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บทท ี1 
ความรูพ้นืฐานเกยีวกบัรถฟอรก์ลฟิต์

1 คาํจาํกดัความของฟอรก์ลฟิต ์(หนา้ 1)

1.1 คาํจาํกดัความของฟอรก์ลฟิต์

ฟอรก์ลฟิตค์อืรถขนสง่และจัดการสนิคา้ทขีบัเคลอืนดว้ยพลงั ตดิตงัมาพรอ้มกบัอปุกรณ ์(เชน่ งาหรอืแขน) เพอืบรรทกุสนิคา้
และเสายกทจีะชว่ยเคลอืนยา้ยอปุกรณด์งักลา่วขนึและลง

1.2 การใชฟ้อรก์ลฟิต์

มกีารใชฟ้อรก์ลฟิตก์นัอยา่งกวา้งขวางในอตุสาหกรรมตา่งๆ เพอืประหยดัคา่แรงและปรับปรงุประสทิธภิาพของการจัดการสนิคา้
และงานขนสง่ แตก่ารใชฟ้อรก์ลฟิตเ์พมิขนึยงัทําใหก้รณีการเกดิอบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บทมีสีาเหตมุาจากรถฟอรก์ลฟิตเ์พมิ
จํานวนสงูขนึดว้ย นอกจากนัน รถฟอรก์ลฟิตเ์องกเ็สยีงทจีะลม้ลงมาหากจดุศนูยถ์ว่งสงูขนึเมอืยกนําหนักบรรทกุขนึ ป้องกนั
ปัญหาเหลา่นันไดห้ากผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตม์คีวามเขา้ใจพนืฐานเกยีวกบัฟังกช์นัของรถฟอรก์ลฟิตแ์ละใชร้ถฟอรก์ลฟิตอ์ยา่ง
เหมาะสม

อบุตัเิหตทุเีกยีวขอ้งกบัรถฟอรก์ลฟิตท์พีบบอ่ยทสีดุคอื:

● การพลกิควําเนอืงจากบรรทกุนําหนักเกนิหรอืเลยีวหกัศอก

● การชนเขา้กบัสงิของหรอืคนเนอืงจากทศันวสิยัจํากดัจากโครงสรา้งของรถฟอรก์ลฟิต์

● การตกหลน่ของวตัถทุบีรรทกุเนอืงจากใชว้ธิกีารบรรทกุทไีมป่ลอดภยั คนขบัไมม่ปีระสบการณใ์นการบงัคบัรถและการใช ้
งานรถอยา่งไมเ่หมาะสม

มกีารตรากฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆ ทเีกยีวขอ้ง เชน่ กฎหมายความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ มาตรฐาน
โครงสรา้งของรถฟอรก์ลฟิต ์คูม่อืการตรวจสอบโดยสมคัรใจเป็นครังคราว เพอืป้องกนัอบุตัเิหตใุนลกัษณะขา้งตน้
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2 คณุสมบตัใินการใชง้านรถฟอรก์ลฟิต ์(หนา้ 2)

คนขบัรถ/คนงานประจํารถฟอรก์ลฟิตต์อ้งมคีณุสมบตัติา่งๆ ดงัตอ่ไปนี

ตาราง 1-1 คณุสมบตัใินการใชง้านรถฟอรก์ลฟิต์

คณุสมบตั/ิการแบง่ประเภท สําเร็จหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะ สําเร็จการฝึกอบรมพเิศษ หมายเหตุ

นําหนักบรรทกุสงูสดุ 1 ตนัขนึไป ○ - ไมร่วมการขบัรถฟอรก์ลฟิตบ์น
ถนนสาธารณะนําหนักบรรทกุสงูสดุนอ้ยกวา่ 1 

ตนั
○ ○

ผูท้ตีอ้งทํางานกบัรถฟอรก์ลฟิตต์อ้งไดใ้บรับรองและมคีณุสมบตัทิเีหมาะสม เมอืขบัรถฟอรก์ลฟิตบ์นถนนสาธารณะ จําเป็นตอ้ง
ตดิตงัอปุกรณค์วามปลอดภยัตามทบีญัญัตไิวใ้นกฎหมายดา้นความปลอดภยัของพาหนะขนสง่ทางบก และผูข้บัรถฟอรก์ลฟิต์
ตอ้งมใีบอนุญาตขบัรถทเีหมาะสม

(หมายเหต)ุ:

นําหนักบรรทกุสงูสดุคอืนําหนักทอีนุญาตสงูสดุ ณ จดุศนูยถ์ว่งทกํีาหนดโดยดจูากโครงสรา้งและวสัดทุใีชผ้ลติรถฟอรก์ลฟิต์
เป็นหลกั

3 คณุสมบตัขิองฟอรก์ลฟิต ์(หนา้ 3)

รถฟอรก์ลฟิตส์ามารถลําเลยีงและบรรทกุสนิคา้ในคราวเดยีวกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มกีารพัฒนาอปุกรณย์ดึตดิ เชน่ เครอืง
กระทุง้และแคลม้ป์ (ดรูปูภาพ 5-29, 5-30) รองรับนําหนักบรรทกุประเภทตา่งๆ เพอืปรับปรงุประสทิธภิาพของการจัดการสนิคา้

3.1 คณุสมบตัพินืฐานของรถฟอรก์ลฟิต์

● สามารถปรับงาขนึหรอืลดงาลงใหห้า่งจากพนืดนิ (รวมถงึพนือาคาร) ในระยะ 2.5-6 เมตร ความสงูการยกสงูสดุทเีป็น
มาตรฐานสําหรับฟอรก์ลฟิตท์มีนํีาหนักบรรทกุสงูสดุตงัแต ่1 ตนัขนึไปคอื 3 เมตร

● และมกีารใชร้ะบบขบัเคลอืนลอ้หนา้และการเลยีวลอ้หลงักนัอยา่งกวา้งขวาง

● มกีารตดิตงัตวัถว่งนําหนักไวท้ดีา้นหลงัของรถฟอรก์ลฟิต ์เพอืถว่งสมดลุนําหนักบรรทกุทดีา้นหนา้ของรถขณะทําการยก
และรับประกนัวา่รถจะทรงตวัอยูไ่ด ้ดงันัน รถจงึมนํีาหนักมาก

● ความเร็วสงูสดุอยูท่ปีระมาณ 10 - 20 กม./ชม. (ความเร็วตํา)

● จะมโีครงป้องกนัศรีษะไวใ้หเ้พอืป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุกระทบโดนผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตโ์ดยตรงเมอืสนิคา้หลน่ลงมาใน
ระหวา่งทยีก

● สว่นของพนักพงิทมีมีานันจะชว่ยป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุทมีจีดุศนูยถ์ว่งสงูหลน่ใสผู่ข้บัรถ

● ตวัถงัทมีโีครงสรา้งขนาดกะทดัรัดจะชว่ยใหป้รับเปลยีนทศิทางของรถไดโ้ดยมรัีศมใีนการเลยีวไมม่ากนัก

● สามารถบรรทกุหรอืวางสนิคา้ได ้ณ ระดบัความสงูตา่งๆ แตไ่มเ่กนิขดีการยกไดข้องงา

● อาจวางสนิคา้โดยตรง สว่นสนิคา้ทมีขีนาดเล็กหรอืสนิคา้ทมีรีปูทรงสลบัซบัซอ้นนัน สามารถขนยา้ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ดว้ยพาเลท
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3.2 คณุสมบตัขิองฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรี

อตัราสว่นของรถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรไีดเ้พมิขนึเมอืเร็วๆ น ีรถฟอรก์ลฟิตน์มีคีณุสมบตัติา่งๆ ดงัตอ่ไปน:ี

● เนอืงจากพลงัจากแบตเตอรไีมก่อ่ใหเ้กดิแกส๊ไอเสยีทเีป็นอนัตรายใดๆ รถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรจีงึใช ้
งานไดอ้ยา่งปลอดภยัแมก้ระทงัภายในโกดงัสนิคา้ทปิีดมดิชดิ หรอืบนเรอืทรีะบบการถา่ยเทอากาศไมด่นัีก

● รถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรเีงยีบกวา่รถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนต ์จงึเหมาะทจีะใชทํ้างาน
ภายในบรเิวณทพัีกอาศยัหรอืในตอนกลางคนื แตม่อเตอรไ์ฟฟ้า ปัมไฮดรอลกิ เกยีรท์ดรอบ และองคป์ระกอบอนืๆ อาจ
ทําใหเ้กดิเสยีงขณะขบัเคลอืนได ้

● การขบัเคลอืนรถฟอรก์ลฟิตทํ์าไดง้า่ยๆ เนอืงจากสามารถสลบัการขบัเคลอืนไปขา้งหนา้/ไปขา้งหลงัไดโ้ดยไมยุ่ง่ยากโดย
ใชค้นัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัใหม้าอยูใ่นตําแหน่งทตีรงกนัขา้มกบัตําแหน่งปัจจบุนัพรอ้มๆ กบักดแป้นคนัเรง่

● รถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรมีชีนิสว่นทตีอ้งการการบํารงุรักษานอ้ยกวา่ และตอ้งเขา้รับการซอ่มนอ้ยครัง
กวา่รถฟอรก์ลฟิตข์บัเคลอืนดว้ยเครอืงยนต ์ทําใหค้า่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานตํา แตต่น้ทนุการแนะนํานันคอ่นขา้งสงู

● การทแีบตเตอรมีคีวามจจํุากดั การทํางานตดิตอ่การเป็นเวลาจงึตอ้งอาศยัอปุกรณช์ารจ์แบตเตอร ีแบตเตอรสํีารอง และ
อปุกรณสํ์าหรับใชเ้ปลยีนแบตเตอรี
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4 ประเภทของฟอรก์ลฟิต ์(หนา้ 4)

4.1 แหลง่พลงังาน (หนา้ 6)

มกีารจําแนกประเภทของรถฟอรก์ลฟิตต์ามแหลง่พลงังานทใีชข้บัเคลอืนไดด้งัน:ี

รถฟอรก์ลฟิตท์ขีบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนต ์(การสนัดาปภายใน)

มกีารจําแนกประเภทรถฟอรก์ลฟิตท์ขีบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนตต์ามประเภทเชอืเพลงิไดด้งัน:ี

สญัลกัษณ ์JIS

ก. รถฟอรก์ลฟิตเ์ครอืงยนตด์เีซล (FD)

ข. รถฟอรก์ลฟิตเ์ครอืงยนตเ์บนซนิ (FG)

ค. รถฟอรก์ลฟิตเ์ครอืงยนต ์LPG (กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว) (FL)

ง. รถฟอรก์ลฟิตเ์ครอืงยนต ์CNG (แกส๊ธรรมชาตอิดั)

รถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอร ี(ชารจ์ซําได)้ (FB)

รถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรมีแีบตเตอรอีอนบอรด์ทป้ีอนพลงังานใหก้บัมอเตอรไ์ฟฟ้าททํีาใหร้ถเคลอืนทไีปได ้

รถฟอรก์ลฟิตแ์บบไฮบรดิ
เมอืเร็วๆ นไีดม้กีารพัฒนารถฟอรก์ลฟิตแ์บบไฮบรดิทใีชเ้ครอืงยนตแ์ละมอเตอรไ์ฟฟ้า รวมถงึรถฟอรก์ลฟิตแ์บบไฮบรดิทมีตีวัเกบ็ประจทุใีช ้
แบตเตอรแีละตวัเกบ็ประจเุพอืลดการสนิเปลอืงนํามนัเชอืเพลงิและการปลอ่ยแกส๊คารบ์อนไดออกไซด์

หมายเหต:ุ ตวัเกบ็ประจคุอือปุกรณท์เีกบ็พลงังานไฟฟ้า และสามารถเกบ็รวบรวม ชารจ์ และคายประจกุระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
เนอืงจากมคีวามตา้นทานภายในตํา
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5 อภธิานศพัท ์(หนา้ 10)

ดรูายการอภธิานศพัทท์มีปีระโยชนไ์ดจ้ากดา้นลา่งน ีอภธิานศพัทเ์หลา่นพีบไดบ้อ่ยๆ ในแคตตาล็อก ขอ้กําหนดรายละเอยีด 
คูม่อืและเอกสารประกอบอนืๆ ของผูผ้ลติ

5.1 คาํศพัทท์เีกยีวกบัขนาด (หนา้ 10)

ตาราง 1-2 คําศพัทท์เีกยีวกบัขนาด

คําศพัท์ ความหมาย

1 ความยาวโดยรวม ความยาวโดยรวมของรถฟอรก์ลฟิตใ์นสภาพทไีมม่นํีาหนักบรรทกุมาตรฐาน

2 ความยาวโดยรวมเมอืไมม่งีา ความยาวโดยรวมของรถฟอรก์ลฟิตโ์ดยไมร่วมงาและอปุกรณป์ระกอบ

3 ความยาวถงึหนา้งา ระยะหา่งจากปลายดา้นหลงัของรถฟอรก์ลฟิตถ์งึหนา้งาดา้นหนา้แนวตงัในสภาวะทไีมม่นํีาหนัก
บรรทกุมาตรฐาน

4 ความสงูโดยรวม
ความสงูจนถงึสว่นปลายสดุของรถฟอรก์ลฟิตใ์นสภาวะไมม่นํีาหนักบรรทกุมาตรฐาน โดยทเีสายก
อยูใ่นแนวตงัและงาอยูใ่นตําแหน่งตําทสีดุ ความสงูของเสายกหรอืความสงูของโครงป้องกนัศรีษะ
อาจรวมเป็นความสงูโดยรวมได ้แตท่งันตีอ้งพจิารณาจากขอ้กําหนดเฉพาะของรถฟอรก์ลฟิต์

5 ความสงูเสายก ความสงูจนถงึสว่นปลายสดุของเสายกในสภาวะไมม่นํีาหนักบรรทกุมาตรฐาน โดยทเีสายกอยูใ่น
แนวตงัและงาอยูใ่นตําแหน่งตําทสีดุ

6 ความสงูโครงป้องกนัศรีษะ ความสงูจากพนืดนิถงึสว่นปลายสดุของโครงป้องกนัศรีษะในสภาวะทไีมม่นํีาหนักบรรทกุมาตรฐาน

7 ระยะหา่งจากพนื ความสงู ณ ตําแหน่งทมีรีะยะหา่งจากพนืนอ้ยทสีดุขณะทเีคลอืนทใีนสภาวะทไีมม่นํีาหนักบรรทกุ
มาตรฐาน โดยไมร่วมพนืทรีอบๆ ลอ้รถ

8 องศาการเอยีงของเสายก องศาสงูสดุทสีามารถเอยีงเสายกไปดา้นหนา้/ดา้นหลงัจากตําแหน่งแนวตงัไดใ้นสภาวะทไีมม่นํีา
หนักบรรทกุมาตรฐาน

9 ความสงูการยกสงูสดุ ความสงูจากระดบัพนืดนิจนถงึพนืผวิสว่นบนของสว่นทเีป็นแนวนอนของงาเมอืยกงาขนึสงูสดุใน
สภาวะทมีนํีาหนักบรรทกุมาตรฐาน

10 ระยะยกงาโดยไมย่กเสา
ความสงูจากระดบัพนืดนิจนถงึพนืผวิสว่นบนของสว่นทเีป็นแนวนอนของงาเมอืยกงาจากตําแหน่ง
ตําสดุจนถงึตําแหน่งสงูสดุโดยไมเ่ปลยีนความสงูของเสายก ขณะทเีสายกอยูใ่นแนวตงัในสภาวะ
ทไีมม่นํีาหนักบรรทกุมาตรฐาน

11 ความยาวงา ความยาวจากหนา้ดา้นหนา้ของสว่นทเีป็นแนวตงัของงาจนถงึปลายงา (ดตูาราง 1-4)

12 ความหนางา โดยปกตคิวามหนางามกักําหนดตามประเภทของนําหนักบรรทกุสงูสดุ

13 ความยาวระยะยดื ระยะหา่งสงูสดุทงีาหรอืเสายกขยบัไปมาหรอืจากดา้นหนงึไปอกีดา้นหนงึโดยทงีาอยูใ่นแนวนอน

14 ระยะยนืดา้นหนา้ ระยะหา่งจากจดุกงึกลางของเพลาหนา้จนถงึหนา้ดา้นหนา้ของสว่นทเีป็นแนวตงัของงา

15 ระยะยนืดา้นหลงั ระยะหา่งจากจดุกงึกลางของเพลาทา้ยจนถงึปลายดา้นหลงัของรถฟอรก์ลฟิต์

16 จดุศนูยถ์ว่ง ระยะหา่งจากจดุศนูยถ์ว่งของนําหนักบรรทกุบนงา จนถงึหนา้ดา้นหนา้ของสว่นทเีป็นแนวตงัของงา

17 จดุศนูยถ์ว่งมาตรฐาน คา่จดุศนูยถ์ว่งทแีสดงใน JIS D6001-1 (ด ูรปูภาพ 1-2 และ ตาราง 1-3)

18 ฐานลอ้ ระยะหา่งระหวา่งจดุกงึกลางของเพลาหนา้และเพลาทา้ย

19 ระยะหา่งงา ระยะหา่งทปีรับไดส้งูสดุและตําสดุระหวา่งขอบดา้นนอกของงาซา้ยและงาขวา

20 รัศมกีารเลยีวตําสดุ รัศมขีองเสน้ทางทสีว่นดา้นนอกสดุของตวัถงัเคลอืนทเีมอืเคลอืนทไีปขา้งหนา้ดว้ยความเร็วตําสดุ 
และเลยีวดว้ยองศาสงูสดุในสภาวะทไีมม่นํีาหนักบรรทกุมาตรฐาน

21

ความกวา้งทางเดนิระหวา่งชนัขนั
ตํา

ความกวา้งขนัตําในทางทฤษฎขีองทางเดนิมมุขวาทรีถฟอรก์ลฟิตส์ามารถเคลอืนผา่นได ้โดยงา
ของรถกางออกกวา้งทสีดุในสภาวะทไีมม่นํีาหนักมาตรฐาน หรอืรถฟอรก์ลฟิตท์มีนํีาหนักบรรทกุ
บนงา

ชอ่งการเดนิรถมมุขวา ความกวา้งชอ่งการเดนิขนัตําในทางทฤษฎทีใีหร้ถฟอรก์ลฟิตท์มีนํีาหนักบรรทกุเฉพาะเลยีว 90 
องศาไดบ้นชอ่งทางเดนิทเีป็นเสน้ตรง
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A: นําหนักบรรทกุสงูสดุ H: ความยาวโดยรวม N: ระยะหา่งงา (ดา้นนอก)
B: จดุศนูยถ์ว่งมาตรฐาน I: ความกวา้งโดยรวม O: ความกวา้งงา
C: ความสงูการยกสงูสดุ J1: ความสงูโดยรวม (โดยลดเสายกลง) P: ความหนางา
D1: องศาการเอยีงของเสายก 

(ไปดา้นหนา้)
J2: ความสงูโดยรวม (โดยยกเสายกขนึ) S: ความสงูพนักพงิ

D2: องศาการเอยีงของเสายก 
(ไปดา้นหลงั)

K: ฐานลอ้ U: ระยะยนืดา้นหลงั

E: ระยะยกงาโดยไมย่กเสา L1: ดอกยางลอ้หนา้ V: ระยะยนืดา้นหนา้
F: รัศมกีารเลยีวตําสดุ L2: ดอกยางลอ้หลงั X: ระยะหา่งจากพนื
G: ความกวา้งทางเดนิระหวา่งชนัขนัตํา M: ความยาวงา Y: ความสงูโครงป้องกนัศรีษะ

รปูภาพ 1-1 ขอ้กําหนดเฉพาะของรถฟอรก์ลฟิต ์(แบบถว่งนําหนัก)
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จดุศนูยถ์ว่ง

ความยาวงา

ความหนางา
สงูสดุ

รปูภาพ 1-2  จดุศนูยถ์ว่งและความยาวงา

ตาราง 1-3  จดุศนูยถ์ว่งมาตรฐาน

นําหนักบรรทกุทกํีาหนด Q (กก.) จดุศนูยถ์ว่งมาตรฐาน D (มม.)

400 500 600 900 1200a)

<1000 ○ ○

1000 - 4999 ○ ○

5000 - 9999 ○ ○

10000 - 19999 ○ ○ ○

20000 - 24999 ○ ○

>25000 ○
a): อาจเป็น 1220 หรอื 1250

ตาราง 1-4 ความยาวงา

นําหนักบรรทกุทกํีาหนด (สงูสดุ) 
(t)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 5 10

ความหนางามาตรฐาน (มม.) 
(คา่สงูสดุ)

30 40 40 50 55 60 65 80 90

คว
าม
ยา
วง
า 

(ม
ม.

)

770 ○ ○
(850) ○ ○ ○
920 ○ ○ ○ ○ ○

1,070 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,220 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,370 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,520 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,670 ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,820 ○ ○ ○ ○
1,970 ○ ○ ○
2,120 ○ ○ ○
2,270 ○ ○
2,420 ○ ○

ความยาวงา: ความยาวจากหนา้ดา้นหนา้ของสว่นทเีป็นแนวตงัของงาจนถงึปลายงา
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องศาการเอยีง
ของเสายก

ความสงูการยก
สงูสดุ

รปูภาพ 1-3 องศาการเอยีงของเสายกและความสงูการยกสงูสดุ

5.2 คาํศพัทท์เีกยีวขอ้งกบันําหนกับรรทกุ ประสทิธภิาพ และสถานะ (หนา้ 14)

ตาราง 1-5  อภธิานศพัทท์เีกยีวขอ้งกบันําหนักบรรทกุ ประสทิธภิาพ และสถานะ

คําศพัท์ ความหมาย

สภาวะบรรทกุมาตรฐาน

นําหนักบรรทกุสงูสดุทวีางไว ้ณ จดุศนูยถ์ว่งมาตรฐาน*1 สําหรับรถฟอรก์ลฟิตท์มีกีลไกระยะ
ยดื เสายกทกีลบัมาอยูใ่นตําแหน่งเดมิอยา่งสมบรูณ ์เสายกทอียูใ่นแนวตงั งาทอียูใ่นแนว
นอน และสว่นบนของงาอยูส่งูจากพนื 300 มม.*2

*1: สําหรับรถกงึพว่งนัน จะอยูใ่นสภาวะมนํีาหนักบรรทกุ โดยนําหนักบรรทกุวางอยูบ่น
แพลตฟอรม์รับนําหนัก และดา้นบนของงาอยูใ่นแนวเดยีวกบัความสงูของแพลตฟอรม์ 
(และสําหรับรถประเภทกระเชา้ รถกระเชา้จะถกูยดึออก)
*2: สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนื ทไีมส่ามารถลดสว่นบนสดุหา่งจากพนื 300 มม. ได ้
จะอยูใ่นสภาวะมนํีาหนักบรรทกุ โดยดา้นลา่งสดุของงาอยูส่งูกวา่ดา้นบนสดุของขายนืรวม 
150 มม.

นําหนักทอีนุญาต นําหนักบรรทกุเฉพาะทสีามารถวางไว ้ณ จดุศนูยถ์ว่งทแีน่นอน (ดทู ีรปูภาพ 1-4)

แผนภาพนําหนักทอีนุญาต
แผนภาพทแีสดงความสมัพันธร์ะหวา่งจดุศนูยถ์ว่งและนําหนักทอีนุญาต (รหสัเชงิ
โครงสรา้งจะจําลองวา่ตอ้งวางแผนภาพไวใ้นจดุทผีูข้บัรถฟอรก์ลฟิตม์องเห็นไดง้า่ย) 
(ดทู ีรปูภาพ 1-5)

นําหนักบรรทกุสงูสดุ

นําหนักบรรทกุทอีนุญาตทสีามารถวางไว ้ณ จดุศนูยถ์ว่งมาตรฐาน*
* ตามมาตราท ี20 ขอ้ท ี11 ของขอ้กําหนดการบงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยัเชงิ
อตุสาหกรรมและสขุภาพ คํานหีมายถงึนําหนักบรรทกุสงูสดุทสีามารถนํามาวางไว ้ณ 
จดุศนูยถ์ว่งมาตรฐาน โดยองิกบัโครงสรา้งและวสัดขุองรถฟอรก์ลฟิต ์ซงึเทยีบเทา่กบันํา
หนักบรรทกุทกํีาหนด
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นําหนัก

(นําหนักทรีะบไุว)้

จดุศนูยถ์ว่ง
มาตรฐาน

นําหนักทอีนุญาตทสีามารถบรรทกุไดท้จีดุศนูยถ์ว่งมาตรฐานจะเรยีก
วา่ “นําหนักบรรทกุสงูสดุ”

นําหนักบนเสน้โคง้ของนําหนักจะเรยีกวา่ “นําหนักทอีนุญาต”

(จดุศนูยถ์ว่ง)

รปูภาพ 1-4  นําหนักบรรทกุสงูสดุและนําหนักทอีนุญาต

รปูภาพแสดงใหเ้ห็นวา่หากนําหนักบรรทกุเคลอืนไปดา้นหนา้เลยจดุศนูยถ์ว่งมาตรฐาน นําหนักทอีนุญาตจะลดลง

นํา
หน
กัท
อีน
ญุ
าต

 (
กก

.)

ความสงูการยกสงูสดุสําหรับเสายก 3,000 และ 4,000 มม.
ความสงูการยกสงูสดุสําหรับเสายก 4,500 มม.
ความสงูการยกสงูสดุสําหรับเสายก 5,000 มม.

จดุศนูยถ์ว่ง (มม.)

รปูภาพ 1-5  ตวัอยา่งของแผนภาพนําหนักทอีนุญาต (เสน้โคง้ของนําหนัก)

รปูภาพดา้นบนแสดงตวัอยา่งของแผนภาพนําหนักทอีนุญาตของรถฟอรก์ลฟิตท์มีนํีาหนักทกํีาหนดอยูท่ ี2 ตนั

เสน้โคง้ของนําหนักจะแตกตา่งกนัตามความสงูการยกสงูสดุ หากความสงูการยกสงูสดุสงูมากขนึ นําหนักทอีนุญาตกจ็ะลด
นอ้ยลง (นําหนักทอีนุญาตจะเหมอืนกนัสําหรับเสายกทมีคีวามสงูการยกสงูสดุไมเ่กนิ 4,000 มม. แตนํ่าหนักทอีนุญาตจะลด
นอ้ยลงหากความสงูการยกสงูสดุเกนิ 4,000 มม. ตามทแีสดงไวใ้นรปูภาพ 1-5)
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บทท ี2 
มอเตอร์
มกีารจําแนกประเภทรถฟอรก์ลฟิตต์ามแหลง่พลงังานออกเป็นกลุม่ทขีบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนต ์(การสนัดาปภายใน) และกลุม่
ทขีบัเคลอืนดว้ยแบตเตอร ี(มอเตอรไ์ฟฟ้า)

1 เครอืงยนตส์นัดาปภายใน (หนา้ 17)

1.1 ภาพรวมของเครอืงยนตส์นัดาปภายใน (หนา้ 17)

มกีารจําแนกประเภทเครอืงยนตส์นัดาปภายในตามประเภทเชอืเพลงิออกเป็นกลุม่เครอืงยนตด์เีซล เครอืงยนตเ์บนซนิ 
เครอืงยนต ์LPG (กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว) และเครอืงยนต ์CNG เครอืงยนตแ์ตล่ะกลุม่มขีอ้ดแีละขอ้เสยีของตวัเอง และมี
ลกัษณะการใชง้านทแีตกตา่งกนั โดยปกตริถฟอรก์ลฟิตข์นาดกลางและขนาดใหญจ่ะใชเ้ครอืงยนตด์เีซล สว่นรถฟอรก์ลฟิต์
ทมีขีนาดเล็กลงมามกัใชเ้ครอืงยนตเ์บนซนิ

เครอืงยนตด์เีซล

เครอืงยนตด์เีซลใชนํ้ามนัชนดิเบาเป็นเชอืเพลงิ ในเครอืงยนตด์เีซล อากาศจะถกูอดัภายในกระบอกสบูและทําใหร้อ้นขนึจนมี
อณุหภมูทิปีระมาณ 600 °C กอ่นพน่เชอืเพลงิลงในอากาศอดัภายในกระบอกสบูและจดุระเบดิดว้ยความรอ้น ซงึจะทําใหเ้กดิ
พลงังานจากการสนัดาปทจีะแปลงเป็นพลงัขบัเคลอืนตอ่ไป

เครอืงยนตเ์บนซนิ

ในกรณีของเครอืงยนตเ์บนซนินัน สว่นผสมระหวา่งนํามนัเบนซนิและอากาศจะถกูอดัและจดุระเบดิ เพอืสรา้งแรงระเบดิทจีะ
แปลงเป็นพลงัขบัเคลอืนตอ่ไป

เครอืงยนต ์LPG

เครอืงยนต ์LPG คอืเครอืงยนตเ์บนซนิดดัแปลงทใีช ้LPG เป็นเชอืเพลงิ

เครอืงยนต ์CNG

เครอืงยนต ์CNG (แกส๊ธรรมชาตอิดั) ใชแ้กส๊ธรรมชาตอิดัเป็นเชอืเพลงิและแปลงพลงังานความรอ้นทไีดจ้ากการสนัดาปของ
แกส๊มาเป็นพลงังานขบัเคลอืน แทบจะไมม่คีวนัดําปลอ่ยออกมาจากเครอืงยนต์
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ขอ้แตกตา่งระหวา่งเครอืงยนตด์เีซลและเครอืงยนตเ์บนซนิ

เครอืงยนตด์เีซลมคีณุสมบตัติอ่ไปนเีมอืเทยีบกบัเครอืงยนตเ์บนซนิ:

 ● คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานตํากวา่

 ● การชาํรดุนอ้ยกวา่

 ● พลงังานมากกวา่ (แรงในการเลยีว/แรงบดิ)

ตาราง 2-1 แสดงการเปรยีบเทยีบคณุสมบตัติา่งๆ ของเครอืงยนตด์เีซลและเครอืงยนตเ์บนซนิ

ตาราง 2-1  ขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่งเครอืงยนตด์เีซลและเครอืงยนตเ์บนซนิ

เครอืงยนตด์เีซล เครอืงยนตเ์บนซนิ

ประเภทเชอืเพลงิ นํามนัชนดิเบา เบนซนิ

ประเภทการจดุระเบดิ จดุระเบดิดว้ยความรอ้นของอากาศอดั จดุระเบดิดว้ยประกายไฟฟ้า

มวลตอ่เอาตพ์ตุ หนัก เบา

คา่ใชจ้า่ยตอ่เอาตพ์ตุ สงู ตํา

ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ด ี(30 - 40%) ไมด่ ี(20 - 28%)

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน ตํา สงู

ความปลอดภยัจากอคัคภียั สงู ตํา

เสยีงรบกวน/การสนัสะเทอืน สงู ตํา

การสตารท์เครอืงตดิในฤดหูนาว ไมค่อ่ยดี ดี
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2 มอเตอรไ์ฟฟ้า (หนา้ 30)

2.1 บทบาทของมอเตอรไ์ฟฟ้า (หนา้ 30)

รถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรจีะไดพ้ลงังานจากมอเตอรไ์ฟฟ้าทใีชไ้ฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร ีรถฟอรก์ลฟิต์
ขบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนตใ์ชเ้ครอืงยนตเ์ดยีวๆ เพอืป้อนพลงังานใหก้บัปัมไฮดรอลกิสําหรับระบบการทํางาน/ระบบลอ้ และ
ระบบบงัคบัเลยีว แตร่ถฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรจีะใชม้อเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลบั 3 ตวัตอ่ไปนี

1. เสายก 9. มอเตอรไ์ฟฟ้าสําหรับการบรรทกุ/การวาง
2. กระบอกสบูยก 10. ปัมไฮดรอลกิสําหรับการบรรทกุ/การวาง
3. กระบอกสบูปรับเอยีง 11. มอเตอรไ์ฟฟ้าสําหรับการบงัคบัเลยีว
4. งา 12. ปัมไฮดรอลกิสําหรับการบงัคบัเลยีว
5. เฟืองเพลาทา้ย 13. กระบอกสบูไฮดรอลกิสําหรับการบงัคบัเลยีว
6. เกยีรท์ดรอบ 14. นําหนักถว่ง
7. มอเตอรไ์ฟฟ้าสําหรับการเคลอืนที 15. แบตเตอรี
8. เพลาทา้ย

รปูภาพ 2-1 สว่นประกอบของรถฟอรก์ลฟิตแ์บบถว่งนําหนักขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรี

มอเตอรปั์มมอเตอรปั์ม

มอเตอรช์ดุขบั มอเตอรพ์วงมาลยัเพาเวอร์
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เรอืงสาํคญัทคีวรจดจาํเมอืใชแ้บตเตอรี

 ● สารอเิล็กโทรไลทใ์นแบตเตอรปีระกอบดว้ยกรดซลัฟลูกิทใีชนํ้าเพอืทําใหเ้จอืจาง ระวงัอยา่ใหส้ารนกีระเด็นโดนมอืหรอื
เสอืผา้ หากสารอเิล็กโทรไลทโ์ดนมอืหรอืเสอืผา้ ใหล้า้งออกทนัทดีว้ยนําสะอาด

 ● ชารจ์แบตเตอรเีมอืความถว่งจําเพาะของสารอเิล็กโทรไลทล์ดลงท ี1.20

 ● หา้มใชป้ระแจหรอืวตัถทุเีป็นโลหะอนืๆ ทําการลดัวงจรแบตเตอรี

 ● ตรวจสอบขวัแบตเตอรวีา่แน่นดแีลว้และไมม่รีอ่งรอยกดักรอ่นเพอืป้องกนัไมใ่หจ้ดุเชอืมยดึหลวม

 ● เมอืถอดขวัแบตเตอร ีตอ้งถอดสายขวัลบ (-) กอ่นทกุครัง เมอืใสข่วัแบตเตอร ีตอ้งตอ่สายขวัลบ (-) เป็นอนัดบัสดุทา้ย

 ● หา้มคายประจใุนแบตเตอรอีอกมากจนเกนิไป

 ● เมอืสารอเิล็กโทรไลทเ์หลอืนอ้ย (สารนจีะลดลงเมอืเวลาผา่นไป) ใหเ้ตมินํากลนัลงไปจนถงึขดีทกํีาหนด

 ● ดา้นบนแบตเตอรตีอ้งสะอาดอยูเ่สมอ (ฝุ่ นจะทําใหแ้บตเตอรคีายประจดุว้ยตวัเองได)้

 ● เกบ็แบตเตอรใีหห้า่งจากไฟ

2.2 เครอืงชารจ์แบตเตอร ี(หนา้ 33)

เมอืแบตเตอรแีบบตะกวัคายประจอุยา่งตอ่เนอืง ความเขม้ขน้ของตะกวั ซลัเฟตในสารอเิล็กโทรไลทจ์ะคอ่ยๆ เพมิขนึ 
แทรกแซงการทําปฏกิรยิาทางเคม ีและป้องกนัการคายประจใุนทา้ยทสีดุ เมอืคายประจไุปไดร้ะดบัหนงึแลว้ จําเป็นตอ้งใช ้
เครอืงชารจ์เพอืชารจ์แบตเตอร ีเครอืงชารจ์แบตเตอรแีบง่ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่แบบออนบอรด์และแบบประจําท ี(ทจีะ
วางไวแ้ยกตา่งหากโดยไมย่ดึไวบ้นตวัรถฟอรก์ลฟิต)์

หากจะชารจ์รถฟอรก์ลฟิตด์ว้ยเครอืงชารจ์แบตเตอรแีบบออนบอรด์ จําเป็นตอ้งเคลอืนยา้ยรถฟอรก์ลฟิตไ์ปยงัจดุทมีแีหลง่จา่ย
ไฟกระแสสลบัและตอ่แหลง่จา่ยไฟนเีขา้กบัเครอืงชารจ์แบตเตอรแีบบออนบอรด์โดยตรง

ไฟฟ้า

สายชารจ์

รปูภาพ 2-2 การชารจ์ดว้ยเครอืงชารจ์แบตเตอรอีอนบอรด์
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หากจะชารจ์รถฟอรก์ลฟิตด์ว้ยเครอืงชารจ์แบตเตอรแีบบประจําท ีจําเป็นตอ้งเคลอืนยา้ยรถฟอรก์ลฟิตไ์ปยงัจดุทวีางเครอืง
ชารจ์ไว ้และใชเ้ครอืงชารจ์แบตเตอรเีพอืตอ่แหลง่จา่ยไฟกระแสตรงเขา้กบัรถฟอรก์ลฟิต์

ไฟฟ้า

สายไฟเอาตพ์ตุ

ปลกัสายไฟเอาตพ์ตุ

ปลกัแบตเตอรี

เครอืงชารจ์แบตเตอรแีบบประจําที

สายชารจ์

รปูภาพ 2-3 การชารจ์ดว้ยเครอืงชารจ์แบตเตอรแีบบประจําที
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2.3 ประเภทของการชารจ์ (หนา้ 34)

การชารจ์แบง่ออกเป็น 3 ประเภทดงัตอ่ไปนี

ชารจ์อตัโนมตั ิ

ชารจ์อตัโนมตัจิะหมายถงึ การชารจ์เมอืสนิสดุวนัทํางานแตล่ะวนั เวลาทใีชช้ารจ์แตกตา่งกนัตามสถานะการคายประจแุละความ
จขุองแบตเตอรี

ชารจ์แบบอคิวอไลซงิ

การชารจ์อตัโนมตัซิาํไปซาํมาเป็นระยะเวลาหนงึจะมผีลตอ่ความถว่งจําเพาะของนํายาอเิล็กโทรไลทใ์นเซลลแ์บตเตอรแีตล่ะ
เซลล ์ทําใหค้วามถว่งจําเพาะไมส่มําเสมอ การชารจ์แบบอคิวอไลซงิจะปรับความถว่งจําเพาะเหลา่นใีหเ้ทา่กนั หากเปิดใชก้าร
ชารจ์อตัโนมตัวินไปวนมา จะมกีารสลบัไปทกีารชารจ์แบบอคิวอไลซงิโดยอตัโนมตัิ

ชารจ์เสรมิ

ชารจ์เสรมิคอืการชารจ์ในชว่งทวีา่ง เชน่ พักรับประทานอาหารกลางวนั เมอืการชารจ์หนงึครังกอ่นเรมิทํางานไมน่่าจะเพยีงพอ
สําหรับการทํางานตลอดทงัวนั

2.4 เรอืงทคีวรสงัเกตเมอืชารจ์แบตเตอร ี(หนา้ 34)

แบตเตอรทีกํีาลงัชารจ์จะผลติกา๊ซไฮโดรเจนและกา๊ซออกซเิจน และเสยีงทจีะเกดิการระเบดิได ้ดงันัน จงึควรทําการชารจ์ให ้
หา่งจากเปลวไฟ และควรมรีะบบระบายอากาศทดีพีอในขณะททํีางานภายในอาคาร
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บทท ี3 
การทาํงานของระบบขบัเคลอืน
รถฟอรก์ลฟิตม์กีารเลยีวลอ้หลงั ซงึแตกตา่งจากรถยนตป์กตทิวัไป เพอืชว่ยใหส้ะดวกในการขบัเคลอืนภายในชอ่งทางเดนิใน
โกดงัสนิคา้และพนืทแีคบๆ

เนอืหาสว่นนจีะพดูถงึการทํางานของรถฟอรก์ลฟิตม์าตรฐาน การทํางานอาจแตกตา่งกนัไปตามผูผ้ลติรถฟอรก์ลฟิตแ์ละรุน่ของ
รถฟอรก์ลฟิต ์ดงันันจงึตอ้งอา่นคูม่อืการใชง้านของรถแตล่ะรุน่ใหล้ะเอยีดกอ่นใชง้านรถฟอรก์ลฟิต์

1 รถฟอรก์ลฟิตท์ขีบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนต ์(หนา้ 57)

รถฟอรก์ลฟิตท์ขีบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนตจ์ะมคีณุลกัษณะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี

● รถเครอืงยนตด์เีซลและเครอืงยนตเ์บนซนิมวีธิสีตารท์เครอืงทแีตกตา่งกนั

● ลกัษณะการทํางานของแป้นเบรกแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยระหวา่งรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอรแ์ละรถฟอรก์ลฟิต์
แบบใชค้ลตัช์

● โดยพนืฐานแลว้ การทํางานของรถฟอรก์ลฟิตจ์ะเหมอืนกบัของรถยนต ์แตม่ขีอ้แตกตา่งบางประการ

1.1 ขนัตอนการทาํงานเมอืสตารท์เครอืงยนต ์(ดรูปูภาพ 4-3, 4-4) (หนา้ 57)

(1) ตรวจสอบวา่คนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงั คนัโยกเลอืกความเร็วสงู/ความเร็วตํา (สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชค้ลตัช์
เทา่นัน) และคนัโยกควบคมุการทํางานของงาอยูใ่นตําแหน่งเกยีรว์า่ง

(2) สําหรับเบรกมอืแบบกดปุ่ ม ตวัปุ่ มตอ้งอยูใ่นตําแหน่ง “On” สําหรับเบรกมอืแบบคนัโยก ใหด้งึคนัโยกขนึจนสดุเพอืให ้
แน่ใจวา่เบรกมอืทํางานอยู่

(3) ใชเ้ทา้ซา้ยเหยยีบทแีป้นเหยยีบคนัตดักําลงั (สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอรเ์ทา่นัน) หรอืแป้นคลตัช ์
(สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชค้ลตัชเ์ทา่นัน)
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(4) สอดกญุแจเขา้ไปในสวติชส์ตารท์เครอืงยนตแ์ละบดิกญุแจ

● เครอืงยนตด์เีซลทไีมม่ตํีาแหน่ง “Preheat” บนสวติชส์ตารท์เครอืงยนต์

(a) บดิกญุแจมาทตํีาแหน่ง “On” เพอืเปิดไฟควบคมุการอุน่เครอืง กญุแจตอ้งอยูท่ตํีาแหน่ง “On” จนกวา่ไฟจะดบัลง

(b) หลงัจากไฟควบคมุการอุน่เครอืงดบัลงแลว้ ใหห้มนุสวติชส์ตารท์เครอืงยนตม์าทตํีาแหน่ง “Start” พรอ้มๆ กบัใชเ้ทา้
ขวาแตะทแีป้นคนัเรง่เบาๆ เพอืหมนุตวัสตารท์และสตารท์เครอืงยนต์

รปูภาพ 3-1  สวติชส์ตารท์เครอืงยนตท์ไีมม่ตํีาแหน่ง Preheat

● เครอืงยนตด์เีซลทมีตํีาแหน่ง “Preheat” บนสวติชส์ตารท์เครอืงยนต์

(a) บดิกญุแจมาทตํีาแหน่ง HEAT และคา้งไวท้ตํีาแหน่งนจีนกวา่ไฟควบคมุการอุน่เครอืงจะเปลยีนเป็นสแีดง

(b) หลงัจากไฟควบคมุการอุน่เครอืงเปลยีนเป็นสแีดงแลว้ ใหห้มนุกญุแจมาทตํีาแหน่ง START พรอ้มๆ กบัใชเ้ทา้ขวา
แตะทแีป้นคนัเรง่เบาๆ เพอืหมนุตวัสตารท์และสตารท์เครอืงยนต์

รปูภาพ 3-2  สวติชส์ตารท์เครอืงยนตท์มีตํีาแหน่งอุน่เครอืง

● เครอืงยนตเ์บนซนิ

(a) หมนุสวติชส์ตารท์เครอืงยนตม์าทตํีาแหน่ง START พรอ้มๆ กบัใชเ้ทา้ขวาแตะทแีป้นคนัเรง่เบาๆ เพอืหมนุตวัสตารท์
และสตารท์เครอืงยนต์

(5) ปลอ่ยมอืจากกญุแจทนัททีเีครอืงยนตส์ตารท์ตดิ กญุแจจะเดง้กลบัดว้ยแรงของสปรงิมาอยูท่ตํีาแหน่ง ON โดยอตัโนมตั ิ
หากหมนุกญุแจมาทตํีาแหน่ง START ในขณะทเีครอืงยนตกํ์าลงัทํางาน จะทําใหว้งแหวนสตารท์เตอรข์องเครอืงยนตแ์ละ
เฟืองของสตารท์เตอรก์ระแทกกนั และอาจทําใหเ้ฟืองเกยีรเ์สยีหายได ้หา้มหมนุกญุแจมาทตํีาแหน่ง START ในขณะที
เครอืงยนตกํ์าลงัทํางาน

(6) อุน่เครอืงยนตไ์ปเรอืยๆ จนเครอืงยนตเ์ดนิไดเ้รยีบ
หา้มเรง่เครอืงยนตด์ว้ยความเร็วสงูทนัทหีลงัสตารท์
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(หมายเหต)ุ:

● หา้มอุน่เครอืงยนตน์านเกนิไป (ภายใน 30 วนิาท)ี

● หา้มใชต้วัสตารท์นานเกนิไป

● รอจนถงึเวลาทกํีาหนดกอ่นสตารท์เครอืงใหม่

1. กา้นเบรกมอื
2. พวงมาลยั
3. มเิตอรแ์สดงผลรวม
4. สวติชแ์ตร
5. ไฟเลยีว/สวติชไ์ฟ
6. คนัโยกสําหรับยก
7. คนัโยกสําหรับเอยีง
8. แป้นคลตัช์
9. แป้นเบรก
10. สวติชส์ตารท์เครอืงยนต์
11. แป้นคนัเรง่
12. คนัโยกเลอืกความเร็วสงู/ความเร็วตํา 
13. คนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงั

รปูภาพ 3-3 หอ้งโดยสารของรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชค้ลตัช์

1. กา้นเบรกมอื
2. คนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงั
3. พวงมาลยั
4. มเิตอรแ์สดงผลรวม
5. สวติชแ์ตร
6. ไฟเลยีว/สวติชไ์ฟ
7. คนัโยกสําหรับยก
8. คนัโยกสําหรับเอยีง
9. แป้นเหยยีบคนัตดักําลงั
10. แป้นเบรก
11. สวติชส์ตารท์เครอืงยนต์
12. แป้นคนัเรง่

รปูภาพ 3-4 หอ้งโดยสารของรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอร์
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1.2 ขนัตอนการดาํเนนิการสตารท์เครอืงยนต ์(หนา้ 60)

(1) ตามปกตแิลว้เมอืขบัรถ ใหใ้ชม้อืซา้ยจับและควบคมุปุ่ มบนพวงมาลยั สว่นมอืขวาใหว้างไวท้ตีน้ขาขวา

รปูภาพ 3-5  การบงัคบัพวงมาลยัดว้ยมอืซา้ย

(2) ใชม้อืขวาดงึคนัโยกสําหรับยกเขา้หาตวั และยกงาขนึจากพนื 5 - 10 ซม.

(3) ใชม้อืขวาดงึคนัโยกสําหรับเอยีงเขา้หาตวัเพอืเอยีงเสายกไปดา้นหลงัจนสดุ (หา่งจากพนื 15 - 20 ซม. ณ จดุตําสดุของ
ฐานงา) (ดรูปู 4-6)

5 
- 1

0 
ซม

.

15
 - 

20
 ซ
ม.

เอยีงไปขา้งหลงั

รปูภาพ 3-6  การดําเนนิการเอยีงเสายก
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(4) วางเทา้ซา้ยบนแป้นเหยยีบคนัตดักําลงั (หรอืแป้นคลตัช)์ วางเทา้ขวาบนแป้นเบรก

(5) ใชม้อืขวาเลอืนคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัมายงัตําแหน่งขบัเคลอืนทตีอ้งการ (F: เดนิหนา้หรอื R: ถอยหลงั) สําหรับ
รถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชค้ลตัช ์ใหด้งึคนัโยกเปลยีนเกยีรม์าทเีกยีรห์นงึ

(6) ตรวจสอบทศิทางการเคลอืนทขีองรถฟอรก์ลฟิต ์และความปลอดภยัของบรเิวณรายลอ้ม กอ่นกดกา้นเบรกมอืลง (หรอืกด
ปุ่ มกา้นเบรกมอื) เพอืคายเบรกมอื (OFF) ถอนเทา้ออกจากแป้นเบรก

(7) ใชเ้ทา้ขวาคอ่ยๆ แตะทแีป้นคนัเรง่พรอ้มๆ กบัถอนเทา้ซา้ยออกจากแป้นคลตัชเ์พอืทําใหร้ถฟอรก์ลฟิตเ์คลอืนตวั

(a) การวางเทา้บนแป้นเหยยีบคนัตดักําลงั (หรอืแป้นคลตัช)์ เพยีงครงึหนงึของตําแหน่งคลตัชจ์ะทําใหค้ณุขยบัรถฟอร์
กลฟิตไ์ด ้ณ ระดบัความเร็วทตํีามาก

(b) หา้มพักเทา้ไวท้แีป้นเหยยีบคนัตดักําลงั (หรอืแป้นคลตัช)์ หรอืแป้นเบรกเวน้แตเ่มอืจําเป็น เพราะการพักเทา้ไวแ้บบ
นจีะทําใหแ้ผน่กดคลตัชส์กึและอายกุารใชง้านสนัลง

(c) จําเป็นตอ้งปรับแรงกดบนแป้นคนัเรง่ โดยใหด้วูา่รถฟอรก์ลฟิตเ์ป็นรถเปลา่หรอืบรรทกุนําหนัก รถฟอรก์ลฟิตแ์บบใช ้
คลตัชท์มีนํีาหนักบรรทกุอาจไมข่ยบัหากแตะแป้นคนัเรง่เบาเกนิไป

(d) เมอืสตารท์เครอืงยนตข์ณะอยูบ่นเนนิ ใหข้ยบัรถฟอรก์ลฟิตโ์ดยคอ่ยๆ ยกเทา้ออกจากแป้นคลตัช ์โดยยงักดแป้นคนั
เรง่ไวพ้รอ้มๆ กบัคายเบรกมอืออก

     

[รถฟอรก์ลฟิต์
แบบใชค้ลตัช]์

[รถฟอรก์ลฟิตแ์บบใช้
ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร]์
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1.3 การทาํงานของการเรง่ความเร็ว/การลดความเร็ว (หนา้ 61)

รถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอร์

สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอร ์เราเปลยีนเกยีรพ์รอ้มๆ กบักดแป้นคนัเรง่ไวไ้ดด้ว้ยการเลอืนคนัโยกเปลยีน
เกยีรม์าทตํีาแหน่งทตีอ้งการ

[รถแบบใชท้อรก์คอน
เวอรเ์ตอร ์1 สปีด]

[รถแบบใชท้อรก์คอน
เวอรเ์ตอร ์2 สปีด]

รปูภาพ 3-7  การทํางานของการเรง่ความเร็ว/ลดความเร็วของรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอร์

รถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชค้ลตัช์

(1) แตะทแีป้นคลตัชใ์หพ้อดกีบัชว่งทคีณุถอนเทา้ออกจากแป้นคนัเรง่

(2) เลอืนคนัโยกเปลยีนเกยีรเ์พอืเปลยีนเกยีร ์เมอืใชค้นัโยกเปลยีนเกยีร ์ใหแ้ตะทแีป้นคนัเรง่พรอ้มๆ กบัถอนเทา้ออกจาก
แป้นคลตัช์

1.4 การทาํงานของการสลบัเดนิหนา้/ถอยหลงั (หนา้ 61)

หากจะสลบัระหวา่งเดนิหนา้และถอยหลงั ใหห้ยดุรถใหส้นทิกอ่น แลว้จงึเลอืนคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัมาท ี“Forward 
(F)” หรอื “Reverse (R)” ตอ้งหยดุรถกอ่นสลบัเดนิหนา้และถอยหลงั
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1.5 การทาํงานของการบงัคบัเลยีว (หนา้ 61)

(1) เมอืจะเปลยีนเสน้ทางเดนิรถภายในชอ่งทางเดนิหรอืบนถนน ใหเ้ปิดไฟเลยีว (ซา้ย/ขวา) ทเีหมาะสม ตรวจสอบความ
ปลอดภยัของบรเิวณรอบๆ และหมนุพวงมาลยัเพอืเลยีว

(2) ใชม้อืซา้ยจับปุ่ มตรงพวงมาลยั และหมนุพวงมาลยัเพอืเลยีวในทศิทางทตีอ้งการ
รถฟอรก์ลฟิตส์ว่นใหญม่กีารเลยีวลอ้หลงั ตาราง 3-1 แสดงความแตกตา่งระหวา่งรถฟอรก์ลฟิตแ์ละรถยนตเ์มอืทําการ
เลยีว (ดรูปูภาพ 4-10)

ตาราง 3-1  ขอ้แตกตา่งเมอืเลยีวตรงมมุ

การเลยีวเดนิหนา้ การเลยีวถอยหลงั

รถฟอรก์ลฟิต์ รถตอ้งอยูช่ดิกบัดา้นในของมมุ (รัศมกีารเลยีว
ของลอ้หนา้นันเล็กขณะทลีอ้หลงัเหวยีงออกไป)

รถตอ้งอยูช่ดิกบัดา้นนอกของมมุ (ลอ้หนา้ลําเขา้ไปภายใน
ทางเดนิของลอ้หลงั)

รถยนต์ รถตอ้งอยูช่ดิกบัดา้นนอกของมมุ รถตอ้งอยูช่ดิกบัดา้นในของมมุ

(3) ตอ้งปิดไฟเลยีวเมอืเลยีวเสร็จแลว้

[ประเด็นทตีอ้งจดจาํ]

● หากมคีนเดนิเทา้หรอืยานพาหนะคนัอนืพยายามเลยีวกอ่นคณุ ใหห้ยดุรถไวก้อ่น

● เมอืเลยีวรถ ตอ้งระวงัไมใ่หด้า้นนอกของเครอืงถว่งและลอ้รถโดนคนหรอืวตัถุ

● หา้มเลยีวหกัศอกขณะทรีถวงิมาดว้ยความเร็วสงูหรอืพยายามเลยีวบนทางลาดชนั

● จะไมส่ามารถบงัคบัเลยีวรถพวงมาลยัเพาเวอรไ์ดเ้มอืเครอืงยนตด์บั
หา้มดบัเครอืงยนตโ์ดยเฉพาะบนทางลาดเพราะจะเกดิอนัตรายได ้

[รถยนตป์กต]ิ [รถฟอรก์ลฟิต]์

รปูภาพ 3-8  ขอ้แตกตา่งเมอืเลยีวตรงมมุ



25 (th)

1.6 ขนัตอนการทาํงานของการเบรก/การหยดุ/การจอด (หนา้ 62)

รถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอร์

(1) ถอนเทา้ขวาออกจากแป้นคนัเรง่และแตะทแีป้นเบรก

(2) ขณะทเีทา้ขวายงัอยูบ่นแป้นเบรก ใหด้งึกา้นเบรกมอืขนึ (หรอืกดปุ่ มเบรกมอื) เพอืใชเ้บรกมอื

(3) เลอืนคนัโยกเปลยีนเกยีรม์าทตํีาแหน่งเกยีรว์า่ง

รถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชค้ลตัช์

(1) ถอนเทา้ออกจากแป้นคนัเรง่และแตะทแีป้นเบรก แตะทแีป้นคลตัชก์อ่นรถจะหยดุ

(2) ขณะทเีทา้อยูบ่นแป้นเบรกและแป้นคลตัช ์ใหด้งึกา้นเบรกมอืขนึ (หรอืกดปุ่ มเบรกมอื) เพอืใชเ้บรกมอื

(3) เลอืนคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัมาทตํีาแหน่งเกยีรว์า่ง

[ประเด็นทตีอ้งจดจาํ]

● เมอืหยดุรถชวัคราวหรอืเมอืจอดรถ ใหจ้อดบนพนืผวิทเีรยีบ นอกเสน้ทางเดนิรถปกติ

● ทําตามมาตรการตา่งๆ ตอ่ไปนเีมอืทงิรถไวช้วัคราว:

● เอยีงเสายกไปขา้งหนา้

เอยีงไปขา้งหนา้

รปูภาพ 3-9  การเอยีงเสายกไปขา้งหนา้

● ลดงาลงจนดา้นลา่งสดุของปลายงาแตะพนื

● ดบัเครอืงยนต ์หมนุสวติชส์ตารท์เครอืงไปทตํีาแหน่ง “off” และดงึกญุแจออก
(หมายเหต)ุ:
เมอืดบัเครอืงยนตแ์ลว้ หา้มคากญุแจไวท้ตํีาแหน่ง “on” การเสยีบกญุแจคาไวท้ตํีาแหน่ง “on” จะทําใหแ้บตเตอรี
คายประจ ุและรถสตารท์ตดิยาก

● หา้มขบัรถขนึเนนิหรอืลงเนนิโดยดบัเครอืงยนต์

● หา้มลากจงูรถพวงมาลยัเพาเวอรห์รอืรถฟอรก์ลฟิตท์มีรีะบบหมอ้ลมเบรกและเครอืงยนตย์งัดบัอยู่
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1.7 การทาํงานเมอืดบัเครอืงยนต ์(หนา้ 63)

หากจะดบัเครอืงยนต ์ใหห้มนุสวติชส์ตารท์เครอืงไปทตํีาแหน่ง “off”

[ประเด็นทตีอ้งจดจาํ]

● หา้มดบัเครอืงยนตท์นัทหีลงัจากทํางานเสร็จ ปลอ่ยใหเ้ครอืงยนตเ์ดนิทรีอบเดนิเบาอยา่งนอ้ย 30 วนิาท ีกอ่นดบัเครอืง
หลงัจากเครอืงเย็นลงแลว้

1.8 เรอืงทคีวรสงัเกตเมอืขบัรถ/ทาํงาน (หนา้ 64)

● หา้มดบัเครอืงยนตเ์มอืขบัหรอืทํางานดว้ยรถฟอรก์ลฟิต์

(a) การดบัเครอืงยนตจ์ะทําใหร้ะบบพวงมาลยัเพาเวอรแ์ละระบบหมอ้ลมเบรกไมทํ่างาน เป็นสาเหตใุหทํ้างานไดย้าก
มากและเป็นอนัตรายมาก

(b) หากเครอืงยนตเ์กดิดบัขณะไตข่นึเนนิ ใหทํ้าตามขนัตอนตอ่ไปนเีพอืหยดุรถทนัที

● กดแป้นเบรกจนสดุเพอืหยดุรถ

● กดปุ่ มเบรกมอืเพอืใชเ้บรกมอื

● หากทศันวสิยัในการมองเห็นดา้นหนา้ของรถฟอรก์ลฟิตถ์กูบดบงัดว้ยนําหนักบรรทกุขนาดใหญ ่ใหใ้ชก้ารขบัเคลอืน
แบบถอยหลงั

รปูภาพ 3-10 การขนยา้ยนําหนักบรรทกุขนาดใหญด่ว้ยการขบัถอยหลงั
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2 ฟอรก์ลฟิตแ์บบถว่งนําหนกัขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอร ี(หนา้ 65)

1. กา้นเบรกมอื 6. คนัโยกสําหรับเอยีง
2. พวงมาลยั 7. สวติชไ์ฟ
3. สวติชแ์ตร 8. แป้นเบรก
4. คนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงั 9. แป้นคนัเรง่
5. คนัโยกสําหรับยก

รปูภาพ 3-11 หอ้งโดยสารของฟอรก์ลฟิตแ์บบถว่งนําหนักขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอรี

2.1 ขนัตอนการดาํเนนิการสตารท์เครอืงยนต ์(หนา้ 65)

(1) หากปลดขวัตอ่แบตเตอรไีว ้ใหเ้สยีบกลบัเขา้ไปใหม่

(2) เลอืนคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัมาทตํีาแหน่งเกยีรว์า่ง และดงึกา้นเบรกมอืขนึจนสดุ (หรอืกดปุ่ มเบรกมอื)

(3) ถอนเทา้ออกจากแป้นคนัเรง่ ใสก่ญุแจในสวติชส์ตารท์เครอืง แลว้บดิมาทตํีาแหน่ง ON ซงึจะทําใหไ้ฟตดิสวา่ง และรถฟ
อรก์ลฟิตพ์รอ้มสําหรับการทํางาน
หา้มขบัรถออกไปในทนัทหีลงัจากไฟตดิสวา่ง อนัดบัแรก ใหต้รวจสอบโวลทม์เิตอรว์า่แสดงคา่ปกตหิรอืไม่
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2.2 ขนัตอนการดาํเนนิการสตารท์เครอืงยนต ์และการเรง่ความเร็ว/การลด
ความเร็ว (หนา้ 65)

(1) เลอืนคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัไปยงัทศิทางทตีอ้งการ และแตะทแีป้นคนัเรง่เพอืใหร้ถฟอรก์ลฟิตข์ยบั
แมจ้ะกดแป้นคนัเรง่ลงไปจนสดุในตอนทสีตารท์เครอืง มอเตอรข์บัเคลอืนกย็งัจะคอ่ยๆ เรมิความเร็วในการหมนุเพอืใหร้ถ
ฟอรก์ลฟิตเ์คลอืนตวัไดอ้ยา่งนุ่มนวล

(2) ปรับระดบัความเร็วในการเคลอืนทไีดด้ว้ยการปรับนําหนักทวีางลงแป้นคนัเรง่

2.3  การทาํงานของการสลบัเดนิหนา้/ถอยหลงั (หนา้ 66)

เมอืสลบัคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัจากเดนิหนา้เป็นถอยหลงั หรอืจากถอยหลงัเป็นเดนิหนา้ ทศิทางการเดนิรถกจ็ะ
เปลยีนไป รถฟอรก์ลฟิตน์ไีมเ่หมอืนกบัรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชเ้ครอืงยนต ์เพราะไมจํ่าเป็นตอ้งสลบัหลงัจากหยดุรถแลว้

[การทาํงานของปลกักงิ]

สําหรับฟอรก์ลฟิตแ์บบขบัเคลอืนดว้ยแบตเตอร ีเมอืขยบัคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัในทศิทางทตีรงกนัขา้มกบัทศิทาง
การเดนิของรถพรอ้มๆ กบัทยีงักดแป้นคนัเรง่ไว ้ระบบเบรกการหมนุถอยหลงัจะนํามาใชก้บัมอเตอรข์บัเคลอืน และรถจะ
ลดความเร็วลง ลกัษณะนเีรยีกกวา่การทํางานของปลกักงิ รถจะหยดุไดส้นทิเมอืใชร้ะบบเบรกการหมนุถอยหลงัเพอืลด
ความเร็วลง และสามารถตงัคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัมาไวท้ตํีาแหน่งเกยีรว์า่งแคใ่นชว่งกอ่นหนา้รถหยดุเทา่นัน 
หากรถหยดุเพราะระบบเบรกการหมนุถอยหลงั ปลอ่ยใหค้นัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัอยูใ่นตําแหน่งทอียู ่ณ ตอนนัน 
และกดแป้นคนัเรง่ตอ่เนอืง สงิทไีดค้อืรถจะเคลอืนตวัในทศิทางตรงกนัขา้ม

แรงของการเบรกถอยหลงัจะเปลยีนแปลงไดด้ว้ยการปรับนําหนักทกีดบนแป้นคนัเรง่

(ยงิคณุลงนําหนักมากขนึเทา่ไร แรงเบรกทใีชก้ม็ากขนึเทา่นัน) เมอืรถฟอรก์ลฟิตบ์รรทกุนําหนัก ใหร้ะวงัเรอืงการลงนําหนักบน
แป้นคนัเรง่

2.4 เรอืงทคีวรสงัเกตเมอืบงัคบัพวงมาลยั เบรก หยดุรถและจอดรถ (หนา้ 66)

ขนัตอนและเรอืงทคีวรสงัเกตสําหรับการบงัคบัพวงมาลยั การเบรก การหยดุรถและการจอดรถจะเหมอืนกนัสําหรับรถฟอร์
กลฟิตท์ปีระเภทเครอืงยนตเ์ป็นแบบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอร์

ใหต้ดัการเชอืมตอ่ขวัตอ่แบตเตอรเีมอืไมไ่ดใ้ชร้ถตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน (โดยปกตคิอื 1 เดอืนหรอืนานกวา่นัน)

2.5 ขนัตอนการดาํเนนิการดบัเครอืงยนต ์(หนา้ 66)

ใชเ้บรกมอื กอ่นปรับคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัมาทตํีาแหน่งเกยีรว์า่ง แลว้ลดงาลงมาไวท้คีวามสงูระดบัตําสดุ บดิกญุแจ
มาทตํีาแหน่ง “off” แลว้ดงึกญุแจออก
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3 ฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนื (หนา้ 67)

3.1 ขนัตอนการดาํเนนิการสตารท์เครอืงยนต ์(หนา้ 67)

(1) หากปลดขวัตอ่แบตเตอรไีว ้ใหเ้สยีบกลบัเขา้ไปใหม่

(2) เมอืตรวจสอบแลว้วา่ ทงัคนัโยกสําหรับเรง่เครอืงและคนัโยกควบคมุการทํางานอยูใ่นตําแหน่งเกยีรว์า่ง ใหเ้สยีบกญุแจใน
สวติชส์ตารท์เครอืง และบดิกญุแจมาทตํีาแหน่ง ON เพอืใหก้ารเตรยีมการทํางานเสร็จสมบรูณ์

1. สวติชส์ตารท์เครอืงยนต์ 11. แป้นเบรก
2. สวติชไ์ฟ 12. สวติชไ์ฟเลยีว
3. แผงมเิตอร ์(จอแสดงผลความจแุบตเตอร ีมเิตอรช์วัโมง

การทํางาน จอแสดงผลรหสัการทํางานผดิปกต ิจอแส
ดงผลโหมดการปรับตงั)

13. แป้นล็อกแบตเตอรี

4. ปุ่ มตดัไฟฟ้าฉุกเฉนิ 14. ราวมอืจับ
5. คนัโยกสําหรับยก 15. เกจวดัระดบันํามนัไฮดรอลกิ
6. คนัโยกสําหรับเอยีง 16. ประตรูถดา้นหลงั
7. คนัโยกสําหรับขายนื 17. ทใีสเ่อกสาร
8. ปุ่ มแตร 18. สว่นหนุนสะโพก
9. คนัโยกสําหรับเรง่เครอืง 19. แผงชารจ์ไฟ
10. พวงมาลยั 20. แผน่พนื (แผน่อนิเตอรล็์อค)

21. ปลกัแบตเตอรี

รปูภาพ 3-12 หอ้งโดยสารของรถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนืแนวตงัตรง
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3.2 ขนัตอนการดาํเนนิการสตารท์เครอืงยนต ์และการเรง่ความเร็ว/การลด
ความเร็ว (หนา้ 67)

(1) แตะทแีป้นเบรกเพอืใชเ้บรก

(2) เอยีงคนัโยกสําหรับเรง่เครอืง (ซงึใชเ้ป็นคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัดว้ย) มายงัตําแหน่งทตีอ้งการเพอืขยบัฟอร์
กลฟิตใ์หเ้ลอืนไปยงัทศิทางนัน

(3) ควบคมุความเร็วในการเคลอืนทไีดด้ว้ยการปรับการเอยีงของคนัโยกสําหรับเรง่เครอืง

3.3 การทาํงานของการสลบัเดนิหนา้/ถอยหลงั (หนา้ 68)

หากจะสลบัระหวา่งการเดนิหนา้และถอยหลงั ใหเ้อยีงคนัโยกสําหรับเรง่เครอืง (คนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงั) ในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม

[การทาํงานของปลกักงิ]

หากตอ้งการทําปลกักงิ ใหเ้ลอืนคนัโยกสําหรับเรง่เครอืง (คนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงั) ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัทศิทาง
การเคลอืนทขีณะทรีถฟอรก์ลฟิตเ์คลอืนที

3.4 การทาํงานของการบงัคบัเลยีว/การเบรก/การหยดุ/การจอด (หนา้ 68)

(1) วางเทา้บนแป้นเบรกเพอืใชเ้บรกและหยดุรถ

(2) ใหต้ดัการเชอืมตอ่ขวัตอ่แบตเตอรเีมอืไมไ่ดใ้ชร้ถตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน (โดยปกตคิอื 1 เดอืนหรอืนานกวา่นัน)

(3) ขนัตอนการดําเนนิการและเรอืงทคีวรสงัเกตทนีอกเหนอืจากทรีะบไุวข้า้งตน้จะเหมอืนกนักบัของรถฟอรก์ลฟิตท์ใีช ้
เครอืงยนตป์ระเภททอรก์คอนเวอรเ์ตอร์

3.5 เรอืงทคีวรสงัเกตเมอืใชร้ถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนื (หนา้ 68)

● เอยีงเสายกและงาไปขา้งหลงัเมอืบรรทกุสนิคา้

● รถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนืจะเลยีวไดใ้นรัศมทีแีคบเนอืงจากมมุการเลยีวของยางทใีหญ ่แตถ่า้เลยีวรถทขีบัมาดว้ยความเร็ว
สงู รถกจ็ะพลกิควําและสนิคา้อาจหลน่ลงมาได ้จงึควรลดความเร็วใหพ้อกอ่นแลว้คอ่ยๆ เลยีว

● การขบัรถในขณะทเีทา้หรอืรา่งกายสว่นบนอยูน่อกรถอาจทําใหค้ณุชนหรอืกระแทกเขา้กบัสงิกดีขวาง จงึควรขบัรถในทา่ที
เหมาะสมอยูต่ลอดเวลา

● เมอืปรับแกไ้ขสนิคา้บนรถ ตอ้งหมนุสวติชส์ตารท์เครอืงมาทตํีาแหน่ง OFF และลงจากรถเพราะอาจเกดิอนัตรายทรีา่งกาย
ของคณุอาจเผลอไปโดนคนัโยกควบคมุการทํางาน และเสายกอาจเรมิขยบั ทําใหม้อื เทา้หรอืรา่งกายของคณุถกูหนบีได ้

● หลกีเลยีงการขบัรถบนพนืถนนทเีปียก พนืทลีนื หรอืพนืดนิทหียาบเพราะจะทําใหล้อ้ปัด และระบบเบรกทํางานไดไ้มเ่ต็ม
ประสทิธภิาพ
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บทท ี4 
โครงสรา้งและฟงักช์นัของอปุกรณก์าร
บรรทกุ/การวาง

1 รายชอืชนิสว่น (หนา้ 69)

1. เสายกดา้นใน 5. ลกูกลงิยก 9. งา 13. พนักพงิ
2. ลกูกลงิยก 6. ทหียดุงา 10. เฟืองโซ่ 14. กระบอกสบูปรับเอยีง
3. เสายกดา้นนอก 7. ลกูกลงิขา้ง 11. คาน 15. ฟิงเกอรบ์าร์
4. โซย่ก 8. ลกูกลงิยก 12. กระบอกสบูยก 16. สว่นหนุนเสายก

รปูภาพ 4-1 รายชอืชนิสว่นอปุกรณก์ารบรรทกุ/การวาง
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1. โครงยดึการยก 3. เสายกดา้นนอก 5. ฟิงเกอรบ์าร์
2. เสายกดา้นใน 4. ลกูกลงิยก

รปูภาพ 4-2 มมุมองจากดา้นบนงา
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2 อปุกรณท์ใีชส้าํหรบัการบรรทกุ/การวาง (หนา้ 70)

อปุกรณท์ใีชสํ้าหรับการบรรทกุ/การวางประกอบดว้ยระบบไฮดรอลกิ เสายก และอปุกรณอ์นืๆ ทมีหีลายๆ ฟังกช์นั เชน่ การยก
นําหนักบรรทกุขนึไปจนไดค้วามสงูตามทตีอ้งการดว้ยงา หรอืการเอยีงนําหนักบรรทกุจนไดอ้งศาทตีอ้งการ การเคลอืนที
ทงัหมดนตีอ้งอาศยัการเคลอืนทขีองกระบอกสบูไฮดรอลกิประกอบกนั

“ยก” หมายถงึการยกงาและนําหนักบรรทกุทอียูบ่นงาขนึหรอืลง สว่น “เอยีง” คอืการเอยีงเสายกไปขา้งหนา้และขา้งหลงั

2.1 ฟงักช์นัของอปุกรณแ์ตล่ะอยา่งทใีชส้าํหรบัการบรรทกุ/การวาง

งา

แขนรปูตวัแอลทใีชบ้รรทกุและวางสนิคา้ โดยปกตริถฟอรก์ลฟิตจ์ะมงีาสองอนั งามคีา่สดัสว่นความปลอดภยัสําหรับความ
แข็งแกรง่แบบไมเ่คลอืนทอียูท่ ี3 เป็นอยา่งนอ้ย งาทํามาจากเหล็กกลา้คารบ์อนคณุภาพสงูหรอืเหล็กกลา้ชนดิพเิศษเพอืใหม้ี
ความแข็งแรงเพยีงพอ แตก่ม็โีอกาสทจีะเกดิการสกึ งอ และหกัหากใชง้านตดิตอ่กนัเป็นเวลานานหรอืใชง้านไมเ่หมาะสมได ้

เสายก

เสายกมโีครงสรา้งรปูทรงเหมอืนกบัประต ูทําจากแผน่เหล็กกลา้เนอืหนารปูตวัยสูองแผน่ (ดา้นละแผน่) และใชค้านขวาง
เชอืมยดึเขา้ดว้ยกนัทดีา้นบนสดุ เสายกดา้นในสรา้งไวด้า้นในของเสายกดา้นนอก เพอืทําหนา้ทเีป็นรางนําใหก้บัโครงยดึ
การยก และงาทยีดึเขา้กบัเสายกเมอืขยบัขนึและลง เสายกดา้นในจะขยบัขนึและลงพรอ้มกบังา โดยใชเ้สายกดา้นนอก (ที
ไมไ่ดข้ยบัขนึลง) เป็นตวันํา

กระบอกสบูยก

กระบอกสบูไฮดรอลกิทยีดึไปตามแนวทงัสองดา้นของเสายกดา้นนอก กระบอกสบูยกจะขยบัเสายกดา้นในขนึและลง

โซย่ก

โซท่จีะยกโครงยดึการยกทมีงีาประกอบอยูด่ว้ยขนึหรอืลงไปพรอ้มๆ กบัเฟืองโซ ่(รอก) ทปีลายดา้นบนสดุของกระบอกสบูยก
ขณะเลอืนขนึหรอืลง หากตอ้งการใหง้าขยบัขนึลงไดอ้ยา่งเหมาะสม ตอ้งปรับแรงตงึของโซด่า้นซา้ยและขวาใหเ้ทา่ๆ กนั โซ่
ยกซงึมคีา่สดัสว่นความปลอดภยัอยูท่ ี5 เป็นอยา่งนอ้ย อาจสกึ ยดึออก และผกุรอ่นไดเ้นอืงจากการใชง้านตดิตอ่กนัเป็นเวลา
นาน ทําใหร้ะดบัความแข็งแรงของโซล่ดลง ดงันันจงึตอ้งหมนัตรวจสอบเป็นประจําทกุวนั
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โครงยดึการยก

ฟิงเกอรบ์ารท์จีะตดิตงังาถกูเชอืมเขา้กบัดา้นหนา้ของโครงยดึการยก สว่นลกูกลงิยกจะถกูประกอบเขา้กบัพนืผวิดา้นขา้งของ
โครงยดึการยก โครงยดึการยกหอ้ยอยูไ่ดด้ว้ยโซย่ก และจะเลอืนขนึและลงภายในเสายกดา้นใน จะมน็ีอตอยูท่ดีา้นบนสดุของ
ฟิงเกอรบ์ารเ์พอืเอาไวย้ดึงาในตําแหน่งทตีอ้งการ

พนกัพงิ

โครงทตีดิตงัไวเ้พอืป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุตกลงดา้นหลงั (ตรงสู)่ เสายก

กระบอกสบูปรบัเอยีง

จะมกีารใชก้ระบอกสบูไฮดรอลกิเพอืเอยีงเสายก (และงา) ไปดา้นหนา้และดา้นหลงั
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3 ระบบไฮดรอลกิ (หนา้ 73)

ระบบไฮดรอลกิคอืระบบททํีางานดว้ยการทํางานของปัมไฮดรอลกิโดยใชม้อเตอร/์เครอืงยนตทํ์าหนา้ทสีง่ของเหลวไฮดรอลกิ
ไปยงักระบอกสบูหรอืมอเตอรไ์ฮดรอลกิผา่นทางวาลว์การทํางานไฮดรอลกิ ระบบนขีนึอยูก่บักฎของปัสกาล

[กฎของปสักาล]

“แรงดนัทกีระทําบนสว่นหนงึของของเหลวทไีมเ่คลอืนทภีายในภาชนะแบบปิดจะถกูถา่ยโอนโดยไมส่ญูเสยีใหก้บัสว่นตา่งๆ 
ของของเหลว” ขอ้เท็จจรงินรีูจั้กกนัในชอืกฎของปัสกาล

ลองนกึภาพภาชนะทมีกีระบอกสบูอยูด่ว้ย ภายในมลีกูสบูขนาดทไีมเ่ทา่กนั (พนืทขีนาด 10 cm2 และ 1 cm2) เหมอืนทแีสดง
ใน รปูภาพ 4-3 เมอืใชแ้รง 100 N กระทํากบัลกูสบูทมีพีนืทเีล็กกวา่ (1 cm2) แรงดนัของของเหลวจะเทา่กบั 100 N/cm2 แรง
ลพัธบ์นลกูสบูทมีพีนืทขีนาดใหญก่วา่ (10 cm2) คอื 1,000 N (10 cm2 x 100 N/cm2) ดงันัน แรงทกีระทําบนลกูสบูทมีพีนืที
เล็กกวา่จะถกูแปลงเป็นสดัสว่นกบัพนืทขีองลกูสบูทใีหญก่วา่

100 N 100 N

100 N/cm2

(1 MPa)

รปูภาพ 4-3  ความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทลีกูสบูและแรง

จากกฎนพีบวา่ระบบไฮดรอลกิจะปรับใชแ้รงดนักบัของเหลวไฮดรอลกิและใชอ้ปุกรณท์ทํีางานดว้ยระบบไฮดรอลกิ เชน่ กระ
บอกสบูไฮดรอลกิ เพอืขยบัอปุกรณท์ใีชสํ้าหรับการบรรทกุ/การวาง

ระบบไฮดรอลกิประกอบดว้ยองคป์ระกอบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี

 ● เครอืงกําเนดิแรงดนัไฮดรอลกิ
ปัมไฮดรอลกิ เป็นตน้

 ● ระบบขบัเคลอืนไฮดรอลกิ
กระบอกสบูไฮดรอลกิ มอเตอรไ์ฮดรอลกิ

 ● อปุกรณค์วบคมุไฮดรอลกิ
วาลว์ควบคมุทศิทาง (เชน่ วาลว์การทํางาน), วาลว์ควบคมุแรงดนั (เชน่ วาลว์ความปลอดภยั) วาลว์ควบคมุการไหล (เชน่ 
วาลว์มเิตอร)์

 ● อปุกรณเ์สรมิ
ถงัพักของเหลวไฮดรอลกิ ฟิลเตอร ์ทอ่ ขอ้ตอ่ขอ้งอ เกจวดัแรงดนั เป็นตน้



36 (th)

มอเตอร์ เครอืงกําเนดิแร
งดนัไฮดรอลกิ
(ปัมไฮดรอลกิ)

อปุกรณค์วบคมุไฮดรอลกิ
(วาลว์ควบคมุทศิทาง)
(วาลว์ควบคมุแรงดนั)
(วาลว์ควบคมุการไหล)

ระบบขบัเคลอืนไฮดรอลกิ
(กระบอกสบูไฮดรอลกิ)
(มอเตอรไ์ฮดรอลกิ)

ถงัพักของเหลวไฮ
ดรอลกิ

รปูภาพ 4-4  โครงสรา้งของระบบไฮดรอลกิ
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4 พาเลท (หนา้ 85)

พาเลทรับนําหนักบรรทกุหลายๆ รายการไดพ้รอ้มๆ กนั และชว่ยใหก้ารจัดการ การขนสง่และการจัดเกบ็สนิคา้มปีระสทิธภิาพ
มากขนึ

1. ความกวา้งพาเลท 5. แผน่ไมด้า้นบน 9. ชอ่งสําหรับเสยีบงา
2. ความสงูพาเลท 6. ไมค้าน 10. ความกวา้งชอ่งสําหรับเสยีบงา
3. ความยาวพาเลท 7. ความกวา้งไมค้าน 11. ความสงูชอ่งสําหรับเสยีบงา 

(ความกวา้งไมค้าน)4. แผน่ไมข้อบ 8. มมุเอยีง

รปูภาพ 4-5 รายชอืชนิสว่นพาเลท
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4.1 พาเลทเรยีบ (หนา้ 85)

พาเลทเรยีบจะมพีนืผวิเรยีบอยูด่า้นบนสดุพรอ้มชอ่งสําหรับเสยีบงา และไมม่โีครงสรา้งชว่งบนเหมอืนกบัเสา พาเลทไมเ้ป็นที
นยิมใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย แตม่บีา้งททํีาจากโลหะหรอืพลาสตกิ

4.2 รปูแบบการวางซอ้นบนพาเลท (หนา้ 88)

ตอ้งวางซอ้นนําหนักบรรทกุบนพาเลทใหป้ลอดภยัและมนัคงเพอืป้องกนัการลม้ครนืลงมา

การวางซอ้นแบบพนืๆ บนพาเลทแบง่ออกเป็น 5 รปูแบบดงัตอ่ไปน ีรปูแบบทนียิมใชก้นัมากทสีดุคอืการวางสลบัและการวาง
ซอ้นแบบกองอฐิ

การวางบล็อคซอ้นกนั

สนิคา้ทกุชนิจัดวางในทศิทางเดยีวกนั และแตล่ะระดบัในลกัษณะทเีหมอืนกนั ตอ้งใชล้วดหรอืสายรัดมดัสนิคา้ใหแ้น่นเพราะมี
ความเสยีงทสีนิคา้จะถลม่ลงมา

(ระดบัค)ี (ระดบัคู)่
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การวางสลบั

ใชก้ารวางซอ้นรปูแบบนกีบัพาเลททรงสเีหลยีมจัตรัุส โดยจัดวางสนิคา้ทงัหมดทอียูใ่นระดบัเดยีวกนัไปในทศิทางเดยีวกนั และ
ทศิทางจะเปลยีนไป 90° ในแตล่ะระดบั

หากสนิคา้ทอียูบ่นพาเลทไมใ่ชท่รงสเีหลยีมจัตรัุส การจัดวางรปูแบบนจีะชว่ยป้องกนัไมใ่หส้นิคา้ลม้ลงมา และชว่ยใหท้งัการ
วางสนิคา้และการรัดดว้ยสายรัดทําใหง้า่ยขนึ

(ระดบัค)ี (ระดบัคู)่

การวางซอ้นแบบกองอฐิ

แตล่ะระดบัจะมรีปูแบบการวางเหมอืนกนั แตจ่ะเปลยีนทศิทางการวาง 180° ในแตล่ะระดบั ตวัสนิคา้จงึล็อคกนัเองไวท้งัในแนว
ตงัและแนวนอน

(ระดบัค)ี (ระดบัคู)่
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การวางซอ้นแบบแยกเป็นสว่น

จรงิๆ แลว้การวางซอ้นแบบแยกเป็นสว่นเหมอืนกบัการวางแบบกองอฐิ เวน้แตจ่ะมพีนืทเีหลอืไวร้ะหวา่งสนิคา้ตามรปูทรงของ
สนิคา้

(ระดบัค)ี (ระดบัคู)่

การวางซอ้นแบบใบพดั

จัดวางสนิคา้ใหเ้หมอืนกบัรปูใบพัด แตจ่ะเรยีงในทศิทางตรงกนัขา้มกนัสําหรับแตล่ะชนั เราเรยีกการวางในลกัษณะนวีา่การวาง
ซอ้นแบบกงัหนัลม และใชเ้มอืบรรทกุสนิคา้ทไีมใ่ชท่รงสเีหลยีมจัตรัุสบนพาเลทสเีหลยีมจัตรัุส

(ระดบัค)ี (ระดบัคู)่
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บทท ี5 
การทาํงานของอปุกรณท์ใีชส้าํหรบัการ
บรรทกุ/การวาง

1 คาํทใีชส้าํหรบัการบรรทกุ/การวาง (หนา้ 90)

การบงัคบัพวงมาลยัใน
ภาวะอยูก่บัที

การหมนุพวงมาลยัเพอืใหล้อ้เคลอืนทขีณะทรีถหยดุอยูก่บัที

การยก การยกงาขนึ

การลดลง การลดงาลง

การเอยีงไปขา้งหนา้ การเอยีงเสายกไปขา้งหนา้หรอืการเอยีงงาลง

การเอยีงไปขา้งหลงั การเอยีงเสายกไปขา้งหลงัหรอืการเอยีงงาขนึ

การคอนแทร็คตงิ การเลอืนงาหรอืเสายกไปขา้งหลงั (การดําเนนิการยดืไปขา้งหลงั ใชก้บัรถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนืและรถกงึ
พว่ง)

การขยาย การขยบังาหรอืเสายกไปขา้งหนา้ (การดําเนนิการยดืไปขา้งหนา้ ใชก้บัรถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนืและรถกงึพว่ง)

ลําเลยีง การดําเนนิการหลายๆ อยา่งเมอืลําเลยีงนําหนักบรรทกุดว้ยงา

การบรรทกุ การทํางานหลายๆ อยา่งของงาเมอืบรรทกุสนิคา้ทวีางเรยีงเป็นชนั

การบรรทกุลง การทํางานหลายๆ อยา่งเมอืขนสนิคา้ทบีรรทกุไปยงัสถานททีกํีาหนด

การสอด การดําเนนิการเพอืสอดงาลงในพาเลท

ดงึออก การดําเนนิการเพอืดงึงาออกจากพาเลท

การขยบัทลีะนอ้ย การขบัรถฟอรก์ลฟิตด์ว้ยความเร็วทตํีามากเมอืพยายามปรับแนวของรถฟอรก์ลฟิตใ์หต้รงกบัตําแหน่งเฉพาะ
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2 ลกัษณะการทาํงานของคนัโยก (คนับงัคบัสาํหรบัยก/เอยีง) (หนา้ 91)

ดกูารทํางานของคนัโยกเพอืยก/เอยีงและการเคลอืนไหวของคนัโยกไดจ้าก รปูภาพ 5-1 ทแีสดงไวด้า้นลา่ง:

รปูภาพ 5-1  ตวัอยา่งแสดงวธิกีารทํางานของคนัโยก

คนัโยกสําหรับยก คนัโยกสําหรับเอยีง

สวติชไ์ฟเลยีว

กา้นเบรกมอื

ปุ่ มแตร

คนัโยกเปลยีนเกยีร์

คนัโยกเลอืกเดนิหนา้/
ถอยหลงั
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3 การทาํงานของการบรรทกุ/การวาง (หนา้ 91)

3.1 วธิกีารทาํงานของอปุกรณท์ใีชส้าํหรบัการบรรทกุ/การวาง (หนา้ 91)

เมอืทําการบรรทกุ/วางสนิคา้ ใหห้ยดุรถฟอรก์ลฟิต ์ดงึเบรกมอื และปรับคนัโยกเลอืกเดนิหนา้/ถอยหลงัมาทตํีาแหน่งเกยีรว์า่ง 
เพอืใหร้ถหยดุอยูก่บัที

● เมอืบรรทกุสนิคา้ ใหเ้สยีบงาเขา้ไปในชอ่งพาเลท

● เมอืวางสนิคา้ ใหต้รวจสอบดว้ยตาเปลา่วา่สนิคา้ลม้ครนืลงมา ชาํรดุเสยีหายหรอืมสีภาพทกีอ่ใหเ้กดิอนัตรายอนืๆ หรอืไม่
● วธิรัีกษาเสถยีรภาพของนําหนักบรรทกุดา้นขา้งและหลกีเลยีงปัญหานําหนักบรรทกุไมส่มดลุไดด้ว้ยการปรับระยะหา่งในการเสยีบงา

ระหวา่งงาดา้นขวาและดา้นซา้ยเป็น 1/2 - 3/4 ของพาเลท เพอืใหร้ะยะหา่งจากกงึกลางตวัเครอืงเทา่กนั

งา พาเลท

รปูภาพ 5-2  ระยะหา่งระหวา่งงาดา้นขวาและดา้นซา้ย

● เมอืบรรทกุและวาง ตอ้งสอดงาเขา้ไปในพาเลทจนสดุ หา้มใชป้ลายงาเป็นตวัดนันําหนักบรรทกุหรอืพาเลท
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3.2 ขนัตอนการดาํเนนิการบรรทกุ (หนา้ 92)

โปรดปฏบิตัติามขนัตอนดา้นลา่งนเีมอืทําการบรรทกุ:

(1) ลดความเร็วรถลงใกล ้ๆ  กบัสนิคา้ทจีะขนยา้ย

(2) ขบัรถฟอรก์ลฟิตเ์ขา้ไปใกล ้ๆ  และหยดุรถใหส้นทิ

(3) ตรวจสอบวา่มนํีาหนักบรรทกุใดทจีะเทลงมาหรอืมอีนัตรายลกัษณะอนืๆ หรอืไม่

(4) ปรับตําแหน่งเสายกในแนวตงัและงาในแนวนอน กอ่นยกงาขนึเทา่กบัระดบัความสงูของพาเลทหรอืแครเ่ลอืน

(5) ตรวจสอบตําแหน่งการสอดงาใหล้ะเอยีด และคอ่ยๆ เลอืนรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหนา้เพอืสอดงาลงไป สําหรับรถฟอร์
กลฟิตแ์บบขายนื ใหค้อ่ยๆ ขยายเสายกเพอืสอด

(6) หลงัจากสอดงา แลว้ใหย้กงาขนึเล็กนอ้ย (5 - 10 ซม.) และเลอืนรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหลงั แลว้จงึดงึพาเลทหรอืแคร่
เลอืนออกมา 10 - 20 ซม. และลดงาลง

(7) สอดงาเขา้ไปใหมอ่กีครังจนกระทงันําหนักบรรทกุแตะหนา้สมัผัสแนวตงัของงาหรอืพนักพงิ แลว้จงึยกงาขนึ

(8) เมอืยกงาขนึแลว้ ใหค้อ่ยๆ เลอืนรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหลงัไปยงัจดุทคีณุจะวางสนิคา้ลงอยา่งปลอดภยั สําหรับรถฟอร์
กลฟิตแ์บบขายนื ใหห้ดเสายกกอ่น แลว้จงึคอ่ยขยบัรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหลงัไปยงัตําแหน่งทสีามารถลดพาเลทหรอื
แครเ่ลอืนลงไดอ้ยา่งปลอดภยั

(9) ลดงาลงมาหา่งจากพนื 5 - 10 ซม. เอยีงเสายกไปขา้งหลงัใหเ้พยีงพอ กอ่นขยบัรถฟอรก์ลฟิตไ์ปยงัจดุทตีอ้งการโดยที
งาตอ้งอยูห่า่งจากพนื 15 - 20 ซม. สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนื ใหล้ดงาลงแตใ่หส้งูกวา่พนืผวิสว่นบนสดุของขายนื
ประมาณ 5 ซม. กอ่นเอยีงเสายกไปขา้งหลงัใหม้ากพอ แลว้จงึเคลอืนรถไปยงัตําแหน่งทตีอ้งการ
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3.3 ขนัตอนการดาํเนนิการวางนําหนกับรรทกุ (หนา้ 92)

โปรดทําตามขนัตอนดา้นลา่งนเีมอืวางนําหนักบรรทกุ

(1) ลดความเร็วรถฟอรก์ลฟิตล์งใกล ้ๆ  กบัจดุทตีอ้งการวางนําหนักบรรทกุ

(2) คอ่ยๆ เลอืนรถไปยงัตําแหน่งทจีะวางนําหนักบรรทกุและหยดุรถ

(3) ตรวจสอบวา่นําหนักเอนลงมาหรอืชาํรดุเสยีหายหรอืไม ่หรอืมอีนัตรายใดๆ ทอีาจเกดิขนึ ณ จดุทจีะวางนําหนักบรรทกุ
หรอืไม่

(4) ปรับเสายกในแนวตงัและงาในแนวนอน กอ่นยกงาใหส้งูขนึกวา่เมอืวางนําหนักจรงิๆ เล็กนอ้ย

(5) ตรวจสอบจดุทจีะวางนําหนักบรรทกุใหล้ะเอยีด กอ่นคอ่ยๆ ขยบัรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหนา้ และลดงาลงมายงัตําแหน่ง
ทตีอ้งการ สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนื ใหค้อ่ยๆ ขยายเสายกและลดงาลงมาในตําแหน่งทตีอ้งการ ในกรณีน ีหา้ม
เลอืนรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหนา้

(6) คอ่ยๆ เลอืนรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหลงั ยนืงาออกมา 10 - 20 ซม. กอ่นยกงาขนึอกีครัง ขยบัรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหนา้เพอื
ไปยงัตําแหน่งวางนําหนักบรรทกุทปีลอดภยัและเหมาะสม กอ่นวางสนิคา้ลง สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนื ใหค้อ่ยๆ ลด
เสายก ยนืงาออกไป 10 - 20 ซม. กอ่นยกงาขนึอกีครัง ยดืเสายกออกจนถงึตําแหน่งวางสนิคา้ทปีลอดภยัและเหมาะสม 
กอ่นวางสนิคา้ลง ในกรณีน ีหา้มเลอืนรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหลงัหรอืขา้งหนา้

(7) หลงัจากสนิคา้ทยีกออกมาวางมนัคงดแีลว้ ใหเ้ลอืนรถฟอรก์ลฟิตไ์ปขา้งหลงั ลดงาลง เอยีงเสายกไปขา้งหลงัใหม้ากพอ 
และบงัคบัรถฟอรก์ลฟิตอ์อกมาโดยทงีาอยูห่า่งจากพนื 15 - 20 ซม.
สําหรับฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนื ใหล้ดงาลงจนถงึระดบัทงีาไมบ่งัพนืทชีว่งบนของขายนื กอ่นเอยีงเสายกไปขา้งหลงัใหม้าก
พอ และเลอืนรถ
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3.4 เรอืงทคีวรสงัเกตเมอืบรรทกุ/วาง (หนา้ 93)

● เมอืบรรทกุสนิคา้หรอืวางสนิคา้ หา้มเอยีงมากเกนิไปพรอ้มๆ กบัทยีกงาขนึจนสดุ

● หา้มลงจากรถหรอืทงิรถทไีดย้กนําหนักบรรทกุขนึแลว้

● หา้มนังบนสว่นอนืของรถนอกจากเกา้อสํีาหรับคนขบั เชน่ งา พาเลทหรอืสนิคา้ทกํีาลงับรรทกุไว ้

รปูภาพ 5-3  หา้มปีนป่าย

● กฎเกณฑท์วัไปคอืใชร้ถฟอรก์ลฟิตโ์ดยตอ้งมโีครงป้องกนัศรีษะ

● กฎเกณฑท์วัไปคอืใชร้ถฟอรก์ลฟิตโ์ดยตอ้งมพีนักพงิ

● หา้มขบัรถฟอรก์ลฟิตห์ากยกนําหนักบรรทกุสงูเกนิ 30 ซม. หรอืหากเสายกอยูใ่นแนวตงัหรอืเอยีงไปขา้งหนา้

รปูภาพ 5-4  หา้มขบัรถโดยยกนําหนักบรรทกุขนึ
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บทท ี6 
การตรวจสอบและการบาํรงุรกัษา
การบํารงุรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสมมคีวามสําคญัตอ่กาารใชง้านรถฟอรก์ลฟิตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั

อบุตัเิหตจํุานวนมากทเีกยีวขอ้งกบัรถฟอรก์ลฟิตเ์กดิขนึเพราะไมม่กีารตรวจสอบและการบํารงุรักษาทเีพยีงพอและเหมาะสม 
ดงันันเรอืงทสํีาคญัคอืการทงัตรวจสอบรถฟอรก์ลฟิตก์อ่นเรมิงานและการตรวจสอบเป็นครังคราว รวมถงึการหยดุรถและลงไป
ตรวจสอบทกุครังทคีณุสงสยัวา่น่าจะเกดิปัญหา

กฎหมายกําหนดใหพ้นักงานตอ้งทําการตรวจสอบรถฟอรก์ลฟิตก์อ่นเรมิงานและตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราวตามทปีรากฏ
ในตาราง ตาราง 6-1

รปูภาพ 6-1 การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราว

ตาราง 6-1  กฎระเบยีบวา่ดว้ยการตรวจสอบรถฟอรก์ลฟิต/์การตรวจสอบดว้ยตวัเอง

รายการ ผูต้รวจสอบ/คณุสมบตัิ หมายเหตุ
การตรวจสอบกอ่นเรมิงาน (พระราชกฤษฎกีา
วา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและ
สขุภาพ, มาตราท ี151 ขอ้ 25)

ผูต้รวจสอบทแีตง่ตงัโดยนายจา้ง 
(ผูป้ฏบิตังิาน)

ระยะเวลาตรวจสอบ: กอ่นเรมิงาน

บนัทกึการตรวจสอบ: (ควรเกบ็ไว)้

การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราว (พระ
ราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิ
อตุสาหกรรมและสขุภาพ, มาตราท ี151-22)

ผูต้รวจสอบทแีตง่ตงัโดยนายจา้ง 
(ผูป้ฏบิตังิาน)

ระยะเวลาตรวจสอบ: อยา่งนอ้ยเดอืน
ละหนงึครัง
บนัทกึการตรวจสอบ: ตอ้งเกบ็ไว ้3 ปี

การตรวจสอบดว้ยตวัเองทกํีาหนดเป็นการ
เฉพาะ (พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความ
ปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ, 
มาตราท ี151-21 และ 24)

คนงานทมีคีณุสมบตัติรงตามทกํีาหนดไวใ้น
พระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่
ดว้ยเรอืงแรงงานและสวสัดกิาร

ระยะเวลาตรวจสอบ: อยา่งนอ้ยปีละ
หนงึครัง
บนัทกึการตรวจสอบ: ตอ้งเกบ็ไว ้3 ปี

การตดิ “สตกิเกอรแ์จง้การตรวจสอบ” ที
แสดงวา่ไดดํ้าเนนิการตรวจสอบทกํีาหนด
เป็นการเฉพาะแลว้
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1 การตรวจสอบกอ่นเรมิงาน (การตรวจสอบเบอืงตน้) (หนา้ 99)

รายการทแีสดงดว้ยคําวา่ (E) ใชก้บัรถฟอรก์ลฟิตท์ขีบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนตเ์ทา่นัน

1.1 การตรวจสอบกอ่นเรมิงาน

นายจา้งตอ้งตรวจสอบรายการตอ่ไปนกีอ่นเรมิงานในแตล่ะวนั (มาตราท ี151-25 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยั
เชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ):

 ● การทํางานของระบบเบรกและระบบควบคมุ

 ● การทํางานของอปุกรณจั์ดการสนิคา้และระบบไฮดรอลกิ

 ● ความผดิปกตทิลีอ้

 ● การทํางานของไฟหนา้และไฟทา้ย ไฟเลยีวและระบบแจง้เตอืน

ทําการตรวจสอบกอ่นเรมิงานตามเวลาทกํีาหนดไว ้

 ● กอ่นสตารท์เครอืงยนต ์(E) หรอืเมอืสวติชส์ตารท์เครอืงอยูท่ตํีาแหน่ง OFF

 ● ในระหวา่งอุน่เครอืงหลงัจากสตารท์เครอืงยนต ์(E) แลว้หรอืเมอืสวติชส์ตารท์เครอืงอยูท่ตํีาแหน่ง ON

 ● หลงัจากสตารท์รถเพอืเคลอืนรถ
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บทท ี7 
อปุกรณค์วามปลอดภยัและคาํแนะนําดา้น
ความปลอดภยั

1 อปุกรณค์วามปลอดภยั (หนา้ 106)

ตอ้งตดิตงัอปุกรณค์วามปลอดภยัตอ่ไปนไีวก้บัรถฟอรก์ลฟิต ์(พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและ
สขุภาพ, มาตราท ี27) และอปุกรณค์วามปลอดภยัตอ้งทํางานไดเ้ป็นปกต ิ(พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิ
อตุสาหกรรมและสขุภาพ, มาตราท ี29)

1.1 ไฟหนา้และไฟทา้ย

ไฟหนา้และไฟทา้ยจะใหค้วามสวา่งดา้นหนา้ของหรอืดา้นหลงัของรถเพอืรับประกนัถงึการขบัขทีปีลอดภยัหรอืเมอืตอ้งทํางาน
ในตอนกลางคนืหรอืในสถานทมีดื รถฟอรก์ลฟิตต์อ้งมไีฟหนา้และไฟทา้ยเวน้แตส่ถานททํีางานมแีสงสวา่งเพยีงพอเพอืรับ
ประกนัถงึความปลอดภยัในการทํางาน (พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ, มาตราท ี151-16)

1.2 โครงป้องกนัศรีษะ

โครงป้องกนัศรีษะเป็นโครงทแีข็งแรงไวป้้องกนั ตดิตงัอยูเ่หนอืทนัีงของผูข้บัรถเพอืป้องกนัผูข้บัรถจากนําหนักบรรทกุรว่งลง
มา รถฟอรก์ลฟิตต์อ้งมโีครงป้องกนัศรีษะททีงัความแข็งแรงและขนาดตรงตามทกํีาหนด เวน้แตผู่ข้บัรถจะไมม่โีอกาสไดรั้บ
อนัตรายจากการตกลงมาของสนิคา้ (พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ, มาตราท ี151-17)

● โครงป้องกนัศรีษะตอ้งมคีา่ความแข็งแรงเมอืเทยีบกบันําหนักบรรทกุแบบอยูก่บัททีกีระจายอยา่งสมําเสมอเทยีบเทา่เป็น
สองเทา่ของนําหนักบรรทกุสงูสดุของรถฟอรก์ลฟิต ์(4 ตนัในกรณีทคีา่ดงักลา่วเกนิ 4 ตนั)

● ความกวา้งหรอืความยาวของโครงชว่งบนทเีปิดอยูต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 16 ซม.

● สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบนังขบั ความสงูจากพนืผวิชว่งบนของทนัีงผูข้บัรถจนถงึพนืผวิชว่งลา่งของกรอบดา้นบนของ
โครงป้องกนัศรีษะตอ้งเทา่กบั 95 ซม. หรอืมากกวา่

● สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบยนืขบั ความสงูจากพนืเบาะนังผูข้บัรถจนถงึพนืผวิชว่งลา่งของกรอบดา้นบนของโครงป้องกนั
ศรีษะตอ้งเทา่กบั 1.8 ม. หรอืมากกวา่

รปูภาพ 7-1  โครงป้องกนัศรีษะ
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1.3 พนกัพงิ

พนักพงิคอืโครงทตีดิตงัไวเ้พอืป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุตกลงดา้นหลงัเสายก

รถฟอรก์ลฟิตต์อ้งมพีนักพงิเวน้แตผู่ข้บัรถจะไมม่โีอกาสไดรั้บอนัตรายจากการตกลงมาของสนิคา้ (พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ย
ความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ, มาตราท ี151-18)

1.4 ระบบเบรก

ระบบเบรกนํามาใชเ้พอืลดความเร็วของรถและทําใหร้ถหยดุ

ระบบเบรกตอ้งมปีระสทิธภิาพในเรอืงตา่งๆ ตอ่ไปน ี(ขอ้กําหนดเรอืงโครงสรา้ง, มาตราท ี4):

 ● ระยะหยดุคอื 5 ม. เมอืรถฟอรก์ลฟิตเ์คลอืนทใีนสภาวะทไีมม่นํีาหนักบรรทกุมาตาฐานและความเร็วในการเบรกเรมิแรกคอื 
20 กม./ชม.

 ● ระยะหยดุคอื 2.5 ม. เมอืรถฟอรก์ลฟิตเ์คลอืนทใีนสภาวะทไีมม่นํีาหนักบรรทกุมาตาฐานและความเร็วในการเบรกเรมิแรก
คอื 10 กม./ชม.

1.5 ไฟเลยีว

ไฟเลยีวคอืการบอกใหค้นทอียูร่อบๆ รถของคณุหรอืรถทขีบัตามมาทราบวา่คณุจะเลยีวซา้ยหรอืขวา รถฟอรก์ลฟิตต์อ้งตดิตงั
ไฟเลยีวหนงึดวงไวท้แีตล่ะดา้นของรถ (ขอ้กําหนดเรอืงโครงสรา้ง, มาตราท ี5)

1.6 อปุกรณเ์ตอืน

อปุกรณเ์ตอืนคอือปุกรณท์รัีบประกนัถงึความปลอดภยัเพอืแจง้เตอืนผูท้อียูร่อบๆ รถของคณุวา่อาจเกดิอนัตรายไดใ้นตอนทรีถ
กําลงัสตารท์เครอืง/วงิ/ทํางาน และกฎหมายไดกํ้าหนดใหต้อ้งตดิตงัอปุกรณด์งักลา่ว (ขอ้กําหนดเรอืงโครงสรา้ง, มาตราท ี6) 

นอกจากแตรและสญัญาณเตอืนถอยหลงัทมีไีวค้อยเตอืนผูอ้นืแลว้ อปุกรณเ์ตอืนยงัรวมถงึระบบเตอืนภยัหรอืไฟเตอืนทจีะแจง้
ใหผู้ข้บัรถทราบถงึสภาพของรถ

หมายเหต:ุ อปุกรณเ์ตอืนเทยีบเทา่กบัระบบเสยีงเตอืนตามทบีญัญัตไิวใ้นมาตราท ี43 แหง่มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของ
พาหนะขนสง่ทางบก

1.7 วาลว์นริภยัของระบบไฮดรอลกิ

วาลว์นริภยัของระบบไฮดรอลกิคอือปุกรณท์ป้ีองกนัไมใ่หแ้รงดนัของของเหลวไฮดรอลกิเพมิขนึมากเกนิไป และกฎหมาย
กําหนดใหต้อ้งตดิตงัอปุกรณน์ ี(ขอ้กําหนดเรอืงโครงสรา้ง, มาตราท ี7)

1.8 อปุกรณป้์องกนัการพลดัตก

รถฟอรก์ลฟิตท์มีเีบาะนังของผูข้บัรถทเีลอืนขนึและลงไดต้อ้งมรีาวจับหรอือปุกรณท์คีลา้ยกนัอยูใ่กล ้ๆ  กบัเบาะนังของผูข้บัรถ
เพอืชว่ยป้องกนัการพลดัตกลงมา (ขอ้กําหนดเรอืงโครงสรา้ง, มาตราท ี10)

1.9 สวติชน์ริภยัทเีบาะนงั

สวติชน์ริภยัทเีบาะนังจะชว่ยป้องกนัไมใ่หร้ถฟอรก์ลฟิตข์ยบัขนึหรอืลง เสายกเอยีงไปขา้งหนา้/ขา้งหลงั และรถเคลอืนตวั 
(สําหรับรถฟอรก์ลฟิตแ์บบใชท้อรก์คอนเวอรเ์ตอร)์ เมอืผูข้บัรถลกุจากทนัีง แมต้อนนันมกีารใชค้นับงัคบัสนิคา้แลว้กต็าม
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2 คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัในระหวา่งการปฏบิตังิาน (หนา้ 108)

2.1 คาํแนะนําดา้นการปฏบิตังิานโดยภาพรวม (หนา้ 108)

 ● คณุสมบตัใินการปฏบิตังิาน
หา้มขบัรถเวน้แตค่ณุมคีณุสมบตัแิละไดรั้บมอบหมาย หา้มผูท้มีอีายตํุากวา่ 18 ปีขบัรถฟอรก์ลฟิต์

รปูภาพ 7-2 คณุสมบตัใินการปฏบิตังิาน

 ● การขบับนถนนสาธารณะ
เมอืขบัรถทผีา่นการตรวจสอบสภาพเป็นครังคราวตามทกีฎระเบยีบของประเทศญปีุ่ นไดกํ้าหนดไวบ้นถนนสาธารณะ ผูข้บั
รถตอ้งพกใบอนุญาตขบัรถของตนเองตามทบีญัญัตไิวใ้นกฎหมายการจราจรบนถนนและปฏบิตัติามกฎจราจร
หา้มขบัรถฟอรก์ลฟิตโ์ดยมพีาเลทหรอืมนํีาหนักบรรทกุบนถนนสาธารณะ (ประกาศ B ของกระทรวงทดีนิ โครงสรา้ง
พนืฐาน การขนสง่และการทอ่งเทยีว (เลขท ี331 ในปี 1955)

 ● การปฏบิตัติามกฎ
ศกึษากฎในททํีางานทงัในเรอืงขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงัและขนัตอนการทํางาน

 ● หา้มทํางานเลยเวลาหรอืขบัรถขณะมนึเมา
หา้มควบคมุรถฟอรก์ลฟิตห์ากรูส้กึเหนอืยลา้หรอืมนึเมา

รปูภาพ 7-3 หา้มทํางานเลยเวลาหรอืขบัรถขณะมนึเมา
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 ● รักษาความสะอาดของเบาะนังผูข้บัรถอยูเ่สมอ
ใชม้อืหรอืรองเทา้ทเีปือนคราบนํามนัจับคนับงัคบัหรอืแป้นจะทําใหล้นืและเป็นอนัตรายได ้รักษาความสะอาดพนืทรีอบๆ 
เบาะนังผูข้บัรถ

 ● สวมเสอืผา้และชดุอปุกรณน์ริภยัทเีหมาะสม
สวมหมวกนริภยั รองเทา้นริภยัและเสอืผา้ใสทํ่างานทเีหมาะสม และรัดสายรัดคางของหมวกนริภยัใหแ้น่น

หมวกนริภยั

สายรัดคาง

รองเทา้นริภยั

รปูภาพ 7-4 สวมเสอืผา้และชดุอปุกรณน์ริภยัทเีหมาะสม
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2.2 คาํแนะนําเกยีวกบัการใชร้ถ (หนา้ 110)

● ตรวจสอบสภาพรถกอ่นทํางาน (การตรวจสอบเบอืงตน้) ทกุครัง
หา้มใชร้ถจนกวา่จะตรวจสอบภาพรถกอ่นทํางาน (การตรวจสอบเบอืงตน้) เสร็จ

รอจนกระทงัทําการตรวจ
สอบเบอืงตน้เรยีบรอ้ยแลว้!

รปูภาพ 7-5 การตรวจสอบเบอืงตน้

● การขนึและลงรถฟอรก์ลฟิต์
ใชร้าวจับหรอืขนับนัไดเมอืขนึหรอืลงจากรถ หา้มขนึหรอืลงจากรถในขณะทจัีบคนับงัคบัหรอืพวงมาลยัอยู ่หา้มกระโดด
ขนึหรอืลงจากรถ

รปูภาพ 7-6 การขนึและลงรถฟอรก์ลฟิต์
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● การรัดเข็มขดันริภยั
รัดเข็มขดันริภยัเมอืบงัคบัรถฟอรก์ลฟิตท์มีเีข็มขดันริภยั

● การตรวจสอบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม
เมอืทําการสตารท์เครอืงยนต ์เคลอืนยา้ยรถ หรอืทําการเลยีว ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรเิวณโดยรอบ (โดยเฉพาะอยา่งยงิ
บรเิวณดา้นหลงัรถฟอรก์ลฟิต)์ ปลอดภยั

● หา้มขบัรถทยีกงาขนึ
หา้มขบัรถทยีกงาขนึ
ขบัรถเมอืไดต้รวจสอบภาวะการทรงตวัของรถแลว้ดว้ยการลดงาลงมาอยูท่ปีระมาณ 15 - 20 ซม. จากพนืเพอืลด
จดุศนูยถ์ว่ง สําหรับฟอรก์ลฟิตแ์บบขายนื หา้มขบัรถหากยงัยดืเสายกอยู ่(เสายนืออกไป)

รปูภาพ 7-7 การขบัรถทงีาลดลง

● การบรรทกุ/การวางนําหนักบรรทกุขนาดใหญ่
หากทศันวสิยัในการมองเห็นดา้นหนา้ของรถฟอรก์ลฟิตถ์กูบดบงัดว้ยนําหนักบรรทกุขนาดใหญ ่ใหใ้ชก้ารขบัเคลอืนแบบ
ถอยหลงัหรอืขอใหม้คีนบอกทางเพอืความปลอดภยั

● การขบัรถฟอรก์ลฟิตท์บีรรทกุนําหนักบนทางลาด
รถฟอรก์ลฟิตข์ณะบรรทกุนําหนักจะประคองตวัเองได ้ใหข้บัเดนิหนา้เพอืขบัขนึเนนิ และขบัถอยหลงัเมอืขบัลงเนนิ

รปูภาพ 7-8 การขบัรถไปดา้นหนา้ขนึเนนิและถอยหลงัลงเนนิ

15 - 20 ซม.
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 ● การซอ่มแซมปัญหาทตีรวจพบในทนัที
หากคณุตรวจพบปัญหาในขณะทขีบัรถฟอรก์ลฟิต ์ใหห้ยดุรถทนัทใีนสถานทปีลอดภยั ระบถุงึปัญหาและทําการซอ่มแซม
ทเีหมาะสม

รปูภาพ 7-9 การซอ่มแซมปัญหาทตีรวจพบในทนัที

 ● หา้มดบัเครอืงยนตใ์นขณะทขีบัรถ
สําหรับรถทใีชพ้วงมาลยัเพาเวอร ์(ระบบกําลงัชว่ยบงัคบัเลยีว) หรอืรถทมีหีมอ้ลมเบรก หา้มดบัเครอืงยนตใ์นขณะทขีบัรถ 
ถอืเป็นเรอืงทอีนัตรายเพราะจะทําใหพ้วงมาลยัหนักและลดประสทิธภิาพของการเบรกลงอยา่งเห็นไดช้ดั
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2.3 คาํแนะนําสาํหรบัการดาํเนนิการเพอืจดัการกบัสนิคา้ (หนา้ 113)

 ● หา้มบรรทกุนําหนักเกนิบนรถฟอรก์ลฟิต์
หา้มบรรทกุนําหนักเกนินําหนักทอีนุญาตตามทปีรากฏในตารางนําหนักทเีกยีวขอ้ง

รปูภาพ 7-10 หา้มบรรทกุนําหนักเกนิบนรถฟอรก์ลฟิต์

 ● การปฏบิตัติามคําแนะนําของคนบอกทาง
เมอืมคีนบอกทาง ผูข้บัรถควรปฎบิตัติามคําแนะนําทไีดรั้บ ตอ้งมองเห็นผูท้รัีบหนา้ทบีอกทางจากตําแหน่งเบาะนังของผู ้
ขบัรถไดอ้ยา่งชดัเจน

 ● หา้มยนืใตง้า
หา้มอนุญาตใหใ้ครยนืใตง้าหรอืนําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 7-11 หา้มยนืใตง้า
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● หา้มยกคนขนึดว้ยงา
หากมคีนอยูบ่นงา หา้มยกขนึหรอืขบัรถ

รปูภาพ 7-12 หา้มยกคนขนึดว้ยงา

● หา้มใชล้วดแขวนนําหนักบรรทกุจากงา
หา้มใชล้วดแขวนนําหนักบรรทกุจากงา

รปูภาพ 7-13 หา้มแขวนสงิของไวท้งีา

● หา้มแตะทเีสายกในขณะทบีรรทกุ/วาง
เมอืใชม้อืแตะทเีสายกหรอืพยายามใชอ้วยัวะสว่นอนืเออืมแตะนําหนักบรรทกุ รา่งกายของคณุอาจเผลอสมัผัสถกูคนัโยก
สําหรับยก ทําใหเ้สายกขยบัลงมาได ้ดงันัน จงึไมค่วรแตะตอ้งเสายกในระหวา่งทดํีาเนนิการจัดการสนิคา้
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2.4 คาํแนะนําในการชารจ์ (หนา้ 116)

● ชารจ์รถฟอรก์ลฟิตใ์นสถานทสีะอาดและอากาศถา่ยเทไดส้ะดวก

รปูภาพ 7-14 การชารจ์ไฟในสถานททีมีอีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก

● การเปิดฝาครอบแบตเตอรี
ในระหวา่งทชีารจ์ไฟ ใหเ้ปิดฝาครอบแบตเตอรเีพอืชว่ยใหอ้ากาศหมนุเวยีนไดด้ขีนึ

รปูภาพ 7-15 การเปิดฝาครอบแบตเตอรรีะหวา่งทําการชารจ์

● การตงัใหห้า่งจากเปลวไฟ
แบตเตอรผีลติกา๊ซไฮโดรเจนและกา๊ซออกซเิจนเมอืชารจ์ ตอ้งชารจ์แบตเตอรใีหห้า่งจากเปลวไฟ และหลกีเลยีงประกาย
ไฟและการลดัวงจร
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บทท ี8 
กลไกพนืฐานของการทาํงานของรถฟอรก์ลฟิต์
กลไกทงัหมดของรถฟอรก์ลฟิตแ์ละระบบการบรรทกุ/การวางมพีนืฐานอยูท่หีลกัการไดนามกิและกลไก การเขา้ใจหลกัการพนื
ฐานของระบบไดนามกิไดอ้ยา่งถอ่งแทจ้ะชว่ยใหค้ณุทําการบรรทกุและการวางไดอ้ยา่งปลอดภยัมากขนึและมปีระสทิธภิาพยงิ
ขนึ เมอืคณุเจอกบัปัญหาเรอืงความสมดลุและภาวะเสถยีรในระหวา่งการบรรทกุนําหนักจรงิๆ ดว้ยรถฟอรก์ลฟิท ์คณุจะได ้
จากความรูพ้นืฐานในเรอืงนี

1 การกระทาํของแรง (หนา้ 120)

1.1 องคป์ระกอบทงัสามของแรง

การระบถุงึวตัถทุอียูก่บัทใีนการเคลอืนท ีการเปลยีนทศิทางของวตัถทุกํีาลงัเคลอืนท ีและการเปลยีนความหนดืของวตัถลุว้น
เป็นตวัอยา่งของแรงทกีระทําบนวตัถ ุแรงทกุแรงประกอบดว้ยทศิทาง ขนาด และจดุกระทํา ทงัหมดนคีอื “องคป์ระกอบทงั
สามของแรง” ทแีทนดว้ยลกูศรใน รปูภาพ 8-1

ทศิทาง
ขนาด

จดุกระทํา

รปูภาพ 8-1  องคป์ระกอบทงัสามของแรง
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เวกเตอร์

วาดเสน้ตรงทขียายจากจดุกระทํา A ไปยงัจดุกระทํา B ในทศิทางของแรง ความยาวของแรงจะเป็นสดัสว่นกบัขนาด 
(ตวัอยา่งเชน่ ถา้คณุตดัสนิวา่ 1 ซม. แทน 1 N (นวิตนั) ดงันัน 5 ซม. ควรแทน 5 นวิตนั) ความยาวของเสน้ตรงเสน้น ี(AB) 
สมัพันธก์บัเสน้การกระทําของแรง และลกูศรหมายถงึทศิทางของแรง

องคป์ระกอบทงัสามของแรง

ทศิทาง

ขนาด

ทศิทางของลกูศร

ความยาวของ
ลกูศร

เสน้แรงของการกระทํา 

เวกเตอร์
(ตวัอยา่งเชน่ 1 N = 1 ซม.)

จดุกระทํา

แรง

ฐานของลกูศร

รปูภาพ 8-2 เวกเตอร์
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1.2 การรวมแรงยอ่ยและการแตกแรง (หนา้ 121)

แรงตงัแตส่องแรงทกีระทําบนจดุจดุเดยีวสามารถ “รวม” เขา้ดว้ยกนัเป็นแรงเดยีวทใีหผ้ลกระทบทเีหมอืนกนั แรงท ี“รวมเขา้
ดว้ยกนั” นเีรยีกวา่ “แรงลพัธ”์  กระบวนการรวมแรงตงัแตส่องแรงจนกลายเป็นแรงลพัธห์นงึแรงเรยีกวา่ “การรวมแรงยอ่ย”

การรวมแรงยอ่ยสองแรง

● การรวมแรงยอ่ยบนเสน้ตรง
แรงลพัธ ์(R) คอืผลรวมของแรงสองแรง (F1 และ F2) ททํีางานในทศิทางเดยีวกนับนเสน้ตรง เมอืแรงสองแรงทํางานใน
ทศิทางตรงกนัขา้มกนั แรงลพัธค์อืสว่นตา่งของแรงสองแรง

รปูภาพ 8-3 การรวมแรงยอ่ยสองแรง

● การรวมแรงยอ่ยทมีทีศิทางและขนาดทแีตกตา่งกนั
รปูภาพ 8-4 แสดงวธิคีน้หาแรงลพัธ ์(R) ของแรงสองแรง (F1 และ F2) ททํีางานในทศิทางทแีตกตา่งกนับนจดุ O
วาดสเีหลยีมดา้นขนาน (OBDA) โดยใช ้F1 และ F2 เป็นดา้นขา้ง เสน้ทแยงมมุทเีชอืมจดุ O เขา้กบัอกีดา้นหนงึของ
สเีหลยีมดา้นขนานคอืแรงลพัธ ์(R)
การคน้หาแรงลพัธด์ว้ยวธินีเีรยีกวา่ “กฎสเีหลยีมดา้นขนานของแรง”

รปูภาพ 8-4  กฎสเีหลยีมดา้นขนานของแรง
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1.3 การแตกแรง

ตามทปีรากฏใน รปูภาพ 8-5 จะมกีารใชเ้ชอืกเพอืผกูเรอืเขา้กบัเสา (A, B) ททีงัสองฝังของแมนํ่า แรงทใีชข้บัเรอืคอื F สว่น
แรงทใีชก้บัเชอืกคอื Fa และ Fb

หากตอ้งการหาแรงทใีชก้บัเชอืก จะตอ้งใชก้ฎสเีหลยีมดา้นขนานของแรงตามทปีรากฏใน รปูภาพ 8-4 ในลําดบัยอ้นกลบั

กําหนดแรงไดด้ว้ยการวาดสเีหลยีมดา้นขนาน โดยใหแ้รงปฏกิริยิา R ของแรง F เป็นเสน้ทแยงมมุ และเชอืกเป็นสองดา้นของ
เสน้ทแยงมมุ Fa และ Fb แทนแรงทใีชก้บัเชอืก

การแตกแรง” คอืกระบวนการเพอืแยกแรงทกีระทําตอ่วตัถอุอกเป็นสองแรงหรอืมากกวา่นัน เราเรยีกแรงแตล่ะแรง (Fa และ 
Fb) วา่ “แรงองคป์ระกอบ”

แรงลพัธ ์(R)
(แรงปฏกิริยิา
ของ F)

แรงอ
งคป์

ระกอ
บ Fa

แรงองคป์ระกอบ Fb

รปูภาพ 8-5  การแตกแรง (1)

นอกจากนัน แมนํ้าหนักบรรทกุถกูดนัดว้ยแรง F เดยีวกนักบั รปูภาพ 8-6 ทศิทางของแรงแนวนอน F2 จะตา่งออกไปตาม
มมุทดีนั

รปูภาพ 8-6  การแตกแรง (2)
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1.4 โมเมนตข์องแรง (หนา้ 123)

“โมเมนต”์ คอืแนวโนม้ทแีรงจะบดิหรอืหมนุ ในทางคณติศาสตรนั์น โมเมนต ์(M) คอืผลของแรง (F) และความยาว (L) (ระยะ
หา่งระหวา่งจดุฟัลครัมและจดุออกแรง)

โมเมนต ์(M) = แรง (F) x ความยาว (L)

เรายงัเรยีก “โมเมนตข์องแรง” วา่ “แรงบดิ”

แรงขนัและแรงผลกั

หากแรงขนัลพัธ ์(โมเมนตแ์บบหมนุ) เทา่กนั แรง Fa ณ จดุ A ซงึหา่งจากแกนหรอืจดุ B สองเทา่ ถอืเป็นครงึหนงึของแรง Fb

อยา่งไรกต็าม ในกรณีน ีแรง ณ จดุ A เคลอืนไดไ้กลกวา่แรง ณ จดุ B เพอืขนัน็อตใหแ้น่น ซงึหมายความวา่ แรงทตีอ้งการ
เพอืใชข้นัน็อต (แรง x ระยะทาง) จะเทา่กนัทงักบัจดุ A และจดุ B

Ma = Fa x 2L

Mb = Fb x L

Fa x 2L = Fb x L

2Fa = Fb

Pa = Fb/2

แกนหมนุ O จดุออกแรง

รปูภาพ 8-7  แรงขนัและแรงผลกั
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1.5 สมดลุของแรง (หนา้ 125)

หากมแีรงทกีระทําบนวตัถเุดยีวหลายแรงและวตัถอุยูก่บัท ีแรงนันจะตอ้งสมดลุ

ตวัอยา่งเชน่ เมอืใชเ้ชอืกยกนําหนักบรรทกุทอียูก่บัท ีแรงสว่นบน F ทเีทา่กบัแรงโนม้ถว่ง (W = mg) ทไีดจ้ากนําหนักของนํา
หนักบรรทกุจะนํามาใชก้บัเชอืกและแรงเหลา่นันจะเกดิสมดลุ

มวล (M)จดุกระทํา

รปูภาพ 8-8 สมดลุของแรง

สมดลุของแรงบนจดุ ๆ เดยีว

แรงใน รปูภาพ 8-9 จะเกดิสมดลุและอยูก่บัทหีากแรงลพัธ ์F ของแรงทมีาจากคนสองคน (แรง F1 และ F2) เทา่กบันําหนัก W 
ของนําหนักบรรทกุ

มวล (M)

รปูภาพ 8-9  สมดลุของแรงบนจดุ ๆ เดยีว
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สมดลุของแรงคูข่นาน

เมอืแรงทกีระทํากบัเสาเป็นแบบอยูก่บัทใีน รปูภาพ 8-10 โมเมนตท์วนเข็ม (Ma) จะเทา่กบัโมเมนตต์ามเข็ม (Mb) ตรงแกน
ของการหมนุ เราสามารถเขยีนสตูรใหมไ่ดด้งัน:ี

Ma = Mb

Ma = Wa x a

Mb = Wb x b

ทงันไีหลข่องคนเราจะรองรับแรง P (Wa + Wb)

รปูภาพ 8-10  สมดลุของแรงคูข่นาน
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สมดลุของแรงในรถฟอรก์ลฟิต์

สมดลุของแรงคงที

ลองพจิารณาเรอืงสมดลุของแรงในรถฟอรก์ลฟิตแ์บบถว่งนําหนักทบีรรทกุนําหนักและอยูก่บัทบีนพนืทไีดร้ะดบั

รปูภาพ 8-11  สมดลุของแรง

หาก W0 คอืมวลของรถ สว่น W1 คอืมวลของนําหนักบรรทกุ, L0 คอืระยะหา่งจากลอ้หนา้ (จดุฟัลครัม) ไปยงัจดุศนูยถ์ว่ง
ของรถ และ L1 คอืระยะหา่งจากลอ้หนา้ไปยงัจดุศนูยถ์ว่งของนําหนักบรรทกุ จะทําให:้

โมเมนตท์สีรา้งจากมวลของรถ (โมเมนตภ์าวะเสถยีร): M0 = W0 x L0

โมเมนตท์สีรา้งจากมวลของนําหนักบรรทกุ (โมเมนตก์ารพลกิควํา): M1 = W1 x L1

ลกัษณะนหีมายความวา่ ตราบเทา่ทโีมเมนตภ์าวะเสถยีร M0 มากกวา่โมเมนตก์ารพลกิควํา M1 มวลรวม (W0 + W1) จะมลีอ้
เป็นตวัหนุน และรถจะทรงตวัอยูไ่ด ้ในทางกลบักนั หากโมเมนตก์ารพลกิควํา M1 เกนิโมเมนตภ์าวะเสถยีร M0 รถจะเทไป
ดา้นหนา้ ลอ้หลงัลอยเหนอืพนื และทําใหบ้งัคบัรถไมไ่ดอ้กี

เนอืงจากโมเมนตภ์าวะเสถยีรคงเดมิไมเ่ปลยีนแปลง หากวางนําหนักบรรทกุไวท้สีว่นปลายสดุของงา นันหมายถงึ L1 จะยาว
ขนึ ซงึเทา่กบัเป็นการเพมิโมเมนต ์M1 ในฝังนําหนักบรรทกุและทําใหร้ถไมเ่สถยีร การเอยีงรถฟอรก์ลฟิตเ์ชน่ทแีสดงใน 
รปูภาพ 8-12 จะยา้ยจดุศนูยถ์ว่ง (G1) ของนําหนักบรรทกุเขา้ไปขา้งในมากขนึ (G1’) คา่ L1 ใหม ่(L’1) จะสนักวา่คา่เดมิ 
ซงึเทา่กบัเป็นการลดโมเมนตก์ารพลกิควํา และทําใหร้ถทรงตวัได ้

ดว้ยเหตนุ ีรถฟอรก์ลฟิตจ์งึมจีดุศนูยถ์ว่งตามทกํีาหนด (ด ูตาราง 1-3) และนําหนักบรรทกุทอีนุญาต (ด ูรปูภาพ 1-5) ตาม
ทกํีาหนด

รปูภาพ 8-12  จดุศนูยถ์ว่งเมอืเอยีง
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หากเคลอืนรถฟอรก์ลฟิตพ์รอ้มนําหนักบรรทกุไปดา้นหนา้เพอืลงเนนิ เชน่ทแีสดงใน รปูภาพ 8-13 ผลทไีดค้อื L’0 จะสนักวา่ 
L0 และ L’1 จะยาวกวา่ L1 เนอืงจากความสงูของจดุศนูยถ์ว่งทเีกยีวขอ้งเมอืเทยีบกบัคา่ทไีดบ้นพนืผวิทเีรยีบ ลกัษณะนทํีาให ้
รถฟอรก์ลฟิตเ์สยีงทจีะพลกิควํา

หากใชว้ธิใีหร้ถฟอรก์ลฟิตถ์อยหลงัลงเมอืลงเนนิเชน่ทแีสดงใน รปูภาพ 8-14 ผลทไีดค้อื L’0 จะยาวกวา่ L0 ขณะท ีL’1 จะสนั
กวา่ L1 ทําใหร้ถทรงตวัไดด้ขีนึ

บนพนืผวิเรยีบ

การเคลอืนทไีปขา้งหนา้ลงเนนิ

รปูภาพ 8-13  การเลอืนรถไปขา้งหนา้เพอืลงเนนิ

บนพนืผวิเรยีบ

การเคลอืนทถีอยหลงัลงเนนิ

รปูภาพ 8-14  การถอยหลงัลงเนนิ
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2 มวลและจดุศนูยถ์ว่ง (หนา้ 128)

2.1 มวล

ตาราง 8-1 ความหนาแน่น (มวลตอ่ปรมิาตรหน่วย)

วสัดุ ความหนาแน่น (t/m3) วสัดุ ความหนาแน่น (t/m3) วสัดุ ความหนาแน่น (t/m3)
ตะกวั 11.4 คอนกรตี 2.3 ไมโ้อค๊ 0.9
ทองแดง 8.9 พนืดนิ 1.8 - 2.0 ตน้สน 0.5
เหล็กกลา้ 7.8 กรวด/ทราย 1.5 - 2.0 ตน้ซดีาร/์ตน้ไซปรัส 0.4
เหล็กหลอ่ 7.2 ถา่นหนิ 0.8 พอโลเนยี 0.3
อลมูเินยีม 2.7 ถา่นโคก้ 0.5 นํา 1.0

2.2 จดุศนูยถ์ว่ง (หนา้ 130)

แรงศนูยถ์ว่งทกีระทําบนทกุสว่นของวตัถ ุ“จดุศนูยถ์ว่ง” ของวตัถคุอืจดุทคีวามถว่งมคีวามเขม้ขน้

ตาํแหนง่ของจดุศนูยถ์ว่ง

ตําแหน่งของจดุศนูยถ์ว่ง (G) ในวตัถรุปูทรงงา่ยๆ มกัอยูใ่กลก้งึกลางของวตัถ ุและไมว่า่วตัถจุะวางอยูท่ใีด ตําแหน่งของ
จดุศนูยถ์ว่งจะไมเ่ปลยีนแปลง

จดุศนูยถ์ว่งและภาวะเสถยีร

“ภาวะเสถยีร” ของวตัถคุอืความสามารถในการตา้นทานการพลกิควําของวตัถ ุภาวะเสถยีรกําหนดไดโ้ดยดวูา่เราจะสามารถลอง
ลากเสน้แนวตงัจากจดุศนูยถ์ว่งของวตัถลุงมาผา่นพนืผวิดา้นลา่งของวตัถไุดห้รอืไม่

หากลากเสน้แนวตงัผา่นกงึกลางของพนืผวิดา้นลา่งได ้แสดงวา่วตัถพุลกิควําไดย้าก (ม ี“ภาวะเสถยีรทดี”ี) แตถ่า้เสน้แนวตงั
ลากผา่นพนืผวิดา้นลา่งใกล ้ๆ  กบัขอบ นันหมายถงึวตัถพุลกิควําไดง้า่ยๆ (ม ี“ภาวะเสถยีรทไีมด่”ี) และจะพลกิควําหากไม่
สามารถลากเสน้แนวตงัผา่นดา้นลา่งได ้

นคีอืเหตผุลททํีาไมวตัถทุเีอยีงขา้งหรอืวางตะแคงจงึควําไดง้า่ยๆ ด ูรปูภาพ 8-15 วตัถทุมีจีดุศนูยถ์ว่งสงูกพ็ลกิควําไดง้า่ยแม ้
เสน้แนวตงัจะลากผา่นดา้นลา่งของวตัถ ุ(เชน่: วตัถทุรงยาวและแคบทตีงัดว้ยตวัเอง) วตัถทุมีพีนืทฐีานกวา้งมภีาวะเสถยีรทดี ี
ด ูรปูภาพ 8-16
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เสน้แนวตงัจากจดุศนูยถ์ว่ง (G) ทะลุ
ผา่นดา้นลา่ง ทําใหว้ตัถทุรงตวัได ้

เสน้แนวตงัจากจดุศนูยถ์ว่ง (G) ไมผ่า่น
ทะลดุา้นลา่ง ทําใหว้ตัถทุรงตวัไมไ่ด ้

(G: จดุศนูยถ์ว่ง)

ดา้นลา่งดา้นลา่ง

รปูภาพ 8-15  จดุศนูยถ์ว่งและภาวะเสถยีร

รปูภาพ 8-16  การเปรยีบเทยีบภาวะเสถยีร
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ตาํแหนง่จดุศนูยถ์ว่งในรถฟอรก์ลฟิตแ์ละภาวะเสถยีรทเีกยีวขอ้ง

เมอืวตัถสุองอยา่งอยูด่ว้ยกนั ตําแหน่งจดุศนูยถ์ว่ง (G) ทรีวมกนัจะอยูบ่นเสน้ตรงระหวา่งจดุศนูยถ์ว่งของวตัถทุงัสอง (G1 และ 
G2) นคีอืสงิทเีกดิขนึเมอืรถฟอรก์ลฟิตบ์รรทกุนําหนัก ใหพ้จิารณารถฟอรก์ลฟิตท์มีนํีาหนักบรรทกุ เมอืตําแหน่งจดุศนูยถ์ว่ง 
(G) รวมคอืดา้นหนา้ของลอ้หนา้ทเีป็นตวัหนุนรถ ลอ้หลงัจะยกลอยขนึจากพนื ทําใหร้ถฟอรก์ลฟิตม์โีอกาสพลกิควําไดง้า่ย

แตร่ถจะทรงตวัไดเ้มอืตําแหน่งจดุศนูยถ์ว่ง (G) รวมอยูด่า้นหลงัลอ้หนา้ (ทคีอยหนุน)

จดุศนูยถ์ว่ง
ของวตัถุ

จดุศนูยถ์ว่งรวม
จดุศนูยถ์ว่ง
ของวตัถุ

รปูภาพ 8-17 ตําแหน่งจดุศนูยถ์ว่ง

จดุศนูยถ์ว่งของ
รถฟอรก์ลฟิต์

จดุศนูยถ์ว่งรวม

จดุศนูยถ์ว่งของ
นําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 8-18 จดุศนูยถ์ว่งทอีาจทําใหร้ถพลกิควําได ้

จดุหมนุหรอืจดุฟัลครัม
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รถฟอรก์ลฟิตย์กนําหนักบรรทกุสงูขนึเทา่ใด ตําแหน่งของจดุศนูยถ์ว่ง (G) กจ็ะขยบัสงูขนึเทา่นัน ซงึจะทําใหภ้าวะเสถยีร
โดยรวมลดลง

จดุศนูยถ์ว่งรวม (G)

จดุศนูยถ์ว่งของนํา
หนักบรรทกุ (G1)

จดุศนูยถ์ว่งของ
ตวัรถ (G2)

จดุหมนุหรอื
จดุฟัลครัม

รปูภาพ 8-19  การเคลอืนทขีองจดุศนูยถ์ว่งรวม

รถฟอรก์ลฟิตท์อียูบ่นพนืผวิทไีมร่าบเสยีงจะตะแคงขา้งไดห้ากตําแหน่งของจดุศนูยถ์ว่ง (G) รวมเยอืงออกจากลอ้หนา้ไปทาง
ขวาหรอืซา้ย

จดุหมนุหรอืจดุฟัลครัม

ลอ้หนา้

จดุศนูยถ์ว่งรวม (G)

รปูภาพ 8-20  อนัตรายจากการพลกิควําบนพนืผวิไมเ่รยีบ
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ดงันันสงิทสํีาคญัคอืตอ้งวางนําหนักบรรทกุใหตํ้าเขา้ไวเ้มอืเคลอืนท ีเมอืยกงาขนึ จําเป็นตอ้งควบคมุรถฟอรก์ลฟิตด์ว้ยความ
ระมดัระวงัเพอืป้องกนัไมใ่หร้ถพลกิควําขณะทขีบัขแีละเลยีว การขบัโดยมยีางหนงึเสน้เดง้ไปเดง้มา ตกลงไปในหลมุ หรอื
ยางแบน ลว้นเสยีงทําใหร้ถพลกิควําเพมิขนึ

ลอ้หนา้

รถจะเสถยีรเมอืจดุศนูยถ์ว่งอยูท่ตํีาแหน่ง G2 แตอ่ยา่งไรกต็าม 
รถอาจพลกิควําเมอืจดุศนูยถ์ว่งอยูท่ตํีาแหน่ง G1 หรอื G3

ลอ้หลงั

รปูภาพ 8-21 ตําแหน่งจดุศนูยถ์ว่งของรถฟอรก์ลฟิต์

การเรง่ความเร็ว
เลยีวหกัศอก

โครงรถ

เพลาทา้ย

หมดุศนูยก์ลาง

รปูภาพ 8-22 เมอืจดุศนูยถ์ว่งไมส่มดลุ
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3 การเคลอืนท ี(หนา้ 133)

3.1 ความเฉอืยและแรงเฉอืย (หนา้ 134)

วตัถทุไีมถ่กูแรงภายนอกกระทํามแีนวโนม้วา่จะคงเดมิเมอือยูก่บัทหีรอืจะเคลอืนทเีมอืมกีารเคลอืนท ีลกัษณะนเีรยีกวา่ 
“ความเฉือย” แรงทคีวามเฉือยมบีนวตัถเุรยีกวา่ “แรงเฉือย” แรงเฉือยเป็นสดัสว่นกบัมวลและการเรง่ความเร็ว

เมอืคณุเหยยีบเบรกฉุกเฉนิในขณะกําลงัขบัเคลอืนรถฟอรก์ลฟิตท์มีนํีาหนักบรรทกุ นําหนักบรรทกุอาจพังทลายหรอืหลดุ
ออกทางดา้นหนา้ เนอืงจาก “ความเฉือย” พยายามรักษานําหนักบรรทกุขณะเคลอืนทตีอนทรีถฟอรก์ลฟิตกํ์าลงัจะหยดุ

ดงันัน การหยดุกระทนัหนัจงึเป็นเรอืงทอีนัตรายมาก

รปูภาพ 8-23 แรงเฉือยของรถฟอรก์ลฟิต์

3.2 แรงเหวยีงและแรงสูศ่นูยก์ลาง (หนา้ 134)

หากคณุแขวนตุม้นําหนักไวท้ปีลายเชอืกดา้นหนงึ และจับอกีดา้นไว ้กอ่นเหวยีงลกูตุม้เป็นวงกลม มอืคณุจะถกูดงึรัง
ไปหาลกูตุม้ การเหวยีงตุม้นําหนักเร็วขนึจะเพมิแรงฉุดรังทมีอืคณุ หากคณุปลอ่ยเชอืก นําหนักจะทงิตวัเป็นเสน้โคง้

แรงดา้นนอกนทีเีกดิขนึเมอืวตัถกํุาลงัเคลอืนทเีป็นวงกลมเรยีกวา่ “แรงเหวยีง” “แรงสูศ่นูยก์ลาง” มขีนาดเทา่กบัแรง
เหวยีง แตจ่ะเคลอืนเขา้สูภ่ายในตรงมาทมีอืทกํีาลงัประคองลกูตุม้

แรงสูศ่นูยก์ลาง
แรงเหวยีง

ทศิ
ทา
งกา
รห
มนุ

รปูภาพ 8-24 แรงเหวยีงและแรงสูศ่นูยก์ลาง
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(หมายเหต)ุ:

ความเร็วเสน้รอบวงหมายถงึระยะทางทเีดนิทางเป็นวงกลมตอ่หน่วยของเวลา

เมอืรถฟอรก์ลฟิตท์มีนํีาหนักบรรทกุเคลอืนทดีว้ยความเร็วสงูและเลยีวหกัศอก แรงเหวยีงจะกระทําบนรถ เป็นสาเหตใุหร้ถมี
โอกาสพลกิควําได ้การขบัรถลกัษณะนนัีบวา่อนัตรายมาก เป็นเรอืงทอีนัตรายมากหากจะเลยีวรถฟอรก์ลฟิตท์บีรรทกุนําหนัก
ทเีพมิจดุศนูยถ์ว่ง (G) โดยรวมมาไวท้ตํีาแหน่งสงู เพราะการเลยีวจะขยบัจดุศนูยถ์ว่งโดยรวมออกนอกยาง (จดุฟัลครัม) และ
ทําใหร้ถพลกิควําไดใ้นทสีดุ

แรงเหวยีง

แรงลพัธ์

เสน้การกระทํา

จดุศนูยถ์ว่งรวม

รถจะพลกิควําหากเสน้การกระ
ทําของแรงลพัธข์องมวลรวมและ
แรงเหวยีงอยูเ่กนิดา้นนอกของยาง 
(จดุฟัลครัม)

จดุหมนุหรอืจดุฟัลครัม

รปูภาพ 8-25 การพลกิควําเนอืงจากแรงเหวยีง
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บทท ี9 
กฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง

1 ขอ้กฎหมายทเีกยีวขอ้งกบัฟอรก์ลฟิต ์(หนา้ 143)

มกีารกําหนดใหต้อ้งใชก้ฎหมายทเีกยีวขอ้งสําหรับการทํางานของรถฟอรก์ลฟิต ์จงึไดม้กีารบญัญัตกิฎหมายและกฎระเบยีบ
มากมายขนึมา เชน่ กฎหมายตา่งๆ อาท ิกฎหมายความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ และพระราชกฤษฎกีาอนืๆ ใน
ระดบัรัฐบาลและระดบักระทรวง โดยพระราชกฤษฎกีาเหลา่นอีงิกบักฎหมายตา่งๆ ซงึในหนังสอืเรยีนเลม่น ีเราจะพดูถงึ
กฎหมายและกฎระเบยีบสําคญัๆ เป็นหลกั นายจา้งและผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตจ์ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฏระเบยีบทสํีาคญั
เพอืรับประกนัถงึความปลอดภยัในการทํางานของรถฟอรก์ลฟิต์

ขอ้กฎหมายนสีามารถจัดออกเป็นประเภทตา่งๆ ไดด้งัน:ี

ระบบการจดัการและเรอืงทตีอ้งไดร้บัการบรหิารจดัการเมอืทาํงานทใีชร้ถฟอร์
กลฟิต์

ระบบการจัดการและเรอืงทตีอ้งไดรั้บการบรหิารจัดการเมอืทํางานทใีชร้ถฟอรก์ลฟิต ์(เรอืงใหญ่ๆ  ทตีอ้งไดรั้บการบรหิาร
จัดการ) แสดงรายละเอยีดไวด้า้นลา่งน ีและนายจา้งมขีอ้ผกูพันทจีะตอ้งปฏบิตัติาม

(1) แผนการทํางาน (มาตราท ี151-3 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งรา่งแผนการทํางานทเีหมาะสมกบัสถานททีกํีาหนดไวเ้พอืการทํางาน ประเภทและความสามารถของรถฟอร์
กลฟิตท์นํีามาใช ้ประเภทและรปูทรงของสนิคา้ และดําเนนิการทสีอดคลอ้งกบัแผนการทํางาน

 ● แผนการทํางานตอ้งมเีนอืหาครอบคลมุถงึเสน้ทางการขบัรถฟอรก์ลฟิต ์และวธิกีารทํางานเมอืใชร้ถฟอรก์ลฟิต์

 ● นายจา้งตอ้งจัดทําแผนการทํางานทคีนงานทเีกยีวขอ้งรับทราบ

(2) หวัหนา้งานทดีแูลการปฏบิตังิาน (มาตราท ี151-4 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและ
สขุภาพ)
นายจา้งตอ้งแตง่ตงัหวัหนา้งานและใหห้วัหนา้งานกํากบัการทํางานตามแผนการทํางาน

(3) การจํากดัความเร็ว (มาตราท ี151-5 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งกําหนดระดบัความเร็วทเีหมาะสมสําหรับรถฟอรก์ลฟิตไ์วล้ว่งหนา้ โดยระดบัความเร็วทกํีาหนดตอ้งสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะพนืดนิและสภาพของพนืดนิในสถานททีกํีาหนดไวเ้พอืการทํางาน และตอ้งทํางานภายใตข้ดีความเร็วที
กําหนดไว ้
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(4) การป้องกนัการรว่งหลน่ และอนืๆ (มาตราท ี151-6 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและ
สขุภาพ)
นายจา้งตอ้งดําเนนิมาตรการทจํีาเป็นดงัตอ่ไปนสํีาหรับเสน้ทางการเคลอืนทขีองรถฟอรก์ลฟิตเ์พอืป้องกนัไมใ่หพ้นักงาน
ไดรั้บอนัตรายทเีกดิจากการพลกิควําหรอืหลน่จากรถฟอรก์ลฟิต:์

(a) การรักษาความกวา้งทกํีาหนดไว ้

(b) การหา้มจอดรถบนพนืทไีมเ่รยีบเสมอกนั

(c) การป้องกนัการพังทะลายของไหลท่าง
ในกรณีททํีางานบนไหลท่างหรอืพนืทลีาดเอยีง และเมอืมโีอกาสทอีาจเกดิอนัตรายกบัคนงานไดเ้นอืงจากการพลกิควํา
หรอืรว่งหลน่ของรถฟอรก์ลฟิต ์สงิทนีายจา้งตอ้งปฏบิตัคิอื แตง่ตงัคนนําทางและใหค้นนําทางเป็นผูนํ้าทางรถฟอรก์ลฟิต์

(5) การป้องกนัไมใ่หค้นงานถกูชนหรอืกระแทก (มาตราท ี151-7 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรม
และสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งไมอ่นุญาตใหค้นงานเขา้สูพ่นืททีสีุม่เสยีงจะทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่คนงานจากการถกูชนหรอืกระแทกดว้ยรถฟ
อรก์ลฟิตห์รอืสนิคา้ทอียูบ่นรถฟอรก์ลฟิต ์ยกเวน้เมอืทําหนา้ทเีป็นคนนําทาง และใหค้นนําทางเป็นผูบ้อกทางรถฟอร์
กลฟิต์
ผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตต์อ้งปฏบิตัติามคําสงัของคนนําทาง

(6) สญัญาณ (มาตราท ี151-8 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
เมอืวางตวัคนนําทางรถฟอรก์ลฟิต ์นายจา้งจะกําหนดสญัญาณตายตวัทจีะนํามาใชแ้ละใหค้นนําทางเป็นผูใ้หส้ญัญาณ
ผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตต์อ้งทําตามสญัญาณทคีนนําทางบอก

(7) ขอ้หา้มการเขา้ไปในพนืท ี(มาตราท ี151-9 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
ในสว่นของรถฟอรก์ลฟิต ์นายจา้งตอ้งไมอ่นุญาตใหค้นงานเขา้สูพ่นืทใีตร้ถฟอรก์ลฟิต ์เป็นตน้ หรอืใตส้นิคา้ทมีรีถฟอร์
กลฟิตห์นุนไว ้ยกเวน้เมอืทําการซอ่มหรอืตรวจสอบงาน และเมอืมคีนงานกําลงัใชต้วัหนุนนริภยัหรอืบล็อกกนันริภยั 
เป็นตน้
คนงานทกํีาลงัซอ่มหรอืตรวจสอบการทํางานตอ้งใชต้วัหนุนนริภยัหรอืบล็อกกนันริภยั เป็นตน้



77 (th)

เรอืงทตีอ้งไดร้บัการบรหิารจดัการเมอืทาํงานทใีชร้ถฟอรก์ลฟิต์

เรอืงทนีายจา้งตอ้งบรหิารจัดการเมอืทํางานทใีชร้ถฟอรก์ลฟิตม์รีายละเอยีดดา้นลา่งน ีโดยทงันายจา้งและผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตม์ี
ขอ้ผกูพันทจีะตอ้งปฏบิตัติาม

(1) คณุสมบตัสํิาหรับการทํางาน (มาตราท ี59 และ 61 ของกฎหมายความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ และมาตรา
ท ี20 ของขอ้กําหนดการบงัคบัใชก้ฎหมายความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งแตง่ตงัพนักงานทจีบการศกึษาในดา้นการดําเนนิการของรถฟอรก์ลฟิตท์มีคีวามจไุมเ่กนิ 1 ตนัมาเป็นการ
เฉพาะ
นายจา้งตอ้งแตง่ตงัพนักงานทเีขา้รว่มการฝึกอบรมดา้นทกัษะในการใชร้ถฟอรก์ลฟิตท์มีคีวามจ ุ1 ตนัหรอืมากกวา่

(2) การบรรทกุสนิคา้ (มาตราท ี151-10 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
เมอืบรรทกุสนิคา้บนรถฟอรก์ลฟิต ์ตอ้งบรรทกุสนิคา้ใหไ้ดส้มดลุ

(3) ตอ้งดําเนนิมาตรการในกรณีทลีกุจากทนัีงผูข้บัรถ (มาตราท ี151-11 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิ
อตุสาหกรรมและสขุภาพ)
เมอืคนขบัลกุจากทนัีงของรถฟอรก์ลฟิต ์นายจา้งตอ้งสงัการใหค้นขบัรถใชม้าตรการตา่งๆ ดงัตอ่ไปน:ี

 ● วางอปุกรณจั์ดการสนิคา้ เชน่ งา ไวใ้นตําแหน่งลดลงใหตํ้าทสีดุ

 ● ดบัเครอืงยนตแ์ละใชว้ธิกีารตา่งๆ เพอืตงัเบรกใหม้นัคงเพอืใหร้ถฟอรก์ลฟิตอ์ยูใ่นตําแหน่งหยดุ ซงึจะชว่ยป้องกนั
ไมใ่หร้ถฟอรก์ลฟิตท์เีบรกอยูก่ลบัมาเคลอืนทไีด ้

ผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตต์อ้งดําเนนิการตามมาตรการแตล่ะขอ้ขา้งตน้เมอืลกุจากทนัีงคนขบัรถฟอรก์ลฟิต์

(4) การเคลอืนยา้ยรถฟอรก์ลฟิต ์(มาตราท ี151-12 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
ในกรณีทตีอ้งยกรถฟอรก์ลฟิตข์นึรถบรรทกุหรอืยกลงจากรถบรรทกุโดยใชแ้ผน่ยกหรอืใชร้ะบบเคลอืนทเีองหรอืลากจงู
เพอืยา้ยรถฟอรก์ลฟิต ์ตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนตา่งๆ ตอ่ไปนเีพอืป้องกนัอนัตรายทอีาจเกดิขนึจากการพลกิควําหรอืการ
ตกลงมาของรถฟอรก์ลฟิต:์

 ● บรรทกุใหไ้ดร้ะดบัและในบรเิวณทมีนัคง

 ● เมอืใชแ้ผน่ยก ใหใ้ชแ้ผน่ยกทยีาว กวา้งและแข็งแรงเพยีงพอ ยดึใหแ้น่นหนา โดยมรีะดบัความลาดเอยีงทเีหมาะสม

 ● เมอืใชฟิ้ลล ์(fill) หรอืแทน่วางชวัคราว ตอ้งตรวจสอบเรอืงความกวา้ง ความแข็งแรงวา่เพยีงพอ และระดบัความลาด
เอยีงทเีหมาะสม
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(5) ขอ้จํากดัในการขบัข ี(มาตราท ี151-13 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งไมอ่นุญาตใหค้นงานขบัรถในตําแหน่งอนื ยกเวน้เบาะนังของรถฟอรก์ลฟิต ์ยกเวน้เมอืไดใ้ชม้าตรการตา่งๆ 
เพอืป้องกนัอนัตรายจากการรว่งหลน่ทอีาจเกดิขนึกบัคนงานแลว้

(6) ขอ้จํากดัในการใชง้านเพอืวตัถปุระสงคอ์นืทไีมใ่ชว่ตัถปุระสงคห์ลกั (มาตราท ี151-14 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความ
ปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
หา้มใชร้ถฟอรก์ลฟิตเ์พอืการอนืนอกเหนอืจากวตัถปุระสงคห์ลกัในการยกนําหนักบรรทกุ การยกคนงานขนึหรอืลง เป็นตน้ 
ยกเวน้เมอืการทําเชน่นันไมน่่าจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่คนงาน

(7) การซอ่มแซมและอนืๆ (มาตราท ี151-15 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
เมอืทํางานซอ่มรถฟอรก์ลฟิตห์รอืงานตดิตงัหรอืถอดอปุกรณเ์สรมิ นายจา้งตอ้งกําหนดตวับคุคลทจีะเป็นผูส้งัการ และให ้
บคุคลดงักลา่วดําเนนิมาตรการตา่งๆ ดงัน:ี

 ● ตดัสนิใจในเรอืงขนัตอนการทํางานและกํากบัดแูลการดําเนนิงานโดยตรง

 ● ควบคมุตรวจสอบการใชต้วัหนุนนริภยัและบล็อกกนันริภยั เป็นตน้



79 (th)

เรอืงทเีกยีวขอ้งกบัโครงสรา้งและฟงักช์นัของฟอรก์ลฟิต์

สงิทจํีาเป็นเพอืการใชง้านรถฟอรก์ลฟิตอ์ยา่งปลอดภยัคอื ตอ้งตดิตงัอปุกรณท์จํีาเป็นตอ่การป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตเุขา้กบัรถ
ฟอรก์ลฟิต ์โดยจะมกีารนําเสนอมาตรการตา่งๆ ตอ่ไปนวีา่ดว้ยเรอืงโครงสรา้งและฟังกช์นัของรถฟอรก์ลฟิตเ์พอืใหท้งันายจา้ง
และลกูจา้งปฏบิตัติาม

(1) ไฟหนา้และไฟทา้ย (มาตราท ี151-16 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งไมใ่ชร้ถฟอรก์ลฟิตท์ไีมม่ไีฟหนา้และไฟทา้ย เวน้แตจ่ะมไีฟสอ่งสวา่งในระดบัทเีหมาะสมเพอืการดําเนนิงาน
ไดอ้ยา่งปลอดภยั

(2) โครงป้องกนัศรีษะ (มาตราท ี151-17 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งไมใ่ชร้ถฟอรก์ลฟิตท์ไีมม่โีครงป้องกนัศรีษะพรอ้มดว้ยความแข็งแรงตามทกํีาหนดไว ้เวน้แตก่ารไมม่อีปุกรณ์
ชนินจีะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตห์ากสนิคา้ทบีรรทกุรว่งลงมา

(3) พนักพงิ (มาตราท ี151-18 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งไมใ่ชร้ถฟอรก์ลฟิตท์ไีมม่พีนักพงิ เวน้แตก่ารไมม่พีนักพงิจะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ผูข้บัรถฟอรก์ลฟิตห์าก
สนิคา้ทบีรรทกุรว่งลงมาตรงดา้นหลงัของเสายก

(4) พาเลทและอนืๆ (มาตราท ี151-19 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
ตอ้งไมใ่ชพ้าเลทหรอืแครเ่ลอืนทมีไีวใ้หร้ถฟอรก์ลฟิตจั์ดการวสัด ุเวน้แตร่ะบไุวต้ามรายละเอยีดดา้นลา่งน:ี

 ● ทงัพาเลทและแครเ่ลอืนมคีวามแข็งแรงพอเหมาะกบัสนิคา้ทบีรรทกุ

 ● ทงัพาเลทและแครเ่ลอืนไมช่าํรดุเสยีหายรา้ยแรง สดัสว่นผดิไปจากเดมิหรอืผกุรอ่น

(5) ขอ้จํากดัในการใชง้าน (มาตราท ี151-20 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งไมใ่ชร้ถฟอรก์ลฟิตห์ากนําหนักบรรทกุเกนินําหนักทไีดรั้บอนุญาต (นําหนักสงูสดุทสีามารถแบกรับไดโ้ดย
พจิารณาจากโครงสรา้งและวสัด ุและตําแหน่งจดุศนูยถ์ว่งของนําหนักบรรทกุทจีะบรรทกุบนงา เป็นตน้) และความ
สามารถอนืๆ



80 (th)

เรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบดว้ยตวัเอง และอนืๆ ของรถฟอรก์ลฟิต์

สงิทจํีาเป็นเพอืการใชง้านรถฟอรก์ลฟิตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยัคอื การตรวจสอบ การตรวจเชค็และการบํารงุรักษาตามระยะเวลา 
โดยเรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการตรวจสอบทนีายจา้งตอ้งดําเนนิการนันแสดงไวด้า้นลา่งน ีและนายจา้งตอ้งปฏบิตัติาม

(1) การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราว (มาตราท ี151-21 และ 151-22)
นายจา้งตอ้งดําเนนิการตรวจสอบรถฟอรก์ลฟิตด์ว้ยตวัเองในเรอืงตา่งๆ ทกํีาหนดไวห้นงึครังในรอบระยะเวลาทไีมเ่กนิ 1 
เดอืน และอกีหนงึครังในรอบระยะเวลาไมเ่กนิ 1 ปี ยกเวน้ในชว่งทไีมม่กีารใชง้านซงึกนิเวลาเกนิกวา่ระยะเวลาทรีะบไุว ้
ขา้งตน้

(2) การตรวจสอบดว้ยตวัเองตามทกํีาหนดไวเ้ฉพาะ (มาตราท ี151-24 และ 151-21 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความ
ปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
ตอ้งทําการตรวจสอบดว้ยตวัเองตามระยะทกํีาหนดไวสํ้าหรับการตรวจสอบเฉพาะรายการปีละหนงึครัง
บคุคลทมีคีณุสมบตัคิรบตามทรีะบไุวใ้นพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืงแรงงานและสวสัดกิารตอ้ง
ดําเนนิการตรวจสอบตนเองตามทกํีาหนดไวเ้ฉพาะ
เมอืทําการตรวจสอบดว้ยตวัเองตามทกํีาหนดไวเ้ฉพาะ แนะนําใหต้ดิสตกิเกอรก์ารตรวจสอบทรีะบถุงึวนัททํีาการตรวจ
สอบเฉพาะดว้ยตวัเองนบีรเิวณทมีองเห็นไดข้องรถฟอรก์ลฟิต์

(3) บนัทกึการตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราว (มาตราท ี151-23 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิ
อตุสาหกรรมและสขุภาพ)
เมอืทําการตรวจสอบดว้ยตวัเอง นายจา้งตอ้งบนัทกึประเด็นทสํีาคญัและเกบ็รักษาบนัทกึดงักลา่วไว ้3 ปี

(4) การตรวจเชค็สภาพ (มาตราท ี151-25 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งตรวจเชค็รายการตา่งๆ ตอ่ไปนกีอ่นเรมิงานในแตล่ะวนั:

 ● การทํางานของระบบเบรกและระบบควบคมุ

 ● การทํางานของอปุกรณจั์ดการสนิคา้และระบบไฮดรอลกิ

 ● ความผดิปกตทิลีอ้

 ● การทํางานของไฟหนา้และไฟทา้ย ไฟเลยีวและระบบแจง้เตอืน

(5) การซอ่มแซมและอนืๆ (มาตราท ี151-26 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
เมอืพบสงิปกตใินระหวา่งการตรวจสอบดว้ยตวัเองหรอืตรวจเชค็สภาพรถฟอรก์ลฟิต ์นายจา้งตอ้งซอ่มแซมรถฟอรก์ลฟิต์
หรอืดําเนนิมาตรการทจํีาเป็นในทนัที



81 (th)

การบาํรงุรกัษาอปุกรณค์วามปลอดภยัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสงิทลีกูจา้งตอ้ง
สงัเกต

อปุกรณค์วามปลอดภยัและอนืๆ ทบีญัญัตไิวใ้นกฎหมายและพระราชกฤษฎกีาภายใตก้ฎหมายตา่งๆ ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
และบํารงุรักษาโดยนายจา้ง เพอืการใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และจะรวมเรอืงทลีกูจา้งสงัเกตพบไวด้ว้ย

(1) การบํารงุรักษาอยา่งมปีระสทิธภิาพของอปุกรณค์วามปลอดภยั และอนืๆ (มาตราท ี28 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความ
ปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
นายจา้งตอ้งดําเนนิการตรวจเชค็สภาพและบํารงุรักษาอปุกรณค์วามปลอดภยั ฝาครอบและตวัโครงเครอืง และอนืๆ (ซงึ
ตอ่ไปนจีะเรยีกวา่ “อปุกรณค์วามปลอดภยัและอนืๆ”) เพอืใหอ้ปุกรณด์งักลา่วใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

(2) เรอืงทลีกูจา้งสงัเกต (มาตราท ี29 ของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)
พนักงานตอ้งสงัเกตสงิตา่งๆ ตอ่ไปนทีเีกยีวขอ้งกบัอปุกรณค์วามปลอดภยั:

 ● หา้มเคลอืนยา้ยอปุกรณค์วามปลอดภยัและอนืๆ หรอืปิดฟังกช์นัการทํางานของอปุกรณ์

 ● เมอืจําเป็นตอ้งถอดอปุกรณค์วามปลอดภยัและอนืๆ ออก หรอืปิดการทํางานเป็นการชวัคราว ใหข้ออนุญาตจาก
นายจา้งกอ่น

 ● เมอืเคลอืนยา้ยอปุกรณค์วามปลอดภยัและอนืๆ หรอืปิดการทํางานเมอืไดรั้บอนุญาตจากนายจา้ง ใหดํ้าเนนิการปรับ
คนืสภาพเดมิโดยทนัทหีลงัจากไมจํ่าเป็นตอ้งใชอ้กีแลว้

 ● เมอืพบวา่อปุกรณค์วามปลอดภยัและอนืๆ ถกูถอดออกไปหรอืมกีารปิดการทํางานไว ้ใหร้ายงานเรอืงนกีบันายจา้งใน
ทนัที


