง (ตอมอ่สะพาน)

ปกตแิลว้โครงสรา้งสว่นลา่งของสะพานมักเป็นคอนกรตีหลาทีส่รา้งจากคอนกรตีลว้นหรอืคอนกรตีเสรมิเหล็ก

การรือ้ถอนจะด าเนนิการโดยใชว้ธิกีารใชเ้บรกเกอรห์รอืวธิกีารจดุระเบดิ (happa) ใหใ้ชว้ธิกีรใชเ้ลือ่ยลวด 

วธิกีารใชคั้ตเตอร ์ วธิกีารเจาะคอรงิ หรอืวธิกีารใชส้ารบดท าลายแบบไรแ้รงระเบดิ (Non-Explosive Demolition 

Agent) ฯลฯ ร่วมกันแลว้แตก่รณ ี

2) วธิกีารรือ้ถอนโครงสรา้งสว่นบน (คานสะพาน)

ปกตแิลว้โครงสรำ้งสว่นบนของสะพำนมักเป็นโครงสรำ้งคอนกรตีเสรมิเหล็กหรอืโครงสรำ้งเหล็ก กำรรือ้ถอนจะ

ด ำเนนิกำรโดยใชว้ธิกีำรใชเ้บรกเกอร ์วธิกีำรบดท ำลำย หรอืวธิกีำรใชเ้ครือ่งตัดเหล็ก ใหใ้ชว้ธิใีชเ้ลือ่ยลวด วธิกีำรใชคั้ต

เตอร ์วธิกีำรเจำะคอรงิ ฯลฯ รว่มกันแลว้แตก่รณ ีในกรณีพเิศษอำจรือ้ถอนดว้ยกำรจุดระเบดิ (happa) รว่มดว้ย 

ในระยะหลังมำนีม้ตีัวอยำ่งงำนรือ้ถอนเป็นจ ำนวนมำกทีใ่ชคั้ตเตอรห์รอืเลือ่ยลวดตัดใหม้ขีนำดทีเ่หมำะสมแลว้รือ้

ถอนโดยใชป้ั้นจั่นขนำดใหญ ่เนื่องจำกเหตผุลในกำรรักษำสิง่แวดลอ้ม 

8.3.2. วธิกีารรือ้ถอนปลอ่งไฟ (คูม่อืหนา้ที ่144) 

1) วธิกีารท างานดว้ยมอื

2) วธิกีารบด

3) วธิกีารท าใหพ้ลกิลม้

8.3.3. วธิกีารรือ้ถอนก าแพงกันดนิ แนวป้องกันชายฝ่ัง ก าแพงกันคลืน่ ตัวเขือ่น ฯลฯ (คูม่อืหนา้ที ่145) 

1) วธิกีารใชเ้บรกเกอร์

หากสามำรถใชเ้บรกเกอรข์นำดใหญไ่ด ้มักจะรือ้ถอนดว้ยเบรกเกอรข์นำดใหญ ่แตห่ำกไมส่ำมำรถใชเ้บรกเกอรข์นำด

ใหญไ่ด ้ ก็จะรือ้ถอนดว้ยเบรกเกอรม์อื ในกำรบดท ำลำยเบือ้งตน้ อำจใชเ้ลือ่ยลวด คัตเตอร ์หรอืสำรบดท ำลำยแบบไร ้

แรงระเบดิ (Non-Explosive Demolition Agent) 

2) วธิกีำรจุดระเบดิ (happa)

(TH)
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8.3.4. วธิกีารรือ้ถอนผวิถนน (คูม่อืหนา้ที ่145) 

1) ประเภทของผวิถนน

(1) ผวิถนนลาดยาง

(2) ผวิถนนคอนกรตี

(3) ผวิถนนปอูฐิ

2) วธิกีารรือ้ถอนผวิถนน

(1) วธิกีำรรือ้ผวิถนนลำดยำง

น ำวธิกีำรของเบรกเกอรข์นำดใหญห่รอืวธิกีำรของเบรกเกอรม์อืมำใชกั้บกำรรือ้ชัน้ผวิและชัน้ฐำนของถนน หรอืใชเ้ครือ่ง

บดส ำหรับรือ้ถอนผวิถนน เครือ่งบดนี้เป็นตน้แบบของเครือ่งบดทีใ่ชส้ ำหรับกำรรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ 

นอกจำกนี้ยังมเีครือ่งตัดโดยเฉพำะส ำหรับกำรตัดเพือ่เปลีย่นชัน้ผวิ 

(2) วธิกีำรรือ้ถอนผวิถนนคอนกรตี

วธิกีำรรือ้ผวิถนนคอนกรตี ไดแ้ก ่วธิกีำรใชเ้บรกเกอรข์นำดใหญ ่วธิกีำรใชเ้บรกเกอรม์อื วธิกีำรใชคั้ตเตอร ์วธิกีำรเจำะคอ

รงิ ฯลฯ โดยจะด ำเนนิกำรโดยใชว้ธิกีำรรือ้ถอนเหลำ่นี้ประกอบกันตำมแตส่ถำนกำรณ์ 

(3) วธิกีำรรือ้ถอนผวิถนน

ไมม่วีธิกีำรตำยตัวส ำหรับกำรรือ้ถอนผวิถนนปอูฐิ แตม่วีธิกีำรใชเ้บรกเกอรข์นำดใหญ ่ วธิกีำรใชเ้บรกเกอรม์อื ฯลฯ 

สำมำรถท ำงำนดว้ยมอืไดโ้ดยใชอ้เีตอ้ ฯลฯ 

8.3.5. วธิกีารรือ้ถอนหนิธรรมชาต ิ(คูม่อืหนา้ที ่147) 

อาจเจอหนิธรรมชำตใินใตด้นิปรำกฏในงำนกอ่สรำ้งในระหวำ่งงำนรือ้ถอน กรณีทีห่นิธรรมชำตมิขีนำดใหญ ่ ใหใ้ช ้

เบรกเกอรบ์ดใหแ้ตกแลว้ขนออก 

อยำ่งไรก็ตำม นอกเหนือจำกเบรกเกอรแ์ลว้ จะไมใ่ชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนอืน่ใด เนื่องจำกไมเ่หมำะกับ

กำรบดหนิธรรมชำตใิหแ้ตก 

(TH)
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9. กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

กฎหมำยเกีย่วกับควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยของคนงำนมจี ำนวนหลำยฉบับ อำท ิ กฎหมำยควำมปลอดภัย

และอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กฎหมำยควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัย

แรงงำน (roudou anzen eiseihou) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รบัประกันควำมปลอดภัยและสขุภำพของคนงำน พรอ้มกบั

สง่เสรมิกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มสถำนทีท่ ำงำนทีส่ะดวกสบำย และไดก้ ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ทีต่อ้งปฏบิตัติำม 

รวมถงึรำยกำรทีเ่ป็นรูปธรรมตำมกำรบังคับใชก้ฎหมำย ซึง่แสดงอยูใ่นค ำสัง่คณะรัฐมนตร ี กฎกระทรวง ประกำศ

แจง้เตอืน ฯลฯ 

ระบบกฎหมำยเพือ่ควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยของคนงำนมดีังตอ่ไปน้ี 

ภาพ 9-1 ระบบกฎหมายเกีย่วกับทักษะการขับขเีครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (ส าหรับการรือ้ถอน) 

(อา้งองิ) กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร. คูม่อืประเมนิความเสีย่งในอตุสาหกรรมบ ารุงรักษาอาคาร 

กฎหมำย 

ค าสัง่คณะรฐัมนตร ี

กฎกระทรวง 

ประกาศ / 

ประกาศแจง้เตอืน 

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

ค าสั่งบงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแรงงาน (roudou anzen eiseihou) 

(ค าสั่งความปลอดภยัฯ (an-ei-rei)) 

ขอ้บงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยัแรงงาน (roudou anzen eiseihou) 

(ขอ้บงัคบัความปลอดภยัฯ (an-ei-soku))

มาตรฐานโครงสรา้งเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ

ระเบยีบกำรฝึกอบรมทกัษะกำรขับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภท

ยำนพำหนะ (ส ำหรับรือ้ถอน) 

ระเบยีบการฝึกอบรมพเิศษดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

(TH)
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9.1. กฎหมายควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) และค ำสัง่บังคับใชก้ฎหมำย

ควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) (คัดลอกมำบำงสว่น) (คูม่อืหนำ้ 149) 

บทที ่1 กฎทัว่ไป 

มาตรา 3 <หนา้ทีร่ับผดิชอบของผูป้ระกอบการ ฯลฯ> 

ผูป้ระกอบกำรไมเ่พยีงตอ้งปฏบัิตติำมมำตรฐำนขัน้ต ำ่ เพือ่ป้องกันอบัุตภิัยในกำรท ำงำนทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยนี้

เทำ่นัน้ แตย่ังตอ้งรับประกันควำมปลอดภัยและสขุภำพของคนงำนในสถำนทีท่ ำงำน ดว้ยกำรเตรยีมสภำพแวดลอ้ม

สถำนทีท่ ำงำนซึง่สะดวกสบำยและกำรปรับปรุงเงือ่นไขแรงงำน นอกจำกนี ้ ผูป้ระกอบกำรยังตอ้งร่วมมอืกับมำตรกำร

เกีย่วกับกำรป้องกันอบัุตภิยัในกำรท ำงำนทีด่ ำเนนิกำรโดยรัฐ 

2 ผูท้ีอ่อกแบบ, ผลติหรอืน ำเขำ้เครือ่งจักร, เครือ่งมอื หรอือปุกรณ์อืน่ ๆ, ผูท้ีผ่ลติหรอืน ำเขำ้วัสดพุืน้ฐำน หรอืผูท้ี่

กอ่สรำ้งหรอืออกแบบสิง่กอ่สรำ้ง จะตอ้งพยำยำมมสีว่นร่วมในกำรป้องกันกำรเกดิอบัุตภิยัในกำรท ำงำน ซึง่เกดิจำกกำร

ใชส้ิง่เหลำ่นี้ในระหวำ่งกำรออกแบบ, ผลติ, น ำเขำ้หรอืกอ่สรำ้งสิง่เหลำ่นี ้

3 บคุคลทีจ่ำ้งเหมำชว่งงำนตอ่ใหแ้กผู่อ้ืน่ เชน่ ผูส้ัง่งำนกอ่สรำ้งสิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ ตอ้งระวังไมก่ ำหนดเงือ่นไขซึง่อำจ

ท ำใหก้ำรท ำงำนมคีวำมปลอดภัยและสขุอนำมัยลดลง เชน่ วธิกีำรกอ่สรำ้ง ระยะเวลำกำรกอ่สรำ้ง ฯลฯ 

มำตรำ 4 คนงำนตอ้งปฏบัิตติำมรำยกำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ป้องกันอุบัตภิัยในกำรท ำงำน และตอ้งพยำยำมรว่มมอืกับ

มำตรกำรเกีย่วกับกำรป้องกันอบัุตภิัยในกำรท ำงำน ซึง่ผูป้ระกอบกำรและผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ ๆ ด ำเนนิกำร 

บทที ่5 ขอ้บังคับเกีย่วกับเครือ่งจักร ฯลฯ และวัตถทุีอ่ำจสรำ้งควำมเสยีหำย 

มำตรำ 45 <กำรตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ ำ (teiki jishu kensa)> 

ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสอบบอยเลอร ์ (Boiler) และเครือ่งจักรอืน่ ๆ ทีก่ ำหนดโดยค ำสัง่คณะรัฐมนตรี

ดว้ยตนเองเป็นประจ ำ ฯลฯ และตอ้งบันทกึผลตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวัสดกิำร 

2 ส ำหรับเครือ่งจักร ฯลฯ ในวรรคกอ่นหนำ้ทีก่ ำหนดโดยค ำสัง่คณะรัฐมนตร ี เมือ่ผูป้ระกอบกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบ

ดว้ยตนเองทีก่ ำหนดโดยกฎกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวัสดกิำร จำกกำรตรวจสอบดว้ยตนเองภำยใต ้

ขอ้ก ำหนดของวรรคเดยีวกัน (ตอ่ไปจะเรยีกวำ่ "กำรตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นกำรเฉพำะ") ตอ้งใหด้ ำเนนิกำรโดย

คนงำนทีใ่ชง้ำนเครือ่งจักรเหลำ่นัน้และเป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตติำมทีก่ฎกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวัสดกิำร

ก ำหนด หรอืผูท้ีไ่ดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนตำมทีก่ ำหนดในมำตรำ 54-3 วรรค 1 และเป็นผูด้ ำเนนิกำรตรวจสอบเครือ่งจกัร

ดังกลำ่ว ฯลฯ ดว้ยตนเองเป็นกำรเฉพำะตำมทีไ่ดร้ับกำรรอ้งขอจำกผูอ้ืน่ (ตอ่ไปนี้จะเรยีกวำ่ “บรษัิทตรวจสอบ”) 

3 รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวัสดกิำรตอ้งประกำศแนวทำงกำรตรวจสอบดว้ยตนเองทีจ่ ำเป็น

เพือ่ใหก้ำรตรวจสอบดว้ยตนเองตำมขอ้ก ำหนดในวรรค 1 มกีำรด ำเนนิกำรอยำ่งเหมำะสมและมปีระสทิธผิล 

4 (ละไว)้ 

ตารางที ่5-1 กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

* แมว้า่จะไมไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายฯ  แตค่วรจัดเก็บผลการตรวจสอบในระหวา่งทีก่ าลังใชง้านเครือ่งจักร

หมวดหมู่การตรวจสอบ บทบัญญัต ิ บุคคล / คณุสมบัตทิีจ่ะด าเนนิการ ระยะเวลาการจัดเก็บตาราง 
ตรวจสอบ ฯลฯ 

การตรวจสอบกอ่นเริม่งาน 

การตรวจสอบดว้ยตนเอง
เป็นประจ า (teiki jishu 

kensa) 
(เดอืนละ 1 ครัง้) 

การตรวจสอบดว้ยตนเอง
กรณีพเิศษ 

(ปีละ 1 ครัง้) 

ขอ้บังคับความปลอดภัยฯ 
(an-ei-soku) มาตรา 170 

มาตรา 171 

ขอ้บังคับความปลอดภัยฯ 
(an-ei-soku) มาตรา 168 

มาตรา 169 
มาตรา 171 

ขอ้บังคับความปลอดภัยฯ (an-
ei-soku) มาตรา 167 

มาตรา 169 
มาตรา 169-2 
มาตรา 171 

ผูข้ับขี ่

บุคคลทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากผูป้
ระกอบการ 
(ผูค้วบคุมความปลอดภัย) 

ผูต้รวจสอบภายในบรษัิท 

ผูต้รวจสอบจากบรษัิทตรวจสอบ 

จัดเก็บตารางตรวจสอบในระห

ว่างทีก่ าลังใชง้านเครือ่งจักร * 

จัดเก็บตารางตรวจสอบเป็นเว

ลา 3 ปี 

จัดเก็บตารางตรวจสอบเป็นเว

ลา 3 ปี 
(ตดิเครือ่งหมายผ่านการตรวจ

สอบแลว้) 

(TH)
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บทที ่6 มาตรการในการท างานของคนงาน 

มาตรา 61 <การจ ากัดการท างาน> 

ส าหรับงำนขับป้ันจั่นหรอืหนำ้ทีง่ำนอืน่ ๆ ทีก่ ำหนดโดยค ำสัง่คณะรัฐมนตร ีหำ้มผูป้ระกอบกำรมใิหผู้ใ้ดท ำหนำ้ทีง่ำน

ดังกลำ่ว หำกไมใ่ชผู่ท้ีไ่ดร้ับใบอนุญำตทีเ่กีย่วขอ้งกับหนำ้ทีง่ำนดังกลำ่วจำกผูอ้ ำนวยกำรกองแรงงำนประจ ำจังหวดั 

หรอืผูท้ีส่ ำเร็จกำรฝึกอบรมทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกับหนำ้ทีง่ำนดังกลำ่วซึง่ด ำเนนิกำรโดยผูท้ีไ่ดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนจำก

ผูอ้ ำนวยกำรกองแรงงำนประจ ำจังหวัด หรอืผูอ้ืน่ทีม่คีณุสมบัตทิีก่ ำหนดโดยกฎกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และ

สวัสดกิำร 

2 หำ้มมใิหบ้คุคลอืน่ใดท ำหนำ้ทีง่ำนดังกลำ่ว นอกจำกผูท้ีส่ำมำรถท ำหนำ้ทีง่ำนดังกลำ่วตำมขอ้ก ำหนดของวรรค

กอ่นหนำ้ 

3 บคุคลทีส่ำมำรถท ำหนำ้ทีง่ำนดังกลำ่วตำมขอ้ก ำหนดในวรรค 1 ตอ้งพกพำใบอนญุำตทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเอกสำร

แสดงคณุสมบัตอิืน่ ๆ ในขณะท ำหนำ้ทีง่ำนดังกลำ่ว 

4 (ละไว)้ 

คณุสมบัตทิีจ่ าเป็นส าหรับผูข้ับขีเ่ครือ่งจักร 

คณุสมบัตทิีจ่ าเป็นส าหรับคนงาน 

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

ประเภทของคณุสมบัต ิ

ใบอนุญาต ฝึกอบรมทักษะ ฝึกอบรมพเิศษ 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 1 
ตัน 

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 

ความสามารถของเครือ่งจักร

โหลดทีย่ก 

โหลดทีย่ก 

มวลเครือ่ง

มวลเครือ่ง

โหลดสงูสดุ 

น ้าหนักการ 
บรรทุกสงูสดุ 

ชือ่เครือ่งจักร 

ป้ันจ่ัน 

ป้ันจ่ัน

ป้ันจ่ันชนดิทีค่วบคุมจากบนพืน้
(เคลือ่นทีพ่รอ้มกับน ้าหนักบรรทุก) 

ป้ันจ่ันชนดิทีเ่คลือ่นที ่

เครือ่งจักร

กอ่สรำ้งประเภท
ยำนพำหนะ 

ส าหรับการปรับผวิดนิ / การขนยา้ย / การบรรทุก 
และส าหรับการขุด 

งานบดอัด (รถบดถนน) 

ส าหรับการรือ้ถอน 

รถยกบุง้กี ๋(Shovel loader) รถยกมงีา (Fork loader) 

รถขนยา้ยสาหรับพืน้ทีท่ียั่งไม่ปรับผวิดนิ 

ชือ่งาน เนื้อหางาน 
ประเภทของคณุสมบัต ิ

ใบอนุญาต ฝึกอบรมทักษะ ฝึกอบรมพเิศษ 

งานขอเกีย่ว (tamagake) 

งานจัดการแร่ใยหนิ 

โหลดทีย่ก 

งาน เชน่ การรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้งทีใ่ชแ้ร่ใยหนิ ฯลฯ 

เท่ากับหรอืสงูกว่า 1 ตนั

นอ้ยกว่า 1 ตัน 

(หัวหนา้งาน) 

(TH)
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[ค าสัง่คณะรัฐมนตร]ี 

มาตรำ 20 <งำนทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้จ ำกัดในกำรท ำงำน> 

หนำ้ทีง่ำนทีก่ ำหนดในค ำสัง่คณะรัฐมนตรตีำมมำตรำ 61 วรรค 1 ของกฎหมำย มดีังตอ่ไปนี้ 

1-11 (ละไว)้

12 หนำ้ทีง่ำนขับขี ่(ไมร่วมกำรขับขีบ่นทอ้งถนน) เครือ่งจกัรกอ่สรำ้งซึง่ระบไุวต้ำมขอ้ 1, 2, 3 หรอื 6 ของตำรำงแนบที ่

7 ทีม่นี ้ำหนักของตวัเครือ่งตัง้แต ่ 3 ตันขึน้ไปซึง่ใชแ้รงขับเคลือ่นและสำมำรถขับขีไ่ดเ้องในสถำนทีท่ีไ่มไ่ดก้ ำหนด

เฉพำะ 

13 เป็นตน้ไป (ละไว)้ 

ขอบเขตและระยะเวลำของวชิำฝึกอบรมในกำรฝึกอบรมผูท้ีท่ ำงำนทีม่กีำรจ ำกัดกำรท ำงำน ซึง่
รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวัสดกิำรไดก้ ำหนดตำมขอ้ก ำหนดใน
กฎกระทรวงมำตรำ 83 วรรค 1 ขอ้ 3 เกีย่วกับกำรขึน้ทะเบยีนหรอืก ำหนดเกีย่วกับกฎหมำยควำม

ปลอดภัยและอำชวีอนำมัยแรงงำน (roudou anzen eiseihou) หรอืค ำสั่งตำมกฎหมำยนี้ 

◆ประกาศแจง้เตอืนกระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน 

และสวัสดกิาร ฉบับที ่144 (30 มนีาคม ค.ศ. 2009) ◆ 

มาตรา 1 - มาตรา 2 (ละไว)้ 
(กำรฝึกอบรมส ำหรับผูท้  ำหนำ้ทีง่ำนขบัเคร่ืองจกัรก่อสร้ำงประเภทยำนพำหนะ)

มาตรา 3 กำรฝึกอบรมตำมกฎหมำยมำตรำ 99-3 วรรค 1 ใหกั้บผูท้ีส่ำมำรถท ำหนำ้ที่
งำนตำมค ำสัง่มำตรำ 20 ขอ้ 12 ตอ้งเป็นไปตำมรำยกำรฝึกอบรมทีร่ะบไุวใ้นชอ่ง
แรกของตำรำงตอ่ไปนี ้โดยมขีอบเขตเนื้อหำตำมทีร่ะบไุวแ้ตล่ะรำยกำรในชอ่ง
กลำงของตำรำงเดยีวกัน รวมถงึมรีะยะเวลำอยำ่งนอ้ยตำมทีร่ะบไุวใ้นชอ่งสดุทำ้ย
ของตำรำงเดยีวกัน 

มาตรา 4 (ละไว)้ 

ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลา 

โครงสรา้งของเครือ่งจักร ฯลฯ 
ในงานทีม่กีารจ ากัดการท างาน 

โครงสรำ้งของอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรขับเคลือ่นและกำร
ท ำงำนของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ 1 ช่ัวโมง 

1 ช่ัวโมง 

1 ช่ัวโมง 

1.5 ช่ัวโมง 

1.5 ช่ัวโมง 

2 ช่ัวโมง 

หนำ้ทีข่องอปุกรณ์ควำม
ปลอดภัย ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
เครือ่งจักร ฯลฯ ในงำนทีม่กีำร
จ ำกัดกำรท ำงำน 

หนา้ทีข่องอปุกรณ์ความปลอดภัยและเบรกของเครือ่งจักรกอ่ส
รา้งประเภทยานพาหนะ 

การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภท

ยานพาหนะ 

กำรบ ำรุงรักษำและจัดกำร
เครือ่งจักร ฯลฯ ในงำนทีม่กีำร
จ ำกัดกำรท ำงำน 

วธิกีำรท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกับ
เครือ่งจักร ฯลฯ ในงำนทีม่กีำร
จ ำกัดกำรท ำงำน 

กฎหมำยฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกับควำม
ปลอดภัยและอำชวีอนำมัย 

ตัวอย่ำงเหตกุำรณ์อบุัตภิัยใน
กำรท ำงำน และมำตรกำร
ป้องกัน 

มาตรการความปลอดภัยตามวธิกีารท างานทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่
งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

บทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งในกฎหมาย, ค าส่ัง 

และขอ้บังคับความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน 

การศกึษาตัวอย่างเหตกุารณ์อบุัตภิัยในการท างาน 

วชิาฝึกอบรม 

(TH)
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9.2. ขอ้บังคับความปลอดภัยและอาชวีอนามัยแรงงาน (คัดลอกมาบางสว่น) (คูม่อืหนา้ที ่160) 

เลม่ 1 ขอ้บังคับทั่วไป 

บทที ่7 ใบอนุญำต ฯลฯ 

ตอน 3 กำรฝึกอบรมทักษะ 

มำตรำ 82 <กำรออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะใหม ่ฯลฯ> 

ผูท้ีไ่ดร้ับกำรออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะและก ำลังท ำหนำ้ทีง่ำนหรอืก ำลังจะท ำหนำ้ทีง่ำนทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กำรฝึกอบรมทักษะดังกลำ่ว ตอ้งขอรับกำรออกใบรับรองกำรส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะใหม ่ โดยยืน่หนังสอืค ำรอ้งขอ

ออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะใหม ่ (แบบฟอรม์ที ่ 18) กับหน่วยงำนศกึษำอบรมขึน้ทะเบยีนทีไ่ดร้ับกำรออก

ใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะ เมือ่มกีำรสญูหำยหรอืเสยีหำย ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นวรรค 3 

2. เมือ่ผูท้ีก่ ำหนดไวใ้นวรรคกอ่นหนำ้เปลีย่นชือ่-สกลุ ตอ้งขอรับกำรเขยีนแกไ้ขใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะ โดย

ยืน่หนังสอืค ำรอ้งขอเปลีย่นแปลงใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะ (แบบฟอรม์ที ่ 18) กับหน่วยงำนศกึษำอบรมขึน้

ทะเบยีนทีไ่ดร้ับกำรออกใบรับรองส ำเร็จกำรฝึกอบรมทักษะ ซึง่ไมร่วมถงึกรณีทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นวรรค 3 

3 เป็นตน้ไป (ละไว)้ 

เลม่ 2 มำตรฐำนควำมปลอดภัย 

บทที ่2 เครือ่งจักรกอ่สรำ้ง ฯลฯ 

ตอน 1 เครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ 

สว่นยอ่ย 1-2 โครงสรำ้ง 

มำตรำ 152 <กำรตดิตัง้ไฟหนำ้> 

ผูป้ระกอบกำรตอ้งตดิตัง้ไฟหนำ้บนเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ อยำ่งไรก็ตำม ยกเวน้เครือ่งจักรกอ่สรำ้ง

ประเภทยำนพำหนะทีใ่ชง้ำนในสถำนทีซ่ ึง่มรีะดับควำมสวำ่งทีจ่ ำเป็นเพยีงพอตอ่กำรท ำงำนทีป่ลอดภัยอยูแ่ลว้ 

มำตรำ 153 <อปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ> 

เมือ่ใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ (เฉพำะรถดันดนิ, รถตัก, เครือ่งขนยำ้ยหนิ, รถขดุไฮดรอลกิ (Power 

shovel), รถขดุบุง้กีล๋ำก และเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน) ในสถำนทีซ่ ึง่อำจเกดิอันตรำยกับคนงำน เชน่ หนิรว่งหลน่ ฯลฯ 

*1 ผูป้ระกอบกำรตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ *2 ทีแ่ข็งแรงไวกั้บเครือ่งจกัรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ

ดังกลำ่ว 

หมำยเหต ุ1) "สถำนทีซ่ ึง่อำจเกดิอันตรำย...เชน่ หนิรว่งหลน่ ฯลฯ" หมำยถงึ สถำนทีซ่ ึง่ท ำงำนขดุกลำงแจง้, งำนขดุ

เหมอืงหนิ, งำนกอ่สรำ้ง เชน่ อโุมงค ์ฯลฯ โดยใชเ้ครือ่งจักรดังกลำ่ว และเป็นสถำนทีซ่ ึง่อำจท ำใหเ้กดิหนิร่วงหลน่ ฯลฯ 

โดยมสีำเหตจุำกงำนทีใ่ชเ้ครือ่งจักร 

หมำยเหต ุ 2) มำตรฐำนโครงสรำ้งของอปุกรณ์ป้องกันเหนือศรีษะ จะแสดงในหนังสอืแจง้ฉบับที ่ 559 ลงวันที ่ 26 

กันยำยน ค.ศ. 1975 

สว่นยอ่ย 2 กำรป้องกันอันตรำยทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ 

มำตรำ 154 <กำรตรวจสอบและบันทกึ> 

เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรตอ้งตรวจสอบสภำพภมูปิระเทศ สภำพ

ธรณีวทิยำ ฯลฯ ของสถำนทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับกำรท ำงำนดังกลำ่ว และบันทกึผลนัน้เตรยีมไวล้ว่งหนำ้ เพือ่ป้องกันอันตรำย

แกค่นงำนทีเ่กดิจำกกำรถลม่ของชัน้ดนิธรรมชำต ิฯลฯ 

(TH)
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มาตรา 155 <แผนการท างาน> 

เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งวำงแผนกำรท ำงำนทีป่รับใหเ้ขำ้กับสิง่ทีไ่ดร้ับ

ทรำบจำกกำรตรวสอบตำมขอ้ก ำหนดในมำตรำทีแ่ลว้ไวก้อ่นลว่งหนำ้ และตอ้งด ำเนนิงำนตำมแผนกำรท ำงำนดังกลำ่ว 

2 แผนกำรท ำงำนทีร่ะบไุวใ้นวรรคกอ่นหนำ้ ตอ้งแสดงรำยกำรดังตอ่ไปนี้ 

1 ประเภทและควำมสำมำรถของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะทีใ่ช ้

2 เสน้ทำงกำรท ำงำนของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ 

3 วธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจักรก่อสรำ้งประเภทยำนพำหนะ 

3 เมือ่ผูป้ระกอบกำรไดก้ ำหนดแผนกำรท ำงำนตำมทีร่ะบุไวใ้นวรรค 1 แลว้ จะตอ้งแจง้ใหค้นงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบถงึรำยกำรทีร่ะบุ

ไวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 ของวรรคก่อนหนำ้

มำตรำ 156 <ขดีจ ำกัดควำมเร็ว> 

เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ (ไมร่วมชนดิทีม่คีวำมเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 10 กม./ชม.) ผูป้ระกอบกำร

จะตอ้งก ำหนดขดีจ ำกัดควำมเร็วทีเ่หมำะสมของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ตำมลักษณะภูมปิระเทศ, สภำพธรณีวทิยำ 

ฯลฯ * ของสถำนทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับงำนดังกลำ่ว รวมถงึด ำเนนิงำนตำมนัน้ 

2 หำ้มผูขั้บขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะในวรรคก่อนหนำ้ขับขีเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะเกนิขดีจ ำกัด

ควำมเร็วทีร่ะบไุวใ้นวรรคเดยีวกัน 

หมำยเหต)ุ“ ฯลฯ ” ใน“ ภมูปิระเทศ สภำพธรณีวทิยำ ฯลฯ ” รวมถงึกรณีทีม่กีำรตดิตัง้เครือ่งจักรและอปุกรณ์อืน่ ๆ 

มำตรำ 157 <กำรป้องกันกำรร่วงหลน่ ฯลฯ> 

เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนนิมำตรกำรทีจ่ ำเป็น เชน่ ป้องกันกำรทรุดตัวของ

ไหลท่ำง, ป้องกันกำรทรุดตัวไมเ่ทำ่กันของฐำนดนิ, รักษำควำมกวำ้งของถนนทีจ่ ำเป็น ฯลฯ *1 บนเสน้ทำงกำรท ำงำนของ

เครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ เพือ่ป้องกันอันตรำยตอ่คนงำนทีเ่กดิจำกเครือ่งจักรก่อสรำ้งประเภทยำนพำหนะพลกิคว ่ำหรอื

ร่วงหลน่ 

2 กรณีท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะบนไหลท่ำงหรอืพืน้ทีล่ำดชนั ฯลฯ เมือ่อำจจะมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเกดิ

อันตรำยตอ่คนงำนเน่ืองจำกเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดังกลำ่วพลกิคว ่ำหรอืร่วงหลน่ลงมำ ผูป้ระกอบกำรตอ้งมกีำรจัด

ใหม้ผีูบ้อกทำง *2 และใหบ้คุคลดังกลำ่วบอกทำงเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดังกลำ่ว 

3 ผูขั้บขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะในวรรคกอ่นหนำ้ตอ้งปฏบิัตติำมกำรบอกทำงของผูบ้อกทำงในวรรคเดยีวกัน 

หมำยเหต ุ1) "ฯลฯ" ใน "รักษำควำมกวำ้งของถนนทีจ่ ำเป็น ฯลฯ" หมำยรวมถงึ กำรตดิตัง้รำวกัน้, กำรตัง้ป้ำยสัญลักษณ์ ฯลฯ 

หมำยเหต ุ 2) กรณีทีม่กีำรตดิตัง้รำวกัน้, กำรตัง้ป้ำยสัญลักษณ์ ฯลฯ อยำ่งเหมำะสมเพือ่ไมใ่หม้คีวำมเสีย่งทีจ่ะพลกิคว ่ำหรอืร่วง

หลน่ ฯลฯ ก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งจัดใหม้ผีูบ้อกทำงตำมทีร่ะบใุนวรรค 2 

มำตรำ 157-2 

ในสถำนทีซ่ ึง่อำจเกดิอันตรำยกับผูขั้บขีจ่ำกเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะพลกิคว ่ำหรอืร่วงหลน่ เชน่ ไหลท่ำง, พืน้ที่

ลำดชนั ฯลฯ ผูป้ระกอบกำรตอ้งพยำยำมไมใ่ชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะอืน่ใด นอกเหนือจำกเครือ่งจักรกอ่สรำ้ง

ประเภทยำนพำหนะทีม่โีครงสรำ้งป้องกันเวลำพลกิคว ่ำรวมถงึมเีข็มขัดนริภัยเตรยีมไว ้พรอ้มกับพยำยำมใหผู้ขั้บขีใ่ชเ้ข็มขัดนริภัย 

(TH)
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มำตรำ 158 <กำรป้องกันกำรสัมผัสโดน> 

ขณะท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรตอ้งหำ้มไมใ่หค้นงำนเขำ้ไปในสถำนทีซ่ ึง่มคีวำม

เสีย่งอำจเกดิอันตรำย * ตอ่คนงำนจำกกำรสมัผัสโดนเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะระหวำ่งกำรขับขี ่อย่ำงไรก็ตำม 

ยกเวน้เมือ่มกีำรจัดใหม้ผีูบ้อกทำง และใหผู้นั้น้บอกทำงเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดังกลำ่ว 

2 ผูข้ับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะในวรรคกอ่นหนำ้ตอ้งปฏบัิตติำมกำรบอกทำงของผูบ้อกทำงทีร่ะบุอยูใ่น

ขอ้ก ำหนดเป็นเงือ่นไขยกเวน้ในวรรคเดยีวกัน 

หมำยเหต)ุ “สถำนทีซ่ ึง่อำจเกดิอันตรำย” ไมเ่พยีงแตห่มำยถงึขอบเขตระยะกำรขับเคลือ่นของเครือ่งจักรเทำ่นัน้ ยังรวมถงึ

ภำยในขอบเขตระยะกำรท ำงำนของอุปกรณ์กำรท ำงำน เชน่ อำรม์และบมู ฯลฯ ดว้ย 

มำตรำ 159 <กำรใหส้ญัญำณ> 

เมือ่ก ำหนดผูบ้อกทำงส ำหรับกำรขับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรตอ้งก ำหนดสญัญำณขึน้ชดุหนึง่

และใหผู้บ้อกทำงเป็นผูใ้หส้ัญญำณดังกล่ำว 

2 ผูข้ับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะในวรรคกอ่นหนำ้ตอ้งปฏบัิตติำมกำรใหส้ญัญำณในวรรคเดยีวกัน 

มำตรำ 160 <มำตรกำรกรณีออกหำ่งจำกต ำแหน่งขับขี>่ 

เมือ่ผูข้ับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะลกุออกจำกต ำแหน่งกำรขับขี่ ผูป้ระกอบกำรตอ้งใหผู้ข้ับขีด่ังกลำ่วด ำเนนิ

มำตรกำรดังตอ่ไปนี้ 

1 ลดอปุกรณ์กำรท ำงำน เชน่ บุง้กี ๋บุง้กีเ๋ปิดฝำ ฯลฯ *1 วำงลงทีพ่ืน้ 

2 ด ำเนนิมำตรกำรเพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะวิง่ไหลไป เชน่ หยุดเครือ่งยนตต์น้ก ำลัง รวมถงึใส่

เบรกกำรขับเคลือ่น ฯลฯ *2 

2 เมือ่ผูข้ับขีท่ีร่ะบใุนวรรคกอ่นหนำ้ลกุออกจำกต ำแหน่งกำรขับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ตอ้งด ำเนนิมำตรกำร

ตำมทีร่ะบไุวใ้นแต่ละขอ้ของวรรคเดยีวกัน 

หมำยเหต ุ1) "ฯลฯ" ใน "บุง้กี ๋บุง้กีเ๋ปิดฝำ ฯลฯ" หมำยรวมถงึ รถขดุ (shoberu), ใบมดีตักดนิ ฯลฯ 

หมำยเหต ุ2) “ฯลฯ” ใน “ใสเ่บรกกำรขับเคลือ่น ฯลฯ” หมำยรวมถงึ กำรหยดุดว้ยลิม่, ทีห่ำ้มลอ้ ฯลฯ 

(TH)
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มาตรา 161 <การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ> 

ในกรณีผูป้ระกอบกำรขนถำ่ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะบนรถบรรทกุ ฯลฯ *1 ดว้ยกำรขับไปเองหรอืลำก

จูงเพือ่ท ำกำรขนยำ้ย เมือ่ใชก้ระดำนพำด คนัดนิ (morido) ฯลฯ จะตอ้งปฏบัิตติำมสิง่ทีก่ ำหนดไวต้อ่ไปนี้ เพือ่ป้องกัน

อันตรำยจำกกำรพลกิคว ำ่ รว่งหลน่ ฯลฯ ของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดังกลำ่ว 

1 กำรขนถำ่ยตอ้งท ำในสถำนทีซ่ ึง่เรยีบและแข็งแรง 

2 เมือ่ใชก้ระดำนพำด ตอ้งใชก้ระดำนพำดทีม่คีวำมยำว ควำมกวำ้ง และควำมแข็งแรงทีเ่พยีงพอ*2 และตอ้งตดิระดับ

ลำดเอยีงทีเ่หมำะสม*3 ใหแ้น่นหนำ 

3 หำกใชคั้นดนิ (morido) แทน่รอง ฯลฯ ตอ้งยดึตำมควำมกวำ้งและควำมแข็งแรงทีเ่พยีงพอ *4 ตลอดจนควำมลำด

ชนัทีเ่หมำะสม 

หมำยเหต ุ1) "ฯลฯ" ใน "รถยนตบ์นรถบรรทกุ ฯลฯ" หมำยรวมถงึ รถพ่วง 

หมำยเหต ุ 2) "เพยีงพอ" ใน "ควำมยำวทีเ่พยีงพอ" หมำยถงึ ควรก ำหนดตำมน ้ำหนักและขนำดของเครือ่งจักร

กอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะทีใ่ชข้นถำ่ย 

หมำยเหต ุ3) "ระดับลำดเอยีงทีเ่หมำะสม" หมำยถงึ ระดับลำดเอยีงภำยในชว่งทีป่ลอดภัยโดยค ำนงึถงึประสทิธภิำพ

ของเครือ่งจักรดังกลำ่ว เชน่ ควำมสำมำรถไตค่วำมชนัได ้ฯลฯ 

หมำยเหต ุ4) "ควำมแข็งแรงของคันดนิ (morido)" รับประกันโดยกำรด ำเนนิมำตรกำรตำ่งๆ เชน่ ตอกเสำเขม็ซงุบน

คันดนิ (morido) รวมถงึยดึใหแ้ข็งแรงเพยีงพอ ฯลฯ 

มำตรำ 162 <กำรจ ำกัดกำรขึน้น่ัง> 

เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรตอ้งหำ้มมใิหค้นงำนน่ังบนสว่นอืน่นอกจำก

ในทีน่ั่งโดยสำร * 

หมำยเหต)ุ "ทีน่ั่งโดยสำร" หมำยถงึ ทีน่ั่งคนขับ, ทีน่ั่งขำ้งคนขับ และทีน่ั่งอืน่ๆ ส ำหรับโดยสำร 

มำตรำ 163 <ขอ้จ ำกัดกำรใชง้ำน> 

เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรตอ้งรักษำองศำควำมเสถยีร, โหลดสงูสดุที่

ใช ้ ฯลฯ ตำมทีก่ ำหนดไวกั้บโครงสรำ้งของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดังกลำ่ว* เพือ่ป้องกันอนัตรำยตอ่

คนงำนทีเ่กดิจำกกำรพลกิคว ำ่รวมถงึอปุกรณ์กำรท ำงำน เชน่ บมู, อำรม์ ฯลฯ พังเสยีหำย 

หมำยเหต)ุ "ตำมทีก่ ำหนดไวกั้บโครงสรำ้ง" หมำยถงึ สิง่ทีแ่สดงไวเ้ป็นมำตรฐำนโครงสรำ้งส ำหรับเครือ่งจักร

กอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ 

(TH)
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มาตรา 164 <ขอ้จ ากัดในการใชง้านนอกเหนือจากการใชง้านหลัก> 

หำ้มมใิหผู้ป้ระกอบกำรใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะเพือ่กำรใชง้ำนอืน่ นอกเหนือจำกกำรใชง้ำนหลัก

ของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดังกลำ่ว เชน่ กำรยกน ้ำหนักบรรทกุดว้ยรถขดุไฮดรอลกิ, กำรยกคนงำนขึน้-

ลงดว้ยรถขดุแคลมเชล ฯลฯ *1 

2 ขอ้ก ำหนดในวรรคกอ่นหนำ้จะไมใ่ชกั้บกรณีทีเ่ขำ้ขำ่ยขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี ้

1 กรณีทีท่ างานยกน ้าหนักบรรทกุ *2 และเขา้ขา่ยขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี้ 

ก. เมือ่ไมส่ามารถหลกีเลีย่งไดเ้นื่องจากลักษณะของงาน หรอืเมือ่จ าเป็นตอ้งปฏบัิตงิานอยา่งปลอดภยั *3 

ข. เมือ่ตดิตัง้และใชอ้ปุกรณ์ชิน้สว่นส ำหรับยกอืน่ ๆ เชน่ ตะขอ, สเก็น (shakkuru) ทีเ่ขำ้ขำ่ยขอ้ใดขอ้หนึง่

ตอ่ไปนี้ เขำ้กับอปุกรณ์กำรท ำงำน เชน่ อำรม์, บุง้กี ๋ฯลฯ *4 

(1) สิง่ทีม่คีวามแข็งแรงเพยีงพอ *5 ตามโหลดทีจ่ะน าไปใชร้ับโหลด

(2) สิง่ทีไ่มม่คีวำมเสีย่งทีน่ ้ำหนักบรรทกุทีย่กดว้ยอปุกรณ์ดังกลำ่วจะรว่งหลน่ เนื่องจำกกำรใช ้

อปุกรณ์ตะขอล็อก ฯลฯ 

(3) สิง่ทีไ่มม่คีวามเสีย่งทีจ่ะหลดุออกจากอปุกรณ์การท างาน *6

2 กรณีทีท่ างานอืน่นอกเหนือจากงานยกน ้าหนักบรรทกุ และไมม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรายกับคนงาน 

หมายเหต ุ 1) "ฯลฯ" ใน "กำรยกคนงำนขึน้-ลงดว้ยรถขดุแคลมเชล ฯลฯ" หมำยรวมถงึ กำรใชบ้มู, อำรม์ ฯลฯ แทน

บันไดปีน ฯลฯ 

หมายเหต ุ2) "งำนยกน ้ำหนักบรรทกุ" หมำยรวมถงึ กำรแขวนน ้ำหนักบรรทกุและหมนุบมู, กำรแขวนน ้ำหนักบรรทกุและ

ขับเคลือ่น 

หมายเหต ุ 3) "เมือ่ไมส่ำมำรถหลกีเลีย่งไดเ้นื่องจำกลักษณะของงำน หรอืเมือ่จ ำเป็นตอ้งปฏบัิตงิำนอยำ่งปลอดภัย" 

หมำยรวมถงึ กรณีทีท่ ำงำนยกชทีไพลส์ ำหรับกันดนิชัว่ครำว, ทอ่ฮมู (hyumu) ฯลฯ เพือ่ลดอันตรำยทีเ่กดิจำกดนิ

ถลม่ อันเป็นสว่นหนึง่ของงำนขดุโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ หรอืกรณีซึง่สถำนทีท่ีห่ำกน ำ

ป้ันจั่นชนดิทีเ่คลือ่นทีเ่ขำ้มำท ำงำนจะซบัซอ้นมำกขึน้ และคำดวำ่จะมอัีนตรำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกสถำนทีท่ ำงำน

แคบเป็นพเิศษ 

หมายเหต ุ4) "เมือ่ตดิตัง้และใชอ้ปุกรณ์ชิน้สว่นส ำหรับยกอืน่ ๆ ... เขำ้กับอปุกรณ์กำรท ำงำน" หมำยถงึ กำรตดิตัง้ตะขอ, 

สเก็น (shakkuru), เชอืกสลงิ, โซแ่ขวน ฯลฯ กับอปุกรณก์ำรท ำงำนโดยไมใ่หห้ลดุง่ำย และใชส้ิง่เหลำ่นี้ท ำงำน

ยกน ้ำหนักบรรทกุ แตไ่มร่วมถงึกรณีทีแ่ขวนเชอืกสลงิกับตะขอ Claw ของบุง้กี ๋ หรอืกรณีทีพั่นเชอืกสลงิโดยตรง

กับบมู, อำรม์ และยกน ้ำหนักบรรทกุ 

หมายเหต ุ 5) ควำมแข็งแรงของอปุกรณ์ส ำหรับยก ตอ้งมคีำ่สมัประสทิธิค์วำมปลอดภัย (หมำยถงึคำ่ทีไ่ดจ้ำกกำรหำร

คำ่แรงดงึขำดของอปุกรณ์ส ำหรับยกดว้ยคำ่โหลดในวรรค 3 ขอ้ 4) ตัง้แต ่5 ขึน้ไป 

หมายเหต ุ6) "สิง่ทีไ่มม่คีวำมเสีย่งทีจ่ะหลดุออกจำกอปุกรณ์กำรท ำงำน" หมำยถงึ สิง่ทีต่ดิตัง้ตะขอ ฯลฯ ดว้ยกำรเชือ่ม 

และเป็นกำรเชือ่มทีม่กีำรหลอมละลำย, ควำมหนำจรงิของกำรเชือ่มเพยีงพอ รวมถงึเป็นกำรเชือ่มตลอดทัง้แนว

ของสว่นทีย่ดึดังกลำ่ว 

(ขอ้ควรระวัง) ผูป้ฏบัิตทิ ำงำนจ ำเป็นตอ้งไดร้ับคณุสมบัตสิ ำหรับป้ันจัน่ชนดิเคลือ่นที ่/ ขอเกีย่ว (tamagake) เรยีบรอ้ย

แลว้

(TH)
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มาตรา 165 <การซอ่มแซม ฯลฯ> 

เมือ่ซอ่มแซมหรอืท ำงำนตดิตัง้หรอืถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วงของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำร

ตอ้งก ำหนดตัวผูส้ัง่งำนดังกลำ่ว และใหบ้คุคลนัน้ด ำเนนิมำตรกำรตอ่ไปนี ้

1 ก าหนดขัน้ตอนการท างานและสัง่งาน 

2 ตรวจสอบก ากับสถานะการใชเ้สาค า้นริภัย, เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ ทีก่ าหนดไวใ้นวรรค 1 ของมาตราถัดไป 

รวมถงึฐานยกทีก่ าหนดไวใ้นวรรค 1 ของมาตรา 166-2 

มาตรา 166 <การป้องกันอันตรายจากการลดระดับตกลงของบมู ฯลฯ> 

เมือ่ท ำกำรยก (age) บมู อำรม์ ฯลฯ ของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะขณะท ำงำนซอ่มแซม ตรวจสอบ ฯลฯ 

อยูข่ำ้งใต ้ ผูป้ระกอบกำรตอ้งใหค้นงำนทีท่ ำงำนดังกลำ่วใชเ้สำค ้ำนริภัย เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ เพือ่ป้องกันอันตรำยตอ่

คนงำนทีเ่กดิจำกบมู, อำรม์ ฯลฯ ตกลงมำกะทันหัน 

2 คนงำนทีท่ ำงำนในวรรคกอ่นหนำ้ ตอ้งใชเ้สำค ำ้นริภัย, เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ * ทีร่ะบไุวใ้นวรรคเดยีวกัน 

หมำยเหต)ุ "ฯลฯ" ใน "เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ" หมำยรวมถงึฐำนยก ฯลฯ 

มาตรา 166-2 <การป้องกันอนัตรายทีเ่กดิจากอปุกรณ์ตอ่พ่วงลม้พังลงมา ฯลฯ> 

เมือ่ท างำนตดิตัง้หรอืถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วงของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรตอ้งใหค้นงำนที่

ท ำงำนดังกลำ่วใชฐ้ำนยก เพือ่ป้องกันอันตรำยตอ่คนงำนทีเ่กดิจำกอปุกรณต์อ่พ่วงถลม่ลงมำ ฯลฯ 

2 คนงำนทีท่ ำงำนในวรรคกอ่นหนำ้ ตอ้งใชฐ้ำนยกทีร่ะบไุวใ้นวรรคเดยีวกัน 

มาตรา 166-3 <การจ ากัดการตดิตัง้อปุกรณต์อ่พ่วง> 

หา้มมใิหผู้ป้ระกอบการตดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พ่วงซึง่มขีนาดเกนิน ้าหนักตามทีไ่ดก้ าหนดไวกั้บโครงสรา้งของเครือ่งจักรก่

อสรา้งประเภทยานพาหนะดังกลา่ว 

มาตรา 166-4 <การแสดงน ้าหนักของอปุกรณต์อ่พ่วง ฯลฯ> 

เมือ่จะเปลีย่นอปุกรณ์ตอ่พ่วงของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ผูป้ระกอบกำรตอ้งแสดงน ้ำหนักของ

อปุกรณ์ตอ่พ่วงในต ำแหน่งทีผู่ข้ับขีม่องเหน็ไดง่้ำย (รวมถงึควำมจหุรอืน ้ำหนักบรรทกุสงูสดุของบุง้กี,๋ บุง้กีข๋ดุ ฯลฯ เมือ่

ตดิตัง้บุง้กี ๋บุง้กีเ๋ปิดฝำ ฯลฯ  และตอ่ไปนี้จะหมำยควำมถงึสิง่เดยีวกันในมำตรำนี้) หรอืตอ้งจัดเตรยีมเอกสำรทีช่ว่ยใหผู้ ้

ขับขีส่ำมำรถตรวจสอบยนืยันน ้ำหนักของอปุกรณ์ตอ่พ่วงไดอ้ยำ่งสะดวกไวท้เีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ

ดังกลำ่ว 

(TH)
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บทที ่8-5 การป้องกันอันตรายในการท างาน เชน่ การรือ้ถอนอาคารโครงสรา้งคอนกรตี ฯลฯ 

มาตรา 517-15 <งานรือ้ถอนอาคารโครงสรา้งคอนกรตี ฯลฯ> 

เมือ่ด าเนนิงานตามค าสัง่มาตรา 6 ขอ้ 15-5 ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนนิมาตรการดังตอ่ไปนี้ 

1 หา้มคนงานทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปภายในพืน้ทีท่ างาน 

2 ตอ้งหยดุงานดังกลา่ว เมือ่คาดวา่อาจมอัีนตรายในการท างานเนื่องจากสภาพอากาศเลวรา้ย เชน่ ลมแรง 

ฝนตกหนัก หมิะตกหนัก ฯลฯ 

3 เมือ่ยก (age) หรอืลดอปุกรณ์ เครือ่งมอื ฯลฯ ตอ้งใหค้นงานใชส้ลงิแขวน ถงุแขวน ฯลฯ 

มำตรำ 517-16 <กำรใหส้ญัญำณส ำหรับงำน เชน่ กำรดงึลม้ ฯลฯ> 

กรณีทีด่ ำเนนิงำนตำมค ำสัง่มำตรำ 6 ขอ้ 15-5 เมือ่ท ำงำนดงึผนังภำยนอก เสำ ฯลฯ ใหล้ม้ลง หรอืงำนอืน่ ๆ ในลักษณะ

เดยีวกัน ผูป้ระกอบกำรตอ้งก ำหนดกำรใหส้ญัญำณจ ำนวนหนึง่เกีย่วกับกำรดงึลม้ ฯลฯ และแจง้ใหค้นงำนทีเ่กีย่วขอ้ง

ทรำบโดยทัว่กัน 

2 กรณีทีท่ ำงำนดงึลม้ ฯลฯ ตำมวรรคกอ่นหนำ้ เมือ่มคีวำมเสีย่งวำ่จะเกดิอันตรำยจำกกำรดงึลม้แกค่นงำนอืน่ ๆ 

นอกเหนือจำกคนงำนทีท่ ำงำนดงึลม้ ฯลฯ ดังกลำ่ว (ตอ่ไปนี้ในมำตรำนี้จะเรยีกวำ่ "คนงำนอืน่ ๆ") ผูป้ระกอบกำรตอ้งให ้

คนงำนทีท่ ำงำนดงึลม้ ฯลฯ ดังกลำ่วท ำกำรใหส้ญัญำณทีร่ะบใุนวรรคเดยีวกันลว่งหนำ้ และหำ้มไมใ่หม้กีำรท ำงำนดงึลม้ 

ฯลฯ ดังกลำ่ว จนกวำ่จะไดใ้หม้กีำรตรวจสอบยนืยันวำ่คนงำนอืน่ ๆ ไดถ้อยหลบไปแลว้ 

3 เมือ่มคีวำมเสีย่งวำ่จะเกดิอันตรำยตำมวรรคกอ่นหนำ้ คนงำนทีท่ ำงำนดงึลม้ ฯลฯ ในวรรค 1 ตอ้งใหส้ญัญำณลว่งหนำ้ 

และหำ้มท ำงำนดงึลม้ ฯลฯ ดงักลำ่วจนกวำ่จะไดต้รวจสอบยนืยนัวำ่คนงำนอืน่ ๆ ไดถ้อยหลบไปแลว้ 

มำตรำ 517-17 <กำรแตง่ตัง้หัวหนำ้งำนรือ้ถอนอำคำรโครงสรำ้งคอนกรตี ฯลฯ> 

 งำนตำมค ำสัง่มำตรำ 6 ขอ้ 15-5 ผูป้ระกอบกำรตอ้งแตง่ตัง้หัวหนำ้งำนรือ้ถอนอำคำรโครงสรำ้งคอนกรตี จำกผูท้ีส่ ำเร็จ

กำรฝึกอบรมทักษะหัวหนำ้งำนรือ้ถอนอำคำรโครงสรำ้งคอนกรตี ฯลฯ 

มาตรา 517-18 <หนา้ทีข่องหัวหนา้งานรือ้ถอนอาคารโครงสรา้งคอนกรตี ฯลฯ> 

ผูป้ระกอบการตอ้งใหห้ัวหนา้งานรือ้ถอนอาคารโครงสรา้งคอนกรตี ฯลฯ ด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

1 ก าหนดวธิกีารท างานและระบตุ าแหน่งคนงาน รวมถงึสัง่งานโดยตรง 

2 ตรวจสอบกำรท ำงำนของอปุกรณ์ เครือ่งมอื เขม็ขัดเซฟตี ้ ฯลฯ รวมถงึหมวกป้องกัน และคัดแยกอปุกรณท์ีม่ี

ขอ้บกพร่องออก 

3 ตรวจสอบก ากับสภาพการใชเ้ข็มขดัเซฟตี ้ฯลฯ รวมถงึหมวกป้องกัน 

มาตรา 517-19 <การสวมหมวกป้องกัน> 

เมือ่ท างานทีร่ะบใุนค าสัง่มาตรา 6 ขอ้ 15-5 ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้นงานทีท่ างานดังกลา่วสวมหมวกป้องกัน 

เพือ่ป้องกันอันตรายแกค่นงานทีเ่กดิจากวัตถปุลวิใสห่รอืรว่งหลน่ 

2 คนงานทีท่ างานในวรรคกอ่นหนา้ ตอ้งสวมหมวกป้องกันทีร่ะบไุวใ้นวรรคเดยีวกัน 

(TH)
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เลม่ 4 ขอ้บังคับพเิศษ 

บทที ่2 ระเบยีบพเิศษเกีย่วกับผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ 

มาตรา 666 <มาตรการทีค่วรปฏบัิตสิ าหรับผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ> 

เมือ่ใหผู้ป้ระกอบการอืน่เชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลา่ว บคุคลทีก่ าหนดไวใ้นมาตรากอ่นหนา้ (ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ 

"ผูใ้หเ้ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ") ตอ้งด าเนนิมาตรการดังตอ่ไปนี้ 

1 ตรวจสอบเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลำ่วลว่งหนำ้ *1 และเมือ่พบควำมผดิปกต ิตอ้งซอ่มแซมหรอืเตรยีมควำมพรอ้มอืน่

ๆ ทีจ่ ำเป็น 

2 ตอ้งสง่มอบเอกสารทีร่ะบรุายการตอ่ไปนี้ใหกั้บผูป้ระกอบการทีเ่ชา่ยมืเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลา่ว 

ก. ความสามารถของเครือ่งจกัร ฯลฯ ดังกลา่ว *2 

ข. ลักษณะพเิศษของเครือ่งจกัร ฯลฯ ดังกลา่ว และขอ้ควรระวังในการใชง้านอืน่ ๆ *3 

2 ส ำหรับขอ้ก ำหนดในวรรคกอ่นหนำ้ ในกำรใหเ้ชำ่เครือ่งจกัร  ฯลฯ กรณีทีผู่เ้ชำ้เครือ่งจกัรด ำเนนิกำรเลอืกประเภทของ

เครือ่งจักรเวลำซือ้, กำรบ ำรุงรักษำหลังกำรเชำ่ยมื ฯลฯ ซึง่เป็นหนำ้ทีง่ำนของผูท้ีค่รอบครองเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลำ่ว

หลังใหเ้ชำ้ (รวมถงึงำนใหเ้ชำ่ยมือปุกรณ์ซึง่หนว่ยงำนใหเ้ชำ่ยมือปุกรณ์ประจ ำจังหวดัด ำเนนิกำรซึง่ไดก้ ำหนดไวใ้น

กฎหมำยใหค้วำมชว่ยเหลอืดำ้นเงนิทนุใหกั้บบรษัิทขนำดเล็ก ฯลฯ เพือ่น ำอปุกรณ์เขำ้มำใช ้ (กฎหมำยฉบับที ่ 115 ปี 

ค.ศ. 1956) มำตรำ 2 วรรค 6) จะไมเ่ขำ้ขำ่ยเป็นหนำ้ทีง่ำนของผูท้ีค่รอบครองเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลำ่ว *4 

หมายเหต ุ1 “ลว่งหนา้” ไมไ่ดห้มายความวา่ตอ้งด าเนนิการตรวจสอบทัง้หมดในแตล่ะครัง้ทีเ่ชา่ยมื 

แตจ่ ากัดเฉพาะสว่นทีจ่ าเป็นตามสภาพการใชง้านก็เพยีงพอ 

หมายเหต ุ2 “ความสามารถของเครือ่งจักร ฯลฯ” หมายถงึ รายการทีจ่ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการใชง้าน เชน่ 

องศาความเสถยีร, ความจุบุง้กี ๋ฯลฯ ส าหรับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

หมายเหต ุ3 "ขอ้ควรระวังในการใชง้านอืน่ ๆ" หมายถงึ รายการทีค่วรระวังในการใชเ้ครือ่งจักรดังกลา่ว เชน่ 

เชือ้เพลงิทีใ่ช ้วธิกีารปรับแตง่ ฯลฯ 

หมายเหต ุ4 วตัถปุระสงคข์องวรรค 2 คอื เครือ่งจักร ฯลฯ ทีใ่ชรู้ปแบบการเชา่ซือ้ทีเ่ป็นวธิกีารทางการเงนิ 

จะไมเ่ขา้ขา่ยตามวัตถปุระสงคข์องมาตรานี้ 

(TH)
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9.3. มาตรฐานโครงสรา้งเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ (คัดลอกมาบางสว่น) (คูม่อืหนา้ 177) 

มาตรา 1 <ความแข็งแรง ฯลฯ> 

มาตรา 2 <องศาความเสถยีร> 

มาตรา 3 (องศาความเสถยีรของเครือ่งตอกเสาเข็มและเครือ่งถอนเสาเข็ม) 

มาตรา 4 (องศำควำมเสถยีรดำ้นหลังของเครือ่งจักรส ำหรบัขดุ (ไมร่วมแบบแทร็กตนีตะขำบ) และเครือ่งจักรส ำหรับ

รือ้ถอน (ไมร่วมแบบแทร็กตนีตะขำบ)) 

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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10. ตัวอยา่งเหตกุารณ์อบุัตภิยั

การเปลีย่นแปลงของอบุตัภัิยถงึขัน้ไดรั้บบำดเจ็บและเสยีชวีติทีต่อ้งหยดุงำนตัง้แต ่4 วันขึน้ไปใน

อตุสำหกรรมกำรกอ่สรำ้งเป็นดังภำพที ่10-1 

ภาพที ่10-1 กำรเปลีย่นแปลงของอบุัตภัิยถงึขัน้ไดรั้บบำดเจ็บและเสยีชวีติทีต่อ้งหยดุงำนตัง้แต ่4 วัน

ขึน้ไปในอตุสำหกรรมกำรกอ่สรำ้ง (ไมร่วมอบุัตภิัยทีม่สีำเหตโุดยตรงจำกแผน่ดนิไหวครัง้ใหญท่ำง

ตะวันออกของญีปุ่่ น) 

นอกจำกนี้แลว้ หำกรวบรวมสถติสิำเหตกุำรเกดิอบุัตภัิยทีสุ่ม่ตวัอยำ่งมำจำกอบุตัภัิยถงึขัน้ไดรั้บบำดเจ็บและ

เสยีชวีติทีต่อ้งหยดุงำนตัง้แต ่4 วันขึน้ไปทีเ่กดิขึน้ทีเ่กดิขึน้ในปี ค.ศ. 2017 (ปีเฮเซที ่29) โดยแยกตำม

ตน้เหตแุลว้ ในบรรดำอบุตัภัิยถงึขัน้ไดรั้บบำดเจ็บและเสยีชวีติทีม่สีำเหตจุำกเครือ่งจักรกอ่สรำ้ง ฯลฯ พบวำ่เป็น

ประเภทกำรปรับผวิดนิ / ขนยำ้ย / บรรทกุและขดุประมำณ 56% และประเภทกำรรือ้ถอนประมำณ 15% 

(อำ้งองิ) กระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวสัดกิำร. สภำพกำรเกดิอบุตัภิัยในกำรท ำงำน, สถำนทีท่ ำงำน

ไซตก์อ่สรำ้งทีป่ลอดภัย: วเิครำะหส์ำเหตแุละปัจจัยของอบุัตภิัยในกำรท ำงำน (อตุสำหกรรมกอ่สรำ้ง ปี ค.ศ. 

2017) 

จ
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ตัวอยา่งเหตกุารณท์ี ่1. หนิทีไ่มม่ัน่คงรว่งหลน่ระหวา่งงานบดท าลาย 

หินที่ไม่มัน่คงร่วงหล่นระหว่ำงงำนบดท ำลำย

อาย ุ59 ปี 35 ปี 

วนั

ประเภทงาน 

อุบตัเิหตุ 

ตน้เหต ุ

อาย ุ

การบาดเจ็บ 

อาชพี

อายุงาน (ปี) 

เขา้พืน้ทีไ่ด ้

ส
ภ
าพ

ก
ารเก

ดิ
 

อุ
บ
ตั
ภิ
ยั

ส
าเห

ต
ุ  

ม
าต
รก
าร  

งานกอ่สรา้งถนน 

โดนกระแทก 

เครือ่งจกัรส าหรบัร ือ้ถอน 

กระดูกหกั 

(อุบตัภิยัเสยีชวีติ)

ในระหว่างการท างานฟ้ืนฟูอุบตัภิยับนถนน

ขณะทีก่ าลงัใชเ้บรกเกรอรบ์ดท าลายหนิทีไ่ม่มัน่คงบนพืน้สโลป (nori men) 

หนิก็ลืน่ไถลตกลงมากระแทกทีน่ั่งคนขบัของเบรกเกอรอ์ย่างจงั

ผูข้บัขีเ่คร ือ่งจกัรกอ่สรา้ง 

 ไม่ไดท้ างานโดยมกีารตรวจสอบยนืยนัสภาพของช ัน้หนิโดยผูก้ ากบัดูแล ฯลฯ 

 ผูป้ฏบิตังิานใชเ้บรกเกอรข์าดความรูเ้ร ือ่งวสัดุฐานดนิ ฯลฯ 

 จดัการฝึกอบรมดว้ยตวัอย่างอุบตัภิยัต่าง ๆ เชน่ การลืน่ไถลตกลงมา ฯลฯ 

ใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิานใชเ้บรกเกอร ์

 ในงานทีม่อีนัตรายจากการลืน่ไถลตกลงมาของหนิ ฯลฯ 

ตอ้งใชเ้ครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะทีม่กีารตดิตัง้อุปกรณป้์องกนัเหนือศรีษะ ฯลฯ

 ตอ้งปฏบิตังิานโดยใหผู้ก้ ากบัดูแล ฯลฯ เฝ้าสงัเกตสภาพการท างานดว้ยกนั 

(TH)
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ตัวอยา่งเหตกุารณท์ี ่2. ถกูชนกระแทกอยา่งรนุแรงดว้ยวัตถทุีร่่วงหลน่ระหวา่งงานรือ้ถอน 

ประเภทงาน 

อุบตัเิหตุ 

ตน้เหตุ 

อายุ 

การบาดเจ็บ 

อาชพี

อายุงาน (ปี) 

เขา้พืน้ทีไ่ด ้
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ถูกชนกระแทกอยำ่งรุนแรงดว้ยวตัถทุี่ร่วงหล่นระหว่ำงงำนร้ือถอน

อายุ 65 ปี 21 ปี 

วนั 

? 

ในระหว่างการร ือ้ถอนส่วนหลงัคาของสิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นโครงเหล็ก ขณะทีก่ าลงัใชห้วัตดัเหล็กตดัคานแลว้น าลงมา 

สายไฟฟ้าที่ตดิตัง้อยู่ดา้นบนของคานก็ถูกดงึลงมาดว้ยกนั

แรงดงักล่าวท าใหแ้ผงจ่ายไฟฟ้าที่ตดิตัง้อยู่ตกลงมาและชนกระแทกคนงานที่ก าลงัท างานอยู่ใกลบ้รเิวณน้ัน

งานก่อสรา้งอืน่ ๆ 

 ไม่ไดว้างแผนการท างานทีเ่หมาะสมตามสภาพของวตัถุเป้าหมายทีจ่ะร ือ้ถอน 

 ไม่ไดม้กีารหา้มไม่ใหเ้ขา้ไปในภายในเขตการท างานร ือ้ถอน 

 ไม่ไดต้รวจสอบไซตก่์อสรา้งก่อนการร ือ้ถอน และไม่ไดถ้อดสายไฟฟ้าออก 

 ตอ้งตรวจสอบวตัถุเป้าหมายทีจ่ะร ือ้ถอนล่วงหนา้ ก าหนดแผนการท างานทีเ่หมาะสมตามสภาพการณด์งักล่าว 

และปฏบิตังิานตามแผนการท างาน 

 ตอ้งหา้มไม่ใหเ้ขา้ไปในสถานทีท่ีอ่าจเกดิอนัตรายต่อคนงานจากการปลวิใส่หรอืรว่งหล่นของส่วนประกอบโครงสรา้งที่ถู

กตดั ฯลฯ 

 ตอ้งจดัการฝึกอบรมเกีย่วกบัขัน้ตอนการท างานทีใ่ชห้วัตดัเหล็ก ฯลฯ ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน 

ถล่ม ลม้พงั 

เคร ือ่งจกัรส าหรบัร ือ้ถอน หวัหนา้คนงาน 

กระดูกหกั 

(TH)
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ตัวอยา่งเหตกุารณท์ี ่3. เขา้ไปภายในรัศมกีารท างานและชนเขา้กับเหล็กเสน้

ประเภทงาน 

อุบตัเิหตุ 

ตน้เหตุ 

อายุ 

การบาดเจ็บ 

อาชพี

อายุงาน (ปี) 

เขา้พืน้ทีไ่ด ้
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เขำ้ไปภำยในรัศมีกำรท ำงำนและชนเขำ้กบัเหล็กเส้น 

อายุ 69 ปี 3 ปี 

วนั 

งานรกัษาความปลอดภยั 

? 

โดนกระแทก 

 การหา้มไม่ใหผู้บ้อกทางเขา้ไปภายในรศัมกีารท างานของเคร ือ่งจกัรก่อสรา้งประเภทยานพาหนะ 

 ผูบ้อกทางรถบรรทุกขาดความรูเ้ร ือ่งการท างานทีป่ลอดภยัดา้นการท างานร ือ้ถอน เชน่ 

ชว่งการเคลือ่นทีข่องเคร ือ่งจกัรก่อสรา้งประเภทยานพาหนะ ฯลฯ

 ผูป้ฏบิตังิานใชเ้คร ือ่งบดคอนกรตีไม่ไดต้รวจสอบยนืยนัว่ามคีนเขา้ไปในรศัมกีารท างานหรอืไม่ 

 ตอ้งมมีาตรการหา้มเขา้ไปในสถานทีท่ีอ่าจสมัผสัโดนกบัเคร ือ่งบดคอนกรตีที่ก าลงัท างานอยู่

 หากหลีกเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะเขา้ไปในบรเิวณการท างานของเคร ือ่งจกัร ตอ้งจดัใหม้ผีูบ้อกทางเคร ือ่งจกัรก่อสรา้ง 

และตอ้งใหบุ้คคลดงักล่าวคอยบอกทางแก่เคร ือ่งบดคอนกรตีดว้ยการใหส้ญัญาณที่ก าหนดไว ้

 ตอ้งจดัการฝึกอบรมเร ือ่งความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เชน่ 

ชว่งการเคลือ่นทีข่องเคร ือ่งจกัรก่อสรา้งประเภทยานพาหนะ ตวัอย่างอุบตัภิยั ฯลฯ 

ใหแ้ก่ผูบ้อกทางและผูป้ฏิบตังิานใชเ้คร ือ่งบดคอนกรตีไวล่้วงหนา้ 

กระดูกหกั 

พนังานรกัษาความปลอดภยั 

ขณะทีผู่บ้อกทางก าลงับอกทางรถบรรทุกส าหรบัขนยา้ยในไซตง์านร ือ้ถอน 

อารม์ของเคร ือ่งจกัรก่อสรา้งทีก่ าลงัท างานบดคอนกรตีอยู่ในบรเิวณใกล ้ๆ หมุนมา 

จนเหล็กเสน้ที่ถูกหวับดละเอยีดหนีบดิน้ไปโดนคนงาน

เคร ือ่งจกัรส าหรบัร ือ้ถอน 

(TH)
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ตัวอยา่งเหตกุารณ์ที ่4. มอืขวาถกูหนีบหักระหวา่งอปุกรณ์ตอ่พ่วงส าหรับรือ้ถอนกับสายหิว้

ประเภทงาน 

อุบตัเิหตุ 

ตน้เหตุ 

อายุ 

การบาดเจ็บ 

อาชพี

อายุงาน (ปี) 

เขา้พืน้ทีไ่ด ้
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มือขวำถกูหนีบหกัระหว่ำงอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรับร้ือถอนกบัสำยห้ิว

อายุ 36 ปี 1 ปี 

วนั 

งานวิศวกรรมโยธาอืน่ ๆ 

กระดูกหกั ถูกหนีบ ถูกดูดมว้นเขา้ไป 

 ไม่ไดว้างแผนการท างานทีใ่ชเ้คร ือ่งจกัรก่อสรา้ง เชน่ ตรวจสอบยืนยนัว่ามกีารจบัยกหรอืไม่ ฯลฯ 

 พยายามใชห้วัจบัจบัยกบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนขนาดใหญ่ 

 ตอ้งก าหนดแผนการท างานทีใ่ชเ้คร ือ่งจกัรก่อสรา้งประเภทยานพาหนะ และปฏบิตังิานตามน้ัน

 ตอ้งหา้มไม่ใหเ้คลือ่นยา้ยวตัถุดว้ยการแขวนกบัหวัจบั 

 ตอ้งใชป้ั้นจั่น (มฟัีงกช์นัปั้นจั่น) เมือ่จะท างานจบัยกวตัถุ

 ตอ้งวางมาตรการหา้มเขา้ และไม่อนุญาตใหค้นงานเขา้ไปไปภายในรศัมีการท างานของเคร ือ่งจกัรก่อสรา้ง 

คนงานก่อสรา้ง 

ในระหว่างงานร ือ้ถอนบา้นไมส้องช ัน้ (เรยีกว่า "ระหว่างงานร ือ้ถอน" ก็ไดเ้ชน่กนั) 

เมือ่จะเคลือ่นยา้ยบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนขนาดใหญ่ทีบ่รรจุซากวสัดุโดยแขวนไวท้ีอ่ารม์จบัของหวัจบั

ไดม้กีารใหส้ญัญาณแก่รถขดุบุง้กี๋ลากเพือ่ท าการเคลือ่นยา้ยในสภาพทีม่อืคั่นอยู่ระหว่างอารม์จบัและสายหิว้ของบรรจุภั

ณฑช์นิดอ่อนขนาดใหญ่ จงึท าใหม้อืถูกหนีบ 

เคร ือ่งจกัรก่อสรา้งอืน่ ๆ 

(TH)
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ตัวอยา่งเหตกุารณท์ี ่5. เทา้ถกูหนีบระหวา่งการท างานเปลีย่นอปุกรณ์ตอ่พ่วง 

ประเภทงาน 

อุบตัเิหตุ 

ตน้เหตุ 

อายุ 

การบาดเจ็บ 

อาชพี

อายุงาน (ปี) 

เขา้พืน้ทีไ่ด ้
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เทำ้ถกูหนีบระหว่ำงกำรท ำงำนเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วง 

งานก่อสรา้งอืน่ ๆ 

ถูกหนีบ ถูกดูดมว้นเขา้ไป 

เคร ือ่งจกัรส าหรบัร ือ้ถอน 

อายุ 41 ปี 3 ปี 

วนั 

ในไซตร์ ือ้ถอน 

ขณะทีถ่อดสลกัที่ยดึอารม์และหวัจบัเพือ่เปลีย่นเคร ือ่งฐานของเคร ือ่งจกัรก่อสรา้งประเภทยานพาหนะจากหวัจบัเป็นบุง้กี ๋

หวัจบัก็ลม้ลงมาหนีบขา 

? 

กระดูกหกั 

 ไม่มมีาตรการป้องกนัพลกิลม้เมือ่เปลีย่นอุปกรณต่์อพ่วง 

 คนงานไม่เขา้ใจขัน้ตอนการท างานเปลีย่นอุปกรณต่์อพ่วงดพีอ 

 ขาดความรูด้า้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในงานเปลีย่นอุปกรณต่์อพ่วง 

 เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดอุปกรณต่์อพ่วง ฯลฯ ตอ้งใชฐ้านยกส าหรบัเปลีย่นอุปกรณ ์ฯลฯ 

และพยายามอย่าใหอุ้ปกรณต่์อพ่วงพลกิคว ่า

 ก าหนดขัน้ตอนการท างานเปลีย่นอุปกรณต่์อพ่วงไวล่้วงหนา้ และแจง้ใหค้นงานทราบอย่างละเอียด 

 จดัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัที่เกีย่วขอ้งกบัการท างานอย่างปลอดภยัในการเปลีย่นอุปกรณต่์

อพ่วง 

พนักงานขบัรถดมัพ ์ฯลฯ 

(TH)
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ตัวอยา่งเหตกุารณ์ที ่6. สญูเสยีความสมดลุและรว่งหลน่เวลาหมนุรถ 

ประเภทงาน 

อุบตัเิหตุ 

ตน้เหตุ 

อายุ 

การบาดเจ็บ 

อาชพี

อายุงาน (ปี) 

เขา้พืน้ทีไ่ด ้
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สูญเสียควำมสมดุลและร่วงหล่นเวลำหมุนรถ 

อายุ 38 ปี 16 ปี 

วนั พลกิคว ่า แผลถูกกระแทก 

เคร ือ่งจกัรส าหรบัร ือ้ถอน 

 ตดิตัง้เคร ือ่งจกัรบนสถานที่ทีไ่ม่ราบเรยีบ แลว้หมุนตวัหมุนชว่งบนในสภาพทีข่าดความเสถียร

 ผูป้ฏบิตังิานไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัความเสถยีรของตวัเคร ือ่ง ฯลฯ 

 ตอ้งท างานโดยตดิตัง้เคร ือ่งจกัรก่อสรา้งประเภทยานพาหนะบนฐานดนิทีร่าบเรยีบและมคีวามแข็งแรงอย่างเพยีงพอ 

 ตอ้งจดัการฝึกอบรมเร ือ่งอนัตราย วธิบีงัคบัควบคุม ฯลฯ 

ในการท างานในสถานที่ทีไ่ม่ราบเรยีบใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานไวล่้วงหนา้

 ตอ้งตดิตัง้อุปกรณต์รวจวดัองศาความเสถียรที่ตวัเคร ือ่ง เพือ่แจง้ใหผู้ป้ฏบิตังิานทราบดว้ยเสียงเดอืน ฯลฯ 

ในกรณีทีอุ่ปกรณต์รวจจบัไดจ้บัความเสถียรของยานพาหนะเขา้สู่ชว่งอนัตราย 

งานก่อสรา้งอืน่ ๆ 

ผูป้ฏบิตังิานใชเ้คร ือ่งจกัรก่อสรา้ง 

ในระหว่างงานร ือ้ถอนสิง่ก่อสรา้งทีท่ าการติดตัง้เคร ือ่งตดัเหล็กบนเศษซาก (gara) ที่ร ือ้ถอน 

ขณะทีเ่กดิความกงัวลเกีย่วกบัต าแหน่งการจอดของรถบรรทุกส าหรบัขนยา้ย 

และพยายามหมุนตวัหมุนชว่งบนไปตรวจสอบ ตวัรถเกดิเสียสมดุลจนรถทัง้คนัรว่งหล่นลงจากเศษซาก (gara) 

(TH)
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รวมแนวขอ้สอบ 

บทที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่1 (ประเภทและการใชง้าน (ลักษณะเดน่) ของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน ฯลฯ)

จงเลอืกค าอธบิายทีไ่มเ่หมาะสมทีส่ดุเกีย่วกับประเภทและการใชง้าน (ลักษณะเดน่) ของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน

ฯลฯ เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) เบรกเกอรเ์ป็นเครือ่งจักรทีต่ดิชดุเบรกเกอร ์(เครือ่งบดแบบกระแทก) ทีข่ับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิหรอืควำมดนั

อำกำศเป็นอปุกรณ์ตอ่พ่วง

(2) เครือ่งตัดเหล็กเป็นเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พ่วงรูปกรรไกรส ำหรับตัดโครงเหล็ก ฯลฯ (รวมถงึชิน้งำนโลหะที่

ไมใ่ชเ่หล็ก)

(3) เครือ่งบดคอนกรตีเป็นเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พวงรูปกรรไกรส ำหรับบบีบดงำนโครงสรำ้งคอนกรตี

(4) เครือ่งจับส ำหรับรือ้ถอนเป็นเครือ่งจักรทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พ่วงเป็นหวัจับรูปสอ้มส ำหรับรือ้ถอนชิน้งำนคอนกรตีหรอื

จับวัตถรุือ้ถอนแลว้ยกขึน้

■ ค าถามขอ้ที ่2 (ค าศัพทเ์กีย่วกับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งในเรือ่งค าศัพทเ์กีย่วกับเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) น ้ำหนักเครือ่ง (หรอืมวล) หมำยถงึ มวลแหง้ (มวลทีไ่มม่เีชือ้เพลงิ วตัถปุระเภทน ้ำมัน น ้ำ ฯลฯ) ทีแ่ยกอปุกรณ์กำร

ท ำงำนออกจำกเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะแลว้ ซึง่ก็คอื มวลของตัวเครือ่ง น่ันเอง

(2) น ้ำหนักของตวัเครือ่ง (หรอืมวล) หมำยถงึ มวลในสภำพทีม่ตีดิตัง้อปุกรณ์กำรท ำงำนทีจ่ ำเป็นเขำ้กับเครือ่งจักร

กอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะแลว้ ซึง่ก็คอื มวลเปียก (มวลทีนั่บรวมเชือ้เพลงิ วัตถปุระเภทน ้ำมัน น ้ำ ฯลฯ) ใน

สภำพทีไ่มม่โีหลดในบุง้กี ๋ฯลฯ (สถำนะปรำศจำกโหลด)

(3) น ้ำหนักของตวัเครือ่ง (หรอืมวล) หมำยถงึ ผลรวมของน ้ำหนักเครือ่ง (หรอืมวล) น ้ำหนักบรรทกุสงูสดุ (หรอืมวล)

และมวลทีไ่ดจ้ำกกำรคณูควำมจผุูโ้ดยสำรดว้ย 70 กโิลกรมั

(4) น ้ำหนักรวมของเครือ่ง (หรอืมวล) หมำยถงึ ผลรวมของน ้ำหนักเครือ่ง (หรอืมวล) น ้ำหนักบรรทกุสงูสดุ (หรอืมวล)

และมวลทีไ่ดจ้ำกกำรคณูควำมจผุูโ้ดยสำร 55 กโิลกรัม

(TH)
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บทที ่2 เครือ่งยนตต์น้ก ำลังและอปุกรณไ์ฮดรอลกิส ำหรับเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภท

ยำนพำหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่3 (เครือ่งยนตต์น้ก าลัง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับเครือ่งยนตต์น้ก ำลัง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) เครือ่งยนตต์น้ก ำลังมหีนำ้ทีใ่นกำรแปลงงำนเชงิกลใหเ้ป็นพลังงำนตำ่ง ๆ

(2) เครือ่งยนตต์น้ก ำลังทีเ่ป็นตัวอยำ่งโดยทั่วไปทีใ่ชใ้นเครือ่งจักร ฯลฯ ไดแ้ก ่ เครือ่งยนตส์นัดำปภำยใน เชน่

เครือ่งยนตด์เีซล เครือ่งยนตเ์บนซนิ ฯลฯ, มอเตอรไ์ฟฟ้ำ เชน่ มอเตอร ์ฯลฯ เป็นตน้

(3) โดยทั่วไปแลว้เครือ่งยนตต์น้ก ำลังของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะจะใชเ้ป็นเครือ่งยนตเ์บนซนิเป็น

สว่นใหญ ่

(4) หำกผสมเชือ้เพลงิหลำยชนดิเขำ้ดว้ยกัน (น ้ำมนัดเีซล (keiyu) น ้ำมันเบนซนิ) แลว้ ประสทิธภิำพกำรใชเ้ชือ้เพลงิ

จะเพิม่ขึน้

■ ค ำถำมขอ้ที ่4 (เชือ้เพลงิ / น ้ำมนัเครือ่ง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีไ่มเ่หมำะสมทีส่ดุเกีย่วกับเชือ้เพลงิ / น ้ำมนัเครือ่ง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) น ้ำมนัเครือ่งมหีนำ้ทีห่ลอ่ลืน่

(2) น ้ำมนัเครือ่งมหีนำ้ทีร่ะบำยควำมรอ้น

(3) น ้ำมนัเครือ่งมหีนำ้ทีใ่ชปิ้ดผนกึ

(4) ไมจ่ ำเป็นตอ้งใชน้ ้ำมันเครือ่งตำมมำตรฐำนทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืกำรใชง้ำนของเครือ่งจักรกอ่สรำ้ง ฯลฯ

■ ค ำถำมขอ้ที ่5 (อปุกรณ์ไฮดรอลกิ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับอปุกรณ์ไฮดรอลกิ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) เนื่องจำกป๊ัมไมใ่ชเ่ครือ่งจักรทีม่คีวำมเทีย่งตรงสงู จงึไมเ่กดิกำรสกึหรอหรอืร่องรอยเสยีหำยจำกฝุ่ นผง ทรำย

ฯลฯ 

(2) ขอ้ควรระวัง คอื หำกไสก้รองอดุตัน แรงดันจะไมเ่พิม่ขึน้

(3) ไสก้รองจะท ำใหฝุ้่ นผงปนเขำ้ไปในน ้ำมันไฮดรอลกิทีอ่ยูใ่นวงจรไฮดรอลกิ

(4) กำรทีไ่สก้รองอดุตันจะชว่ยใหแ้รงดันถกูปรับเปลีย่นอยำ่งเหมำะสม

(TH)
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บทที ่3 โครงสรา้งของอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวิง่ของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน 

■ ค าถำมขอ้ที ่6 (อปุกรณ์ชว่งลำ่ง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับอปุกรณ์ชว่งลำ่ง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) หำกควำมดันลมต ำ่เกนิไป ลอ้ยำงจะถกูบดจนงอตวัและเกดิควำมรอ้นอยำ่งรุนแรง ท ำใหเ้กดิกำรหลดุลอกออกมำ

(2) เมือ่ควำมดนัลมต ่ำลง พืน้ดนิทีส่มัผัสระหวำ่งลอ้ยำงกับพืน้ดนิจะมขีนำดใหญข่ึน้ ท ำใหเ้บรกไดง่้ำยขึน้

(3) หำกควำมดันลมสงูเกนิไป สว่นขอบลอ้ยำงทัง้สองขำ้งจะสมัผัสพืน้และท ำใหบ้รเิวณดังกลำ่วเกดิกำรสกึหรออยำ่ง

รวดเร็ว 

(4) ยิง่ควำมดนัลมสงู ระดับควำมแข็งของลอ้ยำงจะยิง่สงูขึน้และลอ้ยำงจะยิง่มัน่คงแข็งแรงมำกขึน้

■ ค ำถำมขอ้ที ่7 (อปุกรณ์ควำมปลอดภัยของเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน ฯลฯ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับอปุกรณ์ควำมปลอดภัยของเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน ฯลฯ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เพือ่ควำมปลอดภยัในระหวำ่งกำรเดนิเครือ่งและกำรท ำงำน ฯลฯ จงึมกีำรตดิตัง้อปุกรณ์สัน่สะเทอืนเพือ่เตอืน

คนงำนทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยกำรสัน่สะเทอืน 

(2) มกีำรตดิตัง้คันล็อคเซฟตีช้นดิตำ่ง ๆ เพือ่ป้องกันไมใ่หเ้ครือ่งฐำนเคลือ่นทีโ่ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ หรอืเพือ่ป้องกันไมใ่ห ้

อปุกรณ์ตอ่พ่วงเคลือ่นที ่ในขณะทีท่ ำกำรตรวจสอบ / เตรยีมควำมพรอ้ม หรอืหยดุกำรท ำงำนของเครือ่งจักร ฯลฯ 

(3) ระบบเฝ้ำสงัเกตเป็นระบบทีช่ว่ยใหผู้ข้ับขีส่ำมำรถตรวจสอบสถำนะของเครือ่งจักรทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรขับขีอ่ยำ่ง

ปลอดภัยในระหวำ่งกำรควบคมุไดอ้ยำ่งรวดเร็ว และกระตุน้เตอืนใหผู้ข้ับขีร่ะมดัระวังดว้ยกำรสอ่งไฟและสง่เสยีงกริง่

ตลอดเวลำ 

(4) ในกรณีท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนทีก่ ำหนดเฉพำะ ผูป้ระกอบกำรสำมำรถด ำเนนิงำนตอ่ได ้แมใ้นกรณี

ทีอ่ำจเกดิอันตรำยจำกเครือ่งฐำนพลกิคว ำ่หรอืร่วงหลน่ในบรเิวณทีไ่มม่ั่นคง เชน่ ไหลท่ำง พืน้ทีล่ำดชนั ฯลฯ 

(TH)
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บทที ่4 กำรด ำเนนิกำรจัดกำร ฯลฯ อปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังำนทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พว่งทีใ่ช ้

ส ำหรับรือ้ถอน 

■ ค าถามขอ้ที ่8 (การเลอืกและการตดิตัง้เบรกเกอร)์

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรเลอืกและกำรตดิตัง้เบรกเกอร ์เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ขนำดของชดุเบรกเกอรไ์มม่คีวำมเกีย่วขอ้งกับวตัถเุป้ำหมำยทีจ่ะบดท ำลำย

(2) ปรมิำณน ้ำมนัทีจ่ ำเป็น ไฮดรอลกิ น ้ำหนักของชดุเบรกเกอร ์ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกับเครือ่งฐำน

(3) วงจรไฮดรอลกิของเครือ่งฐำนไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับกำรตัดสนิใจเลอืกเบรกเกอร์

(4) ตดิชดุเบรกเกอรเ์ขำ้กับอำรม์ของเครือ่งฐำนดว้ยสลัก และเชือ่มตอ่ชดุเบรกเกอรแ์ละวงจรไฮดรอลกิส ำหรับเบรก

เกอรท์ีอ่ำรม์ดว้ยสำย (housu) ไฮดรอลกิ 

■ ค ำถำมขอ้ที ่9 (ลักษณะเดน่ของเบรกเกอร)์

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับลักษณะเดน่ของเบรกเกอร ์เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เบรกเกอรเ์ป็นวธิทีีใ่ชล้กูสบูชนกับดอกเจำะ โดยแรงกระแทกในขณะนัน้จะรวมอยูท่ีป่ลำยดอกเจำะเพือ่บด

ท ำลำยวตัถเุป้ำหมำยใหแ้ตก 

(2) หำ้มใชเ้บรกเกอรใ์นกำรท ำงำนบดชัน้หนิ บดคอนกรตี หรอืงำนลอกเศษปนูซเีมนต ์ฯลฯ

(3) เบรกเกอรไ์มไ่ดใ้ชไ้ฮดรอลกิของเครือ่งฐำน

(4) เบรกเกอรม์พีลังขับเคลือ่นไมด่ซี ึง่ไมเ่หมำะส ำหรับงำนละเอยีด

■ ค ำถำมขอ้ที ่10 (ประเภทของเบรกเกอร)์

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับประเภทของเบรกเกอร ์เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ในวธิที ำงำนแบบแรงผลักจำกแรงดันสะสม ลกูสบูจะถกูยกขึน้โดยไฮดรอลกิแรงดันสงูทีก่ระท ำตอ่พืน้ผวิรับควำม

ดันสว่นลำ่งของลกูสบู และแกส๊ไนโตรเจนทีแ่ทรกอยูส่ว่นบนของลกูสบูจะถกูบบีอัด 

(2) ในวธิที ำงำนแบบขับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิโดยตรง ไฮดรอลกิแรงดันสงูจะกระท ำตอ่พืน้ผวิรับควำมดันสว่นลำ่ง

ของลกูสบูเสมอ และเป็นเพยีงวธิที ำงำนของลกูสบูโดยกำรเปลีย่นสลับพืน้ผวิรับควำมดันสว่นบนของลกูสบูระหวำ่ง

แรงดันต ำ่และแรงดันสงู 

(3) วธิที ำงำนแบบขับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิโดยตรง เป็นเพยีงวธิทีีใ่ชไ้ฮดรอลกิแรงดันสงูกระท ำตอ่พืน้ผวิรับควำมดัน

สว่นบนของลกูสบู โดยเปลีย่นสลับพืน้ผวิรับควำมดันสว่นลำ่งของลกูสบูระหวำ่งแรงดันสงูและแรงดันต ำ่ เพือ่ใหล้กูสบู

ท ำงำน 

(4) ในแบบขับเคลือ่นดว้ยไฮดรอลกิโดยตรงซึง่ขึน้อยูกั่บชนดิของเครือ่ง แกส๊โพรเพน (puropan) จะแทรกอยูท่ี่

สว่นบนของลกูสบู 

 โดยการบดกระแทกจะเกดิจากการขยายตวัของไฮดรอลกิและแกส๊ไนโตรเจนทีถ่กูบบีอัด 

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่11 (การควบคมุเบรกเกอร ์ฯลฯ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรควบคมุเบรกเกอร ์ฯลฯ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) หลักพืน้ฐำนในกำรควบคมุเบรกเกอร ์คอื กำรยกขึน้-ลงของบมูเทำ่นัน้

(2) กำรควบคมุเหมอืนกับกำรควบคมุรถขดุไฮดรอลกิ ยกเวน้กำรบดกระแทกชดุเบรกเกอร์

(3) ส ำหรับรถขดุไฮดรอลกิ กระทรวงทีด่นิ โครงสรำ้งพืน้ฐำน กำรขนสง่ และกำรทอ่งเทีย่วไดจ้ ำกัดกำรแพร่หลำย

ของเครือ่งจักรดว้ยวธิคีวบคมุเครือ่งทีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกัน 

(4) หลักพืน้ฐำนในกำรควบคมุเบรกเกอรไ์มร่วมถงึกำรบดกระแทกชดุเบรกเกอร์

■ ค ำถำมขอ้ที ่12 (วธิที ำงำนทั่วไปกับเบรกเกอร)์

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับวธิที ำงำนทัว่ไปกับเบรกเกอร ์เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เบรกเกอรส์ำมำรถท ำงำนรือ้ถอนงำนโครงสรำ้งและบดท ำลำยหนิได ้

(2) แมช้ดุเบรกเกอรจ์ะไมต่รงตำมเกณฑค์วำมสำมำรถของเครือ่งฐำน แตก็่อำจใชช้ดุเบรกเกอรไ์ด ้

(3) เมือ่ท ำงำนกับเบรกเกอร ์ไมจ่ ำเป็นตอ้งอัดจำระบลีงในต ำแหน่งอัดจำระบขีองเบรกเกอร์

(4) ในกำรท ำงำนกับเบรกเกอร ์ใหป้รับต ำแหน่งดอกเจำะขนำนไปกับพืน้ผวิเป้ำหมำยทีจ่ะบดท ำลำย แลว้ใสแ่รงกด

เพือ่บดกระแทกจนเสร็จสิน้

■ ค ำถำมขอ้ที ่13 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงำน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขอ้ควรระวังหลังเสร็จงำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) จอดเครือ่งฐำนทีต่ดิตัง้ชดุเบรกเกอรไ์วใ้นสถำนทีเ่ปียกและลำดเอยีง

(2) หำ้มเช็ดโคลน ฯลฯ ทีเ่กำะตดิอยูบ่นชดุเบรกเกอรอ์อก

(3) เมือ่จะถอดชดุเบรกเกอรอ์อกจำกสว่นอำรม์ ใหพ้ยำยำมด ำเนนิกำรในสภำพทีอ่ณุหภมูขิองน ้ำมนัไฮดรอลกิยังสงู

อยูเ่ทำ่ทีจ่ะท ำได ้

(4) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิ ฯลฯ ใหร้ะวังอยำ่งเต็มทีอ่ยำ่ใหส้ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปผสมใน

น ้ำมันไฮดรอลกิ 

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่14 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขอ้ควรระวังหลังเสร็จงำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) จัดเก็บชดุเบรกเกอรท์ีถ่อดออกแลว้ไวก้ลำงแจง้

(2) ขจัดครำบโคลนและน ้ำทีเ่ป้ือนเกำะบนเครือ่งฐำน

(3) ไมท่ ำควำมสะอำดชว่งลำ่ง บรเิวณภำยในและโดยรอบของทีน่ั่งคนขับ เชน่ อปุกรณ์ยก ฯลฯ จนกวำ่จะถงึกำร

ท ำงำนครัง้ตอ่ไป 

(4) หำ้มท ำควำมสะอำดพืน้ผวิของกำ้นสบูไฮดรอลกิอยำ่งเด็ดขำด

■ ค ำถำมขอ้ที ่15 (ลักษณะเดน่ของเครือ่งตดัเหล็ก)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับลักษณะเดน่ของเครือ่งตัดเหล็ก เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) หำ้มใชเ้ครือ่งตัดดว้ยแกส๊เนื่องจำกอันตรำย

(2) กำรใชเ้ครือ่งตัดเหล็กจะท ำใหอั้นตรำยจำกกำรพลัดตกจำกทีส่งู / รว่งหลน่ เพิม่สงูขึน้

(3) เครือ่งตดัดว้ยแกส๊แบบเดมิมอัีนตรำยจำกกำรพลัดตกจำกทีส่งู / รว่งหลน่ และอันตรำยจำกเปลวไฟของแกส๊

เนื่องจำกผูป้ฏบัิตงิำนตดัท ำงำนตัดดว้ยแกส๊ทีส่งู 

(4) เครือ่งตดัดว้ยแกส๊แบบเดมิสำมำรถน ำกลับมำใชใ้หมไ่ดโ้ดยใชเ้ครือ่งตัดเหล็ก

■ ค ำถำมขอ้ที ่16 (ชือ่และหนำ้ทีห่ัวตัดเหล็กแตล่ะสว่น)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีไ่มเ่หมำะสมทีส่ดุเกีย่วกับชือ่และหนำ้ทีห่ัวตัดเหล็กแตล่ะสว่น เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้

ตอ่ไปนี ้

(1) หวัตัดเหล็กประกอบดว้ยอำรม์ตัด

(2) หวัตดัเหล็กประกอบดว้ยเครือ่งตัด

(3) หวัตัดเหล็กประกอบดว้ยกระบอกสบูเปิดปิด

(4) หวัตัดเหล็กประกอบดว้ยโครงสว่นกลำง

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่17 (ประเภทของหัวตัดเหล็ก)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับประเภทของหวัตัดเหลก็ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) หัวตัดสำมำรถขยำยควำมกวำ้งชอ่งเปิดทีป่ลำยได ้ จงึเหมำะส ำหรับกำรตัดงำนโครงสรำ้งเหล็กและสิง่กอ่สรำ้งที่

ไมข่ยับเคลือ่นทีแ่มถ้กูกด 

(2) หัวตัดไมส่ำมำรถขยำยควำมกวำ้งปำกเปิดทีป่ลำยได ้ จงึไมเ่หมำะส ำหรับกำรตัดงำนโครงสรำ้งเหล็กและ

สิง่กอ่สรำ้ง 

(3) รูปทรงกันลืน่ทีม่ปีลำยเป็นรูปตัว “V” ชว่ยลดควำมกวำ้งของปำกเปิดทีป่ลำย แตเ่ป็นหวัตัดทีจ่ ำเป็นตอ้งกด

สว่นคัตเตอรเ์อำไว ้

(4) รูปทรงกันลืน่ทีม่ปีลำยเป็นรูปตวั “V” ไมเ่หมำะส ำหรับกำรตัดซำกโครงเหล็ก ฯลฯ

■ ค ำถำมขอ้ที ่18 (กำรเลอืกและกำรตดิตัง้เครือ่งตัดเหล็ก)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรเลอืกและกำรตดิตัง้เครือ่งตัดเหล็ก เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ไมจ่ ำเป็นตอ้งก ำหนดรูปรำ่งของหวัตัดตำมกำรใชง้ำน และขนำดของหวัตัดเหล็กตำมวัตถเุป้ำหมำยทีจ่ะตัด

(2) ไมจ่ ำเป็นตอ้งเลอืกเครือ่งฐำนใหเ้หมำะสมกับไฮดรอลกิและน ้ำหนัก เนื่องจำกควำมสมดลุระหวำ่งปรมิำณน ้ำมัน

ทีต่อ้งกำรส ำหรับหัวตัดเหล็กและน ้ำหนักของตัวอปุกรณ์ (หรอืมวล) 

(3) หำ้มน ำแหลง่จำ่ยไฮดรอลกิส ำหรับหวัตัดเหล็กออกจำกวงจรไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และตดิตัง้วงจรไฮดรอลกิ

ส ำหรับหวัตัดเหล็กผำ่นป๊ัมไฮดรอลกิ บมู และอำรม์ 

(4) ตดิหัวตดัเหล็กเขำ้กับอำรม์ของเครือ่งฐำนดว้ยสลัก และเชือ่มตอ่หัวตัดเหล็กและวงจรไฮดรอลกิส ำหรับหวัตัด

เหล็กบนอำรม์ดว้ยสำย (housu) ไฮดรอลกิ 

■ ค ำถำมขอ้ที ่19 (วธิที ำงำนทั่วไปกับเครือ่งตดัเหล็ก)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับวธิที ำงำนทัว่ไปกับเครือ่งตัดเหล็ก เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ท ำกำรเดนิเครือ่งดว้ยอุน่น ้ำมนัของน ้ำมนัไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และใชง้ำนหลังจำกอณุหภมูนิ ้ำมนัสงูขึน้

เล็กนอ้ย 

(2) ชว่งอณุหภมูนิ ้ำมันทีเ่หมำะสม ไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นไปตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืกำรใชง้ำนของผูผ้ลติแตล่ะรำย

(3) เมือ่เริม่ใชง้ำนหวัตัดเหล็กเครือ่งใหม ่ใหเ้พิม่รอบหมนุของเครือ่งยนต์

(4) เมือ่เริม่ใชง้ำนหั

วตัดเหล็กเครือ่งใหม ่ใหช้ะลอความเร็วในการเปิด / ปิดกระบอกสบู และท าการอุน่เครือ่งประมาณ 1 นาท ี

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่20 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขอ้ควรระวังหลังเสร็จงำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) จอดเครือ่งฐำนทีต่ดิตัง้หวัตัดเหล็กไวบ้นบรเิวณทีร่ำบเรยีบ แหง้และแข็ง

(2) หำ้มเช็ดโคลน ฯลฯ ทีเ่กำะตดิอยูบ่นหัวตัดเหล็กออก

(3) เมือ่จะถอดหวัตัดเหล็กออกจำกสว่นอำรม์ ใหด้ ำเนนิกำรในระหวำ่งทีอ่ณุหภมูขิองน ้ำมันไฮดรอลกิยังคงสงูอยู่

เทำ่ทีจ่ะท ำได ้

(4) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิ ถงึแมจ้ะมสีิง่แปลกปลอมเขำ้ไปผสมในน ้ำมันไฮดรอลกิก็ไมเ่ป็นไร

■ ค ำถำมขอ้ที ่21 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงำน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขอ้ควรระวังหลังเสร็จงำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) จัดเก็บหัวตัดเหล็กทีถ่อดออกแลว้ไวก้ลำงแจง้

(2) ขจัดครำบโคลนและน ้ำทีเ่ป้ือนเกำะบนเครือ่งฐำน

(3) กำรเตมิน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ฯลฯ ใหด้ ำเนนิกำรกอ่นท ำงำนครัง้ตอ่ไป

(4) หำ้มท ำควำมสะอำดพืน้ผวิของกำ้นสบูไฮดรอลกิ

■ ค ำถำมขอ้ที ่22 (ลักษณะเดน่ของเครือ่งบดคอนกรตี)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับลักษณะเดน่ของวธิกีำรรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งคอนกรตีดว้ยเครือ่งบดคอนกรตี เพยีง

ค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) มเีสยีงรบกวนดังกวำ่เมือ่เทยีบกับเบรกเกอร์

(2) มกีำรสัน่สะเทอืนมำกกวำ่เมือ่เทยีบกับเบรกเกอร์

(3) ไมม่ขีอ้เดน่กวำ่หรอืดอ้ยกวำ่เมือ่เทยีบกับเบรกเกอร์

(4) กำรฟุ้งกระจำยของชิน้สว่นทีถ่กูบดท ำลำยมนีอ้ยกวำ่เมือ่เทยีบกับเบรกเกอร์

■ ค ำถำมขอ้ที ่23 (ชือ่และหนำ้ทีข่องหวับดคอนกรตีแตล่ะสว่น)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีไ่มเ่หมำะสมทีส่ดุเกีย่วกับชือ่และหนำ้ทีข่องหวับดคอนกรตี แตล่ะสว่นเพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เครือ่งบดคอนกรตี (บดหยำบ) ประกอบดว้ยอำรม์บด

(2) เครือ่งบดคอนกรตี (บดหยำบ) ประกอบดว้ยเครือ่งตดั

(3) เครือ่งบดคอนกรตี (บดหยำบ) ประกอบดว้ยโครงสว่นกลำง

(4) เครือ่งบดคอนกรตี (บดหยำบ) ประกอบดว้ยตลับลกูปืนหมนุ

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่24 (ประเภทของหัวบดคอนกรตี)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับประเภทของหวับดคอนกรตี เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) หัวบดคอนกรตี (บดหยำบ) คอื เครือ่งทีตั่ดงำนโครงสรำ้งคอนกรตี / สิง่กอ่สรำ้งแลว้บดจนเป็นกองคอนกรตีขนำด

ทีส่ำมำรถบดละเอยีดได ้

(2) หวับดคอนกรตี (บดหยำบ) ไมม่อีปุกรณ์หมนุ

(3) ใชห้ัวบดคอนกรตี (บดละเอยีด) กอ่นหวับดหยำบ

(4) หวับดคอนกรตี (บดละเอยีด) ไมส่ำมำรถแยกคอนกรตีกับเหล็กเสน้ออกจำกกันได ้

■ ค ำถำมขอ้ที ่25 (กำรเลอืกและกำรตดิตัง้หัวบดคอนกรตี)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรเลอืกและกำรตดิตัง้หัวบดคอนกรตี เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) ก ำหนดรูปร่ำงของหัวบดคอนกรตีใหเ้หมำะสมกับกำรใชง้ำนและก ำหนดขนำดของหัวบดใหเ้หมำะสมกับวตัถุ

เป้ำหมำยทีจ่ะบด 

(2) เครือ่งบดละเอยีดจะตัดแยกงำนโครงสรำ้งและสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นคอนกรตีใหม้ขีนำดพอทีจ่ะบดหยำบได ้

(3) เครือ่งบดหยำบจะบดกองคอนกรตีเสรมิเหล็กทีถ่กูตัดออกมำโดยเครือ่งบดคอนกรตีแบบบละเอยีด ฯลฯ ใหม้ขีนำด

เล็กลง และท ำกำรแยกสว่นเหล็กเสน้กับเศษคอนกรตีออกจำกกัน 

(4) ควำมสมดลุระหวำ่งปรมิำณน ้ำมนัทีต่อ้งกำรส ำหรับหวับดคอนกรตีและน ้ำหนักของตัวอปุกรณ์ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้ง

กับกำรเลอืกเครือ่งฐำน 

■ ค ำถำมขอ้ที ่26 (วธิที ำงำนทั่วไปกับเครือ่งบดคอนกรตี)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับวธิที ำงำนทัว่ไปกับเครือ่งบดคอนกรตี เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ในกำรท ำงำนกับเครือ่งบดคอนกรตี ไมจ่ ำเป็นตอ้งฉีดจำระบเีขำ้ไปในสว่นฉีดจำระบขีองหัวบด

(2) ท ำงำนดว้ยควำมระมดัระวังในบรเิวณทีไ่มม่ัน่คงซึง่เครือ่งฐำนอำจพลกิคว ่ำได ้ เชน่ บนฐำนดนิออ่นตัว หรอืกอง

คอนกรตี ฯลฯ 

(3) กำรท ำงำนในแนวตัง้กับแนวตนีตะขำบ (แทร็กตนีตะขำบ) จะมคีวำมเสถยีรนอ้ยกวำ่ในแนวนอน และอำจเกดิ

อันตรำยทีต่วัเครือ่งจะลอยหรอืพลกิคว ่ำไดง่้ำย 

(4) หำ้มท ำกำรงัดในระหวำ่งกำรบด เพรำะอำจเป็นสำเหตทุ ำใหอ้ำรม์ของเครือ่งบดผดิรูปหรอืหักเสยีหำย สลักไหม ้

เสยีหำย และเกดิควำมเสยีหำยของเครือ่งฐำนได ้

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่27 (ขอ้ควรระวังเมือ่สิน้สดุการท างาน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขอ้ควรระวังเมือ่สิน้สดุกำรท ำงำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ใหว้ำงหวับดคอนกรตีลงบนพืน้ดนิในทำ่ทีม่ัน่คงโดยกำงอำรม์ตัดออก เพือ่ป้องกันกำ้นกระบอกสบูเปิดปิด

(2) ไมม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งเช็ดโคลน ฯลฯ ทีเ่กำะตดิอยูบ่นหวับดคอนกรตีออก

(3) เมือ่จะถอดหัวบดคอนกรตีออกจำกสว่นอำรม์ของตัวเครือ่ง ใหด้ ำเนนิกำรในระหวำ่งทีอ่ณุหภมูขิองน ้ำมันไฮดรอ

ลกิยังคงสงูอยูเ่ทำ่ทีจ่ะท ำได ้

(4) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิ ฯลฯ ถงึแมจ้ะมสีิง่แปลกปลอมเขำ้ไปผสมในน ้ำมนัไฮดรอลกิก็ไม่

เป็นไร 

■ ค ำถำมขอ้ที ่28 (ขอ้ควรระวังเมือ่สิน้สดุกำรท ำงำน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขอ้ควรระวังเมือ่สิน้สดุกำรท ำงำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ไมจ่ ำเป็นตอ้งคลมุผำ้ใบป้องกันน ้ำฝนบนหวับดคอนกรตีทีไ่ดถ้อดออกแลว้ แมก้รณเีก็บไวก้ลำงแจง้ก็ตำม

(2) ขจัดครำบโคลนและน ้ำทีเ่ป้ือนเกำะบนเครือ่งฐำน

(3) กำรเตมิน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ฯลฯ ของเครือ่งฐำนใหด้ ำเนนิกำรกอ่นท ำงำนครัง้ตอ่ไป

(4) หยดน ้ำและโคลนทีเ่กำะบนพืน้ผวิของกำ้นสบูไฮดรอลกิ จะตอ้งปลอ่ยทิง้ไวโ้ดยไมต่อ้งดแูล

■ ค ำถำมขอ้ที ่29 (ลักษณะเดน่ของเครือ่งจับ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับลักษณะเดน่ของเครือ่งจับ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) หำ้มใชเ้ครือ่งจับในกำรรือ้ถอนอำคำรทีท่ ำจำกไม ้ฯลฯ หรอืงำนก ำจัดเศษซำก

(2) เมือ่ท ำกำรรือ้ถอนวัตถเุป้ำหมำย จะมเีสยีงรบกวนและกำรปลวิกระจำยของวัตถรุือ้ถอนมำก

(3) กำรใชบุ้ง้กีจ๋ะมปีระสทิธภิำพในกำรก ำจัดเศษซำกเพือ่แยกและก ำจัดเศษซำกทีม่มีวล วัสด ุและรูปร่ำงตำ่ง ๆ กัน

(4) สำมำรถจับ แยกประเภท และขนบรรทกุวัสดทุีม่นี ้ำหนักเบำ เชน่ ประเภทไม ้ ฯลฯ เสำและวัสดโุครงเหล็กทีม่ี

ควำมยำว และวัสดทุีม่คีวำมนิม่ประเภทผำ้ ฯลฯ ไดง่้ำย 

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่30 (ชือ่และหนา้ทีข่องหวัจับแตล่ะสว่น)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีไ่มเ่หมำะสมทีส่ดุเกีย่วกับชือ่และหนำ้ทีข่องหวัจับแตล่ะสว่น เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) หวัจับประกอบดว้ยอำรม์จบั ฯลฯ

(2) หวัจับประกอบดว้ยจุดขอ้ตอ่หัวจับ ฯลฯ

(3) หวัจับประกอบดว้ยโครงสว่นกลำง ฯลฯ

(4) หวัจับประกอบดว้ยกรอบบน ฯลฯ

■ ค ำถำมขอ้ที ่31 (ประเภทของหัวจับ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับประเภทของหวัจับ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) หวัจับแบบท ำงำนโดยกระบอกสบูภำยในทีต่ดิอปุกรณ์หมนุ สำมำรถก ำหนดมมุและต ำแหน่งกำรจับไดอ้ยำ่ง

แมน่ย ำและเป็นอสิระดว้ยกำรบดิคอจำกกระบอกสบูภำยในและกำรหมนุจำกไฮดรอลกิ 

(2) ไมส่ำมำรถปรับมมุกำรจับไดโ้ดยกำรบดิคอจำกกระบอกสบูภำยใน

(3) อปุกรณแ์บบท ำงำนโดยกระบอกสบูภำยนอก จะมกีำรปรับมมุกำรจับเองโดยอัตโนมัติ

(4) ไมม่คีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งใชก้ำรเสรมิแรงในกำรรวมหวัจับและเครือ่งฐำน

■ ค ำถำมขอ้ที ่32 (กำรเลอืกและกำรตดิตัง้หัวจับ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรเลอืกและกำรตดิตัง้หัวจับ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) รูปร่ำงของหัวจับทีเ่หมำะสมกับกำรใชง้ำน และขนำดของหัวจับทีเ่หมำะสมกับขนำดของวัตถเุป้ำหมำยทีจ่ับนัน้

ไมม่คีวำมเกีย่วขอ้งกัน 

(2) ไมม่คีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งเลอืกรถขดุไฮดรอลกิทีเ่หมำะสมกับควำมสำมำรถของไฮดรอลกิและกำรจับยก โดยตอ้งมี

ควำมสมดลุระหวำ่งปรมิำณน ้ำมนัทีจ่ ำเป็นส ำหรับหัวจับและน ้ำหนักจับยกของตัวอปุกรณ์ 

(3) น ำแหลง่จำ่ยไฮดรอลกิส ำหรับหัวจับออกจำกวงจรไฮดรอลกิของเครือ่งฐำน และตดิตัง้วงจรไฮดรอลกิส ำหรับหัว

จับผำ่นป๊ัมไฮดรอลกิ บมู และอำรม์ 

(4) ไมม่กีรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งตดิตัง้วำลว์ไฮดรอลกิหรอืวำลว์ระบำยเพิม่เตมิตำมเครือ่งฐำน

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่33 (วธิที างานทั่วไปกับเครือ่งจับ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับวธิที ำงำนทัว่ไปกับเครือ่งจับ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ในกำรท ำงำนกับเครือ่งจบั ไมจ่ ำเป็นตอ้งฉีดจำระบเีขำ้ไปในสว่นฉีดจำระบขีองหวัจบั

(2) ท ำงำนดว้ยควำมระมัดระวังสงูในบรเิวณทีไ่มม่ั่นคงซึง่เครือ่งฐำนอำจพลกิคว ำ่ได ้ เชน่ บนฐำนดนิออ่นตวั หรอื

กองคอนกรตี ฯลฯ 

(3) กำรท ำงำนในแนวตัง้กับแนวตนีตะขำบ (แทร็กตนีตะขำบ) จะมคีวำมเสถยีรนอ้ยกวำ่ในแนวนอน และอำจเกดิ

อันตรำยทีต่วัเครือ่งจะลอยหรอืพลกิคว ่ำไดง่้ำย 

(4) หำ้มท ำกำรงัดในระหวำ่งกำรจับ เพรำะอำจเป็นสำเหตทุ ำใหอ้ำรม์ของเครือ่งจับ ฯลฯ ผดิรูป หักเสยีหำย สลักไหม ้

เสยีหำย และเกดิควำมเสยีหำยของเครือ่งฐำนได ้

■ ค ำถำมขอ้ที ่34 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงำน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขอ้ควรระวังหลังเสร็จงำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) จอดเครือ่งฐำนทีต่ดิตัง้หวัจับบนทีล่ำดเอยีงทีแ่หง้และแข็ง

(2) หำ้มเช็ดโคลน ฯลฯ ทีเ่กำะตดิอยูบ่นหัวจับ

(3) เมือ่จะถอดหัวจับออกจำกอำรม์ของเครือ่งฐำน ใหด้ ำเนนิกำรในระหวำ่งทีอ่ณุหภมูขิองน ้ำมันไฮดรอลกิยังคงสงู

อยูเ่ทำ่ทีจ่ะท ำได ้

(4) เมือ่ตดิตัง้หรอืถอดสำย (housu) ไฮดรอลกิ ฯลฯ ใหร้ะมัดระวังเป็นอยำ่งดอียำ่ใหส้ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปผสมใน

น ้ำมันไฮดรอลกิ 

■ ค ำถำมขอ้ที ่35 (กำรถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) กำรท ำงำนตดิตัง้และถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วง ไมจ่ ำเป็นตอ้งไดร้ับค ำสัง่โดยตรงจำกผูค้วบคมุงำน

(2) ตดิตัง้และถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วงตำมขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืกำรใชง้ำนของเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน

(3) ไมจ่ ำเป็นตอ้งใชเ้สำค ้ำนริภัย เซฟตีบ้ล็อก ฯลฯ เพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ำรม์ บมู ฯลฯ ลดระดับตกลงมำ

(4) หำ้มใชฐ้ำนยกเพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ปุกรณ์ตอ่พ่วงลม้พังลงมำ ฯลฯ

(TH)



139 

■ ค าถามขอ้ที ่36 (การขนถา่ย)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรขนถำ่ย เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) กรณีขนยำ้ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนโดยโหลดบรรทกุบนรถพ่วงหรอืรถบรรทกุ ฯลฯ ไมจ่ ำเป็นตอ้งรถ

ส ำหรับขนยำ้ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งโดยเฉพำะ 

(2) กำรขนถำ่ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนทีจ่ะขนยำ้ย ไมจ่ ำเป็นตอ้งก ำหนดตวัผูค้วบคมุงำน และด ำเนนิกำร

ภำยใตค้ ำสัง่ของผูค้วบคมุงำน 

(3) โดยหลักเกณฑท์ัว่ไปแลว้ สถำนทีส่ ำหรับกำรขนถำ่ยควรเป็นฐำนดนิสงู ๆ ต ่ำ ๆ และออ่นนุ่ม

(4) อปุกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนั (กระดำนพำด) ทีจ่ะยดึอยูบ่นกระบะบรรทกุของรถยนตข์นสง่ ฯลฯ ใหใ้ชอ้ปุกรณ์

ส ำหรับไตค่วำมชนัทีต่ดิตะขอ Claw เพือ่ป้องกันไมใ่หอ้ปุกรณ์ส ำหรับไตค่วำมชนัหลดุออกจำกกระบะบรรทกุเนื่องจำก

กำรหมนุของตนีตะขำบหรอืลอ้ยำง 

■ ค ำถำมขอ้ที ่37 (กรณีขนยำ้ยโดยขับไปเอง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งกรณีขนยำ้ยโดยขับไปเอง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) เมือ่ขับไปบนพืน้ผวิทำงทีอ่อ่นนุ่ม ก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งคอยระวังกำรยบุตัวของไหลท่ำง

(2) เมือ่ผำ่นทำงขำ้มทำงรถไฟไรค้นควบคมุหรอืต ำแหนง่ทีม่หีนำ้กวำ้งแคบ ก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งตรวจสอบยนืยนัวำ่

ปลอดภัย 

(3) เมือ่เครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนจะลอดผำ่นระบบวำงสำยไฟฟ้ำเหนือทำงรถไฟ สำยไฟฟ้ำ คำนสะพำน ฯลฯ

ก็ไมจ่ ำเป็นตอ้งตรวจสอบยนืยันระยะหำ่งใหร้อบคอบวำ่ปลำยบมูจะไมส่มัผัสโดน 

(4) กรณีเป็นเหตสุดุวสิยัตอ้งขนยำ้ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนโดยขับไปเอง จะตอ้งปฏบัิตติำมกฎหมำยฯ ที่

เกีย่วขอ้งอยำ่งเคร่งครัด เชน่ กฎหมำยจรำจร กฎหมำยรถบรรทกุทำงบก ค ำสัง่ควบคมุรถยนต ์ฯลฯ 

(TH)
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บทที ่5 การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักรกอ่สรา้งส าหรับรือ้ถอน 

■ ค าถำมขอ้ที ่38 (สิง่ทีค่วรระวังโดยทัว่ไปกรณีด ำเนนิกำรตรวจสอบ-เตรยีมควำมพรอ้ม)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับสิง่ทีค่วรระวังโดยทัว่ไปกรณีตรวจสอบหรอืเตรยีมควำมพรอ้ม เพยีงค ำตอบเดยีว

จำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่ตรวจสอบและเตรยีมควำมพรอ้มทีไ่ซตก์อ่สรำ้ง ใหด้ ำเนนิกำรโดยจอดเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนใน

สถำนทีท่ีส่งู ๆ ต ่ำ ๆ 

(2) ตอ้งใสล็่อคเซฟตีแ้ละเบรกใหกั้บอปุกรณ์ควบคมุแตล่ะจุดของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนเสมอ

(3) ไมจ่ ำเป็นตอ้งซอ่มแซมเครือ่งจักรกอ่สรำ้งส ำหรับรือ้ถอนภำยใตค้ ำสัง่ของผูค้วบคมุงำน

(4) ไมจ่ ำเป็นตอ้งหำ้มบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขำ้ไปในสถำนทีท่ ำงำนตรวจสอบและเตรยีมควำมพรอ้ม

■ ค ำถำมขอ้ที ่39 (กอ่นสตำรท์เครือ่งยนต)์

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับชว่งกอ่นสตำรท์เครือ่งยนต ์เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ตรวจสอบเครือ่งฐำนโดยรอบวำ่ไมม่รี่องรอยน ้ำหรอืน ้ำมันรัว่ลงพืน้ดนิ และไมม่กีำรรัว่ไหลจำกทอ่

(2) เปิดฝำหมอ้น ้ำและตรวจสอบวำ่น ้ำแหง้หรอืไม่

(3) เตมิน ้ำมนัเชือ้เพลงิกอ่นเสร็จงำน และระบำยน ้ำในถังน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกหลังเสร็จงำน

(4) วดัควำมดันลมลอ้ยำง เมือ่ลอ้ยำงรอ้นหลังเสร็จงำน

■ ค ำถำมขอ้ที ่40 (หลังสตำรท์เครือ่งยนต)์

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับชว่งหลังสตำรท์เครือ่งยนต ์เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) หลังจำกสตำรท์เครือ่งยนตแ์ลว้ใหอุ้น่เครือ่งใหเ้พยีงพอ และตรวจสอบกำรท ำงำนของเครือ่งมอืวัดแตล่ะชิน้และ

สภำพของระบบเฝ้ำสงัเกต 

(2) หำกไมม่กีำรรัว่ไหลของน ้ำหรอืน ้ำมนัขณะเครือ่งยนตห์ยดุท ำงำน ก็จะไมม่กีำรรั่วไหลในกรณีทีส่ตำรท์เครือ่งยนต์

แลว้

(3) ไมจ่ ำเป็นตอ้งปรับเปลีย่นควำมเร็วรอบเป็นเดนิเบำต ำ่ เดนิเบำสงู และหยดุกำรท ำงำนทัง้หมด (Full stall) แลว้

ตรวจสอบวำ่สขีองไอเสยี เสยีงของเครือ่งยนต ์กลิน่ของไอเสยี และกำรสัน่สะเทอืนมคีวำมผดิปกตหิรอืไม ่

(4) ไมจ่ ำเป็นตอ้งตรวจสอบวำ่อปุกรณ์ตอ่พ่วง อำรม์ บมู ฯลฯ เคลือ่นไหวไดร้ำบรืน่หรอืไม่

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่41 (หลังเสร็จงาน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับชว่งหลังเสร็จงำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) หำกมโีคลน หรอืน ้ำมันเป้ือนเกำะบนกระดำนพืน้ แป้นเหยยีบ คันโยก ฯลฯ จะท ำใหง่้ำยตอ่กำรลืน่ ใหเ้ช็ดออกให ้

สะอำด 

(2) เตมิน ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยไมต่อ้งหยดุเครือ่งยนต์

(3) ถงึจะเป็นสถำนทีท่ีม่อัีนตรำยอำจเกดิหนิถลม่ น ้ำทว่ม ดนิถลม่ ฯลฯ แตห่ำกสถำนทีจ่อดเป็นพืน้รำบก็ไมเ่ป็นไร

(4) กรณีอยูก่ลำงแจง้ ไมจ่ ำเป็นตอ้งใชแ้ผน่คลมุคลมุตัวเครือ่ง

(TH)
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บทที ่6 เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานรือ้ถอน 

■ ค าถำมขอ้ที ่42 (ขอ้ควรปฏบัิตใินกำรขับขีอ่ยำ่งปลอดภยั)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขอ้ควรปฏบัิตใินกำรขับขีอ่ยำ่งปลอดภัย เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ผูข้ับขีไ่มจ่ ำเป็นตอ้งสวมหมวกป้องกันหรอือปุกรณ์ควำมปลอดภยั

(2) ผูข้ับขีไ่มจ่ ำเป็นตอ้งคำดเข็มขัดนริภัย

(3) ผูข้ับขีต่อ้งขับขีโ่ดยพกส ำเนำใบรับรองคณุสมบัตติดิตัวไว ้

(4) ด ำเนนิกำรตรวจสอบกอ่นกำรท ำงำนและตรวจสอบยนืยนัวำ่ไมม่สีิง่ผดิปกตใิด ๆ เสมอ

■ ค ำถำมขอ้ที ่43 (แนวทำงกำรใหส้ญัญำณและบอกทำง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับแนวทำงกำรใหส้ญัญำณและบอกทำง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) โดยหลักเกณฑท์ั่วไปแลว้ ในกรณีขับขีเ่ครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอน ไมจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรตำมสญัญำณและกำร

บอกทำงของผูใ้หส้ญัญำณหรอืผูบ้อกทำง 

(2) ผูข้ับขีไ่มจ่ ำเป็นตอ้งปรกึษำหำรอืลว่งหนำ้กับผูใ้หส้ญัญำณหรอืผูบ้อกทำงกอ่นทีจ่ะปฏบัิตงิำน ในรำยละเอยีด

เกีย่วกับต ำแหน่งกำรท ำงำนของเครือ่งจักรกอ่สรำ้งอืน่ ฯลฯ ต ำแหน่งกำรท ำงำนของคนงำน ต ำแหน่งของบรเิวณที่

อันตรำยและวธิใีหส้ญัญำณ 

(3) เนื่องจำกไมม่กีำรแตง่ตัง้บคุคลใดโดยเฉพำะใหเ้ป็นผูใ้หส้ญัญำณหรอืผูบ้อกทำงโดยผูร้ับผดิชอบ จงึไมจ่ ำเป็นตอ้ง

ขับขีโ่ดยมสีญัญำณหรอืกำรบอกทำงของบคุคลดังกลำ่ว 

(4) ผูบ้อกทำงควรสวมเสือ้ผำ้และอยูใ่นต ำแหน่งกำรท ำงำนทีผู่ข้ับขีห่รอืคนงำนสำมำรถมองเห็นตรวจสอบยนืยันไดง่้ำย

(TH)
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บทที ่7 ความรูเ้กีย่วกบักลศาสตรแ์ละไฟฟ้า 

■ ค าถำมขอ้ที ่44 (โมเมนตข์องแรง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีไ่มเ่หมำะสมทีส่ดุเกีย่วกับโมเมนตข์องแรง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ในขณะทีท่ ำลำยหนิภำยในอโุมงคด์ว้ยเบรกเกอร ์จะมโีมเมนตก์ำรเคลือ่นไหวทีท่ ำใหเ้บรกเกอรพ์ลกิคว ่ำ

(2) ในขณะทีจ่ับวัตถ ุ เชน่ เศษซำก (gara) คอนกรตี ฯลฯ โดยใชเ้ครือ่งจับ จะมโีมเมนตก์ำรเคลือ่นไหวทีท่ ำให ้

เครือ่งจักรพลกิคว ่ำ 

(3) กรณจีับวัตถทุีอ่ยูใ่นต ำแหน่งทีใ่กลเ้ครือ่งจักรเขำ้มำ โมเมนตข์องแรงทีท่ ำใหเ้ครือ่งพลกิคว ่ำจะสงูขึน้ และอันตรำย

ทีเ่ครือ่งจะพลกิคว ่ำเพิม่ขึน้

(4) เครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนทีก่ ำหนดเฉพำะอำจพลกิคว ่ำเนื่องจำกมมุของบมูท ำใหอ้งศำควำมเสถยีรมคีำ่แคบลง

■ ค ำถำมขอ้ที ่45 (จุดศนูยถ์ว่ง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับจุดศนูยถ์ว่ง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่พจิำรณำแบง่แยกวัตถอุอกเป็นชิน้เล็ก ๆ แรงโนม้ถว่งจะไมก่ระท ำตอ่แตล่ะสว่นทีถ่กูแบง่แยก

(2) จะเหน็ไดว้ำ่แรงขนำนจ ำนวนมำก (แรงโนม้ถว่ง) กระท ำตอ่วัตถ ุ และหำกไดแ้รงผลรวมของแรงดังกลำ่วเหลำ่นีจ้ะ

เทยีบเทำ่กับแรงโนม้ถว่งทีก่ระท ำตอ่วตัถนัุน้ น่ันคอื มวลของวัตถ ุ

(3) จุดศนูยถ์ว่งในวัตถหุนึง่ ๆ เป็นจุดทีแ่ปรเปลีย่นได ้เมือ่ต ำแหน่งและวธิกีำรตัง้วำงของวัตถเุปลีย่นแปลงไป

(4) เมือ่กำรเคลือ่นทีข่องวัตถ ุ (ไมพ่จิำรณำรวมไปถงึแรงหมนุของตัววัตถเุอง) ไดร้ับกำรควบคมุทำงกลศำสตร ์ จะไม่

สำมำรถพจิำรณำไดว้ำ่มวลรวมทัง้หมดของวัตถสุะสมอยูท่ีจุ่ดศนูยถ์ว่ง 

■ ค ำถำมขอ้ที ่46 (ควำมเฉื่อย)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับควำมเฉื่อย เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) โดยหลักเกณฑท์ั่วไปแลว้สำมำรถออกตัวหรอืหยดุกะทันหนัได ้ แตถ่ำ้ออกตัวอยำ่งกะทันหันผูข้ับขีจ่ะถกูดงึเหวีย่ง

ไปดำ้นหนำ้ และหำกหยดุอยำ่งกะทันหนัผูข้ับขีอ่ำจถกูเหวีย่งลม้ไปทำงดำ้นหลัง 

(2) มคีณุสมบัตใินกำรพยำยำมเคลือ่นทีต่อ่ไปเชน่เดมิในขณะทีก่ ำลังเคลือ่นที ่ ตรำบเทำ่ทีไ่มม่แีรงจำกภำยนอกที่

กระท ำตอ่วัตถ ุโดยเรยีกสิง่นีว้ำ่ควำมแข็งแกร่ง 

(3) จ ำเป็นตอ้งใชแ้รงภำยนอกในกำรเปลีย่นแปลงควำมเร็วหรอืทศิทำงกำรเคลือ่นทีข่องวัตถทุีก่ ำลังเคลือ่นที ่โดยหำก

ยิง่เปลีย่นแปลงควำมเร็วเพิม่มำกขึน้และวัตถหุนักขึน้เทำ่ใดแรงทีจ่ ำเป็นดังกลำ่วก็จะยิง่มำกขึน้เทำ่นัน้ 

(4) แรงเฉื่อยจะกระท ำตอ่เครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนในขณะทีว่ ิง่ โดยแรงเฉื่อยจะเพิม่ขึน้เมือ่ควำมเร็วเพิม่ขึน้ และแรง

เฉื่อยจะเพิม่ขึน้ตำมสดัสว่นยกก ำลังสำมของควำมเร็ว 

(TH)
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■ ค าถำมขอ้ที ่47 (แรงหนีศนูยก์ลำง / แรงสูศ่นูยก์ลำง)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับแรงหนีศนูยก์ลำง / แรงสูศ่นูยก์ลำง เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) หำกจับปลำยดำ้นหนึง่ของเชอืกทีม่ัดลกูตุม้ไวแ้ละเหวีย่งเป็นวงกลม มอืจะถกูดงึไปในทศิทำงตรงกันขำ้มกับ

ทศิทำงของลกูตุม้

(2) หำกหมนุเหวีย่งลกูตุม้อยำ่งรวดเร็ว จะรูส้กึวำ่มอืถกูดงึนอ้ยลง

(3) แรงทีท่ ำใหว้ัตถเุคลือ่นทีเ่ป็นวงกลมเรยีกวำ่แรงหนีศนูยก์ลำง และแรงทีม่ขีนำดของแรงเทำ่กันทีอ่ยูใ่นทศิทำง

ตรงกันขำ้มเรยีกวำ่แรงสูศ่นูยก์ลำง 

(4) กรณีเครือ่งจักรส ำหรับรือ้ถอนลงจำกพืน้ทีล่ำดชนัมำก หำกบังคับเลีย้วกะทนัหนั แรงหนีศนูยก์ลำงจะเหวีย่งออก

จำกจุดศนูยถ์ว่ง ท ำใหเ้ครือ่งถกูดงึออกไปดำ้นนอกอยำ่งแรง และเพิม่อันตรำยจำกกำรพลกิคว ่ำใหส้งูขึน้มำก 

■ ค ำถำมขอ้ที ่48 (ควำมเสยีดทำน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีไ่มเ่หมำะสมทีส่ดุเกีย่วกับควำมเสยีดทำน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่วัตถกัุบวัตถเุสยีดสกัีนจะเกดิควำมตำ้นทำนทีเ่รยีกวำ่แรงเสยีดทำน

(2) หำกวตัถวุำงอยูบ่นพืน้หรอืแผน่กระดำนและพยำยำมท ำใหเ้คลือ่นทีโ่ดยกำรผลักหรอืดงึ วัตถนัุน้จะไมเ่คลือ่นทีห่ำก

ผลักดว้ยแรงทีต่ ่ำกวำ่ขดีจ ำกัดทีก่ ำหนดแตจ่ะเริม่เคลือ่นที่ห่ำกใชแ้รงทีเ่กนิกวำ่ขดีจ ำกัดดังกลำ่ว 

(3) แรงเสยีดทำนจะสมัพันธกั์บแรงตัง้ฉำกและสภำพพืน้ผวิสมัผัส โดยไมเ่กีย่วพันกับขนำดของพืน้ผวิสมัผัส

ขณะทีข่ับรถ เบรกจะใชง้ำนไดง่้ำยกวำ่ขณะทีห่ยดุรถ 

■ ค ำถำมขอ้ที ่49(กำรจัดกำรแบตเตอรี)่

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรจัดกำรแบตเตอรี ่เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ไมจ่ ำเป็นตอ้งก ำจัดฝุ่ น สิง่สกปรกและรักษำควำมสะอำดอยูเ่สมอ

(2) เตมิน ้ำกลั่นมำกเกนิไปก็ได ้

(3)อยำ่ปลอ่ยกระแสไฟฟ้ำทีไ่มส่มเหตสุมผล

(4) สำมำรถรองรับกำรจัดกำรอยำ่งรนุแรงได ้

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่50 (การจัดการแบตเตอรี)่

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการจัดการแบตเตอรี ่เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) ไมจ่ าเป็นตอ้งขนัย ้าขัว้ตอ่ใหแ้นน่เป็นครัง้คราวเพือ่ป้องกันการเชือ่มตอ่ทีไ่มด่ี

(2) ระวังอยา่ใหไ้ฟฟ้าลัดวงจร (ไฟฟ้าช็อต) ดว้ยประแจ ฯลฯ

(3) วดัความถว่งจ าเพาะ หากมคีา่เทา่กับ 1.22 หรอืสงูกวา่ ใหช้ารจ์เตมิประจไุฟทันที

(4) ไมจ่ าเป็นตอ้งวดัแรงดนัไฟฟ้าดว้ยเครือ่งทดสอบแบตเตอรี่

(TH)
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บทที ่8 ประเภทงานโครงสรา้งและวธิกีารรือ้ถอน

■ ค าถำมขอ้ที ่51(โครงสรำ้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก (โครงสรำ้ง RC))

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับโครงสรำ้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก (โครงสรำ้ง RC) เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ไมส่ำมำรถน ำมำสรำ้งสิง่กอ่สรำ้งทนไฟได ้ฯลฯ เนื่องจำกเผำไหมไ้ดย้ำก

(2) ระดับควำมอสิระเกีย่วกับรปูร่ำงของงำนโครงสรำ้งอยูใ่นระดับต ่ำ

(3) เนื่องจำกควำมเป็นดำ่งของปนูซเีมนตไ์มไ่ดป้้องกันกำรเกดิสนมิของเหล็กเสน้ทีใ่ชเ้ป็นโครงในกำรท ำคอนกรตี

เสรมิเหล็ก จงึท ำใหส้ิง่กอ่สรำ้ง ฯลฯ มอีำยกุำรใชง้ำนสัน้

(4) หำกคอนกรตีหดตวัและเกดิรอยแตกรำ้ว เหล็กเสน้ทีใ่ชเ้ป็นโครงในกำรท ำคอนกรตีเสรมิเหล็กจะสกึหรอ และระดับ

ควำมแข็งแรงของสว่นประกอบโครงสรำ้งจะลดลง 

■ ค ำถำมขอ้ที ่52 (วธิกีำรรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นไม ้ฯลฯ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับวธิกีำรรือ้ถอนสิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นไม ้ฯลฯ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) วธิกีำรท ำงำนดว้ยมอืไมเ่หมำะส ำหรับกำรด ำเนนิกำรแยกวัสดทุีถ่กูตอ้งแมน่ย ำ

(2) กำรกอ่สรำ้งโดยใชเ้ฉพำะวธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจักรเทำ่นัน้ท ำใหก้ำรรไีซเคลิผลติภัณฑท์ีเ่ป็นผลพลอยได ้

กลำยเป็นเรือ่งยำก ซึง่โดยหลักเกณฑท์ัว่ไปแลว้ กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรรไีซเคลิวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งกับงำนกอ่สรำ้ง ฯลฯ 

(กฎหมำยรไีซเคลิกำรกอ่สรำ้ง) ไมไ่ดม้กีำรระบหุำ้มเอำไว ้

(3) งำนรือ้ถอนตำมปกตจิะด ำเนนิกำรโดยวธิกีำรท ำงำนดว้ยมอืหรอืวธิกีำรท ำงำนดว้ยเครือ่งจักรเพยีงอยำ่งใดอยำ่ง

หนึง่

(4) กำรรือ้ถอนคอนกรตีฐำนรำก ฯลฯ ดว้ยตัวจับกลำยเป็นกำรใชน้อกเหนือจำกหนำ้ทีก่ำรใชง้ำน จงึใหใ้ชห้วับด

คอนกรตี ฯลฯ 

■ ค ำถำมขอ้ที ่53 (วธิกีำรรือ้ถอนผวิถนน)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีไ่มเ่หมำะสมทีส่ดุเกีย่วกับวธิกีำรรือ้ถอนผวิถนน เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) น ำวธิกีำรของเบรกเกอรข์นำดใหญห่รอืวธิกีำรของเบรกเกอรม์อืมำใชกั้บกำรรือ้ชัน้ผวิและชัน้ฐำนของถนน

(2) หำ้มใชเ้ครือ่งบดส ำหรับรือ้ถอนผวิถนน

(3) วธิกีำรรือ้ผวิถนนคอนกรตี ไดแ้ก ่ วธิกีำรใชเ้บรกเกอรข์นำดใหญ ่ วธิกีำรใชเ้บรกเกอรม์อื วธิกีำรใชคั้ตเตอร ์ วธิกีำร

เจำะคอรงิ ฯลฯ 

(4) ไมม่วีธิกีำรตำยตัวส ำหรับกำรรือ้ถอนผวิถนนปอูฐิ แตม่วีธิกีำรใชเ้บรกเกอรข์นำดใหญ ่วธิกีำรใชเ้บรกเกอรม์อื ฯลฯ

(TH)
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บทที ่9 กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

■ ค าถามขอ้ที ่54 (กำรตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ ำ (teiki jishu kensa))

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ ำ (teiki jishu kensa) เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 

ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสอบเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดว้ยตนเองเป็นประจ ำ และบันทกึผล

กำรตรวจสอบตำมกฎกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวสัดกิำร 

(2) ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสอบเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดว้ยตนเองเป็นประจ ำ และบันทกึผล

กำรตรวจสอบตำมกฎกระทรวงศกึษำธกิำร วฒันธรรม กำรกฬีำ วทิยำศำสตร ์และเทคโนโลย ี

(3) ผูป้ระกอบกำรตอ้งด ำเนนิกำรตรวจสอบเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดว้ยตนเองเป็นประจ ำ และไม่

จ ำเป็นตอ้งบันทกึผลกำรตรวจสอบตำมกฎกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวัสดกิำร 

(4) รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวัสดกิำรจะไมเปิดเผยแนวทำงกำรตรวจสอบดว้ยตนเองทีจ่ ำเป็น

เพือ่ใหก้ำรตรวจสอบดว้ยตนเองมกีำรด ำเนนิกำรอยำ่งเหมำะสมและมปีระสทิธผิล 

■ ค ำถำมขอ้ที ่55 (กำรออกใบรับรองกำรฝึกอบรมทักษะใหม ่ฯลฯ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรออกใบรับรองกำรฝึกอบรมทักษะใหม ่ฯลฯ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) ไมส่ำมำรถขอรับกำรออกใบรับรองกำรฝึกอบรมทักษะใหมไ่ด ้

(2) กรณีใบรับรองกำรฝึกอบรมทักษะสญูหำยหรอืเสยีหำย สำมำรถขอรับกำรออกใบรับรองใหมไ่ดโ้ดยยืน่ค ำรอ้งขอ

ออกใบรับรองกำรฝึกอบรมทกัษะใหมต่อ่หน่วยงำนศกึษำอบรมขึน้ทะเบยีนทีม่อบใบรับรองกำรฝึกอบรมทักษะ 

(3) กรณีใบรับรองกำรฝึกอบรมทักษะสญูหำยหรอืเสยีหำย สำมำรถขอรับกำรออกใบรับรองใหมไ่ดโ้ดยยืน่ค ำรอ้งขอ

ออกใบรับรองกำรฝึกอบรมทกัษะใหมต่อ่กระทรวงสำธำรณสขุ แรงงำน และสวัสดกิำร 

(4) เมือ่มกีำรเปลีย่นชือ่-สกลุ จะไมส่ำมำรถเขยีนแกไ้ขในใบรับรองกำรฝึกอบรมทักษะได ้

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่56 (การตดิตัง้ไฟหนา้)

จงเลอืกค าอธบิายทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับการตดิตัง้ไฟหนา้ เพยีงค าตอบเดยีวจาก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้

(1) เครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะไมจ่ ำเป็นตอ้งตดิตัง้ไฟหนำ้

(2) ตอ้งตดิตัง้ไฟหนำ้ใหกั้บเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะดว้ย แมว้ำ่จะใชง้ำนในสถำนทีท่ีม่รีะดับควำมสวำ่งที่

จ ำเป็นตอ่กำรท ำงำนทีป่ลอดภัยอยูแ่ลว้

(3) ไมจ่ ำเป็นตอ้งตดิตัง้ไฟหนำ้ใหกั้บเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ แมว้ำ่จะใชง้ำนในสถำนทีไ่มม่รีะดับควำม

สวำ่งทีจ่ ำเป็นตอ่กำรท ำงำนทีป่ลอดภัยอยูแ่ลว้

(4) ไมจ่ ำเป็นตอ้งตดิตัง้ไฟหนำ้ใหกั้บเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ หำกใชง้ำนในสถำนทีท่ีม่รีะดับควำมสวำ่ง

ทีจ่ ำเป็นตอ่กำรท ำงำนทีป่ลอดภัยอยูแ่ลว้

■ ค ำถำมขอ้ที ่57 (ขดีจ ำกัดควำมเร็ว)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับขดีจ ำกัดควำมเร็ว เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี้ 

(1) เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ (ไมร่วมเครือ่งทีม่คีวำมเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 10 กม./ชม.)

จ ำเป็นตอ้งก ำหนดขดีจ ำกัดควำมเร็วไวก้อ่นลว่งหนำ้

(2) เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ (ไมร่วมเครือ่งทีม่คีวำมเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 10 กม./ชม.) ไม่

จ ำเป็นตอ้งก ำหนดขดีจ ำกัดควำมเร็วไวก้อ่นลว่งหนำ้

(3) ผูข้ับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะอำจขับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะเกนิขดีจ ำกัดควำมเร็ว

ไดห้ำกอยูใ่นสถำนทีก่วำ้ง

(4) เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ (ไมร่วมเครือ่งทีม่คีวำมเร็วสงูสดุไมเ่กนิ 30 กม./ชม.)

จ ำเป็นตอ้งก ำหนดขดีจ ำกัดควำมเร็วไวก้อ่นลว่งหนำ้

■ ค ำถำมขอ้ที ่58 (กำรป้องกันกำรร่วงหลน่ ฯลฯ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรป้องกันกำรรว่งหลน่ ฯลฯ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้ตอ่ไปนี ้

(1) เมือ่ท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ ไมจ่ ำเป็นตอ้งวำงมำตรกำรทีจ่ ำเป็นเพือ่ป้องกันอันตรำย

ตอ่คนงำนเนื่องจำกเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะพลกิคว ่ำหรอืร่วงหลน่ลงมำ

(2) กรณีท ำงำนโดยใชเ้ครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะบนไหลท่ำงหรอืพืน้ทีล่ำดชนั ฯลฯ ไมจ่ ำเป็นตอ้งจัดใหม้ี

ผูบ้อกทำงแมว้ำ่อำจจะมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเกดิอันตรำยตอ่คนงำนเนื่องจำกเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ

พลกิคว ่ำหรอืร่วงหลน่ลงมำ

(3) ผูข้ับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะตอ้งปฏบัิตติำมกำรบอกทำงของผูบ้อกทำง

(4) ผูข้ับขเีครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะไมจ่ ำเป็นตอ้งปฏบัิตติำมกำรบอกทำงของผูบ้อกทำง

(TH)
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■ ค าถามขอ้ที ่59 (การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับกำรขนยำ้ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้

ตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท ำกำรขนถำ่ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะไปยังยำนพำหนะขนสง่สนิคำ้ ฯลฯ เพือ่กำรขนยำ้ย

หำกใชก้ระดำนพำด คนัดนิ (morido) ฯลฯ กำรขนถำ่ยจะตอ้งด ำเนนิกำรในบรเิวณทีร่ำบเรยีบและแข็งแรง 

(2) ในกรณีท ำกำรขนถำ่ยเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภทยำนพำหนะไปยังยำนพำหนะขนสง่สนิคำ้ ฯลฯ หำกใชก้ระดำน

พำด คันดนิ (morido) ฯลฯ กำรขนถำ่ยไมจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรในบรเิวณทีร่ำบเรยีบและแข็งแรง 

(3) หำกใชแ้ผน่กระดำน ไมจ่ ำเป็นตอ้งใชก้ระดำนพำดทีม่คีวำมยำว ควำมกวำ้งและควำมแข็งแรงทีเ่พยีงพอ

(4) หำกใชคั้นดนิ (morido) แทน่รอง ฯลฯ ไมจ่ ำเป็นตอ้งยดึตำมควำมกวำ้งและควำมแข็งแรงทีเ่พยีงพอ ตลอดจน

ควำมลำดชนัทีเ่หมำะสม 

■ ค ำถำมขอ้ที ่60 (มำตรกำรทีค่วรปฏบัิตสิ ำหรับผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ)

จงเลอืกค ำอธบิำยทีถ่กูตอ้งเกีย่วกับมำตรกำรทีค่วรปฏบัิตสิ ำหรับผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ เพยีงค ำตอบเดยีวจำก 4 ขอ้

ตอ่ไปนี ้

(1) ผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ ไมจ่ ำเป็นตอ้งตรวจสอบเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลำ่วลว่งหนำ้ เมือ่ใหย้มืแกผู่ป้ระกอบกำรอืน่

(2) เมือ่ใหย้มืแกผู่ป้ระกอบกำรรำยอืน่ ผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ ตอ้งตรวจสอบเครือ่งจักร ฯลฯ ลว่งหนำ้ และหำกพบ

ควำมผดิปกต ิจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรซอ่มแซมและเตรยีมควำมพรอ้มอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็น 

(3) เมือ่ใหย้มืแกผู่ป้ระกอบกำรรำยอืน่ ผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ ไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่มอบเอกสำรทีร่ะบคุวำมสำมำรถ ฯลฯ

ของเครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลำ่ว ใหกั้บผูป้ระกอบกำรทีข่อยมื 

(4) เมือ่ใหย้มืแกผู่ป้ระกอบกำรรำยอืน่ ผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ ไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่มอบเอกสำรทีร่ะบลักษณะพเิศษของ

เครือ่งจักร ฯลฯ ดังกลำ่ว และรำยกำรขอ้ควรระวังอืน่ ๆ ทีจ่ะตอ้งระบใุนกำรใชง้ำนนัน้ ใหกั้บผูป้ระกอบกำรทีข่อยมื 

(TH)
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เฉลยค ำตอบทีถ่กูตอ้ง 

บทที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่1 (ประเภทและการใชง้าน (ลักษณะเดน่) ของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน ฯลฯ) : (4) 

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

บทที ่2 เครือ่งยนตต์น้ก ำลังและอปุกรณไ์ฮดรอลกิส ำหรับเครือ่งจักรกอ่สรำ้งประเภท

ยำนพำหนะ 

■ ค าถามขอ้ที ่3 (เครือ่งยนตต์น้ก าลัง) ······················································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่4 (เชือ้เพลงิ / น ้ามนัเครือ่ง) ·················································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่5 (อปุกรณ์ไฮดรอลกิ) ························································· : (2)

บทที ่3 โครงสรา้งของอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวิง่ของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน 

■ ค าถามขอ้ที ่6 (อปุกรณ์ชว่งลา่ง) ··························································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่7 (อปุกรณ์ความปลอดภัยของเครือ่งจักรส าหรับรือ้ถอน ฯลฯ) ·············· : (2)

(TH)
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บทที ่4 กำรด ำเนนิกำรจัดกำร ฯลฯ อปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังำนทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ตอ่พว่งทีใ่ช ้

ส ำหรับรือ้ถอน 

■ ค าถามขอ้ที ่8 (การเลอืกและการตดิตัง้เบรกเกอร)์ ········································ : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่9 (ลักษณะเดน่ของเบรกเกอร)์ ··············································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่10 (ประเภทของเบรกเกอร)์ ·················································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่11 (การควบคมุเบรกเกอร ์ฯลฯ) ·············································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่12 (วธิที างานทั่วไปกับเบรกเกอร)์ ··········································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่13 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน) ··············································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่14 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน) ··············································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่15 (ลักษณะเดน่ของเครือ่งตดัเหล็ก) ········································ : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่16 (ชือ่และหนา้ทีห่ัวตัดเหล็กแตล่ะสว่น) ···································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่17 (ประเภทของหัวตัดเหล็ก) ················································ : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่18 (การเลอืกและการตดิตัง้เครือ่งตัดเหล็ก) ································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่19 (วธิที างานทั่วไปกับเครือ่งตดัเหล็ก) ······································ : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่20 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน) ··············································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่21 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน) ··············································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่22 (ลักษณะเดน่ของเครือ่งบดคอนกรตี)····································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่23 (ชือ่และหนา้ทีข่องหวับดคอนกรตีแตล่ะสว่น) ··························· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่24 (ประเภทของหัวบดคอนกรตี) ············································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่25 (การเลอืกและการตดิตัง้หัวบดคอนกรตี) ································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่26 (วธิที างานทั่วไปกับเครือ่งบดคอนกรตี) ·································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่27 (ขอ้ควรระวังเมือ่สิน้สดุการท างาน) ······································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่28 (ขอ้ควรระวังเมือ่สิน้สดุการท างาน) ······································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่29 (ลักษณะเดน่ของเครือ่งจับ) ·············································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่30 (ชือ่และหนา้ทีข่องหวัจับแตล่ะสว่น) ····································· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่31 (ประเภทของหัวจับ) ······················································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่32 (การเลอืกและการตดิตัง้หัวจับ) ··········································· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่33 (วธิที างานทั่วไปกับเครือ่งจับ) ············································ : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่34 (ขอ้ควรระวังหลังเสร็จงาน) ··············································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่35 (การถอดอปุกรณ์ตอ่พ่วง) ················································· : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่36 (การขนถา่ย) ······························································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่37 (กรณีขนยา้ยโดยขับไปเอง) ·············································· : (4)

(TH)
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บทที ่5 การตรวจสอบและเตรยีมความพรอ้มเครือ่งจักรกอ่สรา้งส าหรับรือ้ถอน 

■ ค าถามขอ้ที ่38 (สิง่ทีค่วรระวังโดยทัว่ไปกรณีด าเนนิการตรวจสอบ-เตรยีมความพรอ้ม) : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่39 (กอ่นสตารท์เครือ่งยนต)์ ·················································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่40 (หลังสตารท์เครือ่งยนต)์ ·················································· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่41 (หลังเสร็จงาน) ···························································· : (1)

บทที ่6 เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานรือ้ถอน 

■ ค าถามขอ้ที ่42 (ขอ้ควรปฏบัิตใินการขับขีอ่ยา่งปลอดภยั)································ : (4)

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

บทที ่7 ความรูเ้กีย่วกบักลศาสตรแ์ละไฟฟ้า 

■ ค าถามขอ้ที ่44 (โมเมนตข์องแรง) ························································· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่45 (จุดศนูยถ์ว่ง) ······························································ : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่46 (ความเฉื่อย) ······························································· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่47 (แรงหนีศนูยก์ลาง / แรงสูศ่นูยก์ลาง) ···································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่48 (ความเสยีดทาน) ·························································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่49(การจัดการแบตเตอรี)่ ····················································· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่50 (การจัดการแบตเตอรี)่ ····················································· : (2)

บทที ่8 ประเภทงานโครงสรา้งและวธิกีารรือ้ถอน

■ ค าถามขอ้ที ่51(โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก (โครงสรา้ง RC)) ························ : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่52 (วธิกีารรือ้ถอนสิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นไม ้ฯลฯ) ································· : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่53 (วธิกีารรือ้ถอนผวิถนน) ···················································· : (2)

(TH)
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บทที ่9 กฎหมายฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ

■ ค าถามขอ้ที ่54 (การตรวจสอบดว้ยตนเองเป็นประจ า (teiki jishu kensa)) ············· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่55 (การออกใบรับรองการฝึกอบรมทักษะใหม ่ฯลฯ) ························ : (2)

■ ค าถามขอ้ที ่56 (การตดิตัง้ไฟหนา้) ························································ : (4)

■ ค าถามขอ้ที ่57 (ขดีจ ากัดความเร็ว) ························································ : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่58 (การป้องกันการร่วงหล่น ฯลฯ) ··········································· : (3)

■ ค าถามขอ้ที ่59 (การขนยา้ยเครือ่งจักรกอ่สรา้งประเภทยานพาหนะ) ···················· : (1)

■ ค าถามขอ้ที ่60 (มาตรการทีค่วรปฏบัิตสิ าหรับผูใ้หย้มืเครือ่งจักร ฯลฯ) ·················· : (2)

(TH)


