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บทท ี1 
ความรูเ้กยีวกบัเครนและอปุกรณย์กแบบอนืๆ
การขงึสลงิคอืวธิกีารทํางานเพอืยดึนําหนักบรรทกุใหม้นัคง หรอืการใชอ้ปุกรณส์ลงิเพอืยกนําหนักบรรทกุออกจากอปุกรณช์กัรอก

1 คณุสมบตัขิองคนดแูลสลงิ (หนา้ 1)

กฎหมายกําหนดใหผู้ท้ทํีาหนา้ทชีกัรอกสงิของดว้ยเครน โมบายเครน เดอรร์คิหรอืรอกสง่ของตอ้งมคีณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หนงึตอ่
ไปน ีโดยพจิารณาจากนําหนักบรรทกุสงูสดุทเีครอืงยกสามารถยกได:้

ตาราง 1-1 คณุสมบตัขิองคนดแูลสลงิ

ประเภทของเครอืงจกัร
และอปุกรณ์

นําหนกัการยกหรอืพกิดันําหนกั
1 ตนัขนึไป ไมถ่งึ 1 ตนั

เครน ● ผูท้จีบหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะการขงึสลงิ 

● ผูท้จีบหลกัสตูรการฝึกอบรมพเิศษ *1

● ผูท้ไีดรั้บการอนุมตัจิากกระทรวงสขุภาพ 
แรงงานและสวสัดกิาร*2

● ผูท้จีบหลกัสตูรการฝึกอบรมทกัษะการขงึสลงิ 

● ผูท้จีบหลกัสตูรการฝึกอบรมพเิศษ*1

● ผูท้ไีดรั้บการอนุมตัจิากกระทรวงสขุภาพ 
แรงงานและสวสัดกิาร*2

● ผูท้สํีาเร็จการศกึษาพเิศษดา้นงานสลงิ

โมบายเครน

เดอรร์คิ

รอกสง่ของ

*1: ผูท้สํีาเร็จหลกัสตูรการฝึกอบรมคนดแูลสลงิทรีวมอยูใ่นรายการหลกัสตูรการฝึกอบรมในตารางภาคผนวก 4 ของการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบดา้นการ
พัฒนาทรัพยากรบคุคลและการสนับสนุน

*2: บคุคลทสํีาเร็จหลกัสตูรการฝึกอบรมดา้นการทํางานของเครนตามทอีธบิายไวใ้นกฎระเบยีบดา้นการพัฒนาทรัพยากรบคุคลและการสนับสนุน
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2 ภาพรวมของเครน (หนา้ 2)

2.1 คาํจาํกดัความของเครน (หนา้ 2)

เครน

“เครน” หมายถงึอปุกรณท์างกลทอีอกแบบมาเพอืใชกํ้าลงัยกนําหนักบรรทกุ และเคลอืนยา้ยนําหนักบรรทกุทยีกไวแ้ลว้ในแนว
นอน ซงึในทนีไีมใ่ชโ่มบายเครน เดอรร์คิและรอกสง่ของ ดงันัน เครนจงึไมไ่ดร้วมอปุกรณท์างกลใดๆ ททํีาหนา้ทเีพยีงการยก
อยา่งเดยีว แตเ่ครนจะรวมอปุกรณท์างกลททํีาหนา้ทยีกสนิคา้ดว้ยกําลงัแมจ้ะเป็นการออกแรงของคนงานเพอืลําเลยีงสนิคา้ที
ยกแลว้ไปในแนวนอน

โมบายเครน

“โมบายเครน” หมายถงึหนงึในเครนตา่งๆ เหลา่นทีมีมีอเตอรภ์ายในเครอืงเพอืขบัเคลอืนเครนไปยงัพนืททีไีมไ่ดร้ะบุ

เดอรร์คิ

เดอรร์คิคอือปุกรณท์างกลทอีอกแบบมาเพอืยกสนิคา้ดว้ยแรงเครอืงกล มเีสายกหรอืบมู และทํางานไดด้ว้ยลวดสลงิทตีดิตงั
มอเตอรไ์วแ้ยกตา่งหาก

รอกสง่ของ

รอกสง่ของคอือปุกรณท์างกลทตีดิตงัเขา้กบัเรอืเพอืลําเลยีงสนิคา้ขนึหรอืลงเรอื หรอืขยบัสนิคา้ทมีอียู่
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3 การเคลอืนทขีองเครน (หนา้ 3)

เครนเคลอืนทใีนลกัษณะตอ่ไปนขีณะทยีกนําหนักบรรทกุและเคลอืนยา้ยไปยงัสถานททีตีอ้งการ

3.1 การยกขนึและการลดลง

การยกขนึหมายถงึการเคลอืนทขีองเครนเพอืยา้ยนําหนักบรรทกุขนึ และการลดลงคอืการเคลอืนทใีนทศิทางยอ้นกลบัเพอืลด
นําหนักบรรทกุลง

3.2 การทาํวงรอบ

การทําวงรอบคอืการเคลอืนทขีองเครนเพอืเลอืนรอกสลงิ (หรอืรอก) ไปตามคานของเครนเหนอืศรีษะ/บรดิจเ์ครน เสาตงัแนว
นอนของเครนแบบบมูราบ หรอืเชอืกของเคเบลิเครน ดรูปูภาพ 1-1

3.3 การเคลอืนที

การเคลอืนทหีมายถงึการเคลอืนตวัของทงัเครน เชน่ คาน เสาตงั และหอคอยบนรางเลอืนหรอืทางวงิ ดรูปูภาพ 1-1

คาน รอกสลงิ
การทําวงรอบ

การเคลอืนที

การลดลง

การยก

รปูภาพ 1-1  การยกขนึ การลดลง การทําวงรอบ การเคลอืนที
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3.4 การยกบมูขนึหรอืลง

การยกบมูขนึหรอืลงคอืการเลอืนขนึ/ลงของเสาตงัหรอืบมูจากสว่นปลายสดุ

การยกหรอืการยกเสาตงัขนึ

การลดเสาตงัลง

มมุของเสาตงั

รปูภาพ 1-2 การยกบมูขนึหรอืลง

การเคลอืนทขีองเสาตงัในทศิทางทเีพมิมมุของเสาตงั (มมุระหวา่งเสน้กงึกลางของเสาตงัและระนาบในแนวนอน) เรยีกวา่ 
“การยกหรอืการเลอืนเสาตงัขนึ” ขณะทกีารเลอืนสูม่มุของเสาตงัทเีล็กนอ้ยเรยีกวา่ “การลดลงของเสาตงั” เครนแบบเสาตงั
โดยทวัไปเมอืมกีารยกบมูขนึหรอืลงแลว้ จะทําใหนํ้าหนักบรรทกุเลอืนขนึหรอืลงดว้ย

มกีารปรับปรงุโครงสรา้งเพอืป้องกนัไมใ่หเ้ครนประเภทนขียบัโดยไมจํ่าเป็น เพอืใหส้ามารถรักษานําหนักบรรทกุไว ้ณ ระดบั
ความสงูทกํีาหนด และเลอืนตวัในแนวนอนในระหวา่งการยกบมูขนึหรอืลง การปรับปรงุการเคลอืนตวัในลกัษณะนเีรยีกวา่ “แขน
กระดกปรับระดบั” “บมูกระดกเขา้” หมายถงึการเคลอืนทขีองนําหนักบรรทกุไปยงัเสาตงั และ “บมูกระดกออก” หมายถงึการ
เคลอืนทขีองนําหนักบรรทกุออกจากเสาตงั

แขนกระดกปรับระดบัไมไ่ดร้วมถงึการเคลอืนทใีนทศิทางเลอืนขนึหรอืเลอืนลงของนําหนักบรรทกุทยีกขนึไวแ้ลว้ ทอีาจรวมอยู่
ในขนัตอนการยกบมูขนึหรอืลงในเครนแบบเสาตงั

บมูกระดกเขา้ บมูกระดกออก

รปูภาพ 1-3 แขนกระดกปรับระดบั
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3.5 การแกวง่

“การแกวง่” หมายถงึการหมนุของเสาตงัหรอืสว่นประกอบอนืๆ ทคีลา้ยกนัของเครนแบบเสาตงั/โมบายเครน โดยจดุศนูยก์ลาง
ของการหมนุคอืแกน

ศนูยก์ลางของการหมนุ

รปูภาพ 1-4 การแกวง่

3.6 การเคลอืนทแีบบเทเลสโคปิค

การเคลอืนทนีคีอืการเคลอืนทขีองเครนเพอืเปลยีนความยาวของเสาตงั

การเพมิความยาวของเสาตงัเรยีกวา่ “การยดืออก” และการลดความยาวของเสาตงัเรยีกวา่ “การหดเขา้” (ดรูปูภาพ 1-7: หนา้ 6)
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4 คาํศพัทท์างเทคนคิทเีกยีวขอ้งกบัเครน (หนา้ 6)

4.1 นําหนกัการยก

คําวา่ “นําหนักการยก” หมายถงึนําหนักสงูสดุทอีาจวางบนเครน โมบายเครน หรอืเดอรร์คิโดยพจิารณาจากโครงสรา้งของเครน
เหลา่นันและวสัดทุใีช ้นําหนักการยกประกอบดว้ยนําหนักของอปุกรณช์กัรอกของเครน เชน่ ตะขอหรอืตะกรา้ขดุ

4.2 นําหนกับรรทกุทกีาํหนด

คําวา่ “นําหนักบรรทกุทกํีาหนด” หมายถงึนําหนักสทุธหิลงัจากหกันําหนักของตะขอ ตะกรา้ขดุ หรอือปุกรณช์กัรอกอนืๆ ออก
จากนําหนักการยกของเครนโดยไมม่เีสาตงัและเดอรร์คิ

สําหรับเครนทมีเีสาตงัหรอืโมบายเครน/เดอรร์คิทมีบีมู นําหนักบรรทกุทกํีาหนดคอืนําหนักบรรทกุหลงัจากหกันําหนักของตะขอ 
ตะกรา้ขดุ หรอือปุกรณช์กัรอกอนืๆ ออกจากนําหนักบรรทกุสงูสดุทอีาจวางอยูบ่นโครงสรา้งหรอืรปูแบบ (เชน่ มมุและความยาว
ของเสาตงั/บมู ตําแหน่งของรอกสลงิบนเสาตงัแนวนอน) และวสัดทุใีช ้

4.3 นําหนกับรรทกุรวมทกีาํหนด

คําวา่ “นําหนักบรรทกุรวมทกํีาหนด” หมายถงึนําหนักบรรทกุสงูสดุทอีาจวางอยูบ่นโมบายเครนโดยดจูากโครงสรา้ง วสัดขุอง
ชนิสว่นและมมุหรอืความยาวของเสาตงั

สําหรับโมบายเครนนัน จะมกีารเปลยีนแปลงตะขอตามประเภทของการทํางาน แมข้ณะทคีวามยาวของเสาตงัเทา่กบัรัศมกีาร
ทํางาน แตนํ่าหนักบรรทกุทกํีาหนดจะแตกตา่งกนัตามการเปลยีนแปลงของตะขอ โดยทวัไปนัน นําหนักบรรทกุรวมทกํีาหนด 
(นําหนักของตะขอหรอือปุกรณช์กัรอกอนืๆ ททํีาใหนํ้าหนักบรรทกุทกํีาหนดเพมิขนึ) จะถกูนํามาใช ้ดรูปูภาพ 1-5

ความยาวตํา
สดุของเสาตงั

มมุสงูสดุของเสาตงั

นําหนักของอปุกรณ์
เสรมิชกัรอก
นําหนักบรรทกุที
กําหนด

ขยายสงูสดุ

นําหนักการยก
(คา่สงูสดุของนําหนักบรรทกุรวม
ทกํีาหนดสําหรับโมบายเครน)

รปูภาพ 1-5  ความสมัพันธร์ะหวา่งนําหนักการยก นําหนักบรรทกุรวมทกํีาหนด และนําหนักบรรทกุทกํีาหนด
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4.4 พกิดันําหนกั

คําวา่ “พกิดันําหนัก” หมายถงึนําหนักบรรทกุสงูสดุทอีาจวางบนรอกสง่ของโดยพจิารณาจากโครงสรา้งของรอกสง่ของและ
วสัดทุใีช ้พกิดันําหนักจะรวมนําหนักของอปุกรณช์กัรอก เชน่ ตะขอหรอืตะกรา้ขดุ

4.5 ความเร็วทกีาํหนด

คําวา่ “ความเร็วทกํีาหนด” หมายถงึความเร็วสงูสดุทเีครน โมบายเครนหรอืเดอรร์คิอาจทํางาน เชน่ ทําการเคลอืนทเีพอืยก 
เพอืปรับบมูขนึหรอืลง เพอืการวนรอบ เพอืการเคลอืนท ีหรอืเพอืการแกวง่โดยมนํีาหนักบรรทกุทกํีาหนดอยูบ่นอปุกรณช์กัรอก

4.6 ความสงูการยก

คําวา่ “ความสงูการยก” หมายถงึระยะหา่งระหวา่งเพดานจํากดัดา้นบนและดา้นลา่งทเีครนสามารถยกตะขอ ตะกรา้ขดุหรอื
อปุกรณช์กัรอกอนืๆ ขนึและลงเป็นปกติ
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4.7 รศัมกีารทาํงาน

“รัศมกีารทํางาน” หมายถงึระยะหา่งแนวนอนระหวา่งศนูยก์ลางของการหมนุของเครนแบบเสาตงัและศนูยก์ลางของอปุกรณช์กั
รอกของเครนดงักลา่ว รัศมกีารทํางานยงัมอีกีชอืหนงึวา่ “รัศมกีารแกวง่” โดยเพดานจํากดัทใีหญท่สีดุเรยีกวา่ “รัศมกีารทํางาน 
(หรอืการแกวง่) สงูสดุ” และเพดานจํากดัทเีล็กทสีดุเรยีกวา่ “รัศมกีารทํางาน (หรอืการแกวง่) ตําสดุ” (ดตูาราง 1-2: หนา้ 9)

ศนูยก์ลางของการหมนุ
รัศมกีารทํางานสงูสดุ

รัศมกีารทํางานตําสดุ

รปูภาพ 1-6 รัศมกีารทํางาน

4.8 ชว่งการทาํงาน

คําวา่ “ชว่งการทํางาน” หมายถงึระยะภายในทเีครนหรอือปุกรณช์กัรอกอนืๆ สามารถยา้ยนําหนักบรรทกุดว้ยการใชก้ารเคลอืน
ทหีลายๆ แบบทมีรีวมกนั เชน่ การทําวงรอบ การเคลอืนทหีรอืการแกวง่ สําหรับรายละเอยีดเกยีวกบัชว่งการทํางานของเครน
และการเคลอืนททีวัๆ ไปหลายๆ ลกัษณะ ใหด้ทูตํีาราเรยีน (รปูภาพ 1-12: หนา้ 40)

4.9 อปุกรณส์ลงิ

คําวา่ “อปุกรณส์ลงิ” หมายถงึเครอืงมอืตา่งๆ ทนํีามาใชย้ดึนําหนักบรรทกุเขา้กบัอปุกรณเ์สรมิชกัรอกของเครนหรอือปุกรณช์กั
รอกอนืๆ ใหแ้น่น ด ูบทท ี3: วธิเีลอืกและใชอ้ปุกรณส์ลงิ
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4.10 ยกออก

คํานหีมายถงึการเคลอืนทเีพอืยกนําหนักบรรทกุขนึจากพนืดนิ พนือาคาร และ/หรอืบล็อกหมอนรองเพยีงเล็กนอ้ย สําหรับงาน
แขวนดว้ยสลงินัน คํานหีมายถงึการคอ่ยๆ ยกนําหนักบรรทกุขนึ และหยดุทนัทเีมอืยกนําหนักบรรทกุขนึแลว้ และยนืยนัวา่นํา
หนักบรรทกุมนัคงด ีและอปุกรณส์ลงิมคีวามปลอดภยั

การยก

ยกนําหนักบรรทกุเล็กนอ้ย

รปูภาพ 1-7 ยกออก

4.11 การลดระดบัลงพนื

คํานหีมายถงึการเคลอืนทเีพอืลดนําหนักบรรทกุลงมายงัตําแหน่งทตีอ้งการ สําหรับการขงึสลงิ ใหต้รวจสอบสภาพของพนืที
ทจีะวางนําหนักบรรทกุ และจัดตําแหน่งบล็อกหมอนรองเพอืทําใหนํ้าหนักบรรทกุมนัคงและมเีสถยีรภาพ คอ่ยๆ หยอ่นนําหนัก
บรรทกุลง และหยดุทนัททีนํีาหนักบรรทกุแตะพนื เมอืตรวจสอบแลว้วา่นําหนักบรรทกุทรงตวัไดด้ ีใหล้ดนําหนักบรรทกุลง
ทงัหมด และนําอปุกรณส์ลงิออก

การลดลง

หยดุทนัททีนํีาหนักบรรทกุ
แตะพนื

รปูภาพ 1-8 การลดระดบัลงพนื
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บทท ี2  
ความรูเ้กยีวกบัไดนามกิทจีาํเป็นสาํหรบัการขงึ
สลงินําหนกับรรทกุของเครน

1 หวัขอ้ทเีกยีวขอ้งกบัแรง (หนา้ 35)

1.1 สามองคป์ระกอบของแรง แรงกริยิา และแรงปฏกิริยิา (หนา้ 35)

โปรดดทูตํีาราเรยีน

1.2 การรวมแรงยอ่ยและการแตกแรง (หนา้ 36)

เมอืดจูากรปูภาพ 2-1 a ขณะทคีนสองคนใชเ้ชอืกดงึตอไม ้ตอไมจ้ะถกูดงึไปตามทศิทางของลกูศร ดงันัน เมอืแรงสองแรง
กระทําบนวตัถ ุแรงสองแรงนันสามารถแทนทดีว้ยแรงลพัธห์นงึแรง (แรงรวม) ทมีผีลแบบเดยีวกนั

รปูภาพ 2-1  การรวมแรงยอ่ย

รปูภาพ 2-1 b อธบิายวธิหีาแรงลพัธ ์กําหนดแรงลพัธ ์F1 และ F2 ทกีระทําบนจดุ O จากสองทศิทางทแีตกตา่งกนัไดด้ว้ยการ
วาดสเีหลยีมดา้นขนาน (OADB) โดยมสีองแรงนอียูบ่นดา้นสองดา้น เสน้แนวทะแยง R ในรปูภาพแทนขนาดและทศิทางของ
แรงลพัธท์จีะตอ้งระบ ุลกัษณะนเีรยีกวา่กฎสเีหลยีมดา้นขนาน
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“การแตกแรง” คอืกระบวนการเพอืแยกแรงทกีระทําตอ่วตัถอุอกเป็นสองแรงหรอืมากกวา่นัน ณ มมุของแตล่ะแรง แตล่ะสว่น
ทแีบง่แรงออกนันเรยีกวา่ “องคป์ระกอบ” หรอื “แรงองคป์ระกอบ” ของแรงตงัตน้ หากตอ้งการคน้หาองคป์ระกอบของแรง จะ
ตอ้งใชส้เีหลยีมดา้นขนานของแรงตามทปีรากฏใน “การรวมแรงยอ่ย” ในลําดบัยอ้นกลบัเพอืแบง่แรงออกเป็นสองแรงหรอื
มากกวา่นัน ณ มมุของอกีแรงหนงึ

ลองกลบัมาดรูปูชายคนหนงึทกํีาลงัลากเลอืนตามทแีสดงในรปูภาพ 2-2 a เพอืใชเ้ป็นตวัอยา่ง เนอืงจากเขาดงึเชอืกออกจาก
ตวัไปยงัมมุทพีนื เชน่ การดงึขนึ เลอืนจงึขยบัแนวนอน (ตามยาว) แตก่ข็ยบัในแนวดงิไปพรอ้มๆ กนัดว้ย ดงันัน เราจงึตอ้งหา
ขนาดจรงิๆ ของแรงทดีงึเลอืนในแนวนอน

แรง Fแรง F

O
O

รปูภาพ 2-2  การแตกแรง

เชน่ทเีห็นในรปูภาพ 2-2 b แรง F (OA) ถกูแบง่ออกเป็น F1 (OB) และ F2 (OC) โดยใชก้ฎสเีหลยีมดา้นขนานแบบยอ้นกลบั 
นคีอืการแตกของแรง และพบวา่แรงแนวนอนของเลอืนไดก้ลายเป็น F1 (OB)
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1.3 โมเมนตข์องแรง (หนา้ 38)

โมเมนตข์องแรงคอืการทํางานของแรงเพอืหมนุวตัถุ

หากจะหมนุน็อตดว้ยประแจรปูตวัซตีามทปีรากฏในรปูภาพ 2-3 คณุจะออกแรงนอ้ยลงหากคณุจับประแจใกล ้ๆ  กบัปลายสดุ
ของดา้มประแจ เมอืเทยีบกบัทคีณุจับประแจตรงกลางดา้ม ตวัอยา่งนแีสดงใหเ้ห็นวา่ การทํางานเพอืหมนุของแรงจะเชอืมโยง
ไมเ่ฉพาะกบัขนาดของแรง แตย่งัรวมถงึระยะหา่งระหวา่งศนูยก์ลางของแกนของการหมนุและเสน้ของการกระทําของแรง (เชน่ 
ความยาวจากแกนการหมนุ O ไปยงั F1 หรอื F) ระยะหา่งน ี(L1 หรอื L ในรปูภาพ 2-3) เรยีกวา่ “ความยาวแขน”

รปูภาพ 2-3  ขนาดของแรงและความยาวแขน

ในการยกนําหนักบรรทกุทหีนักดว้ยคนัโยกเชน่ทแีสดงในรปูภาพ 2-4 หากตําแหน่งทมีอืจับอยูใ่กลจ้ดุรับนําหนัก แรงทใีชจ้ะ
ตอ้งมากขนึตามลําดบั

จดุรับนําหนัก

รปูภาพ 2-4  โมเมนตข์องแรงเฉลยี

ปรมิาณทแีทนทดีว้ยผลติภณัฑท์มีขีนาดของแรง และความยาวแขน ในลกัษณะทสีมัพันธก์บัแกนของการหมนุทใีห ้หรอืจดุ
รับนําหนักทใีห ้ซงึปรมิาณนเีรยีกวา่ “โมเมนตข์องแรง” เมอืกําหนดขนาดของแรงทใีหเ้ป็น F และความยาวแขนทใีหเ้ป็น L 
โมเมนตข์องแรง M สามารถเขยีนไดเ้ป็น M = F x L โดยขนาดของแรง F จะมหีน่วยเป็น N (นวิตนั) และความยาวแขน L จะมี
หน่วยเป็น m (เมตร) ทําใหโ้มเมนตข์องแรง M สามารถแสดงเป็น N·m (นวิตนัเมตร)
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ลกัษณะนนํีามาใชก้บัการยกนําหนักบรรทกุดว้ยเครนแบบเสาตงัเชน่ทอีธบิายไวใ้นรปูภาพ 2-5 ความยาวแขนจากจดุรับนํา
หนัก O (หรอืแกนของการหมนุ) ณ ตําแหน่งของเสาตงั A และ B คอื L1 และ L2 ตามลําดบัในแผนภาพ ดงันัน จงึเขยีน
แตล่ะโมเมนต ์(M1 และ M2) ไดด้งัน:ี

M1 = 9.8 x m x L1, M2 = 9.8 x m x L2

เมอืเปรยีบเทยีบความยาวสองคา่น ีคณุจะพบวา่ L1 < L2 ดงันันโมเมนต ์M1 จงึเล็กกวา่โมเมนต ์M2 ซงึหมายความวา่ หากนํา
หนักบรรทกุอยูใ่กลก้บัปลายของเสาตงั โมเมนตท์ทํีางานจนเป็นเหตใุหเ้ครนลม้ลงมากย็งิมมีากขนึ

O

รปูภาพ 2-5  โมเมนตท์ทํีางานบนเครนแบบเสาตงั

เมอืแรงกระทําในทศิทางเดยีวกนั แรงจะรวมเขา้ดว้ยกนัเพอืใหโ้มเมนตท์ใีหญข่นึ เมอืแรงกระทําในทศิทางตรงกนัขา้มกนั 
แรงสามารถยกเลกิอกีแรงหนงึได ้หากตอ้งการคน้หาผลรวมหรอืสมดลุของโมเมนตส์องโมเมนตห์รอืมากกวา่นัน คณุจะตอ้ง
พจิารณาถงึทศิทางการหมนุของแตล่ะโมเมนต์
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1.4 สมดลุของแรง (หนา้ 40)

สมดลุของแรงคูข่นาน

รปูภาพ 2-6 แสดงภาพคนงานกําลงัแบกนําหนักบรรทกุคูห่นงึทปีลายเสา เพอืแบกนําหนักบรรทกุใหส้มดลุบนบา่ ตอ้งถอืเสา
ตรงกลางหากนําหนักบรรทกุทงัสองอยา่งมนํีาหนักเทา่กนั แตห่ากนําหนักไมเ่ทา่กนั ใหแ้บกเสาในจดุทใีกลก้บันําหนักบรรทกุ
ทหีนักกวา่ เนอืงจากความจําเป็นตอ้งสรา้งสมดลุใหก้บัโมเมนตข์องแรง

ศนูยก์ลางของการหมนุ

รปูภาพ 2-6  สมดลุของแรงคูข่นาน

ในแผนภาพน ีเราลองศกึษาโมเมนตข์องแรงโดยบา่ของคนงานคอืแกนของการหมนุ ขณะทนํีาหนักของนําหนักบรรทกุสอง
ชนิทใีหเ้ป็น m1 และ m2 และจดุทรีองรับนําหนักบรรทกุบนเสา (ระยะหา่งแนวนอนระหวา่งนําหนักบรรทกุและไหล)่ คอื L1 
และ L2 

โมเมนตต์ามเข็มคอื: M1 = 9.8 x m1 x L1

โมเมนตท์วนเข็มคอื: M2 = 9.8 x m2 x L2

โมเมนตท์อียูร่อบๆ แกนของการหมนุจะมสีมดลุ (M1 = M2) ตามภาพดา้นลา่ง:

9.8 x m1 x L1 = 9.8 x m2 x L2 (1)

m1 x L1 = m2 x L2 (2)
m1 x L1 = m2 x (L - L1) (3)

m1 x L1 = m2 x L - m2 x L1 (4)

m1 x L1 + m2 x L1 = m2 x L (5)

L1 x (m1 + m2) = m2 x L (6)
(โปรดทราบวา่ L = L1 + L2)

ดงันันไหลข่องคนงานกเ็ปรยีบเสมอืนแกนของการหมนุทรีองรับนําหนักของนําหนักบรรทกุ (m1 + m2)

เราสามารถเขยีนสตูร (6) ใหมไ่ดด้งัน:ี

L1 = m2  x Lm1 + m2

นําหนักบรรทกุจะมสีมดลุไดห้ากแบกเสาในจดุทกํีาหนดไวด้ว้ยการแบง่เสาออกเป็นสดัสว่นยอ้นกลบักบันําหนักของนําหนัก
บรรทกุ m1 และ m2
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2 นําหนกัและจดุศนูยถ์ว่ง (หนา้ 43)

2.1 นําหนกั (หนา้ 43)

นําหนักของวตัถทุทํีาจากวสัดหุลายๆ อยา่งอาจแตกตา่งกนัแมจ้ะมปีรมิาตรทเีทา่กนัพอด ีตวัอยา่งเชน่ อลมูเินยีมหนักกวา่ไม ้
และเหล็กเบากวา่ตะกวั

ตาราง 2-1 แสดงนําหนักโดยประมาณทมีหีน่วยเป็นตนั (t) ของวสัดปุระเภทตา่งๆ ตอ่ลกูบาศกเ์มตร (m3) เมอืดจูากตาราง 
คณุจะหานําหนักของตวัวสัดเุฉพาะไดห้ากทราบปรมิาตรของวสัดนัุน (หน่วยเป็นลกูบาศกเ์มตร) สตูรสําหรับความหนาแน่นคอื 
d = m/V โดยท ีd คอืความหนาแน่น, m คอืมวล และ V คอืปรมิาตร

เราจะหานําหนักของนําหนักบรรทกุทจีะยกขนึ (m มหีน่วยเป็นตนั) ไดด้ว้ยการคณูปรมิาตรของนําหนักบรรทกุ (V มหีน่วยเป็น
ลกูบาศกเ์มตร) กบัคา่ทเีป็นตวัเลขในตารางทแีสดงนําหนักของวสัดตุอ่ลกูบาศกเ์มตร (d มหีน่วยเป็นตนั) M = d x V

ตาราง 2-1  นําหนักของสว่นวสัดตุอ่พนืทหีนงึลกูบาศกเ์มตร

วสัดุ W t/m3 (t) วสัดุ W t/m3 (t)
ตะกวั 11.4 ทราย 1.9
ทองแดง 8.9 มะนาวผง 1.0
เหล็กกลา้ 7.8 ถา่นหนิ 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
พนืดนิ 2.0 สนไซเพรส 0.4
กรวด/ทราย 1.9 พอโลเนยี 0.3

หมายเหต:ุ
(1)  นําหนักของไมท้อีงิกบัสภาพทอีบแหง้ในบรรยากาศ
(2)  นําหนักของดนิ ทราย ถา่นหนิ และถา่นโคก้มคีวามหนาแน่นเป็นพเิศษ (ความหนาแน่นเป็นพเิศษคอืคณุสมบตัขิองมวลของวสัดทุมีี

อนุภาค)
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ดสูมการงา่ยๆ ทใีชคํ้านวณปรมิาตรไดจ้าก ตาราง 2-2

ตาราง 2-2  สมการงา่ยๆ สําหรับการคํานวณปรมิาตร

รปูทรงของวตัถุ สมการ
รปูทรง ภาพประกอบ

สเีหลยีมดา้นขนาน

ยาว x กวา้ง x สงู (ย x ก x ส)

กระบอกสบูทรงกลม, ทบึ

(D)2 x H x 0.8

กระบอกสบูทรงกลม, กลวง

D x ความหนาของผนัง x H x 3.1

ทรงกลม

(D)3 x 0.53

กรวยทรงกลม

(D)2 x H x 0.3
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[แบบฝึกหดั]

คํานวณนําหนักของเหล็กแผน่ (ความหนา: 0.05 m, ความกวา้ง: 1.5 m, ความยาว: 3.0 m)

[คําตอบ]

ปรมิาตรของเหล็กแผน่: V = 0.05 x 1.5 x 3.0 = 0.225 m3

จาก ตาราง 2-1 นําหนักของเหล็กแผน่ตอ่ลกูบาศกเ์มตรคอื 7.8 

ดงันัน นําหนัก m = 7.8 x 0.225 = 1.755 (t)

2.2 ความถว่งจาํเพาะ (หนา้ 44)

ความถว่งจําเพาะของตวัวสัดคุอือตัราสว่นของนําหนักของวสัดกุบันําหนักของปรมิาตรทเีทา่กนัของนําบรสิทุธทิอีณุหภมู ิ4°C 
ซงึสามารถเขยีนในทางคณติศาสตรไ์ดด้งัน:ี

ความถว่งจําเพาะ = นําหนักของตวัวสัด ุ/ นําหนักของปรมิาตรทเีทา่กนัของนําบรสิทุธทิอีณุหภมู ิ4°C

2.3 จดุศนูยถ์ว่ง (หนา้ 45)

จดุการกระทําของแรงลพัธเ์รยีกวา่ “จดุศนูยถ์ว่ง” (COG) ซงึจะอยู ่ณ ตําแหน่งทตีายตวัสําหรับตวัวสัดบุางประเภท กลา่วอกี
นัยหนงึคอื ตําแหน่งของ COG ของตวัวสัดใุดๆ เหลา่นจีะไมเ่ปลยีนแปลงไมว่า่จะวางรปูทรงวสัดนัุนทไีหนและในลกัษณะใด 
นอกจากนัน สงิทสํีาคญัคอื COG ไมจํ่าเป็นตอ้งอยูภ่ายในรปูทรง (ดรูปูภาพ 2-7)

COG อยูด่า้นในของตวัโครงสรา้ง COG อยูด่า้นนอกของตวั
โครงสรา้ง

เครอืงหมายจดุหมายถงึตําแหน่งของ COG

รปูภาพ 2-7  ตําแหน่งของ COG
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วธิหีา COG

COG ของรปูทรงวสัดหุนงึดจูากไดป้รากฏการณเ์มอืแขวนรปูทรงใดๆ ดว้ยสตรงิ เสน้การกระทําของแรงทพีาดผา่น COG จะ
กลายเป็นเสน้ตงัฉาก ซงึจะทําใหตํ้าแหน่งของ COG อยูใ่ตตํ้าแหน่งของรปูทรงทนัททีถีกูแขวนลอยไว ้กลา่วใหเ้ฉพาะเจาะจง
คอื คณุสามารถระบ ุCOG ไดด้ว้ยการแขวนรปูทรงททํีาจากวสัดหุนงึไวท้จีดุทแีตกตา่งกนัสองจดุ และคน้หาจดุทเีสน้การ
กระทําของแรงรองรับตวัรปูทรงในสองตวัอยา่งทตีดัผา่นกนั (รปูภาพ 2-19: หนา้ 46)

2.4 ภาวะทรงตวั (หนา้ 47)

รปูทรงวสัดถุอืวา่ทรงตวัไดห้ากกลบัไปยงัตําแหน่งเดมิไดเ้มอืปลอ่ยหลงัจากใชม้อืเอยีงรปูทรงทอียูก่ลบัทนัีนเล็กนอ้ย ในทาง
กลบักนั หากรปูทรงวสัดเุทไปขา้งใดขา้งหนงึ แสดงวา่รปูทรงทรงตวัไดไ้มด่ี

ตวัอยา่งเชน่ หากวตัถทุตีงัอยูบ่นพนืผวิไดร้ะดบัเอยีงเหมอืนกบัในรปูภาพ 2-8 (a) กอ่นปลอ่ย วตัถนัุนจะกลบัไปยงัตําแหน่ง
ดงัเดมิ เนอืงจากแรงโนม้ถว่งทกีระทําบน COG ดงันัน G จะกอ่ใหเ้กดิโมเมนตข์องแรงซงึจะกระทําทดีา้นขวาของวตัถทุเีอยีง 
โดยใชศ้นูยก์ลางการหมนุ O เป็นจดุรับนําหนัก อยา่งไรกต็าม หากวตัถเุอยีงมากจนเสน้ตงัฉากพาดผา่น COG มายงัดา้นนอก
ของฐานตามทปีรากฏในรปูภาพ 2-8 (b) วตัถนัุนจะเทลงดา้นขา้งแทนการกลบัคนืสูตํ่าแหน่งเดมิ

ดงันัน แผนภาพ (a) แสดงถงึการทรงตวัทดี ีและ (b) คอืไมส่ามารถทรงตวัได ้

(a) ทรงตวัได ้ (b) ทรงตวัไมไ่ด ้

รปูภาพ 2-8  การทรงตวัของรปูทรงวสัดุ
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สงิทคีวรพจิารณาเมอืวางวตัถใุนสภาวะททีรงตวัไดด้คีอืวางวสัดนัุนไวบ้นฐานทกีวา้งกวา่และม ีCOG ตํากวา่

ความสามารถในการทรงตวัของวตัถขุนึอยูก่บั
ลกัษณะการวางวตัถนัุน

รปูภาพ 2-9 การทรงตวัของรปูทรงวสัดเุมอืวางในแบบอนื

3 การเคลอืนท ี(หนา้ 48)

3.1 อตัราเร็วและความเร็ว (หนา้ 49)

อตัราเร็วคอืปรมิาณทแีสดงวา่วตัถเุคลอืนทไีดเ้ร็วมากนอ้ยเพยีงใด ซงึจะแทนทดีว้ยระยะทางทวีตัถเุคลอืนทแีละแสดงความ
ยาวของหน่วยเวลา

หากวตัถเุคลอืนทเีหมอืนๆ กนัในระยะ 50 เมตรใน 10 วนิาท ีอตัราเร็วของวตัถคุอื 5 m/s อตัราเร็วของวตัถทุเีคลอืนทเีหมอืน
กนัแสดงเป็นผลลพัธท์ไีดจ้ากการหารระยะทางทวีตัถเุคลอืนทใีนชว่งเวลาหนงึทแีทจ้รงิดว้ยจํานวนหน่วยความยาวของเวลาที
ตอ้งการ ซงึเขยีนไดด้งัน:ี

ความเร็ว (v) = ระยะทาง (L)
เวลา (t)

หน่วยอตัราเร็วทใีชก้นัทวัไปประกอบดว้ยเมตรตอ่วนิาท ี(m/s), เมตรตอ่นาท ี(m/min) และกโิลเมตรตอ่ชวัโมง (km/h)

ในการพจิารณาเรอืงการเคลอืนทขีองวตัถ ุการดแูคเ่รอืงของอตัราเร็วเพยีงอยา่งเดยีวคงไมเ่พยีงพอ เราจะตอ้งคน้หาทศิทาง
การเคลอืนทดีว้ย และคําวา่ “ความเร็ว” จงึมกันํามาใชบ้อ่ยๆ ในความหมายของปรมิาณทแีสดงทงัทศิทางและความเร็วในการ
เคลอืนที
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3.2 ความเฉอืย (หนา้ 50)

รปูทรงวสัดจุะคงสภาพเดมิหากอยูก่บัท ีแตถ่า้มกีารเคลอืนท ีรปูทรงวสัดกุจ็ะเคลอืนทใีนทศิทางเดยีวกนัไปเรอืยๆ เวน้แตจ่ะถกู
กระทําจากแรงภายนอกบางแรง แนวโนม้เชน่นเีรยีกวา่ “ความเฉือย” 

รปูภาพ 2-10 ความเฉือย

3.3 แรงสูศ่นูยก์ลางและแรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง (หนา้ 51)

ในรปูภาพ 2-11 เมอืคนถอืลกูตุม้เรมิเหวยีงลกูตุม้เป็นวงกลมอยา่งรวดเร็ว มอืของเขาจะถกูดงึเขา้ไปหาลกูตุม้ สงินเีรยีกวา่
แรงภายใน (ซงึในกรณีน ีแรงทดีงึเขา้สูภ่ายในทอียูบ่นลกูตุม้ผา่นทางเสน้ลวด) เพอืทําใหว้ตัถหุมนุไปเรอืยๆ ซงึเราเรยีกวา่ 
“แรงสูศ่นูยก์ลาง” 

แรงสูศ่นูยก์ลางและแรงเหวยีงหนศีนูยก์ลางมขีนาดเทา่กนัแตอ่ยูต่รงกนัขา้มกนั

แรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง แรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง
แรงสูศ่นูยก์ลาง

แรงสูศ่นูยก์ลาง

ทศิทางของเสน้สมัผัสวงกลม
ทศิทางของเสน้สมัผัสวงกลม

ศนูยก์ลาง

รปูภาพ 2-11  แรงสูศ่นูยก์ลางและแรงเหวยีงหนศีนูยก์ลาง
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จากรปูภาพ 2-12 หากหมนุนําหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้เร็วขนึ แรงเหวยีงหนศีนูยก์ลางจะยงิรนุแรงขนึ ทําใหนํ้าหนักบรรทกุ
เคลอืนทอีอกไปมากขนึ เมอืเทยีบกบัสถานการณท์นํีาหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้อยูก่บัท ีสภาพนจีะเพมิโมเมนตข์องแรงที
ทํางานและทําใหเ้ครนแบบเสาตงัลม่ได ้

รัศมกีารทํางานกอ่นการแกวง่

รัศมกีารทํางานในระหวา่งการแกวง่

รปูภาพ 2-12  การเหวยีงออกดา้นนอกของนําหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้และรัศมกีารทํางานทเีปลยีนไปเนอืงจากแรงเหวยีงหนี
ศนูยก์ลาง
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4 บล็อกรอก (หนา้ 53)

บล็อกรอกนํามาใชเ้พอืชว่ยเครนยกนําหนักบรรทกุขนาดหนัก บล็อกรอกสามารถเปลยีนแปลงทศิทางของแรง และลดปรมิาณ
แรงทจํีาเป็นตอ้งใชเ้พอืยกนําหนักบรรทกุ ซงึทําใหย้กวตัถทุหีนักมากไดง้า่ยขนึ รอกแบง่ออกเป็นหลายประเภทดงัตอ่ไปน:ี

4.1 รอกแบบสเตชนันาร ี(หนา้ 53)

รอกประเภทนจีะยดึอยูใ่นตําแหน่งเฉพาะตามทปีรากฏในรปูภาพ 2-13 สงิทคีณุตอ้งทําเพอืยกนําหนักบรรทกุดว้ยรอกแบบส
เตชนันารคีอืดงึปลายอกีดา้นหนงึของเชอืกลง หรอืพดูอกีอยา่งหนงึคอื อปุกรณน์จีะเปลยีนแคท่ศิทางของแรงทป้ีอนเขา้ไป 
สว่นขนาดของแรงไมเ่ปลยีนแปลง เชน่ หากจะยกนําหนักบรรทกุขนึ 1 เมตร คณุตอ้งดงึเชอืกลงไป 1 เมตร

ดงึ 1 ม.

จะยกขนึ 1 ม.

รปูภาพ 2-13  รอกแบบสเตชนันารี
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4.2 รอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีด ้(หนา้ 54)

นคีอืรอกแบบเดยีวกบัทใีชก้บับล็อกตะขอของเครน จากทเีห็นในรปูภาพ 2-14 รอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดจ้ะทํางานไดด้ว้ย
การขยบัปลายเชอืกดา้นหนงึขนึและลง (A ในแผนภาพ) โดยเชอืกเสน้นตีอ้งวงิอยูบ่นลอ้หรอืลอ้ทมีปีลายเชอืกตรงึอยูอ่กีดา้น
หนงึ ตวัรอกเองจะเลอืนขนึหรอืลงพรอ้มๆ กบัแบกนําหนักบรรทกุไวต้ามการเคลอืนทแีนวดงิของปลายเชอืก A คณุสามารถใช ้
อปุกรณน์ยีกนําหนักบรรทกุไดโ้ดยออกแรงเทา่กบัครงึหนงึของนําหนัก (แรงดงึลงทไีดจ้ากมวล) ของนําหนักบรรทกุ (โดย
ตงัสมมตุฐิานวา่ รอกไมม่แีรงเสยีดทาน) แตเ่มอืดงึเชอืก 2 เมตร เป็นตน้ นําหนักบรรทกุจะขยบัขนึเพยีง 1 เมตร ซงึกค็อืครงึ
หนงึของความยาวของเชอืกทถีกูดงึ พดูอกีนัยหนงึกค็อื รอกใชแ้รงป้อนเขา้นอ้ยลงเพอืยกนําหนักของนําหนักบรรทกุทใีห ้
แตต่อ้งดงึเชอืกยาวมากกวา่เดมิมาก

ขณะเดยีวกนั ทศิทางของแรงป้อนเขา้ยงัคงไมเ่ปลยีนแปลงขณะทดีงึเชอืกขนึทกุครังทยีกนําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 2-14  รอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีด ้
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4.3 รอกพวง (หนา้ 55)

บล็อกรอกหลายๆ แบบททํีามาจากรอกแบบสเตชนันารแีละรอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดจ้ะยกนําหนักบรรทกุทหีนักมากขนึหรอื
ลงไดด้ว้ยแรงไมม่ากแตส่มัพันธก์นั การรวมรอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดส้ามตวัและรอกแบบสเตชนันารสีามตวัตามทเีห็นใน 
รปูภาพ 2-15 จะสามารถยกนําหนักบรรทกุโดยใชแ้รงเทา่กบัหนงึในหกของนําหนักของนําหนักบรรทกุเทา่นัน โดยมองขา้ม
เรอืงแรงเสยีดทานและมวลของรอก อยา่งไรกด็ ีรอกจะยกนําหนักบรรทกุไดเ้พยีงหนงึในหกของหนงึเมตรจากการดงึเชอืก
ยาวทกุๆ หนงึเมตร ซงึหมายความวา่ ความเร็วของการยกหรอืการลดนําหนักบรรทกุลงคอืหนงึในหกของความเร็วของแรงที
ป้อนเขา้

หากจํานวนของรอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดค้อื “n” ในนพิจนท์วัไป นพิจนท์จีะไดค้อื

F = 1  x Fw Vm = 1  x v L = 2 x n x Lm
2 x n 2 x n

F: แรงเพอืดงึเชอืก Vm: ความเร็วในการพัน L: ความยาวในการพัน
Fw: นําหนักของนําหนักบรรทกุ v: ความเร็วการยกของนําหนักบรรทกุ Lm: ระยะทางในการยกของนําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 2-15  รอกพวง

ภาพทแีสดงในรปูภาพ 2-16 คอืตวัอยา่งของรอกเดยีวชนดิเคลอืนทไีดส้ตีวัสําหรับเครน

รปูภาพ 2-16  รอกพวง
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5 นําหนกับรรทกุ แรงกดดนั ความแข็งแรงของวสัด ุ(หนา้ 56)

5.1 นําหนกับรรทกุ (หนา้ 56)

นําหนักบรรทกุคอืแรงทกีระทําบนวตัถจุากดา้นนอก (เชน่ แรงภายนอก) นําหนักบรรทกุสามารถจําแนกออกไดห้ลายแบบตาม
วธิทีแีรงกระทําบนวตัถทุเีกยีวขอ้ง

การจาํแนกประเภทตามทศิทางของแรง

แรงดงึ

แรงดงึจะดงึเชอืกดว้ยแรง F ททํีางานบนแกนตามแนวยาวของเชอืก ตวัอยา่งทพีบไดโ้ดยทวัไปคอื นําหนักบรรทกุทอียูบ่นลวด
สลงิทกํีาลงัยกสนิคา้

รปูภาพ 2-17 แรงดงึ

คา่แรงอดั

คา่แรงอดัทํางานในทศิทางทตีรงกนัขา้มกบัแรงดงึเชน่ทแีสดงไวใ้นรปูภาพ 2-18 เพอืบบีอดัเชอืกตามแนวยาวดว้ยแรง F คณุ
จะเห็นตวัอยา่งโดยทวัไปของคา่แรงอดัไดจ้ากแรงททํีางานบนขาคํายนัของเครนสนาม

รปูภาพ 2-18  คา่แรงอดั
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แรงเฉอืน

แรงเฉือนทํางานเหมอืนกบักรรไกรทตีดัวสัด ุเมอืเจอกบัแรง F เชน่ทแีสดงในภาพ รปูภาพ 2-19 โบลทห์วัเหลยีมอาจถกูตดั
ตามระนาบทขีนานกบัทศิทางของ F หากแรงนแีข็งแรงมาก การกระทําของแรงในลกัษณะนเีรยีกวา่ “แรงเฉือน”

รปูภาพ 2-19  แรงเฉือน

โมเมนตด์ดั

คานทยีนัปลายทงัสองดา้นอาจโคง้งอไดห้ากแรง F ทตีงัฉากกบัแกนตามยาวทํางานบนคานเหมอืนทแีสดงในรปูภาพ 2-20 
การกระทําของแรงในลกัษณะนเีรยีกวา่ “โมเมนตด์ดั” ตวัอยา่งของโมเมนตด์ดัดไูดจ้ากนําหนักของนําหนักบรรทกุหรอืรอกที
ทํางานบนคานของเครนเหนอืศรีษะ หรอืหอคอยหรอืเสาตงัของเครนแบบเสาตงั

รปูภาพ 2-20  โมเมนตด์ดั

แรงบดิ

เพลาอาจบดิไดห้ากปลายดา้นหนงึของเพลายดึอยูก่บัท ีและอกีดา้นหนงึเจอกบัแรง F ททํีางานในสองทศิทางทตีรงกนัขา้ม
กนับนเสน้รอบวงเชน่ทอีธบิายไวใ้นรปูภาพ 2-21 การทํางานของแรงในลกัษณะนเีรยีกวา่ “แรงบดิ” คณุจะพบตวัอยา่งของ
แรงลกัษณะนใีนจดุทเีพลาของเครอืงกวา้นถกูดงึและบดิดว้ยลวดสลงิ

รปูภาพ 2-21  แรงบดิ
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แรงผสม

องคป์ระกอบเชงิกลของเครนไดรั้บผลกระทบบอ่ยครังจากแรงหลายๆ แรงทอีธบิายไวก้อ่นหนา้นมีากกวา่จากการกระทําของ
แรงใดแรงหนงึ ตวัอยา่งเชน่ ลวดสลงิและตะขอตา่งขนึอยูก่บัทงัแรงดงึและโมเมนตต์ดั ขณะทเีพลาในชดุกําลงัโดยทวัไปจะ
เปลยีนแปลงตามโมเมนตต์ดัและแรงบดิ

การจาํแนกประเภทตามอตัราเร็วของนําหนกับรรทกุ (รปู 2-22)

นําหนกับรรทกุสถติ

นําหนักบรรทกุสถติหมายถงึนําหนักบรรทกุทมีขีนาดทไีมผั่นแปร และทศิทางของแรงเหมอืนกบันําหนักตายของโครงสรา้งเครน

นําหนกับรรทกุไดนามกิ

นําหนักบรรทกุไดนามกิ ซงึจะผันแปรตามขนาด จะอยูใ่นประเภทใดประเภทหนงึไดแ้ก ่ประเภทแรกคอืนําหนักบรรทกุซาํทจีะ
ผันแปรตอ่เนอืงไปตามกาลเวลา และอกีประเภทหนงึคอืนําหนักกระแทกทจีะปรับใชแ้รงกบัวตัถใุนทนัทใีนระยะเวลาทสีนัมาก

นําหนักบรรทกุซาํยงัสามารถแบง่ออกเป็นนําหนักบรรทกุทกีระทําครังเดยีว และนําหนักบรรทกุทกีระทําสองครัง โดยอยา่ง
แรกมกัทํางานในทศิทางเดยีวกนัแตค่วามเร็วและเวลาจะแตกตา่งกนัเหมอืนกบันําหนักบรรทกุทอียูบ่นองคป์ระกอบของเครน
เชน่เดยีวกนัลวดสลงิและลกูปืนรอก ขณะทอียา่งหลงัจะแตกตา่งตามเวลาทงัในสว่นของทศิทางและขนาด อยา่งเชน่นําหนัก
บรรทกุทอียูบ่นเพลาเกยีร์

เครอืงจักรหรอืโครงสรา้งอาจหกัไดภ้ายใตนํ้าหนักบรรทกุไดนามกิแบบใดแบบหนงึเหลา่นแีมข้นาดของนําหนักบรรทกุจะนอ้ย
กวา่นําหนักบรรทกุสถติมาก ปรากฏการณน์เีรยีกวา่ “การหกัเนอืงจากความลา้” ซงึเกดิขนึจากความลา้ของวสัด ุซงึคดิเป็น
เปอรเ์ซน็ตท์ชีดัเจนของความลา้ทเีกดิขนึจรงิ

นําหนักกระแทกมสีาเหตมุาจากการหกัอยา่งรนุแรงในระหวา่งการคลายลวดสลงิออก หรอืการยกนําหนักบรรทกุดว้ยความเร็ว
สงูสดุขณะทลีวดสลงิหลวม ในกรณีน ีมกีารใชนํ้าหนักบรรทกุมากกวา่นําหนักบรรทกุมากเนอืงจากนําหนักบรรทกุทยีกขนึแลว้

นําหนกับรรทกุไดนามกิ

นําหนกักระทาํซํา แรงกระแทก

นําหนกับรรทกุทกีระทาํครงั
เดยีว

นําหนกับรรทกุทกีระทาํสอง
ครงั

รปูภาพ 2-22 การจําแนกประเภทนําหนักบรรทกุไดนามกิ

การจาํแนกประเภทอนืๆ

นําหนักบรรทกุสามารถจําแนกประเภทตามสถานะของการกระจายตวัของนําหนักบรรทกุออกเป็นนําหนักบรรทกุกระทําเป็นจดุ
และนําหนักบรรทกุแผก่ระจาย โดยอยา่งแรกเนน้ทจีดุๆ เดยีวหรอืพนืทขีนาดเล็กมากขณะทอียา่งหลงัจะทํางานบนพนืทกีวา้ง
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5.2 แรงกดดนั (หนา้ 58)

วตัถใุดกต็ามเมอือยูภ่ายใตนํ้าหนักบรรทกุจะสรา้งแรงไวภ้ายใน (แรงภายใน) ทจีะทํางานเพอืตา้นทานและถว่งนําหนักบรรทกุ
ทนํีามาใช ้แรงภายในนเีรยีกวา่ “แรงกดดนั” ซงึความหนาแน่นจะแทนทดีว้ยขนาดของแรงตอ่หนงึพนืทหีน่วย รปูภาพ 2-23 
แสดงตวัอยา่งของแรงทสีรา้งขนึจากแรงตามทางยาวทกีระทําบนลวด

แรงกดดนั

รปูภาพ 2-23  แรงกดดนั

แรงกดดนัสามารถแบง่ออกเป็นความเคน้แรงดงึ ความเคน้อดัและความเคน้เฉือน โดยแรงอยา่งแรกเกดิขนึภายใตแ้รงดงึ แรงที
สองภายใตแ้รงอดั และแรงทสีามภายใตแ้รงเฉือน พนืทหีนา้ตดัขององคป์ระกอบเชงิโครงสรา้งภายใตนํ้าหนักบรรทกุทใีหเ้ป็น 
A (mm2) และแรงดงึทกีระทําบนองคป์ระกอบทใีหเ้ป็น F (N) kg ทําใหเ้ราสามารถเขยีนความเคน้แรงดงึไดด้งัน:ี

ความเคน้แรงดงึ =
แรงดงึทนํีามาใชก้บัองคป์ระกอบเชงิโครงสรา้ง (N)

=
F

(N/mm2)
พนืทหีนา้ตดัขององคป์ระกอบเชงิโครงสรา้ง (mm2) A
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6  ความแข็งแรงของลวดสลงิ โซแ่ละอปุกรณส์ลงิอนืๆ (หนา้ 60)

ลวดสลงิ โซห่รอือปุกรณส์ลงิอนืๆ อาจแข็งแรงไมเ่ทา่กนัตามวสัดทุใีช ้แมจ้ะมขีนาดและรปูทรงเหมอืนกนั วสัดเุหลา่นยีงั
ผันแปรตามแรงทกํีาลงัมากกวา่นําหนักของตวันําหนักบรรทกุทยีกเนอืงจากนําหนักดงักลา่วจะกระจําอยา่งรนุแรงบนวสัด ุทําให ้
วสัดลุา้จากการใชนํ้าหนักบรรทกุซาํไปซาํมา

เมอืพจิารณาจากปัจจัยเหลา่น ีเราจงึตอ้งดําเนนิมาตรการเพอืกําหนดมาตรฐานการอา้งองิทตํีากวา่นําหนักบรรทกุ ณ จดุที
อปุกรณส์ลงิทเีลอืก เชน่ ลวดสลงิหรอืโซ ่อาจหกัได ้กอ่นจัดหาวธิกีารเพอืหลกีเลยีงการใชอ้ปุกรณส์ลงิสงูกวา่นําหนักบรรทกุ
อา้งองิ และเพอืนําเสนอวธิกีารทมีปีระสทิธภิาพเพอืการเปรยีบเทยีบโดยตรงระหวา่งนําหนักบรรทกุอา้งองิกบันําหนักบรรทกุ
ทแีทจ้รงิทจีะอยูบ่นอปุกรณส์ลงิ เพอืใหย้กนําหนักบรรทกุไดอ้ยา่งปลอดภยัและราบรนื

6.1 คา่สดัสว่นความปลอดภยัและนําหนกับรรทกุปลอดภยัของลวดสลงิ โซ ่
(หนา้ 60)

แรงดงึขาด

แรงดงึขาดคอืแรงสงูสดุททํีาใหล้วดสลงิหนงึเสน้ขาด (หน่วย: kN)

คา่สดัสว่นความปลอดภยั

อตัราสว่นของแรงดงึขาดของลวดสลงิและโซต่อ่แรงสงูสดุทนํีามาใชก้บัลวดสลงิและโซนั่นเรยีกวา่ “คา่สดัสว่นความปลอดภยั”

คา่สดัสว่นความปลอดภยักําหนดไดจ้ากการพจิารณาประเภท รปูทรง วสัดแุละการใชว้ธิกีารใชอ้ปุกรณส์ลงิ ดขูอ้มลูคา่สดัสว่น
ความปลอดภยัสําหรับอปุกรณส์ลงิไดจ้ากรายละเอยีดทปีรากฏในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสําหรับเครน

● ลวดสลงิ: 6 เสน้หรอืมากกวา่

● โซ:่ 5 เสน้หรอืมากกวา่ หรอื 4 เสน้หรอืมากกวา่เมอืตรงตามเงอืนไขทกํีาหนด

● ตะขอ สเกน็: 5 อนัหรอืมากกวา่

นําหนกับรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน (หรอืนําหนักบรรทกุการทํางานมาตรฐาน) คอืนําหนักบรรทกุสงูสดุทสีามารถยกในแนวดงิได ้
เมอืใชล้วดสลงิเสน้เดยีว โดยพจิารณาคา่สดัสว่นความปลอดภยัน ีคา่ดงักลา่วสามารถคํานวณไดโ้ดยใชส้มการตอ่ไปนี

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน (t) = แรงดงึขาด (kN) / 9.8 x คา่สดัสว่นความปลอดภยั
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นําหนกับรรทกุปลอดภยั

นําหนักบรรทกุปลอดภยั (หรอืนําหนักบรรทกุการทํางาน) คอืนําหนักบรรทกุสงูสดุ (t) ทสีามารถยกไดใ้นแนวดงิดว้ยลวดสลงิ
หรอืโซ ่โดยดจูากจํานวนของลวดสลงิและมมุของสลงิ อปุกรณส์ลงิบางชนดิแสดงนําหนักบรรทกุปลอดภยัในรปูของนําหนัก
บรรทกุทกํีาหนดหรอืนําหนักบรรทกุการทํางาน

จาํนวนของลวดสลงิและมมุของสลงิ

จํานวนของลวดสลงิจะแสดงเป็นวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสองเสน้และจดุสองจดุ วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสองเสน้และจดุสอง
จดุ วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสามเสน้และจดุสามจดุ วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสเีสน้และจดุสจีดุ หรอืในแบบทคีลา้ยกนัน ีโดยดู
จากจํานวนของจดุทใีชส้ลงิบนนําหนักบรรทกุ ดมูมุของสลงิ (มมุระหวา่งลวดสลงิทยีดึเขา้กบัตะขอ) ไดจ้ากรปูภาพ 2-24

วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วด
สองเสน้และจดุสองจดุ

วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วด
สามเสน้และจดุสามจดุ

วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสี
เสน้และจดุสจีดุ

ทะแยงมมุ

รปูภาพ 2-24  จํานวนของลวดสลงิและมมุของสลงิ (a = มมุของสลงิ)



33 (th)

เมอืใชล้วดสลงิสองเสน้ยกนําหนักบรรทกุเหมอืนทปีรากฏในรปูภาพ 2-25 แรงทรีองรับนําหนัก m ของนําหนักบรรทกุคอืแรง
ลพัธ ์(F) ของแรงดงึ (F1, F2) ซงึแตล่ะแรงมากกวา่คา่ของ F/2 สําหรับแรงของนําหนักทกํีาหนด แรงดงึ F1 และ F2 จะเพมิ
ขนึเมอืมมุของสลงิเพมิขนึ

นอกจากนัน องคป์ระกอบแนวนอน P ของแรงดงึ F1 และ F2 ยงัจะเพมิขนึพรอ้มๆ กบัมมุของสลงิ องคป์ระกอบแนวนอน P นจีะ
ทําหนา้ทเีป็นแรงอดับนนําหนักบรรทกุ และดงึลวดสลงิเขา้มาดา้นใน จงึตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเมอืสลงิมมีมุทกีวา้ง

นําหนักของนําหนักบรรทกุ (t)
9.8 x m (kN)
แรงดงึของลวดสลงิ (kN)

แรงลพัธ ์(kN)
F = Fw
แรงทดีงึลวดสลงิเขา้หาตวั (kN)

ลวดสลงิ
มมุของสลงิ

รปูภาพ 2-25  แรงดงึของลวดสลงิ
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คา่สดัสว่นแรงดงึ

คา่สดัสว่นแรงดงึคอืคา่ทจีะคํานวณแรง (แรงดงึ) ทใีชก้บัลวดสลงิเสน้เดยีวสําหรับแตล่ะมมุของสลงิ แรง (แรงดงึ) บนลวด
สลงิเสน้เดยีวคํานวณไดด้ว้ยการคน้หาคา่สดัสว่นแรงดงึและจํานวนของลวดสลงิแมจํ้านวนของลวดสลงิจะเปลยีนแปลง ในสว่น
ความสมัพันธร์ะหวา่งมมุของสลงิของลวดสลงิและแรงดงึ ใหด้ทูตํีาราเรยีน (ตาราง 2-4: หนา้ 63)

รปูภาพ 2-26 แสดงความสมัพันธร์ะหวา่งมมุของสลงิและแรงดงึของลวดสลงิ ซงึแสดงใหเ้ห็นวา่ขณะทมีมุของสลงิเพมิขนึ เรา
จําเป็นตอ้งใชล้วดสลงิทหีนาขนึแมนํ้าหนักของนําหนักบรรทกุยงัไมเ่ปลยีนแปลงเนอืงจากแรงดงึทใีชก้บัลวดสลงิเพมิขนึ

รปูภาพ 2-26  ความสมัพันธร์ะหวา่งมมุของสลงิและแรงดงึ

คา่สดัสว่นฐานนยิม

อตัราสว่นของนําหนักบรรทกุปลอดภยัของลวดสลงิตอ่นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานเมอืมจํีานวนลวดสลงิและมมุของสลงิ
ทแีน่นอนรวมเรยีกวา่ “คา่สดัสว่นฐานนยิม” (ดตูาราง 2-5: หนา้ 61)

คา่นแีตกตา่งไปตามมมุทแีทจ้รงิของสลงิ แตเ่ราแบง่มมุของสลงิออกเป็นชว่งทแีน่นอน และจะมกีารแสดงคา่ทแีน่นอนในแตล่ะ
ชว่งเพอืการใชง้านไดจ้รงิ
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6.2 การคาํนวณเพอืเลอืกลวดสลงิ (หนา้ 64)

หากจะคํานวณนําหนักบรรทกุปลอดภยัเพอืเลอืกลวดสลงิ ใหใ้ชท้งัคา่สดัสว่นแรงดงึและคา่สดัสว่นฐานนยิม

การคาํนวณดว้ยคา่สดัสว่นแรงดงึ

คํานวณนําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานทจํีาเป็นสําหรับลวดสลงิเสน้เดยีวไดด้ว้ยสมการตอ่ไปนี

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานทจํีาเป็นสําหรับลวดสลงิเสน้เดยีว = (นําหนักของนําหนักบรรทกุ / จํานวนของลวดสลงิ ) x 
คา่สดัสว่นแรงดงึ

มมุของสลงิ: 40 °
นําหนัก: 8 t

รปูภาพ 2-27 การขงึสลงิแบบหมนุครังเดยีวพรอ้มกบัลวดสองเสน้และจดุสจีดุ

การคาํนวณดว้ยคา่สดัสว่นฐานนยิม

คํานวณนําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานทจํีาเป็นสําหรับลวดสลงิเสน้เดยีวไดด้ว้ยสมการตอ่ไปนี

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน = นําหนักของนําหนักบรรทกุ / คา่สดัสว่นฐานนยิม
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บทท ี3 
วธิเีลอืกและใชอ้ปุกรณส์ลงิ
ลวดสลงิ โซ ่สายเข็มขดัสลงิ ตะขอและสเกน็คอือปุกรณท์นํีามาใชเ้ป็นอปุกรณส์ลงิเมอืตอ้งใชก้ารขงึสลงิรว่มกบัเครน โดย
จะใชอ้ปุกรณใ์ดนันใหพ้จิารณาจากนําหนักและรปูทรงของนําหนักบรรทกุเป็นสําคญั ดขูอ้มลูคา่สดัสว่นความปลอดภยัสําหรับ
อปุกรณส์ลงิเหลา่นไีดจ้ากรายละเอยีดทปีรากฏในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสําหรับเครน (มาตราท ี213 และ 
214)

● ลวดสลงิ: 6 หรอืมากกวา่

● โซสํ่าหรับลวดสลงิ: 5 เสน้หรอืมากกวา่ หรอื 4 เสน้หรอืมากกวา่เมอืตรงตามเงอืนไขทกํีาหนด

● ตะขอ สเกน็: 5 อนัหรอืมากกวา่

แคลม้ป์ยดึและแฮคเกอรนํ์ามาใชไ้ดด้ว้ย สว่นการใชเ้ชอืกไฟเบอร ์เชน่ สายเข็มขดัสลงิและสลงิกลมเรมิแพรห่ลายมากขนึ แม ้
กฎระเบยีบเหลา่นไีมไ่ดก้ลา่วถงึคา่สดัสว่นความปลอดภยัของอปุกรณเ์หลา่น ีแตม่าตรฐานของสมาคมเครนแหง่ญปีุ่ นไดร้ะบถุงึ
คา่สดัสว่นความปลอดภยัไวด้งันี

● แคลม้ป์ยดึและแฮคเกอร:์ 5 หรอืมากกวา่

● สายเข็มขดัสลงิ สลงิกลม: 6 หรอืมากกวา่

1 ลวดสลงิ (หนา้ 67)

1.1 ภาพรวมของลวดสลงิ (หนา้ 67)

รปูแบบเกลยีวลวดสลงิ

ลวดสลงิผลติขนึไดด้ว้ยการบดิเกลยีวลวดหลายๆ เกลยีวเขา้ดว้ยกนั โดยเกลยีวลวดแตล่ะเกลยีวไดม้าจากการบดิลวดนับสบิ
เสน้ทไีดม้าจากเหล็กคารบ์อนชนัดเีขา้ดว้ยกนั

แกน

ลวด
เกลยีว

รปูภาพ 3-1  รปูแบบเกลยีวลวดสลงิ
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วสัดตุรงกลางลวดสลงิเรยีกวา่ “แกน” ททํีาหนา้ทรัีกษารปูทรงของลวดสลงิ ใหค้วามยดืหยุน่ และดดูซบัแรงกระแทกและแรง
สนัสะเทอืนเพอืป้องกนัการหกัของลวดสลงิ แกนทําจากเสน้ใยผา้หรอืลวด และในการขงึสลงิ ลวดสลงิทนียิมใชก้นัอยา่งกวา้ง
ขวางคอืลวดสลงิทปีระกอบดว้ยเกลยีวลวด 6 เกลยีว (ดตูาราง 3-1: หนา้ 68)

ลวดสลงิทเีตมิดว้ยลวด (ลวดเตมิ) ภายในเกลยีวเรยีกวา่ “ชนดิเตมิ”

สงิทใีชร้ะบถุงึรปูแบบลวดสลงิคอืรหสัเชงิโครงสรา้ง (จํานวนของเกลยีว x จํานวนของลวดทอียูภ่ายในเกลยีวแตล่ะเกลยีว) 
เชน่ 6 x 24 หรอื 6 x 37

ลวดสลงิแบบตา่งๆ มขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางทกํีาหนด โดยลวดสลงิทมีจํีานวนเสน้ลวดขนาดเล็กลงจํานวนมากขนึมกัมคีวาม
ยดืหยุน่เพมิขนึ สว่นลวดสลงิทผีลติขนึโดยแกนตรงกลางของเกลยีวแตล่ะเกลยีวยงัคงมคีวามยดืหยุน่มากกวา่และใชไ้ดง้า่ย
กวา่ดว้ย

ประเภทของเกลยีว

รปูภาพ 3-2 แสดงประเภทของเกลยีวทใีชใ้นลวดสลงิ “เกลยีวปกต”ิ คอืลวดสลงิทกีารบดิของลวดสลงิและของเกลยีวจะอยู่
ในทศิทางตรงกนัขา้มกนั ขณะท ี“เกลยีวทศิทางเดยีวกนั” คอืลวดสลงิทกีารบดิของลวดสลงิและของเกลยีวจะไปในทศิทาง
เดยีวกนั เกลยีวเหลา่นแีตล่ะเกลยีวยงัแบง่ออกเป็นเกลยีวขวามอืและเกลยีวซา้ยมอื (Z และ S) เมอืเทยีบกบัเกลยีวทศิทาง
เดยีวกนั พบวา่ลวดสลงิทมีเีกลยีวปกตจิะเสอืมสภาพเร็วกวา่ แตใ่ชไ้ดง้า่ยกวา่ เนอืงจากลวดสลงินจีะคายตวัหรอืเป็นปมไดน้อ้ย
กวา่ แตสํ่าหรับการขงึสลงินัน ลวดสลงิทนียิมใชก้นัอยา่งแพรห่ลายคอืลวดสลงิเกลยีวปกต ิZ (ขวามอื)

เกลยีวทศิทางเดยีวกนั

เกลยีวปกตริปูตวั Z 
(ขวามอื)

เกลยีวปกตริปูตวั S 
(ซา้ยมอื)

เกลยีวปกติ

เกลยีวทศิทาง
เดยีวรปูตวั Z 
(ขวามอื)

เกลยีวทศิทาง
เดยีวรปูตวั S 
(ซา้ยมอื)

รปูภาพ 3-2  ประเภทของเกลยีว
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เสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิ

ดขูนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิไดจ้ากเสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงกลมทอียูร่อบพนืทหีนา้ตดัของวงกลมนัน หาขนาด
เสน้ผา่นศนูยก์ลางไดโ้ดยใชส้ไลดค์าลเิปอรห์รอืปากกาวดั วดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิในสามทศิทางบนพนืทหีนา้ตดัที
ให ้ตามทปีรากฏในรปูภาพ 3-3 กอ่นหาคา่เฉลยีจากผลลพัธท์วีดัได ้คา่ความคลาดเคลอืนเมอืเทยีบกบัเสน้ผา่นศนูยก์ลางที
กําหนดได ้ณ เวลาททํีาการผลติตอ้งอยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ +7 เปอรเ์ซน็ต ์(แตสํ่าหรับลวดสลงิทมีเีสน้ผา่นศนูยก์ลางนอ้ยกวา่ 10 
มม. คา่ความคลาดเคลอืนจะอยูท่ ี0 ถงึ +10 เปอรเ์ซน็ต)์

ผดิ ถกู

เสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง

รปูภาพ 3-3  วธิวีดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิ

1.2 นําหนกับรรทกุปลอดภยัสาํหรบัลวดสลงิ (หนา้ 70)

นําหนกับรรทกุปลอดภยั (“นําหนกับรรทกุการทาํงาน” ใน JISB8817)

นําหนักบรรทกุปลอดภยัคอื นําหนักบรรทกุสงูสดุ (t) ทสีามารถยกขนึไดโ้ดยดจูากจํานวนของลวดสลงิและมมุของสลงิ

นําหนักบรรทกุปลอดภยัคํานวณไดด้ว้ยการใชค้า่สดัสว่นแรงดงึและคา่สดัสว่นฐานนยิม และตารางนําหนักบรรทกุปลอดภยั

● การคํานวณดว้ยคา่สดัสว่นแรงดงึ
นําหนักบรรทกุปลอดภยั = นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน x (จํานวนของลวดสลงิ / คา่สดัสว่นแรงดงึ)

● การคํานวณดว้ยคา่สดัสว่นฐานนยิม
นําหนักบรรทกุปลอดภยั = นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน x คา่สดัสว่นฐานนยิม

● การคํานวณดว้ยตารางนําหนักบรรทกุปลอดภยั

หากใชต้ารางนําหนักบรรทกุปลอดภยัสําหรับอปุกรณส์ลงิได ้ใหค้น้หานําหนักบรรทกุปลอดภยัจากตาราง (ตาราง 3-7 (a) - 
(d): หนา้ 75 - หนา้ 78) ตวัอยา่งเชน่ นําหนักบรรทกุปลอดภยัสามารถคํานวณไดง้า่ยๆ โดยใชม้มุของสลงิและจํานวนของลวด
สลงิเมอืไดร้ะบปุระเภทของลวดสลงิไวแ้ลว้

สําหรับคําศพัทท์างเทคนคิทเีกยีวขอ้งกบันําหนักบรรทกุของลวดสลงิ โปรดด ูบทท ี2: ความแข็งแรงของลวดสลงิ โซแ่ละ
อปุกรณส์ลงิอนืๆ
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คา่สดัสว่นแรงดงึ

คา่สดัสว่นแรงดงึคอืคา่ทจีะคํานวณแรง (แรงดงึ) ทใีชก้บัลวดสลงิเสน้เดยีวสําหรับแตล่ะมมุของสลงิ

ตาราง 3-1 คา่สดัสว่นแรงดงึจากมมุของสลงิของลวดสลงิ

มมุของสลงิ คา่สดัสว่นแรงดงึ
0° 1.00
30° 1.04
60° 1.16
90° 1.41
120° 2.00

คา่สดัสว่นฐานนยิม

อตัราสว่นของนําหนักบรรทกุปลอดภยัของอปุกรณส์ลงิตอ่นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานเมอืมจํีานวนลวดสลงิและมมุของ
สลงิทแีน่นอนรวมเรยีกวา่ “คา่สดัสว่นฐานนยิม” (ดตูาราง 3-3, หนา้ 72)

แรงดงึขาดของลวดสลงิ

มกีารจัดเกรดความแข็งแรงของลวดสลงิเป็นเกรด G, เกรด A หรอืเกรดอนืตามแรงทใีชใ้นการดงึลวด (ตาราง 3-4: หนา้ 72)

สําหรับแรงดงึขาดของลวดสลงิ 6 x 24 และ 6 x 37 เกรด G และ A ทใีชก้นัอยา่งแพรห่ลายเมอืใชส้ลงิ ใหด้รูายละเอยีดจาก
ตําราเรยีน (ตาราง 3-5: หนา้ 73)

นําหนกับรรทกุปลอดภยัมาตรฐานสาํหรบัลวดสลงิ

คา่สดัสว่นความปลอดภยัสําหรับลวดสลงิคอื 6 หรอืมากกวา่ตามทปีรากฏในพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสําหรับ
เครน ทงัน ีนําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานคอืนําหนักบรรทกุสงูสดุทสีามารถใชล้วดสลงิหนงึเสน้ยกขนึไดใ้นแนวดงิ โดย
ตอ้งพจิารณาถงึคา่สดัสว่นความปลอดภยันดีว้ย (ดตูาราง 3-6: หนา้ 74)

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐานโดยประมาณสําหรับลวดสลงิ 6 x 24 คํานวณไดจ้ากสมการตอ่ไปน:ี

นําหนักบรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน (t) ≈ 0.008 x (เสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิ)2

โปรดทราบวา่เสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวดสลงิมหีน่วยเป็นมลิลเิมตรหรอื มม.
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นําหนกับรรทกุปลอดภยัมาตรฐานสาํหรบัลวดสลงิทคีาํนวณจากจาํนวนของลวด
สลงิและมมุของสลงิ

นําหนกับรรทกุปลอดภยัสาํหรบัวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสองเสน้และจดุสองจดุ

สําหรับนําหนักบรรทกุปลอดภยัของลวดสลงิ 6 x 24 และ 6 x 37 ในเสน้ผา่นศนูยก์ลางปกตแิตล่ะเสน้ ใหด้ทูตํีาราเรยีน 
(ตาราง 3-7 (a): หนา้ 75, ตาราง 3-7 (b): หนา้ 76, ตาราง 3-7 (c): หนา้ 77, ตาราง 3-7 (d): หนา้ 78)

มมุของสลงิ

รปูภาพ 3-4 มมุของสลงิสําหรับวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสองเสน้และจดุสองจดุ

นําหนกับรรทกุปลอดภยัสาํหรบัวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสามเสน้และจดุสามจดุ

เมอืกระจายนําหนักบรรทกุใหเ้ทา่ๆ กนับนลวดสลงิทงัสามเสน้ตามทแีสดงในรปูภาพ 3-5 มมุของสลงิจะมขีนาดใหญเ่ป็นสอง
เทา่ของ a/2 และนําหนักบรรทกุปลอดภยัคอื 1.5 เทา่ของคา่ทไีดม้าจาก (ตาราง 3-7) ทแีสดงนําหนักบรรทกุปลอดภยัสําหรับ
วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสองเสน้และจดุสองจดุ

รปูภาพ 3-5  มมุของสลงิสําหรับวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสามเสน้และจดุสามจดุ
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นําหนกับรรทกุปลอดภยัสาํหรบัวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสเีสน้และจดุสจีดุ

สําหรับวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสเีสน้และจดุสจีดุนัน นําหนักบรรทกุปลอดภยัจะมากกวา่เป็นสองเทา่ของวธิกีารขงึสลงิโดยใช ้
ลวดสองเสน้และจดุสองจดุ ดงันัน นําหนักบรรทกุปลอดภยัจงึมากกวา่เป็นสองเทา่ของนําหนักบรรทกุทตีรงกนัทปีรากฏใน 
(ตาราง 3-7) หากกระจายนําหนักใหเ้ทา่ๆ กนับนลวดสลงิทงัสเีสน้ไดย้ากเนอืงจากรปูทรงของนําหนักบรรทกุหรอืความยาว
ของลวดสลงิแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย แนะนําใหคํ้านวณนําหนักบรรทกุปลอดภยัตามคา่สดัสว่นฐานนยิมสําหรับวธิกีารขงึสลงิโดย
ใชล้วดสามเสน้

ทะแยงม
มุ

รปูภาพ 3-6 มมุของสลงิสําหรับวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสเีสน้และจดุสจีดุ

ลวดสลงิมคีวามแข็งแรงลดลงเนอืงจากลวดสลงิงอ

นําหนักบรรทกุปลอดภยัจะลดลงตามอตัราสว่น (D/d) ของเสน้ผา่นศนูยก์ลาง D ของเฟือง เชน่ ตะขอและสเกน็ กบัเสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง d ของลวดสลงิ ดงันันจงึตอ้งคํานงึถงึเสน้ผา่นศนูยก์ลางเมอืเลอืกอปุกรณท์จีะใชทํ้างาน

(การอา้งองิ)

(%)

รปูแบบลวดสลงิ D/d 1 5 10 20

6 x 24 50 30 25 10

6 x 37 45 22 10 5

6 x Fi (25), Fi (29) 45 25 15 4

ตวัอยา่งของลวดเสน้ทคีวามแข็งแรงลดลงเนอืงจากลวดสลงิงอ (สมาพันธผ์ลติภณัฑเ์สน้ลวดแหง่ญปีุ่ น)
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1.3 ลกัษณะของปลายลวดสลงิ (หนา้ 83)

ลวดสลงิทใีชใ้นอปุกรณส์ลงิตอ้งเป็นแบบถกัเป็นวลกม หรอืมตีะขอ สเกน็ วงแหวนหรอืบว่งปิดหวัทา้ย รปูภาพ 3-7 แสดงภาพ
ลวดสลงิทใีชสํ้าหรับการขงึสลงิ

ขอ้สวมอดัพรอ้มวงแหวนโลหะและตะขอทปีลายแตล่ะดา้น

บว่งทปีลายทงัสองดา้น

ขอ้สวมอดัทปีลายทงัสองดา้น

ลวดสลงิชนดิถกัเป็นวงกลม

ลวดสลงิพรอ้มวงแหวน

ขอ้สวมอดัพรอ้มวงแหวนโลหะและสเกน็ทปีลายแตล่ะดา้น

รปูภาพ 3-7  ลวดสลงิ

“Makisashi” (การพัน) งา่ยกวา่ “kagosashi” (การแทรก) แตเ่มอืใชใ้นสถานการณท์ตีอ้งใชแ้รงเพอืหมนุลวดสลงิ ลวดทพัีน
ในลกัษณะนอีาจคายตวัและหลวมได ้

การแทงบว่งคอืกระบวนการททํีาดว้ยมอื ความแข็งแรงทไีดจ้งึอาจแตกตา่งกนัตามระดบัทกัษะในการแทงบว่ง ขณะทเีราใช ้
ลวดสลงิเพอืยกนําหนักบรรทกุ เราจะใชล้วดยดึเพอืรัดสงิของทบีรรทกุใหอ้ยูก่บัทหีรอืมดัใหแ้น่น (รปูภาพ 3-14: หนา้ 84)
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ขอ้สวมอดั

การทําขอ้สวมอดัหรอืทเีรยีกวา่ “การล็อค” คอืวธิกีารผกูปลายลวดสลงิเป็นวงแหวนดว้ยการประกอบและบบีวสัดโุลหะพเิศษ
เป็นรปูบว่ง จําเป็นตอ้งใชล้วดสลงิเพอืทําขอ้สวมอดัทผีลติจากโรงงานเฉพาะและน่าเชอืถอื เนอืงจากผลติภณัฑเ์หลา่นมีี
คณุภาพทแีตกตา่งกนัตามวธิกีารดําเนนิการเป็นสําคญั แตโ่ปรดระวงัขอ้เสยีของลวดสลงิเพอืทําขอ้สวมอดั เพราะขณะทดีงึ
ลวดสลงิออกจากใตนํ้าหนักบรรทกุ ปลายของลวดสลงิอาจเกยีวตดิกบันําหนักบรรทกุได ้

วงแหวนโลหะ

ลวดสลงิ

ลวดสลงิ
ปลอก (อลมูเินยีมอลั
ลอยดพ์เิศษ)

รปูภาพ 3-8 วธิกีารทําขอ้สวมอดั

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชล้วดสลงิไดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● ยกนําหนักบรรทกุทงัหมดทมีมีมุของสลงิทเีหมาะสมขณะทคีา่สดัสว่นความปลอดภยัอยูท่ ี6 หรอืมากกวา่

● ตอ้งวางตวัรองหนุนชนิสว่นทชีาํรดุเสยีหายไดข้องลวดสลงิทกุครัง

● หา้มใชล้วดสลงิทขีาดหรอืมปีมหรอืมคีวามเสยีหายอนืๆ

● หลกีเลยีงการขงึสลงิสนิคา้ทมีอีณุหภมูสิงูใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะทําได ้

● แนะนําใหใ้ชล้วดสลงิแบบชบุ (เกรด G) หากพนืททํีางานอยูแ่ถบชายฝังหรอืในสถานทอีนืทอีาจไดรั้บความเสยีหายจาก
เกลอื

● หลกีเลยีงการขงึสลงิดว้ยเชอืกเสน้เดยีวหากทําได ้นําหนักบรรทกุทหีมนุอาจคายเกลยีวของลวดสลงิ และทําใหนํ้าหนัก
บรรทกุหลน่ลงมาได ้(ดหูนา้ 135)

● เมอืเกบ็ลวดสลงิ ใหจั้ดกลุม่ตามลกัษณะการใชง้านและเกบ็ไวใ้หเ้ป็นระเบยีบภายในพนืททีมีอีากาศถา่ยเทสะดวก ไมม่ี
ความชนืสงู ความรอ้น ฝุ่ น กรดและปัจจัยทไีมน่่าพงึประสงคอ์นืๆ

● หา้มงอหรอืรัดลวดสลงิชนดิถกัเป็นวงกลมตรงจดุทเีป็นรอยตอ่

● หา้มแชล่วดสลงิททํีาจากอลมูเินยีมอลัลอยดล์งในนําทะเล

● (หากใชเ้ป็นเวลานาน อลมูเินยีมอลัลอยดอ์าจชาํรดุเสยีหาย และแรงขนัอาจลดลง)

● มมุเปิดของบว่งของลวดสลงิทมีขีอ้สวมอดัตอ้งไมเ่กนิ 60 องศา
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กรด

มมุของสลงิ

ตวัรองหนุนมมุของสลงิ เกบ็ใหเ้ป็นระเบยีบ

การขงึสลงิดว้ยเชอืกเสน้เดยีว
ขอ้ควรระวงัเมอืจัดเกบ็

ความชนื

ฝุ่ น

ความรอ้น

รปูภาพ 3-9 ขอ้ควรระวงัเมอืใชล้วดสลงิ
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2 โซ ่(หนา้ 87)

โซท่นตอ่ความรอ้น การกดักรอ่นและการผดิสดัสว่นไดม้ากกวา่เมอืเทยีบกบัลวดสลงิ

ตรวจสอบขนาดของโซไ่ดจ้ากเสน้ผา่นศนูยก์ลางของแทง่โลหะทรงกลมของสว่นประกอบ (มม.) ซงึเราเรยีกวา่ “เสน้ผา่น
ศนูยก์ลางปกต”ิ ของโซ ่โซม่อียูห่ลายประเภท แตท่ใีชก้นัมากทสีดุคอืโซส่ายโซ ่และบางครังกนํ็าโซส่มอเรอืมาใชข้งึสลงิ
นําหนักบรรทกุขนาดหนัก

โซส่มอเรอื
เสน้ผา่นศนูยก์ลางปกติ

เสน้ผา่นศนูยก์ลางปกติ

โซส่ายโซ่

รปูภาพ 3-10 ประเภทของโซ่

สลงิโซม่กัประกอบดว้ยโซท่มีาพรอ้มกบัตะขอ วงแหวนหรอืชนิสว่นโลหะแบบอนืๆ ทปีระกอบตดิเขา้กบัปลายทงัสองดา้น
เหมอืนกบัทอีธบิายไวใ้นรปูภาพ 3-11

โซพ่รอ้มตะขอ

โซพ่รอ้มวงแหวน

วงแหวน

รปูภาพ 3-11  สลงิโซ่
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ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชโ้ซไ่ดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● เลอืกใชส้ลงิโซท่ทีราบนําหนักบรรทกุการทํางาน (แท็กระบนํุาหนักบรรทกุการทํางานจะตดิอยูท่สีว่นของวงแหวนในสนิคา้
บางประเภท)

● ตรวจสอบวา่จะใชส้ลงิโซท่กุเสน้โดยมมีมุของสลงิทเีหมาะสม พรอ้มคา่สดัสว่นความปลอดภยัในระดบั 5 หรอืมากกวา่นัน
ตามทบีญัญัตไิวใ้นระเบยีบการดา้นความปลอดภยัสําหรับเครน

● คายโซท่บีดิออกกอ่นใชง้าน

● ตอ้งระวงัไมใ่หส้ลงิโซห่ลน่ออกมาจากพนืทตีา่งระดบั

● อยา่ใหส้ลงิโซโ่ดนความรอ้นโดยตรง

● หา้มใชเ้ครนดงึโซท่อียูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุ

● หา้มยดัปลายตะขอ สลกัหรอืชนิสว่นใดๆ ลงในขอ้ลกูโซภ่ายในโซเ่พอืลดความยาวของโซ่

● เมอืใชส้ลงิโซใ่นบรเิวณทอีากาศเย็น ใหใ้ชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเพอืไมใ่หเ้กดิการกระตกุ

● หา้มใชโ้ซนั่งรา้นเพอืขงึสลงินําหนักบรรทกุทจีะยก (รปูภาพ 3-20: หนา้ 89)

3 เชอืกไฟเบอร ์(หนา้ 89)

เชอืกไฟเบอรเ์บากวา่และใชง้านไดง้า่ยกวา่ลวดสลงิหรอืโซ ่และสนิคา้ทใีชเ้ชอืกประเภทนยีกจะไมค่อ่ยเสยีหาย

3.1 สายเข็มขดัสลงิ (หนา้ 89)

สําหรับสายเข็มขดัสลงิ ใหเ้ลอืกแบบทมีทีงัสว่นของเข็มขดัและสว่นททํีาจากโลหะ ซงึมคีา่สดัสว่นความปลอดภยัเป็น 6 หรอื
มากกวา่ และ 5 หรอืมากกวา่ตามลําดบั

ประเภทและนําหนกับรรทกุการทาํงานสงูสดุ (นําหนกับรรทกุปลอดภยัมาตรฐาน)

สงิทกํีาหนดประเภทของสายเข็มขดัสลงิคอืเกรด ประเภทและความกวา้ง โดยเราดขูอ้มลูเหลา่นไีดจ้ากแท็ก โดยสายเข็มขดั
สลงิทมีวีางจําหน่ายแบง่ออกเป็นสองประเภททมีคีวามกวา้งใหเ้ลอืกหลายชว่ง

โปรดดตํูาราเรยีนหากตอ้งการรายละเอยีดนําหนักบรรทกุการทํางานสงูสดุสําหรับสายเข็มขดัสลงิแตล่ะประเภท (ตาราง 3-11: 
หนา้ 92, ตาราง 3-12: หนา้ 92)
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ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชส้ายเข็มขดัสลงิไดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด (รปูภาพ 3-22: หนา้ 93)

● เลอืกและใชส้ายเข็มขดัสลงิทเีหมาะสมตรงตามวตัถปุระสงค ์เลยีงการใชส้ายเข็มขดัสลงิททํีาจากพอลโิพรไพลนีกลาง
แจง้เพราะสายเข็มขดัสลงิประเภทนไีวตอ่รังสอีลัตราไวโอเล็ต ตดิตอ่ผูผ้ลติหากจะใชส้ายเข็มขดัสลงิรว่มกบัวสัดเุคมใีหม่
หรอืสารละลายทไีมรู่จั้ก 

● หา้มใชส้ายเข็มขดัสลงิทเีกนิคา่การใชง้าน เนอืงจากเครอืงหมายทแีสดงเป็นสตีา่งๆ จะปรากฏขนึหากสายเข็มขดัสลงิ
ชาํรดุเสยีหายเพมิขนึเรอืยๆ

● เมอืใชส้ายเข็มขดัสลงินอกชว่งอณุหภมูทิกํีาหนด (ระหวา่ง -30 °C และ 50 °C) ใหต้ดิตอ่ผูผ้ลติเพอืตรวจสอบนําหนัก
บรรทกุการทํางาน หา้มใชส้ายเข็มขดัสลงิในททีอีณุหภมูเิกนิ 100 °C

● หากสายเข็มขดัสลงิเปียกหรอืเปือนนํามนั สายจะลนืไดง้า่ย

● ตอ้งเสรมิตวัหนุนรองบรเิวณขอบของนําหนักบรรทกุทรงเหลยีมเพอืป้องกนันําหนักบรรทกุและสายเข็มขดัสลงิ และเพอื
ป้องกนัการลนืไถลไปดา้นขา้ง

● เมอืใชว้ธิผีกูสลงิแบบ Choke Hitch ใหช้กัรอกนําหนักบรรทกุดว้ยวธิกีารแทงบว่งสายเข็มขดัสลงิเพอืมดัใหแ้น่น

● คนควบคมุเครนตอ้งไมล่ะทงิหนา้ทขีณะทยีกนําหนักบรรทกุขนึแลว้

● หา้มใชส้ายเข็มขดัสลงิทบีดิไปมามากเกนิไป หรอืสายเข็มขดัสลงิทผีกูหรอืดงึรังกนัเอง

● เมอืดงึสายเข็มขดัสลงิทมีนํีาหนักบรรทกุทบัไว ้ตอ้งระวงัอยา่ทําใหส้ายเข็มขดัสลงิชาํรดุเสยีหาย

● หา้มลากสายเข็มขดัสลงิบนพนืดนิหรอืพนือาคาร ระวงัสายเข็มขดัสลงิทยีงัมสีว่นททํีาจากโลหะตดิอยูห่ลน่ลงมาจากทสีงู

● หา้มใหนํ้าหนักบรรทกุวางทบัสายเข็มขดัสลงิ (ตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน)

● เมอืใชส้ายเข็มขดัสลงิรว่มกบัอปุกรณส์ลงิหรอือปุกรณเ์สรมิชกัรอกอนื ตอ้งระวงัไมทํ่าใหส้ว่นเชอืมตอ่ชาํรดุเสยีหาย

● เกบ็สายเข็มขดัสลงิใหห้า่งจากความรอ้น สารเคมแีละแสงแดด

● สําหรับสายเข็มขดัสลงิทใีชเ้คลอืนยา้ยเคมภีณัฑ ์ตอ้งลา้งทําความสะอาดใหด้กีอ่นจัดเกบ็

● หากสายเข็มขดัสลงิสกปรกเนอืงจากเปือนนํามนัหรอืฝุ่ น ตอ้งลา้งดว้ยนํายาทําความสะอาดทมีฤีทธเิป็นกลางกอ่นจัดเกบ็

● หากมคํีาสงัใหท้งิสายเข็มขดัสลงิหรอืสว่นททํีาจากโลหะหลงัตรวจสอบสภาพแลว้ หา้มนําอปุกรณเ์หลา่นกีลบัมาใชด้ว้ย
การซอ่มหรอืลดนําหนักบรรทกุการทํางาน

● ปรกึษาผูผ้ลติหากตอ้งใชส้ายเข็มขดัสลงิในสภาพแวดลอ้มทผีดิธรรมชาติ

นําหนกับรรทกุการทาํงานของสายเข็มขดัสลงิ

ในการขงึสลงิจรงินัน สงิทสํีาคญัคอืการพจิารณาถงึคา่สดัสว่นฐานนยิมและมมุของสลงิเพอืเลอืกสายเข็มขดัสลงิทเีหมาะสม

โปรดดขูอ้มลูนําหนักบรรทกุการทํางานและวธิกีารขงึสลงิของผลติภณัฑเ์กรด III ไดจ้ากตําราเรยีน (ตาราง 3-13: หนา้ 94, 
ตาราง 3-14: หนา้ 94) เพอืความปลอดภยั โปรดใชโ้ดยมมุของสลงินอ้ยกวา่ 60 องศา
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3.2 สลงิกลม (หนา้ 95)

สลงิกลมมชีนิสว่นตา่งๆ ไดแ้กว่สัดตุรงแกนททํีาจากเกลยีวเชอืกสงัเคราะหท์บีดิเขา้ดว้ยกนั หุม้ชนันอกดว้ยผา้ คา่สดัสว่นความ
ปลอดภยัของสลงิกลมเหมอืนกบัของสายเข็มขดัสลงิ

ลกัษณะภายนอก วสัดทุใีชเ้ป็นแกน

รปูภาพ 3-12 สลงิกลม

สลงิกลมประเภทตา่งๆ

มกีารจําแนกสลงิกลมออกเป็นประเภทตา่งๆ ตามชนดิของดา้ยทใีชเ้ป็นวสัดตุรงแกน รปูทรงของสลงิ และนําหนักบรรทกุการ
ทํางานสงูสดุ (ตาราง 3-16: หนา้ 96)

มาตรฐาน JIS B 8811 จะกําหนดรหสัสทีใีชก้บัผา้ทหีุม้ดา้นนอก เพอืระบถุงึนําหนักบรรทกุการทํางานสงูสดุ ตามทปีรากฏใน
ตารางดา้นลา่ง แตผ่ลติภณัฑบ์างประเภทอาจมรีหสัสทีตีา่งไปจากนตีามขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิทตา่งๆ

นําหนักบรรทกุการทํางานสงูสดุ (t) 0.5 1.0 1.6 2.0 3.2 5.0 8.0
สขีองผา้ทหีุม้ดา้นนอก เทา มว่ง ฟ้า เขยีว เหลอืง แดง ฟ้าเขม้

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ขอ้ควรระวงัในการขงึสลงิกลมเกอืบจะเหมอืนกบัของสายเข็มขดัสลงิทกุขอ้ แตค่วรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในเรอืงตา่งๆ ดา้น
ลา่งนี

● หา้มนําสลงิกลมสําหรับงานทวัๆ ไป มาใชก้บัสารเคมหีรอืเมอืกําหนดใหต้อ้งใชส้ลงิททีนความรอ้นได ้

● เมอืคณุทําการตรวจเชค็สภาพและพบรอ่งรอยความเสยีหายเพยีงเล็กนอ้ยตรงผา้ทหีุม้ดา้นนอก โปรดแจง้ผูผ้ลติเพอื
ทําการซอ่ม
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4 อปุกรณส์ลงิอนืๆ (หนา้ 97)

4.1 แคลม้ป์ยดึ (หนา้ 97)

แรงของตวัหนบีจะเป็นสดัสว่นกบันําหนักของสนิคา้ทบีรรทกุ แคลม้ป์ยดึในแบบแคมจงึมกัคายตวั ทําใหส้นิคา้รว่งลงมาขณะที
วางสนิคา้ลงบนพนือาคารหรอืพนืดนิ หรอือาจจะชนเขา้กบัวตัถอุนืได ้ทําใหเ้กดิสภาวะไรนํ้าหนักบรรทกุเป็นการชวัคราว ดงั
นัน แคลม้ป์ยดึแบบมรีคูลอ้งสว่นใหญท่ใีชก้นัแพรห่ลายจงึมาพรอ้มกบัตวัล็อคนริภยั เหมอืนกบัทแีสดงในรปูภาพ 3-13 เพอื
ป้องกนัไมใ่หแ้คลม้ป์ยดึคายการยดึเกาะสนิคา้ลง

แนวตงั

วงแหวน

กา้ม
แคม

อปุกรณสํ์าหรับล็อก

แนวนอน

กา้ม แคม

วงแหวน

อปุกรณสํ์าหรับล็อก

รปูภาพ 3-13  แคลม้ป์ยดึแบบมรีคูลอ้ง

รปูภาพ 3-14 แคลม้ป์ยดึแบบมสีกรขูนั

แคลม้ป์ยดึแบบมสีกรขูนักําลงัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายในปัจจบุนั
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ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชแ้คลม้ป์ยดึไดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● ใชแ้คลม้ป์ยดึในแนวตงัหรอืแนวนอนตามประเภทของงาน (ยงัมแีคลม้ป์ยดึแบบหลายชนัสําหรับใชก้บัสลงิแนวตงัและแนว
นอนใหเ้ลอืกซอืในทอ้งตลาด)

● ตอ้งใชแ้คลม้ป์ยดึภายในชว่งนําหนักบรรทกุการทํางาน (ตําสดุและสงูสดุ) และความหนาของแผน่เพลทตามทกํีาหนดไว ้

● มมุของสลงิตอ้งอยูท่ ี60 องศาหรอืนอ้ยกวา่ และมมุระหวา่งสลงิทอียูต่ดิกนัตอ้งอยูท่ ี30 องศาหรอืนอ้ยกวา่ (รปูภาพ 
3-27)

● เลยีงการขงึสลงิแบบจดุหนงึจดุเพราะแคลม้ป์ยดึอาจไมม่แีรงหนบีไดห้ากสนิคา้ทบีรรทกุแกวง่ไปมา แมแ้คลม้ป์ยดึจะอยูท่ ี
COG

● เมอืหนบีแคลม้ป์ยดึเขา้กบันําหนักบรรทกุ ตอ้งสอดเขา้ไปในชอ่งจนสดุ และปิดดว้ยล็อคนริภยั

● หากสว่นของสนิคา้ทจีะสอดแคลม้ป์ยดึลงไปเอยีงไปยงัสว่นทจีะดงึออก ใหข้อคําแนะนําจากผูผ้ลติกอ่นใช ้

● หากมสีงิอดุตนับรเิวณรคูลอ้งและฟันเฟือง ตอ้งนําสงิอดุตนัออกกอ่นใชง้าน

● หา้มใชร้คูลอ้งและฟันเฟืองทสีกึ (เทยีบจากมาตรฐานของผูผ้ลติ)

● กอ่นใชส้ลงิยกนําหนักบรรทกุ ตอ้งขจัดคราบนํามนั สารทเีคลอืบอยู ่รวมถงึสนมิหรอืคราบ หากม ีออกจากพนืผวิของสลงิ
กอ่น

● ระวงัอยา่ใหนํ้าหนักบรรทกุหรอืแคลม้ป์ยดึเจอกบัแรงกระแทก

● หา้มใชแ้คลม้ป์ยดึเพอืสลงิของทมีอีณุหภมูสิงู 150 °C หรอืสงูกวา่

● หา้มยกนําหนักบรรทกุทวีางซอ้นกนัเกนิสองชนัหรอืยกของทรีองดว้ยตวัรองหนุน

● ตอ้งใชส้เกน็แทนการรอ้ยลวดสลงิในวงแหวนโดยตรง
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ไมไ่ดนํ้ามาใชเ้ต็มรปู
แบบ

ระยะเคลยีรงิ

ระยะเคลยีรงิ

เอยีง
(ตามมาตรฐานของผูผ้ลติ)

ลนื

การเปือนนํามนั
แรงกระแทก

ซอ้นกนัสองชนัขนึไป ตวัรองหนุน วตัถทุมีอีณุหภมูสิงู

รปูภาพ 3-15 วธิใีชส้ลงิรว่มกบัแคลม้ป์ยดึทผีดิวธิี
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4.2 แฮคเกอร ์(หนา้ 99)

แฮคเกอรค์อือปุกรณส์ลงิทมีกีา้มหนงึอนัหรอืสองอนัตรงปลายเพอืใชย้ดึผลติภณัฑเ์อาไว ้ไมว่า่จะเป็นเหล็กแผน่ เหล็กขนึรปู 
หรอืทอ่สําหรับลําเลยีง

แฮคเกอรแ์บบสองกา้ม แฮคเกอรแ์บบหนงึกา้ม

รปูภาพ 3-16  แฮคเกอร์

การขงึสลงิทคีนดแูลสลงิเป็นผูด้งึ

การขงึสลงิดว้ยตะขอ

มมุของสลงิ

มมุระหวา่งสลงิที
อยูต่ดิกนั

รปูภาพ 3-17 การขงึสลงิรว่มกบัแฮคเกอร์
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หา้มใชแ้ฮคเกอรย์กสนิคา้หลายขนาดที
เรยีงซอ้นกนั

หา้มคลอ้งลวดสลงิเขา้กบัขาเกยีว

หา้มใชข้าเกยีวแฮคเกอรเ์พยีงขา
เดยีวจากสองขา

รปูภาพ 3-18 วธิใีชแ้ฮคเกอรท์ผีดิวธิี

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชแ้ฮคเกอรไ์ดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● เลอืกแฮคเกอรท์เีหมาะกบัรปูทรง นําหนักและความหนาของสนิคา้ทบีรรทกุ (รปูภาพ 3-30)

● หา้มใชแ้ฮคเกอรย์กสนิคา้หลายขนาดทเีรยีงซอ้นกนั

● มมุของสลงิตอ้งอยูท่ ี60 องศาหรอืนอ้ยกวา่ และมมุระหวา่งสลงิทอียูต่ดิกนัตอ้งอยูท่ ี30 องศาหรอืนอ้ยกวา่

● ตรวจสอบ COG ของนําหนักบรรทกุใหถ้กูตอ้ง กอ่นประกบแฮคเกอรส์องตวัหรอืมากกวา่นันตรงจดุตา่งๆ ระหวา่ง COG

● สอดแฮคเกอรเ์ขา้ไปทสีว่นปลายสดุของขาเกยีวจนสดุ

● หา้มใชข้าเกยีวเพยีงขาเดยีวจากสองขา

● หา้มคลอ้งลวดสลงิเขา้กบัขาเกยีว

● หา้มใชแ้ฮคเกอรเ์พอืยกสลงิสงิของทมีอีณุหภมูสิงู 150 °C หรอืสงูกวา่น ีหรอืในบรเิวณทมีอีากาศเย็นทอีณุหภมูภิายนอก
ตํากวา่ - 15 °C (คูม่อืการตรวจสอบมาตรฐานของสมาคมเครนแหง่ญปีุ่ นสําหรับแฮคเกอร)์

● หา้มใชแ้ฮคเกอรท์ผีา่นการดดัแปลงหรอืซอ่มแซมดว้ยการเชอืมยดึ



54 (th)

4.3 อนืๆ (หนา้ 101)

นอกจากอปุกรณท์อีธบิายไวข้า้งตน้ เรายงัสามารถขงึสลงิสงิของไดด้ว้ยอปุกรณต์อ่ไปนี

สเก็น

สเกน็ทนํีามาใชใ้นการขงึสลงิประกอบดว้ยสเกน็โอเมกา้และสเกน็รปูตวัยตูรงทยีงัแบง่ยอ่ยตามประเภทของโบลทห์รอืสลกัยดึ

เราจําแนกเกรดของสเกน็ออกเป็นเกรด M, S, T หรอื V โดยขนึอยูก่บัแรงดงึของวสัดทุนํีามาใช ้(รปูภาพ 3-32: หนา้ 101, 
รปูภาพ 3-33, ตาราง 3-17: หนา้ 102)

แสดงเสน้ผา่นศนูยก์ลางปกติ

รปูภาพ 3-19  เสน้ผา่นศนูยก์ลางปกตขิองสเกน็

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชส้เกน็ไดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● เลอืกสเกน็ทเีหมาะสมกบันําหนักบรรทกุการทํางานและการใชง้านทกํีาหนด

● เมอืใชส้เกน็แบบมสีกรขูนั ใหต้อ่โบลทข์องสเกน็เขา้กบัหว่งของลวดสลงิเหมอืนกบัรปูในรปูภาพ 3-20

● หา้มคลอ้งลวดสลงิผา่นดา้นทมีโีบลทข์องสเกน็เหมอืนกบัรปูในรปูภาพ 3-21 เพราะโบลทอ์าจหมนุได ้

● ตอ้งไมม่โีมเมนตต์ดักระทําบนตวัสเกน็เอง

● หา้มใชส้เกน็ทรีอ้นหรอืผา่นการซอ่มแซม (ดว้ยการต)ี

รปูภาพ 3-20  ตําแหน่งของสเกน็ รปูภาพ 3-21  ตวัอยา่งการใชส้เกน็
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อายโบลทแ์ละอายนทั

อายโบลทแ์ละน็อตคอืโบลทแ์ละน็อตพรอ้มวงแหวน เหมอืนกบัทแีสดงในรปูภาพ 3-22 และในรปูภาพ 3-23 ตดิอปุกรณน์เีขา้
กบัเครอืงจักรหรอืสว่นประกอบของเครอืงจักรไวล้ว่งหนา้เพอืนํามาใชช้กัรอกไดง้า่ยๆ เมอืยกนําหนักบรรทกุ

รปูภาพ 3-22  อายโบลท์ รปูภาพ 3-23  อายนทั

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชอ้ายโบลทแ์ละอายนัทไดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● เลอืกอายโบลทแ์ละอายนัททเีหมาะสมตามประเภทของนําหนักบรรทกุ

● อยา่ใหอ้ายโบลทเ์จอกบัแรงกระทําดา้นขา้งทจีะลดความแข็งแรงลงอยา่งเห็นไดช้ดั

● พนืทรัีบนําหนักตอ้งอยูต่ดิกนั ใชแ้หวนรองเพอืปรับหากระยะของหว่งไมพ่อดี

ใชแ้หวนรองเพอืปรับ

รปูภาพ 3-24 ตวัอยา่งการใชอ้ายโบลท์
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คานยก

เราใชค้านยกเพอืยกวตัถทุยีาว หรอืยกลวดสลงิในแนวดงิเพอืไมใ่หส้นิคา้ทบีรรทกุชาํรดุเสยีหาย (รปูภาพ 3-39: หนา้ 104)

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชค้านยกไดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● เลอืกคานยกทเีหมาะสมตามประเภทของนําหนักบรรทกุ

● ตรวจสอบจดุทจีะใชส้ลงิและสภาพของนําหนักบรรทกุกอ่นลว่งหนา้หากใชค้านยกอเนกประสงค์

● หากใชค้านยกกบัจดุสลงิหลายจดุ ซงึจะเกยีวขอ้งกบัการกระจายนําหนักบรรทกุทไีมส่มําเสมอบนจดุสลงิเหลา่นัน ให ้
คํานงึถงึนําหนักบรรทกุทกีระจายนําหนักไมส่มําเสมอดว้ย และใชอ้ปุกรณส์ลงิทกํีาหนดไวเ้พอืใหค้านยกอยูใ่นแนวนอน
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4.4 อปุกรณเ์สรมิของสลงิ (หนา้ 105)

ในการยกสนิคา้ดว้ยสลงิกอ่นใชเ้ครนลําเลยีงนัน อปุกรณเ์สรมิของสลงิ เชน่ ตวัรองหนุนและบล็อกหมอนรองจะนํามาใชเ้พอื
ป้องกนัอปุกรณส์ลงิหรอืสนิคา้ทยีกขนึแลว้ หรอืเพอืทําใหง้านสลงิทําไดง้า่ยขนึ

ตวัรองหนนุ

เมอืตอ้งยกสนิคา้ทมีเีหลยีมหรอืสนิคา้ทเีปราะหกังา่ย เราจะใชต้วัรองหนุนเพอืป้องกนัไมใ่หล้วดสลงิหรอืสนิคา้ทบีรรทกุชาํรดุ
เสยีหาย

แผน่แมเ่หล็ก

ถงุผา้ ผา้ แผน่ยาง

ทองแดงหรอืทองแดง
ผสมอลัลอย

โครงสรา้งทผีา่น
การเชอืมยดึ

รปูภาพ 3-25 ตวัรองหนุน
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บล็อกหมอนรอง

เราใชบ้ล็อกหมอนรองเพอืป้องกนัลวดสลงิและนําหนักบรรทกุ และใชเ้พอืตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่งานสลงิจะมปีระสทิธภิาพและ
ปลอดภยั ระวงัเทา้ทตีอ้งไมต่ดิอยูใ่ตส้มัภาระทบีรรทกุ

ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน

ใชบ้ล็อกหมอนรองไดอ้ยา่งปลอดภยัหากสงัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● ใชบ้ล็อกทมีขีนาดเทา่กนั หากใชบ้ล็อกทสีงูไมเ่ทา่กนั นําหนักบรรทกุจะไมเ่สถยีร

● สําหรับบล็อกไม ้ใหเ้ลอืกใชบ้ล็อกไมท้ไีมม่รีอยแตกหรอืผกุรอ่น

● ใชม้อืแตล่ะขา้งจับบล็อกแตล่ะดา้นไว ้หา้มวางมอืไวด้า้นบนสดุ

● เมอืปรับตําแหน่งของบล็อกหมอนรองใตนํ้าหนักบรรทกุ ตอ้งจับทดีา้นซา้ยและดา้นขวาของบล็อก

หา้มวางมอืไวด้า้นบนสดุ

ใชบ้ล็อกทมีขีนาดเทา่กนั จับดา้นซา้ยและดา้นขวา
ของบล็อก

นําหนักบรรทกุเรมิไมเ่สถยีร

ใชม้อืแตล่ะขา้งจับ
บล็อกแตล่ะดา้นไว ้

รปูภาพ 3-26 บล็อกหมอนรอง
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5 การตรวจสภาพอปุกรณส์ลงิ (หนา้ 106)

ตอ้งตรวจสภาพของอปุกรณส์ลงิอยา่งสมําเสมอ และตามจําเป็นเพอืใหอ้ปุกรณน์อียูใ่นสภาพทเีหมาะสมกบัการใชง้าน หากไม่
สามารถทําการตรวจสอบนไีดอ้าจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตรุา้ยแรง กอ่นนํามาใชก้บังานประจําวนั ตอ้งตรวจสอบสว่นประกอบทงัหมด
ของอปุกรณส์ลงิใหล้ะเอยีดเพอืยนืยนัความพรอ้มในการทํางาน นอกจากการตรวจเชค็สภาพทกุวนัแลว้ เรายงัตอ้งตรวจสภาพ
อปุกรณเ์หลา่นเีป็นระยะๆ เชน่ สปัดาหล์ะหนงึครังหรอืเดอืนละสองสามครัง โดยขนึอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน เนอืงจากอายกุาร
ใชง้านมกัเปลยีนแปลงตามปัจจัยตา่งๆ เชน่ ความถใีนการนํามาใชใ้นงานประจําวนัและจํานวนนําหนักของสนิคา้ทตีอ้งยกใน
แตล่ะครัง เมอืนําอปุกรณก์ลบัมาใชห้ลงัจากจัดเกบ็ไวเ้ป็นเวลานาน ใหต้รวจสอบอปุกรณด์งักลา่วอยา่งละเอยีด

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสําหรับเครนไดกํ้าหนดมาตรฐานเกยีวกบัการหา้มใชอ้ปุกรณส์ลงิทหียอ่นประสทิธภิาพ ดู
รายละเอยีดของปัจจัยตา่งๆ เชน่ ระดบัการสกึหรอหรอืการผดิสดัสว่นไดจ้าก “คูม่อืการตรวจสอบเครนเหนอืศรีษะดว้ยตวัเอง
เป็นครังคราว”

ขณะเดยีวกนั ในสว่นของอปุกรณท์ไีมไ่ดร้วมอยูใ่นระเบยีบขอ้บงัคบั ใหป้ฎบิตัติามมาตรฐานทรีวมอยูใ่นคูม่อืการใชง้านทไีด ้
จากผูผ้ลติ หากพบความผดิปกตขิองอปุกรณส์ลงิเมอืทําการตรวจสอบไมว่า่จะเป็นการปรแิตก การผดิรปูและความเสยีหายอนืๆ 
ตอ้งซอ่มอปุกรณส์ลงิทชีาํรดุเสยีหายทนัท ีหรอืถอดออก สงิทตีอ้งทําคอืการใชม้าตรการทจํีาเป็นเพอืแยกอปุกรณส์ลงิทใีช ้
การไมไ่ดอ้อกเพอืไมใ่หนํ้ากลบัมาใชง้านไดอ้กี

5.1 ลวดสลงิ (หนา้ 107)

จดุทคีวรตรวจสอบสาํหรบัลวดสลงิ

● ลวดทขีาด

● เสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงและสกึหรอ

● เป็นปมและผดิรปู

● กดักรอ่น

● ความผดิปกตบิรเิวณสว่นปลายสดุและจดุเชอืมตอ่อนืๆ
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มาตรฐานทใีชพ้จิารณาปฏเิสธลวดสลงิ

● ลวดสลงิท ี10% ของจํานวนเสน้ลวดทงัหมด (ยกเวน้ลวดเตมิ) มเีกลยีวหนงึเกลยีวทขีาดหรอืหกั

หมายเลขเกลยีว

1 เกลยีวของลวดสลงิ

รปูภาพ 3-27  1 เกลยีวของลวดสลงิ

● สว่นทเีป็นหว่งซงึคดิเป็น 5% ของจํานวนเสน้ลวดทงัหมด (ยกเวน้ลวดเตมิ) มเีกลยีวลวดหนงึเกลยีวทขีาดหรอืหกั (การ
อา้งองิ: คําแนะนําทเีกยีวขอ้งกบัความปลอดภยัของการขงึสลงิ)

● สลงิทเีสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงมากกวา่ 7% ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางปกติ

● สลงิทมีสีว่นทเีป็นปม (หา้มซอ่มเพอืนํามาใชใ้หม)่

ปมทางบวก

ปม แกะปมออก

ปมทางลบ

รปูภาพ 3-28 ปม

● สลงิทผีดิรปูมากหรอืผกุรอ่นรนุแรง

● สลงิทปีลายดา้นใดดา้นหนงึหรอืขอ้สวมอดัมคีวามผดิปกต ิ(สว่นทถีกัเป็นเปียของหว่งหรอืปลอกโลหะของขอ้สวมอดั)

ทงัหมดนคีอืเกณฑท์กํีาหนดขนึภายใตก้ฎหมายทนํีามาใชเ้พอืพจิารณาวา่ควรเลกิใชล้วดสลงินันหรอืไม ่แนะนําใหเ้ปลยีนลวด
สลงิทมีเีสน้ลวดขาดหรอืเสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงมากกอ่นจะเขา้เกณฑท์รีะบไุวข้า้งตน้ หา้มใชล้วดสลงิทมีรีปูลกัษณผ์ดิไป
จากเดมิตงัแตส่องลกัษณะขนึไป เชน่ ผดิรปู สกึหรอและฉีก และมลีวดทขีาดหากเมอืความเสยีหายรวมทงัหมดจากสาเหตทุี
กลา่วมานแีลว้ตรงตามเกณฑท์กํีาหนดแมค้วามเสยีหายแตล่ะลกัษณะตํากวา่เกณฑเ์พอืพจิารณาเปลยีนกต็าม
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5.2 โซ่

จดุทคีวรตรวจสอบสาํหรบัโซ่

● การยดืตวั

● การสกึหรอ

● รอยรา้ว

● ขอ้ลกูโซผ่ดิรปูหรอืบดิ

● สว่นทเีชอืมยดึหรอืหลอมมลีกัษณะผดิปกติ

มาตรฐานทใีชพ้จิารณาปฏเิสธโซ่

● โซท่ยีดืตวัออกมากกวา่ 5 เปอรเ์ซน็ตข์องความยาวเดมิจะไดรั้บการพจิารณาในทนัทหีลงัจากออกจากสายการผลติ

● โซท่ขีอ้ลกูโซร่ะหวา่งโซม่เีสน้ผา่นศนูยก์ลางลดลงมากกวา่ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องขนาดเดมิ ซงึระบไุด ้ณ เวลาทผีลติ

● โซท่มีรีอยรา้ว

● โซท่มีตํีาหนหิรอืสงิผดิปกตภิายในสว่นทเีชอืมตอ่หรอืหลอม หรอืผดิรปูไปอยา่งเห็นไดช้ดั

ขอ้ลกูโซท่โีคง้งอ ขอ้ลกูโซท่บีดิ

บบุ งอ บดิ

ขอ้ลกูโซท่ผีดิรปู

รปูภาพ 3-29 ลกัษณะทผีดิสดัสว่นของโซ่

L (ตวัตอ่ 5 ตวั)

รปูภาพ 3-30  ความยาวมาตรฐานของสายโซ่



62 (th)

ตรวจสอบการยดืตวัของโซแ่ตล่ะอนัไดด้ว้ยการวดัความยาวของขอ้ลกูโซห่า้ขอ้ โดยเลอืกวดัขอ้ลกูโซท่น่ีาจะยดืตวัรนุแรงทสีดุ
ขณะใชง้าน แลว้จงึคํานวณสว่นตา่งระหวา่งความยาวทวีดัไดน้กีบัความยาวดงัเดมิของขอ้ลกูโซท่งัหา้อนั ณ เวลาทมีกีารผลติ 
เพอืใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งองิหรอืความยาวมาตรฐาน ดรูปูภาพ 3-30 จําเป็นตอ้งวดัและเปรยีบเทยีบขนาดของผลติภณัฑท์เีพงิ
ผลติ เพอืบนัทกึขอ้มลูสายโซแ่ตล่ะเสน้เกบ็ไว ้

5.3 เชอืกไฟเบอร ์(หนา้ 110)

คอ่นขา้งยุง่ยากหากจะวดัสภาพทเีสอืมลงของเชอืกไฟเบอรแ์ละสายพาน หรอืกําหนดมาตรฐานอา้งองิความแข็งแรง ดงันัน จงึ
ควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษเมอืตรวจสอบในจดุตา่งๆ ดงัตอ่ไปน:ี

สายเข็มขดัสลงิ

จดุทคีวรตรวจสอบ

● สภาพความเสยีหาย: สกึ (เป็นขยุ) มรีอยขดีขว่น เกลยีวของสว่นทเีย็บไวเ้กดิขาด พนืผวิหลดุลอก

● รปูลกัษณท์ผีดิปกต:ิ สภาพทรดุโทรม ลกัษณะส ีมสีว่นทลีะลาย แยกตวั สกปรก

● ชดุเชอืมยดึททํีาจากโลหะ: ผดิรปู มรีอยขดีขว่น มรีอยรา้ว สกึ ผกุกรอ่น

เกลยีวแตกตรงทเีป็นหว่งการหลดุลอกของสว่นทเีย็บไว ้ การหลดุลอกของสว่นหลกั

รปูภาพ 3-31 สายพานลอกออก

รปูภาพ 3-32 ตวัสายเป็นขยุ รปูภาพ 3-33 หว่งชาํรดุเสยีหาย
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มาตรฐานทใีชพ้จิารณาปฏเิสธเชอืกไฟเบอรแ์ละสายพาน

● เมอืไมเ่ห็นผวิสมัผัสของสลงิเนอืงจากผวิสมัผัสเป็นขยุ เกลยีวทเีย็บไวช้าํรดุเสยีหายหรอืแตก เมอืเกลยีวทเีย็บไวฉ้ีกออก
ยาวเกนิความกวา้งของเกลยีว

● เชอืกหรอืสายพานทรีอยตดัหรอืรอยขดีขว่นมขีนาดเทา่กบั 1/10 ของความกวา้งตามกวา้ง หรอื 1/5 ของความหนาตาม
ความหนา

● เมอืสว่นทเีย็บและสว่นหลกัฉีกออก

● เชอืกหรอืสายพานทรีะบขุดีการใชง้าน และเกนิขดีการใชง้านแลว้

● เชอืกหรอืสายพานทสีผีดิไปจากเดมิมาก รวมถงึลกัษณะส ีมสีว่นทลีะลายหรอืแยกตวัเนอืงจากความรอ้นหรอืสารเคมี

● เชอืกหรอืสายพานทรีา้ว งอ บดิตวั ผดิรปู และมรีอยขดีขว่นบนชดุเชอืมยดึททํีาจากโลหะ

● เมอืสงัเกตเห็นวา่ชดุเชอืมยดึททํีาจากโลหะสกึหรอ (ระดบัการสกึหรอเกนิ 10% ของขนาดเดมิ)

● เมอืชดุเชอืมยดึททํีาจากโลหะทงัหมดผกุรอ่น หรอืเห็นลกัษณะผกุรอ่นชดัเจนบนชนิสว่นของชดุอปุกรณเ์ชอืมยดึททํีาจาก
โลหะ

● เมอืมอีายงุานเกนิกวา่ทกํีาหนดไว ้(การอา้งองิ: 7 ปีในรม่และ 3 ปีกลางแจง้)

● เชอืกหรอืสายพานทหีว่งชาํรดุเสยีหาย



64 (th)

สลงิกลม

จดุทคีวรตรวจสอบ

● สภาพความเสยีหาย: สกึ มรีอยขดีขว่น เกลยีวของสว่นทเีย็บไวเ้กดิขาด

● รปูลกัษณท์ผีดิปกต:ิ สภาพทรดุโทรม ลกัษณะส ีมสีว่นทลีะลาย แยกตวั สกปรก

● แกนทผีดิปกต:ิ บางสว่นของแกนแข็ง และหนาไมเ่สมอกนั

มาตรฐานทใีชพ้จิารณาปฏเิสธสลงิกลม

● เมอืผา้ทหีุม้อยูฉ่ีกขาดและมองเห็นแกนทอียูด่า้นใน

● เมอืเกลยีว ณ จดุทเีชอืมถงึกนัหลดุลุย่และมองเห็นแกนทอียูด่า้นใน

● เมอืพบเห็นสภาพทเีกนิพอดทีงัลกัษณะทเีป็นขยุ สผีดิเพยีน การแยกตวั บางสว่นละลายหรอืผกุรอ่น ทลีว้นมสีาเหตมุา
จากแรงเสยีดทาน ความรอ้นหรอืสารเคมี

● เมอืสกปรกเกนิไปและยากทจีะประเมนิวา่ควรนํามาใชต้อ่ดหีรอืไม่

● เมอืบางสว่นของแกนแข็งเป็นไต

● เมอืสว่นของแกนหนาไมเ่สมอกนั

● เมอืมอีายงุานเกนิกวา่ทกํีาหนดไว ้(การอา้งองิ: 7 ปีในรม่และ 3 ปีกลางแจง้)

รปูภาพ 3-34 ผา้ทหีุม้ดา้นนอกชํารดุเสยีหาย รปูภาพ 3-35 เกลยีวชํารดุเสยีหาย

รปูภาพ 3-36 การแยกตวั, บางสว่นละลาย รปูภาพ 3-37 ความสกปรก
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5.4 อปุกรณส์ลงิอนืๆ (หนา้ 112)

ตะขอ สเก็น วงแหวน

จดุทคีวรตรวจสอบ

● ฉีกขาด

● รอยรา้ว

● ชาํรดุเสยีหาย

● ยดืตวัและผดิรปู

มาตรฐานทใีชพ้จิารณาปฏเิสธตะขอ สเก็นและวงแหวน

● ตะขออา้ออกไดก้วา้งเกนิไป
วดัขนาดของระยะ C ในรปูภาพ 3-38 และคา่ทวีดัไดเ้กนิกวา่ทผีูผ้ลติกําหนดไว ้

● วงแหวนผดิรปูมากเกนิไป และมองเห็นความผดิปกตนิไีดจ้ากสายตา

● เมอืตรวจพบรอยรา้วไดด้ว้ยตาเปลา่
สําหรับตะขอ แนะนําใหม้องหารอยรา้วเป็นระยะๆ ดว้ยการตรวจสอบสหีรอืทดสอบอนุภาคแมเ่หล็ก

● ตะขอทเีห็นไดช้ดัเจนวา่มกีารสกึหรอ (ระดบัการสกึหรอเกนิ 5% ของขนาดเดมิ)

รปูภาพ 3-38  ลกัษณะการอา้และการสกึของตะขอ รปูภาพ 3-39 การสกึหรอของสเกน็
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แคลมป์ยดึ

จดุทคีวรตรวจสอบกอ่นทาํงาน

● ลกัษณะภายนอก (ซอีดุตนัหรอืไม)่

● ระบบการทํางาน (อปุกรณล็์อค วงแหวน จดุเชอืมตอ่ รคูลอ้ง)

● การสกึหรอ รอยรา้วหรอืรอยแหวง่ของรคูลอ้งและกา้ม

● การผดิรปู การคายตวัออกหรอืการหลดุออกของโบลทแ์ละน็อต

มาตรฐานทใีชพ้จิารณาปฏเิสธแคลม้ป์ยดึ

● แคลม้ป์ยดึทไีมท่ราบนําหนักบรรทกุการทํางาน

● แคลม้ป์ยดึทบีรเิวณซเีกดิการสกึหรอ มรีอยรา้วหรอืมรีอยแหวง่

● แคลม้ป์ยดึทชีอ่งทเีปิดออกไดเ้กดิการผดิรปูหรอืมรีอยรา้ว

● แคลม้ป์ยดึทโีคง้งอ รมูลีกัษณะผดิรปูและมรีอยรา้วตรงวงแหวน

● เมอืสลกัในแตล่ะสว่นเกดิสกึหรอ โคง้งอและมรีอยรา้ว

● แคลม้ป์ยดึทสีว่นตวัเชอืมมลีกัษณะโคง้งอ รผูดิรปูไปจากเดมิและมรีอยรา้ว

● อปุกรณล็์อคทํางานผดิปกต ิหรอืสปรงิไมม่แีรง

● แคลม้ป์ยดึทมีรีอยอารค์ (รอยเชอืมอารค์ในระหวา่งการเชอืมอารค์)

การบาํรงุรกัษาและการจดัเก็บ

แคลม้ป์ยดึมชีนิสว่นทเีคลอืนทไีดม้ากมาย และจําเป็นตอ้งไดรั้บการบํารงุรักษาทกุวนั

● เกบ็เศษสแีละตะกอนออกจากชนิสว่นทเีคลอืนท ีและทําการหลอ่ลนื

● เกบ็เศษสแีละตะกอนออกจากรคูลอ้งและกา้ม

● เชด็คราบนํามนัทตีดิอยูต่รงบรเิวณฟันของรคูลอ้งและกา้ม

● จัดเกบ็ไวใ้นพนืททีเีตรยีมไวเ้ฉพาะและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทดีี

● ทงิชนิสว่นทไีมใ่ชแ้ลว้เพอืป้องกนัการนํากลบัมาใชอ้กี
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การตรวจสอบสเก็น

จดุทคีวรตรวจสอบ

● การยดืตวั

● การสกึหรอ

● การผดิรปู

● รอยรา้ว

● ชาํรดุเสยีหาย

● รอยอารค์

มาตรฐานทใีชพ้จิารณาปฏเิสธแฮคเกอร์

● แฮคเกอรท์ยีดืออก สกึหรอ หรอืผดิรปูเกนิคา่เฉพาะทผีูผ้ลติกําหนดไว ้

● แฮคเกอรท์มีรีอยรา้ว

● แฮคเกอรท์มีรีอยขดีขว่น หยอ่น หรอืชาํรดุเสยีหายตรงสว่นกา้มเกนิคา่ทผีูผ้ลติกําหนดไว ้
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บทท ี4 
การขงึสลงิและวธิกีารสง่สญัญาณ

1 ขนัตอนการขงึสลงิขนัพนืฐาน (หนา้ 119)

การขงึสลงิจะเกยีวขอ้งกบัอนัตรายหลายรปูแบบเนอืงจากสลงิตอ้งจัดการกบันําหนักจํานวนมากของสนิคา้ สงิสําคญัคอืการ
จัดการทไีดม้าตรฐานเพอืรับประกนัถงึความปลอดภยัในดา้นสมรรถนะของการทํางานน ีโดยการกําหนดมาตรฐานและแผนการ
ทํางาน ใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัเรอืงความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ปฏบิตัติามขนัตอนการขงึสลงิที
เหมาะสมอยา่งเครง่ครัด และการใหส้ญัญาณหรอืเครอืงหมายทถีกูตอ้งและชดัเจน ตาราง 4-1 แสดงขนัตอนการขงึสลงิขนั
พนืฐาน

ตาราง 4-1  ขนัตอนการขงึสลงิขนัพนืฐาน

● การเตรยีมความพรอ้ม

รายการ เรอืงทสีาํคญั หมายเหตุ
1 ยนืยนันําหนักบรรทกุทกํีาหนด

ของเครน
เลอืกเครนทเีหมาะสมกบัลกัษณะการทํางาน เมอืใชเ้ครนทมีเีสาตงั ใหต้รวจ

สอบตารางเสน้โคง้นําหนักบรรทกุ
ทกํีาหนดและนําหนักบรรทกุรวมที
กําหนด

2 ทําความเขา้ใจเรอืงรปูทรง 
ขนาด วสัดแุละนําหนักของนํา
หนักบรรทกุใหถ้กูตอ้งทสีดุ
เทา่ทจีะทําได ้

ตรวจสอบรายละเอยีดบนใบแจง้หนหีรอืเอกสารทเีกยีวขอ้ง หากขอ้มลูไมช่ดัเจน โปรด
สอบถาม ตรวจสอบหรอืคํานวณ

3 ระบตํุาแหน่งของ COG โปรดทราบวา่ COG แสดงตําแหน่งเป็นจดุ ระบตํุาแหน่งของ COG ใหถ้กูตอ้ง
 (ดหูนา้ 151)

4 เลอืกวธิกีารขงึสลงิ ระบจํุานวนของลวดสลงิ วธิกีารขงึสลงิและตําแหน่งทใีชส้ลงิ

5 เลอืกอปุกรณส์ลงิ ระบจํุานวน ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางและความยาวของอปุกรณ์
สลงิตามรปูทรง นําหนักและวธิกีารยกนําหนักบรรทกุดว้ยสลงิ 

(ดหูนา้ 123)

6 ตรวจสอบอปุกรณส์ลงิ ตรวจหาความเสยีหาย การผดิรปู การบดิหรอืการสกึหรอ ระวงัอยา่ใหม้อืหรอืนวิเจ็บ

7 ตรวจสอบพนืททีจีะหยอ่น
สนิคา้ลงมาวางไว ้

● ตรวจสอบวา่พนืททีจีะวางสนิคา้มขีนาดใหญ ่แข็งพอและ
ไมเ่อยีง

● ตรวจสอบวา่เตรยีมบล็อกหมอนรองไวพ้รอ้มแลว้

ตรวจสอบความปลอดภยัในพนืททีี
คนงานสามารถอพยพได ้
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● การยก

รายการ เรอืงทสีาํคญั หมายเหตุ
1 เตรยีมเครนไวใ้หพ้รอ้ม ● แจง้คนควบคมุและพนืททีจีะมกีารยกสนิคา้

● ประจําอยูใ่นตําแหน่งทจีะมองเห็นคนควบคมุเครน
ไดอ้ยา่งชดัเจน

● ใชน้กหวดีดว้ย

● เมอืใชอ้ปุกรณไ์รส้าย ใหต้รวจสอบ
ระดบัความไวของเครอืงและตอ้งไมม่ี
สญัญาณรบกวน

2 ควบคมุตะขอ ● แสดงนําหนักบรรทกุทจีะยก

● ขยบัตะขอมาไวเ้หนอืนําหนักบรรทกุ

ตะขอตอ้งอยูใ่นระดบัความสงูทเีหมาะสม

3 การใหส้ญัญาณลดตะขอลง ใหส้ญัญาณเพอืลดตะขอลงหลงัจากหยดุนงิเหนอืนําหนัก
บรรทกุ

ระวงัไมใ่หต้ะขอกระแทกศรีษะคนดแูล
สลงิ

4 การใหส้ญัญาณหยดุ จับตะขอไวเ้หนอื COG ของนําหนักบรรทกุในจดุทใีชส้ลงิ
ไดง้า่ย

หากนําหนักบรรทกุมขีนาดใหญ ่ใหห้ยดุ
ตะขอไวต้รงตําแหน่งทใีชส้ลงิไดง้า่ย

5 ใชส้ลงิเกยีวนําหนักบรรทกุ ● พจิารณาตําแหน่ง COG

● ระวงัอยา่ใหนํ้าหนักบรรทกุลม้ครนืลงมา

● ใชต้วัรองหนุนบรเิวณขอบของนําหนักบรรทกุทรง
กลม

● ตอ้งระวงัไมใ่หล้วดสลงิลนื

● ระวงันวิของคณุตดิ

● ระวงัเทา้ถกูหนบี

6 ยดึลวดสลงิเขา้กบัตะขอ ● ระวงัอยา่ใหล้วดสลงิบดิไปบดิมา

● บว่งของลวดสลงิตอ้งไมไ่ขวก้นัไปมา

● จัดลวดสลงิใหข้นานกบัอกีเสน้ตรงกลางของตะขอ

ยดึลวดสลงิทอียูบ่นตะขอใหแ้น่นในลําดบั
ทเีหมาะสม
ด ูบทท ี5: วธิกีารขงึสลงิทเีหมาะสม.
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รายการ เรอืงทสีาํคญั หมายเหตุ
7 การใหส้ญัญาณเพอืคอ่ยๆ 

ขยบันําหนักบรรทกุขนึ
● ตรวจสอบตําแหน่งและการเคลอืนไหวของคนงาน

อยา่งละเอยีด

● ประจําอยูใ่นตําแหน่งทจีะมองเห็นคนควบคมุเครน
ไดอ้ยา่งชดัเจน

● คอ่ยๆ ขยบันําหนักบรรทกุขนึเพอืป้องกนัลวดสลงิ
ลนืหลดุ

● ตรวจสอบวา่ COG ของนําหนักบรรทกุ ตะขอและ
ลวดสลงิอยูใ่นแนวดงิ

ระวงัมอืหรอืเทา้ถกูหนบี

8 การใหส้ญัญาณเพอืหยดุ
เครน

● สายรอกตอ้งตงึพอๆ กบัลวดสลงิกอ่นยกขนึจาก
บล็อกหมอนรอง

● ตรวจสอบมมุของสลงิ

● ตรวจสอบวา่ไดทํ้าบว่งตดิไวต้รงกลางตะขอแลว้

● ตรวจสอบสายรอกของเครนวา่อยูใ่นแนวดงิเรยีบรอ้ย
แลว้

● หากยงัไมไ่ดอ้ยูใ่นแนวดงิ ใหส้ง่สญัญาณเพอืขยบั
เครน แลว้ปรับตําแหน่งของตะขอหรอืลดตะขอลง
มาทพีนืเพอืใสส่ลงิอกีครัง

ตรวจสอบจากทกุทศิทาง

9 การใหส้ญัญาณเพอืคอ่ยๆ 
ขยบันําหนักบรรทกุขนึ

● ตรวจสอบสภาพของนําหนักบรรทกุ

● ตรวจสอบวา่ไดย้กนําหนักบรรทกุในแนวนอน

● หากนําหนักบรรทกุแกวง่ไปมา ใหห้ยดุทนัทเีพอื
ผอ่นนําหนักบรรทกุลงและใสส่ลงิอกีครัง

● คอ่ยๆ ยกสนิคา้ขนึจากบล็อกหมอนรอง

10 การใหส้ญัญาณเพอืหยดุ
เครนหลงัจากยกสนิคา้ขนึ
แลว้

● ตรวจสอบวา่สนิคา้แขวนในแนวนอน

● ตรวจสอบวา่นําหนักบรรทกุทรงตวัไดเ้ป็นปกติ

● ตรวจสอบแรงดงึของลวดสลงิ

● หากมปัีญหา ใหผ้อ่นลวดสลงิลงมาและสลงิใหมอ่กี
ครัง

ประเมนิวา่จะยกนําหนักบรรทกุไดห้รอืไม่

11 การใหส้ญัญาณเพอืยกสนิคา้
ขนึ

ใชค้วามระมดัระวงัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุชนเขา้กบัสงิของ
ทอียูร่อบๆ

12 การใหส้ญัญาณหยดุ ยกสนิคา้ไวจ้นกวา่จะอยูใ่นระดบัความสงูทคีนงานจะเดนิ
เขา้ออกไดอ้ยา่งปลอดภยั

13 บงัคบันําหนักบรรทกุไปยงั
จดุทจีะวางลง

● ระบจุดุทจีะใชว้างนําหนักบรรทกุ

● ขยบัไปอยูด่า้นหนา้เครน

ยา้ยคนงานทอียูใ่ตเ้สน้การลําเลยีงออกไป
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● การลดลง

รายการ เรอืงทสีาํคญั หมายเหตุ
1 ระบจุดุทจีะใชว้างสนิคา้และ

ใหส้ญัญาณเพอืหยดุ
ประจําอยูใ่นตําแหน่งทจีะมองเห็นคนควบคมุเครนไดอ้ยา่งชดัเจน

-

2 การใหส้ญัญาณลดตะขอลง ● ตอ้งกนัคนงานออกจากพนืทแีลว้

● สนิคา้จะตอ้งไมช่นกบัสงิของอนืๆ ทอียูร่อบๆ

หา้มอยูใ่ตส้นิคา้ทยีกโดยเด็ด
ขาด

3 การใหส้ญัญาณเพอืหยดุ
เครน

● ปรับนําหนักบรรทกุไวต้รงความสงูทตีอ้งการ (ประมาณระดบั
เอว)

● นําหนักบรรทกุตอ้งอยูใ่นตําแหน่งทถีกูตอ้ง

หยดุเครน

4 ปรับตําแหน่งทจีะวางสนิคา้ ตรวจสอบพนืทรีอบๆ ระวงัอยา่ใหต้วัเองตดิอยูด่า้น
ใน

5 การใหส้ญัญาณลดตะขอลง ● ประจําอยูใ่นพนืททีปีลอดภยั

● ตรวจสอบวา่คนงานทกุคนอยูใ่นพนืททีปีลอดภยัแลว้

● ใหส้ญัญาณเครนขณะทดีแูลไมใ่หส้นิคา้กระแทกกบัสงิของที
อยูร่อบๆ

หา้มวางมอืบนนําหนักบรรทกุ

6 การใหส้ญัญาณเพอืหยดุ
เครน

ตรวจสอบตําแหน่งของนําหนักบรรทกุและบล็อกหมอนรองทนัทกีอ่น
ปรับตําแหน่งใหเ้หมาะสมเพอืวางนําหนักบรรทกุ

7 การใหส้ญัญาณเพอืหยอ่นนํา
หนักบรรทกุลง

ตรวจสอบสภาพของสนิคา้และวางลงบนบล็อกหมอนรอง

8 การใหส้ญัญาณหยดุ ● ลวดสลงิตอ้งตงึ

● ตรวจสอบวา่บล็อกหมอนรองรับนําหนักบรรทกุไดอ้ยา่งเหมาะ
สม

● ตรวจสอบวา่ลวดสลงิไมไ่ดถ้กูนําหนักบรรทกุทบัไว ้
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9 คอ่ยๆ ลดระดบันําหนักบรรทกุ
ลงและหยดุ

● ลวดสลงิตอ้งคายลงเล็กนอ้ย

● ตรวจสอบวา่นําหนักบรรทกุทรงตวัไดด้ี

● ไมค่วรลดระดบัลงมากเกนิไป

ระวงัอยา่ใหนํ้าหนักบรรทกุลม้
ครนืลงมา

10 การใหส้ญัญาณลดตะขอลง หยดุลวดสลงิในตําแหน่งทสีามารถปลดบว่งได ้

11 การใหส้ญัญาณหยดุ ● ตรวจสอบวา่ไดว้างนําหนักบรรทกุไวอ้ยา่งถกูตอ้ง

● ตรวจสอบจดุทจีะใชว้างนําหนักบรรทกุ

12 ปลดลวดสลงิออก ● รอจนกระทงัตะขอหยดุสนทิ

● แกะลวดสลงิออกแตร่ะวงัอยา่ใหส้นิคา้ลม้ครนืลงมา

● หา้มดงึลวดสลงิทยีงัมตีะขอเครนตดิอยู่

ระวงัเทา้ถกูหนบี

13 การใหส้ญัญาณเพอืยกสนิคา้
ขนึ

● ยกตะขอจนไดค้วามสงูทเีหมาะสม

● ใหส้ญัญาณเครนขณะทรีะวงัไมใ่หต้ะขอชนกบัวตัถทุอียูร่อบๆ

โดยปกตแิลว้ เราจะยกตะขอ
ขนึอยา่งนอ้ย 2 เมตรเหนอืระ
ดบัพนื

2 ลาํดบัการเลอืกอปุกรณส์ลงิ (หนา้ 123)

ตรวจสอบอปุกรณส์ลงิทอียูใ่นรายการเพอืเลอืกอปุกรณส์ลงิทตีอ้งการ (ตาราง 4-2: หนา้ 123)
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3 ขอ้ควรระวงัโดยทวัไปสาํหรบัการขงึสลงิ (หนา้ 124)

3.1 ชุดทใีชท้าํงานการขงึสลงิ

การทํางานกบัสลงิมอีนัตรายและมกัทําในทสีงู ดงันันชดุทใีสทํ่างานนจีงึตอ้งเหมาะกบัการเคลอืนไหว พรอ้มปกป้องคนงานจาก
อนัตรายตา่งๆ ไดด้ว้ย ไมว่า่จะเป็นอบุตัเิหตจุากการพลดัตก วตัถหุลน่ลงมา และของหนักทอีาจตกกระแทกใสเ่ทา้คนงาน

● สวมหมวกนริภยัและยดึสายรัดคางใหแ้น่น สวมอปุกรณป้์องกนัการพลดัตกเพอืป้องกนัความเสยีงทอีาจพลดัตกหาก
ทํางานจากจดุทสีงู

● เมอืใชล้วดสลงิ ตอ้งสวมถงุมอืหนังเพอืป้องกนัการบาดเจ็บ

● สวมรองเทา้นริภยัทเีหมาะกบังานทกํีาลงัทํา แนะนําใหส้วมรองเทา้บทูสําหรับทํางานหรอืแล็คกงิเพอืป้องกนัเทา้ แตท่งันี
ตอ้งพจิารณาจากประเภทของงานททํีาเป็นหลกั

● สวมเสอืแขนยาวและกางเกงขายาวเพอืป้องกนั

3.2 ตาํแหนง่ประจาํการของคนงานและอนืๆ

นายจา้งจะเป็นผูพ้จิารณาเรอืงตําแหน่งประจําการของคนงานและเรอืงอนืๆ ทปีรากฏดา้นลา่งน:ี

● กําหนดตวับคุคลทจีะดแูลงานทงัหมดจากกลุม่คนงานททํีาหนา้ทใีชส้ลงิ (คนควบคมุเครน คนใหส้ญัญาณ คนดแูลสลงิ ผู ้
ชว่ยงานสลงิ เป็นตน้) มอบหมายหนา้ทใีหก้บัพนักงานแตล่ะคน พจิารณาเรอืงการจัดสถานททํีางาน ระบพุนืทสีว่นทหีา้ม
เขา้ กําหนดโครงสรา้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเปิดเผยขอ้มลูนใีหก้บัพนักงานกอ่นเรมิทํางาน

● แจง้ขอ้มลูเกยีวกบันําหนักบรรทกุ เชน่ ประเภท นําหนัก รปูทรง ปรมิาณและเสน้ทางการลําเลยีง ใหก้บับคุคลทดีแูลเรอืง
การขงึสลงิ

● พจิารณาเรอืงสญัญาณเฉพาะทจีะนํามาใชก้บัการทํางานของเครน และมคีวามเหมาะสมกบัสถานททํีางาน พรอ้มแตง่ตงัผู ้
ทจีะทําหนา้ทใีหส้ญัญาณ
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3.3 การประชุมกอ่นเรมิการทาํงาน (รปูภาพ 4-3: หนา้ 126)

ผูท้ดีแูลการขงึสลงิไดจั้ดประชมุรว่มกบัพนักงานคนอนืๆ กอ่นเรมิทํางานเพอืพจิารณามาตรฐานของงานหรอืแผนการทํางาน 
แลว้จงึนํารายการตา่งๆ ทอีธบิายไวด้า้นลา่งมาใช:้

● แจง้รายละเอยีด (ประเภท นําหนัก รปูทรง ปรมิาณ) ของนําหนักบรรทกุ

● ตรวจสอบสภาพของพนืททํีางาน และเลอืกเสน้ทางการลําเลยีงทเีหมาะสม ทไีมผ่า่นเหนอืคนงานคนอนืๆ กําหนดจดุรวม
พลทปีลอดภยัโดยพจิารณาจากความสงูของนําหนักบรรทกุทแีขวนกลางอากาศและแจง้ขนัตอนการอพยพทปีลอดภยัให ้
กบัพนักงานทกุคนหากจําเป็นตอ้งกําหนดเสน้ทางลําเลยีงภายในพนืทงีาน

(a) เมอืทํางานกบัเครนเหนอืศรีษะหรอืบรดิจเ์ครนทมีฟัีงกช์นัการเคลอืนทหีรอืการทําวงรอบ ใหอ้พยพหา่งจากทศิทาง
การเคลอืนท ี45° และระยะหา่งจากปลายสดุของนําหนักบรรทกุตอ้งอยูท่ ี2 เมตรหรอืมากกวา่

(b) เมอืทํางานกบัโมบายเครนหรอืเครนแบบเสาตงัทมีฟัีงกช์นัการแกวง่ ระยะหา่งตอ้งอยูท่ ี2 เมตรหรอืมากกวา่ใน
ลกัษณะของการเลอืนออกจากปลายนําหนักบรรทกุทกํีาลงัแกวง่

การเคลอืนที

การทําวงรอบ

2 ม
. ห
รอื
มา
กก
วา่

เครนเหนอืศรีษะ, บรดิจเ์ครน

ตําแหน่งของการอพยพ
45°

ตําแหน่งของการอพยพ

2 ม. หรอืมากกวา่
ความยาวตามยาวของนําหนักบรรทกุ

กา
รย
กบ
มูข
นึห
รอื
ลง

กา
รแ
กว
ง่

2 ม. หรอืมากกวา่

โมบายเครน, เครนแบบเสาตงั

รปูภาพ 4-1 ตําแหน่งของการอพยพ
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● แจง้ใหพ้นักงานทราบถงึวธิกีารทํางาน ขนัตอนการทํางาน และการมอบหมายงาน

● ประกาศจดุทจีะใชทํ้างานและตําแหน่งประจําการของคนดแูลสลงิ คนใหส้ญัญาณและผูช้ว่ยงานสลงิ แจง้ใหพ้นักงาน
แตล่ะคนทราบถงึตําแหน่งประจําการขณะทํางานและวธิป้ีองกนัการเขวยีงของสนิคา้หากตอ้งป้องกนัไมใ่หส้นิคา้เขวยีง
ไปมา

● สงัการและตรวจสอบการใชอ้ปุกรณป้์องกนัทเีหมาะสม

● ตรวจสอบวา่ไดใ้ชว้ธิกีารใหส้ญัญาณตลอดเวลาภายในพนืททํีางานแตล่ะแหง่

● คนใหส้ญัญาณจะตอ้งสวมอปุกรณต์า่งๆ เชน่ ปลอกแขนและหมวกนริภยัททํีาเครอืงหมายไวช้ดัเจน เพอืใหค้นควบคมุ
เครนสามารถแยกบคุคลเหลา่นไีดโ้ดยงา่ย

● ตรวจสอบสภาพของระบบการสอืสารไรส้าย เชน่ ชว่งการรับสง่สญัญาณกอ่นเรมิตน้ทํางานหากใชอ้ปุกรณไ์รส้ายเป็นตวัให ้
สญัญาณ

3.4 ขอ้ควรระวงัขนัพนืฐานสาํหรบัการขงึสลงิ

● หากมขีอ้กงัวลใดๆ ในระหวา่งทใีชง้านสลงิ โปรดใชส้ลงิซาํอกีครังเพอืใหแ้น่ใจวา่ปลอดภยั

● หา้มนังบนสนิคา้ทบีรรทกุ

● หา้มวางเครอืงมอืไวบ้นสนิคา้ทบีรรทกุ

● หา้มเขา้ไปหรอืปลอ่ยใหค้นอนืเขา้ไปภายในพนืทใีตนํ้าหนักบรรทกุ



76 (th)

4 วธิกีารขงึสลงิดว้ยลวดสลงิ (หนา้ 126)

สําหรับการขงึสลงิโดยใชเ้ครน อปุกรณท์ตีอ้งใชไ้ดแ้ก ่ลวดสลงิ โซ ่หรอืสายเข็มขดัสลงิ แตท่งันตีอ้งพจิารณาประเภทของนํา
หนักบรรทกุเป็นหลกั เนอืหาสว่นนจีะพดูถงึวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสลงิ

4.1 วธิยีดึลวดสลงิเขา้กบัตะขอ (หนา้ 126)

การแขวนบว่งเขา้กบัตะขอ

นคีอืวธิแีขวนบว่งของลวดสลงิเขา้กบัตะขอ การขงึสลงิจะแบง่ออกเป็นหลายแบบตามจํานวนของลวดสลงิ ไดแ้ก ่วธิกีารขงึสลงิ
โดยใชล้วดสองเสน้ วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสามเสน้ วธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสเีสน้ เป็นตน้ (รปูภาพ 4-4: หนา้ 126)

การขงึสลงิแบบหมนุครงัเดยีว

นคีอืวธิกีารแขวนสว่นทเีป็นจดุกงึกลางของลวดสลงิเขา้กบัตะขอ (ดรูปูภาพ 4-5: หนา้ 127)

การขงึสลงิแบบหมนุหนงึรอบ

นคีอืวธิกีารพันลวดสลงิรอบๆ ตะขอหนงึรอบ (ดรูปูภาพ 4-6: หนา้ 128)

การผกูเงอืนหกัคอขอ

นคีอืวธิพัีนลวดสลงิรอบๆ สว่นทเีป็นบา่ของตะขอหนงึรอบ ไมค่อ่ยเห็นการใชล้วดสลงิ 2 เสน้ขนึไปพรอ้มกนั

เงอืนลกัษณะนไีดม้าจากการยา้ยตําแหน่งทพัีนของสลงิแบบหมนุรอบเดยีวไปยงัสว่นทเีป็นบา่ของตะขอ (ดรูปูภาพ 4-7: 
หนา้ 128)

การวนลปู (เป็นขอ้หา้มในทางหลกัการ)

นคีอืวธิใีชล้วดสลงิสองเสน้และพับลวดสว่นหนงึเพอืทําใหล้วดสลงิสนัลง แตจ่ะใชว้ธิกีารขงึสลงิแบบสามจดุแทนเพอืการขงึ
สลงิไดอ้ยา่งปลอดภยั (ดรูปูภาพ 4-8: หนา้ 129, หนา้ 159)



77 (th)

4.2 วธิยีดึลวดสลงิเขา้กบันําหนกับรรทกุ (หนา้ 130)

การแขวนหว่งของลวดสลงิบนทแีขวนนําหนกับรรทกุ

นคีอืวธิยีดึลวดสลงิเขา้กบันําหนักบรรทกุอยา่งปลอดภยัดว้ยการแขวนหว่งเขา้กบัทแีขวนนําหนักบรรทกุ (ดรูปูภาพ 4-9: 
หนา้ 130)

การขงึสลงิแบบหมนุครงัเดยีว

นคีอืวธิคํีายนันําหนักบรรทกุจากดา้นลา่งโดยสอดลวดสลงิไวใ้ตนํ้าหนักบรรทกุ (ดรูปูภาพ 4-10: หนา้ 130)

การแทงบว่ง

การแทงบว่งคอืวธิยีดึนําหนักบรรทกุใหป้ลอดภยัดว้ยบว่ง สอดปลายเชอืกผา่นหว่งเพอืทําเป็นบว่ง หรอืใชส้เกน็แทน (ดรูปูภาพ 
4-11: หนา้ 131, รปูภาพ 4-12: รปูภาพ 131, รปูภาพ 4-13: หนา้ 131, รปูภาพ 4-14: หนา้ 131)

การขงึสลงิแบบหมนุหนงึรอบ

วธินีคีอืการพันลวดสลงิรอบนําหนักบรรทกุหนงึรอบ (ดรูปูภาพ 4-15: หนา้ 133, รปูภาพ 4-16: หนา้ 133)

การผกูเงอืนแบบหว่ง

การผกูเงอืนแบบหว่งแบง่ออกเป็นสามลกัษณะ: 1) การพับลวดสลงิเพอืสอดผา่นหว่งทพัีบไว ้2) การพับลวดสลงิเพอืสอดผา่น
หว่งผา่นสว่นทพัีบไว ้3) การใชล้วดสลงิชนดิถกัเป็นวงกลม (ดรูปูภาพ 4-17: หนา้ 134)

การขงึสลงิพรอ้มการผกูเงอืนชนัเดยีวทดีา้นลา่ง

วธินีจีะยดึนําหนักบรรทกุดว้ยลวดสลงิสองเสน้ทวีางพาดกนัทดีา้นลา่งของนําหนักบรรทกุ และใชก้บันําหนักบรรทกุทรงกระบอก 
ทรงแผน่ดสิก ์หรอืทรงกรวยทกีน้เป็นทรงกลม วธินีมีขีอ้เสยีหลายอยา่ง จงึแนะนําใหใ้ชว้ธิสีลงิหรอือปุกรณส์ลงิแบบอนืที
ปลอดภยัมากกวา่ (ดรูปูภาพ 4-18: หนา้ 134)

การขงึสลงิดว้ยเชอืกเสน้เดยีว (เป็นขอ้หา้มในทางหลกัการ)

หา้มใชก้ารขงึสลงิดว้ยเชอืกเสน้เดยีว โดยการผกูเงอืนของลวดสลงิเขา้กบันําหนักบรรทกุใหแ้น่นเนอืงจากเหตผุลตา่งๆ ดงัตอ่
ไปน ี(ดรูปูภาพ 4-19: หนา้ 135)
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5 วธิกีารขงึสลงิดว้ยสลงิโซ ่(หนา้ 136)

5.1 ตวัอยา่งวธิกีารขงึสลงิดว้ยสลงิโซ ่(หนา้ 136)

หากทําการขงึสลงิดว้ยโซ ่แนะนําใหใ้ชโ้ซท่มีเีสน้ผา่นศนูยก์ลางพอดกีบันําหนักของสมัภาระทจีะบรรทกุ รวมกบันําหนักของ
ทแีขวนดา้นบนและดา้นลา่ง หากจําเป็น ใหใ้ชร้ว่มกบัอปุกรณส์ลงิ ไมว่า่จะเป็นแคลม้ป์ยดึหรอืแฮคเกอร ์โดยใชใ้หถ้กูตอ้งตาม
คูม่อืการใชง้านของผูผ้ลติ (ดรูปูภาพ 4-20: หนา้ 134, รปูภาพ 4-21: หนา้ 134, รปูภาพ 4-22: หนา้ 134, รปูภาพ 4-23: 
หนา้ 134)

6 วธิกีารสง่สญัญาณ (หนา้ 137)

กฎหมายบญัญัตไิวว้า่ นายจา้งจะตอ้งระบสุญัญาณทแีน่นอนเพอืใชก้บัเครน แตง่ตงับคุคลททํีาหนา้ทใีหส้ญัญาณดงักลา่ว และ
ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูใ้หส้ญัญาณ กฎหมายยงัระบวุา่คนงานทเีกยีวขอ้งกบัการทํางานตอ้งปฏบิตัติามสญัญาณทกํีาหนดขนึ
 วธิกีารใหส้ญัญาณในแตล่ะไซตง์านยอ่มแตกตา่งกนั ดงันันทงัคนดแูลสลงิและคนควบคมุเครนจะตอ้งเขา้ใจสญัญาณทรีะบไุว ้
ในพนืททํีางานแตล่ะแหง่ตรงกนั

โดยทวัไปนัน สญัญาณมอืเป็นสญัญาณทใีชก้นัอยา่งแพรห่ลาย (ดหูนา้ 139-141) และสงิทสํีาคญัเมอืใหส้ญัญาณมอืคอืให ้
สญัญาณเฉพาะไดอ้ยา่งชดัเจนและถกูตอ้ง

การใชส้ญัญาณเสยีงผา่นอปุกรณไ์รส้ายยงันํามาใชบ้อ่ยๆ ในพนืททํีางานเชน่ ในอาคารสงูหรอืสถานททีมีทีศันวสิยัในการมอง
เห็นตํา ซงึสงิทสํีาคญัคอื คนควบคมุเครนตอ้งทวนซาํสญัญาณเสยีงทไีดย้นิจากคนใหส้ญัญาณใหไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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สงิทคีนใหส้ญัญาณควรจดจํามดีงัน:ี

● มเีพยีงคนใหส้ญัญาณทไีดรั้บการแตง่ตงัเทา่นันทจีะเป็นผูทํ้าหนา้ทใีหส้ญัญาณคนควบคมุเครน

● คนใหส้ญัญาณควรมคีวามเขา้ใจในเรอืงตา่งๆ ทงัสญัญาณ การทํางานขงึสลงิ รวมถงึนําหนักบรรทกุทกํีาหนด ระยะการ
เคลอืนท ีและลกัษณะการทํางานของเครน

● เลอืกทํางานในสถานททีปีลอดภยัเสมอ โดยสถานทดีงักลา่วตอ้งมองเห็นไดง้า่ยจากฝังของคนควบคมุเครน ขณะทคีนให ้
สญัญาณตอ้งเห็นลกัษณะของงานไดอ้ยา่งชดัเจน

● ใหส้ญัญาณทรีะบไุวแ้ลว้กบัคนควบคมุเครนไดอ้ยา่งชดัเจน

● ตอ้งยกนําหนักบรรทกุในแนวตงัทกุครัง นําหนักบรรทกุตอ้งไมเ่ทไปขา้งใดขา้งหนงึกอ่นใหส้ญัญาณ

● ขนัตอนการขงึสลงิเกยีวนําหนักบรรทกุตอ้งเสร็จสมบรูณก์อ่นใหส้ญัญาณเพอืยกนําหนักบรรทกุ

● หยดุยกนําหนักบรรทกุทนัททีลีวดสลงิตงึ เพอืใหแ้น่ใจวา่ลวดสลงิยดึอยูก่บัท ีกอ่นใหส้ญัญาณยกขนึอกีครัง

● สง่สญัญาณใหค้นควบคมุเครนเห็นอยา่งชดัเจนทงัในสว่นทศิทางการเคลอืนยา้ยและจดุทจีะวางนําหนักบรรทกุ และตอ้ง
คอยใหส้ญัญาณเสมอเทา่ทจีะทําได ้

● หยดุขณะทลีดนําหนักบรรทกุลงทนัทหีากนําหนักบรรทกุอยูส่งูกวา่บล็อกหมอนรองเล็กนอ้ย เพอืใหแ้น่ใจวา่จะวางนําหนัก
บรรทกุไดป้ลอดภยั แลว้จงึกลบัมาใหส้ญัญาณลดระดบัลงตอ่

● หลงัจากใชส้ลงิเกยีวนําหนักบรรทกุเรยีบรอ้ยแลว้ ใหย้กตะขอขนึสงู 2 เมตรเป็นอยา่งนอ้ย สว่นคนงานทกุคน ทงัคนดแูล
สลงิ คนใหส้ญัญาณและคนควบคมุเครนตอ้งยนืยนัวา่ทํางานตามขนัตอนทถีกูตอ้ง

6.1 สญัญาณเสยีง (ตวัอยา่ง) (หนา้ 142)

● สง่สญัญาณใหค้นควบคมุเครนเห็นอยา่งชดัเจนทงัในสว่นทศิทางการเคลอืนยา้ยและจดุทจีะวางนําหนักบรรทกุ และตอ้ง
คอยใหส้ญัญาณเสมอเทา่ทจีะทําได ้

● คนควบคมุเครนจะตอ้งทวนประโยคสญัญาณเสยีงทไีดย้นิจากคนใหส้ญัญาณดงัๆ เพอืยนืยนั

● คนงานควรเขา้ใจสญัญาณทใีชจ้รงิในแตล่ะไซตง์านไดอ้ยา่งถอ่งแท ้
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บทท ี5  
วธิกีารขงึสลงิทเีหมาะสม

1 ขนัตอนการขงึสลงิ (หนา้ 149)

1.1 ตรวจสอบนําหนกับรรทกุทกีาํหนดและนําหนกับรรทกุรวมทกีาํหนดของเครน
และอปุกรณอ์นืๆ (หนา้ 149)

นําหนักบรรทกุทกํีาหนดซงึปรากฎบนเครนเหนอืศรีษะคอืนําหนักบรรทกุ (นําหนัก) สงูสดุทเีครนเหนอืศรีษะสามารถยกได ้นํา
หนักของนําหนักบรรทกุตอ้งไมเ่กนิคา่น ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษเนอืงจากเครนเหนอืศรีษะและบรดิจเ์ครนมกัไมไ่ด ้
ตดิตงัอปุกรณป้์องกนันําหนักเกนิหรอือปุกรณจํ์ากดันําหนักเกนิ

นําหนักบรรทกุทกํีาหนดและนําหนักบรรทกุรวมทกํีาหนดของเครนแบบเสาตงัและโมบายเครนจะแตกตา่งกนัตามมมุของเสาตงั
และรัศมกีารทํางาน คนดแูลสลงิจงึตอ้งทํางานรว่มกบัคนควบคมุเครนอยา่งใกลช้ดิ

รปูภาพ 5-1 ภาพตวัอยา่งแสดงนําหนักบรรทกุทกํีาหนดของเครนเหนอืศรีษะ
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1.2 คน้หานําหนกัของนําหนกับรรทกุ (หนา้ 150)

สงิแรกทคีนดแูลสลงิตอ้งทําคอืตรวจสอบวา่นําหนักของนําหนักบรรทกุทจีะยกถกูตอ้งแมน่ยําทสีดุเทา่ทจีะเป็นไปได ้คณุหาคํา
ตอบเรอืงนําหนักของผลติภณัฑท์คีณุดแูลในแตล่ะวนัไดง้า่ยๆ หรอืจากฉลากแจง้นําหนักบนตวัผลติภณัฑ ์แตเ่มอืทํางานกบันํา
หนักบรรทกุทไีมท่ราบนําหนัก คณุตอ้งสอบถามจากเพอืนรว่มงานทมีปีระสบการณห์รอืหวัหนา้กลุม่หรอืตรวจสอบจากแผนภาพ 
แท็ก ใบแจง้หนหีรอืเอกสารอนืๆ หรอืจะใชว้ธิคํีานวณเพอืประเมนินําหนัก

มตีวัอยา่งใหด้มูากมายทคีณุตอ้งประเมนินําหนักของนําหนักบรรทกุดว้ยสายตา ตอ้งอาศยัประสบการณใ์นการทํางานหากจะ
ประเมนินําหนัก และการประเมนิดว้ยสายตาทําไดย้าก หากประเมนินําหนักผดิ อาจทําใหเ้ครนพลกิควําและเกดิอบุตัเิหตทุไีม่
คาดคดิได ้เชน่ โมบายเครนลม้ครนืลงมาหรอือปุกรณส์ลงิชาํรดุเสยีหาย ทงัยงัจะลดประสทิธภิาพการทํางานโดยรวมลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั ควรใชค้วามระมดัระวงัในขนัตอนตา่งๆ ตอ่ไปนี

● พจิารณารปูทรงของนําหนักบรรทกุโดยละเอยีด และกะขนาดดว้ยสายตา

● ตรวจสอบวา่นําหนักบรรทกุทําจากวสัดใุด นําหนักบรรทกุทมีปีรมิาตรเทา่กนัอาจหนักไมเ่ทา่กนัหากทําจากวสัดทุไีม่
เหมอืนกนั

● คํานวณนําหนัก (ดหูนา้ 44)

● การคาดคะเนนําหนักนอ้ยกวา่นําหนักทแีทจ้รงิเป็นเรอืงทน่ีากลวั เพมินําหนักของนําหนักบรรทกุทคีาดคะเนดว้ยสายตาลง
ไปอกี 20%

● หมนัตรวจสอบสว่นตา่งระหวา่งนําหนักทคีณุประมาณดว้ยสายตากบันําหนักทไีดจ้ากการวดัจรงิๆ เพอืสรา้งนสิยัปรับปรงุ
ความแมน่ยําของการคาดการณนํ์าหนักดว้ยสายตา

● การทําโมเดลรปูทรงงา่ยๆ และแสดงนําหนักเหมอืนเป็นตวัสนิคา้จรงิๆ หรอืจัดทําตารางนําหนักตอ่วสัดมุาตรฐานหนงึเมตร 
หรอืตอ่วสัดมุาตรฐานจะชว่ยปรับปรงุความแมน่ยําของการวดันําหนักดว้ยสายตาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การประเมนิ + 20%

รปูภาพ 5-2 ประเมนินําหนักของนําหนักบรรทกุดว้ยสายตา
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1.3 ระบตุาํแหนง่ของ COG (หนา้ 151)

ปัจจัยทสํีาคญัอกีขอ้หนงึในการขงึสลงิคอืการตรวจสอบตําแหน่ง COG ของนําหนักบรรทกุทจีะยกใหแ้มน่ยําทสีดุเพอืเลอืก
อปุกรณส์ลงิและวธิกีารขงึสลงิทเีหมาะสม

ระบตุาํแหนง่ของ COG

ประเมนิ COG ใหไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งทําไดย้าก เนอืงจากการประเมนินมีกัเป็นการกะครา่วๆ จากงานจรงิดว้ยสายตา หา้มสรปุวา่เรา
สามารถยกนําหนักบรรทกุในแนวนอนไดโ้ดยใชว้งแหวนทใีหม้า แตต่อ้งแกไ้ขวธิกีารขงึสลงิโดยใชก้ารตรวจสอบสภาพของนํา
หนักบรรทกุกอ่นยก

โปรดจําไวว้า่ ตําแหน่ง COG ของนําหนักบรรทกุจะแสดงเป็นจดุ (ไมใ่ชเ่สน้) และตอ้งตรวจสอบจากทกุทศิทางเพอืดําเนนิการ
ขงึสลงิไดอ้ยา่งปลอดภยั และตอ้งตรวจสอบ COG จากแตล่ะทศิทางจากสามทศิทางใหล้ะเอยีดเพอืป้องกนัอบุตัเิหตทุอีาจเกดิ
ขนึไดโ้ดยเฉพาะเมอืหมนุนําหนักบรรทกุ

COG ของนําหนักบรรทกุจะอยูใ่ตต้ะขอโดยตรงหากยกนําหนักบรรทกุไดส้มดลุ เมอืยกนําหนักบรรทกุไดอ้ยา่งปลอดภยัแลว้ 
ใหร้ะบ ุCOG ไวใ้ชอ้า้งองิเพอืรับประกนัถงึความปลอดภยัและปรับปรงุประสทิธภิาพในการทํางาน

วธิรีะบตุาํแหนง่ของ COG ในระหวา่งการทาํงาน

อยา่งไรกต็ามมผีลติภณัฑม์ากมายทตีอ้งจัดการ และเป็นเรอืงยากทจีะระบตํุาแหน่งของ COG ของสนิคา้ทมีรีปูทรงสลบัซบั
ซอ้น เมอืคณุยกนําหนักบรรทกุเหลา่นจีรงิๆ คณุตอ้งยกขนึจากพนือาคารหรอืพนืดนิเล็กนอ้ยเพอืทดสอบโดยทําตามขนัตอนตอ่
ไปน:ี

(1) ระบ ุCOG ของนําหนักบรรทกุตามทปีรากฏขา้งตน้และใชส้ลงิ

(2) ยกขนึใหช้า้ทสีดุเทา่ทจีะทําได ้(โดยไมต่อ้งยกขนึจากพนื)

จดุศนูยถ์ว่งจดุศนูยถ์ว่ง

รปูภาพ 5-3 วธิรีะบตํุาแหน่งของ COG ในระหวา่งการทํางาน
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(3) หากไมไ่ดย้กนําหนักบรรทกุในแนวนอน ใหว้างลงบนพนืตามเดมิ และเลอืนตําแหน่งของสลงิไปทางดา้นขา้งของนําหนัก
บรรทกุทวีางอยูบ่นพนืในระหวา่งทยีก

(4) ยกนําหนักบรรทกุขนึเล็กนอ้ยอกีครังและตรวจสอบความเปลยีนแปลงของนําหนักบรรทกุ

(5) ทําขนัตอนนซีาํจนกระทงันําหนักบรรทกุสมดลุในแนวนอนบนสลงิ

นําหนักบรรทกุทมีแีหวนหรอืแสดง COG กต็อ้งใชข้นัตอนเดยีวกนันยีกเวน้ขนัตอนท ี1 (การประเมนิ COG)

วธิเีลอืกอปุกรณส์ลงิและอปุกรณเ์สรมิชกัรอก (หนา้ 152)

เมอืเลอืกอปุกรณส์ลงิและอปุกรณเ์สรมิชกัรอกทเีหมาะสมทสีดุนัน ใหพ้จิารณาปัจจัยตา่งๆ ประกอบดว้ยนําหนัก COG รปูทรง 
ตําแหน่งการขงึสลงิกบันําหนักบรรทกุ ประสทิธภิาพของเครนและการป้องกนันําหนักบรรทกุ (ดหูนา้ 123)

สงิทตีอ้งพจิารณาคอืเลอืกลวดสลงิ โซ ่สายเข็มขดัสลงิและอปุกรณส์ลงิอนืๆ ทจีะนํามาใชต้ามลกัษณะของ COG รวมถงึ
จํานวนลวดสลงิทนํีามาใชแ้ละมมุของสลงิ แลว้จงึเลอืกจากอปุกรณเ์หลา่นทีมีคีวามแข็งแรงและยาวพอรองรับนําหนักบรรทกุ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม

สําหรับนําหนักบรรทกุทใีชส้ลงิจัดการเป็นปกตหิรอืในกรณีของนําหนักบรรทกุเฉพาะ คําแนะนําคอืเลอืกใชอ้ปุกรณส์ลงิทมีี
ประสทิธภิาพทสีดุและปลอดภยัทสีดุสําหรับนําหนักบรรทกุแตล่ะประเภทเหลา่น ีมอีปุกรณเ์สรมิพเิศษบางประเภท เชน่ อปุกรณ์
เสรมิทตีดิตงัดว้ยอปุกรณย์กทใีชแ้มเ่หล็กหรอืระบบสญูญากาศ เพอืใชย้กผลติภณัฑท์ทํีาจากโลหะและแกว้

ตรวจสอบอปุกรณส์ลงิกอ่นใชง้าน และไมม่สีงิผดิปกตใิดเกดิขนึ
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การนําทางตะขอ (หนา้ 153)

เตรยีมเครนไวใ้หพ้รอ้ม

เมอืใชม้อืใหส้ญัญาณ คณุตอ้งอยูใ่นตําแหน่งทมีองเห็นคนควบคมุเครนไดเ้ต็มตวั และใชส้ญัญาณทกํีาหนดเฉพาะเพอืระบุ
ตําแหน่งของนําหนักบรรทกุ

เมอืใหส้ญัญาณดว้ยเสยีงผา่นอปุกรณไ์รส้าย ใหต้รวจสอบสภาพของระบบการสอืสารไรส้ายลว่งหนา้ และคณุตอ้งยนือยูใ่น
ตําแหน่งทมีองเห็นนําหนักบรรทกุและพนืทรีอบๆ นําหนักบรรทกุไดถ้นัดและชดัเจน อยา่ลมืตรวจสอบสญัญาณเสยีงจากคนให ้
สญัญาณทสีง่ใหค้นควบคมุเครนซาํไปซาํมาดว้ย

การนําทางตะขอ

โดยปกตแิลว้ ควรนําทางตะขอมาอยูเ่หนอืนําหนักบรรทกุโดยตรง หากนําหนักบรรทกุมขีนาดใหญเ่กนิไป และไมส่ามารถขงึ
สลงิไดอ้ยา่งปลอดภยั ใหนํ้าทางตะขอมาอยูใ่นตําแหน่งทสีามารถทําการขงึสลงิไดง้า่ยๆ แลว้จงึเลอืนตะขอมาไวเ้หนอืนําหนัก
บรรทกุโดยตรง กอ่นยกขนึ

หากนําหนักของนําหนักบรรทกุมขีนาดใหญ ่และลวดสลงิหนาเกนิไป ใหต้ดิตงัลวดสลงิเขา้กบัตะขอตวัแรก แลว้ดําเนนิการขงึ
สลงิ กอ่นขยบัตะขอไปไวเ้หนอื COG ของนําหนักบรรทกุโดยตรง กอ่นยกขนึหากจําเป็น

หากตอ้งการยกนําหนักบรรทกุใหเ้สถยีร สงิทตีอ้งอยูภ่ายในเสน้ของจดุการยกคอื COG ของนําหนักบรรทกุ

COG

รปูภาพ 5-4 COG ของนําหนักบรรทกุ

หาก COG ของนําหนักบรรทกุอยูน่อกเสน้น ีนําหนักบรรทกุอาจเอยีง หรอืลวดสลงิอาจขาดได ้แตแ่มว้า่ COG อยูภ่ายในเสน้ดงั
กลา่ว แตเ่มอื COG ของตะขอไมไ่ดอ้ยูเ่หนอืนําหนักบรรทกุโดยตรง นําหนักบรรทกุอาจหมนุหรอืตะแคงเมอืยกขนึ ดงันัน สงิที
สําคญัคอืควบคมุตะขอใหอ้ยูเ่หนอืนําหนักบรรทกุโดยตรงกอ่นยกนําหนักบรรทกุขนึ
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การขงึสลงิ (หนา้ 154)

หากจะยกนําหนักบรรทกุทมีรีปูทรงอนืดว้ยลวดสลงิ สงิทจํีาเป็นคอืเลอืกวธิกีารทเีหมาะสมทสีดุโดยดจูากรปูทรงเพอืป้องกนัไม่
ใหนํ้าหนักบรรทกุหมนุหรอืตะแคงไปดา้นใดดา้นหนงึ หากนําหนักบรรทกุอาจพลดัตก ตะแคงหรอืหลน่ลงมาเพราะเหวยีงไปมา
ในระหวา่งการลําเลยีง ใหม้ดัใหแ้น่นหรอืแกไ้ขโดยใชร้อกโยกเป็นมาตรการป้องกนั สําหรับนําหนักบรรทกุทมีเีหลยีมมมุหรอืที
ลนืไปลนืมา ใหว้างตวัรองหนุนตรงขอบเพอืใหใ้ชส้ลงิไดอ้ยา่งปลอดภยั

รปูภาพ 5-5 การประคองนําหนักบรรทกุไวก้บัที
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เมอืยดึนําหนกับรรทกุใหม้นัคง

● หากนําหนักบรรทกุมขีนาดใหญเ่กนิไป และใชว้ธิกีารขงึสลงิเหนอื COG โดยตรงไดย้าก คณุสามารถเลอืกวธิกีารสํารอง
 แขวนสลงินําหนักบรรทกุไวใ้นตําแหน่งทสีามารถควบคมุไดง้า่ยๆ แลว้จงึบงัคบัตะขอใหอ้ยูเ่หนอื COG โดยตรงเมอืยกขนึ 
หากเมอืยา้ยตะขอทตีดิตงัลวดสลงิไว ้ตอ้งระวงัไมส่มัผัสถกูนําหนักบรรทกุหรอือปุกรณท์อียูร่อบๆ

● หากจะยกนําหนักบรรทกุใหเ้สถยีร ใหใ้ชส้ลงิในตําแหน่งทสีงูกวา่ COG

สลงิจากดา้นลา่ง 
(ทรงตวัไมด่)ี

สลงิจากดา้นบน 
(ทรงตวัไดด้)ี

รปูภาพ 5-6 ตําแหน่งของการขงึสลงิ

● เมอืยกนําหนักบรรทกุทเีอยีงดา้นขา้งดว้ยการขงึสลงิแบบหมนุครังเดยีว นําหนักบรรทกุอาจหมนุได ้ควรใชค้วามระมดัระวงั
เป็นพเิศษในกรณีนี

G: จดุศนูยถ์ว่ง

หลน่ลงมา

รปูภาพ 5-7 นําหนักบรรทกุทเีทนําหนักไปขา้งใดขา้งหนงึ
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● หากยกวตัถยุาวทมีมีมุของสลงิทใีหญข่นึ อปุกรณส์ลงิอาจไหลเขา้ดา้นใน ทําใหนํ้าหนักบรรทกุรว่งลงมาได ้วางตวัรอง
หนุนระหวา่งนําหนักบรรทกุและอปุกรณส์ลงิ กอ่นยกนําหนักบรรทกุขนึดว้ยการผกูเงอืน การผกูบว่งแบบหมนุหนงึรอบหรอื
การผกูเงอืนแบบหว่ง เพอืป้องกนัไมใ่หจ้ดุของสลงิเลอืนไปจากจดุเดมิ

รปูภาพ 5-8 การผกูบว่งแบบหมนุหนงึรอบสําหรับวตัถยุาว

● หากเสยีงทนํีาหนักบรรทกุอาจหกัไดเ้นอืงจากแรงองคป์ระกอบ ทมีสีาเหตมุาจากมมุขนาดใหญข่องสลงิ ใหต้รวจสอบวา่
เครนมคีวามสามารถในการยกทรีะดบัใด กอ่นใชล้วดสลงิทยีาวขนึเพอืลดมมุของสลงิ หากลดมมุของสลงิไดย้าก ใหล้อง
พจิารณาวธิกีารอนื เชน่ การใชค้านยก

รปูภาพ 5-9 นําหนักบรรทกุทเีสยีหาย รปูภาพ 5-10 การขงึสลงิผา่นคานยก
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● ตรวจสอบวา่ลวดสลงิทอียูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุไมเ่ป็นปม

รปูภาพ 5-11 ปม

● ใชต้วัรองหนุนตรงขอบของมมุนําหนักบรรทกุเพอืป้องกนัลวดสลงิและนําหนักบรรทกุ

ตวัรองหนุน

รปูภาพ 5-12 นําหนักบรรทกุทมีเีหลยีมมมุ
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เมอืหอ้ยอยูบ่นตะขอ

● ตรวจสอบการทํางานของปากตะขอ ลวดสลงิอาจเลอืนออกมาจากตะขอเหมอืนทแีสดงในรปูภาพ 5-13 โดยขนึอยูก่บั
สภาพการณต์า่งๆ ในสถานททํีางานบางแหง่ มกีารใชอ้ปุกรณจํ์าพวกตวัเกยีวสองชดุเพอืป้องกนั

รปูภาพ 5-13  วธิผีกูเงอืนจากตะขอ

● ใหร้อ้ยลวดสลงิเขา้กบัตะขอทลีะเสน้ โดยเรมิจากดา้นหลงัของตะขอ เพอืใหเ้งอืนของลวดสลงิไมซ่อ่นทบักนับนตะขอ 
และลวดสลงิไมพ่าดทบักนัไปมาใตต้ะขอ หากสลงิมมีมุทกีวา้ง ลวดสลงิเสน้สดุทา้ยทมีดัเขา้กบัตะขอจะคายตวัออกได ้
หรอืถา้ใชล้วดสลงิสําหรับนําหนักบรรทกุตามแบบทแีสดงในรปูภาพ 5-14 ตามลําดบั 2-1-4-3, ลวดสลงิจะพาดทบักนั
ใตต้ะขอ หากเกดิเหตกุารณเ์ชน่น ีใหป้รับเปลยีนตําแหน่งนําหนักบรรทกุเพอืใหท้ศิทางตามแนวยาวตงัฉากกบัทศิทาง
ของตะขอเหมอืนทแีสดงไวใ้นรปูภาพ 5-15 และรปูภาพ 5-17 กอ่นตดิตะขอในลําดบัทลีวดสลงิเสน้สดุทา้ยเกยีวเขา้กบั
ตะขอเหมอืนกบัไมไ่ดเ้กยีว และป้องกนัลวดสลงิพาดขา้มกนัไปมา

(a) ลําดบัการเกยีวบว่งสําหรับวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสเีสน้และจดุสจีดุ

รปูภาพ 5-14  ทศิทางตามยาวจะขนานกบัทศิทางของตะขอ 
(1-2-3-4 หรอื 2-1-4-3 จากปลายตะขอ)

รปูภาพ 5-15  ทศิทางตามยาวจะตงัฉากกบัทศิทางของ
ตะขอ (1-3-2-4 หรอื 3-1-4-2 จากปลายตะขอ)
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(b) ลําดบัการเกยีวบว่งสําหรับวธิกีารขงึสลงิโดยใชล้วดสองเสน้และจดุสจีดุ

รปูภาพ 5-16 ทศิทางตามยาวจะขนานกบัทศิทางของตะขอ 
(1-2-3-4 จากปลายตะขอ)

รปูภาพ 5-17  ทศิทางตามยาวจะตงัฉากกบัทศิทางของ
ตะขอ (1-2-3-4 หรอื 2-1-4-3 จากปลายตะขอ)

● ยา้ยตะขอไปยงัจดุทสีามารถตดิอปุกรณส์ลงิไดง้า่ยๆ และผูด้แูลสลงิสามารถทรงตวัทํางานไดบ้นพนืทมีนัคงและปลอดภยั

● จากรายละเอยีดใน “คําแนะนําทเีกยีวขอ้งกบัความปลอดภยัของการขงึสลงิ” พบวา่ มมุของสลงิควรอยูภ่ายในระยะ 90° 
ตามมาตรฐานทวัไป แตสํ่าหรับการขงึสลงิแบบหมนุครังเดยีวพรอ้มกบัลวดสองเสน้และจดุสจีดุนัน มมุของสลงิควรอยู่
ภายในระยะ 60° และสําหรับการขงึสลงิรว่มกบัอปุกรณช์กัรอกอนื หรอืการขงึสลงิรว่มกบัแคลม้ป์ยดึหรอืแฮคเกอรนั์น มมุ
ของสลงิตอ้งอยูภ่ายในระยะ 60° ในกรณีทใีชส้ลงิแบบอนื ตอ้งพจิารณาถงึรปูทรงและขนาดของนําหนักบรรทกุและความ
สามารถในการยกของเครนดว้ยเมอืกําหนดมมุทเีหมาะสมของสลงิ
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การขงึสลงินําหนกับรรทกุทเีทนําหนกัไปขา้งใดขา้งหนงึ

คณุอาจมโีอกาสไดทํ้างานกบันําหนักบรรทกุทมีรีปูทรงไมเ่ทา่กนัและ COG อยูเ่ยอืงออกจากศนูยก์ลาง ดา้นลา่งนคีอืวธิกีารขงึ
สลงิทนํีามาใชเ้พอืทําใหนํ้าหนักบรรทกุทเีอยีงไปดา้นใดดา้นหนงึยงัคงอยูใ่นแนวนอน

● การขงึสลงิแบบสมมาตร

คน้หาตําแหน่งของ COG ใหถ้กูตอ้ง และเกยีวตะขอเหนอื COG โดยตรง และปรับตําแหน่งของการขงึสลงิใหส้มมาตร

มมุเดยีวกนั

รปูภาพ 5-18 การขงึสลงิแบบสมมาตร

หากเกดิขอ้ผดิพลาดในการหา COG ผลทไีดค้อืนําหนักบรรทกุจะมกีารเปลยีนแปลงทเีป็นอนัตรายเชน่ทอีธบิายไวใ้นรปูภาพ 
5-19 กลา่วคอื แรงตงึจํานวนมากจะอยูบ่นลวดสลงิทางดา้นซา้ย และอาจทําใหส้ลงิกระดกและเทนําหนักบรรทกุทงัหมดลง
มาได ้แมล้วดสลงิยงัอยูใ่นตําแหน่งไดเ้ป็นปกต ิแตนํ่าหนักบรรทกุทยีกขนึมาแลว้นอีาจเอยีงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน หากนําหนัก
บรรทกุเอยีงขณะทยีกขนึแลว้ ใหค้อ่ยๆ ลดนําหนักบรรทกุลงมา และปรับตําแหน่งของตะขอหรอืการขงึสลงิมาไวท้ ีCOG ตาม
ทแีสดงในรปูภาพ 5-20 กอ่นยกขนึอกีครัง

COG

COG ผดิ 
COG ถกู

รปูภาพ 5-19  การขงึสลงิโดย COG ไมถ่กูตําแหน่ง รปูภาพ 5-20  การขงึสลงิโดย COG ถกูตําแหน่ง
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● การขงึสลงิแบบไมส่มมาตร

อกีวธิหีนงึคอืใชล้วดสลงิสองเสน้ทยีาวไมเ่ทา่กนั เพอืปรับใหต้ะขอมาอยูเ่หนอื COG ของนําหนักบรรทกุโดยตรง เพอืชว่ยให ้
ยกนําหนักบรรทกุไดอ้ยา่งปลอดภยั ซงึเมอืใชว้ธินี ีจะมกีารใชล้วดสลงิสองเสน้ทยีาวไมเ่ทา่กนัทดีา้นซา้ยและดา้นขวา และ
จําเป็นตอ้งใชล้วดสลงิทหีนากวา่เดมิและแข็งแรงกวา่เดมิ ทสีามารถยกนําหนักทงัหมดของนําหนักบรรทกุได ้เนอืงจากแรงดงึ
ของลวดสลงิดา้นซา้ยและดา้นขวาไมเ่ทา่กนั โดยจะมแีรงทมีากกวา่ทกีระทําบนลวดสลงิในฝังทมีมีมุทเีล็กกวา่ของสลงิ

เชอืกบงัเกดิผล เชอืกนํา

มมุทเีล็กกวา่

มมุทใีหญก่วา่

รปูภาพ 5-21 การขงึสลงิแบบไมส่มมาตร
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● การขงึสลงิโดยปรับใหเ้ขา้กบัอปุกรณช์กัรอกอนื

หากตอ้งการยกนําหนักบรรทกุทไีมส่มมาตรดว้ยสลงิ เราสามารถใชอ้ปุกรณช์กัรอกอนืเพอืปรับลวดสลงิ ปรับสมดลุของนําหนัก
บรรทกุทไีมส่มมาตรไดด้ว้ยการปรับความยาวของลวดสลงิดา้นซา้ยและขวา โดยใชร้อกโซห่รอืรอกโยกเพอืปรับ

เราใชว้ธินีแีทนการทําหว่ง และการขงึสลงิแบบไมส่มมาตรจะทําไดอ้ยา่งปลอดภยัมากขนึ แตนํ่าหนักบรรทกุท ีCOG อยูใ่น
ตําแหน่งทสีงูกวา่เดมินันจะไมส่ามารถทรงตวัได ้เมอืใชล้วดสลงิสองเสน้ผกูเป็นบว่งใหแ้น่นทดีา้นมผีล ใหป้รับทศิทางการผกู
และมมุ เพอืไมใ่หท้งิโมเมนตต์ดับนลวดสลงิมากเกนิไป

รอ้ยหว่งของลวดสลงิทสีว่นบนและสว่นลา่งของตะขอของอปุกรณเ์สรมิทจีะปรับ และปรับดา้นทคํีายนั เพอืไมใ่หม้แีรงดงึมาก
เกนิไป เมอืใชร้อกโซแ่บบมอืโยกเพอืปรับตําแหน่ง ใหเ้ลอืนคนัปรับมาไวท้ดีา้นทยีก และหมนุโซส่ว่นเกนิเกบ็ไวก้บัตวัรอก

ตงัมมุของสลงิใหเ้ล็กทสีดุเทา่ทจีะทําได ้(สงูสดุคอื 60 องศา)

ผกูใหแ้น่นดว้ยบว่ง

มมุของสลงิ

รอกโซ ่และอนืๆ

ดา้นทคํีายนั

ดา้นทคํีายนั

ดา้นมผีล

ดา้นมผีล

รปูภาพ 5-22 การขงึสลงิโดยปรับใหเ้ขา้กบัอปุกรณช์กัรอก
อนื: ดา้นมผีล: การขงึสลงิแบบหมนุหนงึรอบ

รปูภาพ 5-23 การขงึสลงิโดยปรับใหเ้ขา้กบัอปุกรณช์กัรอก
อนื: ดา้นมผีล: ผกูใหแ้น่นดว้ยบว่ง
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อปุกรณป์รับตําแหน่ง (รอกโซ ่และอนืๆ)

ดา้นทคํีายนั

(ผกูใหแ้น่นดว้ยบว่ง)

(ผกูใหแ้น่นดว้ยบว่ง)

รปูภาพ 5-24 วธิตีดิตงัอปุกรณป์รับตําแหน่งการชกัรอก

หยดุกอ่นยกขนึจากพนื (หนา้ 161)

ขนัตอนนถีอืวา่มอีนัตรายมากทสีดุในระหวา่งงานลําเลยีงสมัภาระดว้ยเครน ควรใหค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษในเรอืงเกยีวกบั
สถานท ีการใชท้า่ทางและสงิทคีนงานทํา และสภาวะการขงึสลงิ

คอ่ยๆ ชกันําหนักบรรทกุขนึไปจนกระทงัลวดสลงิตงึ มอืของคณุอาจตดิคาระหวา่งลวดสลงิ/ตวัรองหนุนและนําหนักบรรทกุ 
หา้มจับทลีวดสลงิ แตใ่หใ้ชฝ่้ามอืดนั เมอืลวดสลงิตงึแลว้ ใหห้ยดุยกสมัภาระไวก้อ่นและตรวจสอบจดุตา่งๆ ดงัตอ่ไปน ี
(ดรูปูภาพ 5-31: หนา้ 101, รปุภาพ 5-32: หนา้ 101)

ตาํแหนง่ของคนงาน

● ใหส้ญัญาณมอืในตําแหน่งทปีลอดภยัและคนควบคมุเครนมองเห็นได ้(ดรูปูภาพ 5-33: หนา้ 162) สง่เสยีงใหส้ญัญาณ
ผา่นอปุกรณไ์รส้ายในตําแหน่งทปีลอดภยัและมองเห็นงานทจีะทําไดช้ดัเจน

● คนใหส้ญัญาณและคนดแูลสลงิตอ้งสอืสารกนัตลอดเวลา หา้มตดัสนิใจใหส้ญัญาณเพยีงลําพัง (ดรูปูภาพ 5-34: หนา้ 162)

● เมอืมคีนงาน 2 คนขนึไปทํางานกบัสลงิ ตอ้งสอืสารกนัไว ้

● นําหนักบรรทกุอาจแกวง่ในขณะทถีกูยกขนึ คนดแูลสลงิและคนงานคนอนืๆ ตอ้งไมเ่ขา้ไปในพนืท ีเชน่ชอ่งแคบๆ ระหวา่ง
โครงสรา้งทไีมส่ามารถกนัพนืททีปีลอดภยัไวอ้พยพได ้(ดรูปูภาพ 5-35: หนา้ 162)

● หากสมัภาระทบีรรทกุเกดิแกวง่ไปมาในขณะทยีกขนึ ใหแ้กไ้ขโดยใหส้ญัญาณกบัคนควบคมุ
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ยนืยนัสภาวะการขงึสลงิ

เมอืลวดสลงิตงึแลว้ ใหห้ยดุเครนไวก้อ่นและตรวจสอบจดุตา่งๆ ดงัตอ่ไปน ีหากสภาวะการขงึสลงิไมเ่สถยีรหรอืไมส่ามารถยก
นําหนักบรรทกุในแนวนอน ใหค้อ่ยๆ ลดสมัภาระลงมาวางไวบ้นพนื และปรับตําแหน่งของสลงิ (ดรูปูภาพ 5-36: หนา้ 162)

● COG ของนําหนักบรรทกุ จดุกงึกลางของตะขอ และสายรอกของเครนลว้นเป็นเสน้ตรง

● ลวดสลงิทกุเสน้ตงึเทา่ๆ กนั

● ระวงัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุลม้ครนืลงมา

● ลวดสลงิไมล่นืและไดย้ดึอปุกรณเ์สรมิของสลงิ เชน่ ตวัรองหนุน ไวจ้นแน่น

● แขวนอปุกรณส์ลงิไวต้รงกลางตะขอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง (ตําแหน่งและลําดบั)

● ลวดสลงิไมข่ยบั

● ใชล้วดสลงิในตําแหน่งทถีกูตอ้ง

● วางตวัรองหนุนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

● ตดิตงัอายโบลทแ์ละสเกน็ไดถ้กูตอ้ง

หยดุหลงัจากยกขนึจากพนื (หนา้ 163)

คอ่ยๆ ยกนําหนักบรรทกุขนึชา้ๆ และหยดุทนัททียีกขนึจากพนืแลว้ กอ่นตรวจสอบวา่นําหนักบรรทกุทรงตวัไดด้แีละอปุกรณ์
สลงิมคีวามปลอดภยั (ดรูปูภาพ 5-37: หนา้ 163) (ดรูปูภาพ 5-38: หนา้ 163)

ยนืยนัสภาวะการขงึสลงิ

● หากนําหนักบรรทกุไมเ่สถยีร ใหค้อ่ยๆ ลดระดบัลงมาทพีนืและปรับตําแหน่งของสลงิ

● นําหนักบรรทกุทมีกีารทรงตวัทดีี

● จะไมม่อีะไรหลน่ลงมาขณะทขีนยา้ยสมัภาระ

● ตดิตงัอปุกรณส์ลงิไดถ้กูตอ้ง ขณะทนํีาหนักบรรทกุและอปุกรณเ์สรมิไดรั้บการป้องกนัอยา่งเหมาะสม

● ไมไ่ดย้กสว่นของตวัรองหนุนหรอือปุกรณส์ลงิอนืๆ ขนึพรอ้มๆ กนั

หากยนืยนัความถกูตอ้งของรายการขา้งตน้ได ้แสดงวา่พรอ้มยกนําหนักบรรทกุ
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การยก (หนา้ 164)

ตรวจสอบวา่มสีงิของทอีาจกดีขวางการยกสมัภาระหรอืไม ่คนดแูลสลงิควรทําหนา้ทตีอ้นคนไปยงัพนืทปีลอดภยั

กําหนดระดบัความสงูสําหรับนําหนักบรรทกุ โดยพจิารณาทงัวธิกีารขงึสลงิและพนืททีจีะวางนําหนักบรรทกุ

● โดยปกต ิตอ้งยกนําหนักบรรทกุจนกวา่จะถงึจดุทคีนงานสามารถเดนิเขา้ออกไดอ้ยา่งปลอดภยั (สงูกวา่คนงาน) และเป็น
ปกติ

● เมอืใชแ้มเ่หล็กยกหรอืตวัยกสญูญากาศบนเครนททํีางานจากพนื หรอืเมอืไมม่สีงิกดีขวางและไดเ้คลอืนยา้ยนําหนัก
บรรทกุมายงัพนืทปิีดแลว้ ใหห้ยดุนําหนักบรรทกุไว ้ณ ตําแหน่งทตํีาทสีดุเทา่ทจีะทําได ้

การควบคมุนําหนกับรรทกุมายงัตาํแหนง่วาง (หนา้ 164)

เมอืคนดแูลสลงิหรอืคนใหส้ญัญาณควบคมุนําหนักบรรทกุ ใหป้ระจําตําแหน่งในสถานทปีลอดภยัทคีนควบคมุเครนจะมองเห็น
ได ้และใหค้นงานคนอนือพยพเมอืจําเป็น (ดรูปูภาพ 5-39: หนา้ 164)

ตาํแหนง่ของคนดแูลสลงิ

ควรใหค้นดแูลสลงิไปอยูใ่นพนืททีปีลอดภยั โดยไมม่อีนัตรายจากการถกูหนบีหรอืกระแทกดว้ยนําหนักบรรทกุหากเกดิ
อบุตัเิหตทุไีมค่าดคดิ

● อพยพไปยงัพนืทอีพยพทกํีาหนดไวใ้นการประชมุกอ่นเรมิการทํางาน

● ขณะทเีดนิขา้งๆ นําหนักบรรทกุทกํีาลงัถกูขนยา้ย ใหย้นืหา่งออกมาจากขอบของนําหนักบรรทกุทยีกขนึนอียา่งนอ้ย 2 เมตร

การนําทางนําหนกับรรทกุ

● ใชส้ญัญาณทรีะบไุวเ้พอืบอกทศิทางใหก้บัคนควบคมุเครน และใหส้ญัญาณตอ่ไปขณะทยีงัยนือยูด่า้นหนา้นําหนักบรรทกุ
จนกวา่จะไปถงึจดุทวีางนําหนักบรรทกุ

● แจง้ตําแหน่งทจีะวางนําหนักบรรทกุลงใหก้บัคนควบคมุเครน
ตรวจสอบจดุตา่งๆ ตอ่ไปนใีนระหวา่งการลําเลยีง

● หา้มเขา้ไปอยูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุ

รปูภาพ 5-25 ใตนํ้าหนักบรรทกุ
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● ตอ้งอยูห่า่งจากนําหนักบรรทกุในระยะทปีลอดภยั

● หา้มเลอืกเสน้ทางลําเลยีงทพีาดผา่นบรเิวณทคีนงานอยู ่เลอืกเสน้ทางทไีกลจากคนงานใหม้ากทสีดุ

● หา้มยนือยูบ่นสนิคา้ทยีกโดยเด็ดขาด

● ในระหวา่งการเคลอืนยา้ยนําหนักบรรทกุ หา้มใชม้อืประคองนําหนักบรรทกุทกํีาลงัแกวง่ คนใหส้ญัญาณควรสงัใหค้น
ควบคมุเครนหยดุแกวง่ (ในไซตง์านบางท ีการใชม้อืแตะทนํีาหนักบรรทกุถอืเป็นขอ้หา้มตงัแตก่ารยกขนึจนถงึการวางลง
บนพนื)

ป้องกนัไมใ่หนํ้าหนกับรรทกุหมนุ

● หากวตัถทุยีาวเกดิแกวง่หรอืหมนุในระหวา่งยก วตัถเุหลา่นอีาจชนเขา้กบัโครงสรา้งทอียูร่อบๆ แตเ่ราป้องกนัอบุตัเิหตนุไีด ้
ดว้ยการใชเ้ชอืกนําเพอืนํานําหนักบรรทกุ และจะใชเ้ชอืกนําหลายๆ เสน้หรอืไมนั่นใหด้จูากไซตง์านหรอืนําหนักบรรทกุ

● หากเชอืกนําเกดิตดิคาอปุกรณท์อียูร่อบๆ อบุตัเิหตอุาจเกดิขนึได ้เชน่ นําหนักบรรทกุทพัีงครนืลงมา จงึควรใชเ้ชอืกนําที
ไมม่บีว่งหรอืรอยบาก (ดรูปูภาพ 5-44: หนา้ 166)

หยดุกอ่นลดระดบัและวางนําหนกับรรทกุ (หนา้ 166)

ตรวจสอบพนืททีจีะใชว้างนําหนักบรรทกุและสภาพของบล็อกหมอนรอง (ความแข็งแรง การไดร้ะดบั ความจขุองลกูปืน) กอ่น
เตรยีมบล็อกหมอนรองไวล้ว่งหนา้ทงัขนาดและปรมิาณทเีหมาะสม บล็อกหมอนรองนํามาใชเ้พอืใหง้านสลงิทําไดง้า่ยขนึ โดย
เราจะใชบ้ล็อกหมอนรองไมเ่พยีงแคย่ดึหรอืป้องกนันําหนักบรรทกุเทา่นัน แตเ่พอืป้องกนัไมใ่หเ้ทา้ของคนดแูลสลงิไดรั้บบาด
เจ็บดว้ย วางบล็อกหมอนรองไวใ้หส้งูกวา่รองเทา้นริภยั

ตอ้งไมม่คีนงานอยูร่ะหวา่งนําหนักบรรทกุและอปกุรณห์รอืโครงสรา้งตา่งๆ และคนงานสามารถอพยพไดใ้นกรณีทเีกดิเหตุ
ฉุกเฉนิ นอกจากนัน ควรใหค้วามสําคญักบัขอ้ควรระวงัตอ่ไปนกีอ่นลดระดบันําหนักบรรทกุลง (ดรูปูภาพ 5-45: หนา้ 166)

● ตรวจสอบวา่ไมม่สีงิกดีขวางกอ่นลดสมัภาระลง

● หา้มลดสมัภาระทกํีาลงัแกวง่ไปมา ทําตามสญัญาณเพอืทําใหส้มัภาระนงิ กอ่นคอ่ยๆ ลดระดบัความสงูลง

● หากจําเป็นตอ้งปรับตําแหน่งของนําหนักบรรทกุในจดุทจีะวางนําหนักบรรทกุลง ตอ้งหยดุการทํางานของเครนกอ่น

● หา้มผลผีลามลดนําหนักบรรทกุลง คอ่ยๆ หยดุนําหนักบรรทกุเหนอืบล็อกหมอนรอง และตรวจสอบความปลอดภยั

● คนใหส้ญัญาณและคนดแูลสลงิตอ้งอยูใ่นพนืททีปีลอดภยั ขณะทเีตรยีมบล็อกหมอนรองหรอืงานอนื ตอ้งไมอ่ยูใ่ตนํ้าหนัก
บรรทกุ

● ตอ้งวางนําหนักบรรทกุไวบ้นบล็อกหมอนรองเสมอ (หา้มวางบนพนืโดยตรง)
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หยดุกอ่นวางบนพนื (หนา้ 167)

หลงัจากคอ่ยๆ หยอ่นนําหนักบรรทกุลงพนื ใหห้ยดุเครนขณะทลีวดสลงิยงัตงึอยู ่ตรวจสอบความปลอดภยัและคอ่ยๆ หยอ่น
ลงพนืใหมอ่กีรอบ หลงัจากนันใหค้ายลวดสลงิแตต่อ้งภายในระยะทนํีาหนักบรรทกุทรงตวัไวไ้ด ้หา้มคายลวดสลงิออกจนหลวม
เกนิไป เพราะอปุกรณเ์สรมิอยา่งเชน่ ตวัรองหนุนอาจหลน่ลงมาได ้

ตรวจสอบจดุตา่งๆ ตอ่ไปนหีลงัจากวางนําหนักบรรทกุบนพนืแลว้

● วางนําหนักบรรทกุไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้

● นําหนักบรรทกุทรงตวัไดด้บีนบล็อกหมอนรอง (วางใหมห่ากยงัทรงตวัไมด่)ี

● ลวดสลงิและตวัรองหนุนไมถ่กูทบัอยูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุ

● นําหนักบรรทกุทรงกลมยดึอยูก่บัอปุกรณป้์องกนัไดอ้ยา่งเต็มที

● แทง่เหล็กหรอืวสัดทุผีกูไวจ้ะไมล่ม้ครนืลงมา

การลดตะขอลงมาและการถอดอปุกรณส์ลงิออก (หนา้ 168)

หลงัจากตรวจสภาพของนําหนักบรรทกุ ใหล้ดตะขอลงมายงัตําแหน่งทสีามารถคายลวดสลงิออกได ้แลว้จงึแกะลวดสลงิออก
จากตะขอ ไมค่วรลดตะขอลงมากเกนิความจําเป็น สําหรับวตัถทุยีาวและสนิคา้บางอยา่งทไีมส่ามารถหา COG ไดง้า่ย ขอ
แนะนําใหทํ้าเครอืงหมายของตําแหน่ง COG บนสนิคา้เพอืใหก้ารทํางานขนัตอ่ไปงา่ยยงิขนึ

เมอืถอดอปุกรณส์ลงิ ตอ้งดวูา่จะถอดฝังไหนทงีา่ยและปลอดภยัมากกวา่กนั (ฝังตะขอหรอืฝังนําหนักบรรทกุ)

● เมอืถอดอปุกรณส์ลงิจากฝังของตะขอ ใหบ้งัคบัตะขอไปยงัจดุทสีามารถถอดอปุกรณส์ลงิออกไดง้า่ยๆ

● ลวดสลงิทหีนาอาจแกวง่ทนัทเีนอืงจากลวดทบีดิเป็นเกลยีว ดวูา่ลวดสลงิบดิเป็นเกลยีวอยูห่รอืไม ่และพจิารณาวา่ควรใช ้
พนืทใีดทํางาน เมอืคนงาน 2 คนขนึไปชว่ยกนัถอดอปุกรณส์ลงิ อยา่ลมืสอืสารกนัใหเ้ขา้ใจ

● หา้มใชเ้ครนดงึลวดสลงิ เพราะถา้ใชเ้ครนดงึลวดสลงิ ลวดสลงิอาจกระแทกเขา้กบันําหนักบรรทกุ ทําใหนํ้าหนักบรรทกุ
ถลม่หรอืหลน่ลงมาได ้
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เมอืทาํงานเสร็จแลว้และการจดัเก็บเครอืงมอื (หนา้ 169)

หา้มเปลยีนไปทํางานอนืจนกวา่จะจัดเกบ็เครอืงมอืใหเ้รยีบรอ้ย จัดเกบ็เครอืงมอืใหต้รงกบัลกัษณะการใชง้านแตล่ะอยา่ง

● ถอดอปุกรณส์ลงิออกจากตะขอและนําหนักบรรทกุ
ตอ้งไมป่ลอ่ยอปุกรณส์ลงิคาไวท้ตีะขอหรอืนําหนักบรรทกุ

● ยกตะขอขนึใหส้งู 2 เมตรเป็นอยา่งนอ้ย

● ใหส้ญัญาณสนิสดุกบัคนควบคมุเครน

● ลวดสลงิตอ้งตรงไมบ่ดิงอ และจัดเกบ็ไวใ้นพนืททีกํีาหนด

● จัดเกบ็อปุกรณส์ลงิและอปุกรณช์กัรอกไวใ้นพนืททีกํีาหนด

(การอา้งองิ) วธิลีากจงูหรอืเรยีงซอ้นนําหนกับรรทกุ

อกีงานทสํีาคญัของคนดแูลสลงิคอื ตอ้งควบคมุใหม้กีารลากจงูหรอืเรยีงซอ้นนําหนักบรรทกุทยีกดว้ยเครนหรอือปุกรณอ์นื
แบบอนืๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม การวางซอ้นทไีมเ่หมาะสมหรอืการลากจงูสะเปะสะปะไมเ่พยีงแตทํ่าใหเ้กดิอบุตัเิหต ุแตย่งัลด
ประสทิธภิาพในการทํางานลงอยา่งเห็นไดช้ดัดว้ย

เมอืลากนําหนักบรรทกุหรอืเรยีงซอ้นนําหนักบรรทกุ ใหส้งัเกตขอ้ควรระวงัตอ่ไปนอียา่งเครง่ครัด

● เลอืกบล็อกหมอนรองทเีหมาะสมกบันําหนักบรรทกุแตล่ะประเภท และจัดวางเพอืใหรั้บนําหนักบรรทกุไดอ้ยา่งมนัคง 
นอกจากนัน ใหว้างบล็อกหมอนรองไวใ้นตําแหน่งทสีงูกวา่รองเทา้นริภยัเพอืป้องกนัไมใ่หเ้ทา้คณุตดิอยูใ่ตนํ้าหนักบรรทกุ

● นําหนักบรรทกุตอ้งทรงตวัไดด้อียูต่ลอดเวลาเพอืป้องกนัไมใ่หนํ้าหนักบรรทกุทวีางซอ้นกนัไวแ้ลว้พลกิควํา ลนืไถลหรอื
หลน่ลงมา เมอืวางนําหนักบรรทกุซอ้นกนั ตอ้งวางนําหนักบรรทกุทเีบากวา่หรอืเล็กกวา่ทบัชนิทหีนักกวา่หรอืใหญก่วา่ 
เพอืให ้COG ตําทสีดุเทา่ทจีะทําได ้หา้มบรรทกุนําหนักเกนิเพราะนําหนักบรรทกุอาจพังลงมาเนอืงจากการแกวง่หรอืการ
สนัรนุแรง

● สถานทจัีดเกบ็สนิคา้ตอ้งอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย การวางซอ้นวสัดหุรอืสนิคา้สําเร็จรปูอยา่งไมเ่ป็นระเบยีบหรอืในลกัษณะที
มบีางสว่นของสนิคา้ยนืออกไปบรเิวณทางเดนิ อาจทําใหก้ารลําเลยีงสนิคา้ไมป่ลอดภยั และทงัพนืทตีกอยูใ่นอนัตราย สง่
ผลใหก้ารทํางานมปีระสทิธภิาพลดนอ้ยลง

● เมอืนําวสัดหุรอืผลติภณัฑอ์อกจากชนัลา่งจากทกีองซอ้นกนัไว ้ตอ้งยกสนิคา้ทวีางซอ้นไวด้า้นบนออกใหห้มดกอ่น หา้ม
ดงึสนิคา้ทตีอ้งการออกจากกองสนิคา้ทวีางซอ้นกนั

● จัดเกบ็เครอืงมอื ชนิสว่นอะไหล ่อปุกรณต์ดิตงัและอปุกรณเ์สรมิอยา่งเหมาะสม โดยแบง่ตามความถใีนการใชง้านและ
อปุกรณท์ใีชเ้ป็นครังคราว
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บทท ี6 
กฎหมายและกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง

1 กฎหมายความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ

กฎหมายเลขท ี57 ณ วนัท ี8 มถินุายน 1972

(การออกใบรบัรองการตรวจสอบและอนืๆ) หนา้ 180
มาตราท ี39
2. หวัหนา้สํานักงานมาตรฐานแรงงานจะตอ้งออกใบรับรองการตรวจสอบเครอืงจักรทกํีาหนดและอนืๆ ซงึผา่นการตรวจสอบ

การตดิตงัเครอืงจักรเฉพาะดงักลา่วแลว้ ตามทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้ท ี(3) ของมาตราทกีลา่วถงึกอ่นหนา้น ีโดยการออก
ใบรับรองนสีอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืงแรงงานและสวสัดกิาร

3. หวัหนา้สํานักงานมาตรฐานแรงงานจะตอ้งรับรองใบรับรองการตรวจสอบเครอืงจักรทกํีาหนดและอนืๆ ซงึผา่นการตรวจ
สอบการปรับเปลยีนบางสว่นหรอืการกลบัมาใชเ้ครอืงจักรเฉพาะดงักลา่ว ตามการตรวจสอบทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้ท ี(3) 
ของมาตราทกีลา่วถงึกอ่นหนา้น ีโดยการออกใบรับรองนสีอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืง
แรงงานและสวสัดกิาร

(การจาํกดัการมสีว่นรว่ม) หนา้ 184
มาตราท ี61
ในกรณีทอีตุสาหกรรมของผูใ้ดผูห้นงึตรงตามคําจํากดัความของขอ้กําหนด นายจา้งจะตอ้งจัดการฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยัและ/หรอืสขุภาพในหวัขอ้ตา่งๆ ตอ่ไปน ีตามทปีรากฏในพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืงแรงงาน
และสวสัดกิาร ใหก้บัผูท้เีพงิรับตําแหน่งใหมใ่นฐานะหวัหนา้คนงาน หรอืบคุคลทใีหคํ้าแนะนําหรอืดแูลคนงานในการทํางาน
โดยตรง (ยกเวน้หวัหนา้ฝ่ายปฏบิตังิาน):

1. เรอืงทเีกยีวขอ้งกบัการตดัสนิใจในวธิกีารทํางานและการมอบหมายผูรั้บผดิชอบ
2. เรอืงทเีกยีวขอ้งกบัวธิใีหคํ้าแนะนําหรอืดแูลคนงาน
3. นอกจากหวัขอ้ตา่งๆ ทปีรากฏในสองรายการขา้งตน้แลว้ ใหร้วมเรอืงทจํีาเป็นตอ่การป้องกนัอบุตัเิหตทุางอตุสาหกรรม 

ตามทบีญัญัตไิวใ้นพระราชกฤษฎกีาแหง่กระทรวงสขุภาพวา่ดว้ยเรอืงแรงงานและสวสัดกิาร

2 กฎการบงัคบัใชข้องกฎหมายความปลอดภยัเชงิอตุสาหกรรมและสขุภาพ

การแกไ้ขขอ้กําหนดเลขท ี13 ปี 2012

(เครอืงจกัรทกีาํหนดและอนืๆ) หนา้ 180
มาตราท ี12
1. เครอืงจักรและอนืๆ ทบีญัญัตไิวใ้นขอ้กําหนดตามทปีรากฏในยอ่หนา้ท ี(1) ของมาตราท ี37 แหง่กฎหมาย (ยกเวน้กรณี

ทแีน่ชดัวา่ไมไดนํ้ามาใชภ้ายในประเทศ) จะเป็นเครอืงจักรและอนืๆ ตามรายการดา้นลา่งน:ี
3. เครนทมีคีวามสามารถในการยก 3 ตนัหรอืมากกวา่ (สําหรับเครนจัดเกบ็สนิคา้คอื 1 ตนัหรอืมากกวา่)
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3 พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยความปลอดภยัสาํหรบัเครน

(การจาํกดัการบรรทกุนําหนกัเกนิ) หนา้ 188
มาตราท ี23
นายจา้งตอ้งไมใ่ชเ้ครนทบีรรทกุนําหนักเกนิความจทุกํีาหนดของเครน
2. เวน้แตก่ลา่วถงึในรายละเอยีดของยอ่หนา้กอ่นหนา้ นายจา้งอาจใชเ้ครนบรรทกุนําหนักเกนิความจทุกํีาหนดของ

เครน แตไ่มเ่กนินําหนักบรรทกุทอียูบ่นการทดสอบนําหนักบรรทกุทอีธบิายไวใ้นยอ่หนา้ท ี(3) ของมาตราท ี6 ไดห้าก
นายจา้งประสบกบัความยากลําบากหากตอ้งปฏบิตัติามรายละเอยีดทปีรากฏในยอ่หนา้เดยีวกนัเนอืงจากเหตผุลทไีม่
สามารถหลกีเลยีงไดแ้ละเมอืใชม้าตรการตา่งๆ ดงัตอ่ไปน:ี

(i) เพอืสง่รายงานกรณีพเิศษของเครน (แบบฟอรม์เลขท ี10) เป็นการลว่งหนา้ใหก้บัหวัหนา้สํานักงานการตรวจสอบ
มาตรฐานแรงงานผูม้คีวามสามารถ

(ii) เพอืยนืยนัลว่งหนา้วา่ไมม่สีงิผดิปกตเิกดิขนึเมอืทําการทดสอบนําหนักบรรทกุตามทอีธบิายไวใ้นยอ่หนา้ (3) ของ
มาตราท ี6

(iii) เพอืแตง่ตงัผูท้จีะควบคมุดแูลการทํางาน และใชเ้ครนภายใตก้ารควบคมุดแูลโดยตรงจากบคุคลดงักลา่ว

(การจาํกดัการบรรทกุนําหนกัเกนิ) หนา้ 188
มาตราท ี25
1. เมอืทํางานทเีกยีวขอ้งกบัการใชเ้ครน นายจา้งจะตอ้งระบสุญัญาณทแีน่นอนเพอืใชก้บัเครน แตง่ตงับคุคลททํีาหนา้ทใี

หส้ญัญาณดงักลา่ว และใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นผูใ้หส้ญัญาณ อยา่งไรกด็ ีเงอืนไขนไีมม่ผีลใชเ้มอืมคีนควบคมุเครนเพยีง
คนเดยีวททํีางานโดยเป็นการทํางานเพยีงลําพัง

2. ผูท้ไีดรั้บการแตง่ตงัตามทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้กอ่นหนา้น ีเมอืมสีว่นรว่มในงานทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้เดยีวกนั ตอ้งใชส้ญัญ
าณตามทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้เดยีวกนั

3. คนงานทมีสีว่นเกยีวขอ้งในงานทกํีาหนดไวใ้นยอ่หนา้ (1) ตอ้งปฏบิตัติามสญัญาณทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้เดยีวกนั

(การจาํกดัการขบัรถ) หนา้ 188
มาตราท ี26
นายจา้งตอ้งไมใ่ชเ้ครนเป็นพาหนะเคลอืนยา้ยคนงาน หรอืใหค้นงานทํางานดว้ยการหอ้ยตวัลงมาจากเครน
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(คา่สดัสว่นความปลอดภยัของสลงิโซ)่ หนา้ 194-195
มาตราท ี213-2
1. นายจา้งตอ้งไมใ่ชโ้ซเ่ป็นอปุกรณก์ารขงึสลงิประจําเครน โมบายเครนหรอืเดอรร์คิ เวน้แตค่า่สดัสว่นความปลอดภยัเกนิ

คา่ทกํีาหนดไวใ้นรายการตอ่ไปน ีโดยพจิารณาจากประเภทของสลงิโซเ่ป็นสําคญั

(i) โซท่อียูภ่ายใตเ้งอืนไขตา่งๆ เหลา่นทีงัหมด: 4
ก) เมอืดงึโซด่ว้ยแรงทเีป็นครงึหนงึของแรงดงึขาด การยดืตวัคอื 0.5 % หรอืนอ้ยกวา่ และ

ข) คา่ความทนตอ่แรงดงึคอื 400 N/mm2 หรอืมากกวา่และการยดืของโซเ่ทา่กบัหรอืมากกวา่คา่ทปีรากฏในคอลมันข์วามื
อของตารางตอ่ไปนทีสีอดคลอ้งกบัคา่ความทนตอ่แรงดงึทแีสดงไวใ้นคอลมันซ์า้ยของตารางเดยีวกนั

ความทนตอ่แรงดงึ (N/mm2) การยดืตวั (%)
400 หรอืมากกวา่และนอ้ยกวา่ 630 20
630 หรอืมากกวา่และนอ้ยกวา่ 1000 17
1000 หรอืมากกวา่ 15

(ii) โซไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตเ้งอืนไขกอ่นหนา้น:ี 5
2. คา่สดัสว่นความปลอดภยัทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้กอ่นหนา้นคีอืคา่ทไีดจ้ากการหารแรงดงึขาดของสลงิโซด่ว้ยคา่ของนําหนัก

บรรทกุสงูสดุทนํีามาใชก้บัสลงิโซท่รีะบไุว ้
(คา่สดัสว่นความปลอดภยัของตะขอและอนืๆ) หนา้ 195

มาตราท ี214
1. นายจา้งตอ้งไมใ่ชต้ะขอหรอืสเกน็เป็นอปุกรณข์งึสลงิของเครน โมบายเครนหรอืเดอรร์คิ เวน้แตค่า่สดัสว่นความปลอดภยั

อยูท่ ี5 หรอืมากกวา่
2. คา่สดัสว่นความปลอดภยัทรีะบไุวใ้นยอ่หนา้กอ่นหนา้นคีอืคา่ทไีดจ้ากการหารแรงดงึขาดของตะขอหรอืสเกน็ดว้ยคา่

ของนําหนักบรรทกุสงูสดุทนํีามาใชก้บัตะขอหรอืสเกน็ทรีะบไุว ้


