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บทที 1
ความรูพ
้ นฐานเกี
ื
ยวก ับรถฟอร์กลิฟต์
1
1.1

คําจําก ัดความของฟอร์กลิฟต์ (หน้า 1)
คําจําก ัดความของฟอร์กลิฟต์

ฟอร์กลิฟต์คอ
ื รถขนส่งและจัดการสินค ้าทีขับเคลือนด ้วยพลัง ติดตังมาพร ้อมกับอุปกรณ์ (เช่น งาหรือแขน) เพือบรรทุกสินค ้า
และเสายกทีจะช่วยเคลือนย ้ายอุปกรณ์ดงั กล่าวขึนและลง

1.2

้ อร์กลิฟต์
การใชฟ

ั อย่างกว ้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เพือประหยัดค่าแรงและปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการสินค ้า
มีการใช ้ฟอร์กลิฟต์กน
ั เิ หตุและการบาดเจ็บทีมีสาเหตุมาจากรถฟอร์กลิฟต์เพิม
และงานขนส่ง แต่การใช ้ฟอร์กลิฟต์เพิมขึนยังทําให ้กรณีการเกิดอุบต
จํานวนสูงขึนด ้วย นอกจากนัน รถฟอร์กลิฟต์เองก็เสียงทีจะล ้มลงมาหากจุดศูนย์ถว่ งสูงขึนเมือยกนํ าหนักบรรทุกขึน ป้ องกัน
ั
ปั ญหาเหล่านันได ้หากผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์มค
ี วามเข ้าใจพืนฐานเกียวกับฟั งก์ชนของรถฟอร์
กลิฟต์และใช ้รถฟอร์กลิฟต์อย่าง
เหมาะสม
อุบต
ั เิ หตุทเกี
ี ยวข ้องกับรถฟอร์กลิฟต์ทพบบ่
ี
อยทีสุดคือ:
●

การพลิกควําเนืองจากบรรทุกนํ าหนักเกินหรือเลียวหักศอก

●

ั จํากัดจากโครงสร ้างของรถฟอร์กลิฟต์
การชนเข ้ากับสิงของหรือคนเนืองจากทัศนวิสย

●

ี ารบรรทุกทีไม่ปลอดภัย คนขับไม่มป
ี ระสบการณ์ในการบังคับรถและการใช ้
ี
กเนืองจากใช ้วิธก
การตกหล่นของวัตถุทบรรทุ
งานรถอย่างไม่เหมาะสม

มีการตรากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข ้อง เช่น กฎหมายความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ มาตรฐาน
ั เิ หตุในลักษณะข ้างต ้น
โครงสร ้างของรถฟอร์กลิฟต์ คูม
่ อ
ื การตรวจสอบโดยสมัครใจเป็ นครังคราว เพือป้ องกันอุบต

3 (th)

2

คุณสมบ ัติในการใชง้ านรถฟอร์กลิฟต์ (หน้า 2)

คนขับรถ/คนงานประจํารถฟอร์กลิฟต์ต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ า่ งๆ ดังต่อไปนี
ตาราง 1-1 คุณสมบัตใิ นการใช ้งานรถฟอร์กลิฟต์
คุณสมบัต/ิ การแบ่งประเภท

สําเร็จหลักสูตรการฝึ กอบรมทักษะ

สําเร็จการฝึ กอบรมพิเศษ

นํ าหนักบรรทุกสูงสุด 1 ตันขึนไป

○

-

○

○

นํ าหนักบรรทุกสูงสุดน ้อยกว่า 1
ตัน

หมายเหตุ
ไม่รวมการขับรถฟอร์กลิฟต์บน
ถนนสาธารณะ

ผู ้ทีต ้องทํางานกับรถฟอร์กลิฟต์ต ้องได ้ใบรับรองและมีคณ
ุ สมบัตท
ิ เหมาะสม
ี
เมือขับรถฟอร์กลิฟต์บนถนนสาธารณะ จําเป็ นต ้อง
ติดตังอุปกรณ์ความปลอดภัยตามทีบัญญัตไิ ว ้ในกฎหมายด ้านความปลอดภัยของพาหนะขนส่งทางบก และผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์
ต ้องมีใบอนุญาตขับรถทีเหมาะสม
(หมายเหตุ):
นํ าหนักบรรทุกสูงสุดคือนํ าหนักทีอนุญาตสูงสุด ณ จุดศูนย์ถว่ งทีกําหนดโดยดูจากโครงสร ้างและวัสดุทใช
ี ้ผลิตรถฟอร์กลิฟต์
เป็ นหลัก

3

คุณสมบ ัติของฟอร์กลิฟต์ (หน้า 3)

ึ ติด เช่น เครือง
รถฟอร์กลิฟต์สามารถลําเลียงและบรรทุกสินค ้าในคราวเดียวกันได ้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอุปกรณ์ยด
กระทุ ้งและแคล ้มป์ (ดูรป
ู ภาพ 5-29, 5-30) รองรับนํ าหนักบรรทุกประเภทต่างๆ เพือปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการสินค ้า

3.1

คุณสมบ ัติพนฐานของรถฟอร์
ื
กลิฟต์

●

สามารถปรับงาขึนหรือลดงาลงให ้ห่างจากพืนดิน (รวมถึงพืนอาคาร) ในระยะ 2.5-6 เมตร ความสูงการยกสูงสุดทีเป็ น
มาตรฐานสําหรับฟอร์กลิฟต์ทมี
ี นําหนักบรรทุกสูงสุดตังแต่ 1 ตันขึนไปคือ 3 เมตร

●

และมีการใช ้ระบบขับเคลือนล ้อหน ้าและการเลียวล ้อหลังกันอย่างกว ้างขวาง

●

มีการติดตังตัวถ่วงนํ าหนักไว ้ทีด ้านหลังของรถฟอร์กลิฟต์ เพือถ่วงสมดุลนํ าหนักบรรทุกทีด ้านหน ้าของรถขณะทําการยก
และรับประกันว่ารถจะทรงตัวอยูไ่ ด ้ ดังนัน รถจึงมีนําหนักมาก

●

ความเร็วสูงสุดอยูท
่ ประมาณ
ี
10 - 20 กม./ชม. (ความเร็วตํา)

●

จะมีโครงป้ องกันศีรษะไว ้ให ้เพือป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกกระทบโดนผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์โดยตรงเมือสินค ้าหล่นลงมาใน
ระหว่างทียก

●

ส่วนของพนักพิงทีมีมานันจะช่วยป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกทีมีจด
ุ ศูนย์ถว่ งสูงหล่นใส่ผู ้ขับรถ

●

ตัวถังทีมีโครงสร ้างขนาดกะทัดรัดจะช่วยให ้ปรับเปลียนทิศทางของรถได ้โดยมีรัศมีในการเลียวไม่มากนัก

●

สามารถบรรทุกหรือวางสินค ้าได ้ ณ ระดับความสูงต่างๆ แต่ไม่เกินขีดการยกได ้ของงา

●

ู ทรงสลับซับซ ้อนนัน สามารถขนย ้ายได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจวางสินค ้าโดยตรง ส่วนสินค ้าทีมีขนาดเล็กหรือสินค ้าทีมีรป
ด ้วยพาเลท

4 (th)

3.2

คุณสมบ ัติของฟอร์กลิฟต์แบบข ับเคลือนด้วยแบตเตอรี

อัตราส่วนของรถฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยแบตเตอรีได ้เพิมขึนเมือเร็วๆ นี รถฟอร์กลิฟต์นมี
ี คณ
ุ สมบัตต
ิ า่ งๆ ดังต่อไปนี:
●

เนืองจากพลังจากแบตเตอรีไม่กอ
่ ให ้เกิดแก๊สไอเสียทีเป็ นอันตรายใดๆ รถฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยแบตเตอรีจึงใช ้
งานได ้อย่างปลอดภัยแม ้กระทังภายในโกดังสินค ้าทีปิ ดมิดชิด หรือบนเรือทีระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดน
ี ัก

●

รถฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยแบตเตอรีเงียบกว่ารถฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยเครืองยนต์ จึงเหมาะทีจะใช ้ทํางาน
ภายในบริเวณทีพักอาศัยหรือในตอนกลางคืน แต่มอเตอร์ไฟฟ้ า ปั มไฮดรอลิก เกียร์ทดรอบ และองค์ประกอบอืนๆ อาจ
ทําให ้เกิดเสียงขณะขับเคลือนได ้

●

การขับเคลือนรถฟอร์กลิฟต์ทําได ้ง่ายๆ เนืองจากสามารถสลับการขับเคลือนไปข ้างหน ้า/ไปข ้างหลังได ้โดยไม่ยงุ่ ยากโดย
ใช ้คันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังให ้มาอยูใ่ นตําแหน่งทีตรงกันข ้ามกับตําแหน่งปั จจุบน
ั พร ้อมๆ กับกดแป้ นคันเร่ง

●

ิ วนทีต ้องการการบํารุงรักษาน ้อยกว่า และต ้องเข ้ารับการซ่อมน ้อยครัง
รถฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยแบตเตอรีมีชนส่
ั เคลือนด ้วยเครืองยนต์ ทําให ้ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานตํา แต่ต ้นทุนการแนะนํ านันค่อนข ้างสูง
กว่ารถฟอร์กลิฟต์ขบ

●

การทีแบตเตอรีมีความจุจํากัด การทํางานติดต่อการเป็ นเวลาจึงต ้องอาศัยอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี แบตเตอรีสํารอง และ
อุปกรณ์สําหรับใช ้เปลียนแบตเตอรี

5 (th)

4
4.1

ประเภทของฟอร์กลิฟต์ (หน้า 4)
แหล่งพล ังงาน (หน้า 6)

มีการจําแนกประเภทของรถฟอร์กลิฟต์ตามแหล่งพลังงานทีใช ้ขับเคลือนได ้ดังนี:

ั
รถฟอร์กลิฟต์ทข
ี ับเคลือนด้วยเครืองยนต์ (การสนดาปภายใน)
มีการจําแนกประเภทรถฟอร์กลิฟต์ทขั
ี บเคลือนด ้วยเครืองยนต์ตามประเภทเชือเพลิงได ้ดังนี:
สัญลักษณ์ JIS
ก. รถฟอร์กลิฟต์เครืองยนต์ดเี ซล

(FD)

ข. รถฟอร์กลิฟต์เครืองยนต์เบนซิน

(FG)

ค. รถฟอร์กลิฟต์เครืองยนต์ LPG (ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว)

(FL)

ง.

รถฟอร์กลิฟต์เครืองยนต์ CNG (แก๊สธรรมชาติอด
ั )

รถฟอร์กลิฟต์แบบข ับเคลือนด้วยแบตเตอรี (ชาร์จซําได้) (FB)
รถฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยแบตเตอรีมีแบตเตอรีออนบอร์ดทีป้ อนพลังงานให ้กับมอเตอร์ไฟฟ้ าทีทําให ้รถเคลือนทีไปได ้

รถฟอร์กลิฟต์แบบไฮบริด
เมือเร็วๆ นีได ้มีการพัฒนารถฟอร์กลิฟต์แบบไฮบริดทีใช ้เครืองยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ า รวมถึงรถฟอร์กลิฟต์แบบไฮบริดทีมีตวั เก็บประจุทใช
ี ้
แบตเตอรีและตัวเก็บประจุเพือลดการสินเปลืองนํ ามันเชือเพลิงและการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
หมายเหตุ: ตัวเก็บประจุคอ
ื อุปกรณ์ทเก็
ี บพลังงานไฟฟ้ า และสามารถเก็บรวบรวม ชาร์จ และคายประจุกระแสไฟฟ้ าได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนืองจากมีความต ้านทานภายในตํา

6 (th)

ั
อภิธานศพท์
(หน้า 10)

5

ดูรายการอภิธานศัพท์ทมี
ี ประโยชน์ได ้จากด ้านล่างนี อภิธานศัพท์เหล่านีพบได ้บ่อยๆ ในแคตตาล็อก ข ้อกําหนดรายละเอียด
คูม
่ อ
ื และเอกสารประกอบอืนๆ ของผู ้ผลิต

5.1

ั ทเกี
คําศพท์
ี ยวก ับขนาด (หน้า 10)
ตาราง 1-2 คําศัพท์ทเกี
ี ยวกับขนาด
คําศัพท์

ความหมาย

1

ความยาวโดยรวม

ความยาวโดยรวมของรถฟอร์กลิฟต์ในสภาพทีไม่มน
ี ํ าหนักบรรทุกมาตรฐาน

2

ความยาวโดยรวมเมือไม่มงี า

ความยาวโดยรวมของรถฟอร์กลิฟต์โดยไม่รวมงาและอุปกรณ์ประกอบ

3

ความยาวถึงหน ้างา

ระยะห่างจากปลายด ้านหลังของรถฟอร์กลิฟต์ถงึ หน ้างาด ้านหน ้าแนวตังในสภาวะทีไม่มน
ี ํ าหนัก
บรรทุกมาตรฐาน

4

ความสูงโดยรวม

ี ํ าหนักบรรทุกมาตรฐาน โดยทีเสายก
ความสูงจนถึงส่วนปลายสุดของรถฟอร์กลิฟต์ในสภาวะไม่มน
อยูใ่ นแนวตังและงาอยูใ่ นตําแหน่งตําทีสุด ความสูงของเสายกหรือความสูงของโครงป้ องกันศีรษะ
อาจรวมเป็ นความสูงโดยรวมได ้ แต่ทงนี
ั ต ้องพิจารณาจากข ้อกําหนดเฉพาะของรถฟอร์กลิฟต์

5

ความสูงเสายก

ี ํ าหนักบรรทุกมาตรฐาน โดยทีเสายกอยูใ่ น
ความสูงจนถึงส่วนปลายสุดของเสายกในสภาวะไม่มน
แนวตังและงาอยูใ่ นตําแหน่งตําทีสุด

6

ความสูงโครงป้ องกันศีรษะ

ี ํ าหนักบรรทุกมาตรฐาน
ความสูงจากพืนดินถึงส่วนปลายสุดของโครงป้ องกันศีรษะในสภาวะทีไม่มน

7

ระยะห่างจากพืน

ความสูง ณ ตําแหน่งทีมีระยะห่างจากพืนน ้อยทีสุดขณะทีเคลือนทีในสภาวะทีไม่มน
ี ํ าหนักบรรทุก
มาตรฐาน โดยไม่รวมพืนทีรอบๆ ล ้อรถ

8

องศาการเอียงของเสายก

องศาสูงสุดทีสามารถเอียงเสายกไปด ้านหน ้า/ด ้านหลังจากตําแหน่งแนวตังได ้ในสภาวะทีไม่มน
ี ํา
หนักบรรทุกมาตรฐาน

9

ความสูงการยกสูงสุด

ความสูงจากระดับพืนดินจนถึงพืนผิวส่วนบนของส่วนทีเป็ นแนวนอนของงาเมือยกงาขึนสูงสุดใน
สภาวะทีมีนําหนักบรรทุกมาตรฐาน

10 ระยะยกงาโดยไม่ยกเสา

ความสูงจากระดับพืนดินจนถึงพืนผิวส่วนบนของส่วนทีเป็ นแนวนอนของงาเมือยกงาจากตําแหน่ง
ตําสุดจนถึงตําแหน่งสูงสุดโดยไม่เปลียนความสูงของเสายก ขณะทีเสายกอยูใ่ นแนวตังในสภาวะ
ทีไม่มน
ี ํ าหนักบรรทุกมาตรฐาน

11 ความยาวงา

ความยาวจากหน ้าด ้านหน ้าของส่วนทีเป็ นแนวตังของงาจนถึงปลายงา (ดูตาราง 1-4)

12 ความหนางา

โดยปกติความหนางามักกําหนดตามประเภทของนํ าหนักบรรทุกสูงสุด

13 ความยาวระยะยืด

ระยะห่างสูงสุดทีงาหรือเสายกขยับไปมาหรือจากด ้านหนึงไปอีกด ้านหนึงโดยทีงาอยูใ่ นแนวนอน

14 ระยะยืนด ้านหน ้า

ระยะห่างจากจุดกึงกลางของเพลาหน ้าจนถึงหน ้าด ้านหน ้าของส่วนทีเป็ นแนวตังของงา

15 ระยะยืนด ้านหลัง

ระยะห่างจากจุดกึงกลางของเพลาท ้ายจนถึงปลายด ้านหลังของรถฟอร์กลิฟต์

16 จุดศูนย์ถว่ ง

ระยะห่างจากจุดศูนย์ถว่ งของนํ าหนักบรรทุกบนงา จนถึงหน ้าด ้านหน ้าของส่วนทีเป็ นแนวตังของงา

17 จุดศูนย์ถว่ งมาตรฐาน

ค่าจุดศูนย์ถว่ งทีแสดงใน JIS D6001-1 (ดู รูปภาพ 1-2 และ ตาราง 1-3)

18 ฐานล ้อ

ระยะห่างระหว่างจุดกึงกลางของเพลาหน ้าและเพลาท ้าย

19 ระยะห่างงา

ระยะห่างทีปรับได ้สูงสุดและตําสุดระหว่างขอบด ้านนอกของงาซ ้ายและงาขวา

20 รัศมีการเลียวตําสุด

รัศมีของเส ้นทางทีส่วนด ้านนอกสุดของตัวถังเคลือนทีเมือเคลือนทีไปข ้างหน ้าด ้วยความเร็วตําสุด
และเลียวด ้วยองศาสูงสุดในสภาวะทีไม่มน
ี ํ าหนักบรรทุกมาตรฐาน

21

ความกว ้างทางเดินระหว่างชันขัน
ตํา

ความกว ้างขันตําในทางทฤษฎีของทางเดินมุมขวาทีรถฟอร์กลิฟต์สามารถเคลือนผ่านได ้ โดยงา
ของรถกางออกกว ้างทีสุดในสภาวะทีไม่มน
ี ํ าหนักมาตรฐาน หรือรถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี นําหนักบรรทุก
บนงา

ช่องการเดินรถมุมขวา

ี ้รถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี นําหนักบรรทุกเฉพาะเลียว 90
ความกว ้างช่องการเดินขันตําในทางทฤษฎีทให
องศาได ้บนช่องทางเดินทีเป็ นเส ้นตรง

7 (th)

A:

นํ าหนักบรรทุกสูงสุด

H:

ความยาวโดยรวม

N:

ระยะห่างงา (ด ้านนอก)

B:

จุดศูนย์ถว่ งมาตรฐาน

I:

ความกว ้างโดยรวม

O: ความกว ้างงา

C:

ความสูงการยกสูงสุด

J1:

ความสูงโดยรวม (โดยลดเสายกลง)

P:

ความหนางา

D1: องศาการเอียงของเสายก
(ไปด ้านหน ้า)

J2:

ความสูงโดยรวม (โดยยกเสายกขึน)

S:

ความสูงพนักพิง

D2: องศาการเอียงของเสายก
(ไปด ้านหลัง)

K:

ฐานล ้อ

U:

ระยะยืนด ้านหลัง

E:

ระยะยกงาโดยไม่ยกเสา

L1: ดอกยางล ้อหน ้า

V: ระยะยืนด ้านหน ้า

F:

รัศมีการเลียวตําสุด

L2: ดอกยางล ้อหลัง

X: ระยะห่างจากพืน

G:

ความกว ้างทางเดินระหว่างชันขันตํา

M: ความยาวงา

Y:

ความสูงโครงป้ องกันศีรษะ

รูปภาพ 1-1 ข ้อกําหนดเฉพาะของรถฟอร์กลิฟต์ (แบบถ่วงนํ าหนัก)

8 (th)

ความยาวงา

ความหนางา
สูงสุด
จุดศูนย์ถว่ ง

รูปภาพ 1-2 จุดศูนย์ถว่ งและความยาวงา
ตาราง 1-3 จุดศูนย์ถว่ งมาตรฐาน
จุดศูนย์ถว่ งมาตรฐาน D (มม.)

นํ าหนักบรรทุกทีกําหนด Q (กก.)

<1000

400

500

○

○

600

○

1000 - 4999

900

1200a)

○

5000 - 9999

○

○

10000 - 19999

○

○

○

○

○

20000 - 24999
>25000
a):

○

อาจเป็ น 1220 หรือ 1250

ตาราง 1-4 ความยาวงา
นํ าหนักบรรทุกทีกําหนด (สูงสุด)

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

5

10

30

40

40

50

55

60

65

80

90

770

○

○

(850)

○

○

○

920

○

○

○

○

○

1,070

○

○

○

○

○

○

○

1,220

○

○

○

○

○

○

○

○

1,370

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1,970

○

○

○

2,120

○

○

○

2,270

○

○

2,420

○

○

(t)
ความหนางามาตรฐาน (มม.)

ความยาวงา (มม.)

(ค่าสูงสุด)

1,520
1,670
1,820

ความยาวงา: ความยาวจากหน ้าด ้านหน ้าของส่วนทีเป็ นแนวตังของงาจนถึงปลายงา

9 (th)

องศาการเอียง
ของเสายก
ความสูงการยก
สูงสุด

รูปภาพ 1-3 องศาการเอียงของเสายกและความสูงการยกสูงสุด

5.2

ั ทเกี
ิ ธิภาพ และสถานะ (หน้า 14)
คําศพท์
ี ยวข้องก ับนําหน ักบรรทุก ประสท
ตาราง 1-5 อภิธานศัพท์ทเกี
ี ยวข ้องกับนํ าหนักบรรทุก ประสิทธิภาพ และสถานะ
คําศัพท์

ความหมาย
ี กลไกระยะ
นํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีวางไว ้ ณ จุดศูนย์ถว่ งมาตรฐาน*1 สําหรับรถฟอร์กลิฟต์ทมี
ยืด เสายกทีกลับมาอยูใ่ นตําแหน่งเดิมอย่างสมบูรณ์ เสายกทีอยูใ่ นแนวตัง งาทีอยูใ่ นแนว
่ งู จากพืน 300 มม.*2
นอน และส่วนบนของงาอยูส
่ น
*1: สําหรับรถกึงพ่วงนัน จะอยูใ่ นสภาวะมีนําหนักบรรทุก โดยนํ าหนักบรรทุกวางอยูบ

สภาวะบรรทุกมาตรฐาน

แพลตฟอร์มรับนํ าหนัก และด ้านบนของงาอยูใ่ นแนวเดียวกับความสูงของแพลตฟอร์ม
(และสําหรับรถประเภทกระเช ้า รถกระเช ้าจะถูกยึดออก)
*2: สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบขายืน ทีไม่สามารถลดส่วนบนสุดห่างจากพืน 300 มม. ได ้
จะอยูใ่ นสภาวะมีนําหนักบรรทุก โดยด ้านล่างสุดของงาอยูส
่ งู กว่าด ้านบนสุดของขายืนรวม
150 มม.

นํ าหนักทีอนุญาต

นํ าหนักบรรทุกเฉพาะทีสามารถวางไว ้ ณ จุดศูนย์ถว่ งทีแน่นอน (ดูท ี รูปภาพ 1-4)
แผนภาพทีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดศูนย์ถว่ งและนํ าหนักทีอนุญาต (รหัสเชิง

แผนภาพนํ าหนักทีอนุญาต

โครงสร ้างจะจําลองว่าต ้องวางแผนภาพไว ้ในจุดทีผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์มองเห็นได ้ง่าย)
(ดูท ี รูปภาพ 1-5)
นํ าหนักบรรทุกทีอนุญาตทีสามารถวางไว ้ ณ จุดศูนย์ถว่ งมาตรฐาน*
* ตามมาตราที 20 ข ้อที 11 ของข ้อกําหนดการบังคับใช ้กฎหมายความปลอดภัยเชิง

นํ าหนักบรรทุกสูงสุด

อุตสาหกรรมและสุขภาพ คํานีหมายถึงนํ าหนักบรรทุกสูงสุดทีสามารถนํ ามาวางไว ้ ณ
จุดศูนย์ถว่ งมาตรฐาน โดยอิงกับโครงสร ้างและวัสดุของรถฟอร์กลิฟต์ ซึงเทียบเท่ากับนํ า
หนักบรรทุกทีกําหนด

10 (th)

นํ าหนักทีอนุญาตทีสามารถบรรทุกได ้ทีจุดศูนย์ถว่ งมาตรฐานจะเรียก
ว่า “นํ าหนักบรรทุกสูงสุด”

(นํ าหนักทีระบุไว ้)

นํ าหนักบนเส ้นโค ้งของนํ าหนักจะเรียกว่า “นํ าหนักทีอนุญาต”

นํ าหนัก

จุดศูนย์ถว่ ง
มาตรฐาน

(จุดศูนย์ถว่ ง)

รูปภาพ 1-4 นํ าหนักบรรทุกสูงสุดและนํ าหนักทีอนุญาต
รูปภาพแสดงให ้เห็นว่าหากนํ าหนักบรรทุกเคลือนไปด ้านหน ้าเลยจุดศูนย์ถว่ งมาตรฐาน นํ าหนักทีอนุญาตจะลดลง
ความสูงการยกสูงสุดสําหรับเสายก 3,000 และ 4,000 มม.
ความสูงการยกสูงสุดสําหรับเสายก 4,500 มม.

นําหน ักทีอนุญาต (กก.)

ความสูงการยกสูงสุดสําหรับเสายก 5,000 มม.

จุดศูนย์ถว่ ง (มม.)

รูปภาพ 1-5 ตัวอย่างของแผนภาพนํ าหนักทีอนุญาต (เส ้นโค ้งของนํ าหนัก)
รูปภาพด ้านบนแสดงตัวอย่างของแผนภาพนํ าหนักทีอนุญาตของรถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี นําหนักทีกําหนดอยูท
่ ี 2 ตัน
เส ้นโค ้งของนํ าหนักจะแตกต่างกันตามความสูงการยกสูงสุด หากความสูงการยกสูงสุดสูงมากขึน นํ าหนักทีอนุญาตก็จะลด
น ้อยลง (นํ าหนักทีอนุญาตจะเหมือนกันสําหรับเสายกทีมีความสูงการยกสูงสุดไม่เกิน 4,000 มม. แต่นําหนักทีอนุญาตจะลด
น ้อยลงหากความสูงการยกสูงสุดเกิน 4,000 มม. ตามทีแสดงไว ้ในรูปภาพ 1-5)

11 (th)

บทที 2
มอเตอร์
มีการจําแนกประเภทรถฟอร์กลิฟต์ตามแหล่งพลังงานออกเป็ นกลุม
่ ทีขับเคลือนด ้วยเครืองยนต์ (การสันดาปภายใน) และกลุม
่
ทีขับเคลือนด ้วยแบตเตอรี (มอเตอร์ไฟฟ้ า)

1
1.1

ั
เครืองยนต์สนดาปภายใน
(หน้า 17)
ั
ภาพรวมของเครืองยนต์สนดาปภายใน
(หน้า 17)

ั ดาปภายในตามประเภทเชือเพลิงออกเป็ นกลุม
มีการจําแนกประเภทเครืองยนต์สน
่ เครืองยนต์ดเี ซล เครืองยนต์เบนซิน
เครืองยนต์ LPG (ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว) และเครืองยนต์ CNG เครืองยนต์แต่ละกลุม
่ มีข ้อดีและข ้อเสียของตัวเอง และมี
ลักษณะการใช ้งานทีแตกต่างกัน โดยปกติรถฟอร์กลิฟต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่จะใช ้เครืองยนต์ดเี ซล ส่วนรถฟอร์กลิฟต์
ทีมีขนาดเล็กลงมามักใช ้เครืองยนต์เบนซิน

เครืองยนต์ดเี ซล
เครืองยนต์ดเี ซลใช ้นํ ามันชนิดเบาเป็ นเชือเพลิง ในเครืองยนต์ดเี ซล อากาศจะถูกอัดภายในกระบอกสูบและทําให ้ร ้อนขึนจนมี
อุณหภูมท
ิ ประมาณ
ี
600 °C ก่อนพ่นเชือเพลิงลงในอากาศอัดภายในกระบอกสูบและจุดระเบิดด ้วยความร ้อน ซึงจะทําให ้เกิด
พลังงานจากการสันดาปทีจะแปลงเป็ นพลังขับเคลือนต่อไป

ิ
เครืองยนต์เบนซน
ในกรณีของเครืองยนต์เบนซินนัน ส่วนผสมระหว่างนํ ามันเบนซินและอากาศจะถูกอัดและจุดระเบิด เพือสร ้างแรงระเบิดทีจะ
แปลงเป็ นพลังขับเคลือนต่อไป

เครืองยนต์ LPG
เครืองยนต์ LPG คือเครืองยนต์เบนซินดัดแปลงทีใช ้ LPG เป็ นเชือเพลิง

เครืองยนต์ CNG
เครืองยนต์ CNG (แก๊สธรรมชาติอด
ั ) ใช ้แก๊สธรรมชาติอด
ั เป็ นเชือเพลิงและแปลงพลังงานความร ้อนทีได ้จากการสันดาปของ
แก๊สมาเป็ นพลังงานขับเคลือน แทบจะไม่มค
ี วันดําปล่อยออกมาจากเครืองยนต์

12 (th)

ิ
ข้อแตกต่างระหว่างเครืองยนต์ดเี ซลและเครืองยนต์เบนซน
เครืองยนต์ดเี ซลมีคณ
ุ สมบัตต
ิ อ
่ ไปนีเมือเทียบกับเครืองยนต์เบนซิน:
●

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงานตํากว่า

●

การชํารุดน ้อยกว่า

●

พลังงานมากกว่า (แรงในการเลียว/แรงบิด)

ตาราง 2-1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัตต
ิ า่ งๆ ของเครืองยนต์ดเี ซลและเครืองยนต์เบนซิน
ตาราง 2-1 ข ้อเปรียบเทียบระหว่างเครืองยนต์ดเี ซลและเครืองยนต์เบนซิน
เครืองยนต์ดเี ซล

เครืองยนต์เบนซิน

ประเภทเชือเพลิง

นํ ามันชนิดเบา

เบนซิน

ประเภทการจุดระเบิด

จุดระเบิดด ้วยความร ้อนของอากาศอัด

จุดระเบิดด ้วยประกายไฟฟ้ า

มวลต่อเอาต์พต
ุ

หนัก

เบา

ุ
ค่าใช ้จ่ายต่อเอาต์พต

สูง

ตํา

ประสิทธิภาพเชิงความร ้อน

ดี (30 - 40%)

ไม่ด ี (20 - 28%)

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

ตํา

สูง

ความปลอดภัยจากอัคคีภย
ั

สูง

ตํา

เสียงรบกวน/การสันสะเทือน

สูง

ตํา

การสตาร์ทเครืองติดในฤดูหนาว

ไม่คอ
่ ยดี

ดี

13 (th)

2
2.1

มอเตอร์ไฟฟ้า (หน้า 30)
บทบาทของมอเตอร์ไฟฟ้า (หน้า 30)

รถฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยแบตเตอรีจะได ้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้ าทีใช ้ไฟฟ้ ากระแสตรงจากแบตเตอรี รถฟอร์กลิฟต์
ขับเคลือนด ้วยเครืองยนต์ใช ้เครืองยนต์เดียวๆ เพือป้ อนพลังงานให ้กับปั มไฮดรอลิกสําหรับระบบการทํางาน/ระบบล ้อ และ
ระบบบังคับเลียว แต่รถฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยแบตเตอรีจะใช ้มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง/กระแสสลับ 3 ตัวต่อไปนี

มอเตอร์ปัม

มอเตอร์ชด
ุ ขับ

1. เสายก

9.

2. กระบอกสูบยก

10. ปั มไฮดรอลิกสําหรับการบรรทุก/การวาง

3. กระบอกสูบปรับเอียง

11. มอเตอร์ไฟฟ้ าสําหรับการบังคับเลียว

4. งา

12. ปั มไฮดรอลิกสําหรับการบังคับเลียว

มอเตอร์พวงมาลัยเพาเวอร์

มอเตอร์ไฟฟ้ าสําหรับการบรรทุก/การวาง

5. เฟื องเพลาท ้าย

13. กระบอกสูบไฮดรอลิกสําหรับการบังคับเลียว

6. เกียร์ทดรอบ

14. นํ าหนักถ่วง

7. มอเตอร์ไฟฟ้ าสําหรับการเคลือนที

15. แบตเตอรี

8. เพลาท ้าย

รูปภาพ 2-1 ส่วนประกอบของรถฟอร์กลิฟต์แบบถ่วงนํ าหนักขับเคลือนด ้วยแบตเตอรี

14 (th)

ํ ค ัญทีควรจดจําเมือใชแ
้ บตเตอรี
เรืองสา
●

สารอิเล็กโทรไลท์ในแบตเตอรีประกอบด ้วยกรดซัลฟูลก
ิ ทีใช ้นํ าเพือทําให ้เจือจาง ระวังอย่าให ้สารนีกระเด็นโดนมือหรือ
เสือผ ้า หากสารอิเล็กโทรไลท์โดนมือหรือเสือผ ้า ให ้ล ้างออกทันทีด ้วยนํ าสะอาด

●

ชาร์จแบตเตอรีเมือความถ่วงจําเพาะของสารอิเล็กโทรไลท์ลดลงที 1.20

●

ห ้ามใช ้ประแจหรือวัตถุทเป็
ี นโลหะอืนๆ ทําการลัดวงจรแบตเตอรี

●

ตรวจสอบขัวแบตเตอรีว่าแน่นดีแล ้วและไม่มรี อ
่ งรอยกัดกร่อนเพือป้ องกันไม่ให ้จุดเชือมยึดหลวม

●

ั
ต ้องต่อสายขัวลบ (-) เป็ นอันดับสุดท ้าย
เมือถอดขัวแบตเตอรี ต ้องถอดสายขัวลบ (-) ก่อนทุกครัง เมือใส่ขวแบตเตอรี

●

ห ้ามคายประจุในแบตเตอรีออกมากจนเกินไป

●

เมือสารอิเล็กโทรไลท์เหลือน ้อย (สารนีจะลดลงเมือเวลาผ่านไป) ให ้เติมนํ ากลันลงไปจนถึงขีดทีกําหนด

●

ด ้านบนแบตเตอรีต ้องสะอาดอยูเ่ สมอ (ฝุ่ นจะทําให ้แบตเตอรีคายประจุด ้วยตัวเองได ้)

●

เก็บแบตเตอรีให ้ห่างจากไฟ

2.2

เครืองชาร์จแบตเตอรี (หน้า 33)

เมือแบตเตอรีแบบตะกัวคายประจุอย่างต่อเนือง ความเข ้มข ้นของตะกัว ซัลเฟตในสารอิเล็กโทรไลท์จะค่อยๆ เพิมขึน
แทรกแซงการทําปฏิกริยาทางเคมี และป้ องกันการคายประจุในท ้ายทีสุด เมือคายประจุไปได ้ระดับหนึงแล ้ว จําเป็ นต ้องใช ้
เครืองชาร์จเพือชาร์จแบตเตอรี เครืองชาร์จแบตเตอรีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได ้แก่ แบบออนบอร์ดและแบบประจําที (ทีจะ
วางไว ้แยกต่างหากโดยไม่ยด
ึ ไว ้บนตัวรถฟอร์กลิฟต์)
หากจะชาร์จรถฟอร์กลิฟต์ด ้วยเครืองชาร์จแบตเตอรีแบบออนบอร์ด จําเป็ นต ้องเคลือนย ้ายรถฟอร์กลิฟต์ไปยังจุดทีมีแหล่งจ่าย
ไฟกระแสสลับและต่อแหล่งจ่ายไฟนีเข ้ากับเครืองชาร์จแบตเตอรีแบบออนบอร์ดโดยตรง

ไฟฟ้ า

สายชาร์จ

รูปภาพ 2-2 การชาร์จด ้วยเครืองชาร์จแบตเตอรีออนบอร์ด

15 (th)

หากจะชาร์จรถฟอร์กลิฟต์ด ้วยเครืองชาร์จแบตเตอรีแบบประจําที จําเป็ นต ้องเคลือนย ้ายรถฟอร์กลิฟต์ไปยังจุดทีวางเครือง
ชาร์จไว ้ และใช ้เครืองชาร์จแบตเตอรีเพือต่อแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงเข ้ากับรถฟอร์กลิฟต์

ปลักแบตเตอรี
ไฟฟ้ า

สายชาร์จ

ปลักสายไฟเอาต์พต
ุ
สายไฟเอาต์พต
ุ

เครืองชาร์จแบตเตอรีแบบประจําที

รูปภาพ 2-3 การชาร์จด ้วยเครืองชาร์จแบตเตอรีแบบประจําที

16 (th)

2.3

ประเภทของการชาร์จ (หน้า 34)

การชาร์จแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังต่อไปนี

ชาร์จอ ัตโนม ัติ
ชาร์จอัตโนมัตจิ ะหมายถึง การชาร์จเมือสินสุดวันทํางานแต่ละวัน เวลาทีใช ้ชาร์จแตกต่างกันตามสถานะการคายประจุและความ
จุของแบตเตอรี

ชาร์จแบบอิควอไลซงิ
ํ
การชาร์จอัตโนมัตซ
ิ าไปซํ
ามาเป็ นระยะเวลาหนึงจะมีผลต่อความถ่วงจําเพาะของนํ ายาอิเล็กโทรไลท์ในเซลล์แบตเตอรีแต่ละ
เซลล์ ทําให ้ความถ่วงจําเพาะไม่สมําเสมอ การชาร์จแบบอิควอไลซิงจะปรับความถ่วงจําเพาะเหล่านีให ้เท่ากัน หากเปิ ดใช ้การ
ชาร์จอัตโนมัตวิ นไปวนมา จะมีการสลับไปทีการชาร์จแบบอิควอไลซิงโดยอัตโนมัต ิ

ชาร์จเสริม
ชาร์จเสริมคือการชาร์จในช่วงทีว่าง เช่น พักรับประทานอาหารกลางวัน เมือการชาร์จหนึงครังก่อนเริมทํางานไม่น่าจะเพียงพอ
สําหรับการทํางานตลอดทังวัน

2.4

ั
เรืองทีควรสงเกตเมื
อชาร์จแบตเตอรี (หน้า 34)

แบตเตอรีทีกําลังชาร์จจะผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจน และเสียงทีจะเกิดการระเบิดได ้ ดังนัน จึงควรทําการชาร์จให ้
ห่างจากเปลวไฟ และควรมีระบบระบายอากาศทีดีพอในขณะทีทํางานภายในอาคาร

17 (th)

บทที 3
การทํางานของระบบข ับเคลือน
รถฟอร์กลิฟต์มก
ี ารเลียวล ้อหลัง ซึงแตกต่างจากรถยนต์ปกติทวไป
ั
เพือช่วยให ้สะดวกในการขับเคลือนภายในช่องทางเดินใน
โกดังสินค ้าและพืนทีแคบๆ
เนือหาส่วนนีจะพูดถึงการทํางานของรถฟอร์กลิฟต์มาตรฐาน การทํางานอาจแตกต่างกันไปตามผู ้ผลิตรถฟอร์กลิฟต์และรุน
่ ของ
รถฟอร์กลิฟต์ ดังนันจึงต ้องอ่านคูม
่ อ
ื การใช ้งานของรถแต่ละรุน
่ ให ้ละเอียดก่อนใช ้งานรถฟอร์กลิฟต์

1

รถฟอร์กลิฟต์ทข
ี ับเคลือนด้วยเครืองยนต์ (หน้า 57)

รถฟอร์กลิฟต์ทขั
ี บเคลือนด ้วยเครืองยนต์จะมีคณ
ุ ลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี
●

ี ตาร์ทเครืองทีแตกต่างกัน
รถเครืองยนต์ดเี ซลและเครืองยนต์เบนซินมีวธิ ส

●

ลักษณะการทํางานของแป้ นเบรกแตกต่างกันเล็กน ้อยระหว่างรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้ทอร์กคอนเวอร์เตอร์และรถฟอร์กลิฟต์
แบบใช ้คลัตช์

●

โดยพืนฐานแล ้ว การทํางานของรถฟอร์กลิฟต์จะเหมือนกับของรถยนต์ แต่มข
ี ้อแตกต่างบางประการ

1.1

ขนตอนการทํ
ั
างานเมือสตาร์ทเครืองยนต์ (ดูรป
ู ภาพ 4-3, 4-4) (หน้า 57)

(1) ตรวจสอบว่าคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลัง คันโยกเลือกความเร็วสูง/ความเร็วตํา (สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้คลัตช์
เท่านัน) และคันโยกควบคุมการทํางานของงาอยูใ่ นตําแหน่งเกียร์วา่ ง
(2) สําหรับเบรกมือแบบกดปุ่ ม ตัวปุ่ มต ้องอยูใ่ นตําแหน่ง “On” สําหรับเบรกมือแบบคันโยก ให ้ดึงคันโยกขึนจนสุดเพือให ้
แน่ใจว่าเบรกมือทํางานอยู่
(3) ใช ้เท ้าซ ้ายเหยียบทีแป้ นเหยียบคันตัดกําลัง (สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้ทอร์กคอนเวอร์เตอร์เท่านัน) หรือแป้ นคลัตช์
(สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้คลัตช์เท่านัน)

18 (th)

(4) สอดกุญแจเข ้าไปในสวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์และบิดกุญแจ
●

เครืองยนต์ดเี ซลทีไม่มต
ี ําแหน่ง “Preheat” บนสวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์
(a) บิดกุญแจมาทีตําแหน่ง “On” เพือเปิ ดไฟควบคุมการอุน
่ เครือง กุญแจต ้องอยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง “On” จนกว่าไฟจะดับลง
(b) หลังจากไฟควบคุมการอุน
่ เครืองดับลงแล ้ว ให ้หมุนสวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์มาทีตําแหน่ง “Start” พร ้อมๆ กับใช ้เท ้า
ขวาแตะทีแป้ นคันเร่งเบาๆ เพือหมุนตัวสตาร์ทและสตาร์ทเครืองยนต์

รูปภาพ 3-1 สวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์ทไม่
ี มต
ี ําแหน่ง Preheat
●

เครืองยนต์ดเี ซลทีมีตําแหน่ง “Preheat” บนสวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์
(a) บิดกุญแจมาทีตําแหน่ง HEAT และค ้างไว ้ทีตําแหน่งนีจนกว่าไฟควบคุมการอุน
่ เครืองจะเปลียนเป็ นสีแดง
่ เครืองเปลียนเป็ นสีแดงแล ้ว ให ้หมุนกุญแจมาทีตําแหน่ง START พร ้อมๆ กับใช ้เท ้าขวา
(b) หลังจากไฟควบคุมการอุน
แตะทีแป้ นคันเร่งเบาๆ เพือหมุนตัวสตาร์ทและสตาร์ทเครืองยนต์

ี ตําแหน่งอุน
่ เครือง
รูปภาพ 3-2 สวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์ทมี
●

เครืองยนต์เบนซิน
(a) หมุนสวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์มาทีตําแหน่ง START พร ้อมๆ กับใช ้เท ้าขวาแตะทีแป้ นคันเร่งเบาๆ เพือหมุนตัวสตาร์ท
และสตาร์ทเครืองยนต์

(5) ปล่อยมือจากกุญแจทันทีทเครื
ี องยนต์สตาร์ทติด กุญแจจะเด ้งกลับด ้วยแรงของสปริงมาอยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง ON โดยอัตโนมัต ิ
หากหมุนกุญแจมาทีตําแหน่ง START ในขณะทีเครืองยนต์กําลังทํางาน จะทําให ้วงแหวนสตาร์ทเตอร์ของเครืองยนต์และ
เฟื องของสตาร์ทเตอร์กระแทกกัน และอาจทําให ้เฟื องเกียร์เสียหายได ้ ห ้ามหมุนกุญแจมาทีตําแหน่ง START ในขณะที
เครืองยนต์กําลังทํางาน
(6) อุน
่ เครืองยนต์ไปเรือยๆ จนเครืองยนต์เดินได ้เรียบ
ห ้ามเร่งเครืองยนต์ด ้วยความเร็วสูงทันทีหลังสตาร์ท

19 (th)

(หมายเหตุ):
●

ห ้ามอุน
่ เครืองยนต์นานเกินไป (ภายใน 30 วินาที)

●

ห ้ามใช ้ตัวสตาร์ทนานเกินไป

●

รอจนถึงเวลาทีกําหนดก่อนสตาร์ทเครืองใหม่

1.

ก ้านเบรกมือ

2.

พวงมาลัย

3.

มิเตอร์แสดงผลรวม

4.

สวิตช์แตร

5.

ไฟเลียว/สวิตช์ไฟ

6.

คันโยกสําหรับยก

7.

คันโยกสําหรับเอียง

8.

แป้ นคลัตช์

9.

แป้ นเบรก

10. สวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์
11. แป้ นคันเร่ง
12. คันโยกเลือกความเร็วสูง/ความเร็วตํา
13. คันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลัง

รูปภาพ 3-3 ห ้องโดยสารของรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้คลัตช์

1.

ก ้านเบรกมือ

2.

คันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลัง

3.

พวงมาลัย

4.

มิเตอร์แสดงผลรวม

5.

สวิตช์แตร

6.

ไฟเลียว/สวิตช์ไฟ

7.

คันโยกสําหรับยก

8.

คันโยกสําหรับเอียง

9.

แป้ นเหยียบคันตัดกําลัง

10. แป้ นเบรก
11. สวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์
12. แป้ นคันเร่ง

รูปภาพ 3-4 ห ้องโดยสารของรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้ทอร์กคอนเวอร์เตอร์

20 (th)

1.2

ขนตอนการดํ
ั
าเนินการสตาร์ทเครืองยนต์ (หน้า 60)

(1) ตามปกติแล ้วเมือขับรถ ให ้ใช ้มือซ ้ายจับและควบคุมปุ่ มบนพวงมาลัย ส่วนมือขวาให ้วางไว ้ทีต ้นขาขวา

รูปภาพ 3-5 การบังคับพวงมาลัยด ้วยมือซ ้าย
(2) ใช ้มือขวาดึงคันโยกสําหรับยกเข ้าหาตัว และยกงาขึนจากพืน 5 - 10 ซม.
(3) ใช ้มือขวาดึงคันโยกสําหรับเอียงเข ้าหาตัวเพือเอียงเสายกไปด ้านหลังจนสุด (ห่างจากพืน 15 - 20 ซม. ณ จุดตําสุดของ
ฐานงา) (ดูรป
ู 4-6)

15 - 20 ซม.

5 - 10 ซม.

เอียงไปข ้างหลัง

รูปภาพ 3-6 การดําเนินการเอียงเสายก

21 (th)

(4) วางเท ้าซ ้ายบนแป้ นเหยียบคันตัดกําลัง (หรือแป้ นคลัตช์) วางเท ้าขวาบนแป้ นเบรก
(5) ใช ้มือขวาเลือนคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังมายังตําแหน่งขับเคลือนทีต ้องการ (F: เดินหน ้าหรือ R: ถอยหลัง) สําหรับ
รถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้คลัตช์ ให ้ดึงคันโยกเปลียนเกียร์มาทีเกียร์หนึง
(6) ตรวจสอบทิศทางการเคลือนทีของรถฟอร์กลิฟต์ และความปลอดภัยของบริเวณรายล ้อม ก่อนกดก ้านเบรกมือลง (หรือกด
ปุ่ มก ้านเบรกมือ) เพือคายเบรกมือ (OFF) ถอนเท ้าออกจากแป้ นเบรก
(7) ใช ้เท ้าขวาค่อยๆ แตะทีแป้ นคันเร่งพร ้อมๆ กับถอนเท ้าซ ้ายออกจากแป้ นคลัตช์เพือทําให ้รถฟอร์กลิฟต์เคลือนตัว
(a) การวางเท ้าบนแป้ นเหยียบคันตัดกําลัง (หรือแป้ นคลัตช์) เพียงครึงหนึงของตําแหน่งคลัตช์จะทําให ้คุณขยับรถฟอร์
กลิฟต์ได ้ ณ ระดับความเร็วทีตํามาก
(b) ห ้ามพักเท ้าไว ้ทีแป้ นเหยียบคันตัดกําลัง (หรือแป้ นคลัตช์) หรือแป้ นเบรกเว ้นแต่เมือจําเป็ น เพราะการพักเท ้าไว ้แบบ
ึ และอายุการใช ้งานสันลง
นีจะทําให ้แผ่นกดคลัตช์สก
(c) จําเป็ นต ้องปรับแรงกดบนแป้ นคันเร่ง โดยให ้ดูวา่ รถฟอร์กลิฟต์เป็ นรถเปล่าหรือบรรทุกนํ าหนัก รถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้
คลัตช์ทมี
ี นําหนักบรรทุกอาจไม่ขยับหากแตะแป้ นคันเร่งเบาเกินไป
(d) เมือสตาร์ทเครืองยนต์ขณะอยูบ
่ นเนิน ให ้ขยับรถฟอร์กลิฟต์โดยค่อยๆ ยกเท ้าออกจากแป้ นคลัตช์ โดยยังกดแป้ นคัน
เร่งไว ้พร ้อมๆ กับคายเบรกมือออก

[รถฟอร์กลิฟต์
้ ล ัตช]์
แบบใชค

[รถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้
ทอร์กคอนเวอร์เตอร์]

22 (th)

1.3

การทํางานของการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว (หน้า 61)

้ อร์กคอนเวอร์เตอร์
รถฟอร์กลิฟต์แบบใชท
สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ เราเปลียนเกียร์พร ้อมๆ กับกดแป้ นคันเร่งไว ้ได ้ด ้วยการเลือนคันโยกเปลียน
เกียร์มาทีตําแหน่งทีต ้องการ

้ อร์กคอน
[รถแบบใชท
เวอร์เตอร์ 1 สปี ด]

้ อร์กคอน
[รถแบบใชท
เวอร์เตอร์ 2 สปี ด]

รูปภาพ 3-7 การทํางานของการเร่งความเร็ว/ลดความเร็วของรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้ทอร์กคอนเวอร์เตอร์

้ ล ัตช ์
รถฟอร์กลิฟต์แบบใชค
(1) แตะทีแป้ นคลัตช์ให ้พอดีกบ
ั ช่วงทีคุณถอนเท ้าออกจากแป้ นคันเร่ง
(2) เลือนคันโยกเปลียนเกียร์เพือเปลียนเกียร์ เมือใช ้คันโยกเปลียนเกียร์ ให ้แตะทีแป้ นคันเร่งพร ้อมๆ กับถอนเท ้าออกจาก
แป้ นคลัตช์

1.4

การทํางานของการสล ับเดินหน้า/ถอยหล ัง (หน้า 61)

หากจะสลับระหว่างเดินหน ้าและถอยหลัง ให ้หยุดรถให ้สนิทก่อน แล ้วจึงเลือนคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังมาที “Forward
(F)” หรือ “Reverse (R)” ต ้องหยุดรถก่อนสลับเดินหน ้าและถอยหลัง

23 (th)

1.5

การทํางานของการบ ังค ับเลียว (หน้า 61)

(1) เมือจะเปลียนเส ้นทางเดินรถภายในช่องทางเดินหรือบนถนน ให ้เปิ ดไฟเลียว (ซ ้าย/ขวา) ทีเหมาะสม ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของบริเวณรอบๆ และหมุนพวงมาลัยเพือเลียว
(2) ใช ้มือซ ้ายจับปุ่ มตรงพวงมาลัย และหมุนพวงมาลัยเพือเลียวในทิศทางทีต ้องการ
รถฟอร์กลิฟต์สว่ นใหญ่มก
ี ารเลียวล ้อหลัง ตาราง 3-1 แสดงความแตกต่างระหว่างรถฟอร์กลิฟต์และรถยนต์เมือทําการ
เลียว (ดูรป
ู ภาพ 4-10)
ตาราง 3-1 ข ้อแตกต่างเมือเลียวตรงมุม
การเลียวเดินหน ้า
รถฟอร์กลิฟต์
รถยนต์

การเลียวถอยหลัง

ิ กับด ้านในของมุม (รัศมีการเลียว
รถต ้องอยูช
่ ด

ิ กับด ้านนอกของมุม (ล ้อหน ้าลําเข ้าไปภายใน
รถต ้องอยูช
่ ด

ของล ้อหน ้านันเล็กขณะทีล ้อหลังเหวียงออกไป)

ทางเดินของล ้อหลัง)

ิ กับด ้านนอกของมุม
รถต ้องอยูช
่ ด

ิ กับด ้านในของมุม
รถต ้องอยูช
่ ด

(3) ต ้องปิ ดไฟเลียวเมือเลียวเสร็จแล ้ว
[ประเด็นทีต้องจดจํา]
●

หากมีคนเดินเท ้าหรือยานพาหนะคันอืนพยายามเลียวก่อนคุณ ให ้หยุดรถไว ้ก่อน

●

เมือเลียวรถ ต ้องระวังไม่ให ้ด ้านนอกของเครืองถ่วงและล ้อรถโดนคนหรือวัตถุ

●

ห ้ามเลียวหักศอกขณะทีรถวิงมาด ้วยความเร็วสูงหรือพยายามเลียวบนทางลาดชัน

●

จะไม่สามารถบังคับเลียวรถพวงมาลัยเพาเวอร์ได ้เมือเครืองยนต์ดบ
ั
ห ้ามดับเครืองยนต์โดยเฉพาะบนทางลาดเพราะจะเกิดอันตรายได ้

[รถยนต์ปกติ]

[รถฟอร์กลิฟต์]

รูปภาพ 3-8 ข ้อแตกต่างเมือเลียวตรงมุม

24 (th)

1.6

ขนตอนการทํ
ั
างานของการเบรก/การหยุด/การจอด (หน้า 62)

้ อร์กคอนเวอร์เตอร์
รถฟอร์กลิฟต์แบบใชท
(1) ถอนเท ้าขวาออกจากแป้ นคันเร่งและแตะทีแป้ นเบรก
(2) ขณะทีเท ้าขวายังอยูบ
่ นแป้ นเบรก ให ้ดึงก ้านเบรกมือขึน (หรือกดปุ่ มเบรกมือ) เพือใช ้เบรกมือ
(3) เลือนคันโยกเปลียนเกียร์มาทีตําแหน่งเกียร์วา่ ง

้ ล ัตช ์
รถฟอร์กลิฟต์แบบใชค
(1) ถอนเท ้าออกจากแป้ นคันเร่งและแตะทีแป้ นเบรก แตะทีแป้ นคลัตช์กอ
่ นรถจะหยุด
(2) ขณะทีเท ้าอยูบ
่ นแป้ นเบรกและแป้ นคลัตช์ ให ้ดึงก ้านเบรกมือขึน (หรือกดปุ่ มเบรกมือ) เพือใช ้เบรกมือ
(3) เลือนคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังมาทีตําแหน่งเกียร์วา่ ง
[ประเด็นทีต้องจดจํา]
●

เมือหยุดรถชัวคราวหรือเมือจอดรถ ให ้จอดบนพืนผิวทีเรียบ นอกเส ้นทางเดินรถปกติ

●

ทําตามมาตรการต่างๆ ต่อไปนีเมือทิงรถไว ้ชัวคราว:
●

เอียงเสายกไปข ้างหน ้า
เอียงไปข ้างหน ้า

รูปภาพ 3-9 การเอียงเสายกไปข ้างหน ้า
●

ลดงาลงจนด ้านล่างสุดของปลายงาแตะพืน

●

ดับเครืองยนต์ หมุนสวิตช์สตาร์ทเครืองไปทีตําแหน่ง “off” และดึงกุญแจออก
(หมายเหตุ):
เมือดับเครืองยนต์แล ้ว ห ้ามคากุญแจไว ้ทีตําแหน่ง “on” การเสียบกุญแจคาไว ้ทีตําแหน่ง “on” จะทําให ้แบตเตอรี
คายประจุ และรถสตาร์ทติดยาก

●

ห ้ามขับรถขึนเนินหรือลงเนินโดยดับเครืองยนต์

●

ห ้ามลากจูงรถพวงมาลัยเพาเวอร์หรือรถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี ระบบหม ้อลมเบรกและเครืองยนต์ยงั ดับอยู่

25 (th)

1.7

การทํางานเมือด ับเครืองยนต์ (หน้า 63)

หากจะดับเครืองยนต์ ให ้หมุนสวิตช์สตาร์ทเครืองไปทีตําแหน่ง “off”
[ประเด็นทีต้องจดจํา]
●

ห ้ามดับเครืองยนต์ทน
ั ทีหลังจากทํางานเสร็จ ปล่อยให ้เครืองยนต์เดินทีรอบเดินเบาอย่างน ้อย 30 วินาที ก่อนดับเครือง
หลังจากเครืองเย็นลงแล ้ว

1.8
●

ั
เรืองทีควรสงเกตเมื
อข ับรถ/ทํางาน (หน้า 64)

ห ้ามดับเครืองยนต์เมือขับหรือทํางานด ้วยรถฟอร์กลิฟต์
(a) การดับเครืองยนต์จะทําให ้ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์และระบบหม ้อลมเบรกไม่ทํางาน เป็ นสาเหตุให ้ทํางานได ้ยาก
มากและเป็ นอันตรายมาก
(b) หากเครืองยนต์เกิดดับขณะไต่ขนเนิ
ึ น ให ้ทําตามขันตอนต่อไปนีเพือหยุดรถทันที

●

●

กดแป้ นเบรกจนสุดเพือหยุดรถ

●

กดปุ่ มเบรกมือเพือใช ้เบรกมือ

ั ในการมองเห็นด ้านหน ้าของรถฟอร์กลิฟต์ถก
หากทัศนวิสย
ู บดบังด ้วยนํ าหนักบรรทุกขนาดใหญ่ ให ้ใช ้การขับเคลือน
แบบถอยหลัง

รูปภาพ 3-10 การขนย ้ายนํ าหนักบรรทุกขนาดใหญ่ด ้วยการขับถอยหลัง

26 (th)

2

ฟอร์กลิฟต์แบบถ่วงนําหน ักข ับเคลือนด้วยแบตเตอรี (หน้า 65)

1. ก ้านเบรกมือ

6. คันโยกสําหรับเอียง

2. พวงมาลัย

7. สวิตช์ไฟ

3. สวิตช์แตร

8. แป้ นเบรก

4. คันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลัง

9. แป้ นคันเร่ง

5. คันโยกสําหรับยก

รูปภาพ 3-11 ห ้องโดยสารของฟอร์กลิฟต์แบบถ่วงนํ าหนักขับเคลือนด ้วยแบตเตอรี

2.1

ขนตอนการดํ
ั
าเนินการสตาร์ทเครืองยนต์ (หน้า 65)

(1) หากปลดขัวต่อแบตเตอรีไว ้ ให ้เสียบกลับเข ้าไปใหม่
(2) เลือนคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังมาทีตําแหน่งเกียร์วา่ ง และดึงก ้านเบรกมือขึนจนสุด (หรือกดปุ่ มเบรกมือ)
(3) ถอนเท ้าออกจากแป้ นคันเร่ง ใส่กญ
ุ แจในสวิตช์สตาร์ทเครือง แล ้วบิดมาทีตําแหน่ง ON ซึงจะทําให ้ไฟติดสว่าง และรถฟ
อร์กลิฟต์พร ้อมสําหรับการทํางาน
ห ้ามขับรถออกไปในทันทีหลังจากไฟติดสว่าง อันดับแรก ให ้ตรวจสอบโวลท์มเิ ตอร์วา่ แสดงค่าปกติหรือไม่

27 (th)

2.2

ขนตอนการดํ
ั
าเนินการสตาร์ทเครืองยนต์ และการเร่งความเร็ว/การลด
ความเร็ว (หน้า 65)

(1) เลือนคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังไปยังทิศทางทีต ้องการ และแตะทีแป้ นคันเร่งเพือให ้รถฟอร์กลิฟต์ขยับ
แม ้จะกดแป้ นคันเร่งลงไปจนสุดในตอนทีสตาร์ทเครือง มอเตอร์ขบ
ั เคลือนก็ยงั จะค่อยๆ เริมความเร็วในการหมุนเพือให ้รถ
ฟอร์กลิฟต์เคลือนตัวได ้อย่างนุ่มนวล
(2) ปรับระดับความเร็วในการเคลือนทีได ้ด ้วยการปรับนํ าหนักทีวางลงแป้ นคันเร่ง

2.3

การทํางานของการสล ับเดินหน้า/ถอยหล ัง (หน้า 66)

เมือสลับคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังจากเดินหน ้าเป็ นถอยหลัง หรือจากถอยหลังเป็ นเดินหน ้า ทิศทางการเดินรถก็จะ
เปลียนไป รถฟอร์กลิฟต์นไม่
ี เหมือนกับรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้เครืองยนต์ เพราะไม่จําเป็ นต ้องสลับหลังจากหยุดรถแล ้ว
[การทํางานของปลกกิ
ั ง]
สําหรับฟอร์กลิฟต์แบบขับเคลือนด ้วยแบตเตอรี เมือขยับคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังในทิศทางทีตรงกันข ้ามกับทิศทาง
การเดินของรถพร ้อมๆ กับทียังกดแป้ นคันเร่งไว ้ ระบบเบรกการหมุนถอยหลังจะนํ ามาใช ้กับมอเตอร์ขบ
ั เคลือน และรถจะ
ลดความเร็วลง ลักษณะนีเรียกกว่าการทํางานของปลักกิง รถจะหยุดได ้สนิทเมือใช ้ระบบเบรกการหมุนถอยหลังเพือลด
ความเร็วลง และสามารถตังคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังมาไว ้ทีตําแหน่งเกียร์วา่ งแค่ในช่วงก่อนหน ้ารถหยุดเท่านัน
หากรถหยุดเพราะระบบเบรกการหมุนถอยหลัง ปล่อยให ้คันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังอยูใ่ นตําแหน่งทีอยู่ ณ ตอนนัน
และกดแป้ นคันเร่งต่อเนือง สิงทีได ้คือรถจะเคลือนตัวในทิศทางตรงกันข ้าม
แรงของการเบรกถอยหลังจะเปลียนแปลงได ้ด ้วยการปรับนํ าหนักทีกดบนแป้ นคันเร่ง
(ยิงคุณลงนํ าหนักมากขึนเท่าไร แรงเบรกทีใช ้ก็มากขึนเท่านัน) เมือรถฟอร์กลิฟต์บรรทุกนํ าหนัก ให ้ระวังเรืองการลงนํ าหนักบน
แป้ นคันเร่ง

2.4

ั
เรืองทีควรสงเกตเมื
อบ ังค ับพวงมาล ัย เบรก หยุดรถและจอดรถ (หน้า 66)

ขันตอนและเรืองทีควรสังเกตสําหรับการบังคับพวงมาลัย การเบรก การหยุดรถและการจอดรถจะเหมือนกันสําหรับรถฟอร์
กลิฟต์ทประเภทเครื
ี
องยนต์เป็ นแบบใช ้ทอร์กคอนเวอร์เตอร์
ื 1 เดือนหรือนานกว่านัน)
ให ้ตัดการเชือมต่อขัวต่อแบตเตอรีเมือไม่ได ้ใช ้รถติดต่อกันเป็ นเวลานาน (โดยปกติคอ

2.5

ขนตอนการดํ
ั
าเนินการด ับเครืองยนต์ (หน้า 66)

ใช ้เบรกมือ ก่อนปรับคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังมาทีตําแหน่งเกียร์วา่ ง แล ้วลดงาลงมาไว ้ทีความสูงระดับตําสุด บิดกุญแจ
มาทีตําแหน่ง “off” แล ้วดึงกุญแจออก

28 (th)

3
3.1

ฟอร์กลิฟต์แบบขายืน (หน้า 67)
ขนตอนการดํ
ั
าเนินการสตาร์ทเครืองยนต์ (หน้า 67)

(1) หากปลดขัวต่อแบตเตอรีไว ้ ให ้เสียบกลับเข ้าไปใหม่
(2) เมือตรวจสอบแล ้วว่า ทังคันโยกสําหรับเร่งเครืองและคันโยกควบคุมการทํางานอยูใ่ นตําแหน่งเกียร์วา่ ง ให ้เสียบกุญแจใน
สวิตช์สตาร์ทเครือง และบิดกุญแจมาทีตําแหน่ง ON เพือให ้การเตรียมการทํางานเสร็จสมบูรณ์

1.

สวิตช์สตาร์ทเครืองยนต์

11. แป้ นเบรก

2.

สวิตช์ไฟ

12. สวิตช์ไฟเลียว

3.

ั
แผงมิเตอร์ (จอแสดงผลความจุแบตเตอรี มิเตอร์ชวโมง
การทํางาน จอแสดงผลรหัสการทํางานผิดปกติ จอแส
ดงผลโหมดการปรับตัง)

13. แป้ นล็อกแบตเตอรี

4.

ปุ่ มตัดไฟฟ้ าฉุกเฉิน

14. ราวมือจับ

5.

คันโยกสําหรับยก

15. เกจวัดระดับนํ ามันไฮดรอลิก

6.

คันโยกสําหรับเอียง

16. ประตูรถด ้านหลัง

7.

คันโยกสําหรับขายืน

17. ทีใส่เอกสาร

8.

ปุ่ มแตร

18. ส่วนหนุนสะโพก

9.

คันโยกสําหรับเร่งเครือง

19. แผงชาร์จไฟ

10. พวงมาลัย

20. แผ่นพืน (แผ่นอินเตอร์ล็อค)
21. ปลักแบตเตอรี

รูปภาพ 3-12 ห ้องโดยสารของรถฟอร์กลิฟต์แบบขายืนแนวตังตรง

29 (th)

3.2

ขนตอนการดํ
ั
าเนินการสตาร์ทเครืองยนต์ และการเร่งความเร็ว/การลด
ความเร็ว (หน้า 67)

(1) แตะทีแป้ นเบรกเพือใช ้เบรก
(2) เอียงคันโยกสําหรับเร่งเครือง (ซึงใช ้เป็ นคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังด ้วย) มายังตําแหน่งทีต ้องการเพือขยับฟอร์
กลิฟต์ให ้เลือนไปยังทิศทางนัน
(3) ควบคุมความเร็วในการเคลือนทีได ้ด ้วยการปรับการเอียงของคันโยกสําหรับเร่งเครือง

3.3

การทํางานของการสล ับเดินหน้า/ถอยหล ัง (หน้า 68)

หากจะสลับระหว่างการเดินหน ้าและถอยหลัง ให ้เอียงคันโยกสําหรับเร่งเครือง (คันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลัง) ในทิศทาง
ตรงกันข ้าม
[การทํางานของปลกกิ
ั ง]
หากต ้องการทําปลักกิง ให ้เลือนคันโยกสําหรับเร่งเครือง (คันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลัง) ในทิศทางตรงกันข ้ามกับทิศทาง
การเคลือนทีขณะทีรถฟอร์กลิฟต์เคลือนที

3.4

การทํางานของการบ ังค ับเลียว/การเบรก/การหยุด/การจอด (หน้า 68)

(1) วางเท ้าบนแป้ นเบรกเพือใช ้เบรกและหยุดรถ
(2) ให ้ตัดการเชือมต่อขัวต่อแบตเตอรีเมือไม่ได ้ใช ้รถติดต่อกันเป็ นเวลานาน (โดยปกติคอ
ื 1 เดือนหรือนานกว่านัน)
ี ้
(3) ขันตอนการดําเนินการและเรืองทีควรสังเกตทีนอกเหนือจากทีระบุไว ้ข ้างต ้นจะเหมือนกันกับของรถฟอร์กลิฟต์ทใช
เครืองยนต์ประเภททอร์กคอนเวอร์เตอร์

3.5

ั
เรืองทีควรสงเกตเมื
อใชร้ ถฟอร์กลิฟต์แบบขายืน (หน้า 68)

●

เอียงเสายกและงาไปข ้างหลังเมือบรรทุกสินค ้า

●

รถฟอร์กลิฟต์แบบขายืนจะเลียวได ้ในรัศมีทแคบเนื
ี
องจากมุมการเลียวของยางทีใหญ่ แต่ถ ้าเลียวรถทีขับมาด ้วยความเร็ว
สูง รถก็จะพลิกควําและสินค ้าอาจหล่นลงมาได ้ จึงควรลดความเร็วให ้พอก่อนแล ้วค่อยๆ เลียว

●

่ อกรถอาจทําให ้คุณชนหรือกระแทกเข ้ากับสิงกีดขวาง จึงควรขับรถในท่าที
การขับรถในขณะทีเท ้าหรือร่างกายส่วนบนอยูน
เหมาะสมอยูต
่ ลอดเวลา

●

เมือปรับแก ้ไขสินค ้าบนรถ ต ้องหมุนสวิตช์สตาร์ทเครืองมาทีตําแหน่ง OFF และลงจากรถเพราะอาจเกิดอันตรายทีร่างกาย
ของคุณอาจเผลอไปโดนคันโยกควบคุมการทํางาน และเสายกอาจเริมขยับ ทําให ้มือ เท ้าหรือร่างกายของคุณถูกหนีบได ้

●

หลีกเลียงการขับรถบนพืนถนนทีเปี ยก พืนทีลืน หรือพืนดินทีหยาบเพราะจะทําให ้ล ้อปั ด และระบบเบรกทํางานได ้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ

30 (th)

บทที 4
ั
โครงสร้างและฟังก์ชนของอุ
ปกรณ์การ
บรรทุก/การวาง
1

ื นส
ิ ว
่ น (หน้า 69)
รายชอช

1. เสายกด ้านใน

5. ลูกกลิงยก

9.

งา

13.

พนักพิง

2. ลูกกลิงยก

6. ทีหยุดงา

10.

เฟื องโซ่

14.

กระบอกสูบปรับเอียง

3. เสายกด ้านนอก

7. ลูกกลิงข ้าง

11.

คาน

15.

ฟิ งเกอร์บาร์

4. โซ่ยก

8. ลูกกลิงยก

12.

กระบอกสูบยก

16.

ส่วนหนุนเสายก

รูปภาพ 4-1 รายชือชินส่วนอุปกรณ์การบรรทุก/การวาง

31 (th)

1. โครงยึดการยก

3. เสายกด ้านนอก

2. เสายกด ้านใน

4. ลูกกลิงยก

5.

รูปภาพ 4-2 มุมมองจากด ้านบนงา

32 (th)

ฟิ งเกอร์บาร์

้ า
ํ หร ับการบรรทุก/การวาง (หน้า 70)
อุปกรณ์ทใช
ี ส

2

ั เช่น การยก
อุปกรณ์ทใช
ี ้สําหรับการบรรทุก/การวางประกอบด ้วยระบบไฮดรอลิก เสายก และอุปกรณ์อนๆ
ื ทีมีหลายๆ ฟั งก์ชน
นํ าหนักบรรทุกขึนไปจนได ้ความสูงตามทีต ้องการด ้วยงา หรือการเอียงนํ าหนักบรรทุกจนได ้องศาทีต ้องการ การเคลือนที
ทังหมดนีต ้องอาศัยการเคลือนทีของกระบอกสูบไฮดรอลิกประกอบกัน
“ยก” หมายถึงการยกงาและนํ าหนักบรรทุกทีอยูบ
่ นงาขึนหรือลง ส่วน “เอียง” คือการเอียงเสายกไปข ้างหน ้าและข ้างหลัง

2.1

ั
้ า
ํ หร ับการบรรทุก/การวาง
ฟังก์ชนของอุ
ปกรณ์แต่ละอย่างทีใชส

งา
แขนรูปตัวแอลทีใช ้บรรทุกและวางสินค ้า โดยปกติรถฟอร์กลิฟต์จะมีงาสองอัน งามีคา่ สัดส่วนความปลอดภัยสําหรับความ
แข็งแกร่งแบบไม่เคลือนทีอยูท
่ ี 3 เป็ นอย่างน ้อย งาทํามาจากเหล็กกล ้าคาร์บอนคุณภาพสูงหรือเหล็กกล ้าชนิดพิเศษเพือให ้มี
ความแข็งแรงเพียงพอ แต่กม
็ โี อกาสทีจะเกิดการสึก งอ และหักหากใช ้งานติดต่อกันเป็ นเวลานานหรือใช ้งานไม่เหมาะสมได ้

เสายก
เสายกมีโครงสร ้างรูปทรงเหมือนกับประตู ทําจากแผ่นเหล็กกล ้าเนือหนารูปตัวยูสองแผ่น (ด ้านละแผ่น) และใช ้คานขวาง
เชือมยึดเข ้าด ้วยกันทีด ้านบนสุด เสายกด ้านในสร ้างไว ้ด ้านในของเสายกด ้านนอก เพือทําหน ้าทีเป็ นรางนํ าให ้กับโครงยึด
การยก และงาทียึดเข ้ากับเสายกเมือขยับขึนและลง เสายกด ้านในจะขยับขึนและลงพร ้อมกับงา โดยใช ้เสายกด ้านนอก (ที
ไม่ได ้ขยับขึนลง) เป็ นตัวนํ า

กระบอกสูบยก
กระบอกสูบไฮดรอลิกทียึดไปตามแนวทังสองด ้านของเสายกด ้านนอก กระบอกสูบยกจะขยับเสายกด ้านในขึนและลง

่ ก
โซย
ี
ดการยกทีมีงาประกอบอยูด
่ ้วยขึนหรือลงไปพร ้อมๆ กับเฟื องโซ่ (รอก) ทีปลายด ้านบนสุดของกระบอกสูบยก
โซ่ทจะยกโครงยึ
ขณะเลือนขึนหรือลง หากต ้องการให ้งาขยับขึนลงได ้อย่างเหมาะสม ต ้องปรับแรงตึงของโซ่ด ้านซ ้ายและขวาให ้เท่าๆ กัน โซ่
่ ี 5 เป็ นอย่างน ้อย อาจสึก ยึดออก และผุกร่อนได ้เนืองจากการใช ้งานติดต่อกันเป็ นเวลา
ยกซึงมีคา่ สัดส่วนความปลอดภัยอยูท
นาน ทําให ้ระดับความแข็งแรงของโซ่ลดลง ดังนันจึงต ้องหมันตรวจสอบเป็ นประจําทุกวัน

33 (th)

โครงยึดการยก
ฟิ งเกอร์บาร์ทจะติ
ี
ดตังงาถูกเชือมเข ้ากับด ้านหน ้าของโครงยึดการยก ส่วนลูกกลิงยกจะถูกประกอบเข ้ากับพืนผิวด ้านข ้างของ
โครงยึดการยก โครงยึดการยกห ้อยอยูไ่ ด ้ด ้วยโซ่ยก และจะเลือนขึนและลงภายในเสายกด ้านใน จะมีน็อตอยูท
่ ด
ี ้านบนสุดของ
ฟิ งเกอร์บาร์เพือเอาไว ้ยึดงาในตําแหน่งทีต ้องการ

พน ักพิง
โครงทีติดตังไว ้เพือป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกตกลงด ้านหลัง (ตรงสู)่ เสายก

กระบอกสูบปร ับเอียง
จะมีการใช ้กระบอกสูบไฮดรอลิกเพือเอียงเสายก (และงา) ไปด ้านหน ้าและด ้านหลัง

34 (th)

3

ระบบไฮดรอลิก (หน้า 73)

ระบบไฮดรอลิกคือระบบทีทํางานด ้วยการทํางานของปั มไฮดรอลิกโดยใช ้มอเตอร์/เครืองยนต์ทําหน ้าทีส่งของเหลวไฮดรอลิก
ไปยังกระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกผ่านทางวาล์วการทํางานไฮดรอลิก ระบบนีขึนอยูก
่ บ
ั กฎของปั สกาล
[กฎของปัสกาล]
ู เสียให ้กับส่วนต่างๆ
“แรงดันทีกระทําบนส่วนหนึงของของเหลวทีไม่เคลือนทีภายในภาชนะแบบปิ ดจะถูกถ่ายโอนโดยไม่สญ
ของของเหลว” ข ้อเท็จจริงนีรู ้จักกันในชือกฎของปั สกาล
ลองนึกภาพภาชนะทีมีกระบอกสูบอยูด
่ ้วย ภายในมีลก
ู สูบขนาดทีไม่เท่ากัน (พืนทีขนาด 10 cm2 และ 1 cm2) เหมือนทีแสดง
ใน รูปภาพ 4-3 เมือใช ้แรง 100 N กระทํากับลูกสูบทีมีพนที
ื เล็กกว่า (1 cm2) แรงดันของของเหลวจะเท่ากับ 100 N/cm2 แรง
ลัพธ์บนลูกสูบทีมีพนที
ื ขนาดใหญ่กว่า (10 cm2) คือ 1,000 N (10 cm2 x 100 N/cm2) ดังนัน แรงทีกระทําบนลูกสูบทีมีพนที
ื
เล็กกว่าจะถูกแปลงเป็ นสัดส่วนกับพืนทีของลูกสูบทีใหญ่กว่า
100 N

100 N

100 N/cm2
(1 MPa)

ั ันธ์ระหว่างพืนทีลูกสูบและแรง
รูปภาพ 4-3 ความสมพ
ี างานด ้วยระบบไฮดรอลิก เช่น กระ
จากกฎนีพบว่าระบบไฮดรอลิกจะปรับใช ้แรงดันกับของเหลวไฮดรอลิกและใช ้อุปกรณ์ททํ
บอกสูบไฮดรอลิก เพือขยับอุปกรณ์ทใช
ี ้สําหรับการบรรทุก/การวาง
ระบบไฮดรอลิกประกอบด ้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี
●

เครืองกําเนิดแรงดันไฮดรอลิก
ปั มไฮดรอลิก เป็ นต ้น

●

ระบบขับเคลือนไฮดรอลิก
กระบอกสูบไฮดรอลิก มอเตอร์ไฮดรอลิก

●

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก
วาล์วควบคุมทิศทาง (เช่น วาล์วการทํางาน), วาล์วควบคุมแรงดัน (เช่น วาล์วความปลอดภัย) วาล์วควบคุมการไหล (เช่น
วาล์วมิเตอร์)

●

อุปกรณ์เสริม
ถังพักของเหลวไฮดรอลิก ฟิ ลเตอร์ ท่อ ข ้อต่อข ้องอ เกจวัดแรงดัน เป็ นต ้น

35 (th)

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก
(วาล์วควบคุมทิศทาง)
(วาล์วควบคุมแรงดัน)
(วาล์วควบคุมการไหล)
มอเตอร์

เครืองกําเนิดแร
งดันไฮดรอลิก

ระบบขับเคลือนไฮดรอลิก

(ปั มไฮดรอลิก)

(กระบอกสูบไฮดรอลิก)
(มอเตอร์ไฮดรอลิก)

ถังพักของเหลวไฮ
ดรอลิก

รูปภาพ 4-4 โครงสร ้างของระบบไฮดรอลิก

36 (th)

4

พาเลท (หน้า 85)

พาเลทรับนํ าหนักบรรทุกหลายๆ รายการได ้พร ้อมๆ กัน และช่วยให ้การจัดการ การขนส่งและการจัดเก็บสินค ้ามีประสิทธิภาพ
มากขึน

1.

ความกว ้างพาเลท

5.

แผ่นไม ้ด ้านบน

9.

ช่องสําหรับเสียบงา

2.

ความสูงพาเลท

6.

ไม ้คาน

10. ความกว ้างช่องสําหรับเสียบงา

3.

ความยาวพาเลท

7.

ความกว ้างไม ้คาน

4.

แผ่นไม ้ขอบ

8.

มุมเอียง

11. ความสูงช่องสําหรับเสียบงา
(ความกว ้างไม ้คาน)

รูปภาพ 4-5 รายชือชินส่วนพาเลท

37 (th)

4.1

พาเลทเรียบ (หน้า 85)

พาเลทเรียบจะมีพนผิ
ื วเรียบอยูด
่ ้านบนสุดพร ้อมช่องสําหรับเสียบงา และไม่มโี ครงสร ้างช่วงบนเหมือนกับเสา พาเลทไม ้เป็ นที
นิยมใช ้กันอย่างแพร่หลาย แต่มบ
ี ้างทีทําจากโลหะหรือพลาสติก

4.2

้ นบนพาเลท (หน้า 88)
รูปแบบการวางซอ

ต ้องวางซ ้อนนํ าหนักบรรทุกบนพาเลทให ้ปลอดภัยและมันคงเพือป้ องกันการล ้มครืนลงมา
การวางซ ้อนแบบพืนๆ บนพาเลทแบ่งออกเป็ น 5 รูปแบบดังต่อไปนี รูปแบบทีนิยมใช ้กันมากทีสุดคือการวางสลับและการวาง
ซ ้อนแบบกองอิฐ

้ นก ัน
การวางบล็อคซอ
สินค ้าทุกชินจัดวางในทิศทางเดียวกัน และแต่ละระดับในลักษณะทีเหมือนกัน ต ้องใช ้ลวดหรือสายรัดมัดสินค ้าให ้แน่นเพราะมี
ความเสียงทีสินค ้าจะถล่มลงมา

(ระดับคี)

(ระดับคู)่

38 (th)

การวางสล ับ
ใช ้การวางซ ้อนรูปแบบนีกับพาเลททรงสีเหลียมจัตรุ ัส โดยจัดวางสินค ้าทังหมดทีอยูใ่ นระดับเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน และ
ทิศทางจะเปลียนไป 90° ในแต่ละระดับ
หากสินค ้าทีอยูบ
่ นพาเลทไม่ใช่ทรงสีเหลียมจัตรุ ัส การจัดวางรูปแบบนีจะช่วยป้ องกันไม่ให ้สินค ้าล ้มลงมา และช่วยให ้ทังการ
วางสินค ้าและการรัดด ้วยสายรัดทําให ้ง่ายขึน

(ระดับคี)

(ระดับคู)่

้ นแบบกองอิฐ
การวางซอ
แต่ละระดับจะมีรป
ู แบบการวางเหมือนกัน แต่จะเปลียนทิศทางการวาง 180° ในแต่ละระดับ ตัวสินค ้าจึงล็อคกันเองไว ้ทังในแนว
ตังและแนวนอน

(ระดับคี)

(ระดับคู)่

39 (th)

้ นแบบแยกเป็นสว
่ น
การวางซอ
จริงๆ แล ้วการวางซ ้อนแบบแยกเป็ นส่วนเหมือนกับการวางแบบกองอิฐ เว ้นแต่จะมีพนที
ื เหลือไว ้ระหว่างสินค ้าตามรูปทรงของ
สินค ้า

(ระดับคี)

(ระดับคู)่

้ นแบบใบพ ัด
การวางซอ
จัดวางสินค ้าให ้เหมือนกับรูปใบพัด แต่จะเรียงในทิศทางตรงกันข ้ามกันสําหรับแต่ละชัน เราเรียกการวางในลักษณะนีว่าการวาง
ซ ้อนแบบกังหันลม และใช ้เมือบรรทุกสินค ้าทีไม่ใช่ทรงสีเหลียมจัตรุ ัสบนพาเลทสีเหลียมจัตรุ ัส

(ระดับคี)

(ระดับคู)่

40 (th)

บทที 5
้ า
ํ หร ับการ
การทํางานของอุปกรณ์ทใช
ี ส
บรรทุก/การวาง
1

้ า
ํ หร ับการบรรทุก/การวาง (หน้า 90)
คําทีใชส

การบังคับพวงมาลัยใน
ภาวะอยูก
่ บ
ั ที

การหมุนพวงมาลัยเพือให ้ล ้อเคลือนทีขณะทีรถหยุดอยูก
่ บ
ั ที

การยก

การยกงาขึน

การลดลง

การลดงาลง

การเอียงไปข ้างหน ้า

การเอียงเสายกไปข ้างหน ้าหรือการเอียงงาลง

การเอียงไปข ้างหลัง

การเอียงเสายกไปข ้างหลังหรือการเอียงงาขึน

การคอนแทร็คติง

การเลือนงาหรือเสายกไปข ้างหลัง (การดําเนินการยืดไปข ้างหลัง ใช ้กับรถฟอร์กลิฟต์แบบขายืนและรถกึง
พ่วง)

การขยาย

การขยับงาหรือเสายกไปข ้างหน ้า (การดําเนินการยืดไปข ้างหน ้า ใช ้กับรถฟอร์กลิฟต์แบบขายืนและรถกึงพ่วง)

ลําเลียง

การดําเนินการหลายๆ อย่างเมือลําเลียงนํ าหนักบรรทุกด ้วยงา

การบรรทุก

การทํางานหลายๆ อย่างของงาเมือบรรทุกสินค ้าทีวางเรียงเป็ นชัน

การบรรทุกลง

การทํางานหลายๆ อย่างเมือขนสินค ้าทีบรรทุกไปยังสถานทีทีกําหนด

การสอด

การดําเนินการเพือสอดงาลงในพาเลท

ดึงออก

การดําเนินการเพือดึงงาออกจากพาเลท

การขยับทีละน ้อย

การขับรถฟอร์กลิฟต์ด ้วยความเร็วทีตํามากเมือพยายามปรับแนวของรถฟอร์กลิฟต์ให ้ตรงกับตําแหน่งเฉพาะ

41 (th)

2

ํ หร ับยก/เอียง) (หน้า 91)
ล ักษณะการทํางานของค ันโยก (ค ันบ ังค ับสา

ดูการทํางานของคันโยกเพือยก/เอียงและการเคลือนไหวของคันโยกได ้จาก รูปภาพ 5-1 ทีแสดงไว ้ด ้านล่าง:

คันโยกสําหรับเอียง

คันโยกสําหรับยก

สวิตช์ไฟเลียว

คันโยกเปลียนเกียร์

ก ้านเบรกมือ

คันโยกเลือกเดินหน ้า/
ถอยหลัง

ปุ่ มแตร

รูปภาพ 5-1 ตัวอย่างแสดงวิธก
ี ารทํางานของคันโยก

42 (th)

3
3.1

การทํางานของการบรรทุก/การวาง (หน้า 91)
้ า
ํ หร ับการบรรทุก/การวาง (หน้า 91)
วิธก
ี ารทํางานของอุปกรณ์ทใช
ี ส

เมือทําการบรรทุก/วางสินค ้า ให ้หยุดรถฟอร์กลิฟต์ ดึงเบรกมือ และปรับคันโยกเลือกเดินหน ้า/ถอยหลังมาทีตําแหน่งเกียร์วา่ ง
เพือให ้รถหยุดอยูก
่ บ
ั ที
●

เมือบรรทุกสินค ้า ให ้เสียบงาเข ้าไปในช่องพาเลท

●

เมือวางสินค ้า ให ้ตรวจสอบด ้วยตาเปล่าว่าสินค ้าล ้มครืนลงมา ชํารุดเสียหายหรือมีสภาพทีก่อให ้เกิดอันตรายอืนๆ หรือไม่

●

วิธรี ักษาเสถียรภาพของนํ าหนักบรรทุกด ้านข ้างและหลีกเลียงปั ญหานํ าหนักบรรทุกไม่สมดุลได ้ด ้วยการปรับระยะห่างในการเสียบงา
ระหว่างงาด ้านขวาและด ้านซ ้ายเป็ น 1/2 - 3/4 ของพาเลท เพือให ้ระยะห่างจากกึงกลางตัวเครืองเท่ากัน

งา

พาเลท

รูปภาพ 5-2 ระยะห่างระหว่างงาด ้านขวาและด ้านซ ้าย
●

เมือบรรทุกและวาง ต ้องสอดงาเข ้าไปในพาเลทจนสุด ห ้ามใช ้ปลายงาเป็ นตัวดันนํ าหนักบรรทุกหรือพาเลท

43 (th)

3.2

ขนตอนการดํ
ั
าเนินการบรรทุก (หน้า 92)

โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนด ้านล่างนีเมือทําการบรรทุก:
(1) ลดความเร็วรถลงใกล ้ๆ กับสินค ้าทีจะขนย ้าย
(2) ขับรถฟอร์กลิฟต์เข ้าไปใกล ้ๆ และหยุดรถให ้สนิท
(3) ตรวจสอบว่ามีนําหนักบรรทุกใดทีจะเทลงมาหรือมีอน
ั ตรายลักษณะอืนๆ หรือไม่
(4) ปรับตําแหน่งเสายกในแนวตังและงาในแนวนอน ก่อนยกงาขึนเท่ากับระดับความสูงของพาเลทหรือแคร่เลือน
(5) ตรวจสอบตําแหน่งการสอดงาให ้ละเอียด และค่อยๆ เลือนรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหน ้าเพือสอดงาลงไป สําหรับรถฟอร์
กลิฟต์แบบขายืน ให ้ค่อยๆ ขยายเสายกเพือสอด
(6) หลังจากสอดงา แล ้วให ้ยกงาขึนเล็กน ้อย (5 - 10 ซม.) และเลือนรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหลัง แล ้วจึงดึงพาเลทหรือแคร่
เลือนออกมา 10 - 20 ซม. และลดงาลง
(7) สอดงาเข ้าไปใหม่อก
ี ครังจนกระทังนํ าหนักบรรทุกแตะหน ้าสัมผัสแนวตังของงาหรือพนักพิง แล ้วจึงยกงาขึน
(8) เมือยกงาขึนแล ้ว ให ้ค่อยๆ เลือนรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหลังไปยังจุดทีคุณจะวางสินค ้าลงอย่างปลอดภัย สําหรับรถฟอร์
กลิฟต์แบบขายืน ให ้หดเสายกก่อน แล ้วจึงค่อยขยับรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหลังไปยังตําแหน่งทีสามารถลดพาเลทหรือ
แคร่เลือนลงได ้อย่างปลอดภัย
(9) ลดงาลงมาห่างจากพืน 5 - 10 ซม. เอียงเสายกไปข ้างหลังให ้เพียงพอ ก่อนขยับรถฟอร์กลิฟต์ไปยังจุดทีต ้องการโดยที
งาต ้องอยูห
่ า่ งจากพืน 15 - 20 ซม. สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบขายืน ให ้ลดงาลงแต่ให ้สูงกว่าพืนผิวส่วนบนสุดของขายืน
ประมาณ 5 ซม. ก่อนเอียงเสายกไปข ้างหลังให ้มากพอ แล ้วจึงเคลือนรถไปยังตําแหน่งทีต ้องการ

44 (th)

3.3

ขนตอนการดํ
ั
าเนินการวางนําหน ักบรรทุก (หน้า 92)

โปรดทําตามขันตอนด ้านล่างนีเมือวางนํ าหนักบรรทุก
(1) ลดความเร็วรถฟอร์กลิฟต์ลงใกล ้ๆ กับจุดทีต ้องการวางนํ าหนักบรรทุก
(2) ค่อยๆ เลือนรถไปยังตําแหน่งทีจะวางนํ าหนักบรรทุกและหยุดรถ
ั ตรายใดๆ ทีอาจเกิดขึน ณ จุดทีจะวางนํ าหนักบรรทุก
(3) ตรวจสอบว่านํ าหนักเอนลงมาหรือชํารุดเสียหายหรือไม่ หรือมีอน
หรือไม่
(4) ปรับเสายกในแนวตังและงาในแนวนอน ก่อนยกงาให ้สูงขึนกว่าเมือวางนํ าหนักจริงๆ เล็กน ้อย
(5) ตรวจสอบจุดทีจะวางนํ าหนักบรรทุกให ้ละเอียด ก่อนค่อยๆ ขยับรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหน ้า และลดงาลงมายังตําแหน่ง
ทีต ้องการ สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบขายืน ให ้ค่อยๆ ขยายเสายกและลดงาลงมาในตําแหน่งทีต ้องการ ในกรณีนี ห ้าม
เลือนรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหน ้า
(6) ค่อยๆ เลือนรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหลัง ยืนงาออกมา 10 - 20 ซม. ก่อนยกงาขึนอีกครัง ขยับรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหน ้าเพือ
ไปยังตําแหน่งวางนํ าหนักบรรทุกทีปลอดภัยและเหมาะสม ก่อนวางสินค ้าลง สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบขายืน ให ้ค่อยๆ ลด
เสายก ยืนงาออกไป 10 - 20 ซม. ก่อนยกงาขึนอีกครัง ยืดเสายกออกจนถึงตําแหน่งวางสินค ้าทีปลอดภัยและเหมาะสม
ก่อนวางสินค ้าลง ในกรณีนี ห ้ามเลือนรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหลังหรือข ้างหน ้า
(7) หลังจากสินค ้าทียกออกมาวางมันคงดีแล ้ว ให ้เลือนรถฟอร์กลิฟต์ไปข ้างหลัง ลดงาลง เอียงเสายกไปข ้างหลังให ้มากพอ
และบังคับรถฟอร์กลิฟต์ออกมาโดยทีงาอยูห
่ า่ งจากพืน 15 - 20 ซม.
สําหรับฟอร์กลิฟต์แบบขายืน ให ้ลดงาลงจนถึงระดับทีงาไม่บงั พืนทีช่วงบนของขายืน ก่อนเอียงเสายกไปข ้างหลังให ้มาก
พอ และเลือนรถ

45 (th)

3.4

ั
เรืองทีควรสงเกตเมื
อบรรทุก/วาง (หน้า 93)

●

เมือบรรทุกสินค ้าหรือวางสินค ้า ห ้ามเอียงมากเกินไปพร ้อมๆ กับทียกงาขึนจนสุด

●

ห ้ามลงจากรถหรือทิงรถทีได ้ยกนํ าหนักบรรทุกขึนแล ้ว

●

ห ้ามนังบนส่วนอืนของรถนอกจากเก ้าอีสําหรับคนขับ เช่น งา พาเลทหรือสินค ้าทีกําลังบรรทุกไว ้

รูปภาพ 5-3 ห ้ามปี นป่ าย
●

กฎเกณฑ์ทวไปคื
ั
อใช ้รถฟอร์กลิฟต์โดยต ้องมีโครงป้ องกันศีรษะ

●

กฎเกณฑ์ทวไปคื
ั
อใช ้รถฟอร์กลิฟต์โดยต ้องมีพนักพิง

●

ห ้ามขับรถฟอร์กลิฟต์หากยกนํ าหนักบรรทุกสูงเกิน 30 ซม. หรือหากเสายกอยูใ่ นแนวตังหรือเอียงไปข ้างหน ้า

รูปภาพ 5-4 ห ้ามขับรถโดยยกนํ าหนักบรรทุกขึน

46 (th)

บทที 6
การตรวจสอบและการบํารุงร ักษา
การบํารุงรักษาได ้อย่างเหมาะสมมีความสําคัญต่อกาารใช ้งานรถฟอร์กลิฟต์ได ้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
อุบต
ั เิ หตุจํานวนมากทีเกียวข ้องกับรถฟอร์กลิฟต์เกิดขึนเพราะไม่มก
ี ารตรวจสอบและการบํารุงรักษาทีเพียงพอและเหมาะสม
ดังนันเรืองทีสําคัญคือการทังตรวจสอบรถฟอร์กลิฟต์กอ
่ นเริมงานและการตรวจสอบเป็ นครังคราว รวมถึงการหยุดรถและลงไป
ตรวจสอบทุกครังทีคุณสงสัยว่าน่าจะเกิดปั ญหา
กฎหมายกําหนดให ้พนักงานต ้องทําการตรวจสอบรถฟอร์กลิฟต์กอ
่ นเริมงานและตรวจสอบด ้วยตัวเองเป็ นครังคราวตามทีปรากฏ
ในตาราง ตาราง 6-1

รูปภาพ 6-1 การตรวจสอบด ้วยตัวเองเป็ นครังคราว
ตาราง 6-1 กฎระเบียบว่าด ้วยการตรวจสอบรถฟอร์กลิฟต์/การตรวจสอบด ้วยตัวเอง
รายการ

ผู ้ตรวจสอบ/คุณสมบัต ิ

หมายเหตุ

การตรวจสอบก่อนเริมงาน (พระราชกฤษฎีกา

ผู ้ตรวจสอบทีแต่งตังโดยนายจ ้าง

ระยะเวลาตรวจสอบ: ก่อนเริมงาน

ว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและ

(ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน)

บันทึกการตรวจสอบ: (ควรเก็บไว ้)

สุขภาพ, มาตราที 151 ข ้อ 25)

การตรวจสอบด ้วยตัวเองเป็ นครังคราว (พระ

ผู ้ตรวจสอบทีแต่งตังโดยนายจ ้าง

ระยะเวลาตรวจสอบ: อย่างน ้อยเดือน

ราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิง

(ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน)

ละหนึงครัง

อุตสาหกรรมและสุขภาพ, มาตราที 151-22)

บันทึกการตรวจสอบ: ต ้องเก็บไว ้ 3 ปี
คนงานทีมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีกําหนดไว ้ใน

ระยะเวลาตรวจสอบ: อย่างน ้อยปี ละ

เฉพาะ (พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความ

พระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่า

หนึงครัง

ปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ,

ด ้วยเรืองแรงงานและสวัสดิการ

บันทึกการตรวจสอบ: ต ้องเก็บไว ้ 3 ปี

การตรวจสอบด ้วยตัวเองทีกําหนดเป็ นการ

มาตราที 151-21 และ 24)
การติด “สติกเกอร์แจ ้งการตรวจสอบ” ที
แสดงว่าได ้ดําเนินการตรวจสอบทีกําหนด
เป็ นการเฉพาะแล ้ว

47 (th)

1

การตรวจสอบก่อนเริมงาน (การตรวจสอบเบืองต้น) (หน้า 99)

รายการทีแสดงด ้วยคําว่า (E) ใช ้กับรถฟอร์กลิฟต์ทขั
ี บเคลือนด ้วยเครืองยนต์เท่านัน

1.1

การตรวจสอบก่อนเริมงาน

นายจ ้างต ้องตรวจสอบรายการต่อไปนีก่อนเริมงานในแต่ละวัน (มาตราที 151-25 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัย
เชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ):
●

การทํางานของระบบเบรกและระบบควบคุม

●

การทํางานของอุปกรณ์จัดการสินค ้าและระบบไฮดรอลิก

●

ความผิดปกติทล
ี ้อ

●

การทํางานของไฟหน ้าและไฟท ้าย ไฟเลียวและระบบแจ ้งเตือน

ทําการตรวจสอบก่อนเริมงานตามเวลาทีกําหนดไว ้
●

่ ตํ
ี าแหน่ง OFF
ก่อนสตาร์ทเครืองยนต์ (E) หรือเมือสวิตช์สตาร์ทเครืองอยูท

●

ในระหว่างอุน
่ เครืองหลังจากสตาร์ทเครืองยนต์ (E) แล ้วหรือเมือสวิตช์สตาร์ทเครืองอยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง ON

●

หลังจากสตาร์ทรถเพือเคลือนรถ
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บทที 7
อุปกรณ์ความปลอดภ ัยและคําแนะนําด้าน
ความปลอดภ ัย
1

อุปกรณ์ความปลอดภ ัย (หน้า 106)

ต ้องติดตังอุปกรณ์ความปลอดภัยต่อไปนีไว ้กับรถฟอร์กลิฟต์ (พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและ
สุขภาพ, มาตราที 27) และอุปกรณ์ความปลอดภัยต ้องทํางานได ้เป็ นปกติ (พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิง
อุตสาหกรรมและสุขภาพ, มาตราที 29)

1.1

ไฟหน้าและไฟท้าย

ไฟหน ้าและไฟท ้ายจะให ้ความสว่างด ้านหน ้าของหรือด ้านหลังของรถเพือรับประกันถึงการขับขีทีปลอดภัยหรือเมือต ้องทํางาน
ในตอนกลางคืนหรือในสถานทีมืด รถฟอร์กลิฟต์ต ้องมีไฟหน ้าและไฟท ้ายเว ้นแต่สถานทีทํางานมีแสงสว่างเพียงพอเพือรับ
ประกันถึงความปลอดภัยในการทํางาน (พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ, มาตราที 151-16)

1.2

โครงป้องก ันศรี ษะ

โครงป้ องกันศีรษะเป็ นโครงทีแข็งแรงไว ้ป้ องกัน ติดตังอยูเ่ หนือทีนังของผู ้ขับรถเพือป้ องกันผู ้ขับรถจากนํ าหนักบรรทุกร่วงลง
มา รถฟอร์กลิฟต์ต ้องมีโครงป้ องกันศีรษะทีทังความแข็งแรงและขนาดตรงตามทีกําหนด เว ้นแต่ผู ้ขับรถจะไม่มโี อกาสได ้รับ
อันตรายจากการตกลงมาของสินค ้า (พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ, มาตราที 151-17)
●

โครงป้ องกันศีรษะต ้องมีคา่ ความแข็งแรงเมือเทียบกับนํ าหนักบรรทุกแบบอยูก
่ บ
ั ทีทีกระจายอย่างสมําเสมอเทียบเท่าเป็ น
ี าดังกล่าวเกิน 4 ตัน)
สองเท่าของนํ าหนักบรรทุกสูงสุดของรถฟอร์กลิฟต์ (4 ตันในกรณีทค่

●

ความกว ้างหรือความยาวของโครงช่วงบนทีเปิ ดอยูต
่ ้องไม่น ้อยกว่า 16 ซม.

●

สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบนังขับ ความสูงจากพืนผิวช่วงบนของทีนังผู ้ขับรถจนถึงพืนผิวช่วงล่างของกรอบด ้านบนของ
โครงป้ องกันศีรษะต ้องเท่ากับ 95 ซม. หรือมากกว่า

●

สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบยืนขับ ความสูงจากพืนเบาะนังผู ้ขับรถจนถึงพืนผิวช่วงล่างของกรอบด ้านบนของโครงป้ องกัน
ศีรษะต ้องเท่ากับ 1.8 ม. หรือมากกว่า

รูปภาพ 7-1 โครงป้ องกันศีรษะ
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1.3

พน ักพิง

พนักพิงคือโครงทีติดตังไว ้เพือป้ องกันไม่ให ้นํ าหนักบรรทุกตกลงด ้านหลังเสายก
รถฟอร์กลิฟต์ต ้องมีพนักพิงเว ้นแต่ผู ้ขับรถจะไม่มโี อกาสได ้รับอันตรายจากการตกลงมาของสินค ้า (พระราชกฤษฎีกาว่าด ้วย
ความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ, มาตราที 151-18)

1.4

ระบบเบรก

ระบบเบรกนํ ามาใช ้เพือลดความเร็วของรถและทําให ้รถหยุด
ระบบเบรกต ้องมีประสิทธิภาพในเรืองต่างๆ ต่อไปนี (ข ้อกําหนดเรืองโครงสร ้าง, มาตราที 4):
●

ระยะหยุดคือ 5 ม. เมือรถฟอร์กลิฟต์เคลือนทีในสภาวะทีไม่มน
ี ํ าหนักบรรทุกมาตาฐานและความเร็วในการเบรกเริมแรกคือ
20 กม./ชม.

●

ี ํ าหนักบรรทุกมาตาฐานและความเร็วในการเบรกเริมแรก
ระยะหยุดคือ 2.5 ม. เมือรถฟอร์กลิฟต์เคลือนทีในสภาวะทีไม่มน
คือ 10 กม./ชม.

1.5

ไฟเลียว

ไฟเลียวคือการบอกให ้คนทีอยูร่ อบๆ รถของคุณหรือรถทีขับตามมาทราบว่าคุณจะเลียวซ ้ายหรือขวา รถฟอร์กลิฟต์ต ้องติดตัง
ไฟเลียวหนึงดวงไว ้ทีแต่ละด ้านของรถ (ข ้อกําหนดเรืองโครงสร ้าง, มาตราที 5)

1.6

อุปกรณ์เตือน

อุปกรณ์เตือนคืออุปกรณ์ทรัี บประกันถึงความปลอดภัยเพือแจ ้งเตือนผู ้ทีอยูร่ อบๆ รถของคุณว่าอาจเกิดอันตรายได ้ในตอนทีรถ
กําลังสตาร์ทเครือง/วิง/ทํางาน และกฎหมายได ้กําหนดให ้ต ้องติดตังอุปกรณ์ดงั กล่าว (ข ้อกําหนดเรืองโครงสร ้าง, มาตราที 6)
นอกจากแตรและสัญญาณเตือนถอยหลังทีมีไว ้คอยเตือนผู ้อืนแล ้ว อุปกรณ์เตือนยังรวมถึงระบบเตือนภัยหรือไฟเตือนทีจะแจ ้ง
ให ้ผู ้ขับรถทราบถึงสภาพของรถ
หมายเหตุ: อุปกรณ์เตือนเทียบเท่ากับระบบเสียงเตือนตามทีบัญญัตไิ ว ้ในมาตราที 43 แห่งมาตรฐานด ้านความปลอดภัยของ
พาหนะขนส่งทางบก

1.7

วาล์วนิรภ ัยของระบบไฮดรอลิก

วาล์วนิรภัยของระบบไฮดรอลิกคืออุปกรณ์ทป้
ี องกันไม่ให ้แรงดันของของเหลวไฮดรอลิกเพิมขึนมากเกินไป และกฎหมาย
กําหนดให ้ต ้องติดตังอุปกรณ์นี (ข ้อกําหนดเรืองโครงสร ้าง, มาตราที 7)

1.8

อุปกรณ์ป้องก ันการพล ัดตก

รถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี เบาะนังของผู ้ขับรถทีเลือนขึนและลงได ้ต ้องมีราวจับหรืออุปกรณ์ทคล
ี ้ายกันอยูใ่ กล ้ๆ กับเบาะนังของผู ้ขับรถ
เพือช่วยป้ องกันการพลัดตกลงมา (ข ้อกําหนดเรืองโครงสร ้าง, มาตราที 10)

1.9

์ ริ ภ ัยทีเบาะนงั
สวิตชน

สวิตช์นริ ภัยทีเบาะนังจะช่วยป้ องกันไม่ให ้รถฟอร์กลิฟต์ขยับขึนหรือลง เสายกเอียงไปข ้างหน ้า/ข ้างหลัง และรถเคลือนตัว
(สําหรับรถฟอร์กลิฟต์แบบใช ้ทอร์กคอนเวอร์เตอร์) เมือผู ้ขับรถลุกจากทีนัง แม ้ตอนนันมีการใช ้คันบังคับสินค ้าแล ้วก็ตาม
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2
2.1
●

คําแนะนําด้านความปลอดภ ัยในระหว่างการปฏิบ ัติงาน (หน้า 108)
คําแนะนําด้านการปฏิบ ัติงานโดยภาพรวม (หน้า 108)

คุณสมบัตใิ นการปฏิบต
ั งิ าน
ห ้ามขับรถเว ้นแต่คณ
ุ มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละได ้รับมอบหมาย ห ้ามผู ้ทีมีอายุตํากว่า 18 ปี ขบ
ั รถฟอร์กลิฟต์

รูปภาพ 7-2 คุณสมบัตใิ นการปฏิบต
ั งิ าน
●

การขับบนถนนสาธารณะ
เมือขับรถทีผ่านการตรวจสอบสภาพเป็ นครังคราวตามทีกฎระเบียบของประเทศญีปุ่ นได ้กําหนดไว ้บนถนนสาธารณะ ผู ้ขับ
รถต ้องพกใบอนุญาตขับรถของตนเองตามทีบัญญัตไิ ว ้ในกฎหมายการจราจรบนถนนและปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎจราจร
ห ้ามขับรถฟอร์กลิฟต์โดยมีพาเลทหรือมีนําหนักบรรทุกบนถนนสาธารณะ (ประกาศ B ของกระทรวงทีดิน โครงสร ้าง
พืนฐาน การขนส่งและการท่องเทียว (เลขที 331 ในปี 1955)

●

การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎ
ศึกษากฎในทีทํางานทังในเรืองข ้อห ้าม ข ้อควรระวังและขันตอนการทํางาน

●

ห ้ามทํางานเลยเวลาหรือขับรถขณะมึนเมา
ห ้ามควบคุมรถฟอร์กลิฟต์หากรู ้สึกเหนือยล ้าหรือมึนเมา

รูปภาพ 7-3 ห ้ามทํางานเลยเวลาหรือขับรถขณะมึนเมา
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●

รักษาความสะอาดของเบาะนังผู ้ขับรถอยูเ่ สมอ
ใช ้มือหรือรองเท ้าทีเปื อนคราบนํ ามันจับคันบังคับหรือแป้ นจะทําให ้ลืนและเป็ นอันตรายได ้ รักษาความสะอาดพืนทีรอบๆ
เบาะนังผู ้ขับรถ

●

สวมเสือผ ้าและชุดอุปกรณ์นริ ภัยทีเหมาะสม
สวมหมวกนิรภัย รองเท ้านิรภัยและเสือผ ้าใส่ทํางานทีเหมาะสม และรัดสายรัดคางของหมวกนิรภัยให ้แน่น
หมวกนิรภัย

สายรัดคาง

รองเท ้านิรภัย

รูปภาพ 7-4 สวมเสือผ ้าและชุดอุปกรณ์นริ ภัยทีเหมาะสม
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2.2
●

คําแนะนําเกียวก ับการใชร้ ถ (หน้า 110)

ตรวจสอบสภาพรถก่อนทํางาน (การตรวจสอบเบืองต ้น) ทุกครัง
ห ้ามใช ้รถจนกว่าจะตรวจสอบภาพรถก่อนทํางาน (การตรวจสอบเบืองต ้น) เสร็จ

รอจนกระทังทําการตรวจ
สอบเบืองต ้นเรียบร ้อยแล ้ว!

รูปภาพ 7-5 การตรวจสอบเบืองต ้น
●

การขึนและลงรถฟอร์กลิฟต์
ใช ้ราวจับหรือขันบันไดเมือขึนหรือลงจากรถ ห ้ามขึนหรือลงจากรถในขณะทีจับคันบังคับหรือพวงมาลัยอยู่ ห ้ามกระโดด
ขึนหรือลงจากรถ

รูปภาพ 7-6 การขึนและลงรถฟอร์กลิฟต์
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●

การรัดเข็มขัดนิรภัย
รัดเข็มขัดนิรภัยเมือบังคับรถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี เข็มขัดนิรภัย

●

การตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพแวดล ้อม
เมือทําการสตาร์ทเครืองยนต์ เคลือนย ้ายรถ หรือทําการเลียว ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบ (โดยเฉพาะอย่างยิง
บริเวณด ้านหลังรถฟอร์กลิฟต์) ปลอดภัย

●

ห ้ามขับรถทียกงาขึน
ห ้ามขับรถทียกงาขึน
ขับรถเมือได ้ตรวจสอบภาวะการทรงตัวของรถแล ้วด ้วยการลดงาลงมาอยูท
่ ประมาณ
ี
15 - 20 ซม. จากพืนเพือลด
จุดศูนย์ถว่ ง สําหรับฟอร์กลิฟต์แบบขายืน ห ้ามขับรถหากยังยืดเสายกอยู่ (เสายืนออกไป)

15 - 20 ซม.

รูปภาพ 7-7 การขับรถทีงาลดลง
●

การบรรทุก/การวางนํ าหนักบรรทุกขนาดใหญ่
ั ในการมองเห็นด ้านหน ้าของรถฟอร์กลิฟต์ถก
หากทัศนวิสย
ู บดบังด ้วยนํ าหนักบรรทุกขนาดใหญ่ ให ้ใช ้การขับเคลือนแบบ
ถอยหลังหรือขอให ้มีคนบอกทางเพือความปลอดภัย

●

การขับรถฟอร์กลิฟต์ทบรรทุ
ี
กนํ าหนักบนทางลาด
รถฟอร์กลิฟต์ขณะบรรทุกนํ าหนักจะประคองตัวเองได ้ ให ้ขับเดินหน ้าเพือขับขึนเนิน และขับถอยหลังเมือขับลงเนิน

รูปภาพ 7-8 การขับรถไปด ้านหน ้าขึนเนินและถอยหลังลงเนิน

54 (th)

●

การซ่อมแซมปั ญหาทีตรวจพบในทันที
หากคุณตรวจพบปั ญหาในขณะทีขับรถฟอร์กลิฟต์ ให ้หยุดรถทันทีในสถานทีปลอดภัย ระบุถงึ ปั ญหาและทําการซ่อมแซม
ทีเหมาะสม

รูปภาพ 7-9 การซ่อมแซมปั ญหาทีตรวจพบในทันที
●

ห ้ามดับเครืองยนต์ในขณะทีขับรถ
สําหรับรถทีใช ้พวงมาลัยเพาเวอร์ (ระบบกําลังช่วยบังคับเลียว) หรือรถทีมีหม ้อลมเบรก ห ้ามดับเครืองยนต์ในขณะทีขับรถ
ถือเป็ นเรืองทีอันตรายเพราะจะทําให ้พวงมาลัยหนักและลดประสิทธิภาพของการเบรกลงอย่างเห็นได ้ชัด

55 (th)

2.3
●

ํ หร ับการดําเนินการเพือจ ัดการก ับสน
ิ ค้า (หน้า 113)
คําแนะนําสา

ห ้ามบรรทุกนํ าหนักเกินบนรถฟอร์กลิฟต์
ห ้ามบรรทุกนํ าหนักเกินนํ าหนักทีอนุญาตตามทีปรากฏในตารางนํ าหนักทีเกียวข ้อง

รูปภาพ 7-10 ห ้ามบรรทุกนํ าหนักเกินบนรถฟอร์กลิฟต์
●

การปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าของคนบอกทาง
เมือมีคนบอกทาง ผู ้ขับรถควรปฎิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าทีได ้รับ ต ้องมองเห็นผู ้ทีรับหน ้าทีบอกทางจากตําแหน่งเบาะนังของผู ้
ขับรถได ้อย่างชัดเจน

●

ห ้ามยืนใต ้งา
ห ้ามอนุญาตให ้ใครยืนใต ้งาหรือนํ าหนักบรรทุก

รูปภาพ 7-11 ห ้ามยืนใต ้งา

56 (th)

●

ห ้ามยกคนขึนด ้วยงา
หากมีคนอยูบ
่ นงา ห ้ามยกขึนหรือขับรถ

รูปภาพ 7-12 ห ้ามยกคนขึนด ้วยงา
●

ห ้ามใช ้ลวดแขวนนํ าหนักบรรทุกจากงา
ห ้ามใช ้ลวดแขวนนํ าหนักบรรทุกจากงา

รูปภาพ 7-13 ห ้ามแขวนสิงของไว ้ทีงา
●

ห ้ามแตะทีเสายกในขณะทีบรรทุก/วาง
เมือใช ้มือแตะทีเสายกหรือพยายามใช ้อวัยวะส่วนอืนเอือมแตะนํ าหนักบรรทุก ร่างกายของคุณอาจเผลอสัมผัสถูกคันโยก
สําหรับยก ทําให ้เสายกขยับลงมาได ้ ดังนัน จึงไม่ควรแตะต ้องเสายกในระหว่างทีดําเนินการจัดการสินค ้า

57 (th)

2.4
●

คําแนะนําในการชาร์จ (หน้า 116)

ชาร์จรถฟอร์กลิฟต์ในสถานทีสะอาดและอากาศถ่ายเทได ้สะดวก

รูปภาพ 7-14 การชาร์จไฟในสถานทีทีมีอากาศถ่ายเทได ้สะดวก
●

การเปิ ดฝาครอบแบตเตอรี
ในระหว่างทีชาร์จไฟ ให ้เปิ ดฝาครอบแบตเตอรีเพือช่วยให ้อากาศหมุนเวียนได ้ดีขน
ึ

รูปภาพ 7-15 การเปิ ดฝาครอบแบตเตอรีระหว่างทําการชาร์จ
●

การตังให ้ห่างจากเปลวไฟ
แบตเตอรีผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนเมือชาร์จ ต ้องชาร์จแบตเตอรีให ้ห่างจากเปลวไฟ และหลีกเลียงประกาย
ไฟและการลัดวงจร

58 (th)

บทที 8
กลไกพืนฐานของการทํางานของรถฟอร์กลิฟต์
กลไกทังหมดของรถฟอร์กลิฟต์และระบบการบรรทุก/การวางมีพนฐานอยู
ื
ท
่ หลั
ี กการไดนามิกและกลไก การเข ้าใจหลักการพืน
ฐานของระบบไดนามิกได ้อย่างถ่องแท ้จะช่วยให ้คุณทําการบรรทุกและการวางได ้อย่างปลอดภัยมากขึนและมีประสิทธิภาพยิง
ขึน เมือคุณเจอกับปั ญหาเรืองความสมดุลและภาวะเสถียรในระหว่างการบรรทุกนํ าหนักจริงๆ ด ้วยรถฟอร์กลิฟท์ คุณจะได ้
จากความรู ้พืนฐานในเรืองนี

1
1.1

การกระทําของแรง (หน้า 120)
องค์ประกอบทงสามของแรง
ั

การระบุถงึ วัตถุทอยู
ี ก
่ บ
ั ทีในการเคลือนที การเปลียนทิศทางของวัตถุทกํ
ี าลังเคลือนที และการเปลียนความหนืดของวัตถุล ้วน
เป็ นตัวอย่างของแรงทีกระทําบนวัตถุ แรงทุกแรงประกอบด ้วยทิศทาง ขนาด และจุดกระทํา ทังหมดนีคือ “องค์ประกอบทัง
สามของแรง” ทีแทนด ้วยลูกศรใน รูปภาพ 8-1
ขนาด
ทิศทาง
จุดกระทํา

รูปภาพ 8-1 องค์ประกอบทังสามของแรง

59 (th)

เวกเตอร์
วาดเส ้นตรงทีขยายจากจุดกระทํา A ไปยังจุดกระทํา B ในทิศทางของแรง ความยาวของแรงจะเป็ นสัดส่วนกับขนาด
(ตัวอย่างเช่น ถ ้าคุณตัดสินว่า 1 ซม. แทน 1 N (นิวตัน) ดังนัน 5 ซม. ควรแทน 5 นิวตัน) ความยาวของเส ้นตรงเส ้นนี (AB)
สัมพันธ์กบ
ั เส ้นการกระทําของแรง และลูกศรหมายถึงทิศทางของแรง

แรง

ทิศทาง

ทิศทางของลูกศร

ขนาด

ความยาวของ
ลูกศร

จุดกระทํา

ฐานของลูกศร
องค์ประกอบทังสามของแรง

รูปภาพ 8-2 เวกเตอร์

60 (th)

เส ้นแรงของการกระทํา
เวกเตอร์
(ตัวอย่างเช่น 1 N = 1 ซม.)

1.2

การรวมแรงย่อยและการแตกแรง (หน้า 121)

แรงตังแต่สองแรงทีกระทําบนจุดจุดเดียวสามารถ “รวม” เข ้าด ้วยกันเป็ นแรงเดียวทีให ้ผลกระทบทีเหมือนกัน แรงที “รวมเข ้า
ด ้วยกัน” นีเรียกว่า “แรงลัพธ์” กระบวนการรวมแรงตังแต่สองแรงจนกลายเป็ นแรงลัพธ์หนึงแรงเรียกว่า “การรวมแรงย่อย”

การรวมแรงย่อยสองแรง
●

การรวมแรงย่อยบนเส ้นตรง
แรงลัพธ์ (R) คือผลรวมของแรงสองแรง (F1 และ F2) ทีทํางานในทิศทางเดียวกันบนเส ้นตรง เมือแรงสองแรงทํางานใน
ทิศทางตรงกันข ้ามกัน แรงลัพธ์คอ
ื ส่วนต่างของแรงสองแรง

รูปภาพ 8-3 การรวมแรงย่อยสองแรง
●

การรวมแรงย่อยทีมีทศ
ิ ทางและขนาดทีแตกต่างกัน
รูปภาพ 8-4 แสดงวิธค
ี ้นหาแรงลัพธ์ (R) ของแรงสองแรง (F1 และ F2) ทีทํางานในทิศทางทีแตกต่างกันบนจุด O
วาดสีเหลียมด ้านขนาน (OBDA) โดยใช ้ F1 และ F2 เป็ นด ้านข ้าง เส ้นทแยงมุมทีเชือมจุด O เข ้ากับอีกด ้านหนึงของ
สีเหลียมด ้านขนานคือแรงลัพธ์ (R)
การค ้นหาแรงลัพธ์ด ้วยวิธน
ี เรี
ี ยกว่า “กฎสีเหลียมด ้านขนานของแรง”

รูปภาพ 8-4 กฎสีเหลียมด ้านขนานของแรง

61 (th)

1.3

การแตกแรง

ตามทีปรากฏใน รูปภาพ 8-5 จะมีการใช ้เชือกเพือผูกเรือเข ้ากับเสา (A, B) ทีทังสองฝั งของแม่นํา แรงทีใช ้ขับเรือคือ F ส่วน
แรงทีใช ้กับเชือกคือ Fa และ Fb
หากต ้องการหาแรงทีใช ้กับเชือก จะต ้องใช ้กฎสีเหลียมด ้านขนานของแรงตามทีปรากฏใน รูปภาพ 8-4 ในลําดับย ้อนกลับ
กําหนดแรงได ้ด ้วยการวาดสีเหลียมด ้านขนาน โดยให ้แรงปฏิกริ ย
ิ า R ของแรง F เป็ นเส ้นทแยงมุม และเชือกเป็ นสองด ้านของ
เส ้นทแยงมุม Fa และ Fb แทนแรงทีใช ้กับเชือก
การแตกแรง” คือกระบวนการเพือแยกแรงทีกระทําต่อวัตถุออกเป็ นสองแรงหรือมากกว่านัน เราเรียกแรงแต่ละแรง (Fa และ
Fb) ว่า “แรงองค์ประกอบ”

องค

แรง

อบ

ก
์ ระ
ป

แรงลัพธ์ (R)
(แรงปฏิกริ ย
ิ า แ
รงอ
ของ F)
งค
ป์ ร

ะก

อบ

Fa

Fb

รูปภาพ 8-5 การแตกแรง (1)
นอกจากนัน แม ้นํ าหนักบรรทุกถูกดันด ้วยแรง F เดียวกันกับ รูปภาพ 8-6 ทิศทางของแรงแนวนอน F2 จะต่างออกไปตาม
มุมทีดัน

รูปภาพ 8-6 การแตกแรง (2)

62 (th)

1.4

โมเมนต์ของแรง (หน้า 123)

“โมเมนต์” คือแนวโน ้มทีแรงจะบิดหรือหมุน ในทางคณิตศาสตร์นัน โมเมนต์ (M) คือผลของแรง (F) และความยาว (L) (ระยะ
ห่างระหว่างจุดฟั ลครัมและจุดออกแรง)
โมเมนต์ (M) = แรง (F) x ความยาว (L)
เรายังเรียก “โมเมนต์ของแรง” ว่า “แรงบิด”

แรงข ันและแรงผล ัก
หากแรงขันลัพธ์ (โมเมนต์แบบหมุน) เท่ากัน แรง Fa ณ จุด A ซึงห่างจากแกนหรือจุด B สองเท่า ถือเป็ นครึงหนึงของแรง Fb
อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี แรง ณ จุด A เคลือนได ้ไกลกว่าแรง ณ จุด B เพือขันน็ อตให ้แน่น ซึงหมายความว่า แรงทีต ้องการ
เพือใช ้ขันน็ อต (แรง x ระยะทาง) จะเท่ากันทังกับจุด A และจุด B
Ma = Fa x 2L
Mb = Fb x L
Fa x 2L = Fb x L
2Fa = Fb
Pa = Fb/2
จุดออกแรง

แกนหมุน O

รูปภาพ 8-7 แรงขันและแรงผลัก

63 (th)

1.5

สมดุลของแรง (หน้า 125)

หากมีแรงทีกระทําบนวัตถุเดียวหลายแรงและวัตถุอยูก
่ บ
ั ที แรงนันจะต ้องสมดุล
ตัวอย่างเช่น เมือใช ้เชือกยกนํ าหนักบรรทุกทีอยูก
่ บ
ั ที แรงส่วนบน F ทีเท่ากับแรงโน ้มถ่วง (W = mg) ทีได ้จากนํ าหนักของนํ า
หนักบรรทุกจะนํ ามาใช ้กับเชือกและแรงเหล่านันจะเกิดสมดุล

มวล (M)

จุดกระทํา

รูปภาพ 8-8 สมดุลของแรง

สมดุลของแรงบนจุด ๆ เดียว
แรงใน รูปภาพ 8-9 จะเกิดสมดุลและอยูก
่ บ
ั ทีหากแรงลัพธ์ F ของแรงทีมาจากคนสองคน (แรง F1 และ F2) เท่ากับนํ าหนัก W
ของนํ าหนักบรรทุก

มวล (M)

รูปภาพ 8-9 สมดุลของแรงบนจุด ๆ เดียว

64 (th)

สมดุลของแรงคูข
่ นาน
เมือแรงทีกระทํากับเสาเป็ นแบบอยูก
่ บ
ั ทีใน รูปภาพ 8-10 โมเมนต์ทวนเข็ม (Ma) จะเท่ากับโมเมนต์ตามเข็ม (Mb) ตรงแกน
ของการหมุน เราสามารถเขียนสูตรใหม่ได ้ดังนี:
Ma = Mb
Ma = Wa x a
Mb = Wb x b
ทังนีไหล่ของคนเราจะรองรับแรง P (Wa + Wb)

รูปภาพ 8-10 สมดุลของแรงคูข
่ นาน

65 (th)

สมดุลของแรงในรถฟอร์กลิฟต์
สมดุลของแรงคงที
ลองพิจารณาเรืองสมดุลของแรงในรถฟอร์กลิฟต์แบบถ่วงนํ าหนักทีบรรทุกนํ าหนักและอยูก
่ บ
ั ทีบนพืนทีได ้ระดับ

รูปภาพ 8-11 สมดุลของแรง
หาก W0 คือมวลของรถ ส่วน W1 คือมวลของนํ าหนักบรรทุก, L0 คือระยะห่างจากล ้อหน ้า (จุดฟั ลครัม) ไปยังจุดศูนย์ถว่ ง
ของรถ และ L1 คือระยะห่างจากล ้อหน ้าไปยังจุดศูนย์ถว่ งของนํ าหนักบรรทุก จะทําให ้:
โมเมนต์ทสร
ี ้างจากมวลของรถ (โมเมนต์ภาวะเสถียร): M0 = W0 x L0
โมเมนต์ทสร
ี ้างจากมวลของนํ าหนักบรรทุก (โมเมนต์การพลิกควํา): M1 = W1 x L1
ลักษณะนีหมายความว่า ตราบเท่าทีโมเมนต์ภาวะเสถียร M0 มากกว่าโมเมนต์การพลิกควํา M1 มวลรวม (W0 + W1) จะมีล ้อ
เป็ นตัวหนุน และรถจะทรงตัวอยูไ่ ด ้ ในทางกลับกัน หากโมเมนต์การพลิกควํา M1 เกินโมเมนต์ภาวะเสถียร M0 รถจะเทไป
ด ้านหน ้า ล ้อหลังลอยเหนือพืน และทําให ้บังคับรถไม่ได ้อีก
เนืองจากโมเมนต์ภาวะเสถียรคงเดิมไม่เปลียนแปลง หากวางนํ าหนักบรรทุกไว ้ทีส่วนปลายสุดของงา นันหมายถึง L1 จะยาว
ขึน ซึงเท่ากับเป็ นการเพิมโมเมนต์ M1 ในฝั งนํ าหนักบรรทุกและทําให ้รถไม่เสถียร การเอียงรถฟอร์กลิฟต์เช่นทีแสดงใน
รูปภาพ 8-12 จะย ้ายจุดศูนย์ถว่ ง (G1) ของนํ าหนักบรรทุกเข ้าไปข ้างในมากขึน (G1’) ค่า L1 ใหม่ (L’1) จะสันกว่าค่าเดิม
ซึงเท่ากับเป็ นการลดโมเมนต์การพลิกควํา และทําให ้รถทรงตัวได ้
ด ้วยเหตุนี รถฟอร์กลิฟต์จงึ มีจด
ุ ศูนย์ถว่ งตามทีกําหนด (ดู ตาราง 1-3) และนํ าหนักบรรทุกทีอนุญาต (ดู รูปภาพ 1-5) ตาม
ทีกําหนด

รูปภาพ 8-12 จุดศูนย์ถว่ งเมือเอียง

66 (th)

หากเคลือนรถฟอร์กลิฟต์พร ้อมนํ าหนักบรรทุกไปด ้านหน ้าเพือลงเนิน เช่นทีแสดงใน รูปภาพ 8-13 ผลทีได ้คือ L’0 จะสันกว่า
L0 และ L’1 จะยาวกว่า L1 เนืองจากความสูงของจุดศูนย์ถว่ งทีเกียวข ้องเมือเทียบกับค่าทีได ้บนพืนผิวทีเรียบ ลักษณะนีทําให ้
รถฟอร์กลิฟต์เสียงทีจะพลิกควํา
หากใช ้วิธใี ห ้รถฟอร์กลิฟต์ถอยหลังลงเมือลงเนินเช่นทีแสดงใน รูปภาพ 8-14 ผลทีได ้คือ L’0 จะยาวกว่า L0 ขณะที L’1 จะสัน
กว่า L1 ทําให ้รถทรงตัวได ้ดีขน
ึ

บนพืนผิวเรียบ
การเคลือนทีไปข ้างหน ้าลงเนิน

รูปภาพ 8-13 การเลือนรถไปข ้างหน ้าเพือลงเนิน

บนพืนผิวเรียบ
การเคลือนทีถอยหลังลงเนิน

รูปภาพ 8-14 การถอยหลังลงเนิน

67 (th)

2
2.1

มวลและจุดศูนย์ถว่ ง (หน้า 128)
มวล
ตาราง 8-1 ความหนาแน่น (มวลต่อปริมาตรหน่วย)
วัสดุ

ความหนาแน่น (t/m3)

วัสดุ

ความหนาแน่น (t/m3)

วัสดุ

ความหนาแน่น (t/m3)

ตะกัว
ทองแดง
เหล็กกล ้า
เหล็กหล่อ
อลูมเิ นียม

11.4
8.9
7.8
7.2
2.7

คอนกรีต
พืนดิน
กรวด/ทราย
ถ่านหิน
ถ่านโค ้ก

2.3
1.8 - 2.0
1.5 - 2.0
0.8
0.5

ไม ้โอ๊ค
ต ้นสน
ต ้นซีดาร์/ต ้นไซปรัส
พอโลเนีย
นํ า

0.9
0.5
0.4
0.3
1.0

2.2

จุดศูนย์ถว่ ง (หน้า 130)

ื จุดทีความถ่วงมีความเข ้มข ้น
แรงศูนย์ถว่ งทีกระทําบนทุกส่วนของวัตถุ “จุดศูนย์ถว่ ง” ของวัตถุคอ

ตําแหน่งของจุดศูนย์ถว่ ง
ตําแหน่งของจุดศูนย์ถว่ ง (G) ในวัตถุรป
ู ทรงง่ายๆ มักอยูใ่ กล ้กึงกลางของวัตถุ และไม่วา่ วัตถุจะวางอยูท
่ ใด
ี ตําแหน่งของ
จุดศูนย์ถว่ งจะไม่เปลียนแปลง

จุดศูนย์ถว่ งและภาวะเสถียร
“ภาวะเสถียร” ของวัตถุคอ
ื ความสามารถในการต ้านทานการพลิกควําของวัตถุ ภาวะเสถียรกําหนดได ้โดยดูวา่ เราจะสามารถลอง
ลากเส ้นแนวตังจากจุดศูนย์ถว่ งของวัตถุลงมาผ่านพืนผิวด ้านล่างของวัตถุได ้หรือไม่
หากลากเส ้นแนวตังผ่านกึงกลางของพืนผิวด ้านล่างได ้ แสดงว่าวัตถุพลิกควําได ้ยาก (มี “ภาวะเสถียรทีดี”) แต่ถ ้าเส ้นแนวตัง
ลากผ่านพืนผิวด ้านล่างใกล ้ๆ กับขอบ นันหมายถึงวัตถุพลิกควําได ้ง่ายๆ (มี “ภาวะเสถียรทีไม่ด”ี ) และจะพลิกควําหากไม่
สามารถลากเส ้นแนวตังผ่านด ้านล่างได ้
ี ยงข ้างหรือวางตะแคงจึงควําได ้ง่ายๆ ดู รูปภาพ 8-15 วัตถุทมี
ี จด
ุ ศูนย์ถว่ งสูงก็พลิกควําได ้ง่ายแม ้
นีคือเหตุผลทีทําไมวัตถุทเอี
เส ้นแนวตังจะลากผ่านด ้านล่างของวัตถุ (เช่น: วัตถุทรงยาวและแคบทีตังด ้วยตัวเอง) วัตถุทมี
ี พนที
ื ฐานกว ้างมีภาวะเสถียรทีดี
ดู รูปภาพ 8-16

68 (th)

เส ้นแนวตังจากจุดศูนย์ถว่ ง (G) ทะลุ
ผ่านด ้านล่าง ทําให ้วัตถุทรงตัวได ้

เส ้นแนวตังจากจุดศูนย์ถว่ ง (G) ไม่ผา่ น
ทะลุด ้านล่าง ทําให ้วัตถุทรงตัวไม่ได ้

(G: จุดศูนย์ถว่ ง)

ด ้านล่าง

ด ้านล่าง

รูปภาพ 8-15 จุดศูนย์ถว่ งและภาวะเสถียร

รูปภาพ 8-16 การเปรียบเทียบภาวะเสถียร

69 (th)

ตําแหน่งจุดศูนย์ถว่ งในรถฟอร์กลิฟต์และภาวะเสถียรทีเกียวข้อง
เมือวัตถุสองอย่างอยูด
่ ้วยกัน ตําแหน่งจุดศูนย์ถว่ ง (G) ทีรวมกันจะอยูบ
่ นเส ้นตรงระหว่างจุดศูนย์ถว่ งของวัตถุทงสอง
ั
(G1 และ
G2) นีคือสิงทีเกิดขึนเมือรถฟอร์กลิฟต์บรรทุกนํ าหนัก ให ้พิจารณารถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี นําหนักบรรทุก เมือตําแหน่งจุดศูนย์ถว่ ง
(G) รวมคือด ้านหน ้าของล ้อหน ้าทีเป็ นตัวหนุนรถ ล ้อหลังจะยกลอยขึนจากพืน ทําให ้รถฟอร์กลิฟต์มโี อกาสพลิกควําได ้ง่าย
แต่รถจะทรงตัวได ้เมือตําแหน่งจุดศูนย์ถว่ ง (G) รวมอยูด
่ ้านหลังล ้อหน ้า (ทีคอยหนุน)

จุดศูนย์ถว่ งรวม

จุดศูนย์ถว่ ง
ของวัตถุ

จุดศูนย์ถว่ ง
ของวัตถุ

รูปภาพ 8-17 ตําแหน่งจุดศูนย์ถว่ ง
จุดศูนย์ถว่ งรวม
จุดศูนย์ถว่ งของ
รถฟอร์กลิฟต์

จุดศูนย์ถว่ งของ
นํ าหนักบรรทุก

จุดหมุนหรือจุดฟั ลครัม

รูปภาพ 8-18 จุดศูนย์ถว่ งทีอาจทําให ้รถพลิกควําได ้

70 (th)

รถฟอร์กลิฟต์ยกนํ าหนักบรรทุกสูงขึนเท่าใด ตําแหน่งของจุดศูนย์ถว่ ง (G) ก็จะขยับสูงขึนเท่านัน ซึงจะทําให ้ภาวะเสถียร
โดยรวมลดลง

จุดศูนย์ถว่ งรวม (G)

จุดศูนย์ถว่ งของนํ า
หนักบรรทุก (G1)

จุดหมุนหรือ จุดศูนย์ถว่ งของ
จุดฟั ลครัม
ตัวรถ (G2)

รูปภาพ 8-19 การเคลือนทีของจุดศูนย์ถว
่ งรวม

รถฟอร์กลิฟต์ทอยู
ี บ
่ นพืนผิวทีไม่ราบเสียงจะตะแคงข ้างได ้หากตําแหน่งของจุดศูนย์ถว่ ง (G) รวมเยืองออกจากล ้อหน ้าไปทาง
ขวาหรือซ ้าย

จุดศูนย์ถว่ งรวม (G)

ล ้อหน ้า

จุดหมุนหรือจุดฟั ลครัม

รูปภาพ 8-20 อันตรายจากการพลิกควําบนพืนผิวไม่เรียบ

71 (th)

ดังนันสิงทีสําคัญคือต ้องวางนํ าหนักบรรทุกให ้ตําเข ้าไว ้เมือเคลือนที เมือยกงาขึน จําเป็ นต ้องควบคุมรถฟอร์กลิฟต์ด ้วยความ
ระมัดระวังเพือป้ องกันไม่ให ้รถพลิกควําขณะทีขับขีและเลียว การขับโดยมียางหนึงเส ้นเด ้งไปเด ้งมา ตกลงไปในหลุม หรือ
ยางแบน ล ้วนเสียงทําให ้รถพลิกควําเพิมขึน

ล ้อหน ้า

ล ้อหลัง

รถจะเสถียรเมือจุดศูนย์ถว่ งอยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง G2 แต่อย่างไรก็ตาม
รถอาจพลิกควําเมือจุดศูนย์ถว่ งอยูท
่ ตํ
ี าแหน่ง G1 หรือ G3

รูปภาพ 8-21 ตําแหน่งจุดศูนย์ถว่ งของรถฟอร์กลิฟต์
การเร่งความเร็ว

เลียวหักศอก

โครงรถ

เพลาท ้าย
หมุดศูนย์กลาง

รูปภาพ 8-22 เมือจุดศูนย์ถว่ งไม่สมดุล

72 (th)

3
3.1

การเคลือนที (หน้า 133)
ความเฉือยและแรงเฉือย (หน้า 134)

วัตถุทไม่
ี ถก
ู แรงภายนอกกระทํามีแนวโน ้มว่าจะคงเดิมเมืออยูก
่ บ
ั ทีหรือจะเคลือนทีเมือมีการเคลือนที ลักษณะนีเรียกว่า
“ความเฉือย” แรงทีความเฉือยมีบนวัตถุเรียกว่า “แรงเฉือย” แรงเฉือยเป็ นสัดส่วนกับมวลและการเร่งความเร็ว
ี นําหนักบรรทุก นํ าหนักบรรทุกอาจพังทลายหรือหลุด
เมือคุณเหยียบเบรกฉุกเฉินในขณะกําลังขับเคลือนรถฟอร์กลิฟต์ทมี
ออกทางด ้านหน ้า เนืองจาก “ความเฉือย” พยายามรักษานํ าหนักบรรทุกขณะเคลือนทีตอนทีรถฟอร์กลิฟต์กําลังจะหยุด
ดังนัน การหยุดกระทันหันจึงเป็ นเรืองทีอันตรายมาก

รูปภาพ 8-23 แรงเฉือยของรถฟอร์กลิฟต์

3.2

่ น
แรงเหวียงและแรงสูศ
ู ย์กลาง (หน้า 134)

หากคุณแขวนตุ ้มนํ าหนักไว ้ทีปลายเชือกด ้านหนึง และจับอีกด ้านไว ้ ก่อนเหวียงลูกตุ ้มเป็ นวงกลม มือคุณจะถูกดึงรัง
ไปหาลูกตุ ้ม การเหวียงตุ ้มนํ าหนักเร็วขึนจะเพิมแรงฉุดรังทีมือคุณ หากคุณปล่อยเชือก นํ าหนักจะทิงตัวเป็ นเส ้นโค ้ง
่ น
แรงด ้านนอกนีทีเกิดขึนเมือวัตถุกําลังเคลือนทีเป็ นวงกลมเรียกว่า “แรงเหวียง” “แรงสูศ
ู ย์กลาง” มีขนาดเท่ากับแรง
่ ายในตรงมาทีมือทีกําลังประคองลูกตุ ้ม
เหวียง แต่จะเคลือนเข ้าสูภ

่ น
แรงสูศ
ู ย์กลาง
แรงเหวียง
หม

ร
กา

นุ

าง

ิ ท
ทศ

่ น
ู ย์กลาง
รูปภาพ 8-24 แรงเหวียงและแรงสูศ

73 (th)

(หมายเหตุ):
ความเร็วเส ้นรอบวงหมายถึงระยะทางทีเดินทางเป็ นวงกลมต่อหน่วยของเวลา
เมือรถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี นําหนักบรรทุกเคลือนทีด ้วยความเร็วสูงและเลียวหักศอก แรงเหวียงจะกระทําบนรถ เป็ นสาเหตุให ้รถมี
โอกาสพลิกควําได ้ การขับรถลักษณะนีนับว่าอันตรายมาก เป็ นเรืองทีอันตรายมากหากจะเลียวรถฟอร์กลิฟต์ทบรรทุ
ี
กนํ าหนัก
ทีเพิมจุดศูนย์ถว่ ง (G) โดยรวมมาไว ้ทีตําแหน่งสูง เพราะการเลียวจะขยับจุดศูนย์ถว่ งโดยรวมออกนอกยาง (จุดฟั ลครัม) และ
ทําให ้รถพลิกควําได ้ในทีสุด

จุดศูนย์ถว่ งรวม
แรงเหวียง
รถจะพลิกควําหากเส ้นการกระ
ทําของแรงลัพธ์ของมวลรวมและ
แรงเหวียงอยูเ่ กินด ้านนอกของยาง
(จุดฟั ลครัม)

แรงลัพธ์

เส ้นการกระทํา

จุดหมุนหรือจุดฟั ลครัม

รูปภาพ 8-25 การพลิกควําเนืองจากแรงเหวียง

74 (th)

บทที 9
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
1

ข้อกฎหมายทีเกียวข้องก ับฟอร์กลิฟต์ (หน้า 143)

มีการกําหนดให ้ต ้องใช ้กฎหมายทีเกียวข ้องสําหรับการทํางานของรถฟอร์กลิฟต์ จึงได ้มีการบัญญัตก
ิ ฎหมายและกฎระเบียบ
มากมายขึนมา เช่น กฎหมายต่างๆ อาทิ กฎหมายความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ และพระราชกฤษฎีกาอืนๆ ใน
ระดับรัฐบาลและระดับกระทรวง โดยพระราชกฤษฎีกาเหล่านีอิงกับกฎหมายต่างๆ ซึงในหนังสือเรียนเล่มนี เราจะพูดถึง
กฎหมายและกฎระเบียบสําคัญๆ เป็ นหลัก นายจ ้างและผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์จะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและกฏระเบียบทีสําคัญ
เพือรับประกันถึงความปลอดภัยในการทํางานของรถฟอร์กลิฟต์
ข ้อกฎหมายนีสามารถจัดออกเป็ นประเภทต่างๆ ได ้ดังนี:

ระบบการจ ัดการและเรืองทีต้องได้ร ับการบริหารจ ัดการเมือทํางานทีใชร้ ถฟอร์
กลิฟต์
ระบบการจัดการและเรืองทีต ้องได ้รับการบริหารจัดการเมือทํางานทีใช ้รถฟอร์กลิฟต์ (เรืองใหญ่ๆ ทีต ้องได ้รับการบริหาร
จัดการ) แสดงรายละเอียดไว ้ด ้านล่างนี และนายจ ้างมีข ้อผูกพันทีจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
(1) แผนการทํางาน (มาตราที 151-3 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องร่างแผนการทํางานทีเหมาะสมกับสถานทีทีกําหนดไว ้เพือการทํางาน ประเภทและความสามารถของรถฟอร์
กลิฟต์ทนํ
ี ามาใช ้ ประเภทและรูปทรงของสินค ้า และดําเนินการทีสอดคล ้องกับแผนการทํางาน
●

แผนการทํางานต ้องมีเนือหาครอบคลุมถึงเส ้นทางการขับรถฟอร์กลิฟต์ และวิธก
ี ารทํางานเมือใช ้รถฟอร์กลิฟต์

●

นายจ ้างต ้องจัดทําแผนการทํางานทีคนงานทีเกียวข ้องรับทราบ

(2) หัวหน ้างานทีดูแลการปฏิบต
ั งิ าน (มาตราที 151-4 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและ
สุขภาพ)
นายจ ้างต ้องแต่งตังหัวหน ้างานและให ้หัวหน ้างานกํากับการทํางานตามแผนการทํางาน
(3) การจํากัดความเร็ว (มาตราที 151-5 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องกําหนดระดับความเร็วทีเหมาะสมสําหรับรถฟอร์กลิฟต์ไว ้ล่วงหน ้า โดยระดับความเร็วทีกําหนดต ้องสอดคล ้อง
กับลักษณะพืนดินและสภาพของพืนดินในสถานทีทีกําหนดไว ้เพือการทํางาน และต ้องทํางานภายใต ้ขีดความเร็วที
กําหนดไว ้
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(4) การป้ องกันการร่วงหล่น และอืนๆ (มาตราที 151-6 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและ
สุขภาพ)
นายจ ้างต ้องดําเนินมาตรการทีจําเป็ นดังต่อไปนีสําหรับเส ้นทางการเคลือนทีของรถฟอร์กลิฟต์เพือป้ องกันไม่ให ้พนักงาน
ได ้รับอันตรายทีเกิดจากการพลิกควําหรือหล่นจากรถฟอร์กลิฟต์:
(a) การรักษาความกว ้างทีกําหนดไว ้
(b) การห ้ามจอดรถบนพืนทีไม่เรียบเสมอกัน
(c) การป้ องกันการพังทะลายของไหล่ทาง
ในกรณีททํ
ี างานบนไหล่ทางหรือพืนทีลาดเอียง และเมือมีโอกาสทีอาจเกิดอันตรายกับคนงานได ้เนืองจากการพลิกควํา
ั ค
ิ อ
ื แต่งตังคนนํ าทางและให ้คนนํ าทางเป็ นผู ้นํ าทางรถฟอร์กลิฟต์
หรือร่วงหล่นของรถฟอร์กลิฟต์ สิงทีนายจ ้างต ้องปฏิบต
(5) การป้ องกันไม่ให ้คนงานถูกชนหรือกระแทก (มาตราที 151-7 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรม
และสุขภาพ)
่ นที
่ เสียงจะทําให ้เกิดอันตรายต่อคนงานจากการถูกชนหรือกระแทกด ้วยรถฟ
นายจ ้างต ้องไม่อนุญาตให ้คนงานเข ้าสูพ
ื ทีสุม
อร์กลิฟต์หรือสินค ้าทีอยูบ
่ นรถฟอร์กลิฟต์ ยกเว ้นเมือทําหน ้าทีเป็ นคนนํ าทาง และให ้คนนํ าทางเป็ นผู ้บอกทางรถฟอร์
กลิฟต์
ผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามคําสังของคนนํ าทาง
(6) สัญญาณ (มาตราที 151-8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
เมือวางตัวคนนํ าทางรถฟอร์กลิฟต์ นายจ ้างจะกําหนดสัญญาณตายตัวทีจะนํ ามาใช ้และให ้คนนํ าทางเป็ นผู ้ให ้สัญญาณ
ผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์ต ้องทําตามสัญญาณทีคนนํ าทางบอก
(7) ข ้อห ้ามการเข ้าไปในพืนที (มาตราที 151-9 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
่ นที
ในส่วนของรถฟอร์กลิฟต์ นายจ ้างต ้องไม่อนุญาตให ้คนงานเข ้าสูพ
ื ใต ้รถฟอร์กลิฟต์ เป็ นต ้น หรือใต ้สินค ้าทีมีรถฟอร์
กลิฟต์หนุนไว ้ ยกเว ้นเมือทําการซ่อมหรือตรวจสอบงาน และเมือมีคนงานกําลังใช ้ตัวหนุนนิรภัยหรือบล็อกกันนิรภัย
เป็ นต ้น
คนงานทีกําลังซ่อมหรือตรวจสอบการทํางานต ้องใช ้ตัวหนุนนิรภัยหรือบล็อกกันนิรภัย เป็ นต ้น
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เรืองทีต้องได้ร ับการบริหารจ ัดการเมือทํางานทีใชร้ ถฟอร์กลิฟต์
เรืองทีนายจ ้างต ้องบริหารจัดการเมือทํางานทีใช ้รถฟอร์กลิฟต์มรี ายละเอียดด ้านล่างนี โดยทังนายจ ้างและผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์ม ี
ข ้อผูกพันทีจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
(1) คุณสมบัตส
ิ ําหรับการทํางาน (มาตราที 59 และ 61 ของกฎหมายความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ และมาตรา
ที 20 ของข ้อกําหนดการบังคับใช ้กฎหมายความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องแต่งตังพนักงานทีจบการศึกษาในด ้านการดําเนินการของรถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี ความจุไม่เกิน 1 ตันมาเป็ นการ
เฉพาะ
นายจ ้างต ้องแต่งตังพนักงานทีเข ้าร่วมการฝึ กอบรมด ้านทักษะในการใช ้รถฟอร์กลิฟต์ทมี
ี ความจุ 1 ตันหรือมากกว่า
(2) การบรรทุกสินค ้า (มาตราที 151-10 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
เมือบรรทุกสินค ้าบนรถฟอร์กลิฟต์ ต ้องบรรทุกสินค ้าให ้ได ้สมดุล
(3) ต ้องดําเนินมาตรการในกรณีทลุ
ี กจากทีนังผู ้ขับรถ (มาตราที 151-11 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิง
อุตสาหกรรมและสุขภาพ)
เมือคนขับลุกจากทีนังของรถฟอร์กลิฟต์ นายจ ้างต ้องสังการให ้คนขับรถใช ้มาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี:
●

วางอุปกรณ์จัดการสินค ้า เช่น งา ไว ้ในตําแหน่งลดลงให ้ตําทีสุด

ดับเครืองยนต์และใช ้วิธก
ี ารต่างๆ เพือตังเบรกให ้มันคงเพือให ้รถฟอร์กลิฟต์อยูใ่ นตําแหน่งหยุด ซึงจะช่วยป้ องกัน
ไม่ให ้รถฟอร์กลิฟต์ทเบรกอยู
ี
ก
่ ลับมาเคลือนทีได ้
ผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์ต ้องดําเนินการตามมาตรการแต่ละข ้อข ้างต ้นเมือลุกจากทีนังคนขับรถฟอร์กลิฟต์
●

(4) การเคลือนย ้ายรถฟอร์กลิฟต์ (มาตราที 151-12 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
ในกรณีทต
ี ้องยกรถฟอร์กลิฟต์ขนรถบรรทุ
ึ
กหรือยกลงจากรถบรรทุกโดยใช ้แผ่นยกหรือใช ้ระบบเคลือนทีเองหรือลากจูง
เพือย ้ายรถฟอร์กลิฟต์ ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนต่างๆ ต่อไปนีเพือป้ องกันอันตรายทีอาจเกิดขึนจากการพลิกควําหรือการ
ตกลงมาของรถฟอร์กลิฟต์:
●

บรรทุกให ้ได ้ระดับและในบริเวณทีมันคง

●

เมือใช ้แผ่นยก ให ้ใช ้แผ่นยกทียาว กว ้างและแข็งแรงเพียงพอ ยึดให ้แน่นหนา โดยมีระดับความลาดเอียงทีเหมาะสม

●

เมือใช ้ฟิ ลล์ (fill) หรือแท่นวางชัวคราว ต ้องตรวจสอบเรืองความกว ้าง ความแข็งแรงว่าเพียงพอ และระดับความลาด
เอียงทีเหมาะสม
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(5) ข ้อจํากัดในการขับขี (มาตราที 151-13 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องไม่อนุญาตให ้คนงานขับรถในตําแหน่งอืน ยกเว ้นเบาะนังของรถฟอร์กลิฟต์ ยกเว ้นเมือได ้ใช ้มาตรการต่างๆ
เพือป้ องกันอันตรายจากการร่วงหล่นทีอาจเกิดขึนกับคนงานแล ้ว
ื ไม่ใช่วต
ั ถุประสงค์หลัก (มาตราที 151-14 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความ
(6) ข ้อจํากัดในการใช ้งานเพือวัตถุประสงค์อนที
ปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
ห ้ามใช ้รถฟอร์กลิฟต์เพือการอืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักในการยกนํ าหนักบรรทุก การยกคนงานขึนหรือลง เป็ นต ้น
ยกเว ้นเมือการทําเช่นนันไม่น่าจะก่อให ้เกิดอันตรายต่อคนงาน
(7) การซ่อมแซมและอืนๆ (มาตราที 151-15 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
เมือทํางานซ่อมรถฟอร์กลิฟต์หรืองานติดตังหรือถอดอุปกรณ์เสริม นายจ ้างต ้องกําหนดตัวบุคคลทีจะเป็ นผู ้สังการ และให ้
บุคคลดังกล่าวดําเนินมาตรการต่างๆ ดังนี:
●

ตัดสินใจในเรืองขันตอนการทํางานและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยตรง

●

ควบคุมตรวจสอบการใช ้ตัวหนุนนิรภัยและบล็อกกันนิรภัย เป็ นต ้น
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ั
เรืองทีเกียวข้องก ับโครงสร้างและฟังก์ชนของฟอร์
กลิฟต์
สิงทีจําเป็ นเพือการใช ้งานรถฟอร์กลิฟต์อย่างปลอดภัยคือ ต ้องติดตังอุปกรณ์ทจํ
ี าเป็ นต่อการป้ องกันการเกิดอุบต
ั เิ หตุเข ้ากับรถ
ั
ฟอร์กลิฟต์ โดยจะมีการนํ าเสนอมาตรการต่างๆ ต่อไปนีว่าด ้วยเรืองโครงสร ้างและฟั งก์ชนของรถฟอร์
กลิฟต์เพือให ้ทังนายจ ้าง
และลูกจ ้างปฏิบต
ั ต
ิ าม
(1) ไฟหน ้าและไฟท ้าย (มาตราที 151-16 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้รถฟอร์กลิฟต์ทไม่
ี มไี ฟหน ้าและไฟท ้าย เว ้นแต่จะมีไฟส่องสว่างในระดับทีเหมาะสมเพือการดําเนินงาน
ได ้อย่างปลอดภัย
(2) โครงป้ องกันศีรษะ (มาตราที 151-17 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้รถฟอร์กลิฟต์ทไม่
ี มโี ครงป้ องกันศีรษะพร ้อมด ้วยความแข็งแรงตามทีกําหนดไว ้ เว ้นแต่การไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์
ชินนีจะไม่กอ
่ ให ้เกิดอันตรายต่อผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์หากสินค ้าทีบรรทุกร่วงลงมา
(3) พนักพิง (มาตราที 151-18 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
ี มพ
ี นักพิง เว ้นแต่การไม่มพ
ี นักพิงจะไม่กอ
่ ให ้เกิดอันตรายต่อผู ้ขับรถฟอร์กลิฟต์หาก
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้รถฟอร์กลิฟต์ทไม่
สินค ้าทีบรรทุกร่วงลงมาตรงด ้านหลังของเสายก
(4) พาเลทและอืนๆ (มาตราที 151-19 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
ต ้องไม่ใช ้พาเลทหรือแคร่เลือนทีมีไว ้ให ้รถฟอร์กลิฟต์จัดการวัสดุ เว ้นแต่ระบุไว ้ตามรายละเอียดด ้านล่างนี:
●

ทังพาเลทและแคร่เลือนมีความแข็งแรงพอเหมาะกับสินค ้าทีบรรทุก

●

ทังพาเลทและแคร่เลือนไม่ชาํ รุดเสียหายร ้ายแรง สัดส่วนผิดไปจากเดิมหรือผุกร่อน

(5) ข ้อจํากัดในการใช ้งาน (มาตราที 151-20 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องไม่ใช ้รถฟอร์กลิฟต์หากนํ าหนักบรรทุกเกินนํ าหนักทีได ้รับอนุญาต (นํ าหนักสูงสุดทีสามารถแบกรับได ้โดย
พิจารณาจากโครงสร ้างและวัสดุ และตําแหน่งจุดศูนย์ถว่ งของนํ าหนักบรรทุกทีจะบรรทุกบนงา เป็ นต ้น) และความ
สามารถอืนๆ

79 (th)

เรืองทีเกียวข้องก ับการตรวจสอบด้วยต ัวเอง และอืนๆ ของรถฟอร์กลิฟต์
สิงทีจําเป็ นเพือการใช ้งานรถฟอร์กลิฟต์ได ้อย่างปลอดภัยคือ การตรวจสอบ การตรวจเช็คและการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
โดยเรืองทีเกียวข ้องกับการตรวจสอบทีนายจ ้างต ้องดําเนินการนันแสดงไว ้ด ้านล่างนี และนายจ ้างต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
(1) การตรวจสอบด ้วยตัวเองเป็ นครังคราว (มาตราที 151-21 และ 151-22)
นายจ ้างต ้องดําเนินการตรวจสอบรถฟอร์กลิฟต์ด ้วยตัวเองในเรืองต่างๆ ทีกําหนดไว ้หนึงครังในรอบระยะเวลาทีไม่เกิน 1
เดือน และอีกหนึงครังในรอบระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ยกเว ้นในช่วงทีไม่มก
ี ารใช ้งานซึงกินเวลาเกินกว่าระยะเวลาทีระบุไว ้
ข ้างต ้น
(2) การตรวจสอบด ้วยตัวเองตามทีกําหนดไว ้เฉพาะ (มาตราที 151-24 และ 151-21 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความ
ปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
ต ้องทําการตรวจสอบด ้วยตัวเองตามระยะทีกําหนดไว ้สําหรับการตรวจสอบเฉพาะรายการปี ละหนึงครัง
บุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบตามทีระบุไว ้ในพระราชกฤษฎีกาแห่งกระทรวงสุขภาพว่าด ้วยเรืองแรงงานและสวัสดิการต ้อง
ดําเนินการตรวจสอบตนเองตามทีกําหนดไว ้เฉพาะ
เมือทําการตรวจสอบด ้วยตัวเองตามทีกําหนดไว ้เฉพาะ แนะนํ าให ้ติดสติกเกอร์การตรวจสอบทีระบุถงึ วันทีทําการตรวจ
สอบเฉพาะด ้วยตัวเองนีบริเวณทีมองเห็นได ้ของรถฟอร์กลิฟต์
(3) บันทึกการตรวจสอบด ้วยตัวเองเป็ นครังคราว (มาตราที 151-23 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิง
อุตสาหกรรมและสุขภาพ)
เมือทําการตรวจสอบด ้วยตัวเอง นายจ ้างต ้องบันทึกประเด็นทีสําคัญและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว ้ 3 ปี
(4) การตรวจเช็คสภาพ (มาตราที 151-25 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องตรวจเช็ครายการต่างๆ ต่อไปนีก่อนเริมงานในแต่ละวัน:
●

การทํางานของระบบเบรกและระบบควบคุม

●

การทํางานของอุปกรณ์จัดการสินค ้าและระบบไฮดรอลิก

●

ความผิดปกติทล
ี ้อ

●

การทํางานของไฟหน ้าและไฟท ้าย ไฟเลียวและระบบแจ ้งเตือน

(5) การซ่อมแซมและอืนๆ (มาตราที 151-26 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
เมือพบสิงปกติในระหว่างการตรวจสอบด ้วยตัวเองหรือตรวจเช็คสภาพรถฟอร์กลิฟต์ นายจ ้างต ้องซ่อมแซมรถฟอร์กลิฟต์
หรือดําเนินมาตรการทีจําเป็ นในทันที

80 (th)

ิ ธิภาพและสงที
ิ ลูกจ้างต้อง
การบํารุงร ักษาอุปกรณ์ความปลอดภ ัยได้อย่างมีประสท
ั
สงเกต
อุปกรณ์ความปลอดภัยและอืนๆ ทีบัญญัตไิ ว ้ในกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาภายใต ้กฎหมายต่างๆ ต ้องได ้รับการตรวจสอบ
และบํารุงรักษาโดยนายจ ้าง เพือการใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะรวมเรืองทีลูกจ ้างสังเกตพบไว ้ด ้วย
(1) การบํารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ความปลอดภัย และอืนๆ (มาตราที 28 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความ
ปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
นายจ ้างต ้องดําเนินการตรวจเช็คสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย ฝาครอบและตัวโครงเครือง และอืนๆ (ซึง
ต่อไปนีจะเรียกว่า “อุปกรณ์ความปลอดภัยและอืนๆ”) เพือให ้อุปกรณ์ดงั กล่าวใช ้ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เรืองทีลูกจ ้างสังเกต (มาตราที 29 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยความปลอดภัยเชิงอุตสาหกรรมและสุขภาพ)
พนักงานต ้องสังเกตสิงต่างๆ ต่อไปนีทีเกียวข ้องกับอุปกรณ์ความปลอดภัย:
●

ั
างานของอุปกรณ์
ห ้ามเคลือนย ้ายอุปกรณ์ความปลอดภัยและอืนๆ หรือปิ ดฟั งก์ชนการทํ

●

เมือจําเป็ นต ้องถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยและอืนๆ ออก หรือปิ ดการทํางานเป็ นการชัวคราว ให ้ขออนุญาตจาก
นายจ ้างก่อน

●

เมือเคลือนย ้ายอุปกรณ์ความปลอดภัยและอืนๆ หรือปิ ดการทํางานเมือได ้รับอนุญาตจากนายจ ้าง ให ้ดําเนินการปรับ
คืนสภาพเดิมโดยทันทีหลังจากไม่จําเป็ นต ้องใช ้อีกแล ้ว

●

เมือพบว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยและอืนๆ ถูกถอดออกไปหรือมีการปิ ดการทํางานไว ้ ให ้รายงานเรืองนีกับนายจ ้างใน
ทันที

81 (th)

