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บทท ี1
ความรูเ้กยีวกบัโมบายเครนรองรบันําหนกัเบา

1.1 คาํจาํกดัความของโมบายเครน คณุสมบตัขิองคน
ควบคมุเครน และอภธิานศพัท์

1.1.1 คาํจาํกดัความ
โมบายเครนคอื “เครอืงจักรทยีกนําหนักบรรทกุและใชแ้รงเคลอืนไหวเพอืเคลอืนยา้ยนําหนักบรรทกุนันในแนวนอน เครอืงจักร
เหลา่นตีดิตงัมาพรอ้มกบัเครอืงยนตข์บัเคลอืนหรอืไพรม์มฟูเวอร ์และเคลอืนยา้ยไปยงัสถานททีไีมไ่ดร้ะบไุวไ้ด”้ ซงึเราเรยีก
โมบายเครนทมีนํีาหนักการยกตงัแตห่นงึตนัขนึไปแตไ่มเ่กนิหา้ตนัวา่ “โมบายเครนรองรับนําหนักเบา”

มเีครอืงยนตข์บัเคลอืนหรอืไพรม์มฟูเวอรอ์ยูภ่ายในตวัเครอืง

เคลอืนยา้ยไปยงัตําแหน่งทไีมไ่ดร้ะบไุว ้

ขนยา้ยนําหนักบรรทกุในแนวนอน

ใชแ้รงททํีาใหเ้คลอืนทเีพอืยก
นําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 1-1 คาํจาํกดัความของโมบายเครน

1.1.2 คณุสมบตัขิองคนควบคมุเครน
มกีารจําแนกคณุสมบตัขิองผูท้จีะควบคมุโมบายเครนตามนําหนักการยกของโมบายเครนแตล่ะประเภท หากจะใชโ้มบายเครน
ตามทปีรากฏในตาราง 1-1 สงิทตีอ้งทําคอืตรวจสอบใบอนุญาตของคนควบคมุโมบายเครน หรอืคนควบคมุเครนตอ้งเขา้เรยีน
หลกัสตูรฝึกอบรมทกัษะหรอืหลกัสตูรการศกึษาพเิศษสําหรับการใชโ้มบายเครน มกีารจําแนกคณุสมบตัติามนําหนักการยกและ
ความสามารถในการทํางานของโมบายเครนเทา่นัน และจะไมจํ่าแนกตามมวลทแีทจ้รงิของนําหนักบรรทกุทจีะยก

ตาราง 1-1 โมบายเครนทคีวบคมุไดซ้งึจาํแนกตามคณุสมบตัขิองคนควบคมุเครน

นําหนักการยก
โมบายเครน

ใบอนุญาตของคน
ควบคมุเครน

หลกัสตูรการฝึกอบรม
ทกัษะสาํหรบัการใชโ้มบาย
เครนรองรบันําหนกัเบา

หลกัสตูรการศกึษา
พเิศษสําหรับการใช ้

โมบายเครน
ความคดิเห็น

5 ตนัหรอืมากกวา่ ○ ✖ ✕
ไมร่วมการใชง้านที
เกยีวขอ้งกบัการขบับน

ถนน

1 ตนัหรอืมากกวา่และไมเ่กนิ
 5 ตนั

○ ◯ ✕

0.5 ตนัหรอืมากกวา่และไม่
เกนิ 1 ตนั

○ ◯ ○
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1.1.3 อภธิานศพัท์

(1) การชกัรอกขนึ/การลดระดบัลง การปรบัขนึลงของเสาตงั การยดืยาวขนึหรอื
หดลง และการแกวง่

การใชโ้มบายเครนเป็นการใชง้านในหลายๆ ลกัษณะรวมกนั ทงัการชกัรอกขนึ/การลดระดบัลง การปรับขนึลงของเสาตงั การ
ยดืยาวขนึหรอืหดลง หรอืการแกวง่

การชกัรอกขนึและการลดระดบัลง การปรับขนึลงของเสาตงั การยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงั การแกวง่

รปูภาพ 1-2 การเคลอืนทขีองโมบายเครน

(2) เสาตงั
เสาตงัคอืแขนทจีดุรับนําหนักอยูต่รงสว่นปลายสดุของโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ของโมบายเครน โดยเสาตงัอาจ
เป็นเสาตงัแบบกลอ่งและเสาตงัแบบโครงตาขา่ยตามลกัษณะรปูทรง โมบายเครนรองรับนําหนักเบาเกอืบทกุรุน่ทมีนํีาหนักการ
ยกไมถ่งึ 5 ตนัจะมเีสาตงัแบบกลอ่ง

เสาตงัเพมิเตมิทตีดิตงัไวต้รงสว่นปลายสดุของเสาตงัหลกัคอืเสาตงัเสรมิ โดยทวัไปแลว้เสาตงัหลกัของโมบายเครนหมายถงึ
บมู ในขณะทรีถขดุไฮดรอลกิทมีฟัีงกช์นัของเครนดว้ยนันจะใชเ้สาตงัแบบแขนพับ สว่นทอียูต่ดิกบัตะกรา้ขดุเรยีกวา่แขน และ
สว่นทอียูต่ดิกบัเบาะนังของคนควบคมุเครนเรยีกวา่บมู (ดทู ีรปูภาพ 1-14 หนา้ 11 (th))

(3) รศัมกีารทาํงาน
รัศมกีารทํางานคอืระยะหา่งในแนวนอนตงัแตศ่นูยก์ลางของการแกวง่จนถงึเสน้แนวดงิทพีาดผา่นจดุกงึกลางของตะขอ 
(รปูภาพ 1-3) แตไ่มใ่ชร่ะยะหา่งจากหมดุเทา้จนถงึจดุกงึกลางของตะขอ

หมดุเทา้
ระนาบในแนวนอน

เสาตงั
มมุของ
เสาตงั

ศนูยก์ลางของ
การแกวง่

รัศมกีารทํางาน

แกนของเสาตงั

จดุของเสาตงั
การขยายสลกัสําหรับจดุของ
เสาตงัออกเต็มที

A

B

C

ควา
มยา
วขอ

งเสา
ตงั

รปูภาพ 1-3  อภธิานศพัทข์องเสาตงั

A: ความสงูของการยกเหนอืพนืดนิ
B: ความสงูของการยกตํากวา่พนืดนิ
C: ความสงูรวมของการยก
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(4) นําหนกัการยก
นําหนักการยกคอืนําหนักบรรทกุสงูสดุทสีามารถวางไวไ้ดเ้มอืยดืขาคํายนัออกไปจนสดุ และรัศมกีารทํางานมรีะยะแคบทสีดุ 
(นคีอืสภาวะเมอืเสาตงัยดืออกนอ้ยทสีดุและเสาตงัมมีมุกวา้งทสีดุ) นําหนักการยกจะรวมมวลของอปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุ
ดว้ย เชน่ ตะขอและตะกรา้ขดุ

ลดความยาวของเสาตงัลงให ้
เหลอืนอ้ยทสีดุ

เพมิมมุของเสาตงัให ้
กวา้งทสีดุ

นําหนักการยก (สําหรับ
โมบายเครนคอืคา่สงูสดุ
ของพกิดันําหนักรวม)

มวลของอปุกรณ์
ชว่ยยกนําหนัก
บรรทกุ
นําหนักบรรทกุ
ทกํีาหนด

ขยายออกจนสดุ

รปูภาพ 1-4 นําหนกัการยก

(5) นําหนกับรรทกุทกีาํหนด
นําหนักบรรทกุทกํีาหนดคอืนําหนักบรรทกุทไีดจ้ากการหกัมวลของอปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุ (เชน่ ตะขอหรอืตะกรา้ขดุ) 
ออกจากนําหนักบรรทกุสงูสดุทสีามารถวางลงบนโมบายเครน โดยพจิารณาจากโครงสรา้ง วสัดขุองสว่นประกอบ มมุของเสา
ตงัและความยาวของเสาตงั

มวลของตะขอและอปุกรณช์ว่ยยก
นําหนักบรรทกุอนืๆ

นําหนักบรรทกุทกํีาหนด

พกิดันําหนักรวม

รปูภาพ 1-5  พกิดันําหนกัรวม



6(th)

(6) พกิดันําหนกัรวม
พกิดันําหนักรวมคอืมวลทไีดจ้ากการเพมิมวลของตะขอหรอือปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุอนืๆ เขา้กบันําหนักบรรทกุทกํีาหนด
 (รปูภาพ 1-5 หนา้ 5 (th)) สําหรับโมบายเครนนัน มกัมกีารนําตะขอประเภทตา่งๆ มาใชง้านโดยดจูากลกัษณะของงานททํีา
 แมข้ณะทคีวามยาวของเสาตงัเทา่กบัรัศมกีารทํางาน แตนํ่าหนักบรรทกุทกํีาหนดจะไมเ่หมอืนเดมิเมอืนําตะขอแบบตา่งๆ มาใช ้
ดงันันโดยทวัไปแลว้ขอ้มลูจะแสดงพกิดันําหนักรวมทไีดจ้ากการเพมิมวลของตะขอหรอือปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุเขา้กบั
นําหนักบรรทกุทกํีาหนด คา่สงูสดุของพกิดันําหนักรวมจะเทา่กบันําหนักการยก

(7) พกิดันําหนกัรวมทสีภาพไมม่โีหลด
พกิดันําหนักรวมทสีภาพไมม่โีหลดคอืคําศพัทท์นํีามาใชก้บัเครนตดิรถบรรทกุเทา่นัน โดยพกิดันําหนักรวมนจีะดจูากลกัษณะ
การทรงตวัของเครนเมอืไมม่นํีาหนักบรรทกุอยูบ่นกระบะวางสนิคา้ (สภาวะไรนํ้าหนักบรรทกุ) รวมถงึความแข็งแรงของเสาตงั
และสว่นประกอบอนืๆ พกิดันําหนักรวมเป็นตวัระบถุงึสมรรถนะของโมบายเครนเมอืเหยยีดขาคํายนัออกไปจนสดุ (ซงึจะทําให ้
เครนทรงตวัดเียยีม) และเมอืเสาตงัหนัไปทางตําแหน่งเยอืงดา้นหลงัและเยอืงดา้นขา้ง

(8) Jigiri (ยกขนึเล็กนอ้ย)
Jigiri (ยกขนึเล็กนอ้ย) หมายถงึการชกัรอกนําหนักบรรทกุขนึจนอยูเ่หนอืระดบัพนื แพลตฟอรม์การทํางาน หรอืบล็อกหมอน
รองเพยีงเล็กนอ้ย

ในระหวา่งการชกัรอก ใหค้อ่ยๆ ยกนําหนักบรรทกุขนึโดยพยายามใหเ้ขยอืนเพยีงเล็กนอ้ย และหยดุทนัททีนํีาหนักบรรทกุถกู
ยกขนึจากพนื และยนืยนัวา่นําหนักทยีกขนึทรงตวัดแีลว้ แลว้จงึยนืยนัสภาพของชดุอปุกรณ ์tamagake (การขงึสลงิ) ดว้ย
การตรวจสอบวา่ ชดุอปุกรณแ์ขวนเขา้กบัตะขอไดด้หีรอืไมเ่พอืรับประกนัความปลอดภยั

การชกัรอก

ยกนําหนักบรรทกุขนึจากพนืเล็กนอ้ย

รปูภาพ 1-6 Jigiri (ยกขนึเล็กนอ้ย)

(9) ความสงูการยก
ความสงูการยกคอืระยะหา่งแนวดงิระหวา่งเพดานจํากดัชว่งบนและชว่งลา่งภายในชว่งทตีะขอหรอือปุกรณช์ว่ยยกนําหนัก
บรรทกุอนืๆ สามารถยกขนึและลดลงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเมอืดจูากความยาวของเสาตงัและมมุของเสาตงั ชว่งของความ
สงูทยีกขนึจากพนื (พนืสว่นทใีชย้ดึโมบายเครน) เรยีกวา่ “ความสงูในการยกเหนอืพนื” และชว่งของความสงูทยีกลงมาถงึพนื
เรยีกวา่ “ความสงูในการยกตํากวา่พนื” และเรยีกทงัหมดรวมกนัวา่ “ความสงูการยกสงูสดุ” (ความสงูการยกโดยรวม) (รปูภาพ 
1-3 หนา้ 4 (th)) โดยทวัไปนัน เมอืใชเ้ครนตดิรถบรรทกุ ความสงูในการยกเหนอืพนืเมอืยดืเสาตงัออกจนสดุแลว้จะถกูตงัให ้
เป็นความสงูการยกสงูสดุเหนอืพนื และไมไ่ดกํ้าหนดความสงูในการยกตํากวา่พนื
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1.2 ประเภทของโมบายเครน

1.2.1 รถเครนบรรทกุ

(1) รถเครนบรรทกุ
รถเครนบรรทกุทมีนํีาหนักการยกไมถ่งึ 5 ตนั มกัมสีว่นของแชสซรีถบรรทกุมาตรฐานแบบเสรมิความแข็งแรงพรอ้มโครงสรา้ง
สว่นบนของระบบการแกวง่ (อปุกรณเ์ครน) และตดิตงัมาพรอ้มกบัขาคํายนัเพอืเพมิความสามารถในการทรงตวัในระหวา่งทใีช ้
เครน

นอกจากนัน ยงัตดิตงัแค็บสองแค็บไวท้รีถเครนบรรทกุแตล่ะคนั โดยแค็บหนงึไวสํ้าหรับควบคมุเครนและอกีแค็บหนงึไวสํ้าหรับ
ขบัเครน ระบบไฮดรอลกิหรอืระบบเชงิกลจะสง่ผา่นกําลงัไปใหก้บัอปุกรณเ์ครน โมบายเครนสว่นใหญท่มีนํีาหนักการยกไมถ่งึ 5 
ตนัจะใชร้ะบบไฮดรอลกิ

รปูภาพ 1-7 รถเครนบรรทกุ

(2) เครนตดิรถบรรทกุ
เครนตดิรถบรรทกุจะบรรทกุนําหนักอปุกรณข์องเครนรองรับนําหนักเบาไวท้กีระบะวางสนิคา้และตวัแค็บ และควบคมุอปุกรณ์
เครนผา่นการดงึแรงททํีาใหเ้คลอืนทอีอกมาจากเครอืงยนตข์บัเคลอืนหรอืไพรม์มฟูเวอร ์(เครอืงยนต)์ เพอืขบัเครน เครนตดิ
รถบรรทกุหลายแบบมนํีาหนักการยกไมถ่งึ 3 ตนั สว่นเสาตงัจะมรีปูรา่งแตกตา่งกนัสองแบบ คอื เสาตงัตรงและเสาตงั
แบบแขนพับ

เสาตงัตรง เสาตงัแบบแขนพับ

รปูภาพ 1-8 เครนตดิรถบรรทกุ
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1.2.2 เครนแบบมลีอ้

(1) เครนแบบมลีอ้
เครนแบบมลีอ้ตดิตงัมาพรอ้มกบัโทรลเลยท์ปีรับเปลยีนไดต้ามความตอ้งการ ทมีกีารตดิตงัโครงสรา้งสว่นบนของระบบการ
แกวง่ (อปุกรณเ์ครน) เอาไว ้เครนแบบมลีอ้จะชว่ยใหข้บัเครนและควบคมุเครนไดจ้ากแค็บเดยีวทมีเีครอืงยนตข์บัเคลอืนหรอื
ไพรม์มฟูเวอรเ์ดยีว เครนแบบมลีอ้แบง่ออกเป็นแบบสลีอ้และสามลอ้ (สองลอ้หนา้ หนงึลอ้หลงั) เครนหลายแบบจะมาพรอ้ม
กบัขาคํายนัเพอืใหเ้ครนทรงตวัไดด้ขีนึ แตม่เีครนบางประเภททตีดิตงัวงแหวนเหล็กไวท้ดีา้นนอกของลอ้หนา้ วงแหวนเหล็กจะ
สมัผัสกบัพนืในระหวา่งการยก ทําใหเ้ครนทรงตวัไดด้ยีงิขนึ

รปูภาพ 1-9 เครนแบบมลีอ้

(2) รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้
รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้เป็นเครนทมีเีครอืงยนตใ์นตวัเอง ทใีชแ้ค็บเดยีวเพอืบงัคบัเครนและขบัเครน รถเครน
แบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้เป็นเครนในกลุม่เดยีวกบัเครนแบบมลีอ้ ซงึเราสามารถขบัเครนประเภทนบีนพนืผวิทขีรขุระและ
ไมแ่น่นได ้เพราะมยีางเสน้ใหญแ่ละใชร้ะบบขบัเคลอืนทกุลอ้ เครนเหลา่นยีงัตดิตงัมาพรอ้มกบัระบบบงัคบัเลยีว 4 แบบ 
(ระบบบงัคบัเลยีวดว้ยสองลอ้หนา้ ระบบบงัคบัเลยีวดว้ยสองลอ้หลงั ระบบบงัคบัเลยีวดว้ยสลีอ้ และระบบบงัคบัเลยีวแบบป)ู 
ดงันันเครนนจีงึขบัเคลอืนไดด้ใีนพนืทจํีากดั

รปูภาพ 1-10 รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้
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(3) เครนตนีตะขาบ
เครนตนีตะขาบมาพรอ้มกบัตนีตะขาบทชีว่ยในเรอืงการเคลอืนท ีตนีตะขาบคอืโครงอปุกรณข์บั โดยมโีครงสรา้งสว่นบนของ
ระบบการแกวง่ตดิตงัไวด้า้นบน เพอืใหม้พีนืทหีนา้สมัผัสกวา้งกวา่ของยางทใีช ้ซงึจะทําใหเ้ครนตนีตะขาบขบัเคลอืนไดแ้มใ้น
สภาพพนืผวิเสน้ทางทขีรขุระและยบุตวัไดง้า่ย สว่นเครนตนีตะขาบรองรับนําหนักเบาบางรุน่ ซงึมชีอืวา่เครนตนีตะขาบขนาด
เล็ก จะมขีาคํายนัมาดว้ยเพอืชว่ยใหเ้ครนทรงตวัไดด้ขีนึ

รปูภาพ 1-11 เครนตนีตะขาบรองรบันําหนกัเบา
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1.2.3 เครนรางรถไฟ
เครนรางรถไฟจะมอีปุกรณเ์ครน (โครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่) ตดิตงัไวท้ดีา้นบนสดุของโทรลเลยพ์รอ้มกบัลอ้ทจีะ
เคลอืนทอียูบ่นสดุของรางรถไฟ และเราใชเ้ครนรางรถไฟในการกอ่สรา้งทางรถไฟ

รปูภาพ 1-12 เครนรางรถไฟ

1.2.4  เครนลอยนํา
เครนลอยนําจะมอีปุกรณเ์ครนตดิตงัไวท้ดีา้นบนสดุของเรอื มเีครนลอยนําหลายประเภททเีสาตงัจะไมป่รับบมูขนึหรอืลง หรอื
แกวง่ เครนลอยนําจะเคลอืนทผีา่นผนืนําดว้ยวธิอีอกแรงขบัเคลอืนดว้ยตวัเองหรอืไมไ่ดอ้อกแรงขบัเคลอืนดว้ยตวัเอง และมี
ความสามารถในการจัดการกบันําหนักบรรทกุขนาดใหญแ่ละหนักได ้

รปูภาพ 1-13 เครนลอยนํา
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1.2.5 โมบายเครนแบบอนื
โมบายเครนอกีประเภทหนงึคอืแบบขดุลาก (รถขดุไฮดรอลกิทมีฟัีงกช์นัของเครน [รปูภาพ 1-14]) โมบายเครนแบบนจีะมสีว่น
ททํีาหนา้ทขีองเครน เชน่ ตะขอสําหรับยกนําหนักบรรทกุบนรถขดุไฮดรอลกิ และอปุกรณน์ริภยั สงิทพีเิศษคอื จะตดิตงัตะขอ
แบบปรับเปลยีนไดไ้วท้ดีา้นหลงัของตะกรา้ขดุ (แบบทพีบเห็นโดยทวัไปคอืตะขอแบบยดืหดไดท้สีามารถจัดเกบ็ไวท้ดีา้นหลงั
ของตะกรา้ขดุ [รปูภาพ 1-15]) และปรับตะขอ และตงัคา่โหมดเครนหรอืโหมดรถขดุใหเ้หมาะสมกบัการทํางาน เพอืทําใหเ้รา
ใชเ้ครนเดยีวกนัทงังานขดุและงานเครนได ้แตจ่ะไมร่วมเครนทเีพยีงแคต่ดิตงัตะขอแบบปรับเปลยีนไดเ้ขา้กบัดา้นหลงัของ
ตะกรา้ขดุเทา่นัน

บมู

แขน

ตะกรา้ขดุ

ตะขอแบบยดืหดได ้

ตารางนําหนักบรรทกุปลอดภยั

แผน่ป้ายแสดงขอ้กําหนดเฉพาะของ
โมบายเครน

อปุกรณค์วบคมุนําหนักบรรทกุทกํีาหนด/
เครอืงหมายแสดง

แค็บ

ไฟเตอืนภายนอก 
(จะสวา่งเมอือยูใ่นโหมดเครน)

ตนีตะขาบ

รปูภาพ 1-14  รถขดุไฮดรอลกิทมีฟีงักช์นัของเครน

(ก) แบบยดืหดไมไ่ด ้ (ข) แบบยดืหดได ้

รปูภาพ 1-15  ตะขอแบบยดืหดได้
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1.3 โครงสรา้งหลกัของโมบายเครน

1.3.1 โครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่
โครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่หมายถงึโครงสรา้งทจีะมกีารตดิตงัเสาตงัและอปุกรณเ์ครนสําหรับการชกัรอก/การปรับ
ขนึลงของเสาตงั หรอือปุกรณท์คีลา้ยกนัไวภ้ายในเฟรมของโครงสรา้งทมีกีารเชอืมไวน้ทีเีรยีกวา่ “เฟรมทใีชใ้นการแกวง่” โดย
ใชแ้บรงิรองรับการแกวง่เพอืยดึเฟรมทใีชใ้นการแกวง่ไวท้ดีา้นบนสดุของโครงสว่นฐาน ตวัถงัทงัหมดจะแกวง่ไปทางซา้ยและ
ขวา

ในโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ของรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ จะมกีารตดิตงัเสาตงั กลไกการยกบมูขนึ
หรอืลง (กระบอกสบูปรับบมูขนึหรอืลง) กลไกการชกัรอก และแค็บเพอืควบคมุเครนและขบัเครนไวต้รงฐานแกวง่ โดยฐานนี
ยดึอยูบ่นเฟรมทใีชใ้นการแกวง่ (รปูภาพ 1-16 หนา้ 13 (th)) มกีารตดิตงัตวัถว่งนําหนักหรอืโครงสรา้งทมีนํีาหนักแบบอนืๆ 
เพอืรักษาสมดลุไวท้ดีา้นหลงัของกลไกการชกัรอก

สําหรับรถเครนบรรทกุ โครงสรา้งสว่นบนจะเหมอืนกนัมาก แตแ่ค็บสําหรับใชค้วบคมุเครนเพยีงอยา่งเดยีวจะอยูบ่นเฟรมทใีช ้
ในการแกวง่ แค็บทใีชข้บัเครนจะตดิตงัอยูบ่รเิวณโครงสว่นฐาน โครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ของเครนตดิรถบรรทกุมี
กลไกการชกัรอกและกลไกการปรับบมูขนึหรอืลง (กระบอกสบูปรับบมูขนึหรอืลง) อยูภ่ายในเฟรมทใีชใ้นการแกวง่ สว่นเสาตงั
นันตดิตงัอยูท่โีครงสรา้งสว่นบน (รปูภาพ 1-17 หนา้ 13 (th)) นอกจากนัน ยงัมอีปุกรณส์งัการทํางานอยูท่ทีงัสองดา้นของ
โครงสว่นฐาน เสาตงักค็อืแขนเมอืยกนําหนักบรรทกุ และเบอืงตน้จะทําใหเ้กดิแรงดดัโคง้ (โหลดดดัโคง้) เสาตงัมทีงัแบบ
กลอ่งและแบบโครงตาขา่ย และรปูทรงของพนืทหีนา้ตดัของเสาตงัแบบกลอ่งนันโดยเบอืงตน้เป็นรปูสเีหลยีมผนืผา้หรอืหลาย
เหลยีม เพอืใหค้วามแข็งแรงทสีามารถทนทานตอ่แรงดดัโคง้ (รปูภาพ 1-20 และ รปูภาพ 1-21 หนา้ 13 (th)) เสาตงัของ
โมบายเครนรองรับนําหนักเบาสว่นใหญเ่ป็นแบบกลอ่ง
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รปูภาพ 1-16  โครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ของ
รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้

รปูภาพ 1-17  โครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ของเครนตดิ
รถบรรทกุ

รปูภาพ 1-18 ตวัอยา่งแค็บของรถเครนแบบราฟเตอเรน
หรอืเครนสลีอ้

รปูภาพ 1-19 ตวัอยา่งคนัโยกควบคมุ/สวติชข์องเครนตดิรถบรรทกุ

รปูภาพ 1-20  เสาตงัแบบกลอ่ง รปูภาพ 1-21  เสาตงัแบบโครงตาขา่ย

เสาตงั

กลไกการชกั
รอก

ฐานรองรับ
การแกวง่

กลไกการปรับบมูขนึหรอื
ลง (กระบอกสบูปรับ

บมูขนึหรอืลง)

แค็บ

กลไกการ
แกวง่

เสาตงั

กลไกการชกัรอก

เฟรมทใีชใ้นการแกวง่
(เสา)

กลไกการปรับขนึหรอื
ลงสําหรับเสาตงั
(กระบอกสบูปรับบมู
ขนึหรอืลง)

❶  อปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์อง
นําหนักบรรทกุ

❷ สวติชร์ะบบเบรกป้องกนัการแกวง่
❸ สวติช ์PTO
❹ คนัโยกควบคมุการแกวง่
❺  คนัโยกควบคมุการยดืยาวขนึหรอื
หดลง

❻ สวติชส์งัการทํางานของขาคํายนั
❼ คนัโยกควบคมุการชกัรอกหลกั
❽ คนัโยกควบคมุการชกัรอกเสรมิ
❾ คนัโยกควบคมุการปรับบมูขนึหรอืลง

❶ มเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุ
❷  คนัโยกควบคมุการยดื
ยาวขนึหรอืหดลง

❸  คนัโยกควบคมุการชกั
รอก

❹  คนัโยกควบคมุการปรับ
บมูขนึหรอืลง

❺ คนัโยกควบคมุการแกวง่
❻  สวติชเ์พอืใชง้อ/ยดืตะขอ
❼ สวติชสํ์าหรับแมแ่รง

พนืทหีนา้ตดัของ
โครงสรา้งเสาตงั
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1.3.2 กลไกการแกวง่
กลไกการแกวง่คอือปุกรณท์หีมนุโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ไปทางซา้ยและขวาขณะตดิตงัอยูบ่นโครงสว่นฐาน เครน
หลายแบบมโีครงสรา้งทแีบรงิรองรับการแกวง่จะถกูตดิตงัไวท้สีว่นบนของโครงสว่นฐาน และโครงสรา้งสว่นบนของระบบการ
แกวง่จะตดิตงัอยูต่รงสว่นบนของแบรงิรองรับการแกวง่ ซงึเมอืใชก้ลไกการแกวง่ลกัษณะน ีเครนสามารถหมนุไดไ้มจํ่ากดั 360° 
(ด ู“กลไกการแกวง่” (หนา้ 24) (th))

1.3.3 โครงสว่นฐาน
โครงสว่นฐานคอืโครงสรา้งรองทวีางอยูบ่นโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ และทําใหเ้ครนเคลอืนท ีโครงสว่นฐานแบง่
ออกเป็นประเภทตา่งๆ ตอ่ไปนโีดยดจูากระบบการขบัเคลอืน

(1) โครงสว่นฐานสาํหรบัเครนตดิรถบรรทกุ
สําหรับเครนตดิรถบรรทกุ จะมกีารใชร้ถบรรทกุสนิคา้เพอืยนืยนัตําแหน่งทจีะยดึอปุกรณเ์ครน (ระหวา่งแค็บและกระบะวางสนิคา้
ของรถบรรทกุสนิคา้โดยทวัไป) ยงัมเีครนอกีหลายรุน่ทตีดิตงัอปุกรณเ์ครนไวท้กีระบะวางสนิคา้หรอืดา้นหลงั

รปูภาพ 1-22 โครงสว่นฐานสาํหรบัเครนตดิรถบรรทกุ
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(2) โครงสว่นฐานสาํหรบัเครนแบบมลีอ้ (รวมถงึรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอื
เครนสลีอ้) 

โครงสว่นฐานสําหรับเครนแบบมลีอ้ผลติขนึมาเป็นพเิศษเพอืใชก้บัเครนแบบมลีอ้ ซงึโดยปกตจิะมรีุน่แบบสองเพลา และ
ขบัเคลอืนสลีอ้ (4WD) และรุน่ทสีามารถบงัคบัเลยีวแบบสลีอ้ แรงททํีาใหเ้คลอืนททีใีชสํ้าหรับขบัขแีละควบคมุเครนมาจาก
เครอืงยนตเ์ดยีว และการควบคมุเครนทงัหมดจะทําไดจ้ากเบาะนังคนขบัเพยีงจดุเดยีว ขณะทเีครนแบบมลีอ้จะมขีาคํายนัดว้ย 
แตเ่ครนแบบมลีอ้บางรุน่จะไมม่อีปุกรณน์ ีแตม่โีครงสรา้งทมีาพรอ้มกบัวงแหวนเหล็กทมีเีสน้ผา่นศนูยก์ลางเล็กกวา่ยางเล็กนอ้ย 
ตดิตงัอยูด่า้นนอกของยาง วงแหวนเหล็กเหลา่นจีะสมัผัสกบัพนืในระหวา่งทใีชเ้ครนและทําใหเ้ครนทรงตวัไดด้ยีงิขนึ

รังผงึหมอ้นํา

เครอืงยนต์

ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร์

ระบบสง่กําลงั

ขอ้ตอ่หมนุ

เพลากลาง

กระบอกพวงมาลยั

ขาคํายนั
ลอ้หลงั

ระบบรองรับแรงกระแทก

ถงันํามนัเชอืเพลงิ ลอ้หนา้

รปูภาพ 1-23 โครงสว่นฐานสาํหรบัเครนแบบมลีอ้
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(3) ขาคาํยนั
ขาคํายนัจะมอียูใ่นรถเครนบรรทกุ เครนแบบมลีอ้ (รวมถงึรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้) และเครนตดิรถบรรทกุเพอืให ้
เครนทรงตวัไดด้ขีนึในระหวา่งททํีางาน ขาคํายนัทํางานดว้ยระบบไฮดรอลกิ และแบง่ออกเป็นแบบ H และแบบ X

รปูภาพ 1-24 ขาคาํยนัแบบ H (รถเครนแบบ
ราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้)

รปูภาพ 1-25 ขาคาํยนัแบบ X (รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้)

คานของขาคํายนั

คานของขาคํายนั

กระบอกสไลด์

กระบอกสไลด์

กระบอกแมแ่รง

a: ขยายออกนอ้ยทสีดุ
b: ขยายออกปานกลาง
c: ขยายออกจนสดุ

กระบอกแมแ่รง

เมอืใชข้าคํายนั สงิทตีอ้งทําคอืขยายคานขาคํายนัจนไดร้ะดบัความกวา้งทกํีาหนดไว ้และใชส้ลกัล็อคเพอืยดึไวใ้นตําแหน่ง
นัน สําหรับเครนตดิรถบรรทกุ ผูใ้ชส้ามารถยดืขยายขาคํายนัไปทางดา้นขา้งของเครน สว่นการเคลอืนทแีนวดงิของแมแ่รงนัน
ทํางานดว้ยระบบไฮดรอลกิ

แทน่ลอย

สลกัล็อค

รสูลกั

รปูภาพ 1-26 สลกัล็อคและรสูลกัสาํหรบัขาคาํยนัแบบ X
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1.3.4 ลวดสลงิ
ลวดสลงิทยีดึเขา้กบักวา้นรอกบนตวัถงัของโมบายเครนนํามาใชเ้พอืชกัรอก ลวดสลงิเหลา่นตีอ้งมคีวามแข็งแรงมากเป็นพเิศษ 
ดว้ยเหตนุขีอ้กําหนดเฉพาะของลวดสลงิจงึแตกตา่งกบัทใีชสํ้าหรับ tamagake ในสว่นของความแข็งแรง คา่สดัสว่นความ
ปลอดภยัของลวดสลงิเพอืการชกัรอกและการปรับขนึหรอืลงของเสาตงักําหนดไวท้ ี4.5 หรอืสงูกวา่ และ 3.55 หรอืสงูกวา่
สําหรับการยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงัและ 3.75 หรอืสงูกวา่สําหรับลวดสลงิทใีชคํ้าเสาตงั คา่สดัสว่นความปลอดภยัคอื
แรงดงึขาดของลวดสลงิหารดว้ยคา่สงูสดุของนําหนักบรรทกุทใีชก้บัลวดสลงิ

(1) โครงสรา้งของลวดสลงิ
ลวดสลงิผลติขนึจากการบดิเกลยีวลวดเขา้ดว้ยกนัหลายๆ เกลยีว และแตล่ะเกลยีวไดม้าจากการบดิลวดไรต้ะเข็บแบบขนึรปู
เย็นหลายสบิเสน้ททํีาจากเหล็กกลา้คารบ์อนคณุภาพสงูเขา้ดว้ยกนั

เกลยีว
ลวด

แกน

แกน: คํานโีดยทวัไปหมายถงึแกนของไฟเบอร ์แกนของเกลยีวและแกนของเชอืก 
(แกนจะกลายเป็นจดุกงึกลางของเชอืกหรอืเกลยีว)

เกลยีว: สว่นประกอบของเชอืกลวดททํีามาจากลวดจํานวนมากทบีดิรวมกนั

ลวด: ลวดเหล็กทรีวมกนัเป็นเกลยีว ซงึแบง่เป็นลวดเปลอืยและลวดเคลอืบ

รปูภาพ 1-27 โครงสรา้งของลวดสลงิ
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แกนไฟเบอรห์รอืแกนเชอืกทอียูต่รงกลางลวดสลงิจะชว่ยรักษารปูทรงของลวด ใหค้วามยดืหยุน่และดดูซบัแรงกระแทกและ
แรงสนัสะเทอืนเพอืป้องกนัไมใ่หเ้กลยีวลวดสลงิขาด ลกัษณะนเีรยีกวา่กลไกของแกน สําหรับโมบายเครน ลวดสลงิทนียิมใช ้
โดยทวัไปจะประกอบดว้ยเกลยีวลวด 6 เกลยีวทบีดิเขา้ดว้ยกนั สงิทใีชร้ะบถุงึโครงสรา้งลวดสลงิคอืรหสัเชงิโครงสรา้ง (จํานวน
ของเกลยีว) x (จํานวนของลวดทอียูภ่ายในเกลยีวแตล่ะเกลยีว) เชน่ 6 x 37 ในกลุม่ลวดสลงิแบบตา่งๆ ทมีเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ทกํีาหนดไว ้ลวดสลงิทมีลีวดบางกวา่ในจํานวนทมีากกวา่จะมคีวามยดืหยุน่มากกวา่

ตาราง 1-2 รหสัเชงิโครงสรา้งของลวดสลงิและภาพหนา้ตดั

รหสัเชงิโครงสรา้ง 6 x 37 IWRC6 x Fi(29) IWRC6 x WS(26)

ลกัษณะหนา้ตดั

คณุสมบตัิ
แกนทําจากไฟเบอรเ์พอืใหค้วาม
ยดืหยุน่สงู

แกนทํามาจากลวดสลงิเสน้เดยีว 
โดยจะมลีวดเตมิมดัเขา้ดว้ยกนัเพอื
ประกอบเป็นแกน และนํามาใชเ้มอื
ตอ้งการคา่แรงดงึขาดสงูๆ

แกนทํามาจากลวดสลงิเสน้เดยีว 
โดยลวดสลงิมคีวามยดืหยุน่เป็น
เยยีมและทนตอ่การสกึหรอ

การใชง้าน การชกัรอก/Tamagake การชกัรอก/Tamagake การชกัรอก
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(2) เกลยีวแบบตา่งๆ
เราเรยีกลกัษณะของเกลยีวของลวดสลงิและลวดเชอืกทบีดิในทศิทางตรงกนัขา้มกนัวา่ “เกลยีวปกต”ิ และเรยีกเกลยีวทบีดิใน
ทศิทางเดยีวกนัวา่ “เกลยีวทศิทางเดยีวกนั” ลกัษณะของเกลยีวยงัแยกออกเป็น “เกลยีว Z” และ “เกลยีว S” ตามทศิทางของ
เกลยีวลวดสลงิ

เมอืเทยีบกบัลวดสลงิทมีเีกลยีวทพัีนไปทศิทางเดยีวกนั พบวา่ลวดสลงิทมีเีกลยีวปกตจิะเสอืมสภาพเร็วกวา่ แตใ่ชไ้ดง้า่ยกวา่ 
เนอืงจากลวดสลงินจีะคลายตวัหรอืเป็นปมไดน้อ้ยกวา่ ดงันัน ลวดสลงิทมีลีกัษณะเกลยีวปกตจิงึนํามาใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย

เกลยีวปกตริปูตวั Z เกลยีวปกตริปูตวั S เกลยีวทศิทางเดยีวกนัรปูตวั Z เกลยีวทศิทางเดยีวกนัรปูตวั S

เกลยีวปกติ เกลยีวทศิทางเดยีวกนั

รปูภาพ 1-28 เกลยีวแบบตา่งๆ

(3) เสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิ
ดเูสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิไดจ้ากเสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงกลมทอียูร่อบพนืทหีนา้ตดัของวงกลมนัน หาขนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางไดโ้ดยใชส้ไลดค์าลเิปอรห์รอืปากกาวดั วดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิในสามทศิทางบนพนืทหีนา้ตดัทใีห ้กอ่น
หาคา่เฉลยีจากผลลพัธท์วีดัได ้คา่ความคลาดเคลอืนเมอืเทยีบกบัเสน้ผา่นศนูยก์ลางปรากฏทกํีาหนดไว ้ณ เวลาทผีลติ (เสน้
ผา่นศนูยก์ลางปรากฏตามขอ้กําหนดของ JIS) ตอ้งเป็น 0% ถงึ +7% (และตอ้งเป็น 0% ถงึ +10% สําหรับลวดสลงิทมีเีสน้
ผา่นศนูยก์ลางไมถ่งึ 10 มม.)

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง = 

วธิกีารวดัทถีกูตอ้ง วธิกีารวดัทไีมถ่กูตอ้ง

รปูภาพ 1-29 วธิวีดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิ
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(4) การตรวจสอบลวดสลงิ
a. จดุทคีวรตรวจสอบสาํหรบัลวดสลงิ

● ลวดทขีาด

● เสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงและสกึหรอ

● เป็นปมและผดิรปู

● กดักรอ่น

● ความผดิปกตขิองจดุทผีกูปมและจดุเชอืมตอ่อนืๆ

b. เกณฑส์าํหรบัการพจิารณาลวดสลงิทหีา้มนํามาใช้

● ลวดทขีาด: ในแตล่ะเกลยีวของลวดสลงิ หากจํานวนลวดทขีาดมเีกนิ 10% ของทงัหมด (ยกเวน้ลวดเตมิ)

จํานวนเกลยีว ลวดเตมิ

ความยาวของลวดสลงิหนงึเกลยีว 
(ประกอบดว้ยลวด 6 เกลยีว)

รปูภาพ 1-30 หนงึเกลยีวของลวดสลงิ

● เสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลง: ลวดสลงิทเีสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงมากกวา่ 7% ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางปกติ

● การผดิรปู: ลวดทมีปีม (ในกรณีนคีอืหา้มซอ่มและนํามาใชอ้กี)

ปม สภาพแบบไมม่ปีม

ปมทางบวก

ปมทางลบ

รปูภาพ 1-31 ปม
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● การกดักรอ่น: ลวดทผีดิรปูมากและ/หรอืผกุรอ่นรนุแรง (รปูภาพ 1-32 และ รปูภาพ 1-33)

(ก) ลวดทสีภาพดา้นนอกเสยีหายยบัเยนิ (ข) ลวดทผีวิดา้นหนา้บบุ

(ค) ลวดทคีดไปคดมาจนเห็นไดช้ดั (ง) ลวดทชีาํรดุเสยีหายมาก

รปูภาพ 1-32  การผดิรปูอยา่งรนุแรง

รายละเอยีดทกีลา่วไวข้า้งตน้คอืเกณฑต์ามทบีญัญัตไิวใ้นกฎหมายและกฎระเบยีบเมอืพจิารณาเลกิใชล้วดสลงิ แนะนําให ้
เปลยีนลวดสลงิทมีเีสน้ลวดขาดหรอืเสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงมากตงัแตร่ะยะแรก กอ่นจะเขา้เกณฑท์รีะบไุวข้า้งตน้

นอกจากนัน แนะนําใหเ้ลกิใชล้วดสลงิหากเขา้เกณฑส์องขอ้ขนึไปรวมกนั เชน่ มลีกัษณะผดิรปู ขาดและฉีก หรอืมลีวดทขีาด 
เป็นตน้ กลา่วคอื แมค้วามเสยีหายในแตล่ะลกัษณะ ตํากวา่เกณฑท์ใีชป้ระเมนิการเลกิใชล้วดสลงิ ใหเ้ลกิใชล้วดสลงินันเมอื
ความเสยีหายโดยรวมจากหลายๆ ลกัษณะอยูท่รีะดบัใดระดบัหนงึทกํีาหนดไว ้

รปูภาพ 1-33  การกดักรอ่นอยา่งรนุแรง
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1.4 กลไกสาํหรบัการยก การปรบับมูขนึหรอืลง การแกวง่
และการทาํงานในลกัษณะอนื

1.4.1 PTO (Power Take Off)
กลไกนจีะดงึแรงททํีาใหเ้คลอืนทจีากเครอืงยนตท์ชีว่ยใหเ้กดิการขบัเคลอืน และใชแ้รงดงักลา่วเพอืสงัการทํางานของเครน 
และกลไกนทํีางานไดด้ว้ยการสลบัมาทตํีาแหน่ง ON และ OFF กลไก PTO จะอยูต่ดิกบัจดุเชอืมตอ่ทตีดิตงัอยูใ่นระบบสง่กําลงั
ของอปุกรณข์บัเคลอืน หรอืชนิสว่นอนื และใชเ้กยีรเ์พอืดงึแรงททํีาใหเ้คลอืนทอีอกมาจากเครอืงยนต ์แรงดงักลา่วจะเป็นตวัขบั
ปัมไฮดรอลกิทใีชก้บัเครน และแรงดนัไฮดรอลกิทเีกดิขนึจะทําใหเ้กยีรข์บัเคลอืนการทํางานของอปุกรณเ์ครน (เชน่ มอเตอร์
ไฮดรอลกิและกระบอกสบูไฮดรอลกิ)

เครอืงยนตข์อง
รถบรรทกุ

ระบบสง่กําลงั

PTO

ปัมไฮดรอลกิ

กลไกบงัคบั
เลยีว

กลไกการ
แกวง่ กลไกการชกั

รอก

PTO

เครอืงยนต์

ทอรก์คอนเวอรเ์ตอร์

ถงันํามนัไฮดรอลกิ

ปัม 
ไฮดรอลกิ

กลไกการยดืขนึ
หรอืหดลง/ปรับ
ขนึหรอืลงของ
เสาตงั

เครนตดิรถบรรทกุ (ตวัอยา่ง) รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ (ตวัอยา่ง)

รปูภาพ 1-34  แหลง่กาํลงัของอปุกรณเ์ครน

1.4.2 กลไกการชกัรอก
กลไกการชกัรอกประกอบดว้ยมอเตอรไ์ฮดรอลกิ เฟืองลดความเร็วในการชกัรอก กวา้นรอก และชนิสว่นอนื กวา้นรอกจะหมนุ
ตามแรงบดิของมอเตอรไ์ฮดรอลกิเพอืพัน/คลายลวดสลงิ กอ่นชกัรอกนําหนักบรรทกุขนึและลง

มอเตอรไ์ฮดรอลกิ
เกยีรล์ดรอบสาํหรบั

การชกัรอก กวา้นรอก

มอเตอรไ์ฮดรอลกิสง่ผา่นแรงบดิ

เกยีรล์ดรอบสําหรับการชกัรอกจะชะลอความเร็วในการ
หมนุของมอเตอรไ์ฮดรอลกิและรับแรงบดิเพมิขนึ

การชกัรอกและการลดความสงู
ของลวดสลงิ

รปูภาพ 1-35 โครงสรา้งของกลไกการชกัรอก
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(1) กลไกการชกัรอกของรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้
ปัจจบุนั รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้สว่นใหญจ่ะมาพรอ้มกบักลไกการชกัรอกสองแบบ ไดแ้ก ่กลไกการชกัรอก
สําหรับการทํางานของการชกัรอกหลกัทใีชเ้สาตงัหลกั และอกีกลไกหนงึสําหรับการทํางานของการชกัรอกเสรมิทใีชก้บั
เสาตงัเสรมิ ระบบเบรกเป็นแบบอตัโนมตัทิจีะทํางานโดยอตัโนมตัเิมอืคนัโยกควบคมุแบบวนิซไ์มทํ่างาน

(2) กลไกการชกัรอกของเครนตดิรถบรรทกุ
เครนตดิรถบรรทกุมกัมาพรอ้มกบักลไกการชกัรอกหลกัเพยีงกลไกเดยีว เครนเหลา่นจีะไมทํ่าใหเ้กดิการ “รดูลงทนัท”ี หรอืการ
ลดระดบัความสงูของตะขอลงดว้ยการปลดคลตัชท์ใีชอ้ยู ่และปลอ่ยใหก้วา้นรอกรดูลงทนัท ี(และใชเ้บรกเทา้แตะเพอืควบคมุ
ความเร็ว) กลไกการชกัรอกประกอบดว้ยมอเตอรไ์ฮดรอลกิ เกยีรล์ดรอบ เบรกกลไก และกวา้นรอก

(3) กลไกการเบรกของเครนตดิรถบรรทกุ
จะมกีารใชร้ะบบหา้มลอ้ดว้ยกลไกในเครนตดิรถบรรทกุ เนอืงจากเครนประเภทนไีมม่พีนืทสํีาหรับตดิตงั โดยระบบเบรกนจีะถกู
ตดิตงัไวภ้ายในเฟืองลดความเร็วของกลไกการชกัรอก ระบบหา้มลอ้ดว้ยกลไกจะทํางานโดยอตัโนมตัเิมอืปรับคนัโยกควบคมุ
มาไวท้ตํีาแหน่งเกยีรว์า่ง และระบบเบรกอตัโนมตัสิามารถประคองนําหนักบรรทกุไว ้

เพลารอง (เฟืองพเีนยีน)

แผน่เพลทป้องกนั
แรงเสยีดทาน

ดสิกเ์บรก

เฟืองลอ้พรอ้มสปรงิสบัทศิทางเดยีว
เฟือง

ตวัตงัเบรก

การชกัรอก

ใน
ระหวา่ง
การชกั
รอก

ลนิสปรงิ เฟืองลอ้พรอ้มสปรงิ
สบัทศิทางเดยีว

การลดลง

รปูภาพ 1-36 ระบบหา้มลอ้ดว้ยกลไก
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1.4.3  กลไกการแกวง่
กลไกการแกวง่คอือปุกรณท์ปีระกอบดว้ยมอเตอรไ์ฮดรอลกิ เกยีรล์ดรอบ เฟืองพเีนยีนและแบรงิรองรับการแกวง่ โดยอปุกรณ์
นจีะแกวง่โครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ไปทางซา้ยและขวา แบรงิรองรับการแกวง่จะตดิตงัไวภ้ายในสว่นบนของเฟรม
โครงสว่นฐาน และโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่จะอยูบ่รเิวณพนืผวิสว่นบนของแบรงิรองรับการแกวง่

มอเตอรไ์ฮดรอลกิ

มอเตอรไ์ฮดรอลกิสง่ผา่น
แรงบดิ

เกยีรล์ดรอบสําหรับการชกัรอกจะชะลอความเร็วในการหมนุของ
มอเตอรไ์ฮดรอลกิและรับแรงบดิเพมิขนึ

ใชเ้ฟืองพเีนยีนและเกยีร์
ชว่ยการแกวง่

เฟรมทใีชใ้นการแกวง่
จะหมนุตอ่เนอืง

เกยีรล์ดรอบสาํหรบั
การชกัรอก เฟืองพเีนยีน แบรงิรองรบัการ

แกวง่
เฟรมทใีชใ้นการ

แกวง่

รปูภาพ 1-37 โครงสรา้งของกลไกการแกวง่

(1) กลไกการแกวง่ของรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้
ในกลไกการแกวง่ของรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ แบรงิรองรับการแกวง่จะตดิตงัไวภ้ายในสว่นบนของเฟรมโครง
สว่นฐาน และโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่จะอยูบ่รเิวณพนืผวิสว่นบนของแบรงิรองรับการแกวง่ กําลงัในการหมนุจาก
มอเตอรไ์ฮดรอลกิทตีดิตงัอยูต่รงโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่จะลดลง และสง่ตอ่ไปยงัเฟืองพเีนยีน ทําใหแ้บรงิรองรับ
การแกวง่ทํางาน ซงึทําใหค้วามเร็วลดลงตอ่เนอืง และปรับโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่ซงึยดึอยูก่บัทไีปไวท้รีอ่ง
ดา้นใน ในโมบายเครนรองรับนําหนักเบานัน แบรงิเกยีรร์องรับการแกวง่จะมอียูท่ดีา้นนอก

(2) กลไกการแกวง่ของเครนตดิรถบรรทกุ
อปุกรณส์งัการทํางานของเครนตดิรถบรรทกุจะตดิตงัอยูต่รงโครงสว่นฐาน ดงันันเฟืองพเีนยีนทอียูต่รงปลายสดุของเพลาขบั
เฟืองลดการแกวง่จะตดิตงัไวต้รงดา้นนอกของแบรงิรองรับการแกวง่ แบรงิรองรับการแกวง่ทําใหเ้กดิรอ่งดา้นนอก

รอ่งดา้นในของแบรงิรองรับ
การแกวง่

เกยีรช์ว่ยการแกวง่
เฟืองพเีนยีน

เฟืองตวัหนอน (ภายในเครอืง)
มอเตอรไ์ฮดรอลกิ

รปูภาพ 1-38 กลไกการแกวง่ของเครนตดิรถบรรทกุ (ในกลุม่แบรงิรองรบัการแกวง่)
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กลไกการแกวง่ของเครนตดิรถบรรทกุยงัรวมกลไกของเฟืองสะพานเอาไวด้ว้ย กลไกนใีชร้ะบบทกีระบอกสบูไฮดรอลกิจะปรับ
เลอืนเฟืองสะพานไปดา้นหนงึของกา้นใหเ้ลอืนไปทางซา้ยและขวา และหมนุเกยีรเ์พอืใหม้กีารแกวง่ตวั ระบบนไีมร่องรับการ
หมนุแบบไมจํ่ากดั 360° จงึไมค่อ่ยนํามาใช ้

คอลมัน์

โลหะดา้นบน

โลหะดา้นลา่ง

คอลมัน์

เกยีรช์ว่ยการแกวง่ เฟืองสะพาน

เฟืองสะพาน

เกยีรช์ว่ยการแกวง่

ชอ่งเตมินํามนั

ชอ่งนํามนัเขา้/ออก

กระบอกสบูรับการแกวง่
กา้นลกูสบู

กระบอกสบูไฮดรอลกิ

เกยีรช์ว่ยการแกวง่

เฟืองสะพาน

รปูภาพ 1-39 กลไกการแกวง่ของเครนตดิรถบรรทกุ (ในกลุม่เฟืองสะพาน)
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1.4.4 กลไกการปรบัขนึหรอืลงสาํหรบัเสาตงั
การปรับขนึลงของเสาตงัเกดิขนึไดด้ว้ยการใชก้ระบอกสบูปรับบมูขนึหรอืลงแบบไฮดรอลกิ หรอืใชก้วา้นรอกสําหรับปรับบมูขนึ
หรอืลงเพอืพันและคลายลวดสลงิสําหรับปรับบมูขนึหรอืลง แตก่ารใชล้วดสลงิเพอืปรับบมูขนึหรอืลงเป็นเรอืงทไีมค่อ่ยนยิม 
โมบายเครนรองรับนําหนักเบาทมีนํีาหนักการยกไมถ่งึ 5 ตนัจะใชก้ระบอกสบูไฮดรอลกิทําหนา้ทปีรับบมูขนึหรอืลง นอกจากนัน 
โมบายเครนประเภทนทีใีชก้ระบอกสบูไฮดรอลกิจะถกูแบง่ออกเป็นแบบดงึขนึและแบบผลกั และเมอืไมก่ปีีมาน ีโมบายเครน
แบบผลกัไดรั้บความนยิมกนัอยา่งแพรห่ลาย กลไกการปรับขนึหรอืลงในรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้และเครนตดิ
รถบรรทกุสว่นใหญใ่ชก้ระบอกสบูไฮดรอลกิแบบผลกั การปรับขนึลงของเสาตงัมกัทํางานไดด้ว้ยกระบอกสบูปรับบมูขนึหรอืลง
แบบไฮดรอลกิ หรอืในรถขดุไฮดรอลกิทมีฟัีงกช์นัของเครน บมูจะเป็นกระบอกสบูไฮดรอลกิแบบผลกั และแขนจะเป็นกระบอก
สบูไฮดรอลกิแบบดงึขนึ

กระบอกสบูปรับบมูขนึหรอืลงแบบผลกั

รปูภาพ 1-40 กลไกการปรบับมูขนึหรอืลงทใีชก้ระบอกสบูไฮดรอลกิ
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1.4.5 กลไกการยดืยาวขนึหรอืหดลง
การยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงัทํางานไดด้ว้ยกระบอกสบูไฮดรอลกิเพยีงอยา่งเดยีวหรอืใชท้งักระบอกสบูไฮดรอลกิและ
ลวดสลงิยดืยาวขนึหรอืหดลงเพอืทําใหนํ้าหนักเปลา่ของเสาตงัเบาขนึ เสาตงัทปีรับเลอืนไดส้ามจังหวะมกัใชก้ระบอกสบู
ไฮดรอลกิ และเสาตงัทปีรับเลอืนสจัีงหวะหรอืมากกวา่นมีกัใชท้งักระบอกสบูไฮดรอลกิและลวดสลงิยดืยาวขนึหรอืหดลง 
นอกจากนัน เมอืพดูถงึวธิกีารยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงั จะม ี“การยดืยาวขนึหรอืหดลงตามลําดบั” ประเภทหนงึทกีาร
ยดืยาวขนึหรอืหดลงจะเกดิขนึตอ่เนอืง ตวัอยา่งเชน่ ในการยดืเสาตงัในจังหวะทสีามเมอืยดืจังหวะทสีองเสร็จแลว้ และยดื
จังหวะทสีเีมอืยดืจังหวะทสีามเสร็จแลว้ ทงัยงัมใีนแบบ “ซงิโครไนซ”์ ทกีารยดืยาวขนึหรอืหดลงจะเกดิขนึพรอ้มๆ กนัใน
จังหวะทสีอง สามและส ีเมอืใชก้ารยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงั ตะขอจะชกัรอกขนึหรอืลดระดบัลงตามการเคลอืนทขีอง
การยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงั ดงันันจงึตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในเรอืงตําแหน่งของตะขอเมอืทําการยดืยาวขนึหรอืหดลง
ของเสาตงั ขณะเดยีวกนั ยงัมโีมบายเครนในรุน่ทมีฟัีงกช์นัทจีะรักษาระยะหา่งระหวา่งตะขอและปลายสดุของขาตงัทชีนกบั
การยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงัใหโ้ดยอตัโนมตัิ

เสาตงั (ขนัท ี1) เสาตงั (ขนัท ี2)

กระบอกสบู 1 กระบอกสบู 2

เสาตงั (ขนัท ี3)

รปูภาพ 1-41 โครงสรา้งของการยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงัตามลาํดบั 3 ขนั

เสาตงั (ขนัท ี1) เสาตงั (ขนัท ี2) ลวดสลงิยดืยาวขนึหรอืหดลง

เสาตงั (ขนัท ี3)
กระบอกสบู 1 กระบอกสบู 2

เสาตงั (ขนัท ี4)

รปูภาพ 1-42 โครงสรา้งของการยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงัตามลาํดบั/แบบซงิโครไนซ ์4 ขนั
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1.4.6 อนืๆ

(1) ตะขอ
โมบายเครนรองรับนําหนักเบาจะใชต้ะขออนัเดยีว เหตเุพราะรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้และเครนแบบอนืๆ มาพรอ้ม
กบักลไกการชกัรอกหลกัและเสรมิ เครนเหลา่นจีงึมตีะขอแกนคูไ่วใ้ชก้บัการชกัรอกหลกั และตะขอไวใ้ชก้บัการชกัรอกเสรมิ 
เครนตดิรถบรรทกุมกีลไกการชกัรอกเดยีว จงึมตีะขอชกัรอกหลกัเพยีงอนัเดยีว และจะใชต้ะขอแกนเดยีวเพอืยกนําหนัก
บรรทกุขนาดใหญใ่หส้งูขนึ ตะขอตอ้งมตีวัเกยีวนริภยัเพอืใชก้บัลวดสลงิ tamagake

(ก) ตะขอแกนคูสํ่าหรับการชกัรอกหลกั (ข) ตะขอแกนเดยีว

รปูภาพ 1-43 ตะขอสาํหรบัการชกัรอกหลกั รปูภาพ 1-44 ตะขอสาํหรบัการชกัรอกเสรมิ

แกนลกูรอก

ตวัเกยีวนริภยั
ตวัเกยีวนริภยั

แกนลกูรอก/ตะขอ

ตวัเกยีวนริภยั
แกนของตะขอ

(2) กลไกการงอตะขอ
เครนตดิรถบรรทกุและรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้รุน่ลา่สดุหลายรุน่มกีลไกเพอืใชจั้ดเกบ็ตะขอไวด้า้นในปลายสดุ
ของเสาตงัเมอืทํางานเสร็จแลว้ ขนัตอนการจัดเกบ็จะเรมิตน้จากการยกตะขอขนึจนสดุ พรอ้มๆ กบัทอีปุกรณป้์องกนัหวัตะขอ
ขนึชนปลายจมกูบมูถกูเรยีกใชง้าน เมอืการพันลวดสลงิหยดุลง (สําหรับโมบายเครนทมีรีะบบแจง้เตอืน ใหห้ยดุพันลวดบน
ตะขอเมอือปุกรณเ์ตอืนหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมูสง่เสยีงเตอืน) การจัดเกบ็จะเรมิตน้ขนึเมอืใชส้วติชจั์ดเกบ็ตะขอหรอืเมอื
ใชค้นัโยกเพอืจัดเกบ็ตะขอ ตะขอจะถกูจัดเกบ็ไวใ้นพนืทดีา้นใตข้องเสาตงัโดยอตัโนมตัิ

การงอ

การยดื

รปูภาพ 1-45 กลไกการงอตะขอ รปูภาพ 1-46 สวติชเ์พอืใชง้อ/ยดืตะขอ
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1.5 อปุกรณน์ริภยัสาํหรบัโมบายเครนและฟงักช์นัของ
ระบบเบรก

โมบายเครนตดิตงัมาพรอ้มกบัอปุกรณน์ริภยั และฟังกช์นัระบบเบรกเพอืการทํางานไดอ้ยา่งปลอดภยั อปุกรณน์ริภยัมฟัีงกช์นั
ตา่งๆ เพอืสง่เสยีงเตอืนหรอืหยดุการทํางานโดยอตัโนมตั ิ(เชน่ อปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมูหรอือปุกรณเ์ตอืน
หวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู) และถกูเรยีกใชง้านเมอืงานททํีาเกนิขดีความสามารถของโมบายเครน หรอืมกีารทํางานเกนิชว่ง
ทรีะบไุว ้อปุกรณน์ริภยัประกอบดว้ยอปุกรณต์า่งๆ ทปีกป้องเครอืงจักรจากการออกแรงมากเกนิไป (เชน่ อปุกรณค์วบคมุ
โมเมนตข์องนําหนักบรรทกุและอปุกรณป้์องกนัการรับนําหนักเกนิ) อปุกรณท์ใีชป้้องกนัไมใ่หแ้รงดนัเพมิขนึผดิปกตภิายใน
วงจรไฮดรอลกิ และป้องกนัอปุกรณไ์ฮดรอลกิ (เชน่ วาลว์คายแรงดนั) และอปุกรณท์ใีชป้้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุลดลง
ทนัทเีมอืแรงดนัลดลงผดิปกต ิ(เชน่ วาลว์กนักลบั) ฟังกช์นัของระบบเบรกประกอบดว้ยระบบเบรกทตีอ้งใชเ้พอืหยดุ
การเคลอืนไหว คงสภาพขณะหยดุเอาไว ้และระงับการลดระดบัลงของนําหนักบรรทกุหรอืเสาตงั

วาลว์กนักลบั (อปุกรณล็์อคดว้ยระบบไฮดรอลกิ
สําหรับกระบอกสบูยดืยาวขนึหรอืหดลง)

เครอืงหมายมมุของเสาตงั/นําหนักบรรทกุ

อปุกรณค์วบคมุนําหนักบรรทกุที
กําหนด/เครอืงหมายแสดง

มเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุ
วาลว์คายแรงดนั

อปุกรณเ์ตอืน

อปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู/
อปุกรณเ์ตอืนหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู

ตวัเกยีวนริภยั

วาลว์กนักลบั (อปุกรณล็์อคดว้ยระบบไฮดรอลกิสําหรับกระบอกสบูปรับบมูขนึหรอืลง)

วาลว์กนักลบั (อปุกรณล็์อคดว้ยระบบ
ไฮดรอลกิสําหรับกระบอกสบูปรับบมูขนึ
หรอืลง)

เกจวดัระดบั

รปูภาพ 1-47 อปุกรณน์ริภยัของเครนตดิรถบรรทกุ
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1.5.1 อปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู
การพันลวดสลงิชกัรอกหลายทบเกนิไป หรอืการยดืเสาตงัออกโดยไมไ่ดล้ดตะขอลงอาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้ไมว่า่จะเป็น
ตะขอทงัชดุชนเขา้กบัเสาตงัจนทําใหต้ะขอ ลกูรอกดา้นบนสดุ และเสาตงัชาํรดุเสยีหาย ขณะทลีวดสลงิทใีชช้กัรอกขาด หรอื
นําหนักบรรทกุทชีกัรอกไวต้กลงมา อปุกรณท์นํีามาใชเ้พอืป้องกนัอบุตัเิหตเุหลา่นมีชีอืเรยีกดงัน:ี “อปุกรณเ์ตอืนหวัตะขอขนึ
ชนปลายจมกูบมู” ซงึเมอืตะขอขยบัขนึไปสงูสดุ สวติชจ์ะทํางานไดด้ว้ยการยกนําหนักทลีดลงไปตามลวดสลงิชกัรอกและสง่
เสยีงเตอืน และ “อปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู (อปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมูประเภทขบัเคลอืน
โดยตรง)” ซงึจะหยดุการทํางานโดยอตัโนมตั ิอปุกรณเ์หลา่นจีะทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หากมกีารระบรุะยะหา่งแนวดงิ
ระหวา่งพนืทสีว่นบนของอปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุ เชน่ ตะขอ (รวมถงึพนืทสีว่นบนของลกูรอกชกัรอกของอปุกรณช์ว่ยยก) 
และพนืทสีว่นลา่งของลกูรอกของปลายเสาตงัทอีาจแตะเขา้กบัพนืทสีว่นบนทรีะบไุวน้ ีใหต้รงตามมาตรฐานเชงิโครงสรา้ง
สําหรับโมบายเครนตามรายละเอยีดดา้นลา่งน ีและตอ้งปรับเปลยีนใหเ้หมาะสม

● อปุกรณเ์ตอืนหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมูตอ้งสง่เสยีงเตอืนเมอืความยาว (เมตร) ตรงกบัคา่ทเีทยีบเทา่กบั 1.5 เทา่ของ
ความเร็วในการยกสงูสดุ (เมตร/วนิาท)ี (หรอื 1.0 เทา่สําหรับโมบายเครนทสีามารถหยดุการชกัรอกของอปุกรณช์ว่ยยก
นําหนักบรรทกุหรอืการขยายเสาตงัไดด้ว้ยการดําเนนิการครังเดยีว)

● สําหรับอปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู ตอ้งหยดุชกัรอกทรีะดบั 0.25 เมตรหรอืมากกวา่ (0.05 เมตรหรอื
มากกวา่สําหรับอปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมูทขีบัเคลอืนโดยตรง)

สวติชต์รวจจับหวัตะขอ
ขนึชนปลายจมกูบมู

นําหนักตรวจจับหวัตะขอ
ขนึชนปลายจมกูบมู

ลําโพงสําหรับการแจง้
เตอืนเมอืหวัตะขอขนึ
ชนปลายจมกูบมูและ
ขอ้ความเสยีง

อปุกรณใ์หเ้สยีงเตอืน
เมอืหวัตะขอขนึชน
ปลายจมกูบมู

รปูภาพ 1-48 อปุกรณเ์ตอืนหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู

1.5.2 อปุกรณท์ป้ีองกนัการบรรทกุเกนิ
เครนทมีาพรอ้มเสาตงั เชน่ เครนแบบเสาตงัและโมบายเครนนันอาจพลกิควําได ้หรอืเสาตงัอาจหกัไดเ้มอืแขวนนําหนักบรรทกุ
ทเีกนินําหนักบรรทกุทกํีาหนด สงิทกํีาหนดสมรรถนะของโมบายเครนคอืความยาวของเสาตงัทอีงิจากตําแหน่งของงาน มมุ
ของเสาตงั (รัศมกีารทํางาน) มกีารใชเ้สาตงัเสรมิหรอืไม ่ความกวา้งในการขยายขาคํายนั พนืททํีางาน (ทศิทางของเสาตงั) 
เป็นตน้ โดยคณุสมบตัเิหลา่นจีะระบถุงึพกิดันําหนักรวม ในการบรรทกุนําหนักเกนิกวา่ทรีะบไุวน้อีาจทําใหโ้มบายเครนพลกิควํา
หรอืทําใหต้วัถงัชาํรดุเสยีหายได ้ดงันัน จงึเป็นกฎขอ้บงัคบัใหต้อ้งตดิตงั “อปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ” ตอ่ไปนี
หรอื “อปุกรณป้์องกนันําหนักเกนิอยา่งอนืทไีมใ่ชอ่ปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ” เพอืป้องกนัไมใ่หม้กีารบรรทกุ
นําหนักเกนิกวา่ชว่งทกํีาหนดไวข้องพกิดันําหนักรวมเอาไว ้
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(1) อปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนกับรรทกุ
ภายใตม้าตรฐานเชงิโครงสรา้งสําหรับโมบายเครน โมบายเครนทมีนํีาหนักการยกอยูท่ ี3 ตนัขนึไปจะตอ้งมอีปุกรณค์วบคมุ
โมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ หากนําหนักบรรทกุทยีกขนึนันเรมิใกลเ้คยีงกบัพกิดันําหนักรวมภายในรัศมกีารทํางาน เสยีงเตอืน
จะดงัขนึเพอืดงึความสนใจของคนควบคมุเครน หรอืเครนอาจหยดุทํางานโดยอตัโนมตัเิมอืนําหนักบรรทกุเกนิพกิดันําหนักรวม 
แมเ้ครนจะหยดุทํางานเองโดยอตัโนมตั ิแตย่งัตอ้งดําเนนิการตา่งๆ ดว้ยความปลอดภยั ไมว่า่จะเป็นการลดระดบัความสงูของ
นําหนักบรรทกุ การงอหรอืการยกเสาตงัขนึ

อปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ

หยดุอตัโนมตั ิ(คา่โมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ 100% หรอืมากกวา่) การแจง้เตอืนอตัโนมตัิ

การลดเสาตงัลง

การยดืเสาตงั

การชกัรอก

รปูภาพ 1-49 อปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนกับรรทกุ
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(2) อปุกรณป้์องกนัการบรรทกุนําหนกัเกนิแบบอนืทไีมใ่ชอ่ปุกรณค์วบคมุ
โมเมนตข์องนําหนกับรรทกุ

สําหรับเครนตอ่ไปนตีามทบีรรยายไวใ้นขอ้ท ี27 ของมาตรฐานเชงิโครงสรา้งสําหรับโมบายเครน การตดิตงั “อปุกรณป้์องกนั
นําหนักเกนิอยา่งอนืทไีมใ่ชอ่ปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ” ถอืเป็นเรอืงทยีอมรับไดแ้ทนการตดิตงัอปุกรณค์วบคมุ
โมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ

● โมบายเครนทมีนํีาหนักการยกไมถ่งึ 3 ตนั

● โมบายเครนททีงัมมุและความยาวของเสาตงัคงที

ปกตแิลว้ รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้มกัมาพรอ้มกบัอปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ เนอืงจากนําหนัก
การยกของเครนนอียูท่ ี3 ตนัขนึไป สําหรับเครนตดิรถบรรทกุทมีนํีาหนักการยกไมถ่งึ 3 ตนันัน จะมกีารตดิตงัมเิตอรว์ดันําหนัก
บรรทกุเพอืทําหนา้ทตีรวจจับนําหนักบรรทกุทยีกขนึ แทนการใชอ้ปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ อยา่งไรกต็าม นับ
ตงัแตว่นัท ี1 มนีาคม 2018 เป็นตน้มา มเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุถกูลบออกจากรายการ “อปุกรณป้์องกนันําหนักเกนิอยา่งอนืที
ไมใ่ชอ่ปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ” ภายใตม้าตรฐานเชงิโครงสรา้งสําหรับโมบายเครน ดงันัน จงึกลายเป็นกฎ
ขอ้บงัคบัใหต้อ้งตดิตงัอปุกรณค์วบคมุนําหนักบรรทกุทกํีาหนดหรอืเครอืงหมายแสดงนําหนักบรรทกุทกํีาหนด

● อปุกรณค์วบคมุนําหนักบรรทกุทกํีาหนด: อปุกรณท์สีามารถหยดุการทํางานของโมบายเครนไดท้นัทแีละโดยอตัโนมตัิ
หากนําหนักบรรทกุเกนิกวา่ทกํีาหนด

● เครอืงหมายแสดงนําหนักบรรทกุทกํีาหนด: อปุกรณท์สีามารถสง่เสยีงเตอืนกอ่นทนํีาหนักบรรทกุจะเกนิกวา่ทกํีาหนดไว ้
เมอืมคีวามเสยีงทนํีาหนักบรรทกุจะเกนินําหนักบรรทกุทกํีาหนด

มเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุทใีชว้ดัขณะเปลยีนผา่น ยงัสามารถนํามาใชก้บัโมบายเครนรุน่ทตีดิตงัมาพรอ้มกบัมเิตอรว์ดันําหนัก
บรรทกุทนํีามาใชง้านกอ่นหนา้ทจีะมกีารทบทวนเปลยีนแปลงมาตรฐานเชงิโครงสรา้งสําหรับโมบายเครนขา้งตน้ มเิตอรว์ดั
นําหนักบรรทกุประกอบดว้ย: มเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุดว้ยระบบไฮดรอลกิและมเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุแบบดจิทิลั
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1) มเิตอรว์ดันําหนกับรรทกุดว้ยระบบไฮดรอลกิ
มเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุนจีะแปลงแรงดนัในการทํางานของมอเตอรไ์ฮดรอลกิสําหรับกลไกการชกัรอกเป็นนําหนักบรรทกุ ดว้ย
เหตนุ ีมวลของนําหนักบรรทกุจะแสดงผลเฉพาะเมอืมกีารใชก้ลไกการชกัรอกเพอืชกัรอกนําหนักบรรทกุ และจะไมแ่สดงขอ้มลู
เมอืหยดุ ลดระดบัความสงูหรอืดําเนนิการอยา่งอนือยู ่ดงันัน จงึตอ้งมคีวามเขา้ใจคําแนะนําของผูผ้ลติอยา่งถอ่งแทก้อ่นลงมอื
ใชง้าน โดยมากมกัจะทําการวดัมวลนําหนักบรรทกุโดยใชม้เิตอรว์ดันําหนักบรรทกุตามรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี

1.  ชะลอความเร็วของเครอืงยนต์

2.  ทําการชกัรอกโดยไมไ่ดย้กนําหนักบรรทกุขนึ (อยูใ่นสถานะไรนํ้าหนักบรรทกุ) และปรับความเร็วของเครอืงยนตเ์พอืใหเ้ข็ม
ของมเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุชไีปทเีลขศนูย์

3.  เลอืกสเกลมารก์ทจีะอา่นคา่ตามจํานวนของเชอืกทอียูบ่นตะขอของลวดสลงิชกัรอกทจีะนํามาใช ้

4.  ใชต้ะขอเกยีวนําหนักบรรทกุและคอ่ยๆ ยกขนึ อา่นคา่ทอียูบ่นสเกล (มวลนําหนักบรรทกุ) ทแีสดงดว้ยเข็มของมเิตอรว์ดันํา
หนักบรรทกุบนสเกลมารก์ทเีลอืกในระหวา่งการยก

รปูภาพ 1-50 มเิตอรว์ดันําหนกับรรทกุดว้ยระบบไฮดรอลกิ

2) มเิตอรว์ดันําหนกับรรทกุแบบดจิทิลั
มเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุแบบนจีะแสดงมวลนําหนักบรรทกุบนหนา้จอแสดงนําหนักบรรทกุ เมอืไมก่ปีีมาน ีจํานวนของเครนตดิ
รถบรรทกุทตีดิตงัอปุกรณน์ไีดเ้พมิมากขนึ มเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุแบบดจิทิลัไมเ่หมอืนกบัแบบไฮดรอลกิ เนอืงจากมเิตอร์
แบบดจิทิลันจีะแสดงมวลของนําหนักบรรทกุไดใ้นทนัทขีณะทยีกนําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 1-51 มเิตอรว์ดันําหนกับรรทกุแบบดจิทิลั
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1.5.3 วาลว์คายแรงดนั
วาลว์คายแรงดนัหมายถงึวาลว์ควบคมุแรงดนัภายใตพ้ระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสําหรับเครน เมอืแรงดนัไฮดรอลกิ
ภายในวงจรไฮดรอลกิตรงตามแรงดนัทกํีาหนดแลว้ วาลว์ควบคมุแรงดนัจะถา่ยนํามนับางสว่นหรอืทงัหมดออกโดยอตัโนมตั ิ
เพอืป้องกนัไมใ่หแ้รงดนัเกนิกวา่ทกํีาหนด และป้องกนัอปุกรณไ์ฮดรอลกิ 

สกรปูรับ

กา้นผลกั

สปลู

ไปทถีงั (ออก)

เขา้

รปูภาพ 1-52  วาลว์คายแรงดนั
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1.5.4 ตวัเกยีวนริภยั
ตวัเกยีวนริภยัจะป้องกนัไมใ่หล้วดสลงิ tamagake เลอืนหลดุออกจากตะขอเมอืโมบายเครนยกนําหนักบรรทกุขนึ 
ตวัเกยีวนริภยัจะมแีบบสปรงิและแบบนําหนัก ขณะทโีมบายเครนรองรับนําหนักเบาสว่นใหญจ่ะใชแ้บบสปรงิ

ตวัเกยีวนริภยั

รปูภาพ 1-53 ตวัเกยีวนริภยั

ลวดสลงิ tamagake อาจเลอืนหลดุจากตะขอได ้แตท่งันตีอ้งพจิารณาสภาพการทํางานประกอบดว้ย ดงันันจงึตอ้งนําตวัเกยีว
นริภยัสองตวัมาใชใ้นบางกรณี รปูภาพ 1-54 แสดงขนัตอน “การเลอืนหลดุ” จากตะขอ

เมอืลวดสลงิทบีดิอยูค่ลายตวัลง ลวดสลงิจะหมนุไปตามตะขอ (①) จนเลอืนผา่นปลาย
ตะขอ (②) และมาอยูท่รีะหวา่งปลายตะขอและตวัเกยีวนริภยักอ่นเลอืนหลดุออกมา (③)

รปูภาพ 1-54  ขนัตอนกอ่นเลอืนหลดุจากตะขอ

1.5.5 อปุกรณจ์าํกดัชว่งการทาํงาน
อปุกรณจํ์ากดัชว่งการทํางานจะควบคมุฟังกช์นัตา่งๆ เชน่ การยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงั การปรับบมูขนึหรอืลง และการ
แกวง่ ทงัยงัจํากดัพนืททํีางานเพอืควบคมุการทํางานทนีอกเหนอืชว่งการทํางานทลีงทะเบยีนไวล้ว่งหนา้ รวมถงึความสงูการ
ทํางานและรัศมกีารทํางาน และชว่งของการแกวง่ ทพีเิศษไปกวา่นันคอื อปุกรณจํ์ากดัชว่งการทํางานมาพรอ้มกบัฟังกช์นัตา่งๆ 
ดงันี

● จํากดัการยกเสาตงัขนึและการขยายความยาวของเสาตงั: ฟังกช์นันป้ีองกนัไมใ่หเ้สาตงัเขา้ไปใกลส้ายไฟ ทางรถไฟ และ
อนืๆ

● จํากดัการแกวง่: ฟังกช์นันจีะจํากดัพนืททีจีะแกวง่ตวัไดเ้มอืเคลอืนไหวในแนวดงิ และจํากดัมมุการแกวง่เพอืป้องกนัไมใ่ห ้
เสาตงัเขา้ไปในฝังตรงกนัขา้ม เป็นตน้

● ตรวจสอบจํานวนรอบทพัีนในเบอืงตน้และหยดุโดยอตัโนมตั ิ(ดว้ยการกดลกูกลงิสําหรับลวดสลงิ): การทํางานจะหยดุลง
โดยอตัโนมตัใินระหวา่งทลีดระดบัลง เมอืจํานวนรอบพันลวดสลงิทเีหลอืบนกวา้นรอกเหลอือยูท่สีามรอบ เพอืป้องกนัไม่
ใหล้ดนําหนักบรรทกุลงอกี
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1.5.6 อปุกรณเ์ตอืน
อปุกรณเ์ตอืนจะป้องกนัอบุตัเิหตตุา่งๆ เชน่ การชนกนัเองระหวา่งเครนและวตัถอุนืๆ โดยอปุกรณเ์ตอืนจะสง่เสยีงเตอืนใหก้บัผู ้
ทอียูใ่กลเ้คยีงขณะทโีมบายเครนกําลงัแกวง่ สวติชแ์จง้เตอืนจะตดิตงัไวท้คีนัโยกควบคมุการแกวง่ภายในแค็บของรถเครน
แบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ และตรงแผงควบคมุของเครนตดิรถบรรทกุ

สวติชแ์จง้เตอืน

รปูภาพ 1-55 อปุกรณเ์ตอืนของรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ (ตวัอยา่ง)

1.5.7 ฟงักช์นัของระบบเบรก
โมบายเครนมาพรอ้มระบบเบรกสองแบบ: ระบบเบรกตดิตงัตรงโครงสว่นฐาน และระบบเบรกสําหรับกลไกการยก เป็นตน้

(1) ระบบเบรกตดิตงัตรงโครงสว่นฐาน
ระบบเบรกตรงโครงสว่นฐานมดีว้ยกนัสองชนดิทแีตกตา่งกนัและจัดเตรยีมไวแ้ยกกนั ไดแ้ก ่ระบบเบรกสําหรับการเคลอืนที
ของโมบายเครน และระบบเบรกสําหรับรักษาสภาพการหยดุ สําหรับระบบเบรกการเคลอืนไหวของโมบายเครน จะมกีารระบุ
ระยะหา่งเพอืหยดุทตีอ้งการโดยพจิารณาจากมวลรวมของโมบายเครน ความเร็วในการขบัขสีงูสดุและความเร็วเรมิตน้เพอื
ใชร้ะบบเบรก

(2) ระบบเบรกสาํหรบักลไกการยกและอนืๆ
กลไกการยก การปรับบมูขนึหรอืลงและการยดืยาวขนึหรอืหดลงมรีะบบเบรกเพอืใชห้ยดุการเลอืนลงของนําหนักบรรทกุหรอื
เสาตงั แรงบดิในการเบรกอยูท่ ี1.5 เทา่หรอืมากกวา่คา่แรงบดิในการยกของโมบายเครน การปรับบมูขนึหรอืลงและกลไกการ
ยดืยาวขนึหรอืหดลงเมอืโมบายเครนยกนําหนักบรรทกุทเีทยีบเทา่กบันําหนักบรรทกุทกํีาหนด
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1.5.8 เกจวดัระดบั
เกจวดัระดบัคอืเครอืงมอืวดัทใีชว้ดัระดบัของตวัถงัของเครน เนอืงจากสมรรถนะของโมบายเครน (เชน่ พกิดันําหนักรวม) 
กําหนดไดเ้มอืตดิตงัตวัถงัของเครนในแนวนอน รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้จงึมาพรอ้มกบัเกจวดัระดบัเพอืตรวจสอบ
ระดบัของตวัถงั สมรรถนะของเครนตดิรถบรรทกุยงักําหนดไดจ้ากสภาพการลงนําหนักของตวัถงัเครนในทกุทศิทาง ดงันัน จงึ
ตอ้งยนืยนัวา่ทกุทศิทางไดร้ะดบัโดยใชเ้กจวดัระดบัเมอืทําการตดิตงั

ฟองอากาศ

เกจวดัระดบั

ฟองอากาศ

เสน้อา้งองิ

เกจวดัระดบั

รปูภาพ 1-56 เกจวดัระดบัสาํหรบัรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ รปูภาพ 1-57 เกจวดัระดบัสาํหรบัเครนตดิรถบรรทกุ



38(th)

1.6 การใชอ้ปุกรณส์งัการทาํงานของโมบายเครน

1.6.1 การจดัการอปุกรณส์งัการทาํงาน

(1) รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้
แค็บของรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ตดิตงัมาพรอ้มกบัคนัโยกควบคมุเพอืใชค้วบคมุเครน แป้นเหยยีบ สวติชแ์ละเก
จอปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ และอปุกรณเ์ตอืน เป็นตน้

อปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ
สวติช ์PTO

สวติชค์วบคมุกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิ

แป้นคนัเรง่

คนัโยกควบคมุการชกั
รอกเสรมิ

คนัโยกควบคมุการชกัรอกหลกั

คนัโยกควบคมุการปรับ
บมูขนึหรอืลง

สวติชร์ะบบเบรกป้องกนัการแกวง่

สวติชค์วบคมุหวัตะขอขนึชนปลาย
จมกูบมูกรณีฉุกเฉนิ

แป้นควบคมุการชกัรอกเสรมิ

แป้นควบคมุการยดืยาวขนึหรอืหดลง

คนัโยกควบคมุการยดืยาวขนึหรอืหดลง

คนัโยกควบคมุการแกวง่ 
(พรอ้มสวติชแ์จง้เตอืน)

แผงควบคมุขาคํายนั

รปูภาพ 1-58  ลกัษณะการจดัวางอปุกรณส์งัการทาํงานภายในแค็บของรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ (ตวัอยา่ง)



39(th)

(2) เครนตดิรถบรรทกุ
อปุกรณส์งัการทํางาน (คนัโยกควบคมุ) ภายในเครนตดิรถบรรทกุมกัตดิตงัไวท้ดีา้นซา้ยและดา้นขวาของอปุกรณเ์ครน และ
นํามาใชไ้ดไ้มว่า่จะจากดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา และเมอืเร็วๆ น ีอปุกรณร์โีมทคอนโทรลทชีว่ยใหค้นควบคมุเครนสามารถสงั
การทํางานตา่งๆ ไดจ้ากพนืททีปีลอดภยั โดยไมต่อ้งประจําคนัโยกควบคมุถกูนํามาใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย สําหรับอปุกรณ์
รโีมทคอนโทรลนัน มใีหเ้ลอืกใชท้งัแบบทํางานดว้ยสาย (รโีมทคอนโทรล) และทํางานแบบไรส้าย (การควบคมุดว้ยวทิย)ุ

รปูภาพ 1-59 แบบททีาํงานไรส้าย (การควบคมุดว้ยวทิย)ุ รปูภาพ 1-60 แบบททีาํงานดว้ยสาย (รโีมทคอนโทรล)

1) ประเภทการควบคมุโดยตรง
อปุกรณส์งัการทํางานสําหรับการควบคมุโดยตรงนันจะประกอบดว้ยอปุกรณต์า่งๆ ทใีชส้งัการทํางาน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก ่
การชกัรอกตะขอขนึ/ลง การปรับขนึลงของเสาตงั การยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงั และการแกวง่ ทงัยงัมอีปุกรณท์ใีชก้บั
ขาคํายนัและตะขอ แป้นคนัเรง่ เป็นตน้

②  คนัโยกควบคมุการปรับขนึลง
ของเสาตงั

③  คนัโยกควบคมุการชกัรอกตะขอขนึ/
ลง

④  คนัโยกควบคมุการยดืยาวขนึหรอื
หดลงของเสาตงั

⑤ คนัโยกควบคมุการแกวง่

⑥ คนัโยกควบคมุขาคํายนั

① คนัโยกสําหรับเรง่เครอืง

ความเร็วสงูความเร็วตํา

เลยีวซา้ยเลยีวขวา

ลดตะขอลงชกัตะขอขนึ

ขาคํายนั (ฝังคนควบคมุเครน): เขา้ขาคํายนั (ฝังคนควบคมุเครน): ออก

ลดความสงูของเสาตงัลงยกเสาตงัขนึ

ขาคํายนั (ฝังตรงกนัขา้ม): เขา้ขาคํายนั (ฝังตรงกนัขา้ม): ออก

เพมิความสงูเสาตงัปรับลดความสงูเสาตงั

รปูภาพ 1-61 คนัโยกควบคมุสาํหรบัวธิกีารควบคมุโดยตรงในเครนตดิรถบรรทกุ (ตวัอยา่ง)

2) แบบททีาํงานดว้ยสาย (รโีมทคอนโทรล)
การทํางานผา่นรโีมทคอนโทรลจะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากเสยีงรบกวนและคลนืแทรกของวทิย ุแตจํ่าเป็นตอ้งใชค้วามระมดัระวงั
เมอืใชก้ารควบคมุแบบมสีาย และอปุกรณส์งัการทํางานดว้ยรโีมทคอนโทรลบางประเภทไมม่หีนา้จอแสดงผลนําหนักบรรทกุ 
จงึจําเป็นตอ้งใชม้เิตอรว์ดันําหนักบรรทกุหรอืเครอืงแสดงอนืๆ บนตวัถงัของเครนเพอืตรวจสอบนําหนักบรรทกุ
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3) แบบททีาํงานไรส้าย (การควบคมุดว้ยวทิย)ุ
การสงัการผา่นการควบคมุดว้ยวทิยจุะไมม่สีายควบคมุ จงึชว่ยใหค้นควบคมุเครนเดนิไปมาไดส้ะดวก ดว้ยเหตนุ ีอปุกรณ์
รโีมทคอนโทรลสว่นใหญจ่งึเป็นแบบสงัการผา่นวทิย ุเนอืงจากวทิยอุาจมเีสยีงรบกวนและมคีลนืแทรก อปุกรณจ์งึมาพรอ้มกบั
ฟังกช์นัทจีะเลยีงการแทรกคลนืความถี

❶ แป้นคนัเรง่ (คนัเรง่ปรับความเร็ว)
❷ หนา้จอแสดงนําหนักบรรทกุ
❸ สวติชเ์ลอืกการทํางาน
❹ สวติชค์วบคมุการแกวง่
❺ สวติชป์รับบมูขนึหรอืลง
❻ สวติชช์กัรอกตะขอขนึ/ลง
❼ สวติชค์วบคมุการยดืยาวขนึหรอืหดลง

รปูภาพ 1-62 อปุกรณร์โีมทคอนโทรลสาํหรบัเครนตดิรถบรรทกุ (แบบทใีชร้โีมทคอนโทรล) 
(ตวัอยา่ง)

1.6.2 วธิสีงัการทาํงานของอปุกรณส์งัการทาํงาน
โมบายเครนจะทํางานไดด้ว้ยการใชก้ารทํางานรปูแบบตา่งๆ รวมกนัไมว่า่จะเป็นการชกัรอกขนึ/ลดระดบัลง การปรับขนึลงของ
เสาตงั/การยดืยาวขนึหรอืหดลง และการแกวง่ นําหนักบรรทกุสามารถขยบัไปมาระหวา่งจดุตา่งๆ ทงัหมดภายในชว่งสมรรถนะ
ของเครนทรีะบไุดจ้ากพกิดันําหนักรวม รัศมกีารทํางาน ความสงูการยก เป็นตน้

(1) การทาํงานของคนัโยกควบคมุ

1) การทาํงานของเครนผา่นคนัโยกควบคมุตวัถงัของเครน
ตวัถงัของเครนมคีนัโยกรองรับการทํางานตา่งๆ ของเครน (รปูภาพ 1-58 หนา้ 38 (th)) คนัโยกมกีลไกตา่งๆ ดงัน:ี เมอืคน
ควบคมุเครนปลอ่ยคนัโยกควบคมุ คนัโยกจะกลบัมาทตํีาแหน่งเกยีรว์า่งโดยอตัโนมตัแิละหยดุการทํางาน เคา้โครงของ
คนัโยกควบคมุจะแตกตา่งกนัตามผูผ้ลติ จงึจําเป็นตอ้งอา่นคูม่อืการใชง้านทมีาพรอ้มกบัเครนใหเ้ขา้ใจกอ่น

2) การทาํงานผา่นอปุกรณร์โีมทคอนโทรล (แบบไรส้ายหรอืใชส้าย)
อปุกรณร์โีมทคอนโทรลสําหรับเครนตดิรถบรรทกุมาในรปูแบบการทํางานไรส้าย (การควบคมุดว้ยวทิย)ุ และแบบใชส้าย 
(รโีมทคอนโทรล) เพอืใหเ้ครนทํางานจากระยะไกลได ้เครนใชร้ะบบไรส้ายทใีชกํ้าลงัไฟตําตามทกํีาหนด โดยความถจีะ
เปลยีนแปลงไดด้ว้ยการหมนุสลบัอปุกรณเ์ป็น OFF และกลบัเป็น ON หากมคีลนืรบกวน เคา้โครงของสวติชก์ารทํางานจะ
แตกตา่งกนัตามผูผ้ลติ จงึจําเป็นตอ้งอา่นคูม่อืการใชง้านทมีาพรอ้มกบัเครนใหเ้ขา้ใจกอ่น

(2) PTO (Power Take Off)
PTO คอืกลไกทจีะใชกํ้าลงัของเครอืงยนตใ์นการขบัเคลอืนเพอืเป็นกําลงัในการควบคมุเครน PTO ป้อนกําลงัเขา้สูปั่ม
ไฮดรอลกิเมอืสลบัจาก OFF เป็น ON กอ่นเรมิใชเ้ครนหลงัจากขบัเคลอืนบนทอ้งถนน

และกอ่นขบัเคลอืนบนทอ้งถนนหลงัจากใชง้านเครนเสร็จแลว้ ใหส้ลบั PTO จาก ON มาท ีOFF เพอืหยดุการทํางานของ
ปัมไฮดรอลกิ
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(3) คนัเรง่
สําหรับรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ แป้นคนัเรง่ในการขบัเคลอืนยงัทําหนา้ทเีป็นแป้นคนัเรง่ของรถเครนดว้ย เครนตดิ
รถบรรทกุมกัใชร้ะบบคนัเรง่อตัโนมตั ิซงึเชอืมโยงคนัเรง่ของรถบรรทกุเขา้กบัคนัโยกควบคมุเพอืการทํางานตา่งๆ ทสีมัพันธก์นั 
ความเร็วในการทํางานสามารถปรับไดต้ามระดบัการขยบัคนัโยก เพอืใหทํ้างานดว้ยความเร็วตําไปจนถงึความเร็วสงูไดด้ว้ย
คนัโยกอนัเดยีว หรอืจะใชค้นัเรง่แบบแมนวลกไ็ด ้

เมอืใชแ้บบรโีมทคอนโทรล ความเร็วสามารถปรับไดด้ว้ยคนัเรง่ปรับความเร็วทอียูบ่นอปุกรณร์โีมทคอนโทรล

แป้นคนัเรง่

คนัเรง่อตัโนมตัทิเีชอืมเขา้กบั
คนัโยกควบคมุ

คนัโยกควบคมุ

ความเร็วสงู ความเร็วสงู

ความเร็วตํา ความเร็วตํา

เดนิเบา

คนัเรง่แบบบงัคบัดว้ยมอื

สวติชค์นัเรง่

เพมิ

ความเร็วรอบเดนิเบา

(ก) รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครน
สลีอ้

(ข) เครนตดิรถบรรทกุ

รปูภาพ 1-63 การทาํงานของคนัเรง่

(4) ขาคาํยนั
อปุกรณส์งัการทํางานของขาคํายนัในรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้จะอยูภ่ายในแค็บของโครงสรา้งสว่นบนของระบบ
การแกวง่ และทดีา้นหนา้กบัดา้นขา้งของโครงสว่นฐาน ในเครนตดิรถบรรทกุ ขาคํายนัมกัจะถกูยดืออกผา่นระบบขยายแบบปรับ
ดว้ยมอื แตบ่างรุน่ใชก้ระบอกสบูไฮดรอลกิ แมแ่รงมกัถกูขบัเคลอืนดว้ยกระบอกสบูไฮดรอลกิผา่นทางคนัโยกควบคมุหรอืการ
ทํางานของสวติชอ์เิล็กทรคิ และลา่สดุ แมแ่รงบางรุน่ทํางานไดจ้ากรโีมทคอนโทรลหรอืการควบคมุผา่นวทิยุ

การขยายดว้ยมอื

การขยายแบบไฮดรอลกิ

รปูภาพ 1-64 วธิกีารยดืขาคาํยนัแบบปรบัดว้ยมอื (เครนตดิรถบรรทกุ)



42(th)

เมอืยดืขาคํายนัของเครนตดิรถบรรทกุ ใหค้ายคนัล็อคออกกอ่น แลว้จับทกีา้นแบบวนัทชั (ทเีชอืมตอ่กบัสลกัล็อคโดยตรง) ซงึ
จะทําใหส้ลกัล็อคเดง้ออกมา กอ่นทจีะคอ่ยๆ ยดืขาคํายนัออกมา และลา่สดุ ทงัอปุกรณจํ์ากดัโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุทชีว่ย
ใหค้นควบคมุเครนตรวจสอบและลงทะเบยีนสถานะของขาคํายนัไดด้ว้ยตวัผูใ้ชเ้อง มจํีานวนเพมิมากขนึ โดยบางรุน่มาพรอ้มกบั
อปุกรณต์รวจจับความกวา้งของสว่นขยายขาคํายนั ทหีา้มไมใ่หค้นควบคมุเครนลงทะเบยีนสถานะขาคํายนัทไีมถ่กูตอ้งดว้ยการ
ตรวจจับตําแหน่งทใีสส่ลกัล็อค

กา้นแบบวนัทชั 
(เชอืมตอ่กบัสลกัล็อคโดยตรง)

คายคนัล็อคออก

คนัล็อค

กา้นแบบวนัทชั (เชอืม
ตอ่กบัสลกัล็อคโดยตรง)

รปูภาพ 1-65 ระบบล็อคขาคาํยนั

1.6.3 การใชโ้มบายเครน
เมอืใชโ้มบายเครน จําเป็นตอ้งทําความเขา้ใจเรอืงสมรรถนะและฟังกช์นัของเครนประเภทนใีหด้กีอ่น โดยเฉพาะสว่นของ
แผนภาพแสดงชว่งการทํางานและรัศมกีารทํางาน เชน่ แผนภาพแสดงความสงูการยกและตารางแสดงพกิดันําหนักรวม ทลีว้น
ตอ้งทําความเขา้ใจและจดจําใหข้นึใจ นอกจากนัน การหมนัศกึษาหาความรูแ้ละการฝึกใชว้ธิจัีดการและควบคมุการทํางานกถ็อื
เป็นหวัใจสําคญัดว้ย ในการจัดการโมบายเครน เรอืงสําคญัทสีดุทตีอ้งใหค้วามสนใจคอืการดําเนนิมาตรการตา่งๆ เพอืป้องกนั
ไมใ่หเ้ครนพลกิควํา เชน่ การตรวจสอบสภาพพนืทจีะวางตวัถงัของเครน การใชข้าคํายนัใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม และการเปิดใช ้
อปุกรณน์ริภยัอยูเ่สมอ

(1) วธิคีดิของคนควบคมุเครน
● ขนัตอนแรกของความปลอดภยัคอืการตอ้งปฏบิตัติามกฎกตกิาในสถานททํีางาน

● เตรยีมความพรอ้มใหเ้พยีงพอทงัในเรอืงของเสอืผา้ หมวกนริภยั รองเทา้นริภยั เป็นตน้

● ทําความเขา้ใจเรอืงสมรรถนะและฟังกช์นัของโมบายเครนใหด้ ีเพอืการควบคมุเครอืงไดอ้ยา่งเหมาะสม

● หา้มใชเ้ครนหากยงัไมไ่ดเ้ปิดการทํางานของอปุกรณน์ริภยั

● พรอ้มปฏเิสธการควบคมุเครอืงทไีมม่คีวามปลอดภยัแมม้ผีูข้อรอ้งใหค้ณุทําเชน่นัน

● ในกรณีทตีอ้งทําการตรวจสอบหรอืบํารงุรักษาในสถานททํีางานทมีคีวามสงู (2 เมตรหรอืสงูกวา่) ตอ้งใชอ้ปุกรณป้์องกนั
การพลดัตกทมีสีมรรถนะตรงตามเกณฑท์รีะบุ

● ทวนซาํสญัญาณทคีนใหส้ญัญาณบอก
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(2) การจดัทาํแผนการทาํงาน
สงิสําคญัเพอืการควบคมุโมบายเครนใหไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพคอื การเขา้ใจสมรรถนะของโมบายเครนไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ ดงันัน จงึตอ้งยนืยนัสมรรถนะในการยกของโมบายเครน (เชน่ การพจิารณาพกิดันําหนักรวมจากรัศมกีารทํางานที
สมัพันธก์บัสว่นทยีดืขยายของขาคํายนัและความยาวของเสาตงั) พจิารณาเลอืกตําแหน่งทจีะวางเครน และวธิกีารทํางาน 
พรอ้มตรวจสอบวา่เครนทํางานไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

1) ปจัจยัสามประการทมีผีลตอ่สมรรถนะของโมบายเครน

a. แรงในการชกัรอก
แรงในการชกัรอกสงูสดุทผัีนแปรตามสมรรถนะของกลไกการชกัรอก

b. ความสามารถในการทรงตวัของเครน
เมอืยกนําหนักบรรทกุ เครนจะทรงตวัไดด้ขีนึเมอือยูใ่กลก้บัศนูยก์ลางของการแกวง่ และทรงตวัไดน้อ้ยลงหากรัศมกีารทํางาน
กวา้ง ดงันัน หากพกิดันําหนักรวมซงึเหมาะสมกบัรัศมกีารทํางานเกนิกวา่ทรีะบไุว ้เครนจะรับนําหนักมากเกนิไปและลม้ได ้
เพราะไมส่ามารถทรงตวัได ้

c. ความแข็งแรงของเครน
ในเบอืงตน้ สงิทกํีาหนดถงึความแข็งแรงของเครนคอืความแข็งแรงของเสาตงั ซงึการบรรทกุนําหนักเกนิอาจทําใหเ้สาตงัหกั 
หรอืสรา้งความเสยีหายในลกัษณะอนื แมเ้ครนจะไมล่ม้หรอืเสาตงัหกัในทนัท ีแตก่ารรับนําหนักเกนิถอืเป็นเรอืงอนัตรายเพราะ
จะทําใหช้นิสว่นตา่งๆ ของเครนเกดิความลา้ เป็นเหตใุหห้กัไดง้า่ยขนึ ในสว่นความแข็งแรงของเสาตงันัน กําลงัการโกง่เดาะ
มคีวามสําคญั ณ ตําแหน่งรอบๆ ศนูยก์ลางของการแกวง่ ขณะทแีรงดดังอจะมคีวามสําคญัมากขนึหากขยายรัศมกีารทํางานให ้
กวา้งขนึ

ตามทอีธบิายไวข้า้งตน้ มกีารออกแบบสมรรถนะในการยกของโมบายเครน (พกิดันําหนักรวม) เพอืไมใ่หเ้กนิกวา่ทกํีาหนดของ
ปัจจัยทงัสามขอ้

กา
รห
กั

พกิดันําหนักรวม (ตนั)

ปัจจัยท ี1: นําหนักบรรทกุทกํีาหนดไดจ้ากแรงในการชกัรอกของวนิซ์

ปัจจัยท ี2: นําหนักบรรทกุทกํีาหนดไดจ้ากความสามารถในการ
ทรงตวัของเครน

ปัจจัยท ี3: นําหนักบรรทกุทกํีาหนดไดจ้ากความแข็งแรง
ของเครน

การพลกิควํา

รัศมกีารทํางาน (เมตร)ศนูยก์ลางของการแกวง่

รปูภาพ 1-66 เสน้โคง้แสดงปจัจยัสามประการทกีาํหนดสมรรถนะของโมบายเครน (ตวัอยา่ง)
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2) แผน่เพลท
เบาะนังของคนควบคมุเครนภายในโมบายเครนรองรับนําหนักเบา จะมาพรอ้มกบัแผน่เพลทหลายๆ แผน่ทแีสดงขอ้มลูทจํีาเป็น
ตอ่การทํางาน

3) การอา่นคา่รศัมกีารทาํงาน - แผนผงัแสดงความสงูการยก (แผนผงัแสดงชว่งการทาํงาน)
เมอืใชโ้มบายเครน สงิสําคญัคอืยนืยนัจํานวนตนัของนําหนักบรรทกุทจีะยก และพจิารณาอกีหลายๆ เรอืง เชน่ ระยะหา่ง 
(หน่วยเป็นเมตร) ทจีะตอ้งยกนําหนักบรรทกุขนึจากพนื รัศมกีารทํางาน (หน่วยเป็นเมตร) จากตําแหน่งของโมบายเครน 
ความยาวทเีหมาะสมทสีดุ (หน่วยเป็นเมตร) ของเสาตงัหากจะทํางานใหป้ลอดภยั และมมุของเสาตงั แผนภาพแสดงรัศมี
การทํางาน-ความสงูการยก (แผนภาพแสดงชว่งการทํางาน) จะบอกถงึชว่งทสีามารถยกนําหนักบรรทกุขนึมาไดต้ามความสงู
และมมุของเสาตงัทเีปลยีนแปลง โดยปกต ิแกนในแนวนอนจะแสดงรัศมกีารทํางาน สว่นแกนในแนวตงัจะแสดงความสงูการ
ยกเหนอืพนื แผนภาพนจีะชว่ยใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งรัศมกีารทํางานและความสงูการยกเหนอืพนืทจีะเปลยีนแปลงตาม
ความยาวของเสาตงั ความยาวของเสาตงัเสรมิและมมุของเสาตงั แผนภาพแสดงรัศมกีารทํางาน-ความสงูการยกจะรวมอยูใ่น
ขอ้กําหนดเฉพาะทมีาพรอ้มกบัตารางแสดงพกิดันําหนักรวม นอกจากนัน ขอ้มลูนยีงัแสดงอยูใ่นแค็บของเครน ทนํีามาใช ้
ทงัในระหวา่งการทํางาน และเมอืจัดทําแผนการทํางาน สําหรับเครนตดิรถบรรทกุทมีแีผนภาพแสดงรัศมกีารทํางาน-ความ
สงูการยกไวใ้น รปูภาพ 1-67 เมอืยดืเสาตงัออกมาจนถงึขนัท ี4 (เสาตงัมคีวามยาวอยูท่ ี10 เมตร) ขณะทมีมุของเสาตงัเป็น 
60 องศา ความสงูการยกเหนอืพนืจะอา่นคา่เป็น 10.2 เมตร และรัศมกีารทํางานจะอา่นคา่ไดเ้ป็น 4.8 เมตร

คว
าม
สงู
ขอ
งก
าร
ยก
เห
นอื
พนื
ดนิ

Ⓐ: ตําแหน่งของสลกัสําหรับจดุของเสาตงั
Ⓑ: ตําแหน่งของสว่นปลายสดุสว่นลา่งของตะขอ

ขนัท ี2
(5.65 เมตร)

รัศมกีารทํางาน

ขนัท ี3
(7.83 เมตร)

ขนัท ี4
(10.00 เมตร)

รปูภาพ 1-67  แผนผงัแสดงรศัมกีารทาํงาน-ความสงูการยกของเครนตดิรถบรรทกุ
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4) ขอ้ควรสงัเกตเมอือา่นคา่แผนภาพแสดงรศัมกีารทาํงาน-ความสงูการยก

● แผนภาพแสดงรัศมกีารทํางาน-ความสงูการยกไมไ่ดร้วมการโกง่ตวัของเสาตงั เมอืยกนําหนักบรรทกุ เสาตงัจะโกง่ตวัและ
ทําใหรั้ศมกีารทํางานใหญข่นึเล็กนอ้ย ซงึจะทําใหค้า่ของพกิดันําหนักรวมลดลง

● สําหรับงาน ณ ตําแหน่งความสงูการยกทตํีากวา่พนื ใหย้นืยนัระดบัการคลายลวดสลงิ (แตต่อ้งมลีวดสลงิคา้งอยูท่กีวา้น
รอกสองรอบขนึไป) พรอ้มตรวจสอบความสงูการยกตํากวา่พนืทสีามารถดําเนนิการได ้และเลอืกรุน่

รัศมกีารทํางาน - แผนภาพ
แสดงความสงูการยกไมไ่ดร้วม
การโกง่ตวัของเสาตงั เมอืยก
นําหนักบรรทกุ เสาตงัจะโคง้
งอตามนําหนักบรรทกุ 
ทําใหรั้ศมกีารทํางานใหญข่นึ

รัศมกีารทํางาน
ทยีงัไมไ่ดย้กนําหนักบรรทกุขนึ

รัศมกีารทํางานทยีกนําหนักบรรทกุขนึ

รปูภาพ 1-68 การเปลยีนแปลงรศัมกีารทาํงานเนอืงจากการโกง่ตวั

5) การอา่นคา่ตารางพกิดันําหนกัรวม
พกิดันําหนักรวมของโมบายเครนจะแตกตา่งกนัไปตามปัจจัยตา่งๆ เชน่ ความกวา้งในการขยายขาคํายนัและพนืททํีางาน (เยอืง
ดา้นหนา้ เยอืงดา้นขา้ง เยอืงดา้นหลงั) และความยาวของเสาตงั คา่พกิดันําหนักรวมของโมบายเครนเป็นคา่โดยประมาณทอีงิ
กบัสมมตฐิานทวีา่เครนตงัอยูอ่ยา่งมนัคงบนพนืในแนวนอน จงึตอ้งเสรมิความแข็งแกรง่ในกรณีทพีนืเอยีงและออ่นดว้ยบล็อก
และตวัรองหนุนขาคํายนั ณ ตําแหน่งทจีะวางตวัถงัของเครนในแนวนอน ซงึโดยหลกัการแลว้ ตอ้งใชเ้ครนทดีงึขาคํายนัออกมา
จนสดุแลว้นันเอง
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6) การอา่นคา่ตารางพกิดันําหนกัรวมทสีภาพไมม่โีหลด
พกิดันําหนักรวมในสภาพไรนํ้าหนักบรรทกุเป็นคําทนํีามาใชก้บัเครนตดิรถบรรทกุเทา่นัน และกําหนดขนึไดเ้มอืพจิารณารว่มกบั
ความสามารถในการทรงตวัของเครนในสภาพไรนํ้าหนักบรรทกุบนกระบะวางสนิคา้ (สภาพไรนํ้าหนักบรรทกุ) จากตารางพกิดั
นําหนักรวมในสภาพไรนํ้าหนักบรรทกุทแีสดงไวใ้น ตาราง 1-3 โดยมกีารเหยยีดขาคํายนัออกจนสดุ และใชเ้สาตงัขนาด 
3.54 ม. หรอื 5.78 ม. คา่ของพกิดันําหนักรวมในไรนํ้าหนักบรรทกุคอื 1.33 ตนัทรัีศมกีารทํางานท ี4.0 ม. อยา่งไรกต็าม 
ในกรณีทดีงึขาคํายนัออกมาปานกลางหรอืนอ้ยทสีดุ คา่ของพกิดันําหนักรวมในสภาพทไีรนํ้าหนักบรรทกุจะเป็น 0.53 ตนั

ตาราง 1-3  ตารางพกิดันําหนกัรวมทสีภาพไมม่โีหลด (ตาํแหนง่เยอืงดา้นขา้ง เยอืงดา้นหลงั) หนว่ย: (ตนั)

ความ
ยาวของ
เสาตงั 
(เมตร)

รัศมกีาร
ทํางาน

(ม.)
ขาคํายนั

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.59 6.0 6.5 7.0 7.79 8.0 9.0 9.95 10.0 11.0 12.11

3.58/
5.78

ขยายออก
จนสดุ

2.93 2.93 2.78 2.23 1.68 1.33 1.08 0.88 0.73

ขยายออกนอ้ย
ทสีดุ

1.73 1.73 1.23 0.88 0.68 0.53 0.43 0.38 0.28

7.98

ขยายออกจน
สดุ

2.23 2.23 2.23 2.03 1.68 1.33 1.08 0.88 — 0.63 0.55 — 0.38

ขยายออกนอ้ย
ทสีดุ

0.63 0.63 0.63 0.53 0.43 0.33 0.28 0.23 — 0.13 หา้มใชง้าน

10.14

ขยายออกจน
สดุ

1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 0.93 0.83 — 0.63 — 0.48 — 0.35 0.30 0.28

ขยายออกนอ้ย
ทสีดุ

หา้มใชง้าน

12.3

ขยายออกจน
สดุ

0.76 0.76 0.76 0.76 0.63 — 0.48 — 0.40 — 0.35 0.30 — 0.28 0.25 0.20

ขยายออกนอ้ย
ทสีดุ

หา้มใชง้าน

● “หา้มใชง้าน” (สนํีาตาลออ่น) หมายถงึพนืททีหีา้มมกีารทํางานใดกต็าม หลงัจากพจิารณาเรอืงความสามารถในการทรงตวัของเครน เพราะเครนอาจพลกิ
ควําไดเ้มอืไมม่นํีาหนักบรรทกุ

● “วา่งเปลา่” (สเีทา) หมายถงึพนืททีไีมอ่นุญาตใหทํ้างานกบัเครนเนอืงจากกลไกของเครน ตวัอยา่งเชน่ พนืททีเีสาตงัไมส่ามารถเขา้ถงึได ้หรอืพนืททีไีม่
สามารถเลอืนตะขอเขา้ไปใกล ้ๆ  ไดแ้มว้า่ไดย้กเสาตงัขนึไปจนสดุแลว้

● คา่ทแีสดงรัศมกีารทํางานเป็นตวัเลขทศนยิมสองหลกัคอืรัศมกีารทํางานสงูสดุ ณ ระดบัความสงูของเสาตงัทสีมัพันธก์นั แตจ่ะไมแ่สดงคา่สําหรับความยาว
ระดบัอนืๆ ของเสาตงั ณ รัศมกีารทํางานเหลา่น ี(จะแสดงเป็น “—”) 

(3) พนืททีาํงาน
หากโมบายเครนแกวง่ในขณะทยีกนําหนักบรรทกุ สมรรถนะในการยก (ความสามารถในการทรงตวัของตวัถงั) จะแตกตา่งกนั
ไปตามพนืททํีางาน (เยอืงดา้นหนา้ เยอืงดา้นหลงั เยอืงดา้นขา้ง) ดงันัน คนควบคมุเครนจงึตอ้งเขา้ใจพนืททํีางานของเครน 
หากมกีารแกวง่จากพนืททํีางานโดยสมรรถนะในการยกสงูอยูใ่นทศิทางของสมรรถนะในการยกตํา (ตวัอยา่งเชน่ จากดา้นหลงั
ไปดา้นขา้ง) ตวัถงัของเครนอาจควํา จงึจําเป็นตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เครนตดิรถบรรทกุอาจควําไดบ้อ่ยในระหวา่งทแีกวง่จาก
ตําแหน่งทมีนัคงเมอืยกนําหนักบรรทกุทอียูบ่นกระบะวางสนิคา้ขนึ ไปยงัดา้นขา้งของเครน (ทศิทางทไีมม่นัคง) ขอบเขตพนืที
ทํางานของโมบายเครนจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของเครนและผูผ้ลติ แตส่ามารถใหคํ้าจํากดัความไดด้งันี
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1) สาํหรบัเครนตดิรถบรรทกุ
เมอืใชเ้ครนตดิรถบรรทกุยกนําหนักบรรทกุ ความสามารถในการทรงตวัของเครนจะแตกตา่งกนัขณะทรีถบรรทกุอยูใ่นลกัษณะ
เยอืงไปขา้งหลงั เยอืงไปดา้นขา้ง และเยอืงไปดา้นหนา้

เยอืงไปดา้นหลงั: มคีวามสามารถในการทรงตวัสงูสดุ

เยอืงไปดา้นขา้ง:  มคีวามสามารถในการทรงตวัสงูสดุเป็นอนัดบัสอง แตพ่นืทสีแีดง Ⓐ ทแีสดงในภาพจะมคีวามสามารถในการ
ทรงตวัดอ้ยทสีดุ ดว้ยเหตผุลขอ้น ีจงึจําเป็นตอ้งระบพุกิดันําหนักรวม ณ สภาพไรนํ้าหนักบรรทกุในกรณีของ
การเยอืงไปดา้นขา้งและดา้นหลงัจากพนืทเีหลา่น ีการแกวง่ตวัจากตําแหน่งเยอืงไปดา้นหลงัทมีคีวามมนัคง
สงูไปยงัตําแหน่งเยอืงไปดา้นขา้งทมีคีวามมนัคงตํากวา่นัน จะทําใหเ้ครนพลกิควําไดง้า่ย จงึตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงั

เยอืงไปดา้นหนา้:  มคีวามสามารถในการทรงตวันอ้ยทสีดุ ควรทํางานโดยทสีมรรถนะในการยกจะอยูท่ ี25% หรอืนอ้ยกวา่ ณ 
ตําแหน่งเยอืงไปขา้งหลงัและเยอืงไปดา้นขา้ง โดยเฉพาะเมอืยกในตําแหน่งเยอืงไปดา้นขา้งและมกีารแกวง่
ไปยงัตําแหน่งเยอืงไปดา้นหนา้ อาจทําใหเ้ครนควําไดง้า่ยๆ จงึตอ้งใชค้วามระมดัระวงัใหม้ากพอ

ตํา
แห
น่ง
เย
อืง
ดา้
นห
ลงั

ตําแหน่งเยอืงดา้นหนา้

ตําแหน่งเยอืง
ดา้นขา้ง

ศนูยก์ลางของขาคํายนั

ศนูยก์ลางของการแกวง่

ความสามารถในการทรงตวัของเครน ณ 
ตําแหน่งเยอืงดา้นหนา้มนีอ้ยมาก ดงันัน
จงึควรทํางานดว้ยพกิดันําหนักรวม ณ สภาพ
ไรนํ้าหนักบรรทกุท ี25% หรอืนอ้ยกวา่

ชว่งการทรงตวัทไีมม่ปีระสทิธภิาพ พกิดันําหนัก
รวม (หรอืนําหนักบรรทกุทกํีาหนด) ณ สภาพไร ้
นําหนักบรรทกุพจิารณาไดจ้ากสมรรถนะของเครน 
ณ ตําแหน่งทดีอ้ยทสีดุบรเิวณดา้นขา้ง

ตําแหน่งเยอืง
ดา้นขา้ง

รปูภาพ 1-69 พนืททีาํงานของเครนตดิรถบรรทกุ

2) สาํหรบัรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้
ตารางพกิดันําหนักรวมสําหรับรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้เป็นตารางสําหรับสภาพการใชข้าคํายนัในแตล่ะสภาพ 
ความยาวเสาตงั และความยาวเสาตงัเสรมิ แตพ่นืททํีางานจะจํากดัเนอืงจากสมรรถนะของเครนหากขยายความยาวของขาคํา
ยนัออกปานกลาง เมอืดงึขาคํายนัออกไปจนสดุแลว้ ทงัเสาตงัและเสาตงัเสรมิจะมสีมรรถนะเหมอืนกนัทวัทงัพนืทรีายลอ้ม ใน
กรณีทขียายความยาวของขาคํายนัออกปานกลางและนอ้ยทสีดุ ตําแหน่งเยอืงดา้นหนา้และเยอืงดา้นหลงัจะมสีมรรถนะเหมอืน
กนักบัการดงึขาคํายนัออกจนสดุ มเีพยีงตําแหน่งเยอืงดา้นขา้งเทา่นันทมีพีกิดันําหนักรวมทรีะบไุวต้ามความกวา้งทขียายออก 
(รปูภาพ 1-70(ก), หนา้ 48 (th))

นอกจากนัน สมรรถนะในการยกของรถบรรทกุเครนเมอือยูใ่นตําแหน่งเยอืงดา้นหนา้คอื 21% ถงึ 54% ของพกิดันําหนักรวม
ของตําแหน่งเยอืงดา้นขา้งและเยอืงดา้นหลงั (รปูภาพ 1-70(ข), หนา้ 48 (th))



48(th)

3) สาํหรบัเครนตนีตะขาบ (ทมีรีถขดุไฮดรอลกิแบบตนีตะขาบทมีฟีงักช์นัของเครน)
พนืททํีางานจะใชร้ว่มกนัและพกิดันําหนักรวมเป็นคา่คงทสํีาหรับบรเิวณรายลอ้มทงัหมด (รปูภาพ 1-70(ค))

ตําแหน่ง
เยอืงดา้นหนา้

ตําแหน่งเยอืง
ดา้นหลงั

ขยายออกจนสดุ

เยอืงดา้นขา้ง/
ตําแหน่งเยอืง
ดา้นหลงั

ตําแหน่งเยอืงดา้นหนา้

ประมาณ 1.0 เมตร ประมาณ
 1.1 เมตร

 (ก) รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้  (ข) เครนตดิรถบรรทกุ  (ค) เครนตนีตะขาบ

รปูภาพ 1-70  พนืททีาํงานอนืของเครน

(4) ความสามารถในการทรงตวัของเครน
ความสามารถในการทรงตวัของเครนหมายถงึความเป็นไปไดท้โีมบายเครนจะพลกิควําหรอืไม ่ซงึโดยปกตจิะแสดงเป็น
อตัราสว่น โดยโมเมนตค์วามสามารถในการทรงตวัคอืจํานวนทเีป็นเศษ และโมเมนตใ์นการพลกิควําคอืจํานวนทเีป็นสว่น เมอื
คา่นเีพมิขนึ ความสามารถในการทรงตวักจ็ะเพมิขนึดว้ย โมบายเครนตอ้งผา่นการทดสอบความสามารถในการทรงตวัของเครน
ภายใตพ้ระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสําหรับเครน เมอืโมบายเครนยกนําหนักบรรทกุได ้1.27 เทา่ของนําหนักบรรทกุ
ทกํีาหนด

(5) การแสดงเครอืงหมายอยา่งชดัเจนบนไซตง์าน
หา้มคนงานทไีมเ่กยีวขอ้งกบังานเขา้สูไ่ซตง์าน และตดิป้ายเตอืนเรอืงนไีวใ้นตําแหน่งทมีองเห็นได ้

(6) การตดิตงัโมบายเครน

1) การยนืยนัรศัมกีารทาํงาน
รัศมกีารทํางานแสดงระยะหา่งในแนวนอนจากศนูยก์ลางของการแกวง่ของโมบายเครนไปยงัเสน้แนวดงิทขียายลงไปจากจดุ
กงึกลางของตะขอ ดงันันเมอืกําหนดพนืทตีงัของโมบายเครนทจีะใชง้าน ใหพ้จิารณาชว่งการทํางานและการขยายออกของ
รัศมกีารทํางานเนอืงจากการโกง่ตวัของเสาตงั รวมถงึระยะหา่งจากศนูยก์ลางของการแกวง่ไปยงัปลายสดุของขาคํายนั หรอื
จากศนูยก์ลางของการแกวง่ไปยงัสว่นทา้ยของยานยนต ์(ดา้นหนา้/ดา้นหลงั)

ศนูยก์ลางของการแกวง่

รัศมกีารทํางาน รัศมกีารทํางาน

L1: ชว่งทแีทจ้รงิทสีามารถทํางานได ้
L2: ชว่งทจํีาเป็นสําหรับตดิตงัเครน

ศนูยก์ลางของการแกวง่

รปูภาพ 1-71 ชว่งการทาํงานทแีทจ้รงิ
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2) ภาพรวมการตดิตงัโมบายเครน
ตดิตงัโมบายเครนบนพนืทไีดร้ะดบัและมคีวามมนัคง เพอืใหต้วัถงัอยูใ่นแนวนอน

เสาตงั

ขาคํายนั

ยกยางขนึจากพนื

เสาตงั

สนิคา้

หา้มยกยางขนึจากพนื

สลกัล็อค
รสูลกัเพอืการขยายในระดบัปานกลาง

ขาคํายนั

สําหรับการขยาย
ออกจนสดุ
รสูลกั สําหรับการงอ

รสูลกั
ขาคํายนั
คาน

(ก) รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ (ข) เครนตดิรถบรรทกุ

ขยายออกจนสดุ

ขาคํายนัแบบ X

ขยายออกจนสดุ

ขาคํายนัแบบ H

(ค) รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้

รปูภาพ 1-72 ภาพรวมการตดิตงัโมบายเครน

หากตอ้งวางบนพนืทอีอ่น ตอ้งวางตวัรองหนุนทมีคีวามแข็งแรงสงูเพยีงพอ (เชน่ ไมซ้งุทรงสเีหลยีมจัตรัุส แผน่เพลทวางบน
พนื หรอืแผน่เพลทโลหะ) ไวใ้ตแ้ทน่ลอยของขาคํายนัและแทน่ลอยของขาคํายนัตอ้งไมจ่มลงไปในดนิ นอกจากนัน 
ในหลกัการแลว้ ควรขยายขาคํายนัออกจนสดุเพอืทําการตดิตงั ขยายคานทงัสองดา้นของขาคํายนัออกจนสดุ แลว้สอด
สลกัล็อคเพอืยดึคานทงัสองดา้นใหแ้น่น ควรขยายออกในระดบัปานกลางหรอืเล็กนอ้ยเมอืตอ้งตดิตงัในพนืททีจํีากดั 
และไมส่ามารถขยายออกจนสดุ ตอ้งอยา่ลมืสอดสลกัล็อคเพอืขนัยดึคานขาคํายนัใหแ้น่น

สว่นทอียูใ่กลก้บัพนืทขีดุทตีดิตงัผนังป้องกนัดนิถลม่หรอืไหลถ่นนนันจะออ่นตวั จงึแนะนําใหต้ดิตงัขาคํายนัใหห้า่งจากพนืที
ดงักลา่ว

การตดิตงัขาคํายนัใกล ้ๆ  กบัแผน่เหล็กทใีชทํ้าผนังป้องกนัดนิถลม่ถอืเป็นเรอืง
อนัตราย (เหมอืนกบักรณีของบรเิวณไหลท่าง)

รปูภาพ 1-73 การตดิตงัขาคาํยนัทเีป็นอนัตราย (ตวัอยา่ง)
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(7) ความรูเ้กยีวกบัพนื
เมอืตดิตงัโมบายเครน ตอ้งอยา่ลมืตรวจสอบสภาพของพนืเพอืยนืยนัวา่ขาคํายนัจะไมจ่ม ซงึจําเป็นตอ้งใชค้วามรูใ้นเรอืงตา่งๆ 
ประกอบ เชน่ คณุสมบตัขิองดนิและความแน่นของพนื ในงานวศิวกรรมโยธา จะมกีารสํารวจความแน่นของพนืและยนืยนัไว ้
กอ่นลว่งหนา้ แตม่กัจะมองขา้มเรอืงงานสํารวจเบอืงตน้เมอืตดิตงัโมบายเครนรองรับนําหนักเบา ดงันัน จงึมกัมกีารพจิารณาถงึ
ความแน่นของพนืดว้ยการตรวจสอบความลกึของรอยเทา้ทผีูค้นทเีดนิผา่นไปมาทงิไว ้หรอืจากรอยของยางททีงิไวข้ณะทขีบั
เครอืงจักร เชน่ รถเครนบรรทกุ หรอืจากการตรวจสอบประเภทและคณุสมบตัขิองดนิดว้ยตาเปลา่ และใชข้อ้มลูทไีดน้เีป็น
แนวทาง ความแน่นของดนิอาจเพมิขนึไดเ้มอืเสรมิความแข็งแรงหรอืบดอดั หรอืดว้ยการวางบางอยา่ง เชน่ แผน่เพลทเหล็ก
หรอืตวัรองหนุนขาคํายนั

นําหนักบรรทกุสงูสดุทใีชก้บัแทน่ลอยขาคํายนัแทน่หนงึเทา่กบั 70% ถงึ 80% 
ของมวลรวมของตวัถงัเครนและนําหนักบรรทกุทยีกขนึจรงิ

หากวางแทน่ลอยบนพนืโดยตรง นําหนักบรรทกุ
ทใีชก้บัขาคํายนัจะกระจกุตวัอยูท่พีนืทขีนาดเล็ก 
ทําใหพ้นืดนิยบุตวัลงไปได ้

การขยายพนืทรีองรับโดยใชต้วัรองหนุนขาคํายนั
ขนาดใหญแ่ละแข็งแรงจะชว่ยไมใ่หด้นิยบุตวัได ้

รปูภาพ 1-74 การตดิตงัขาคาํยนั

(8) ขอ้ควรระวงัในการทาํงาน

1) การทาํงานขา้งทาง
เมอืจอดเครนตดิรถบรรทกุไวใ้กล ้ๆ  กบั รางกนั เพอืลําเลยีงของลง สงิทคีวรทําคอืกําหนดเสน้ทางและพนืทอีพยพกอ่น
เรมิตน้ทํางาน หากเครนพลกิควําในระหวา่งทํางาน จะไมม่พีนืทอีพยพตรงฝังของรางกนั ซงึถอืเป็นเรอืงทอีนัตรายมาก 
(รปูภาพ 1-75) เหตกุารณทํ์านองเดยีวกนันจีะเกดิขนึดว้ยเมอืลําเลยีงสมัภาระออกใกล ้ๆ  กบันําหนักบรรทกุหากไมม่พีนืทวีา่ง
อยูร่ะหวา่งกลาง จงึตอ้งใหค้วามสําคญัในเรอืงสถานททํีางาน (รปูภาพ 1-76)

รปูภาพ 1-75  การทาํงานขา้งทาง รปูภาพ 1-76  การลาํเลยีงสมัภาระออกใกล้ๆ  กบันําหนกับรรทกุ
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2) รโีมทคอนโทรล
เมอืควบคมุการทํางานดว้ยรโีมทคอนโทรล (เชน่ การควบคมุผา่นวทิย)ุ หา้มหนัหลงัใหก้บันําหนักบรรทกุขณะทํางาน ดา้นหลงั
ของคณุตอ้งอยูฝั่งเดยีวกบัตวัถงัของเครน และใหค้วามสําคญักบันําหนักบรรทกุ พรอ้มๆ กบัคอยระวงัเมอืเครนเคลอืนท ีหาก
คณุเห็นสญัญาณอนัตราย เชน่ รถเครนพลกิควํา ใหร้บีขนถา่ยนําหนักบรรทกุออกทนัทหีรอืสงัอพยพ สงัการทํางานภายในพนืที
ทปีลอดภยั และหา้มใชม้อืประคองนําหนักบรรทกุทหีอ้ยอยูใ่นระหวา่งปฏบิตัหินา้ที

รปูภาพ 1-77 รโีมทคอนโทรล

3) หา้มดงึนําหนกับรรทกุจากดา้นขา้ง
หา้มดงึนําหนักบรรทกุจากดา้นขา้งกอ่นทํา Jigiri หรอืยกนําหนักบรรทกุในแนวทแยง นําหนักบรรทกุจํานวนมากทมีกีารดงึ
ดา้นขา้งอาจทําใหเ้ครนชาํรดุเสยีหาย หรอืแกวง่ตวัอยา่งรนุแรง ณ จดุทนํีาหนักบรรทกุกําลงัยกตวัขนึจากพนื หรอืเมอื
นําหนักบรรทกุทหีอ้ยอยูเ่ลอืนหลดุออกมา

รปูภาพ 1-78 หา้มดงึนําหนกับรรทกุจากดา้นขา้งหรอืยกขนึแนวทแยง
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4) ตาํแหนง่ของตะขอ
เมอืยกนําหนักบรรทกุ ตะขอตอ้งอยูเ่หนอืจดุศนูยถ์ว่งของนําหนักบรรทกุโดยตรง (รปูภาพ 1-79) หากจดุศนูยถ์ว่งของนําหนัก
บรรทกุและเสน้แนวดงิทขียายลงจากจดุกงึกลางของตะขอไมไ่ดอ้ยูใ่นแนวเดยีวกนั นําหนักบรรทกุจะแกวง่ตวัเมอืถกูยกขนึ 
นอกจากนัน การยกนําหนักบรรทกุขณะทตีะขอไมไ่ดอ้ยูเ่หนอืจดุศนูยถ์ว่งของนําหนักบรรทกุ จะเป็นสาเหตใุหนํ้าหนักบรรทกุ
เขยอืนสะเปะสะปะระหวา่งตําแหน่งของตะขอและจดุศนูยถ์ว่งของนําหนักบรรทกุ ซงึจะทําใหนํ้าหนักบรรทกุกระแทกเขา้กบัคน
หรอืวตัถทุอียูร่อบๆ หรอืชนเขา้กบัคนควบคมุเครน (รปูภาพ 1-80)

จดุศนูยถ์ว่งของนํา
หนักบรรทกุ

ลวดสลงิ tamagake ทมีคีวามยาวเทา่กนั
การจัดตําแหน่งทไีมเ่หมาะสมระหวา่งตําแหน่ง
ของตะขอและจดุศนูยถ์ว่งของนําหนักบรรทกุ

ตําแหน่งจดุศนูยถ์ว่ง

รปูภาพ 1-79  ตาํแหนง่ของตะขอเมอืยกนําหนกับรรทกุ รปูภาพ 1-80  จดุศนูยถ์ว่งและการเคลอืนทขีองนําหนกับรรทกุ

5) Jigiri และการยนืยนั
เมอืไดส้ญัญาณชกัรอกจากคนใหส้ญัญาณ โปรดใชม้เิตอรว์ดันําหนักบรรทกุเพอืยนืยนัมวลของนําหนักบรรทกุขณะทดีงึ
ลวดสลงิ tamagake ใหแ้น่นและหยดุไวช้วัคราว หากมวลของนําหนักบรรทกุไมเ่กนิชว่งของพกิดันําหนักรวม ใหทํ้า Jigiri
และหยดุไวช้วัคราวอกีครังกอ่นยนืยนัสภาพของ tamagake

หยดุทํางาน!

ตรวจสอบ!

รปูภาพ 1-81 Jigiri และการยนืยนั
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6) การยนืยนัดว้ยอปุกรณน์ริภยั
เมอืใชโ้มบายเครน ตอ้งทํางานพรอ้มกบัเปิดใชอ้ปุกรณน์ริภยั เชน่ อปุกรณจํ์ากดัโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ เมอืยา้ยไปยงัฝังที
เป็นอนัตรายซงึมนํีาหนักบรรทกุทยีกขนึไว ้ใหด้เูรอืงคา่ของอปุกรณจํ์ากดัโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุและสญัญาณเตอืน

อปุกรณค์วบคมุ
โมเมนตข์อง
นําหนักบรรทกุ
ทํางานไดป้กต!ิ

คา่โมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ
(กราฟแทง่)

มมุเสาตงัเสรมิ มมุเสาตงัหลกั

นําหนักบรรทกุ
ทแีทจ้รงิ
พกิดันําหนักรวม
รัศมกีารทํางาน

ตําแหน่งของการแกวง่

สวติช ์PTO
(ไฟฟ้า)

สวติชค์วบคมุกรณี
เกดิเหตฉุุกเฉนิ

คา่โมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ
(คา่ทเีป็นตวัเลข)

จํานวนของการพันรอบ
ความยาวของเสาตงัเสรมิ
ความยาวของเสาตงัหลกั

ความกวา้งในการขยายขาคํายนั

สวติชค์วบคมุหวัตะขอขนึชนปลาย
จมกูบมูกรณีฉุกเฉนิ

รปูภาพ 1-82 ตวัอยา่งการแสดงผลของอปุกรณจ์าํกดัโมเมนตข์องนําหนกับรรทกุ (รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้)

7) หา้มทาํงานตามสมมตฐิาน
ในระหวา่งการทํางาน ใหท้วนซําสญัญาณจากคนใหส้ญัญาณ และทํางานใหต้รงกบัสญัญาณทไีดรั้บ หา้มทํางานตาม
สมมตฐิาน เพราะเป็นเรอืงทอีนัตราย แมจ้ะทํางานแยกออกมาตามลําพัง ใหห้ยดุชวัคราวหลงัจาก Jigiri เทา่นัน 
และยนืยนัสภาพของลวดสลงิทามากาเกะ

สญัญาณ
ปกต!ิ

รปูภาพ 1-83 หา้มทาํงานตามสมมตฐิาน
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8) หา้มนงับนนําหนกับรรทกุและเขา้ไปในพนืททีาํงาน
หา้มยกนําหนักบรรทกุขณะทยีงัมคีนงานอยูบ่นนําหนักบรรทกุนัน (รปูภาพ 1-84) และตอ้งไมอ่นุญาตใหพ้นักงานคนใดเขา้ไป
อยูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุทยีกไว ้หรอืภายในระยะแกวง่ตวัของนําหนักบรรทกุ (รปูภาพ 1-85) หากมพีนักงานอยูภ่ายในชว่งการ
เคลอืนทขีองนําหนักบรรทกุทจีะเคลอืนยา้ย ใหอ้พยพคนเหลา่นันออกกอ่นยกนําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 1-84  หา้มขนึไปบนนําหนกับรรทกุ รปูภาพ 1-85  หา้มเขา้ไปใกลพ้นืทอีนัตราย

9) ขอ้ควรระวงัเมอืมกีารแกวง่
โปรดทําตามสญัญาณของคนใหส้ญัญาณหากนําหนักบรรทกุแกวง่ไปมา เมอืชกัรอกนําหนักบรรทกุทหีนักขนึ นําหนักบรรทกุ
นันตอ้งแกวง่ตวัทคีวามเร็วตํา หากมกีารแกวง่ตวัในอตัราทเีร็ว นําหนักบรรทกุจะเหวยีงออกตามแรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง ทําให ้
เกดิลกัษณะเดยีวกนักบัเมอืมรัีศมกีารทํางานกวา้ง ซงึอาจทําใหเ้ครนพลกิควําได ้สว่นเครนตดิรถบรรทกุมคีวามสามารถในการ
ทรงตวัทตํีาลงหากอยูใ่นตําแหน่งเยอืงดา้นขา้ง จงึตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเพอืไมใ่หเ้ครนพลกิควําขณะทแีกวง่ตวั

10) นําหนกับรรทกุทหีลน่จากกระบะบรรทกุ
เมอืถา่ยสมัภาระลงจากเครนตดิรถบรรทกุ ใหค้วามสําคญักบัลําดบัการขนลง เพอืป้องกนัไมใ่หส้มัภาระพังครนืลงมา เรยีงซอ้น
สมัภาระใหเ้ป็นระเบยีบและมดัไวถ้า้จําเป็นเพอืไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุพังถลม่ลงมาหรอืตกลงมาเมอืเจอกบัแรงสนัสะเทอืนหรอื
การเคลอืนทลีกัษณะอนืในขณะทขีบัรถ
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11) การยกนําหนกับรรทกุทเียอืงไปดา้นหนา้
สําหรับโมบายเครน ความสามารถในการทรงตวัและสมรรถนะในการยกในแตล่ะพนืททํีางานจะแตกตา่งกนัตามรุน่ของโมบาย
เครน หากจะยกนําหนักบรรทกุทเียอืงมาดา้นหนา้ของเครนตดิรถบรรทกุเป็นการเฉพาะ เมอืมกีารแกวง่ไปยงัทศิทางทมีปัีญหา
เรอืงความสามารถในการทรงตวั โมบายเครนในรุน่ทหียดุโดยอตัโนมตัจิะมฟัีงกช์นัป้องกนัการพลกิควํา และเครนจะหยดุ
ทํางานภายในชว่งความสามารถ แตสํ่าหรับโมบายเครนทไีมห่ยดุทํางานโดยอตัโนมตัจิะเสยีงเกดิการพลกิควําเมอืมกีารแกวง่
ไปยงัตําแหน่งเยอืงดา้นหนา้ เนอืงจากความสามารถในการทรงตวัลดลงเหลอื 25% หรอืนอ้ยกวา่ของพกิดันําหนักรวมทสีภาพ
ไมม่โีหลด

(ขาคํายนั) เมอืนําหนักบรรทกุ
เยอืงดา้นหนา้

เมอืนําหนักบรรทกุ
เยอืงดา้นหลงั

รปูภาพ 1-86 จดุคะมาํของเครนตดิรถบรรทกุ

12) การทาํงานของระบบเบรก
หา้มหยดุโมบายเครนดว้ยการเบรกกะทนัหนั หรอืใชค้นัโยกควบคมุในทนัท ีเพราะจะทําใหเ้ครนไมม่นัคงเนอืงจากเจอกบั
แรงกระแทก จนทําใหเ้ครนพลกิควําไดห้รอืชนิสว่นเชงิโครงสรา้งชาํรดุเสยีหาย

13) การวางนําหนกับรรทกุ
เมอืวางนําหนักบรรทกุทยีกขนึไว ้ใหค้อ่ยๆ ลดระดบัลงมาดว้ยความเร็วตํา และหยดุเมอือยูเ่หนอืพนืเทา่นัน กอ่นทจีะคอ่ยๆ วาง
นําหนักบรรทกุลงตามสญัญาณของคนใหส้ญัญาณ เมอืวางนําหนักบรรทกุ ใหห้ยดุชวัคราว และยนืยนัวา่นําหนักบรรทกุมนัคง 
กอ่นทจีะคอ่ยๆ ลดลง
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14) การดงึลวดสลงิ Tamagake ออก
เมอืดงึลวดสลงิ tamagake ออกจากนําหนักบรรทกุ ลวดสลงิ tamagake อาจตดิกบันําหนักบรรทกุ ทําใหนํ้าหนักบรรทกุพัง
ครนืลงมาได ้ดงันันจงึไมค่วรใชก้ารชกัรอกของเครนเพอืดงึลวดสลงิ tamagake ออกโดยเด็ดขาด

หา้มใชก้ารชกัรอกเพอืดงึออก

ตอ้งใหค้นควบคมุเครน
เป็นคนทําหนา้ทนีี

อนัตราย

รปูภาพ 1-87 การดงึลวดสลงิ tamagake ออก
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15) การผกูปมลวดสลงิชกัรอก
ดทู ีรปูภาพ 1-88 และ รปูภาพ 1-89

①  ผกูปมใหแ้น่นเพอืป้องกนั
การคลายตวัออก

②  สอดลวดสลงิเพอืใหอ้ยูใ่น
แนวเดยีวกบัหนา้แปลน

④  ดงึและผกู
ใหแ้น่น

④  สว่นปลายตอ้งไมเ่กะกะ
ดา้นนอกของกวา้นรอก

กวา้นรอก

ลมิ
หนา้แปลน③  ใหค้วามสําคญักบัทศิทางของลมิ

รปูภาพ 1-88  การผกูปมในฝงักวา้นรอก

①  ผกูปมใหแ้น่นเพอืป้องกนั
การคลายตวัออก

④  ดงึและผกูใหแ้น่น

②  สอดลวดสลงิเพอืใหอ้ยูใ่น
แนวเดยีวกบัรสูลกัสําหรับ
ใสซ่อ็คเกต็ลวด

③  ใหค้วามสําคญักบัทศิทางของลมิ

ซอ็คเกต็ลวด

ลมิ

6d หรอืมากกวา่

5d หรอืนอ้ยกวา่

d: เสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิ

④  ใหค้วามสําคญั
กบัความยาวของ
ปลายลวดทโีผล่
ออกมาจาก
ซอ็คเกต็⑤  คลปิ (ใหค้วาม

สําคญักบั
ทศิทางและ
ตําแหน่ง)

การตดิตงัชนิสว่น (ดา้นเสาตงั) 
ของลวดสลงิชกัรอก

รปูภาพ 1-89  การผกูปมในฝงัเสาตงั
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16) ขอ้ควรระวงัเมอืใชล้วดสลงิชกัรอก

a. การป้องกนัการบดิของลวดสลงิ
อบุตัเิหต ุเชน่ นําหนักบรรทกุตกลงมา หรอืลวดสลงิชกัรอกขาดอาจเกดิขนึไดห้ากลวดสลงิชกัรอกเกดิบดิและตะขอหมนุ จงึ
ตอ้งคลายลวดสลงิทบีดิอยูอ่อกกอ่น โดยทําตามขนัตอนใน รปูภาพ 1-90 เพอืคลายลวดสลงิ แตต่อ้งไมบ่ดิลวดสลงิเกนิกวา่ 
5 ครังขนึไป หากขนัตอนขา้งตน้ไมไ่ดค้ลายลวดสลงิทบีดิอยูอ่อก ตอ้งเปลยีนเป็นลวดสลงิเสน้ใหม่

รปูภาพ 1-90  การคลายสว่นทบีดิออกจากลวดสลงิชกัรอก

การขงึสลงิดว้ยเชอืก n 
เสน้ (จํานวนของเชอืก)

ตรวจสอบทศิทาง
และจํานวนของ
การบดิ

ลดตะขอลงกบั
พนื

นําซอ็คเกต็ออกจากเสาตงั
คลายลวดทพัีนออกในทศิทาง
ตรงกนัขา้มกบัทบีดิไว ้

เพมิความยาวของเสาตงัใหม้ากทสีดุ
 เพมิมมุของการปรับบมูขนึหรอืลงให ้
มากทสีดุ และทําการชกัรอกซาํ กอ่น
ลดตะขอลงอกีหลายๆ ครัง

b. จาํนวนการพนัรอบสงูสดุของกวา้นรอก
เมอืหยอ่นลวดสลงิชกัรอกลงมาจนสดุ ตอ้งใหล้วดสลงิพันคา้งอยูใ่นกวา้นรอกอยา่งนอ้ย 2 รอบ ในกรณีททํีางานกบัความสงู
การยกระดบัใตพ้นื ใหต้รวจสอบจํานวนรอบทคีลายออกมา (จํานวนรอบทเีหลอืในกวา้นรอก) เป็นพเิศษ และกําหนดระดบั
ความสงูการยกททํีางานไดใ้ตพ้นื

การพันลวดในเบอืงตน้ (2 รอบขนึไป)

กวา้นรอก

ลวดสลงิชกัรอก

รปูภาพ 1-91 จาํนวนการพนัรอบสงูสดุของกวา้นรอก

17) ขอ้หา้มเมอืกาํลงัปฏบิตัหินา้ทใีนการยก
หา้มคนควบคมุเครนออกจากพนืททีทํีางานขณะทยีงัยกนําหนักบรรทกุคา้งไว ้และตอ้งลดนําหนักบรรทกุลงมาทพีนืเมอืพักการ
ทํางานชวัคราว

18) สงิผดิปกตใินระหวา่งการทาํงาน
ในขณะทใีชโ้มบายเครน ควรใหค้วามสนใจกบัสงิผดิปกตติา่งๆ รวมถงึการสนัสะเทอืน ความรอ้นและกลนิทอีอกมาจากอปุกรณ ์
เชน่ อปุกรณทํ์างาน อปุกรณน์ริภยัและจอแสดงผล หากเกดิปัญหาขนึ เชน่ความผดิปกตทิเีกดิขนึกบัฟังกช์นัของอปุกรณ ์
จอแสดงผลไมม่ขีอ้มลูใดปรากฏขนึ เสยีงทผีดิปกตหิรอืการสนัไหวในลกัษณะทผีดิธรรมดา ใหห้ยดุใชเ้ครนในทนัท ี
แลว้ตรวจสอบหาสาเหต ุรายงานเรอืงนตีอ่หวัหนา้งานและขอคําแนะนําวธิแีกไ้ขปัญหา

19) ขอ้หา้มขณะตรวจสอบและสงิทแีนะนําใหท้าํในระหวา่งการใชเ้ครน
ในขณะทเีครอืงยนตข์บัเคลอืนหรอืไพรม์มฟูเวอรกํ์าลงัทํางาน หา้มทํางานตา่งๆ เหลา่น ีเชน่ ทําความสะอาด เตมินํามนั 
และทํางานซอ่ม
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(9) ขนัตอนในแตล่ะวนักอ่นเลกิงาน

1) การวางตาํแหนง่ของเครนเมอืเลกิงานและการเคลอืนยา้ย
เมอืทํางานแตล่ะวนัเสร็จแลว้ ใหเ้กบ็ตะขอใหเ้รยีบรอ้ยและปรับ PTO มาทตํีาแหน่ง OFF เมอืกลบัมาทสํีานักงานหรอืยา้ยไปยงั
ไซตง์านอนื ใหเ้คลอืนยา้ยเครนไปยงัพนืททีกํีาหนดไว ้

การจัดเกบ็ไวด้า้นหนา้ การจัดเกบ็ไวด้า้นหลงั 
(เกบ็ตะขอ)

การจัดเกบ็ไวด้า้นหลงั 
(ลวดสลงิทยีดึไวต้ายตวั)

(ก) เครนตดิรถบรรทกุ (ข) รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้

รปูภาพ 1-92 การจดัตาํแหนง่ขณะขบัขี

2) การตรวจเช็คเมอืเลกิงาน
ทําการตรวจเชค็ตอ่ไปนหีลงัเลกิงาน

● ตรวจสอบซาํและยนืยนัตําแหน่งทตีรวจพบสงิผดิปกตใินระหวา่งการทํางาน และมาตรการฉุกเฉนิทนํีามาใช ้

● ยนืยนัปรมิาณนํามนัเชอืเพลงิ นํามนั จาระบแีละของเหลวอนืๆ ทําความสะอาดเครนและจัดเกบ็ไวใ้นพนืททีกํีาหนด พรอ้ม
ทําการบนัทกึสภาพของเครนในระหวา่งทํางานลงในบนัทกึการทํางาน

3) การสง่ตอ่งานของโมบายเครน
เมอืสง่ตอ่งานของโมบายเครนใหก้บัพนักงานคนอนื ตอ้งอยา่ลมืแจง้ใหบ้คุคลนันทราบถงึสภาพของเครน
และวา่มสีงิผดิปกตเิกดิขนึหรอืไม่
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(10) อนืๆ

1) ขอ้ควรระวงัขณะขบัขี

a. การงอตะขอและระบบล็อคแบบตา่งๆ
เมอืขบัรถเครน ตอ้งควบคมุกลไกการงอตะขอ หรอืยดึตะขอไวใ้หแ้น่นเพอืไมใ่หต้ะขอแกวง่ในขณะทขีบัรถเครน และล็อคตวั
ล็อคป้องกนัการแกวง่ (ระบบเบรกป้องกนัการแกวง่) ใหเ้รยีบรอ้ย ทงัยงัตอ้งจัดเกบ็ขาคํายนั กอ่นล็อคใหเ้ขา้ท ีเพอืยดึคานของ
ขาคํายนัไวก้บัเครน และล็อคระบบล็อคขณะขบัข ีเพอืป้องกนัไมใ่หข้าคํายนัยนืออกมาขณะขบัรถเครน

การแกวง่ของเสาตงัในขณะขบัขี ② จัดเกบ็ขาคํายนั
ดา้นขา้งกา้นแบบวนัทชั

เครอืงหมายสฟ้ีา

① งอขาคํายนัในแนวดงิ

ใชค้นัล็อค

คนัล็อค

รปูภาพ 1-93 ขอ้ควรระวงัขณะขบัข ี(เครนตดิรถบรรทกุ)

b. คนัโยก PTO
ปรับคนัโยกควบคมุทงัหมดมาไวท้ตํีาแหน่งเกยีรว์า่งและปรับคนัโยก PTO มาทตํีาแหน่ง OFF อปุกรณเ์ครนอาจทํางานขณะขบั
รถเครนไดห้ากคนัโยกยงัคา้งอยูท่ตํีาแหน่ง ON 

c. การขบัขบีนทอ้งถนน
เมอืขบัรถเครนผา่นทางลอดหรอืโครงสรา้งพนืฐานแบบอนืๆ ทจํีากดัความสงู ใหล้ดความเร็วลงและตรวจสอบวา่อปุกรณต์า่งๆ 
รวมถงึเสาตงั ไมไ่ดส้มัผัสกบัโครงสรา้งพนืฐานดงักลา่ว และใหค้วามสําคญักบัความสงูทจํีากดัดว้ย ในกรณีททีศันวสิยัไม่
ชดัเจนหรอืมองเห็นไมช่ดัจากตําแหน่งเบาะนังของคนควบคมุเครนเนอืงจากเสาตงั ใหย้นืยนัวา่สถานการณป์ลอดภยักอ่น
เคลอืนรถ
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2) ขอ้ควรระวงัเมอืสภาพอากาศเลวรา้ย
ตอ้งพจิารณาเรอืงสภาพอากาศเสมอเมอืใชโ้มบายเครนกลางแจง้ ตอ้งหยดุโมบายเครนชวัคราวหากความเร็วลมเฉลยีสําหรับ 
10 นาทอียูท่ ี10 ม./วนิาทหีรอืสงูกวา่ขณะทกํีาลงัใชโ้มบายเครน เนอืงจากนําหนักบรรทกุอาจแกวง่ไปมาหรอืหมนุควา้ง
เนอืงจากแรงลม ซงึจะทําใหค้นงานตกอยูใ่นอนัตรายได ้นอกจากนัน หากยกนําหนักบรรทกุทมีนํีาหนักบรรทกุทกํีาหนดตรง
ตามทรีะบไุวแ้ลว้ แรงดนัของลมอาจทําใหรั้ศมกีารทํางานของนําหนักบรรทกุเพมิขนึ ซงึอาจสง่ผลตอ่นําหนักบรรทกุ ทําให ้
ปรมิาณนําหนักเกนินําหนักบรรทกุทกํีาหนด โมบายเครนจะผันแปรตามแรงลมมากขนึ โดยเฉพาะเมอืนําหนักบรรทกุทยีกขนึ
หนักขนึกวา่เดมิ มกีารยกนําหนักบรรทกุใหส้งูขนึ เสาตงัมคีวามยาวมากขนึ หรอืเมอืมกีารยกเสาตงัใหส้งูขนึกวา่เดมิ

นําหนักบรรทกุ
จะเคลอืนไหว
ในลกัษณะนเีมอื
ปะทะกบัแรงลมa: รัศมกีารทํางานเมอืไมม่ลีม

b: รัศมกีารทํางานทขียายออกเนอืงจาก
แรงลม

การปะทะ

รปูภาพ 1-94 ผลกระทบจากแรงลม

เมอืยกนําหนักบรรทกุดว้ยพนืทขีนาดใหญท่เีปิดรับแรงลม เชน่ แผน่เพลทโลหะ แรงลมทพัีดจากดา้นหนา้ ดา้นหลงั หรอื
ดา้นขา้งของเสาตงัอาจเป็นสาเหตใุหเ้ครนลม้หรอืทําใหเ้สาตงัชาํรดุเสยีหาย แรงลมจากดา้นหนา้ของเสาตงัอาจทําให ้
นําหนักบรรทกุชนเขา้กบัเสาตงัและกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายได ้ในกรณีทยีกเสาตงัขนึจนสดุโดยไมม่นํีาหนักบรรทกุ เครน
อาจจะลม้หงายไปดา้นหลงัหากลมพัดจากดา้นหนา้ของเสาตงั นอกจากนัน โมบายเครนยงัเสยีงมากขนึทจีะพลกิควําไดเ้มอื
เจอกบัลมทพัีดแรง เนอืงจากภาวะการทรงตวัของโมบายเครนคํานวณขนึมาโดยไมไ่ดพ้จิารณาเรอืงนําหนักบรรทกุ
ขณะมแีรงลม โดยเฉพาะเมอืเสาตงัยาวซงึจะไหวตอ่แรงลมมากเป็นพเิศษ
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1.6.4 การตรวจเช็ค/การตรวจสอบและการบาํรงุรกัษา
เพอืรับประกนัถงึความปลอดภยัในระหวา่งการทํางาน ควบคูก่บัการปรับปรงุประสทิธภิาพของงาน สงิสําคญัคอืชนิสว่นทกุชนิ
ของโมบายเครนตอ้งอยูใ่นสภาพทดีทีสีดุ ซงึจะทําไดด้ว้ยการตรวจเชค็สภาพกอ่นการทํางาน การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็น
ครังคราวและการตรวจสอบสมรรถนะ ตอ้งซอ่มแซมทนัทหีากพบสงิผดิปกต ิหากไมส่ามารถทําการตรวจสอบและการบํารงุ
รักษาทเีหมาะสมได ้อบุตัเิหตอุาจเกดิขนึตามมา ดว้ยเหตนุกีารตรวจสอบและการตรวจเชค็ตอ่ไปนจีงึกลายเป็นขอ้บงัคบัตาม
กฎหมาย

(1) การตรวจเช็คกอ่นเรมิงาน
กอ่นเรมิตน้ทํางาน คนควบคมุโมบายเครนตอ้งทําการตรวจเชค็สภาพของเครอืงยนตท์จีะนํามาใชทํ้างานในเรอืงตา่งๆ ดงัตอ่ไปน ี
ตอ้งทําการตรวจเชค็ตามตารางการตรวจเชค็ตามรุน่ทผีูผ้ลติกําหนด หากพบสงิผดิปกต ิตอ้งรายงานเรอืงนตีอ่หวัหนา้งาน
ทนัท ีและทําการซอ่มแซมทเีหมาะสมกอ่นเรมิทํางาน

● ในการตรวจสอบฟังกช์นัของอปุกรณเ์ตอืนหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู ใหช้กัรอกตะขอขนึ ยกนําหนัก และฟังเสยีง
สญัญาณเตอืน สําหรับฟังกช์นัของอปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู ใหช้กัรอกตะขอขนึ ยกนําหนัก และยนืยนั
วา่กลไกการชกัรอกหยดุทํางาน

● ในการตรวจเชค็ฟังกช์นัของเครอืงหมายแสดงนําหนักบรรทกุทกํีาหนดและอปุกรณจํ์ากดัโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ ใหใ้ช ้
วธิกีารตา่งๆ ทผีูผ้ลติกําหนดขนึ

● ในการตรวจสอบฟังกช์นัของอปุกรณเ์ตอืนอนื ใหป้รับสวติชม์าทตํีาแหน่ง ON และฟังเสยีงสญัญาณเตอืน

● ในการตรวจสอบฟังกช์นัของระบบเบรกสําหรับกลไกการชกัรอกและคลตัช ์ใหใ้ชค้นัโยกควบคมุกลไกการชกัรอก และ
ตรวจสอบสภาพของตะขอทชีกัรอกอยู่

● ในการตรวจสอบฟังกช์นัของคนัโยกควบคมุ (คนัควบคมุ) ใหต้รวจสอบการเคลอืนทขีองคนัโยกควบคมุตา่งๆ

(2) การตรวจสอบเมอืเลกิงาน

1) การตรวจสอบดว้ยตวัเองแบบเป็นครงัคราวประจาํเดอืน
การตรวจสอบดว้ยตวัเองแบบเป็นครังคราวประจําเดอืนถอืเป็นขอ้บงัคบัสําหรับทกุธรุกจิทมีโีมบายเครนไวใ้ช ้ควรทําการ
ตรวจสอบเป็นครังคราวเดอืนละหนงึครัง พรอ้มบนัทกึผลการตรวจสอบและจัดเกบ็ไวส้ามปี

2) การตรวจสอบดว้ยตวัเองแบบเป็นครงัคราวประจาํปี
การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราวประจําปีถอืเป็นขอ้บงัคบัสําหรับทกุธรุกจิทมีโีมบายเครนไวใ้ช ้ควรทําการตรวจสอบเป็น
ครังคราวปีละหนงึครัง พรอ้มบนัทกึผลการตรวจสอบและจัดเกบ็ไวส้ามปี เมอืทําการตรวจสอบ ใหทํ้าการทดสอบนําหนัก
บรรทกุ*1 ในระหวา่งการตรวจสอบดว้ยตวัเองแบบเป็นครังคราวประจําปีตามทอีธบิายไวใ้น “คูม่อืการตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็น
ครังคราวสําหรับโมบายเครน” โดยผูท้ตีอ้งมสีว่นเกยีวขอ้งในการตรวจสอบดว้ยตวัเองแบบเป็นครังคราวประจําปีควรไดรั้บการ
ฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม*2

*1 นําหนักบรรทกุทเีทยีบเทา่กบันําหนักบรรทกุทกํีาหนดจะถกูยกขนึ และมกีารดําเนนิการตา่งๆ ณ ระดบัความเร็วทกํีาหนด ไมว่า่จะเป็นการยก การแกวง่ 
และการขบัเครน

*2 ผูท้ผีา่นการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัของผูต้รวจสอบเมอืทําการตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราวสําหรับโมบายเครน ภายใตก้ารดแูลโดยสมาคมเครน
แหง่ญปีุ่ น เป็นตน้
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3) การตรวจสอบอนืๆ
นอกจากการตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครังคราวแลว้ กฎหมายมขีอ้กําหนดใหอ้งคก์รการตรวจสอบสมรรถนะทจีดทะเบยีนตอ้ง
ทําการตรวจสอบโมบายเครนทมีนํีาหนักการยกตงัแต ่3 ตนัขนึไป 1 ครังทกุๆ 2 ปี พรอ้มทําการตรวจสอบทางเลอืกเมอืเปลยีน
เสาตงัหรอืชนิสว่นอนื

4) ขอ้ควรระวงัเมอืตรวจเช็คและตรวจสอบ
เมอืตรวจเชค็และตรวจสอบโมบายเครน หากไมใ่ชข้นัตอนทมีปีระสทิธภิาพทสีดุ อาจทําใหส้นิเปลอืงเวลา และพลาดจดุทคีวร
ตรวจเชค็ ซงึเรอืงเหลา่นป้ีองกนัไดด้ว้ยการทําความเขา้ใจโครงสรา้งและฟังกช์นัตา่งๆ ของเครนทจีะตรวจสอบใหถ้อ่งแท ้และ
เตรยีมความพรอ้มกอ่นตรวจเชค็/กอ่นตรวจสอบ โดยพจิารณาถงึเรอืงตา่งๆ ตอ่ไปนเีสมอเมอืทําการตรวจเชค็และตรวจสอบ
ระบบ

● ในระหวา่งการตรวจเชค็และตรวจสอบ ควรระบใุหช้ดัเจนวา่ “กําลงัตรวจสอบ” โมบายเครน เพอืป้องกนัไมใ่หบ้คุคลทสีาม
เขา้สูพ่นืทตีรวจสอบและรับประกนัถงึความปลอดภยั

● ตอ้งจอดเครนทจีะตรวจเชค็และตรวจสอบบนพนืไดร้ะดบัและมนัคง พรอ้มเปิดการทํางานของอปุกรณน์ริภยั เมอืจําเป็นตอ้ง
ยกตวัถงัของเครนขนึเพอืใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอยีดการตรวจเชค็และการตรวจสอบ ใหว้างไมซ้งุไวร้ะหวา่งตวัถงัและพนื
เพอืยดึใหม้นัคงและรับประกนัถงึความปลอดภยั

● หากตรวจพบสงิผดิปกตใินระหวา่งการตรวจเชค็และตรวจสอบ ใหแ้จง้หวัหนา้งานของคณุทนัท ีและตดิตอ่ฝ่ายบํารงุรักษา
ทมีคีวามเชยีวชาญพเิศษเพอืใหเ้ป็นผูด้แูลงานบํารงุรักษาและซอ่มแซม



64(th)

บทท ี2
ความรูเ้กยีวกบัเครอืงตน้กาํลงัและกระแสไฟฟ้า

2.1 เครอืงตน้กาํลงั
เครอืงตน้กําลงัจะแปลงพลงังานประเภทตา่งๆ เป็นพลงังานกล เครอืงตน้กําลงับางประเภททใีชใ้นโมบายเครนรองรับนําหนัก
เบาเป็นมอเตอรไ์ฟฟ้า แตส่ว่นใหญเ่ป็นเครอืงยนตส์นัดาปภายใน

2.1.1 เครอืงยนตส์นัดาปภายใน
เครอืงยนตส์นัดาปภายในประกอบดว้ยเครอืงยนตด์เีซลทใีชนํ้ามนัเบาเป็นนํามนัเชอืเพลงิและเครอืงยนตเ์บนซนิจะใชนํ้ามนั
เบนซนิ เครอืงตน้กําลงัเหมาะทจีะใชก้บัโมบายเครนทจํีาเป็นตอ้งมคีวามสามารถในการเคลอืนท ีโมบายเครนรองรับนําหนัก
เบาบางรุน่ใชเ้ครอืงยนตเ์บนซนิ แตส่ว่นใหญใ่ชเ้ครอืงยนตด์เีซลเนอืงจากประสทิธภิาพทไีดจ้ะสงูกวา่ซงึดรูายละเอยีดไดจ้าก 
ตาราง 2-1

ตาราง 2-1  ขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่งเครอืงยนตด์เีซลและเครอืงยนตเ์บนซนิ

รายการ
ประเภท

เครอืงยนตด์เีซล เครอืงยนตเ์บนซนิ
ประเภทเชอืเพลงิ นํามนัชนดิเบา เบนซนิ

ประเภทการจดุระเบดิ
จดุระเบดิเองดว้ยความรอ้นทไีดจ้ากการอดั

อากาศ
จดุระเบดิดว้ยประกายไฟฟ้า

มวลของเครอืงยนตต์อ่แรงมา้ มาก นอ้ย
ราคาเครอืงยนตต์อ่แรงมา้ สงู ตํา
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ด ี(30% - 40%) ไมด่ ี(20% - 28%)
คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน ตํา สงู
ความเสยีงทจีะเกดิเพลงิไหม ้ ตํา สงู
เสยีงรบกวนและการสนัสะเทอืน มาก นอ้ย

ความสามารถในการสตารท์เครอืงเมอื
อากาศเย็น

ไมด่ี ดี



65(th)

เครอืงยนตด์เีซลประกอบดว้ยอปุกรณต์า่งๆ ตามทแีสดงไวใ้น รปูภาพ 2-1

ชอ่งเตมินํามนัเครอืง

คอมมอนเรลสําหรับระบบหวัฉีดนํามนัเชอืเพลงิ
(แอคคมูเูลเตอร)์

ปัมนํามนัเชอืเพลงิสําหรับระบบหวัฉีด
นํามนัเชอืเพลงิ

ระบบสตารท์ดว้ยตวัเอง

จานรองนํามนั
ทอ่รว่มไอดี

พัดลม

รปูภาพ 2-1  เครอืงยนตด์เีซล
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2.1.2 การทาํงาน
เครอืงยนตค์อืหวัใจของเครน ดงันัน จงึตอ้งใหค้วามสําคญักบัขอ้ควรระวงัทปีรากฏดา้นลา่ง เพอืป้องกนัไมใ่หร้ะบบทงัหมดของ
โมบายเครนหยดุการทํางานอยา่งสนิเชงิเนอืงจากการใชเ้ครอืงยนตผ์ดิจากทกํีาหนดหรอืเครอืงยนตช์าํรดุเสยีหาย

(1) ขอ้ควรระวงักอ่นสตารท์เครอืงยนต์
a. นํามนัเครอืง
ใชเ้กจวดัระดบันํามนัเครอืงเพอืตรวจสอบวา่นํามนัเครอืงยงัอยูใ่นปรมิาณทกํีาหนดไว ้เตมินํามนัเครอืงหากปรมิาณไมเ่พยีงพอ

b. นําหลอ่เย็น
ตรวจสอบปรมิาณนําหลอ่เย็นไดจ้ากการตรวจสอบระดบันําภายในถงัรอง (ถงัพัก) หลงัจากเครอืงยนตเ์ย็นสนทิแลว้ เตมินําหลอ่
เย็นหากปรมิาณไมเ่พยีงพอ ระบบทําความเย็นของเครอืงยนตท์หีลอ่เย็นดว้ยนําสว่นใหญเ่ป็นแบบทใีชแ้รงดนั ดงันัน การเปิด
ฝารังผงึหมอ้นําในขณะทเีครอืงยนตย์งัรอ้นอยูอ่าจทําใหไ้อนําหรอืนํารอ้นพุง่ออกมา และถกูลวกได ้ดว้ยเหตนุ ีจงึหา้มเปิดฝารัง
ผงึหมอ้นําขณะทเีครอืงยนตร์อ้นอยูภ่ายใตส้ภาพการณป์กติ

① ตวัยดึทอ่ดา้นบน
② ถงัสว่นบน
③ ฝารังผงึหมอ้นํา
④ ปลกัปิดรรูะบาย
⑤ ถงัสว่นลา่ง
⑥ แกนหมอ้นํา
⑦ ตวัยดึทอ่ดา้นลา่ง
⑧ ถงัสํารอง

รปูภาพ 2-2 รงัผงึหมอ้นํา

c. นํามนัเชอืเพลงิ
ใชเ้กจวดัระดบันํามนัเชอืเพลงิเพอืตรวจสอบปรมิาณนํามนัเชอืเพลงิ และเตมิหากปรมิาณไมเ่พยีงพอ

d. สายพานพดัลม
ตรวจสอบวา่สายพานพัดลมไมห่ลวมหรอืชาํรดุเสยีหาย และไมม่นํีามนัหรอืวสัดอุนืตดิอยูบ่นสายพาน
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(2) ขอ้ควรระวงัเมอืสตารท์เครอืงยนต์
● ยนืยนัวา่พนืทรีอบๆ เครอืงยนตม์คีวามปลอดภยั

● ตรวจสอบวา่คนัโยกควบคมุทงัหมดอยูท่ตํีาแหน่งเกยีรว์า่ง

● ตรวจสอบวา่ไดใ้ชเ้บรกมอืแลว้ ตรวจสอบวา่คนัเลอืนเปลยีนเกยีรอ์ยูท่ตํีาแหน่งเกยีรว์า่ง

● ตรวจสอบวา่กา้น PTO อยูท่ตํีาแหน่ง OFF

เมอืยนืยนัรายการขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหส้ตารท์เครอืงยนต ์กดแป้นคลทัช ์ปรับกา้น PTO มาทตํีาแหน่ง ON และคอ่ยๆ คาย
แป้นคลทัชท์กีดไวอ้อก

(3) ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการอุน่เครอืงยนต์
● ตรวจสอบเครอืงหมายแรงดนัไฮดรอลกิ แรงดนัอากาศและเครอืงหมายอนืๆ ทแีสดงคา่ทเีป็นปกติ

● ตรวจสอบวา่มนํีาหรอืนํามนัรัวออกมาหรอืไม่

● ตรวจสอบวา่แกส๊ไอเสยีมสีปีกติ

● ตรวจสอบวา่เครอืงยนตทํ์างานเป็นปกติ

(4) ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการทาํงาน
● ตรวจสอบวา่ระบบไฮดรอลกิมแีรงดนัทถีกูตอ้ง

● ตรวจสอบวา่นําหลอ่เย็นมอีณุหภมูเิหมาะสม

● ตรวจสอบวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรไีวเ้พยีงพอแลว้

● ตรวจสอบวา่มเีสยีงดงัผดิปกตหิรอืไม่

(5) ขอ้ควรระวงัเมอืยตุกิารทาํงาน
● ตรวจสอบวา่ไดเ้กบ็เสาตงัและขาคํายนัไวอ้ยา่งดแีลว้

● เลอืนกา้น PTO มาทตํีาแหน่ง OFF และตรวจสอบวา่ไฟเครอืงหมาย PTO ดบัลงแลว้ (หา้มขบัรถเครนหาก PTO อยูท่ ีON)

● เมอืยนืยนัรายการขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ ใหด้บัเครอืงยนตแ์ละเตมินํามนัลงในถงันํามนัเชอืเพลงิ

● เมอืเตมินํามนัเสร็จแลว้ ใหด้งึกญุแจออกและเกบ็ไวใ้หเ้รยีบรอ้ย
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2.2 ระบบไฮดรอลกิ
โมบายเครนสว่นใหญเ่พงิใชง้านระบบไฮดรอลกิในชว่งไมก่ปีีมาน ีซงึเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยไีฮดรอลกิ ตาราง 2-2 
แสดงตวัอยา่งขอ้ดแีละขอ้เสยีของระบบไฮดรอลกิ

ตาราง 2-2  ขอ้ด/ีขอ้เสยีของระบบไฮดรอลกิ

ขอ้ดี ขอ้เสยี
• เล็กกะทดัรัดและนําหนักเบา
• ป้องกนัไมใ่หเ้กดิภาวะการบรรทกุนําหนักเกนิทเีกดิกบัอปุกรณ์
เครนได ้

• เปลยีนความเร็วไดโ้ดยไมยุ่ง่ยาก
• สนัสะเทอืนตําและทํางานไดอ้ยา่งลนืไหล
• ทําการควบคมุจากระยะไกลไดง้า่ย

• วางระบบทอ่ไดค้อ่นขา้งยาก
• นํามนัไฮดรอลกิมคีวามไวไฟ รัวซมึงา่ย และอาจเป็นสาเหตใุหเ้กดิ
การปนเปือน

• เครอืงยนตจ์ะมปีระสทิธภิาพแตกตา่งกนัไปตามอณุหภมูขิองนํามนั
ไฮดรอลกิ

2.2.1 หลกัการของแรงดนัไฮดรอลกิ
หลกัการของแรงดนัไฮดรอลกิจะใชต้ามกฎของปัสกาล จากทเีห็นใน รปูภาพ 2-3 ในคอนเทนเนอรท์มีกีระบอกสบูสองกระบอก
ทมีลีกูสบูพนืทขีนาด 10 cm2 และ 1 cm2 ตามลําดบั จะพบวา่การปรับใชแ้รงขนาด 10 N (นวิตนั) กบัลกูสบูขนาดเล็กกวา่จะ
สง่ผา่นแรง 100 N ไปยงัพนืทขีองลกูสบูทมีขีนาดใหญก่วา่ กลา่วคอื แรงทใีชก้บัลกูสบูขนาดเล็กจะเพมิขนึทวคีณูเป็นสดัสว่น
กบัพนืทขีองลกูสบูขนาดใหญ่

รปูภาพ 2-3  ความสมัพนัธร์ะหวา่งพนืทลีกูสบูและแรง
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2.2.2 โครงสรา้งและกลไกของระบบไฮดรอลกิ

(1) โครงสรา้งของระบบไฮดรอลกิ
ระบบไฮดรอลกิประกอบดว้ยอปุกรณต์า่งๆ ดงัตอ่ไปนี

ระบบไฮดรอลกิ

ปัมไฮดรอลกิ
กระบอกสบูไฮดรอลกิ
มอเตอรไ์ฮดรอลกิ
วาลว์ควบคมุทศิทาง
วาลว์ควบคมุการไหล
วาลว์ควบคมุแรงดนั
ถงันํามนัไฮดรอลกิ
ไสก้รอง เกจวดัแรงดนั และอนืๆ
ขอ้ตอ่หมนุ
ระบบทอ่ (ระบบทอ่ คปัปิง)

เครอืงกําเนดิแรงดนัไฮดรอลกิ

หวัขบัวาลว์แบบไฮดรอลกิ

วาลว์ควบคมุไฮดรอลกิ

อปุกรณเ์สรมิ

(2) กลไกของระบบไฮดรอลกิ
ตามทแีสดงใน รปูภาพ 2-4 การดงึคนัโยกควบคมุจะเลอืนแกนสปนูของวาลว์สลบัทศิทางไปทางซา้ย และนํามนัจะไหล
ออกจากปัมไฮดรอลกิและไหลไปดา้นขา้ง ① ของกระบอกสบูเพอืขยบัลกูสบูไปทางขวา นํามนัทดีา้น ② จะไหลกลบัไปที
ถงันํามนัไฮดรอลกิผา่นทางวาลว์สลบัทศิทาง และในทางกลบักนั การดนัคนัโยกควบคมุจะปรับวาลว์สลบัทศิทางไป
ดา้นขวา และนํามนัจะไหลไปทดีา้น ② ของกระบอกสบูเพอืขยบัลกูสบูไปทางซา้ย

ลกูสบู

แกนสปนู

เกจวดัแรงดนั

ถงันํามนัไฮดรอลกิวาลว์ระบายแรงดนั

ปัมไฮดรอลกิ

ไสก้รองดา้นดดู

กระบอกสบูไฮดรอลกิ

ดนั ดงึ
คนัโยกควบคมุ

วาลว์สลบัทศิทาง

วาลว์แบบคอคอด

รปูภาพ 2-4  กลไกของระบบไฮดรอลกิ
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2.2.3 ระบบไฮดรอลกิของโมบายเครน
การใชร้ะบบปัมไฮดรอลกิดว้ยการใชแ้รงของเครอืงยนตจ์ะสง่นํามนัไฮดรอลกิทมีแีรงดนัจากปัมไปยงักระบอกสบูไฮดรอลกิ 
(กระบอกสบูยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงั) หรอืมอเตอรไ์ฮดรอลกิผา่นทางวาลว์ควบคมุทศิทาง ซงึจะทําใหก้ระบอกสบู
ไฮดรอลกิยดืยาวขนึหรอืหดลง และมอเตอรไ์ฮดรอลกิหมนุ จนทําใหอ้ปุกรณต์า่งๆ มกีารขบัเคลอืน นํามนัไฮดรอลกิจะคาย
ออกจากมอเตอรไ์ฮดรอลกิหรอืกระบอกสบูไฮดรอลกิมแีรงดนัลดลง และนํามนัไฮดรอลกิจะยอ้นกลบัไปทถีงันํามนัไฮดรอลกิ
ผา่นทางวาลว์ควบคมุ

มว้นเกบ็สลงิ

เฟืองลดความเร็วในการชกัรอก กระบอกสบูปรับบมู
ขนึหรอืลง

แบรงิรองรับการแกวง่

มอเตอรไ์ฮดรอลกิ

ขอ้ตอ่หมนุ
เฟืองลด
การแกวง่

ไสก้รองขากลบั

ถงันํามนัไฮดรอลกิ

วาลว์ควบคมุ

ขาคํายนั
กระบอกแมแ่รง

มเิตอรว์ดั
นําหนัก
บรรทกุ

ไสก้รองดา้นดดู

เครอืงยนต์
ไฮดรอลกิ
ปัมPT

O

มอเตอรค์วบคมุการแกวง่

กระบอกสบูสําหรับการยดืยาว
ขนึหรอืหดลงของเสาตงั

รปูภาพ 2-5 วงจรไฮดรอลกิของเครนตดิรถบรรทกุ

(1) เครอืงกาํเนดิแรงดนัไฮดรอลกิ
ปัมไฮดรอลกิทใีชก้บัเครอืงกําเนดิแรงดนัไฮดรอลกิจะถกูขบัเคลอืนดว้ยเครอืงยนตแ์ละมอเตอรไ์ฟฟ้า นํามนัจะถกูดดูจาก
ถงันํามนัไฮดรอลกิ คายออกมาในรปูของนํามนัแรงดนั และสง่ไปทหีวัขบัวาลว์แบบไฮดรอลกิ สําหรับปัมไฮดรอลกิของ
โมบายเครน พบวา่เครนตดิรถบรรทกุสว่นใหญใ่ชปั้มเกยีร ์(รปูภาพ 2-6) และรถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้สว่นใหญ่
ใชปั้มแบบลกูสบู (รปูภาพ 2-7)

ชอ่งดดู

ชอ่งระบาย

แผน่หมนุกวาดหรอื
สวอชเพลท

เพลาขบั

ทอ่นสบู
เสอืสบู

ชอ่งระบาย

แผน่วาลว์

ชอ่งระบาย

ชอ่งดดู

ชอ่งดดู

รปูภาพ 2-6  ปมัเกยีร ์ รปูภาพ 2-7  ปมัลกูสบู



71(th)

(2) หวัขบัวาลว์แบบไฮดรอลกิ
หวัขบัวาลว์แบบไฮดรอลกิจะแปลงนํามนัแรงดนัทสีง่ออกมาจากปัมไฮดรอลกิเป็นการเคลอืนไหวเชงิกล หวัขบัวาลว์เหลา่นถีกู
แบง่กวา้งๆ ตามวธิกีารขบัเคลอืนไดเ้ป็นกระบอกสบูไฮดรอลกิสําหรับการเคลอืนทเีชงิเสน้ และมอเตอรไ์ฮดรอลกิสําหรับการ
เคลอืนทแีบบหมนุ

1) กระบอกสบูไฮดรอลกิ
กระบอกสบูไฮดรอลกิของโมบายเครนมกัเป็นกระบอกสบูแบบ Double-Acting Single Rod Cylinder ซงึกค็อืกระบอกสบูทมีี
ชอ่งทางเดนินํามนัไฮดรอลกิอยูบ่นทงัสองดา้น นํามนัไฮดรอลกิจะไหลเขา้และออกผา่นทางชอ่งเหลา่นเีมอืเคลอืนทกีลบัไป
กลบัมา

นํามนัไฮดรอลกิ
กระบอกสบู

ลกูสบู

ลวด

นํามนัไฮดรอลกิ

รปูภาพ 2-8 กระบอกสบูไฮดรอลกิ (Double-Acting)

2) มอเตอรไ์ฮดรอลกิ
มอเตอรไ์ฮดรอลกิไมเ่หมอืนกบัปัมไฮดรอลกิเพราะมอเตอรไ์ฮดรอลกิจะหมนุเพลาขบัเมอืแรงดนันํามนัถกูฉีดเขา้ไปใน
มอเตอรไ์ฮดรอลกิ โดยปกตโิมบายเครนจะใชม้อเตอรแ์บบทอ่นสบูเป็นมอเตอรไ์ฮดรอลกิเพอืทําการชกัรอก แกวง่และ
ขบัเคลอืน มอเตอรแ์บบทอ่นสบูทหีมนุตามแนวแกน (รปูภาพ 2-9) มทีอ่นสบูทวีางเรยีงในทศิทางเดยีวกนั และทําหนา้ทเีป็น
แกนหมนุ สว่นมอเตอรแ์บบทอ่นสบูทหีมนุตามแนวรัศม ี(รปูภาพ 2-10) มทีอ่นสบูทเีรยีงตงัฉากกบัแกนหมนุ ซงึในทงัสอง
แบบน ีเพลารับกําลงัจะหมนุไปพรอ้มกบัการเคลอืนทยีอ้นกลบัของทอ่นสบูทไีดจ้ากนํามนัแรงดนั

แผน่หมนุกวาด
หรอืสวอชเพลท

เพลาออก

ทอ่นสบู

ไปทถีงั

แรงดนั
ไฮดรอลกิ

เสอืสบู

ทอ่นสบู

เพลา

รปูภาพ 2-9  มอเตอรแ์บบทอ่นสบูทหีมนุตามแนวแกน รปูภาพ 2-10  มอเตอรแ์บบทอ่นสบูทหีมนุตามแนวรศัมี
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(3) วาลว์ควบคมุไฮดรอลกิ
วาลว์ควบคมุไฮดรอลกิจะควบคมุทศิทางการไหล แรงดนัและอตัราการไหลของนํามนัไฮดรอลกิ มกีารนําวาลว์ควบคมุตอ่ไปนี
มาใชต้ามจดุตา่งๆ ของวงจรไฮดรอลกิ โดยพจิารณาจากระบบการทํางานและลกัษณะเฉพาะของวาลว์ควบคมุนัน

วาลว์ควบคมุการไหล

วาลว์ควบคมุทศิทาง

วาลว์ควบคมุแรงดนั

วาลว์แบบคอคอด
วาลว์ปิดระบบ

วาลว์สลบัทศิทาง
วาลว์กนักลบั
วาลว์กนักลบัแบบไพลอต

วาลว์ระบายแรงดนั
วาลว์ลดแรงดนั
วาลว์ควบคมุลําดบั
วาลว์เคาทเ์ตอรบ์าลานซ์

วาลว์เหลา่นจํีาแนกออกเป็นแบบตา่งๆ ดงันี

1) วาลว์ควบคมุทศิทาง
วาลว์ควบคมุทศิทางจะควบคมุสงิตา่งๆ ดงัตอ่ไปน:ี การสลบัทศิทางการไหลของนํามนัไฮดรอลกิ การเคลอืนทแีบบทศิทาง
เดยีวของการไหลของนํามนัไฮดรอลกิ และการเรมิและการหยดุการทํางานของหวัขบัวาลว์แบบไฮดรอลกิ

a. วาลว์สลบัทศิทาง
วาลว์สลบัทศิทางจะสลบัทศิทางการไหลของนํามนัเพอืเปลยีนทศิทางการเคลอืนทขีองกระบอกสบูไฮดรอลกิ และการหมนุ
ของมอเตอรไ์ฮดรอลกิ คนัโยกททํีาหนา้ทชีกัรอกโมบายเครนขนึและลง การปรับขนึลงของเสาตงั การยดืยาวขนึหรอืหดลง
ของเสาตงัและการแกวง่ ลว้นควบคมุดว้ยการทํางานของวาลว์สลบัทศิทาง

คนัโยกควบคมุ

รปูภาพ 2-11 วาลว์สลบัทศิทาง
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b. วาลว์กนักลบัแบบไพลอต
วาลว์กนักลบัจะปลอ่ยนํามนัไหลผา่นไดเ้ต็มทใีนทศิทางหนงึ และหา้มไหลในทศิทางตรงกนัขา้ม แตว่าลว์กนักลบัแบบไพลอต
จะปลอ่ยใหนํ้ามนัไหลในทศิทางตรงกนัขา้มดว้ย และนํามาใชเ้ป็นอปุกรณน์ริภยัเมอืวงจรไฮดรอลกิของขาคํายนัทอียูใ่นโมบาย
เครนเกดิเสยี

ชอ่งนํามนัไฮดรอลกิ
(ดา้นทขียายออกของกระบอกทมีฐีานตงัฉาก)

วาลว์กนักลบัแบบไพลอต

กระบอกทมีฐีานตงัฉาก

แรงดนัไพลอต

ชอ่งนํามนัไฮดรอลกิ (ดา้นทหีดกลบั
ของกระบอกทมีฐีานตงัฉาก)

รปูภาพ 2-12 วาลว์กนักลบัแบบไพลอต

2) วาลว์ควบคมุแรงดนั
วาลว์ควบคมุแรงดนัจะควบคมุแรงดนันํามนัไฮดรอลกิเพอืใหร้ะบบไฮดรอลกิทํางานไดอ้ยา่งปลอดภยัและคงระดบักําลงัที
จําเป็นเพอืใหเ้ครนทํางานไดอ้ยา่งตอ่เนอืง วาลว์ควบคมุแรงดนัประกอบดว้ยวาลว์ระบายแรงดนัเหมอืนทปีรากฏใน รปูภาพ 
1-52 (หนา้ 34 (th)) วาลว์ลดแรงดนัททํีาใหแ้รงดนัไฮดรอลกิตรงสว่นใดสว่นหนงึของวงจรไฮดรอลกิตํากวา่สว่นอนื วาลว์
ควบคมุลําดบัทใีชใ้นวงจรการยดืยาวขนึหรอืหดลงของเสาตงัในโมบายเครน และวาลว์เคาทเ์ตอรบ์าลานซเ์พอืรักษาคา่
ความเร็วทลีดลงใหค้งทขีณะทโีมบายเครนลดระดบัลง

(4) อปุกรณเ์สรมิ

1) ถงันํามนัไฮดรอลกิ
นํามนัไฮดรอลกิทมีแีรงดนัจากปัมไฮดรอลกิ จะใชอ้ปุกรณเ์ครนดว้ยการสงัการทํางานของหวัขบัวาลว์แบบไฮดรอลกิผา่นทาง
ทอ่ ดว้ยเหตนุ ีถงันํามนัไฮดรอลกิซงึเกบ็นํามนัไฮดรอลกิจงึมาพรอ้มกบัตวักรองอากาศเพอืกนัฝุ่ นและสารปนเปือน ถงันํามนั
ไฮดรอลกิยงัตดิตงัไสก้รองททํีาหนา้ทกํีาจัดสารปนเปือนออกจากนํามนั ทําใหถ้งันํามนัเกบ็เฉพาะนํามนัทสีะอาดและเย็นอยู่
เสมอ
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2) เกจวดัแรงดนั
เกจวดัแรงดนัจะแสดงคา่การอา่นแรงดนัทอียูใ่นวงจร โดยเกจวดัแรงดนัทใีชก้นัอยา่งกวา้งขวางคอืเกจวดัแรงดนัชนดิบรูด์อง
 และยงัมกีารใชเ้กจนเีป็นมเิตอรว์ดันําหนักบรรทกุในเครนตดิรถบรรทกุดว้ย แตนั่บตงัแตเ่ดอืนมนีาคม 2019 ไดม้ขีอ้หา้มตดิตงั
เกจวดัแรงดนัเพอืใชเ้ป็นอปุกรณป้์องกนัการบรรทกุนําหนักเกนิ

ไดอลัเพลท บาลานซส์ปรงิ
จดุชเีฟืองพเีนยีน
ทอ่ชนดิบรูด์อง

ปลายปลอ่ย

ลวด

ดา้มประแจ
สกรยูดึ

รปูภาพ 2-13 เกจวดัแรงดนั

3) ออยคลูเลอร์
ออยคลูเลอรจ์ะทําใหนํ้ามนัเย็นลงเมอืนํามนัมอีณุหภมูเิพมิสงูขนึผดิปกต ิโดยอณุหภมูจิะเพมิขนึเมอืระบบไฮดรอลกิทํางาน
ตอ่เนอืง อณุหภมู ิ55°C - 60°C ถอืวา่เหมาะสมกบัการใชเ้ป็นอณุหภมูขิองนํามนั อณุหภมูทิสีงูเกนิกวา่นจีงึทําใหเ้กดิปัญหา
มากมาย ดว้ยเหตนุ ีจงึตอ้งตดิตงัออยคลูเลอรเ์พอืป้องกนัไมใ่หอ้ณุหภมูขิองนํามนัเพมิขนึ

4) ขอ้ตอ่หมนุ
ขอ้ตอ่หมนุนํามาใชเ้พอืเชอืมตอ่วงจรไฮดรอลกิระหวา่งโครงสรา้งสว่นบนของระบบการแกวง่กบัแทน่วางฐาน นอกจากนัน ใน
รถเครนแบบราฟเตอเรนหรอืเครนสลีอ้ เราจะใชข้อ้ตอ่หมนุภายในวงจรการทํางานของคลทัชภ์ายในกลไกการชกัรอกแบบเบรก
อตัโนมตัทิตีดิตงัมาพรอ้มกบัอปุกรณท์ปีลอ่ยใหม้กีารตกอยา่งอสิระ

2.2.4 การบาํรงุรกัษาระบบไฮดรอลกิ
การบํารงุรักษามวีตัถปุระสงคเ์พอืคงสภาพทดีทีสีดุของชนิสว่นตา่งๆ ของระบบไฮดรอลกิ เพอืรับประกนัถงึความปลอดภยัใน
ระหวา่งการทํางานของเครนและเพอืปรับปรงุประสทิธภิาพในการทํางาน ความลม้เหลวของระบบไฮดรอลกิทเีกดิขนึนันสว่น
ใหญส่มัพันธก์บัสารปนเปือนภายในนํามนัไฮดรอลกิ และการรัวไหลของนํามนัภายในทอ่ดกัท ์ดงันัน จงึจําเป็นตอ้งใหค้วาม
สําคญักบัการบํารงุรักษาและการตรวจสอบเรอืงตา่งๆ เหลา่นกีอ่นเป็นอยา่งแรก
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(1) การเปลยีนถา่ยและการประเมนินํามนัไฮดรอลกิ
อากาศทเีขา้ไปในถงันํามนัไฮดรอลกิมกัมสีารปนเปือนและความชนืปนอยูด่ว้ย นอกจากนัน อปุกรณไ์ฮดรอลกิกจ็ะคอ่ยๆ สรา้ง
เศษซากชนิเล็กชนินอ้ยทเีกดิจากการสกึหรอขณะทอีปุกรณทํ์างาน ดงันัน จงึควรเปลยีนถา่ยนํามนัไฮดรอลกิเป็นระยะๆ หาก
นํามนัไฮดรอลกิสกปรกมาก ใหเ้ปลยีนถา่ยทนัทกีอ่นถงึระยะเปลยีนถา่ย และเปลยีนอะไหลไ่สก้รองดว้ย

ตาราง 2-3  วธิปีระเมนิสภาพของนํามนัไฮดรอลกิจากลกัษณะทปีรากฏ

ลกัษณะภายนอก กลนิ สาเหตุ มาตรการรับมอื
ใส และไมเ่ปลยีนสี ดี — ใชต้อ่ไดเ้หมอืนเดมิ

ใส แตส่จีาง ดี ผสมกบันํามนัแบบอนื
ตรวจสอบความหนดื และใชง้านเหมอืนเดมิตาม
ความเหมาะสม

เปลยีนเป็นสขีาวนํานม ดี มทีงัฟองอากาศและนําผสมอยู่ เปลยีนถา่ยนํามนัไฮดรอลกิ
เปลยีนเป็นสนํีาตาลเขม้ เหม็น การเสอืมสภาพ เปลยีนถา่ยนํามนัไฮดรอลกิ

ใสแตม่องเห็นจดุสดํีาเล็กๆ ดี มสีารปนเปือนผสมอยู่
ขอใหผู้ผ้ลติกรองนํามนัไฮดรอลกิหรอื
เปลยีนใหม่

เป็นโฟม —

มจีาระบผีสมอยู่ เปลยีนถา่ยนํามนัไฮดรอลกิ

มอีากาศ
ผสมอยู่

ไสก้รองดา้นดดูเกดิการอดุตนั ทําความสะอาดหรอืเปลยีนไสก้รองดา้นดดู
พนืผวิของนํามนัทอียูใ่นถงัดดูถกู
รบกวน

ตรวจสอบนํามนัไฮดรอลกิ และเตมิหากมไีมพ่อ

เกดิฟองอากาศภายในปัม
ปรับอณุหภมูนํิามนัไฮดรอลกิใหเ้หมาะสมทสีดุ 
ตดัแหลง่พลงังานของระบบไฮดรอลกิและ
ปลอ่ยทงิไวต้ามเดมิ

ตรวจสอบปรมิาณนํามนัไฮดรอลกิขณะทเีครนอยูใ่นตําแหน่งพรอ้มขบัเคลอืน โดยระดบัของนํามนัตอ้งอยูร่ะหวา่งเครอืงหมาย
 HIGH (ขดีจํากดับน) และ LOW (ขดีจํากดัลา่ง) ขณะทตีรวจสอบปรมิาณนํามนั นํามนัไฮดรอลกิจะขยายและระดบันํามนัจะ
ขยบัขนึขณะทอีณุหภมูขิองนํามนัเพมิสงูขนึ และในทางกลบักนั หากนํามนัมอีณุหภมูตํิา (เชน่ ในบรเิวณทมีอีากาศเย็น) นํามนั
จะหดตวัและระดบันํามนัจะลดลง ดงันัน จงึแนะนําใหรั้กษาอณุหภมูขิองนํามนัไฮดรอลกิไวท้อีณุหภมูหิอ้ง (ประมาณ 20°C - 
30°C) เมอืตรวจสอบปรมิาณนํามนั

นํามนั

ปลกัระบาย

รปูภาพ 2-14 วธิยีนืยนัระดบันํามนั
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(2) ไสก้รอง
ไสก้รองมคีวามสําคญัมาก เพราะเป็นตวัขจัดสารปนเปือนออกจากนํามนัไฮดรอลกิเพอืทําใหนํ้ามนัสะอาดอยูต่ลอดเวลา ซงึ
จะชว่ยป้องกนัอปุกรณไ์ฮดรอลกิไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย พรอ้มๆ กบัเพมิอายกุารใชง้านของอปุกรณไ์ฮดรอลกิ ดงันัน จงึควร
เปลยีนไสก้รองเป็นระยะๆ โดยดจูากชว่งเวลาทมีกีารใชเ้ครอืงจักร (เวลาทใีชง้าน) นอกจากนัน ยงัมไีสก้รองดา้นดดู (ตวักรอง) 
ตดิตงัไวท้ดีา้นดดูของถงันํามนัไฮดรอลกิ แกะไสก้รองดา้นดดูออกทกุครังทเีปลยีนถา่ยนํามนัไฮดรอลกิ หลงัจากนัน ใหล้า้ง
ไสก้รองดว้ยนํามนัเบาทสีะอาดหรอืของเหลวสําหรับใชทํ้าความสะอาด กอ่นทงิไวใ้หแ้หง้สนทิและใสก่ลบัเขา้ทเีดมิ



77(th)

2.3 อนัตรายจากการถกูไฟดดู

(1) ขอ้ควรระวงัทเีกยีวขอ้งกบัการถกูไฟดดู
ไฟดดูหมายถงึกระแสไฟฟ้าทไีหลผา่นรา่งกายของคนและทําใหเ้จ็บปวดหรอืสง่ผลกระทบในลกัษณะอนื ระดบัของผลกระทบ
ทมีสีาเหตจุากการถกูไฟดดูจะขนึอยูก่บัหลายๆ อยา่ง เชน่ ขนาดของกระแสไฟฟ้า ระยะเวลาทถีกูดดู ประเภทของกระแสไฟฟ้า 
(เชน่ ไฟฟ้ากระแสสลบัหรอืกระแสตรง) และลกัษณะทางกายและสขุภาพของผูถ้กูไฟดดู  โดยขนาดของกระแสไฟฟ้าและเวลา
ทถีกูไฟดดูถอืเป็นสองปัจจัยทมีผีลมากเป็นพเิศษ สาเหตทุทํีาใหเ้ป็นอนัตรายถงึชวีติจากถกูไฟดดู ไดแ้ก ่ภาวะหวัใจเตน้ผดิ
จังหวะชนดิรา้ยแรง (หรอืทเีรยีกวา่หวัใจลม้เหลว) และภาวะหยดุหายใจเมอืถกูไฟฟ้าแรงดนัตําดดู นอกจากเหตกุารณด์งักลา่ว
แลว้ หากถกูไฟฟ้าแรงดนัสงูดดู อาจเกดิแผลไฟไหมเ้นอืงจากความรอ้นจากการอารค์ทเีป็นผลมาจากการสมัผัส หรอืความรอ้น
แบบจลูทเีกดิจากเสน้ทางของกระแสไฟฟ้า ภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงคอื ภาวะหวัใจเตน้ไมเ่ป็นจังหวะภายในลนิ
หวัใจเนอืงจากกระแสไฟทไีหลเขา้ไปในสว่นของหวัใจ ซงึจะป้องกนัไมใ่หห้วัใจทําการหดและขยาย จนเป็นเหตใุหเ้ลอืดไม่
หมนุเวยีน และเสยีชวีติในทสีดุ ภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงคอือาการทไีมส่ามารถฟืนคนืได ้แมไ้มถ่กูไฟดดูอกี แต่
จะไมม่กีารฟืนจากภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงเวน้แตจ่ะไดทํ้าการชอ็กหวัใจแบบไมเ่จาะจงดว้ย AED (เครอืงกระตกุ
หวัใจไฟฟ้าชนดิอตัโนมตั)ิ นอกจากนัน แผลไฟไหมจ้ากไฟดดูอาจกนิลกึเขา้สูร่า่งกาย และทําลายเซลลข์องรา่งกายคลา้ยๆ 
กบัแผลไฟไหมท้เีกดิจากแหลง่ความรอ้นภายนอก
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ขณะทเีกณฑใ์นการประเมนิอนัตรายของการถกูไฟดดูมกัรวมไวพ้รอ้มกบัคา่ของกระแสไฟฟ้าเทา่นัน แตค่ณะกรรมาธกิารดา้น
เทคนคิไฟฟ้าระหวา่งประเทศ (International Electrotechnical Commission (IEC)) ไดใ้ชผ้ลติภณัฑท์มีกีระแสไฟฟ้านันและ
เวลาเป็นเกณฑใ์นการประเมนิ ตามทแีสดงไวใ้น รปูภาพ 2-15 คา่ทแีสดงไวใ้นแผนภาพนตีงัอยูบ่นสมมตฐิานทวีา่ กระแส
ไฟฟ้าไดไ้หลจากมอืซา้ยไปยงัเทา้ทงัสองขา้ง แผนภาพแสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงเกดิจากการ
สมัผัสถกูกระแสไฟฟ้าขนาด 50 mA เป็นเวลา 1000 มลิลวินิาท ีกระแสไฟฟ้าขนาด 100 mA เป็นเวลา 500 มลิลวินิาท ีและ
กระแสไฟฟ้าขนาด 500 mA เป็นเวลา 10 มลิลวินิาท ีซงึทงัหมดเป็นอนัตรายถงึชวีติได ้อยา่งไรกด็ ีแมร้า่งกายสมัผัสถกูไฟฟ้า
แรงดนัสงู โดยมกีระแสไฟฟ้าแรงสงูไหลผา่นรา่งกาย แตอ่าจทําใหเ้กดิเป็นเพยีงแผลไฟไหมเ้ทา่นันหากเวลาทรีา่งกายเป็นสอื
นําทางไฟฟ้านันสนัมาก

ระ
ยะ
เว
ลา
ทเี
ป็น
สอื
นํา
ไฟ
ฟ้า

 (ม
ลิล
วินิ
าท

)ี

กระแสไฟฟ้าทไีหลผา่น (mA)

AC-1: รับรูไ้ด ้แตม่กัไมม่ปีฏกิริยิา “สะดุง้”

AC-2: การหดตวัของกลา้มเนอืทอียูน่อกการควบคมุของอํานาจจติใจ โดยปกตจิะไมม่ผีลกระทบทางสรรีวทิยาทเีป็นอนัตราย

AC-3:  การหดตวัอยา่งรนุแรงของกลา้มเนอืทอียูน่อกการควบคมุของอํานาจจติใจ การหายใจลําบาก และความผดิปกตชินดิกลบัคนืเป็นปกตไิดข้องการ
ทํางานของหวัใจ โดยมกัจะไมทํ่าใหอ้วยัวะตา่งๆ เสยีหาย

AC-4:  ผลกระทบในระดบัพยาธสิรรีวทิยา เชน่ ภาวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั ภาวะหยดุหายใจ และแผลไฟไหม ้ภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรงเพมิ
ขนึตามขนาดของกระแสไฟฟ้าและเวลา

AC-4.1: แนวโนม้ทจีะเกดิภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรง: ประมาณ 5% หรอืนอ้ยกวา่

AC-4.2: แนวโนม้ทจีะเกดิภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรง: ประมาณ 50% หรอืนอ้ยกวา่

AC-4.3: แนวโนม้ทจีะเกดิภาวะหวัใจเตน้ผดิจังหวะชนดิรา้ยแรง: เกนิ 50%

รปูภาพ 2-15  ระดบัทปีลอดภยักรณีทเีกดิไฟฟ้าช็อต (การแกไ้ข IEC60479-1)

ความเสยีงทจีะถกูไฟดดูนันกําหนดไดด้ว้ยกระแสไฟฟ้า แตแ่หลง่จา่ยไฟมกัแสดงเป็นแรงดนัไฟฟ้า ดงันัน จงึเขา้ใจไดง้า่ย
ขนึหากจะใชแ้รงดนัไฟฟ้าระบถุงึความเสยีงทจีะถกูไฟดดู ดว้ยเหตนุ ีบางประเทศจงึระบวุา่แรงดนัไฟฟ้าทไีมไ่ดส้ง่ผลอนัตราย
ตอ่รา่งกายคอืแรงดนัไฟฟ้าทปีลอดภยั ตวัอยา่งเชน่ แรงดนัไฟฟ้าขนาด 24 V ถอืวา่ปลอดภยัในเยอรมนแีละองักฤษ ขณะที
แรงดนัไฟฟ้าขนาด 50 V ถอืวา่ปลอดภยัในเนเธอรแ์ลนด ์นอกจากนัน ทงัเสาตงัและลวดสลงิเป็นตวันําทยีอมใหก้ระแส
ไฟฟ้าไหลผา่นไดอ้ยา่งงา่ยดาย สงิทเีกดิขนึคอื แมเ้สาตงัหรอืลวดสลงิแทบไมไ่ดเ้ขา้ใกลส้ายไฟแรงดนัสงูเลย (และไมไ่ด ้
สมัผัสกนั) แตก่ระแสไฟฟ้ากอ็าจไหลจากเสาตงัผา่นทางตวัถงัของเครนลงพนืเนอืงจากการคายประจขุองกระแสไฟฟ้า 
ดงันัน จงึจําเป็นตอ้งรักษาระยะหา่งขนัตําจากสายไฟไว ้และระวงัไมเ่ขา้ไปใกลส้ายไฟเหลา่นัน
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(2) ขอ้ควรระวงัเมอืทาํงานใกลก้บัสายไฟ
การสง่ผา่นกําลงัหมายถงึการสง่กระแสไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าไปยงัสถานยีอ่ยและสถานสีบัสวติช ์การแจกจา่ยไฟฟ้าหมายถงึ
การสง่ผา่นกระแสไฟฟ้าจากสถานยีอ่ยและสถานสีบัสวติชไ์ปยงัผูใ้ชป้ลายทาง กระแสไฟฟ้า (ไฟฟ้า = แรงดนัไฟฟ้า x กระแส
ไฟฟ้า) จะถกูสง่ผา่นโดยใชแ้รงดนัไฟฟ้าสงูเพอืลดการสนิเปลอืงใหน้อ้ยทสีดุ ดงันัน กระแสไฟฟ้าจงึสง่ผา่นไปยงัสถานยีอ่ย
และสถานสีบัสวติชโ์ดยใชแ้รงดนัไฟฟ้าแรงสงูพเิศษ (22,000 V - 500,000 V) แลว้กจ็ะสง่ผา่นไปยงัผูใ้ชท้วัไปดว้ยแรงดนั
ไฟฟ้าแรงสงู (6,600 V) กอ่นลดลงมาอยูท่ ี100 V - 200 V สําหรับการใชภ้ายในบา้นผา่นทางเสาหมอ้แปลง อยา่งไรกด็ ี
สําหรับการใชใ้นอตุสาหกรรม กระแสไฟฟ้าจะแจกจา่ยทรีะดบั 200 V - 400 V หรอื 6,600 V หากตอ้งการจัดทําแผนการ
ทํางานทตีอ้งเขา้ใกลส้ายไฟ สงิทตีอ้งดําเนนิการคอื หารอืเรอืงตารางการทํางานกบัเจา้ของสายไฟกอ่นลว่งหนา้ เชน่ บรษัิท
ไฟฟ้าในพนืท ีโดยหวัขอ้ทนํีามาพดูคยุกนัคอื วธิกีารทํางาน มาตรการป้องกนั และมาตรการกํากบัดแูล

เมอืทํางาน คนงานทรัีบผดิชอบตอ้งเขา้ใจแผนการทํางานอยา่งทะลปุรโุปรง่ นอกจากนัน ตอ้งยนืยนัวา่มกีารนํามาตรการตา่งๆ 
มาใชป้้องกนัไฟฟ้าชอ็ต เชน่ ไลนก์ารด์ครอบสายสําหรับงานกอ่สรา้งและเครอืงกนั/แถบเตอืนภยัแบบยกขนึ พรอ้มแตง่ตงั
ผูท้จีะควบคมุดแูลงาน สําหรับโมบายเครนทมีอีปุกรณจํ์ากดัชว่งการทํางาน ใหย้นืยนัชว่งการทํางานเพอืรักษาระยะหา่งที
ปลอดภยัจากสายไฟไวล้ว่งหนา้

ไลนก์ารด์ครอบสําหรับสายสง่กําลงัไฟ

เครอืงกนั/แถบเตอืนภยัแบบยกขนึ

การตดิตงัอปุกรณ์
อปุกรณจํ์ากดัชว่งการทํางาน วดัเพอืป้องกนั

การเขา้สูพ่นืทโีดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาต

หวัหนา้งานททํีาหนา้ที
ควบคมุทไีดรั้บมอบหมาย

รปูภาพ 2-16 การทาํงานใกลก้บัสายไฟ
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ตามทรีะบไุวข้า้งตน้วา่ สายสง่กําลงัไฟฟ้าแรงสงูอาจคายกระแสไฟฟ้าออกมาไดแ้มเ้สาตงัหรอืลวดสลงิไมไ่ดส้มัผัสกบัสายไฟ
โดยตรง ดว้ยเหตนุ ีบรษัิทผลติกระแสไฟฟ้าจงึไดกํ้าหนดระยะหา่งขนัตําจากสายไฟ โดยมแีรงดนัไฟฟ้าทปีลอดภยัตอ่การ
ทํางาน ตอ้งรักษาระยะหา่งเหลา่นไีว ้และใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษขณะทยีดืเสาตงั ยกหรอืแกวง่เสาตงัใกล ้ๆ  กบัสายไฟ 
การปลอ่ยใหเ้สาตงัหรอืลวดสลงิเขา้ใกลห้รอืสมัผัสกบัสายไฟจะทําใหค้นควบคมุเครนและคนงานขงึลวดสลงิ tamagake 
(การขงึสลงิ) ถกูไฟดดูได ้

สายสง่กําลงัไฟฟ้าแรงสงู

สายนําสญัญาณ

สายดรอปวายดไ์ฟฟ้าแรงสงู
(อนัตรายรา้ยแรง)

สายไฟแรง
ดนัตํา

หมอ้แปลงไฟฟ้า

พนืทปีลอดภยั พนืที
ปลอดภยั

สายลอ่ฟ้า
สายนําสญัญาณ

ฝังบา้น ฝังถนน
พนืทปีลอดภยั

สายสง่กําลงัไฟฟ้า

รปูภาพ 2-17 ระยะปลอดภยัตาํสดุ (ระยะในการแยก) (ℓ ในภาพ: เขตอนัตราย)
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ตาราง 2-4 ระยะปลอดภยัตาํสดุและจาํนวนของฉนวนทบีรษิทัผลติกระแสไฟฟ้าใช้

ประเภท

แรงดนั
ไฟฟ้า
ปกติ
(V)

ระยะปลอดภยัตําสดุ (เมตร)
จํานวนของ
ฉนวน
(คา่

อา้งองิ)
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แรงดนัไฟฟ้า
ตํา

(สายสง่กําลงั
ไฟฟ้า)

100 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1

200 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1

แรงดนัไฟฟ้า
สงู

(สายสง่กําลงั
ไฟฟ้า)

6,600 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 — 1 - 2

แรงดนัไฟฟ้า
แรงสงูพเิศษ

(สายนํา
สญัญาณ)

11,000 — — 3.0 3.0 — — — — — — —

13,800 — — — — — — — — — 2.0 —
22,000 3.0 3.0 3.0 3.0 — 3.0 3.0 — 2.0 2.0 — 2 - 4
33,000 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 — 2.0

44,000 — — — 3.0 — — — — — — —
66,000 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 — 4.0 4.0 4.0 2.2 2.2 5 - 8
77,000 — — — 4.0 4.0 4.0 4.0 — — — 2.4

110,000 5.0 — — — — — 5.0 5.0 4.0 — 3.0

132,000 — — — — — — — — — 3.6 —
154,000 — 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 — — — — 4.0 10 - 16
187,000 7.0 — — — — — — 6.0 — — 4.6

220,000 — — — — — — 6.0 — 6.0 — 5.2
275,000 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 — — — — 6.4 16 - 24
500,000 — 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 — 10.8 35

นอกจากบรษัิทไฟฟ้าทปีรากฏในตาราง ยงัมบีรษัิทอนืๆ อกีเชน่ เจอาร ์ทจัีดการเรอืงสายไฟฟ้า ดงันัน จงึตอ้งยนืยนัระยะปลอดภยัตําสดุจากบรษัิทเหลา่นี

หากเสาตงัหรอืลวดสลงิของโมบายเครนทมีแีค็บเกดิแตะกบัสายไฟในระหวา่งควบคมุเครอืง คนควบคมุเครนตอ้งรบีแยกสว่นที
สมัผัสกบัสายไฟออกมาทนัท ีและออกจากแค็บหลงัจากยนืยนัระยะปลอดภยัตําสดุเรยีบรอ้ยแลว้ หากไมส่ามารถบงัคบัเครน 
ใหอ้ยูใ่นแค็บกอ่นจนกวา่มกีารตดัไฟ หากจําเป็นตอ้งออกจากแค็บ คนควบคมุเครนตอ้งปฏบิตัโิดยไมก่า้วลงตามบนัไดหรอื
แตะรางโดยเด็ดขาด เนอืงจากกระแสไฟฟ้าอาจถกูสง่ผา่นเขา้มาอกีครังแมจ้ะมกีารตดัไฟแลว้ แตใ่หก้ระโดดลงมาใหไ้กลจาก
ตวัถงัของรถเครนใหม้ากทสีดุ และระมดัระวงัไมป่ลอ่ยใหร้า่งกายกลายเป็นสอืนําของกระแสไฟฟ้า ขณะเดยีวกนั คนงาน
คนอนืๆ ทอียูบ่นพนืตอ้งไมส่มัผัสกบัตวัถงัของเครน ลวดสลงิ หรอืชนิสว่นอนื ในสว่นของเครนทคีนควบคมุสงัการจากพนื 
เชน่ เครนตดิรถบรรทกุ คนงานตอ้งไมแ่ตะตวัถงัของเครนหรอืนําหนักบรรทกุทยีกอยู ่รวมถงึสว่นของคนัโยกควบคมุ หลงัเกดิ
อบุตัเิหตทุางไฟฟ้า คนงานตอ้งตรวจสอบโมบายเครนทถีกูไฟชอ็ตและทําใหล้วดสลงิชาํรดุเสยีหายอยา่งละเอยีด รวมถงึ
ตรวจสอบจดุไหมบ้รเิวณหมดุเทา้ และความเสยีหายทเีกดิกบัระบบไฟฟ้า (รวมถงึอปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ)
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(3) เครนชํารดุเสยีหายเนอืงจากคลนืวทิย ุ(คา่อา้งองิ)
เสาตงัและลวดสลงิของเครนและโมบายเครนทกํีาลงัไตอ่าจทํางานเป็นเสาอากาศไดด้ว้ยการรับคลนืวทิยทุสีง่มาจากหอสง่
สญัญาณวทิยคุลนืสนั (AM) ทอียูใ่กลเ้คยีง ซงึอาจทําใหแ้รงดนัไฟฟ้าไมเ่ป็นปกต ิและเป็นสาเหตใุหค้นงานททํีาหนา้ทขีงึ
ลวดสลงิ tamagake ถกูไฟดดูได ้

1) เหตกุารณท์สีาํคญั
● การแตะถกูตะขอของเครนหรอืลวดสลงิเป็นสาเหตใุหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตและผวิหนังเป็นรอยไหมไ้ด ้

● ชดุควบคมุเครน เชน่แผงวงจรของคอมพวิเตอร ์จะชาํรดุเสยีหาย

● อปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุทํางานผดิพลาด

● ตะขอของเครนหรอืลวดสลงิแตะเขา้กบัโครงทเีป็นโลหะ ทําใหเ้กดิประกายไฟและเป็นสาเหตใุหล้วดสลงิชาํรดุเสยีหาย

2) ตวัอยา่งของมาตรการรบัมอื
● ใชส้ายเข็มขดัสลงิ (ผา่นการรับรองจาก JIS) รว่มกบัอปุกรณ ์tamagake

● เคลอืบตะขอดว้ยอพ็ีอกซเีรซนิ (เคลอืบลามเินตดว้ยกลาสไฟเบอร)์

● กําหนดใหค้นงาน tamagake ตอ้งสวมถงุมอืยาง (สําหรับการทํางานกบัสายไฟแรงสงู) หากจําเป็น

● ใชว้ตัถปุ้องกนัสายไฟเพอืเคลอืบสายเคเบลิป้องกนั หรอืเปลยีนเป็นสายชลิด์

● คลมุแผงควบคมุดว้ยตาขา่ยลวด

● ตอ้งตรวจสอบวา่ ลวดสลงิทใีชช้กัรอกไมไ่ดส้มัผัสกบัโครงทเีป็นโลหะทอียูร่อบๆ
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บทท ี3
ความรูเ้กยีวกบัไดนามกิทจีาํเป็นสาํหรบัการ
ทาํงานของโมบายเครนรองรบันําหนกัเบา

3.1 เรอืงทเีกยีวขอ้งกบัแรง

3.1.1 องคป์ระกอบทงัสามของแรง
แรงมทีงัขนาดและทศิทาง หากจดุการกระทําบนวตัถเุปลยีนไป ผลกระทบทเีกดิกบัวตัถกุจ็ะเปลยีนไปดว้ย ซงึกค็ลา้ยกนักบัเมอื
ขนาดหรอืทศิทางมกีารเปลยีนแปลง ในลกัษณะน ีแรงมกัประกอบดว้ยขนาด ทศิทางและจดุของการกระทํา ซงึทงัหมดรวม
เรยีกวา่ “องคป์ระกอบทงัสามของแรง” ในการแสดงถงึกําลงัในแผนภาพตามทปีรากฏใน รปูภาพ 3-1 จดุของการกระทําจะอยู่
ท ีA และเสน้ตรงจะถกูลากจาก A ในทศิทางของแรงเพอืใหไ้ดค้วามยาว AB ซงึจะเป็นสดัสว่นกบัขนาดของแรง ตวัอยา่งเชน่ 
หาก 1 N เทา่กบัความยาว 1 เมตร ดงันัน 5 N จะยาวเทา่กบั 5 เมตร เสน้ตรงทขียายออกจาก AB เรยีกวา่ “เสน้การกระทํา” 
ดทูศิทางของแรงไดจ้ากลกูศร จดุของการกระทําของแรงจะมผีลเหมอืนกนัไมว่า่จะยา้ยไปอยูท่ตํีาแหน่งใดบนเสน้การกระทํา

องคป์ระกอบทงั
สามของแรง

ทศิทาง

ขนาด

จดุการกระทํา         

ขนาดของแรง

จดุการกระทําของแรง ทศิทางของแรง

เสน้การกระทํา
ของแรง

รปูภาพ 3-1  องคป์ระกอบทงัสามของแรง

3.1.2 การกระทาํและปฏกิริยิา
เมอืวตัถหุนงึจากสองวตัถสุง่แรงไปยงัอกีวตัถหุนงึ วตัถชุนิทสีองมกัสง่แรงอกีแรงหนงึไปยงัวตัถชุนิแรก แรงเรมิตน้เรยีกวา่ 
“การกระทํา” และอกีแรงหนงึเรยีกวา่ “ปฏกิริยิา” การกระทําและปฏกิริยิาตา่งกระทําบนเสน้ตรงเดยีวกนั โดยมขีนาดเทา่กนั 
และในทศิทางตรงกนัขา้มกนั
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3.1.3 การรวมแรงยอ่ย
แรงตงัแตส่องแรงทกีระทําบนวตัถเุดยีวสามารถรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นแรงเดยีวทใีหผ้ลกระทบทเีหมอืนกนัทกุประการ แรงเดยีวที
รวมเขา้ดว้ยกนันเีรยีกวา่ “แรงลพัธ”์ ของแรงสองแรงกอ่นหรอืมากกวา่นัน การกําหนดแรงลพัธเ์รยีกวา่ “การรวมแรงยอ่ย”

ตวัอยา่งเชน่ ตามทปีรากฏใน รปูภาพ 3-2(a) ขณะทคีนสองคนใชเ้ชอืกดงึตอไม ้ตอไมจ้ะถกูดงึไปตามทศิทางของลกูศร ซงึใน
ลกัษณะน ีแรงสองแรงทกีระทําบนวตัถจุะถกูแทนทดีว้ยแรงหนงึ (แรงลพัธ)์ ทใีหผ้ลแบบเดยีวกนั

รปูภาพ 3-2(b) แสดงวธิรีะบถุงึแรงลพัธ ์หากสรา้งสเีหลยีมดา้นขนาน (OBDA) ขนึมา โดยสองดา้นไดม้าจากแรงทมีทีศิทาง
ตา่งกนัเป็น F1 และ F2 กระทําบนจดุ O ดงันันเสน้ทแยงมมุ R จงึแทนขนาดและทศิทางของแรงลพัธท์เีกดิขนึ ลกัษณะนเีรยีก
วา่ “กฎสเีหลยีมดา้นขนาน”

 (a)  (b)
รปูภาพ 3-2  แรงลพัธ์

สําหรับแรงลพัธท์มีแีรงตงัแตส่ามแรงขนึไปกระทําบนจดุจดุเดยีว แรงลพัธจ์ะเกดิขนึไดจ้ากการสรา้งสเีหลยีมดา้นขนานซําไป
ซาํมา ตวัอยา่งเชน่ ใหพ้จิารณาแรง F1, F2, F3 และ F4 ทกีระทําบนจดุ O เชน่ทแีสดงใน รปูภาพ 3-3 แรงลพัธ ์R1 สําหรับ F1 
และ F2 ไดม้าจากกฎสเีหลยีมดา้นขนาน แรงลพัธ ์R2 สําหรับ R1 และ F3 ไดม้าจากลกัษณะเดยีวกนั และยงัจะไดแ้รงลพัธข์อง 
R2 และ F4 ซงึเป็นแรงลพัธ ์R ซงึกระทําบนจดุ O ดว้ย

รปูภาพ 3-3  การรวมแรงยอ่ย
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3.1.4 การแตกแรง
การแตกแรง คอืการแยกแรงเดยีวทกีระทําตอ่วตัถอุอกเป็นสองแรงหรอืมากกวา่นันโดยมมุของแตล่ะแรงจะมคีา่ทแีน่นอน แตล่ะ
แรงทแียกออกมาจากแรงเดยีวเรยีกวา่ “แรงองคป์ระกอบ” ของแรงตงัตน้ หากตอ้งการแรงองคป์ระกอบ กฎสเีหลยีมดา้นขนาน
ทอีธบิายไวใ้นสว่นการรวมแรงยอ่ย จะนํามาใชแ้บบยอ้นกลบัเพอืแยกแรงแรงเดยีวออกเป็นสองแรงหรอืมากกวา่นันโดยแตล่ะ
แรงทํามมุทแีน่นอนกบัอกีมมุหนงึ

ตวัอยา่งเชน่ ใหด้ทูกีารลากเลอืนตามทปีรากฎใน รปูภาพ 3-4(a) เชอืกจะถกูดงึในแนวทแยงขนึ แตเ่ลอืนจะถกูยกขนึและดงึ
ในแนวนอนไปพรอ้มๆ กนั เชน่ทเีห็นใน รปูภาพ 3-4(b) แรง F (OA) สามารถแบง่ออกเป็น F1 (OB) และ F2 (OC) โดยใชก้ฎ
สเีหลยีมดา้นขนานแบบยอ้นกลบั นคีอืการแตกแรง ทแีสดงใหเ้ห็นวา่แรงแนวนอนของเลอืนคอื F1 (OB)

 (a)  (b)
รปูภาพ 3-4  การแตกแรง

3.1.5 โมเมนตข์องแรง
โมเมนตข์องแรงคอืผลกระทบของแรงทพียายามหมนุวตัถ ุหากใชป้ระแจขนัน็อตใหแ้น่น คณุจะออกแรงนอ้ยลงหากคณุจับ
ประแจใกล ้ๆ  กบัปลายสดุของดา้มประแจ เมอืเทยีบกบัทคีณุจับประแจตรงกลางดา้มตามทแีสดงใน รปูภาพ 3-5

รปูภาพ 3-5  ขนาดของแรงและความยาวแขน

ในลกัษณะน ีโมเมนตข์องแรงคอืจํานวนทแีทนดว้ยผลติภณัฑข์องขนาดของแรงและความยาวแขน สําหรับแกนทใีหห้รอืจดุรับ
นําหนักของการหมนุ ดงันัน หากขนาดของแรงเป็น F และความยาวแขนเป็น L โมเมนตข์องแรง M คอื M = F x L ซงึเมอื
แสดงขนาดของแรง F ในหน่วย N (นวิตนั) และความยาวแขน L ในรปูของ m (เมตร) ทําใหโ้มเมนตข์องแรง M สามารถแสดง
เป็น N·m (นวิตนัเมตร)
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3.1.6 สมดลุของแรง
หากวตัถไุมเ่คลอืนทแีมจ้ะมหีลายแรงกระทําบนวตัถนัุน แสดงวา่แรงเหลา่นันเป็นแรงทสีมดลุ ตวัอยา่งเชน่ ใน รปูภาพ 3-6 
ไมค้านจะเป็นตวัแบกรับนําหนักของโหลด และเพอืใหไ้มค้านอยูท่รีะดบัไหลอ่ยูต่ลอดเวลา จงึตอ้งพาดไมค้านไวต้รงกลางเมอื
โหลดสองโหลดมมีวลเทา่กนั เมอืโหลดมมีวลตา่งกนั ควรหามไมค้านในจดุทใีกลก้บัโหลดทหีนักกวา่ หากตอ้งการทําใหแ้รง
ขนานมคีวามสมดลุ ใหป้รับสมดลุของโมเมนตข์องแรงดว้ยการทําใหโ้มเมนตท์วนเข็มและตามเข็มเทา่กนัสมัพันธก์บัศนูยก์ลาง
ของการหมนุ

ศนูยก์ลางของการ
หมนุ

รปูภาพ 3-6  สมดลุของแรง

ในลกัษณะน ีใหม้องวา่ไหลค่อืศนูยก์ลางของการหมนุสําหรับโมเมนตข์องแรงหากตําแหน่งทรีองรับนําหนักบรรทกุ (ระยะหา่ง
แนวนอนระหวา่งนําหนักบรรทกุและไหล)่ บนไมค้านโดยมวลของนําหนักบรรทกุของ m1 และ m2 คอื L1 และ L2

โมเมนตต์ามเข็มคอื M1 = 9.8 x m1 x L1,

โมเมนตท์วนเข็มคอื M2 = 9.8 x m2 x L2 และ

M1 = M2 ตามสภาพของสมดลุของโมเมนตท์สีมัพันธก์บัศนูยก์ลางของการหมนุ
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หากพจิารณารปูแบบเชน่ทแีสดงไวใ้น รปูภาพ 3-7 เมอืเครนตดิรถบรรทกุกําลงัยกนําหนักบรรทกุทมีมีวล m1 โมเมนตท์กีระทํา
จนทําใหร้ถเครนพลกิควําคอืสว่นตา่งระหวา่งตอนทเีสาตงัปรับลดระดบัลงมาท ีA และเมอืลดระดบัลงมาท ีB ขณะทขีาคํายนั
เป็นจดุพลกิผัน ความยาวแขนสําหรับโมเมนตต์ามเข็ม (เรยีกวา่ “โมเมนตพ์ลกิผัน”) คอื L1 และ L2 ตามลําดบั และ L1 < L2 
ดงันัน โมเมนตค์อื 9.8 x m1 x L1 < 9.8 x m1 x L2 โมเมนตก์ารพลกิควําจะเพมิขนึเมอืลดเสาตงัลงมาท ีB

รปูภาพ 3-7  โมเมนตข์องเครนตดิรถบรรทกุ

ในภาพน ีเมอืทําใหเ้ครนทรงตวั โมเมนตท์วนเข็ม (หรอืทเีรยีกวา่ “โมเมนตท์ทํีาใหม้เีสถยีรภาพ”) 9.8 x m2 x L คอืคา่คงท ี
การลดมมุของเสาตงัหรอืการขยายเสาตงัออกไปจะทําใหแ้ขนยาวขนึ แมจ้ะมมีวลนําหนักบรรทกุเหมอืนเดมิ ทําใหโ้มเมนตก์าร
พลกิควําเพมิขนึ เครนลม้ไดเ้มอืโมเมนตต์ามเข็มเกนิโมเมนตท์วนเข็ม

ดงันัน เมอืทํางานกบัโมบายเครน สงิทสํีาคญัคอืควบคมุใหเ้ครนมโีมเมนตท์ทํีาใหม้เีสถยีรภาพมากกวา่โมเมนตก์ารพลกิควํา 
หากขาคํายนัขยายออกปานกลางหรอืขยายออกนอ้ยสดุ (ในสถานะงอเต็มท)ี โมเมนตท์ทํีาใหม้เีสถยีรภาพจะลดลงขณะที
ความกวา้งจากการขยายขาคํายนั L ลดลง ดงันัน พกิดันําหนักรวม (นําหนักบรรทกุทกํีาหนด) จะถกูตงัใหตํ้าลงรองรับการยดื
ขาคํายนัออกจนสดุ เพอืลดโมเมนตก์ารพลกิควําและป้องกนัไมใ่หโ้มบายเครนลม้

O: จดุพลกิผัน
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3.2 มวลและจดุศนูยถ์ว่ง

3.2.1 มวล
ตาราง 3-1 แสดงมวลโดยประมาณตอ่ลกูบาศกเ์มตร (m3) สําหรับวสัดตุา่งๆ เมอืใชต้ารางนแีบบยอ้นกลบั เราจะไดม้วลของ
วตัถหุากทราบปรมิาตร (m3) ตวัอยา่งเชน่ หากจะหามวล m (t) ของนําหนักบรรทกุ ใหค้ณูปรมิาตรของนําหนักบรรทกุ 
V (m3) ดว้ยมวล d (t) ตอ่ลกูบาศกเ์มตรโดยดจูากวสัดขุองนําหนักบรรทกุเป็นหลกั (m = d x v)

ตาราง 3-1  มวลของวตัถตุอ่ลกูบาศกเ์มตร

ประเภทของวตัถุ มวลตอ่ลกูบาศกเ์มตร (t) ประเภทของวตัถุ มวลตอ่ลกูบาศกเ์มตร (t)
ตะกวั 11.4 ทราย 1.9
ทองแดง 8.9 ผงถา่นหนิ 1.0
เหล็กกลา้ 7.8 กอ้นถา่นหนิ 0.8
เหล็กหลอ่ 7.2 ถา่นโคก้ 0.5
อลมูเินยีม 2.7 นํา 1.0
หนิแกรนติ 2.6 ไมโ้อค๊ 0.9
คอนกรตี 2.3 ไมซ้ดีาร์ 0.4
ดนิ 2.0 สนไซเปรส 0.4
กรวด 1.9 พอโลเนยี 0.3

3.2.2 ความถว่งจาํเพาะ
ความถว่งจําเพาะของวตัถคุอือตัราสว่นของมวลของวตัถตุอ่มวลของนําบรสิทุธ ิณ อณุหภมู ิ4°C โดยมปีรมิาณเทา่เดมิ ซงึ
สามารถแสดงไดด้ว้ยสมการตอ่ไปนี

ความถว่งจําเพาะ = มวลของวตัถ ุ/ มวลของนําบรสิทุธ ิณ อณุหภมู ิ4°C โดยมปีรมิาณเทา่เดมิ

มวลของนําบรสิทุธทิอีณุหภมู ิ4°C คอื 1 kg สําหรับ 1 L และ 1 t สําหรับ 1 m3 ดงันันคา่ความถว่งจําเพาะโดยประมาณของ
วสัดตุา่งๆ จะแสดงไวใ้น ตาราง 3-1
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3.2.3 จดุศนูยถ์ว่ง
ความถว่งทกีระทําบนวตัถทุงัหมด เมอืตงัสมมตฐิานวา่วตัถเุหลา่นแีบง่ออกเป็นหลายๆ สว่น สงิทเีกดิขนึคอื ความถว่งจะกระทํา
บนแตล่ะสว่น สําหรับแรงลพัธข์องความถว่งเหลา่น ีใหถ้อืวา่ความถว่งทงัหมดนจีะมคีวามเขม้ขน้ ณ จดุๆ เดยีว ซงึจดุของการ
กระทําของแรงลพัธน์เีรยีกวา่ “จดุศนูยถ์ว่ง” จดุศนูยถ์ว่งของวตัถคุอืจดุทคีงท ีแมตํ้าแหน่งหรอืการวางวตัถเุปลยีนไป 
จดุศนูยถ์ว่งจะไมเ่ปลยีนแปลง (รปูภาพ 3-8(a)) นอกจากนัน จดุศนูยถ์ว่งไมจํ่าเป็นตอ้งอยูภ่ายในวตัถ ุ(รปูภาพ 3-8(b))

ตําแหน่งจดุศนูยถ์ว่ง

ตําแหน่ง
จดุศนูยถ์ว่ง

 (a)  (b)

รปูภาพ 3-8  ตาํแหนง่จดุศนูยถ์ว่ง

3.2.4 ความสามารถในการทรงตวัของวตัถุ
เมอืมอืขา้งหนงึจับวตัถทุยีดึอยูก่บัทเีอยีงไปขา้งหนงึ และวตัถนัุนจะพยายามกลบัมาทจีดุเดมิเมอืปลอ่ยมอื ใหถ้อืวา่นคีอืภาวะ
เสถยีร (รปูภาพ 3-9(a)) ในทางกลบักนั หากวตัถนัุนพลกิควํา ใหถ้อืวา่ไมเ่สถยีร (รปูภาพ 3-9(b)) ตวัอยา่งเชน่ หากวตัถทุวีาง
อยูบ่นพนืทเีรยีบเสมอกนัถกูจับใหเ้อยีงแบบทแีสดงใน รปูภาพ 3-9(a) หลงัจากปลอ่ยมอื วตัถจุะกลบัมาทตํีาแหน่งเดมิ

G: จดุศนูยถ์ว่ง
W: นําหนัก
O: จดุพลกิผัน

 (a) ทรงตวัได ้  (b) ทรงตวัไมไ่ด ้

รปูภาพ 3-9  ความสามารถในการทรงตวัของวตัถุ

เหตผุลกค็อืความถว่งทกีระทําบนจดุศนูยถ์ว่ง G จะกระทํากบัโมเมนตใ์นทศิทางของการสง่วตัถกุลบัไปยงัตําแหน่งเดมิ 
โดยมศีนูยก์ลางการหมนุ O เป็นจดุรับนําหนัก หากวตัถเุอยีงจนกระทงัเสน้แนวดงิพาดผา่นจดุศนูยถ์ว่งและเลยไปดา้นนอก
จดุพลกิผัน O ตามทเีห็นใน รปูภาพ 3-9(b) แสดงวา่วตัถจุะไมก่ลบัมาทตํีาแหน่งเดมิอกี แตจ่ะพลกิควํา
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3.3 การเคลอืนที

3.3.1 การเคลอืนที
วตัถทุเีปลยีนแปลงตําแหน่งสมัพันธก์บัอกีวตัถหุนงึเรยีกวา่ “การเคลอืนท”ี การเคลอืนทแีบง่ออกเป็นการเคลอืนทอียา่ง
สมําเสมอและการเคลอืนททีไีมส่มําเสมอ ในการเคลอืนทอียา่งสมําเสมอนัน ความเร็วจะคงเดมิตลอดเวลา ในการเคลอืนที
ทไีมส่มําเสมออยา่งทเีห็นใน รปูภาพ 3-10 ความเร็วจะอยูท่ ี0 ณ จดุออกเดนิทาง กอ่นเพมิสงูสดุ ณ จดุทแีน่นอน และลด
ลงเมอืกอ่นถงึปลายทางเทา่นัน กอ่นจะกลายเป็น 0 อกีครัง ลกัษณะนคีลา้ยกบัรถทกํีาลงัขบัเคลอืน

การเคลอืนททีไีมส่มําเสมอ

จดุออกเดนิทาง จดุเดนิทางถงึ

การเคลอืนททีไีมส่มําเสมอความเร็วสงูสดุ

รปูภาพ 3-10  การเคลอืนที

3.3.2 อตัราเร็ว/ความเร็ว
“อตัราเร็ว” หมายถงึระยะหา่งทวีตัถทุกํีาลงัเคลอืนทไีดเ้ดนิทางตอ่หนงึหน่วยเวลาทแีน่นอน หากวตัถทุกํีาลงัเคลอืนทอียา่ง
สมําเสมอในระยะ 50 เมตรใน 10 วนิาท ีอตัราเร็วของวตัถคุอื 5 เมตร/วนิาท ีหากจะระบกุารเคลอืนทขีองวตัถ ุการดแูคเ่รอืง
อตัราเร็วอยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอ จําเป็นตอ้งพจิารณาถงึทศิทางการเคลอืนทปีระกอบกนัดว้ย ความเร็วคอืจํานวนทแีสดงใหเ้ห็น
ไดจ้ากทศิทางและอตัราเร็วของการเคลอืนที

3.3.3 ความเฉอืย
วตัถมุแีนวโนม้วา่จะคงสภาพเดมิเมอือยูน่งิๆ และน่าจะเคลอืนทตีอ่ในแนวเสน้ตรงตลอดไปเมอืเคลอืนทใีนทศิทางของเสน้ตรง 
เวน้แตจ่ะมแีรงภายนอกมากระทํา แนวโนม้ลกัษณะนเีรยีกวา่ “ความเฉือย” ขนาดของความเฉือยจะขนึอยูก่บัมวลของวตัถ ุ
ความเฉือยจะเพมิขนึตามมวลทเีพมิขนึ

หากรถไฟทหียดุอยูอ่อกตวัในทนัท ีคนทยีนือยูใ่นรถไฟจะเสยีหลกัในทศิทางตรงกนัขา้มกบัทศิทางทรีถไฟกําลงัเคลอืนที
เหมอืนกบัทเีห็นใน รปูภาพ 3-11 นอกจากนัน หากรถไฟทกํีาลงัวงิอยูเ่กดิหยดุกระทนัหนั คนทยีนือยูใ่นตูข้บวนอาจเสยีหลกั
และลม้ในทศิทางทรีถไฟกําลงัเคลอืนท ีตวัอยา่งเชน่ หากหยดุการทํางานของเครนในทนัทขีณะทนํีาหนักบรรทกุกําลงั
เคลอืนทใีนแนวนอน นําหนักบรรทกุจะไมห่ยดุในทนัท ีแตจ่ะแกวง่ไปมาแทน ทงันเีนอืงจากแรงเทยีม

เรมิทนัท!ี

รปูภาพ 3-11  ความเฉอืย
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3.3.4 แรงหนศีนูยก์ลางและแรงสูศ่นูยก์ลาง
เมอืวตัถเุคลอืนทเีป็นวงกลม แรงสองแรงจะกระทําบนวตัถนัุน ไดแ้ก ่แรงหนศีนูยก์ลางททํีางานเพอืทําใหว้ตัถหุลดุออกจาก
วงกลม และแรงสูศ่นูยก์ลางทจีะนําวตัถกุลบัไปยงัแกนหมนุเพอืไมใ่หว้ตัถหุลดุออกจากวงจร แรงเหลา่นจีะคอยรักษาสมดลุ
ของวตัถ ุแรงหนศีนูยก์ลางและแรงสูศ่นูยก์ลางมขีนาดและทศิทางตรงกนัขา้มทเีหมอืนกนั

แรงหนศีนูยก์ลาง แรงหนศีนูยก์ลาง
แรงสูศ่นูยก์ลาง

แรงสูศ่นูยก์ลาง

ทศิทางของเสน้สมัผัสวงกลม ทศิทางของ
เสน้สมัผัส
วงกลม

ศนูยก์ลาง
ศนูยก์ลาง

รปูภาพ 3-12 แรงหนศีนูยก์ลางและแรงสูศ่นูยก์ลาง

หากวตัถมุมีวลและความเร็วมากขนึ ทงัแรงหนศีนูยก์ลางและแรงสูศ่นูยก์ลางของวตัถกุจ็ะเพมิขนึ เมอือตัราเร็วในการหมนุของ
นําหนักบรรทกุเพมิขนึ ผลทไีดค้อืนําหนักบรรทกุจะเหวยีงออกดา้นนอก

a
b

รัศมกีารทํางานเพมิขนึเนอืงจากแรง
หนศีนูยก์ลาง

รปูภาพ 3-13 การเหวยีงออกดา้นนอกของนําหนกับรรทกุเนอืงจากแรงหนศีนูยก์ลางและรศัมกีารทาํงาน

ในกรณีน ีโมเมนตท์ทํีางานจนทําใหโ้มบายเครนลม้จะเพมิขนึมาก เมอืเทยีบกบักรณีตา่งๆ ทนํีาหนักบรรทกุอยูก่บัท ีจงึจําเป็น
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเนอืงจากเครนอาจลม้ได ้

3.3.5 แรงเสยีดทาน
หากใชแ้รงดงึกบัวตัถทุอียูบ่นพนื แรงนจีะดงึวตัถไุปตามพนื และสรา้งแรงตา้นทานระหวา่งพนืผวิของพนืกบัวตัถ ุเพอืขดัขวาง
การเคลอืนทขีองวตัถ ุวตัถจุะไมข่ยบัหากมแีรงดงึไมม่ากพอ แตจ่ะเรมิขยบัเมอืแรงเกนิระดบัใดระดบัหนงึทกํีาหนดไว ้แรง
ตา้นทานทกีระทําบนพนืผวิสมัผัสของวตัถทุอียูก่บัทนัีนเรยีกวา่ “แรงเสยีดทานสถติ” แรงเสยีดทานทกีระทําบนวตัถทุเีคลอืนที
ขณะทสีมัผัสกบัอกีวตัถหุนงึนันเรยีกวา่ “แรงเสยีดทานจลน”์ แรงเสยีดทานทงัสองแบบเป็นสดัสว่นกบัแรงแนวดงิไมว่า่จะมี
พนืทหีนา้สมัผัสหรอืไมก่ต็าม แรงเสยีดทานจลนจ์ะเล็กกวา่แรงเสยีดทานสถติ กลา่วคอื วตัถทุอียูก่บัทตีอ้งการแรงมากกวา่เพอื
ใหว้ตัถเุรมิขยบับนพนืผวิ

a: รัศมกีารทํางานกอ่นการแกวง่
b: รัศมกีารทํางานขณะแกวง่
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3.3.6 บล็อกลกูรอก
เมอืใชล้วดสลงิยกนําหนักบรรทกุ หากนําหนักบรรทกุทจีะยกหนักขนึ แรงทจีะใชย้กกจ็ะมากขนึดว้ย จงึมกีารนําบล็อกลกูรอก
มาใชเ้พอืลดแรงทจีะยกนําหนักบรรทกุหรอืเพอืเปลยีนทศิทางของแรง โดยเราสามารถจําแนกบล็อกลกูรอกสําหรับเครนออก
เป็นประเภทตา่งๆ ดงัน:ี

(1) ลกูรอกแบบยดึกบัที
ลกูรอกแบบยดึกบัทจีะตดิตงัไวใ้นตําแหน่งเฉพาะเชน่ทแีสดงใน รปูภาพ 3-14 และนํามาใชเ้ปลยีนทศิทางของแรง หากจะใช ้
ลกูรอกน ีเพยีงแคด่งึเชอืกลงเพอืใหโ้หลดถกูยกขนึ เมอืทศิทางของแรงเปลยีนแปลงไป ขนาดของแรงทตีอ้งการจะคงเดมิ 
หากตอ้งการยกนําหนักบรรทกุขนึ 1 เมตร ใหด้งึเชอืกลง 1 เมตร

การดงึเชอืก 1 เมตร
ยกนําหนักบรรทกุ 1 เมตร

ลกูรอกแบบยดึกบัที

รปูภาพ 3-14  ลกูรอกแบบยดึกบัที

(2) ลกูรอกแบบเคลอืนทไีด้
ลกูรอกแบบเคลอืนทไีดนํ้ามาใชใ้นชดุประกอบตะขอของเครนเหมอืนกบัทแีสดงในภาพ 3-15 ลกูรอกจะขยบัขนึและลงเมอืมี
การดงึเชอืกทยีดึอยูก่บัลกูรอกขนึหรอืลง

การดงึเชอืก 2 เมตร
ยกนําหนักบรรทกุ 1 เมตร

ลกูรอกแบบ
เคลอืนทไีด ้

รปูภาพ 3-15 ลกูรอกแบบเคลอืนทไีด้

ลกูรอกแบบเคลอืนทไีดนํ้ามาใชล้ดแรงดงึของเชอืก เมอืใชล้กูรอกแบบเคลอืนทไีดเ้พอืยกนําหนักบรรทกุ แรงครงึหนงึของ
นําหนักบรรทกุ (แรงดงึลงทไีดม้าจากมวล) ถอืวา่เพยีงพอ แตก่ารยกนําหนักบรรทกุขนึ 1 เมตรตอ้งอาศยัการดงึเชอืก 2 เมตร 
หรอืกลา่วไดว้า่ ตอ้งใชแ้รงนอ้ยลงเมอืใชล้กูรอก แตร่ะยะทางทดีงึขนึไดจ้ะเพมิขนึเป็นสองเทา่ นอกจากนัน ทศิทางของแรงดงึ
คอืการดงึขนึ ซงึเป็นทศิทางเดยีวกบัทนํีาหนักบรรทกุกําลงัเคลอืนท ีดงันันทศิทางของแรงจงึไมเ่ปลยีนแปลง
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(3) ลกูรอกแบบผสม
ลกูรอกแบบผสมคอืลกูรอกแบบเคลอืนทไีดแ้ละแบบยดึกบัททีรีวมกนั ลกูรอกแบบนสีามารถยกโหลดขนาดหนักขนึหรอืลงได ้
ดว้ยแรงเพยีงเล็กนอ้ย ลกูรอกแบบเคลอืนทไีดส้องอนัและลกูรอกแบบยดึกบัทหีนงึอนัเมอืใชร้วมกนัตามทแีสดงใน 
รปูภาพ 3-16(a) จะสามารถยกนําหนักบรรทกุดว้ยแรงเพยีงหนงึในสขีองนําหนักของนําหนักบรรทกุ บนสมมตุฐิานทวีา่ไมม่ี
แรงเสยีดทานหวัลกูรอก ขณะทชีดุประกอบตะขอรวมทงัลกูรอกแบบเคลอืนทไีด ้ไมม่นํีาหนัก อยา่งไรกด็ ีการยก
นําหนักบรรทกุขนึ 1 เมตรตอ้งดงึเชอืก 4 เมตร รปูภาพ 3-16(b) แสดงตวัอยา่งของลกูรอกแบบผสมทใีชใ้นโมบายเครน

ลกูรอกแบบ
เคลอืนทไีด ้

ลกูรอกแบบ
ยดึกบัที

ลกูรอกแบบยดึกบัที

ลกูรอกแบบเคลอืนทไีด ้

 (a)  (b)
รปูภาพ 3-16  ลกูรอกแบบผสม
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3.4 นําหนกับรรทกุ แรงกดดนั ความแข็งแรงของวสัดุ

3.4.1 นําหนกับรรทกุ
นําหนักบรรทกุคอืแรงทกีระทําภายนอกบนวตัถ ุ(แรงภายนอก) ในสว่นน ีนําหนักบรรทกุกค็อืแรงภายนอก (หน่วย: N, kN) 
นําหนักบรรทกุสามารถแบง่ออกไดห้ลายแบบตามวธิทีแีรงทํางาน

(1) การจาํแนกประเภทตามทศิทางของแรง (นําหนกับรรทกุ)

1) แรงดงึ
“แรงดงึ” คอืแรงททํีางานเพอืยดืขยายวสัด ุเชน่ทเีห็นใน รปูภาพ 3-17 แรง F ทํางานบนแกนตามแนวยาวของเชอืกเพอืดงึ
เชอืก นคีอืแรงดงึ แรงนนํีามาใชก้บัลวดสลงิเพอืยกนําหนักบรรทกุขนึ

รปูภาพ 3-17  แรงดงึ

2) คา่แรงอดั
“คา่แรงอดั” คอืแรงททํีางานเพอืบบีอดัวสัด ุซงึตรงกนัขา้มกบัแรงดงึ เชน่ทเีห็นใน รปูภาพ 3-18 แรง F จะทํางานเพอืบบีอดั
เชอืกตามแนวยาว นคีอืคา่แรงอดั คา่แรงอดันนํีามาใชก้บัแมแ่รงของขาคํายนั

รปูภาพ 3-18  คา่แรงอดั

3) แรงเฉอืน
“แรงเฉือน” คอืแรงททํีางานคลา้ยกบักรรไกรหนงึอนัทกํีาลงัตดัวสัด ุเชน่ทเีห็นใน รปูภาพ 3-19 แรง F จะทํางานเพอืตดัโบลท์
ทขีนัยดึแผน่เพลทโลหะสองแผน่บนระนาบทขีนานไปกบัแรง F

รปูภาพ 3-19  แรงเฉอืน
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4) โมเมนตด์ดั
“โมเมนตด์ดั” คอืแรงททํีางานเพอืงอวสัด ุเชน่ทเีห็นใน รปูภาพ 3-20(a) คานทรีองรับปลายทงัสองดา้นจะงอหากแรงตงัฉาก 
F กระทําบนคาน นคีอืโมเมนตด์ดั โมเมนตด์ดัประกอบดว้ยนําหนักของโหลดหรอืโทรลเลยท์นํีามาใชก้บัคานของเครนเหนอื
ศรีษะ หรอืแรงททํีางานเพอืงอเสาตงัของเครน เชน่ทเีห็นใน รปูภาพ 3-20(b)

 (a)  (b)
รปูภาพ 3-20  โมเมนตด์ดั

5) แรงบดิ
"แรงบดิ" คอืแรงบดิททํีางานเพอืบดิวสัด ุเพลาจะถกูบดิเมอืปลายดา้นหนงึของเพลายดึอยูก่บัทแีละแรง F ททํีางาน
ในทศิทางตรงกนัขา้มกนั จะถกูนํามาใชก้บัเสน้รอบวงของปลายอกีดา้น เชน่ทแีสดงใน รปูภาพ 3-21 นคีอืแรงทนํีามา
ใชก้บัเพลาของมว้นเกบ็สลงิทถีกูดงึและบดิพรอ้มกบัลวดสลงิ 

รปูภาพ 3-21  แรงบดิ

6) นําหนกับรรทกุกระทาํรวม
แรงทกีลา่วถงึขา้งตน้ทกีระทําบนสว่นตา่งๆ ของเครนมกัรวมกนัเป็นแบบหลายๆ แรง มากกวา่แรงใดแรงหนงึ

ตวัอยา่งเชน่ ลวดสลงิและตะขอตา่งขนึอยูก่บัทงัแรงดงึและโมเมนตด์ดั ขณะทเีพลาในชดุกําลงัโดยทวัไปจะเปลยีนแปลงตาม
โมเมนตด์ดัและแรงบดิ
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3.5 ความแข็งแรงของลวดสลงิ ตะขอและอปุกรณช์ว่ย
ยกนําหนกับรรทกุอนืๆ

ทงัลวดสลงิ tamagake หลายๆ เสน้และโซ ่tamagake หลายๆ อนัมกัถกูนํามาใชบ้อ่ยๆ เพอืขงึสลงิ tamagake (การขงึสลงิ) 
และยกนําหนักบรรทกุในระหวา่งการทํางานกบัเครนจรงิๆ นําหนักบรรทกุสงูสดุทลีวดสลงิ tamagake และโซ ่tamagake 
สามารถยกได ้ซงึดจูากจํานวนของลวด/โซแ่ละมมุการยก จะเรยีกวา่ “ขดีจํากดันําหนักบรรทกุการทํางาน”

นอกจากนัน แรงททํีาใหอ้ปุกรณ ์tamagake รวมถงึลวดสลงิ tamagake และตะขอ tamagake ขาดหรอืหกั รวมเรยีกวา่ “แรง
ดงึขาด” อตัราสว่นระหวา่งแรงดงึขาดและแรงทสีอดคลอ้งกบัขดีจํากดันําหนักบรรทกุการทํางาน รวมเรยีกวา่ “สมัประสทิธิ
ความปลอดภยั”

(1) แรงดงึขาด
แรงดงึขาดคอืแรงสงูสดุททํีาใหล้วดสลงิ tamagake หนงึเสน้หรอือปุกรณ ์tamagake ขาด (หน่วย: kN)

(2) สมัประสทิธคิวามปลอดภยั
สมัประสทิธคิวามปลอดภยัคอื อตัราสว่นของแรงดงึขาดสําหรับอปุกรณ ์tamagake เชน่ ลวดสลงิทามากาเกะและตะขอ
tamagake กบันําหนักบรรทกุสงูสดุทจีะนํามาใชใ้นระหวา่งการใชง้าน โดยจะมกีารพจิารณาถงึประเภท รปูรา่ง วสัดแุละ
วธิกีารใชง้านของอปุกรณ ์tamagake เมอืกําหนดสมัประสทิธคิวามปลอดภยั สมัประสทิธคิวามปลอดภยัสําหรับอปุกรณ์
tamagake กําหนดไวด้งันภีายในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสําหรับเครน

● ลวดสลงิ Tamagake: 6 เสน้หรอืมากกวา่

● โซ ่Tamagake: 5 เสน้หรอืมากกวา่ (หรอื 4 เสน้หรอืมากกวา่เมอืตรงตามเงอืนไขทกํีาหนด)

● ตะขอและสะเกน็ Tamagake: 5 เสน้หรอืมากกวา่

รปูภาพ 3-22 แสดงแผนภาพของลวดสลงิ tamagake และโซ ่tamagake แบบทใีชก้นัทวัไป

หว่ง วงแหวน

วงแหวน

ตะขอ

(a) ลวดสลงิแบบทมีหีว่งทปีลายทงัสองดา้น (b) ลวดสลงิพรอ้มวงแหวน (c) โซพ่รอ้มตะขอ

รปูภาพ 3-22  ลวดสลงิ Tamagake และโซ ่Tamagake แบบทใีชก้นัทวัไป
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(3) ขดีจาํกดันําหนกับรรทกุใชง้านมาตรฐาน
ขดีจํากดันําหนักบรรทกุใชง้านมาตรฐานคอืนําหนักบรรทกุสงูสดุทสีามารถใชล้วดสลงิ tamagake หนงึเสน้ยกขนึไดใ้นแนวดงิ 
โดยตอ้งพจิารณาถงึสมัประสทิธคิวามปลอดภยัดว้ย โดยหาคา่ขดีจํากดันไีดจ้ากสมการตอ่ไปนี

ขดีจํากดันําหนักบรรทกุใชง้านมาตรฐาน (t) = [แรงดงึขาด (kN)] / [9.8 x สมัประสทิธคิวามปลอดภยั]

(4) ขดีจาํกดันําหนกับรรทกุใชง้าน
“ขดีจํากดันําหนักบรรทกุใชง้าน” (นําหนักบรรทกุการทํางาน) คอืนําหนักบรรทกุสงูสดุ (t) ทสีามารถใชอ้ปุกรณ ์tamagake 
รวมถงึลวดสลงิ tamagake และโซ ่tamagake ยกขนึมาได ้โดยดจูากมมุของการยกและจํานวนของลวด/โซ่



98(th)

3.6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งจาํนวนของลวดสลงิ
 tamagake มมุการยกและนําหนกับรรทกุ

3.6.1 แนวคดิเรอืงนําหนกับรรทกุทนํีามาใชก้บัลวดสลงิ
นําหนักบรรทกุทใีชก้บัลวดสลงิจะแตกตา่งกนัตามมวลของนําหนักบรรทกุ จํานวนของลวดสลงิและมมุการยก

(1) จาํนวนของลวดและมมุการยก
“จํานวนของลวด” หมายถงึจํานวนของลวดสลงิ ซงึจะแสดงเป็น “สลงิขาเดยีวพรอ้มจดุสองจดุ” “สลงิสองขาพรอ้มจดุสองจดุ” 
“สลงิสามขาพรอ้มจดุสามจดุ” หรอื “สลงิสขีาพรอ้มจดุสจีดุ” โดยดจูากจํานวนของจดุทใีชส้ลงิบนฝังนําหนักบรรทกุ “มมุการยก” 
คอืมมุระหวา่งลวดสลงิ tamagake ทยีดึเขา้กบัตะขอ

เสน้ทแยงมมุ

สลงิสองขาพรอ้มจดุสองจดุ สลงิสามขาพรอ้มจดุสามจดุ สลงิสขีาพรอ้มจดุสจีดุ

รปูภาพ 3-23 จาํนวนของลวดและมมุการยก (“a” ในแผนภาพคอืมมุการยก)

เชน่ทปีรากฏใน รปูภาพ 3-24 เมอืใชล้วดสลงิสองเสน้ยกนําหนักบรรทกุ แรงทคํีามวลของนําหนักบรรทกุ m คอืแรงลพัธ ์(F) 
ของแรงดงึ (F1, F2) ทนํีามาใชก้บัลวดสลงิสองเสน้ F1 และ F2 มากกวา่ F/2 ตามลําดบั แมก้บันําหนักบรรทกุทมีมีวลเทา่กนั
นัน ขณะทมีมุการยกเพมิขนึ แรงดงึของลวดสลงิ F1 และ F2 กจ็ะเพมิขนึ และเมอืมมุการยกเพมิขนึ แรงองคป์ระกอบแนวนอน P 
ของ F1 และ F2 กจ็ะเพมิขนึ แรงองคป์ระกอบแนวนอน P นกีระทําบนนําหนักบรรทกุในรปูของแรงอดั โดยพยายามดงึลวดสลงิ
เขา้ ดงันันจงึตอ้งใหค้วามสําคญักบัมมุการยกทเีพมิขนึ

ลวดสลงิ tamagake

มมุ
การยก

m: มวลของนําหนักบรรทกุ (t)
Fw: 9.8 x m (kN)
F1, F2: แรงดงึของลวดสลงิ Tamagake:
F: แรงลพัธ ์(F=Fw)
P: แรงทดีงึลวดสลงิ tamagake เขา้หาตวั (kN)

รปูภาพ 3-24  แรงดงึของลวดสลงิ Tamagake
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(2) คา่สดัสว่นแรงดงึ
“คา่สดัสว่นแรงดงึ” คอืคา่ทจีะคํานวณแรง (แรงดงึ) ทใีชก้บัลวดสลงิ tamagake หรอือปุกรณ ์tamagake อนืๆ โดยมมุการ
ยก แรงดงึตอ่ลวดสลงิหนงึเสน้สามารถคํานวณไดด้ว้ยการใชค้า่สดัสว่นแรงดงึและจํานวนของลวด แมจํ้านวนของลวดจะ
เปลยีนแปลง

รปูภาพ 3-25 แสดงความสมัพันธร์ะหวา่งมมุการยกและแรงดงึของลวดสลงิ ขณะทมีมุการยกเพมิขนึ แรงดงึทนํีามาใชก้บั
ลวดสลงิกจ็ะเพมิขนึแมม้วลของนําหนักบรรทกุยงัคงเดมิ ดงันัน จงึตอ้งใชล้วดสลงิทหีนาขนึ นอกจากนัน หากมมุการยก
เพมิขนึมากเกนิไป หว่งของลวดสลงิ tamagake อาจเลอืนหลดุออกจากตะขอ จงึตอ้งมนัใจวา่มมุการยกอยูท่ ี60 องศา
หรอืนอ้ยกวา่นี

รปูภาพ 3-25  ความสมัพนัธร์ะหวา่งมมุการยกและแรงดงึทนํีามาใชก้บัลวดสลงิ Tamagake

(3) คา่สดัสว่นฐานนยิม
“คา่สดัสว่นฐานนยิม” คอือตัราสว่นของขดีจํากดันําหนักบรรทกุใชง้านของลวดสลงิ tamagake หรอือปุกรณ ์tamagake 
อนืๆ ทมีจํีานวนของลวดทแีน่นอนและมมุการยกเฉพาะ กบัขดีจํากดันําหนักบรรทกุใชง้านมาตรฐาน คา่สดัสว่นฐานนยิมมกั
แตกตา่งกนัไปตามมมุการยก แตจ่ะตงัเป็นคา่คงทสํีาหรับมมุการยกแตล่ะชว่งทจัีดกลุม่ไวต้ามชว่งเวลาหนงึ เพอืความสะดวก
ในการนํามาใช ้
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บทท ี4
สญัญาณทใีชก้บัการทาํงานของโมบายเครน
รองรบันําหนกัเบา

4.1 สญัญาณทใีชก้บัการทาํงานของโมบายเครนรองรบั
นําหนกัเบา

สญัญาณทคีนใหส้ญัญาณใชเ้พอืสอืสารกบัคนควบคมุโมบายเครนประกอบดว้ยสญัญาณมอืและสญัญาณธง และอาจจําเป็น
ตอ้งใชน้กหวดีรว่มดว้ยเพอืทําใหก้ารใหส้ญัญาณสมบรูณ ์แตค่นใหส้ญัญาณตอ้งไมใ่ชแ้คน่กหวดีเพราะอาจนําไปสูก่ารเกดิ
อบุตัเิหตไุดง้า่ย โดยทวัไป มกีารใชส้ญัญาณมอืกนัอยา่งกวา้งขวาง แตส่งิทสํีาคญัคอืตอ้งใชส้ญัญาณมอืเฉพาะใหไ้ดอ้ยา่ง
ชดัเจน

ตามกฎหมายบญัญัตวิา่เมอืทํางานทใีชโ้มบายเครน นายจา้งตอ้งกําหนดสญัญาณทจีะใชค้วบคมุโมบายเครน กําหนดตวัคนให ้
สญัญาณ และใหบ้คุคลทไีดรั้บการมอบหมายนเีป็นคนใหส้ญัญาณ คนใหส้ญัญาณทไีดรั้บมอบหมายตอ้งเป็นผูใ้หส้ญัญาณที
กําหนดขนึ มขีอ้กําหนดไวล้ว่งหนา้แลว้วา่คนงานทมีสีว่นเกยีวขอ้งในการทํางานตอ้งปฏบิตัติามสญัญาณ คนควบคมุ
โมบายเครนทบีงัคบัโมบายเครนจงึตอ้งยนืยนัและปฏบิตัติามสญัญาณจากคนใหส้ญัญาณ

สงิทสํีาคญัคอืคนควบคมุโมบายเครนททํีางานประจําเขตกอ่สรา้งตอ้งยนืยนัสญัญาณทจีะนํามาใช ้นอกจากน ีคนควบคมุ
โมบายเครนยงัตอ้งหยดุควบคมุโมบายเครนเป็นการชวัคราวในสถานการณต์อ่ไปนเีพอืป้องกนัอบุตัเิหตทุอีาจเกดิขนึจาก
สญัญาณทไีมเ่หมาะสม

● เมอืสญัญาณไมช่ดัเจน

● เมอืคนควบคมุโมบายเครนไดรั้บสญัญาณอนืนอกเหนอืจากสญัญาณทไีดกํ้าหนดไว ้

● เมอืคนควบคมุโมบายเครนไดรั้บสญัญาณจากคนใหส้ญัญาณสองคนขนึไป

● เมอืคนทใีหส้ญัญาณไมใ่ชผู่ท้ไีดรั้บมอบหมายใหทํ้าหนา้ทนีี
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บทท ี5
กฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง (ภาพรวม)

5.1 พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและ
สขุภาพ

บทท ี4 มาตรการป้องกนัอนัตรายหรอืความบกพรอ่งทางสขุภาพของ
คนงาน

(มาตราการทนีายจา้งนํามาใช)้

มาตราท ี20

นายจา้งตอ้งดําเนนิมาตรการตา่งๆ ทจํีาเป็นเพอืป้องกนัอนัตรายทเีกดิจากเครอืงจักรและอปุกรณอ์นืๆ รวมถงึระเบดิ สารตดิไฟ
และสารไวไฟ และไฟฟ้า ความรอ้นและพลงังานอนืๆ

[พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ]

(การใชเ้ครอืงจกัรและอปุกรณอ์นืๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน)

มาตราท ี27

นายจา้งตอ้งไมใ่ชเ้ครอืงจักรและอปุกรณอ์นืเวน้แตไ่ดป้ฏบิตัติามมาตรฐานทกํีาหนดไวใ้นพระราชบญัญัตขิอง
กระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร

(การบาํรงุรกัษาทมีปีระสทิธภิาพสาํหรบัอปุกรณน์ริภยั)

มาตราท ี28

นายจา้งตอ้งตรวจสอบและบํารงุรักษาอปุกรณน์ริภยัเพอืใหอ้ปุกรณน์ริภยัทนํีามาใชอ้ยูใ่นสภาพทสีมบรูณ์

(การป้องกนัไฟดดู)

มาตราท ี349

นายจา้งตอ้งดําเนนิมาตรการขอ้ใดขอ้หนงึหรอืหลายขอ้ตอ่ไปนตีามความเหมาะสมเมอืมคีวามเสยีงทคีนงานจะถกูไฟดดูใน
ระหวา่งปฏบิตัหินา้ทหีรอืเมอืเดนิผา่น

1. เปลยีนตําแหน่งทตีงัวงจรไฟฟ้า

2. ใชโ้ครงเครอืงเพอืป้องกนัอนัตรายจากการถกูไฟดดู

3. ใชอ้ปุกรณป้์องกนัแบบมฉีนวนเพอืป้องกนัวงจรไฟฟ้า

4. หากไมส่ามารถดําเนนิการตามรายการขา้งตน้ แนะนําใหแ้ตง่ตงัหวัหนา้งานเป็นผูค้วบคมุงาน
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มาตราท ี21

นายจา้งตอ้งดําเนนิมาตรการตา่งๆ ทจํีาเป็นเพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิอนัตรายจากวธิกีารทํางานทเีกยีวขอ้งกบัขนัตอนการปฏบิตั ิ
งาน เชน่ การขดุ การระเบดิหนิ การจัดการสนิคา้หรอืการหยงัธรณี

2.  นายจา้งตอ้งดําเนนิมาตรการตา่งๆ ทจํีาเป็นเพอืป้องกนัอนัตรายทเีกยีวขอ้งกบัสถานททีคีนงานอาจพลดัตกลงมา หรอืทมีี
ความเสยีงวา่จะเกดิดนิถลม่

มาตราท ี24

นายจา้งตอ้งดําเนนิมาตรการตา่งๆ ทจํีาเป็นเพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตทุเีกยีวขอ้งกบัอตุสาหกรรมอนัเนอืงมาจากกจิกรรม
การทํางานของคนงาน

มาตราท ี25

นายจา้งตอ้งหยดุการดําเนนิงานในทนัทหีากมแีนวโนม้ชดัเจนวา่จะเกดิอนัตรายจนไดรั้บอบุตัเิหต ุและดําเนนิมาตรการทจํีาเป็น
เพอือพยพคนงานออกจากพนืททํีางาน

[พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ]

มาตราท ี29

คนงานตอ้งไมย่า้ยอปุกรณน์ริภยัออกหรอืปิดระบบการทํางานของอปุกรณด์งักลา่ว หากจําเป็นตอ้งดําเนนิการดงักลา่ว 
คนงานตอ้งขออนุญาตจากนายจา้งกอ่นเป็นการลว่งหนา้ เมอืไมจํ่าเป็นตอ้งยา้ยอปุกรณน์ริภยัหรอืปิดระบบการทํางานแลว้ 
จะตอ้งรบีนําอปุกรณน์ริภยักลบัมาไวท้เีดมิหรอืเปิดระบบการทํางานอกีครังโดยทนัท ีหากคนงานพบวา่มกีารยา้ยอปุกรณ์
นริภยัออก/ปิดระบบการทํางานของอปุกรณ ์คนงานตอ้งรายงานเรอืงนตีอ่นายจา้ง

(มาตรการทผีูใ้หเ้ชา่เครอืงจกัรนํามาใชแ้ละอปุกรณอ์นื ๆ)

มาตราท ี33

ผูใ้หเ้ชา่เครอืงจักรตอ้งดําเนนิมาตรการทจํีาเป็นเพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตทุเีกยีวขอ้งกบัอตุสาหกรรมอนัเนอืงมาจาก
เครอืงจักรทเีกยีวขอ้ง ณ สถานททํีางานของนายจา้งทเีชา่เครอืงจักร

2.  นายจา้งทเีชา่เครอืงจักรจากผูใ้หเ้ชา่ตอ้งดําเนนิมาตรการทจํีาเป็นเพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตทุเีกยีวขอ้งกบั
อตุสาหกรรมอนัเนอืงมาจากการทํางานของเครอืงจักรทเีกยีวขอ้งหากบคุคลทคีวบคมุเครอืงจักรนไีมใ่ชค่นงานทจีา้ง
มาเพอืทํางานดงักลา่ว

3.  คนงานทคีวบคมุเครอืงจักรตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบทเีหมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรการทนีายจา้งทเีชา่เครอืงจักรนนํีามาใช ้
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[การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ]

(ดคูาํจาํกดัความของคาํวา่เครอืงจกัรตามคาํสงัของคณะรฐัมนตรไีดจ้ากยอ่หนา้ท ี(1) ของมาตราท ี33 ของ
พระราชบญัญตั)ิ

มาตราท ี10

เครอืงจักรทนียิามโดยคําสงัของคณะรัฐมนตรตีามทปีรากฏในยอ่หนา้ท ี(1) ของมาตราท ี33 ของพระราชบญัญัตจิะ
หมายถงึโมบายเครนทมีคีวามสามารถในการยก 0.5 ตนัหรอืมากกวา่

[พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ]

(ความเป็นเอกภาพของสญัญาณเพอืใชส้งัการทาํงานของเครน)

มาตราท ี639

นายจา้งทเีป็นผูว้า่จา้งจะตอ้งกําหนดสญัญาณทจีะใชร้ว่มกนัเพอืใชส้งัการทํางานของเครน ในกรณีทคีนงานในสงักดัของ
นายจา้งคนดงักลา่วและผูรั้บเหมาทเีกยีวขอ้งตา่งใชเ้ครนทํางานในสถานทเีดยีวกนั นายจา้งทเีป็นผูว้า่จา้งกําหนดสญัญาณ
ทจีะใชร้ว่มกนักบัทผีูรั้บเหมาทเีกยีวขอ้งรูจั้ก

(มาตรการทผีูใ้หเ้ชา่เครอืงจกัรนํามาใชแ้ละอปุกรณอ์นื ๆ)

มาตราท ี666

ผูใ้หเ้ชา่เครอืงจักรตอ้งดําเนนิมาตรการตอ่ไปนเีมอืปลอ่ยเชา่ซอืเครอืงจักรทเีกยีวขอ้งใหก้บันายจา้งคนอนื

1.  ตรวจสอบเครอืงจักรทเีกยีวขอ้งลว่งหนา้และทําการซอ่มและการบํารงุรักษาทจํีาเป็นอนืๆ หากพบสงิผดิปกติ

2.  จัดทําเอกสารทรีะบถุงึความสามารถ คณุลกัษณะพเิศษ และขอ้ควรระวงัสําหรับเครอืงจักรทเีกยีวขอ้งใหก้บันายจา้งทจีะ
ทําการเชา่ซอืเครอืงจักรเหลา่นัน
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บทท ี5 กฎระเบยีบวา่ดว้ยเครอืงจกัรและสารอนัตราย
(การออกใบรบัประกนัการตรวจสอบ)

มาตราท ี39

โมบายเครน (ทมีคีวามสามารถในการยก 3 ตนัหรอืมากกวา่) ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบการผลติโดยบรษัิททลีงทะเบยีนไว ้
ทดีแูลการตรวจสอบหลงัการผลติเมอืเครอืงจักรเหลา่นไีดรั้บการผลติ นําเขา้ ตดิตงัใหมห่รอืนํามาใชใ้หม ่จะตอ้งออก
ใบรับประกนัการตรวจสอบใหเ้มอืเครอืงจักรผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบแลว้ เมอืเปลยีนองคป์ระกอบทเีป็นโครงสรา้งหลกั
ของโมบายเครน จะตอ้งใหห้วัหนา้สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงาน (Chief of the Labour Standards Inspection 
Office) ทําหนา้ทตีรวจสอบเครอืงจักรเหลา่น ีจะมกีารออกใบรับรองการตรวจสอบหรอือนุมตัใิบรับรองการตรวจสอบทอีอก
ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้หากเครอืงจักรผา่นเกณฑก์ารตรวจสอบ

(ขอ้จาํกดัในการใชง้าน)

มาตราท ี40

หา้มใชโ้มบายเครน (ทมีนํีาหนักการยก 3 ตนัหรอืมากกวา่) ทไีมม่กีารออกใบรับรองการตรวจสอบให ้หา้มสง่มอบเครนเหลา่นี
หรอืปลอ่ยใหเ้ชา่ซอืเครนเหลา่นเีวน้แตจ่ะแนบใบรับรองการตรวจสอบไปดว้ย

(ระยะเวลาทมีผีลใชข้องใบรบัรองการตรวจสอบ)

มาตราท ี41

บคุคลทตีอ้งการตอ่อายใุบรับรองการตรวจสอบตอ้งใหบ้รษัิททลีงทะเบยีนไวเ้พอืทําหนา้ทตีรวจสอบประสทิธภิาพ 
เป็นผูทํ้าการตรวจสอบประสทิธภิาพของเครอืงจักร

(ขอ้จาํกดัในการโอนยา้ย)

มาตราท ี42

หา้มโอนยา้ย ทําการเชา่ซอื หรอืตดิตงัเครอืงจักรทไีมไ่ดร้ะบไุวต้ามคําสงัของคณะรัฐมนตรตีามทปีรากฏในยอ่หนา้ท ี(1) ของ
มาตราท ี37 ของพระราชบญัญัต ิแตจํ่าเป็นตอ้งทํางานทเีป็นอนัตรายหรอืเสยีงภยั นํามาใชใ้นพนืทอีนัตรายหรอืนํามาใชเ้พอื
ป้องกนัไมใ่หค้นงานตกอยูใ่นอนัตรายและสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพของคนงาน และไดรั้บการกําหนดไวต้ามคําสงัของคณะรัฐมนตร ี
เวน้แตเ่ครอืงจักรดงักลา่วมาพรอ้มกบัอปุกรณน์ริภยั หรอืเป็นไปตามมาตรฐานทกํีาหนดโดยกระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและ
สวสัดกิาร

[การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ]

(เครอืงจกัรทตีอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหรอืตดิตงัอปุกรณน์ริภยัตามทกีาํหนดไวโ้ดยกระทรวงสาธารณสขุ 
แรงงานและสวสัดกิาร)

มาตราท ี13

เครอืงจักรตามทกํีาหนดไวโ้ดยคําสงัของคณะรัฐมนตรทีปีรากฏในมาตราท ี42 ของพระราชบญัญัต ิคอืโมบายเครน
ทมีนํีาหนักการยก 0.5 ตนัขนึไปแตไ่มถ่งึ 3 ตนั
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(การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครงัคราว)

มาตราท ี45

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัคําสงัของคณะรัฐมนตร ีจะตอ้งทําการตรวจสอบและบนัทกึผลการตรวจสอบเครอืงจักรและอปุกรณอ์นืๆ 
เชน่ หมอ้ไอนํา ตามทกํีาหนดไวใ้นคําสงัของคณะรัฐมนตร ีกระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิารจะเปิดเผยคูม่อืทจํีาเป็น
เพอืการตรวจสอบดว้ยตวัเอง และหากจําเป็นอาจเผยแพรคํ่าแนะนําทจํีาเป็นเกยีวกบัคูม่อืดงักลา่วเพอืการตรวจสอบดว้ยตวัเอง
นใีหก้บันายจา้ง บรษัิทตรวจสอบทลีงทะเบยีนไว ้และสมาคมตา่งๆ 

[การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ]

(เครอืงจกัรและอปุกรณอ์นืๆ ทตีอ้งทาํการตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครงัคราว)

มาตราท ี15

ตอ้งทําการตรวจสอบดว้ยตวัเองกบัโมบายเครนและอปุกรณค์วบคมุโมเมนตข์องนําหนักบรรทกุ พรอ้มบนัทกึผล
การตรวจสอบ
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บทท ี6 มาตรการทนํีามาใชเ้มอืวา่จา้งพนกังาน
(การใหค้วามรูเ้รอืงความปลอดภยัและสขุภาพ)

มาตราท ี59

เมอืวา่จา้งพนักงานใหม ่นายจา้งตอ้งใหค้วามรูพ้นักงานในเรอืงความปลอดภยัหรอืสขุภาพทเีกยีวขอ้งกบัการทํางานทคีนงาน
ไดรั้บมอบหมายใหด้แูล เพอืใหส้อดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีาของกระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร

(พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ)

(การศกึษาพเิศษทจีาํเป็นตอ่การทาํงาน)

มาตราท ี36

การทํางานทเีป็นอนัตรายหรอืเสยีงภยัตามทกํีาหนดไวใ้นมาตราท ี59 ของกฎหมายนหีมายถงึ

16.  การทํางานทเีกยีวขอ้งกบัโมบายเครนทมีคีวามสามารถในการยกไมถ่งึ 1 ตนั (ยกเวน้การทํางานตา่งๆ ทเีกยีวขอ้งกบั
การขบัรถเครนบนถนน) 

มาตราท ี60

นายจา้งตอ้งใหค้วามรูเ้รอืงความปลอดภยัหรอืสขุภาพแกโ่ฟรแ์มนทเีพงิเขา้มารับตําแหน่งดงักลา่ว และคนงานคนอนืๆ ทเีพงิ
เขา้มาทําหนา้ทแีนะนําหรอืควบคมุดแูลการทํางานของคนงานคนอนืโดยตรง (ยกเวน้การทํางานในตําแหน่งหวัหนา้งาน) 

[คูม่อืการศกึษาเรอืงความปลอดภยัและสขุภาพสาํหรบัคนทปีจัจบุนัทาํงานทเีป็นอนัตรายหรอืเสยีงภยั]

การศกึษาเรอืงความปลอดภยัและสขุภาพสําหรับคนควบคมุโมบายเครน

สําหรับคนงานทดีแูลงานตา่งๆ ทตีอ้งใชใ้บอนุญาตของคนควบคมุโมบายเครนประกอบ คนงานตอ้งเขา้ศกึษาในหลกัสตูร
การฝึกอบรมทกัษะสําหรับการทํางานของโมบายเครนรองรับนําหนักเบา หรอืหลกัสตูรการศกึษาพเิศษสําหรับการใช ้
โมบายเครน และการศกึษาเรอืงความปลอดภยัและสขุภาพเป็นระยะๆ หรอืเมอืไดเ้ปลยีนเครอืงจักรและอปุกรณใ์หมแ่ทน
ของเดมิแลว้ นอกจากนัน ยงัแนะนําใหต้อ้งจัดการศกึษาเรอืงความปลอดภยัและสขุภาพสําหรับบคุคลตา่งๆ ดงัตอ่ไปน:ี 
คนงานทจีะตอ้งทํางานทรัีบมอบหมายเป็นครังแรกในรอบกวา่ 3 ปีหลงัจากมคีณุสมบตัเิหมาะสมตรงกบังานทรัีบผดิชอบ 
และคนงานทยีงัไมเ่คยไดรั้บมอบหมายใหทํ้างานทเีกยีวขอ้งในรอบกวา่ 5 ปี และจะไดรั้บมอบหมายใหทํ้างานนันอกีครัง

(ภาคผนวก: หลกัสตูรการศกึษาเรอืงความปลอดภยัและสขุภาพสําหรับคนควบคมุเครน, รวม 6 ชวัโมง)

หวัขอ้ เนอืหา เวลา
เครนและอปุกรณน์ริภยัรุน่ลา่สดุ โครงสรา้งและกลไกการควบคมุ 2.0 ชวัโมง

การจัดการและการบํารงุรักษาเครน
วธิกีารทํางาน แผนการทํางาน การตรวจสอบและ
การบํารงุรักษา

2.5 ชวัโมง

ตวัอยา่งการเกดิอบุตัเิหตแุละกฎหมายที
เกยีวขอ้ง

มาตรการป้องกนัและการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัติ
ความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ

1.5 ชวัโมง
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(ขอ้จาํกดัในการจา้งงาน)

มาตราท ี61

นายจา้งตอ้งไมม่อบหมายใหค้นงานทํางานตา่งๆ ของเครนหรอืการทํางานอนืๆ ตามทบีญัญัตไิวใ้นคําสงัของคณะรัฐมนตร ีเวน้
แตค่นงานคนดงักลา่วไดรั้บใบอนุญาตจากผูอํ้านวยการกรมแรงงานประจําจังหวดั (Prefectural Labour Bureau) รวมถงึได ้
เขา้รว่มหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะ หรอืมคีณุสมบตัอินืๆ ตรงตามทกํีาหนดไวใ้นคําสงัของคณะรัฐมนตร ีเมอืไดป้ฏบิตัหินา้ที
ตา่งๆ เหลา่นแีลว้ คนงานตอ้งแสดงเอกสารยนืยนัการมคีณุสมบตัขิองตน

[การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ]

(การทาํงานทเีกยีวขอ้งกบัขอ้จาํกดัในการมสีว่นรว่ม)

มาตราท ี20

การทํางานทกํีาหนดไวใ้นมาตราท ี61 ของพระราชบญัญัตนิหีมายถงึ

7.  การทํางานของโมบายเครนทมีคีวามสามารถในการยก 1 ตนัหรอืมากกวา่ (ยกเวน้การทํางานทเีกยีวขอ้งกบัการขบั
รถเครนบนถนน)

16. งาน tamagake (การขงึสลงิ) หรอืการขงึสลงิทเีกยีวขอ้งกบัเครนและโมบายเครนทมีคีวามสามารถในการยก 
1 ตนัหรอืมากกวา่

[พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ]

(เงอืนไขทเีกยีวขอ้งกบัขอ้จาํกดัในการจา้งงาน)

มาตราท ี41

สําหรับการทํางานทรีะบไุวใ้นรายการท ี7 ของมาตราท ี20 ของการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัตคิวามปลอดภยัเชงิ
อตุสาหกรรมและสขุภาพระบวุา่ คนงานทมีคีณุสมบตัติรงกบัการทํางานทเีกยีวขอ้งกบัโมบายเครนทมีคีวามสามารถในการ
ยกไมถ่งึ 5 ตนั ตอ้งมใีบอนุญาตสําหรับคนควบคมุโมบายเครนหรอืจบหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะสําหรับการทํางานของ
โมบายเครนรองรับนําหนักเบา
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5.2 พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสาํหรบัเครน

บทท ี1 บทบญัญตัทิวัไป
(ขอ้ยกเวน้ในการดาํเนนิการ)

มาตราท ี2

พระราชกฤษฎกีานไีมไ่ดนํ้ามาใชก้บัเครน โมบายเครนหรอืเดอรร์คิทมีคีวามสามารถในการยกไมถ่งึ 0.5 ตนั

บทท ี3 โมบายเครน
สว่นท ี1 การผลติและการตดิตงั

(การตรวจสอบการผลติ)

มาตราท ี55

นายจา้งทผีลติโมบายเครนทมีคีวามสามารถในการยก 3 ตนัหรอืมากกวา่ ตอ้งใหผู้อํ้านวยการกรมแรงงานมฝีีมอืประจําจังหวดั 
(Competent Prefectural Labour Bureau) ทําหนา้ทตีรวจสอบโมบายเครน (การตรวจสอบการผลติ)

2.  การตรวจสอบการผลติประกอบดว้ยการตรวจสอบโครงสรา้งและฟังกช์นัของแตล่ะชนิสว่นของโมบายเครน และทําการ
ทดสอบนําหนักบรรทกุและการทดสอบความสามารถในการทรงตวั

3.  การทดสอบนําหนักบรรทกุครอบคลมุถงึการทําการยก การแกวง่ การขบัรถเครนและการดําเนนิการอนืๆ ขณะทยีกนําหนัก
บรรทกุทเีทยีบเทา่กบั 1.25 เทา่ของนําหนักบรรทกุทกํีาหนด

4.  การทดสอบความสามารถในการทรงตวัประกอบดว้ยการทํา Jigiri (ยกขนึเล็กนอ้ย) ภายใตส้ภาพทไีมเ่ออืตอ่การทรงตวัมาก
ทสีดุขณะทยีกนําหนักบรรทกุทเีทยีบเทา่กบั 1.27 เทา่ของนําหนักบรรทกุทกํีาหนด

(ใบรบัรองการตรวจสอบสาํหรบัโมบายเครน)

มาตราท ี59

ผูอํ้านวยการกรมแรงงานมฝีีมอืประจําจังหวดั (Competent Prefectural Labour Bureau) หรอืผูอํ้านวยการกรมแรงงานประจํา
จังหวดั (Prefectural Labour Bureau) จะตอ้งออกใบรับรองการตรวจสอบใหก้บัโมบายเครนทผีา่นการตรวจสอบดา้นการผลติ
หรอืการตรวจสอบการใชง้านตามลําดบัแลว้

2. ในกรณีทใีบรับรองการตรวจสอบโมบายเครนเสยีหายหรอืสญูหาย ตอ้งออกใบรับรองใหม่

3.  หากมกีารจัดสรรคนงานทตีดิตงัโมบายเครนอกีครัง สงิทตีอ้งทําคอืตอ่อายใุบรับรองการตรวจสอบโมบายเครนภายใน 10 วนั
นับจากมกีารจัดสรรกําลงัคนอกีครัง

(ระยะเวลาทมีผีลใชข้องใบรบัรองการตรวจสอบ)

มาตราท ี60

ใบรับรองการตรวจสอบโมบายเครนจะมผีลใชต้ดิตอ่กนั 2 ปี อยา่งไรกด็ ีเมอืพจิารณาจากผลของการตรวจสอบการผลติหรอื
การตรวจสอบการใชง้าน ระยะเวลามผีลใชท้เีกยีวขอ้งอาจจํากดัอยูท่ไีมถ่งึสองปี

(รายงานการตดิตงั)

มาตราท ี61

นายจา้งทตีอ้งการตดิตงัโมบายเครนจะตอ้งยนืรายงานการตดิตงัโมบายเครนพรอ้มรายละเอยีดขอ้กําหนดเฉพาะของ
โมบายเครน และใบรับรองการตรวจสอบโมบายเครน ใหก้บัหวัหนา้สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานมฝีีมอื (Competent 
Labour Standards Inspection Office) กอ่นลว่งหนา้ แตข่อ้กําหนดนไีมเ่กยีวขอ้งกบันายจา้งทไีดรั้บมอบอํานาจ
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(การทดสอบนําหนกั และอนืๆ)

มาตราท ี62

นายจา้งทตีดิตงัโมบายเครนจะตอ้งทําการทดสอบนําหนักบรรทกุและการทดสอบความสามารถในการทรงตวัของเครน

สว่นท ี2 การใชแ้ละการทาํงาน

(พรอ้มยนืแสดงใบรบัรองการตรวจสอบ)

มาตราท ี63

นายจา้งตอ้งยนืแสดงใบรับรองการตรวจสอบโมบายเครนสําหรับโมบายเครนเมอืใชโ้มบายเครนทํางาน

(ขอ้จาํกดัในการใชง้าน)

มาตราท ี64

นายจา้งตอ้งไมใ่ชโ้มบายเครนหากไมต่รงตามมาตรฐานทกํีาหนดไวโ้ดยรัฐมนตรกีระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิาร

(ลกัษณะการโหลดเพอืใชเ้ป็นพนืฐานในการออกแบบ)

มาตราท ี64-2

นายจา้งจะตอ้งพจิารณาลกัษณะการโหลดทจีะใชอ้า้งองิเมอืออกแบบโมบายเครน

(การปรบัอปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู)

มาตราท ี65

ตอ้งปรับอปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมูของโมบายเครนเพอืใหร้ะยะหา่งจากพนืผวิดา้นบนของอปุกรณช์ว่ยยก
นําหนักบรรทกุอยูท่ ี0.25 เมตรหรอืมากกวา่ (0.05 เมตรหรอืมากกวา่สําหรับอปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมูแบบ
ขบัเคลอืนโดยตรง) 

(การปรบัวาลว์ระบายแรงดนั)

มาตราท ี66

ตอ้งปรับวาลว์ระบายแรงดนัเพอืใหว้าลว์ทํางานไมเ่กนินําหนักบรรทกุทกํีาหนดสงูสดุ

มาตราท ี66-2

ป้องกนัอนัตรายทจีะเกดิขนึกบัคนงานไดโ้ดยนายจา้งตอ้งกําหนดวธิกีารทํางานกบัโมบายเครน วธิป้ีองกนัการพลกิควําของ
โมบายเครน การกําหนดตําแหน่งทอียูใ่หก้บัคนงาน และระบบการกําหนดทศิทางการทํางานทเีกยีวขอ้งกบัการทํางานของ
โมบายเครนเทา่นัน

(การใชต้วัเกยีวนริภยั)

มาตราท ี66-3

ตอ้งใชต้วัเกยีวนริภยัเมอืใชโ้มบายเครนยกนําหนักบรรทกุ

(ขอ้จาํกดัในการจา้งงาน)

มาตราท ี68

ในสว่นของการทํางานกบัโมบายเครนทมีคีวามสามารถในการยก 1 ตนัหรอืนอ้ยกวา่และนอ้ยกวา่ 5 ตนั (โมบายเครนรองรับ
นําหนักเบา) คนงานทจีบหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะสําหรับการทํางานของโมบายเครนรองรับนําหนักเบาอาจเป็นคนปฏบิตั ิ
หนา้ที
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การจาํกดัการบรรทกุนําหนกัเกนิ

มาตราท ี69

นายจา้งตอ้งไมใ่ชโ้มบายเครนทบีรรทกุนําหนักเกนินําหนักบรรทกุทกํีาหนดของเครน

(การจาํกดัมมุของเสาตงั)

มาตราท ี70

นายจา้งตอ้งไมใ่ชโ้มบายเครนทมีมุของเสาตงัเกนิชว่งทรีะบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของโมบายเครน

(การแสดงความสามารถทกีาํหนด)

มาตราท ี70-2

นายจา้งตอ้งดําเนนิมาตรการเพอืแสดงขอ้มลูนําหนักบรรทกุทกํีาหนด เพอืใหค้นควบคมุโมบายเครนและคนงานขงึสลงิ
tamagake สามารถยนืยนัไดต้ลอดเวลา

(ขอ้หา้มในการใชง้าน)

มาตราท ี70-3

นายจา้งตอ้งไมใ่ชโ้มบายเครนทํางานในสถานทโีมบายเครนเสยีงจะพลกิควําเนอืงจากปัญหาดนิออ่นหรอืทําใหว้ตัถทุฝัีงอยู่
ชาํรดุเสยีหาย แตก่รณีนไีมเ่กยีวขอ้งหากมกีารใชม้าตรการป้องกนัการพลกิควํา (แผน่เพลทวางบนพนื หรอืแผน่เพลทโลหะ 
เป็นตน้) ในพนืททีเีกยีวขอ้ง

(ตาํแหนง่ของขาคาํยนั)

มาตราท ี70-4

เมอืนายจา้งใชโ้มบายเครนทใีชข้าคํายนัดว้ยทํางาน นายจา้งตอ้งวางโมบายเครนไวบ้นตวัรองหนุนขาคํายนั เชน่ แผน่เพลท
โลหะ ในตําแหน่งทโีมบายเครนอาจจะพลกิควําได ้

การยดืขาคาํยนั

มาตราท ี70-5

นายจา้งตอ้งยดืขาคํายนัออกจนสดุเมอืทํางานทตีอ้งใชโ้มบายเครนพรอ้มกบัขาคํายนั แตไ่มใ่ชก้รณีนหีากไมส่ามารถยดื
ขาคํายนัออกจนสดุ และตอ้งมกีารคาดการณนํ์าหนักบรรทกุทโีมบายเครนจะรองรับไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่ไมเ่กนินําหนักบรรทกุที
กําหนดซงึสอดคลอ้งกบัความกวา้งทขียายออกแลว้ของขาคํายนั

(สญัญาณแสดงการทาํงาน)

มาตราท ี71

เมอืทํางานทตีอ้งใชโ้มบายเครน นายจา้งจะตอ้งระบสุญัญาณทแีน่นอนเพอืใชก้บัโมบายเครน แตง่ตงับคุคลททํีาหนา้ทใีห ้
สญัญาณดงักลา่ว และใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูใ้หส้ญัญาณทกํีาหนดขนึนัน อยา่งไรกด็ ีไมจํ่าเป็นตอ้งปฏบิตัติามนหีากมี
คนควบคมุโมบายเครนเพยีงคนเดยีวททํีางานโดยเป็นการทํางานเพยีงลําพัง
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(ขอ้จาํกดัในการขบัข)ี

มาตราท ี72

นายจา้งตอ้งไมใ่ชโ้มบายเครนเป็นพาหนะเคลอืนยา้ยคนงาน หรอืใหค้นงานทํางานดว้ยการหอ้ยตวัลงมาจากเครน

มาตราท ี73

นายจา้งอาจเตรยีมอปุกรณช์ว่ยขบัไวบ้นอปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุ และใหค้นงานนังบนโมบายเครน ในกรณีทไีมส่ามารถ
หลกีเลยีงไดเ้นอืงจากธรรมชาตขิองงานหรอืในกรณีทจํีาเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณด์งักลา่วเพอืความปลอดภยัในการทํางาน

(การหา้มเขา้ไปในพนืท)ี

มาตราท ี74

นายจา้งตอ้งไมอ่นุญาตใหค้นงานเขา้ไปในพนืททีอีาจทําใหค้นงานเสยีงไดรั้บอนัตรายจากการสมัผัสกบัโครงสรา้งสว่นบนของ
ระบบการแกวง่ของโมบายเครน

มาตราท ี74-2

นายจา้งตอ้งไมอ่นุญาตใหค้นงานเขา้ไปอยูด่า้นลา่งนําหนักบรรทกุทยีกไวท้อีาจตกลงมาภายใตส้ถานการณต์อ่ไปนี

1. เมอืใชต้ะขอยกเพอืยกนําหนักบรรทกุขนึ

2. เมอืใชแ้คลมป์ตวัเดยีวเพอืยกนําหนักบรรทกุขนึ

3. เมอืใชส้ลงิแบบขาเดยีวโดยทมีจีดุหนงึจดุสําหรับใชล้วดสลงิเป็นตวัยกนําหนักบรรทกุ

4. เมอืยกนําหนักบรรทกุหลายอยา่ง และนําหนักบรรทกุเหลา่นันไมย่ดึไวใ้หเ้ป็นกลุม่กอ้นและเกบ็ไวใ้นกลอ่ง

5.  เมอืยกนําหนักบรรทกุดว้ยอปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุหรอือปุกรณ ์tamagake ทแีรงยดึจะขนึอยูก่บัแรงแมเ่หล็กหรอื
แรงดนัลบ

6. เมอืลดความสงูของโหลดหรอือปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุลงดว้ยวธิกีารอนืทไีมใ่ชก่ารใชไ้ฟฟ้า

(การหยดุทาํงานชวัคราวเมอืลมแรง)

มาตราท ี74-3

นายจา้งตอ้งหยดุการทํางานทเีกยีวขอ้งกบัโมบายเครนไวช้วัคราวเมอืคาดวา่จะมลีมกรรโชกแรง ซงึจะสง่ใหก้ารทํางานตา่งๆ 
ทเีกยีวขอ้งมอีนัตราย

(การป้องกนัการพลกิควาํเมอืลมแรง)

มาตราท ี74-4

เมอืตอ้งหยดุทํางานชวัคราวเนอืงจากลมกรรโชกแรง นายจา้งตอ้งดําเนนิมาตรการตา่งๆ เชน่ ยดึเสาตงัไวใ้หแ้น่น เพอืป้องกนั
อนัตรายทจีะเกดิกบัคนงานเมอืมแีนวโนม้วา่โมบายเครนอาจพลกิควําได ้

(การหา้มทงิโมบายเครนไวโ้ดยไมม่คีนดแูล)

มาตราท ี75

คนควบคมุโมบายเครนตอ้งไมอ่อกจากจดุทปีฏบิตังิานโดยเฉพาะเมอืมนํีาหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้
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(งานการประกอบเสาตงั)

มาตราท ี75-2

ยอ่หนา้ (1)

นายจา้งตอ้งใชม้าตรการตา่งๆ ตอ่ไปนเีมอืประกอบหรอืถอดแยกชนิสว่นของเสาตงัโมบายเครน

1.  แตง่ตงัตวับคุคลทจีะดแูลการทํางานและใหพ้นักงานทํางานภายใตก้ารกํากบัดแูลของบคุคลทไีดรั้บการแตง่ตงั

2.  หา้มพนักงานคนอนืทไีมเ่กยีวขอ้งกบัการทํางานเขา้ออกพนืท ีพรอ้มตดิประกาศแสดงขอ้หา้มนี

3. หา้มพนักงานทํางานหากคาดวา่สภาพอากาศจะเลวรา้ยซงึจะทําใหเ้กดิอนัตรายไดห้ากทํางาน

ยอ่หนา้ (2)

นายจา้งตอ้งใหค้นงานทคีวบคมุการทํางานเป็นผูดํ้าเนนิการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี

1. พจิารณาเลอืกใชว้ธิกีารทํางานและกําหนดตวัคนงานทจีะทํางานตา่งๆ และกํากบัดแูลงาน

2. ตรวจสอบจดุบกพรอ่งของวสัด ุระบบการทํางานของเครอืงมอืและอปุกรณต์า่งๆ และยกเลกิการใชร้ายการทมีขีอ้บกพรอ่ง

3.  ควบคมุการใชอ้ปุกรณป้์องกนัการพลดัตก ทตีอ้งมสีมรรถนะตรงตามทกํีาหนดและใชร้ว่มกบัหมวกนริภยัในระหวา่งทํางาน

สว่นท ี3 การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครงัคราว

(การตรวจสอบดว้ยตวัเองเป็นครงัคราว)

มาตราท ี76

นายจา้งตอ้งทําการตรวจสอบโมบายเครนปีละหนงึครัง หลงัจากตดิตงัโมบายเครนแลว้

3.  นายจา้งตอ้งทําการทดสอบนําหนักบรรทกุในระหวา่งทําการตรวจสอบดว้ยตวัเองประจําปี แตข่อ้กําหนดนไีมไ่ดนํ้ามาใชก้บั
โมบายเครนหากชว่งเวลามผีลบงัคบัใชข้องใบรับรองการตรวจสอบกําลงัจะหมดอายุ

4.  ทําการทดสอบนําหนักบรรทกุเพอืตรวจสอบการทํางานตา่งๆ เชน่ การยก การแกวง่ และการขบัเครนตามความเร็วทกํีาหนด
ในขณะทยีกนําหนักบรรทกุทมีมีวลตรงกบันําหนักบรรทกุทกํีาหนด

มาตราท ี77

นายจา้งตอ้งทําการตรวจสอบดว้ยตวัเองตามรายการตอ่ไปนขีองโมบายเครนเดอืนละหนงึครัง

1. ความผดิปกตขิองอปุกรณน์ริภยั อปุกรณเ์ตอืน เบรกและคลทัช์

2. ความเสยีหายของลวดสลงิและโซย่ก

3. ความเสยีหายของอปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุ เชน่ ตะขอและตะกรา้ขดุ

4. ความเสยีหายของลวด สวติชบ์อรด์และชดุควบคมุ
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(การตรวจสอบกอ่นการทาํงานทมีขีนึกอ่นเรมิการทาํงาน)

มาตราท ี78

นายจา้งตอ้งตรวจสอบฟังกช์นัของอปุกรณป้์องกนัหวัตะขอขนึชนปลายจมกูบมู เครอืงหมายนําหนักบรรทกุทกํีาหนด และ
อปุกรณเ์ตอืนอนืๆ รวมถงึระบบเบรก คลทัช ์และชดุควบคมุกอ่นเรมิทํางานในแตล่ะวนัเมอืทํางานตา่งๆ ทตีอ้งใชโ้มบายเครน

(บนัทกึการตรวจสอบดว้ยตวัเอง)

มาตราท ี79

นายจา้งตอ้งบนัทกึผลการตรวจสอบดว้ยตวัเองและเกบ็บนัทกึนันไว ้3 ปี

(การซอ่มแซม)

มาตราท ี80

นายจา้งตอ้งทําการซอ่มทนัทหีากพบสงิผดิปกตใิดๆ ในระหวา่งการตรวจสอบดว้ยตวัเองหรอืการตรวจสอบ

สว่นท ี4 การตรวจสอบประสทิธภิาพ

(การตรวจสอบสมรรถนะ)

มาตราท ี81

สําหรับการตรวจสอบสมรรถนะของโมบายเครน จําเป็นตอ้งทําการทดสอบนําหนักบรรทกุดว้ย นอกเหนอืจากการตรวจสอบ
โครงสรา้งและฟังกช์นัของแตล่ะชนิสว่นของโมบายเครน

(การตอ่อายใุบรบัรองการตรวจสอบ)

มาตราท ี84

บรษัิทตรวจสอบสมรรถนะทลีงทะเบยีนไวจ้ะตอ่อายใุบรับรองการตรวจสอบโมบายเครนเมอืโมบายเครนผา่นการตรวจสอบ
สมรรถนะแลว้



114(th)

สว่นท ี5 การปรบัเปลยีน การระงบัการใชง้านและการเลกิใช้

(ประกาศเรอืงการปรบัเปลยีน)

มาตราท ี85

นายจา้งทตีงัใจเปลยีนแปลงอะไหลต่ามรายการทปีรากฏดา้นลา่งนตีอ้งยนืเอกสารแสดงการปรับเปลยีนโมบายเครนพรอ้ม
แผนภาพตอ่หวัหนา้สํานักงานตรวจสอบมาตรฐานแรงงานมฝีีมอื (Competent Labour Standards Inspection Office)

1. เสาตงัหรอืชนิสว่นอนืๆ ของระบบโครงสรา้ง

2. เครอืงตน้กําลงั

3. เบรก

4. กลไกการยก

5. ลวดสลงิหรอืโซย่ก

6. อปุกรณช์ว่ยยกนําหนักบรรทกุ เชน่ ตะขอและตะกรา้ขดุ

7. โครงแชสซี
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บทท ี8 การขงึลวดสลงิ Tamagake
สว่นท ี1 อปุกรณ ์tamagake

(สมัประสทิธคิวามปลอดภยัของลวดสลงิ tamagake)

มาตราท ี213

นายจา้งตอ้งไมใ่ชล้วดสลงิเป็นอปุกรณ ์tamagake สําหรับเครน โมบายเครนหรอืเดอรร์คิ เวน้แตส่มัประสทิธคิวามปลอดภยัอยู่
ท ี6 หรอืมากกวา่

(สมัประสทิธคิวามปลอดภยัของโซ ่Tamagake)

มาตราท ี213-2

นายจา้งตอ้งไมใ่ชโ้ซเ่วน้แตส่มัประสทิธคิวามปลอดภยัของโซเ่ทา่กบัหรอืมากกวา่คา่ตอ่ไปนเีมอืพจิารณาจากประเภทของโซ่

1. โซท่มีคีา่ความแข็งแรงแรงดงึเป็น 400 N/mm2 หรอืมากกวา่: 4

2. โซท่มีคีา่ความแข็งแรงแรงดงึนอ้ยกวา่ 400 N/mm2: 5

(ขอ้หา้มของการใชล้วดสลงิคณุภาพตาํ)

มาตราท ี215

นายจา้งตอ้งไมใ่ชล้วดสลงิหากอยูใ่นสภาพใดสภาพหนงึตอ่ไปนรีว่มกบัอปุกรณ ์tamagake ของเครน โมบายเครนหรอืเดอรร์คิ:

1.  ลวดทขีาด: ภายในแตล่ะเกลยีวของลวดสลงิ หากมากกวา่ 10% จํานวนลวดสลงิทงัหมด (ยกเวน้ลวดเตมิ) ขาด

2.  เสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลง: ลวดสลงิทเีสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงมากกวา่ 7% ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางปกติ

3. การผดิรปู: ลวดสลงิทมีปีม

4. การกดักรอ่น: ลวดสลงิทผีดิรปูมากและ/หรอืผกุรอ่นรนุแรง

สว่นท ี2 ขอ้จาํกดัในการจา้งงาน

(ขอ้จาํกดัในการจา้งงาน)

มาตราท ี221

นายจา้งตอ้งไมม่อบหมายใหค้นงานรับผดิชอบการทํางานขงึลวดสลงิ tamagake สําหรับเครนทมีนํีาหนักการยก 1 ตนัหรอื
มากกวา่เวน้แตค่นงานไดศ้กึษาหลกัสตูรหนงึหรอืหลายหลกัสตูรตอ่ไปนจีนสําเร็จแลว้

1. คนงานทศีกึษาหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะสําหรับการขงึลวดสลงิ tamagake

2.  คนงานทศีกึษาหลกัสตูรการฝึกอบรมการขงึลวดสลงิ tamagake ภายใตพ้ระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการพัฒนาทรัพยากร
บคุคล

3. หลกัสตูรอนืตามทกีระทรวงสาธารณสขุ แรงงานและสวสัดกิารเป็นผูกํ้าหนด
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