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คูมือ 

การทำงานประเภทเครื่องมือหนัก 

( Heavy Equipment & Project Cargo ) 

บริษัทวี-เซิรฟ โลจิสติกส จำกัด 

V-SERVE LOGISTICS LTD. 

Tel : 02-332-3940-9 

e-mail : v-serve@v-servegroup.com 
สามารถ SCAN ขอมูลไดที่นี่ 

เอกสารภายใน หามเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 
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บทนำ 

 

คูมือฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใหผูปฏิบัติงานรูถึงหลักการทำงานและลักษณะของงาน รวมถึงความเสี่ยง

ในการรับงานและวิธีปองกันทันทีที่เกิดกับการทำงานที่ใชประเภทเครื่องมือหนักตาง ๆ โดยลักษณะของงาน

ประเภทนี้จะตองใชความระมัดระวังและการจัดใหถูกลักษณะวิธี เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ

ปลอดภัยที่สุด ดังนั้นคูมือนี้จะเปนเครื่องมือที่ประกอบกับการขายและการทำงานใหทราบถึงวิธีการประเมิน

ความเสี่ยงกอนรับงานเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด ในการทำงานแตละประเภทของการใชเครื่องมือหนักและหวัง

วาคงไดรับประโยชนจากการอานคูมือนี้ไมมากก็นอย 
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือหนัก 
 

ประเภทของเครื่องมือหนัก 

งานที่จะตองใชเครื่องมือหนักเชนเครน,หรือโรลเลอร นั้นคืองานที่มีน้ำหนักตั้งแต 500 กก.ขึ้นไปโดย
ไมสามารถใชคนยกได และมีขนาดใหญสินคาเปนเครื่องจักรทุกประเภท บางครั้งอาจไมตองใชเครนก็ได      
ใชเพียงแฮนดลิฟทยกแตก็จัดวาเปนงานของงานที่ใชเครื่องมือเชนกัน 

1) ประเภทรถเครนหรือปนจั่น (Cranes or Derricks) 

(1) รถเครนบรรทุก (Truck Crane) มีลักษณะที่คลายรถบรรทุกมีหลายแบบทั้ง 6,10,12 ลอ 

ติดเครนขนาดใหญไวดานบนและมีหลายขนาดมีระบบการขับเคลื่อนแบบรถบรรทุกทั่วไป 

เหมาะสำหรับการขับเคลื่อนบนพื้นถนนเรียบ มีโครงสรางของตัวรถที่ยาวมีลอเปนยาง 

สามารถวิ่งไปไซตงานตางๆ ไดดวยตัวเองเหมือนรถบรรทุกทั่วไป 

ขอด ี

รถเครนสามารถวิ่งไปทำงานไดดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยรถเทรลเลอรหาง low-bed ใน

การขนสง  

ขอเสีย 

จำกัดการวิ่งบนพื้นถนนที่คอนขางแข็งแรงไมสามารถวิ่งบนพื้นถนนที่ออนหรือลื่นมากได 

เชน ดินออนหรือเลนเพราะตัวรถที่ยาวอาจไมสามารถเลี้ยวเขาที่คับแคบได 
 

(2) รถเครน 4 ลอ (Rough terrain cranes) มีลักษณะคลายกับรถเครนแบบ Truck Crane 

แตมีลอยางเพียง 4 ลอรถเครนแบบนี้ สามารถปรับลอไดทำใหซอกแซกเขาในที่แคบๆไดดี 

และขับเคลื่อนแบบ 4 ลอจึงสามารถวิ่งบนพื้นดินออนไดบาง แตไมสามารถวิ่งดินออนมาก

หรือเลนได รถเครน 4 ลอรุนเกาๆ วิ่งไกลไมไดแตไมควรวิ่งไกลเกิน 10 กิโลเมตรเพราะจะ

ทำใหชุดเกียรพัง การวิ่งขึ้นเขาหรือลงเขาบอยๆ จะทำใหชุดเกียรสึกหรอไดเร็ว เวลาเกียรพัง 

มีตนทุนในการซอมไมต่ำกวาแสนบาท จากขางตนทำใหรถเครน 4 ลอ อาจมีปญหาเรื่องการ

ขนสงขนยายเกิน 10 กิโลเมตรตองใชรถเทรลเลอร low-bed ในการขนยายเทานั้น 

 

ขอด ี

สามารถปรับลอได ทำใหซอกแซกเขาในที่แคบๆไดดี ทำใหสะดวกในการทำงาน เหมาะ

สำหรับการทำงานแบบระยะยาวในพื้นท่ีเดียวกัน  

ขอเสีย 

วิ่งไกลไมได ไมควรวิ่งไกลเกิน 10 กิโลเมตรเพราะจะทำใหชุดเกียรพัง การวิ่งขึ้นเขา ลงเขา

บอยๆ จะทำใหชุดเกียรสึกหรอเร็วเวลาเกียรพังมีตนทุนในการซอมไมต่ำกวาแสนบาท 

บทที่ 1 
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รูปรถเครนขนาด 25,50 ตัน 

 

(3) รถเครน 10 ลอ และรถเครน 12 ลอ หรือรถยาว (Truck cranes) 

รถเครน 10-12 ลอ ลักษณะมีหองขับรถ 1 หอง หองบังคับเครน อีก 1 หอง ทำให

ใชเวลาในการทำงานมากกวารถเครน 4 ลอ เหมาะกับการทำงานแบบครั้งคราว หรืองาน

แบบเฉพาะกิจ 

ขอด ี

ระบบไมซับซอนและสามารถวิ่งไปทำงานไดดวยตัวเอง โดยไมตองอาศัยรถเทรลเลอรหาง 

low-bed ในการขนสง 

 

ขอเสีย 

มีหองขับรถ 1 หอง หองบังคับเครน อีก 1 หอง ทำใหใชเวลาในการทำงานมากกวาแบบ 4 

ลอ เหมาะกับการทำงานแบบครั้งคราวหรืองานแบบเฉพาะกิจอีกทั้งถานำเขาจากญี่ปุน 
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รูปรถเครนประเภทตางๆ 

        

 

       

2) ประเภทรถเฮี้ยบ (Hiab)  

      รถเฮี๊ยบ (Hiab) ใชสำหรับยกชิ้นงานที่มีขนาดไมใหญมากเนื่องจากรถเฮี๊ยบสวนใหญ 

จะยกน้ำหนักไดไมเกิน 5 ตัน แตการยกจริงจะยกไดแค 3.5 ตันและขนาดจะตองไมกวางและ

ยาวมากเกินไป  รถเฮี๊ยบทั่วไปมีประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักไดสูงเมื่อเทียบเทากับน้ำหนัก

ของตัวเครน มีขนาดกระทัดรัด ใชพื้นที่ในการติดตั้งนอยชวยเพิ่มเนื้อที่สวนที่จะใชบรรทุกไดมาก

ขึน้ ขนาดทั่วไปของรถเฮ๊ียบสามารถพบเห็นไดแก 

 



8 
 

 รถเฮี๊ยบหรือรถบรรทุกติดเครน ติดกระเชาสูง 18 เมตร ใชในการติดตั้งซอมแซม ขึ้นสง

ในที่สูง 

 รถเฮี๊ยบหรือรถบรรทุกติดเครน 3 ตัน กวาง 2.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร 

 รถเฮี๊ยบหรือรถบรรทุกติดเครน 5 ตัน กวาง 2.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร 

ซึ่งในที่นี้มีทั้งรถเฮี๊ยบ 6 ลอ, รถเฮี๊ยบ 10 ลอ, รถเฮี๊ยบ 12 ลอ 

 

(1) รถเฮี๊ยบบนรถ 6 ลอ และ 12 ลอ รถบรรทุกทั่วไปที่มีเครนขนาดเล็กติดอยูดานหลัง เครน

แบบนี้มีการออกแบบและผลิตใหสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกไดทุกยี่หอทุกรุน รถเครนแบบ

นี้สามารถยกของจากทายรถบรรทุกลงไปจากรถหรือยกข้ึนมาที่ทายรถไดและสามารถวิ่งไป

สงไกลฯ ไดสะดวก 

 

รูปรถเฮี้ยบ 

                       

รถเฮ๊ียบบนรถ 12 ลอ    รถเฮ๊ียบบนรถ 6 ลอ 

            

3) รถโฟลคลิฟทหรือรถยก  (Forklift) 

รถยก หรือ รถโฟลคลิฟท เปนรถที่ใชสำหรับยกและขนยายสิ่งของ ในปจจุบันรถยกถือเปน

สิ่งจำเปนอยางหนึ่งที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินคาเปนการชวยลดเวลาการทำงาน 

ทุนแรงยกและการเคลื่อนยาย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจางแรงงาน 

ลักษณะโดยทั่วไปของรถยก จะมีแทงเหล็กยื่นออกมาจากโครงสรางหลักของตัวรถเรียกวา “งา” 

เพื่อใชสำหรับวางและยกสิ่งของ เพื่อทำการเคลื่อนยายโดยอาศัยกลไกการทำงานในรูปแบบ

ตางๆ รถยกแบงออกตามประเภทของการขับเคลื่อนได 2 ประเภทคือ 
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(1) Engine Forklift การขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต  

โดยตองใชน้ำมันหรือแกสเปนเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน แบงออกตามชนิดเชื้อเพลิงที่

ใชได 3 ประเภท คือ 

 DIESEL ENGINE (เครื่องยนตดีเซล) 
 GASOLINE ENGINE (เครื่องยนตแกสโซลีน) 
 L.P.G. ENGINE (เครื่องยนตแกส L.P.G.) 

โดยรถยกที่ใชการขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตสามารถแบงตามระบบสงกำลังได 2 ประเภท 

 ระบบสงกำลังดวยทอรค (TOROFLOW TRANSMISSION) 
 ระบบสงกำลังดวยคลัทซ (DIRECT DRIVE) 

ขอดีของการใชน้ำมันดีเซลและแกส 

 น้ำมันเปนสิ่งที่หางาย และมีใหบริการทั่วไป 
 เครื่องยนตขนาดเล็กใหพลังงานสูงกวาเครื่องยนตดีเซลที่มีขนาดเทากัน 
 งายตอการซอม และบำรุงรักษา เพราะชางมีความคุนเคยเปนอยางดี 
 รถโฟลคลิฟทที่ใชน้ำมันเบนซินหรือแกสโซลีนมีราคาต่ำกวารถโฟลคลิฟทประเภทอืน่ 
 

ขอเสียของการใชน้ำมันดีเซลและแกส 
 เชื้อเพลิงติดไฟงาย 
 ตนทุนเชื้อเพลิงมีราคาสูง 
 ระบบจุดระเบิด ตองมีการบำรุงรักษาเปนประจำ 
 เชื้อเพลิงระเหยงาย 
 ตองใชงานในสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดดี 

 
รูปรถโฟลคลิฟท  : แบบขับเคลื่อนดวยระบบแกส 
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(2) Battery Forklift การขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟา  
รถโฟลคลิฟทแบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาหรือแบตเตอรี่ เพื่อการใชงานที่ดีขึ้นในหลายๆ 

ดาน เชน การรักษาสิ่งแวดลอม, ความเงียบสงบในการทำงาน ความสะดวกในการดูแลรถ ซึ่งไม

ตองคอยดูแลเครื่องยนตและสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากใชแบตเตอรี่เปนตัวสราง

กระแสไฟฟาและใชการชารจแบตเตอร่ีหลังการใชงานแทนซึ่งใชกันอยูและพบเห็นไดทั่วๆ ไป โดย

จะตองใชแบตเตอรี่เปนพลังงานในการขับเคลื่อนรถยกไฟฟาสามารถแบงตามลักษณะโครงสราง

ภายนอกไดเปน 2 แบบ คือ 

 แบบ COUNTER BALANCIT (แบบนัง่ขับ) 

 แบบ REACH TURCK (แบบยนืขับ) 

ขอดี 

 ไมมีปญหาในการขับเคลื่อนความเร็ว เนื่องจากแบบแบตเตอรี่จะเปนกระแสไฟฟาที่ไหล

สม่ำเสมอ จึงไมคอยมีปญหาในการควบคุมความเร็วในการขับเคลื่อน 

 มีความทนทานมีอายุการใชงานยาวนานทนตอการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกไดเปนอยางดี 

 ไมมีเสียงดังรบกวนในขณะทำงาน เนื่องจากไมใชเครื่องยนต จึงเงียบสงบในการทำงาน ไม

สรางมลพิษทางเสียงใหกับผูใชงานและผูที่เก่ียวของ 

 ไมสรางมลพิษในอากาศเนื่องจากไมมีควันจากการเผาไหมเชื้อเพลิง จึงเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

 ไมตองคอยบำรุงรักษาเครื่องยนตซึ่งมีความยุงยากเพียงแตหมั่นดูแลแบตเตอรี่ใหพรอมใชงาน 

 ไมสิ้นเปลืองคาเชื้อเพลิง 

ขอเสีย 

 ไมเหมาะสมกับการใชงานในบางแหง เชน การทำงานกลางแจงที่มีแดดแรงหรือในที่ที่มี

อากาศหนาวเย็นจัดตลอดทั้งวัน 

 มีราคาคอนขางสูงกวาแบบใชเครื่องยนต 

 จำเปนตองมีพื้นที่ในการติดตั้งตูชารจพลังงานและควรเปนที่ที่มีอากาศถายเท ไมอยูกลางแจง 

 ตองมีผูดูแลชารจแบตเตอรี่ใหเต็มหลังการใชงานในทุกวนั 

 

 

 

 

 

                                                      

 

รูปรถโฟลคลิฟท : แบบขับเคลื่อนดวยไฟฟา 
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ประเภทอุปกรณที่ใชในงานกับเครื่องมือหนัก 

 

1. อุปกรณชวยยกในงานเครนที่ใชยกของแบงออกเปน 2 ประเภท 

1) อุปกรณแบบมาตรฐาน standard lifting equipment 

อุปกรณชวยยกแบบมาตรฐานคืออุปกรณชวยยกที่มีกระบวนการสรางขึ้นตามขอกำหนดของ

มาตรฐานสากล ซึ่งผูผลิตจะเลือกใชมาตรฐานใดที่โลกยอมรับก็ไดและผลิตภัณฑตองออกใบประกัน

คุณสมบัต ิ(equipment certificate) ประกอบการจำหนายใหผูใชดวย  

ตัวอยางอุปกรณชวยยก เชน 
 

(1) โรลเลอร(เตา) 

 

                   
 

ลักษณะในการทำงาน  

โรลเลอรมีหลายขนาดแลวแตความจำเปนในการใชงาน มีทั้งลอที่เปนลอยางและเปนเหล็ก 

ตั้งแตรับน้ำหนักไวแตละตัวถึง 12 ตัน หากใช 4 ตัวก็จะรับน้ำหนักไดถึง 48 ตัน  

วิธีใช  

โรลเลอรจะใชกับเครื่องจักรขนาดใหญจะเคลื่อนตัวเขาไปติดตั้งในพื้นที่ ที่แคบที่จำกัดซึ่งรถ

โฟลคลิฟทหรือเครนไมสามารถเขาไปวางได  โรลเลอรจึงเหมาะสำหรับการใชงานจะใชโรลเลอรเขา

ไปวางใตเครื่องจักร 4 มุม น้ำหนักแตละตัวของโรลเลอรขึ้นอยูกับขนาดและน้ำหนักของสินคาที่ทำ

การเคลื่อนยาย 

 

 

 

 

บทที่ 2 
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(2) รอก 

              

ลักษณะการใชงาน  

ใชสำหรับยกสินคาหรือดึงสินคาที่เปนเครื่องจักรเขาไปเก็บในสถานที่ที่กำหนดมหีลายขนาด

แลวแตความตองการของลักษณะงานการใชรอกจะตองใชสายของรอกยึดติดกับผนังหรือคานหรือ

เสาของอาคารแตตองดูเรื่องของความปลอดภัยเสาหรือคานที่เก่ียวกับรอก 

(3) สายพาน 

                  

ลักษณะการใชงาน  

สายพานมีหลายขนาดแตแบงใหญๆออกเปน 2 ชนิด คือสายพานที่เปนลวดสลิงและ

สายพานออน(แบบผา) การใชงานใชคลองเพื่อยกสินคาขึ้นลงสวนใหญจะใชกับเครนชนิดตางๆ 

น้ำหนักของสายพานที่ใชยกเครื่องจักรจะตองดูประเภทของสายพานใหสอดคลองกับเครื่องจักรที่จะ

ยกดวย กอนการใชตองตรวจใหอยูในสภาพการใชงาน ตองไมมีรอยการฉีกขาดชำรุดโดยเด็ดขาด 

การใชสายพานท่ีเปนผาจะดีกวาใชสานพานที่เปนลวดสลิงเพราะจะทำใหสินคาถูกอัดเสียหายได 
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(4) แมแรง 

  

ลักษณะของการใชงาน  

แมแรงมีไวเพื่อยกสินคาใหสูงขึ้นเพื่อจะนำอุปกรณอื่นๆ เขารอง (โรลเลอร) บนเครื่องแลว

ทำการลากเพื่อจัดเก็บใหลูกคาแมแรงมีหลายชนิดแลวแตขนาดของสินคาที่จะทำการยก 

(5) แผนเหล็ก  

           

   แผนเหล็กมีไวเพื่อรองพื้นในพื้นที่ที่ผิวไมเรียบหรือออนนุม เชนดินหรือทรายที่นุมแผน

เหล็กจะรองไวเพื่อตั้งขาเครนหรือรถเฮี๊ยบใหสามารถเขาไปทำงานในพื้นที่ ที่เปนโลนหรือพื้นดินที่

ไมแข็งโดยจะตั้งขาของเครนและเฮี๊ยบใหอยูในพื้นแผนเหล็ก 
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รูปภาพ : การขนยายสินคาดวยรถโทเลยที่บริษัทว-ีเซิรฟฯ เปนผูประดิษฐขึ้นเอง 

(6) อุปกรณเสริมอื่นๆ ที่สามารถใชรวมกับงานเครื่องมือหนักตางๆ 

 สลิงเหล็ก  

 สลิงเสนใยสังเคราะห  

 ชุดโซยก  

 อายโบลท  

 เพลทแคลมป  

 หวงคลองตะขอยกแบบเดี่ยว  

 หวงคลองตะขอยกแบบชุด  

 

2) อุปกรณที่สรางขึ้นตามความเหมาะสมใชงาน non-standard lifting equipmentเนื่องจาก

อุปกรณชวยยกแบบมาตรฐานอาจมีขอจำกัด ไมไดเหมาะสมหรือไมไดสะดวกกับการใชยึดเกาะ

สำหรับทุกชิ้นงาน การทำงานดานอุตสาหการจำเปนตองพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใชงาน

รวมดวย ตัวอยาง ขอจำกัดของอุปกรณชวยยกแบบมาตรฐาน ตัวอยางเชน 

 ไมเหมาะยึดเกาะกับบางชิ้นงาน 

 สงผลใหบางลักษณะงาน ขั้นตอนมากเกิดความลาชา เกิดการรอคอย (delay or idle 

time) ในกระบวนการทำงาน 

 ใชคนทำงานมากเกินความจำเปน 

 มีภาวะเสี่ยงกับผูยึดเกาะวัสดุที่ตองเขาไปทำงานในพื้นที่จัดเก็บวัสดุ 
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การขึ้นทะเบียนเครื่องมือ-อุปกรณประเภทตางๆ 

 

การที่เราจะไปใชอุกรณเครื่องมือที่ไมใชแรงคน เชน เครน รถเฮี๊ยบ รถโฟลคลิฟท จะตองนำมาขึ้น
ทะเบียนกับบริษัท วี-เซิรฟฯ เพื่อรับรองการทำงานการขึ้นทะเบียนจะตองมีกฎเกณฑมีมาตรฐานเชน 
ประกันภัย ใบอนุญาติทำงานตองครบสามารถตรวจสอบได การทำประกันภัยเพิ่มเติมผูใชเครื่องมือจะตอง
จัดทำประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกคาตองการใหทำครอบคลุมสินคาของลูกคาโดยไดรับการยืนยันทำ
ประกันเพิ่มเติมจากลูกคาเปนลายลักษณอักษรกอน 

 

1. ประเภทและการขึ้นทะเบียนซัพคอนแทรคประเภทตางๆ 
1) การขึ้นทะเบียนซัพคอนแทรคดานแรงงาน 

พนักงานตองมีประสบการณการทำงานและผานการอบรมของหนวยงานตางๆ เชน 
ใบรับรองจากแรงงานการใชเครื่องมือในการทำงานเครื่องจักรจากภาตเอกชนหรือบริษัทชั้นนำ
ตางๆ และตองมีการมาขึ้นทะเบียนกับผูวาจาง (บริษัทวี-เซิรฟฯ) ทุกคนบัตรประชาชนและ
ใบรับรองอ่ืนๆ (ถามี) เพือ่ทราบถึงตัวตนและความรู ความสามารถในงาน 
2) การขึ้นทะเบียนเครื่องมือ-อุปกรณ ของการใชประกอบการใชงาน 

 
 

2. ขอกำหนดในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือ-อุปกรณ  
1) เอกสารที่ใชในการขึ้นทะเบียน ประกอบดวย 

ปจ. 2 ใบรายการทดสอบและสวนประกอบอุปกรณปนจั่น (ทุก 4 เดือน) 

2) ใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2 หรือ ใบอนุญาตทุกประเภท ท.4 

3) รายการจดทะเบียน 

4) กรมธรรมประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักของผูรับเหมา หรือ ประกันภัยรถยนต ระบุ 

ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอกไมนอยกวา 600,000 บาท (รถเครน,รถเฮี้ยบ) 

5) ใบรับรองการฝกอบรมผูบังคับปนจั่น 

6) ใบรับรองการฝกอบรมผูควบคุมการใชปนจั่น 

7) ใบรับรองการฝกอบรมผูควบคุมการใหสัญญาณมือ 

8) ใบรับรองการฝกอบรมผูยึดเกาะ 

 

3. ขอกำหนดในการขึ้นทะเบียนพนักงาน ( 4 ผู ) 
1) ผูควบคุมการใชปนจั่น 

2) ผูควบคุมการใหสัญญาณมือ 

3) ผูยึดเกาะ 

4) ผูบังคับเครนปนจั่น 

 

บทที่ 3 
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ขั้นตอนการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 

1. ขั้นตอนการรับงานจากลูกคา 
1) การรับงานจากลูกคาจะตองมีเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน B/L Packing list สถานที่รับ-

สง ผูที่ติดตอหนางาน กอนทำงานประมาณ 5 วัน 

2) เมื่อไดรับเอกสารทั้งหมดแลวจะมีการสำรวจหนางาน ถึงหลักเกณฑและวิธีการทำงานทั้งหมด

เพื่อนำมาเสนอราคาและประเมินความเสี่ยง 

3) เครื่องมือหนักเครนจะตองเตรียม สวนประกอบตางๆใหพรอมใชงาน ทางดานเอกสารเครน 

ใบ จป2. ใบเซอรตอางๆ 4 ผูตองเตรียมใหพรอม 

4) สงแผนการทำงานเปนขั้นตอนและวางผังการทำงานใหลูกคาเชนใชเคร่ืองมืออะไรบางจุดวาง

เครนหรือวิธีนำเคร่ืองจักรเขาไปอยางไร 

5) สงใบเซอรตางๆของรถเครน,โฟลคลิฟท,รถเฮี๊ยบ,และของแรงงานเชนใบอบรม 4 ผู หรือการ

อบรมการทำงานตางๆของเคร่ืองจักร ใหลูกคาตรวจสอบกอนทำงาน 

6) กอนเร่ิมงานจะตองทำ Safety Talk.เพื่อพูดถึงงานที่จะทำและการปองกันอันตราย ที่จะเกิด  

7) การทำงานทุกครั้งจะตองอยูภายใตการควบคุมของหัวหนางาน เทานั้นพนักงานจะตอง

ทำงานตามขั้นตอนที่ไดวางแผนกันกอนเริ่มงานอยางเครงครัด 

8) การสงมอบงานจะตองมีเอกสารการสงมอบหรือการทำงานเพื่อใหลูกคาเซนรับทราบเพื่อปด

งานทุกครั้ง 

 

2. ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

งานที่ใชเคร่ืองมือหนักนั้นเบื้องตนเราตองรูถึงประเภทของสินคาของลูกคากอนวามีขนาดเทาไหรดู

จาก B/L  Packing list ของลูกคา ที่ไดรับจากลูกคาและมาดูของจริงโดยงานที่เปนเครื่องจักรตองมี

การไปสำรวจดูหนางานกอนที่จะรับงานและเสนอราคาโดยผูเชี่ยวชาญในงานกอนทุกครั้งเพราะจะได

ทราบถึงสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ที่จะนำสินคาเขาไปเก็บหรือชองทางการทำงานและปดความเสี่ยงของการ

ทำงานทุกครั้ง เมื่อสำรวจหนางานเสร็จเรียบรอยแลวใหกลับไปประเมินและกำหนดการทำงานวาควร

จะใชอุปกรณอะไรบางและตองมีผูเชี่ยวชาญในงานกี่คนเพื่อปดความเสี่ยงของการทำงานทุกครั้ง 
 

3. การสำรวจหนางานกอนการปฏิบัติงาน  
หมายถึง การเขาไปสำรวจพื้นที่รอบ ๆ หรือบริเวณที่จำนำเครื่องจักรขนาดตางๆ เขาไป โดย

จะตองคำนวณพื้นที่เขา-ออกจัดเก็บใหอยางละเอียดมีการถายภาพเพื่ออาจจะตองกลับมาทำขั้นตอน

การทำงานภายหลังจากการสำรวจหนางานแลวใหสอดคลองกับตัวสินคาที่จะเขาไปติดตั้งหรือการ

สำรวจหนางานจะตองเปนผูเชี่ยวชาญสามารถวิเคราะหวาใชเคร่ืองมือกี่ตัวและใชอะไรบางหรือจะตอง

มีอุปกรณอะไรเพื่อจัดเตรียมใหครบถวนไมติดขัดในวันที่ปฏิบัติงานจริง ดังนั้น การสำรวจหนางานกอน

ทำงานจริงจึงจำเปนอยางยิ่งในการสำรวจกอนเขาทำงานจริงและควรทำทุกครั้งอยาไปดูเฉพาะเอกสาร

แลววิเคราะหเทานั้น อาจเกิดความผิดพลาดไดจะกอใหเกิดความเสียหายตอสินคาและบุคคล 

บทที่ 4 
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รูปภาพ : การลงพื้นท่ีสำรวจหนางานเพ่ือเตรยีมความพรอมและวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รูปภาพ : การสำรวจ ณ พื้นท่ีโรงงานลูกคาเพื่อเตรียมความพรอมและวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ภาพ : การสำรวจหนางานกอนที่จะปฏิบัติงานจริง 
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ความปลอดภัยในการทำงานประเภทเครื่องมือหนัก 

1. ขั้นตอนการทำงานใหมีความปลอดภัยในการเคลื่อนยายงานประเภทใชเครื่องมือหนัก 

1) อุปกรณเซฟตี้สวนบุคคล การทำงานประเภทเครื่องจักรไมวาจะเปนกลางแจงหรือที่ใตอาคาร

ตางๆ ที่จะตองนำเครื่องจักรเขาไปเก็บตองยึดหลักความปลอดภัยตอบุคคลหรือผูปฏิบัติงานที่

สำคัญคออุปกรณเซฟตี้สวนบุคคลเชน สวมหมวกเซฟตี้เสื้อสะทอนแสงและรองเทาเซฟตี้ บาง

สถานที่อาจจะตองมี Earplugs และแวนตาแลวแตขอกำหนดของสถานที่นั้นๆ การสวมใส

อุปกรณเซฟตี้นั้นไมไดปองกันความปลอดภัย 100 % แตตองสวมใสเพื่อความปองกันอันตรายที่

อาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ 

2) ความรูเบื้องตนในการทำงาน ผูปฏิบัติงานที่จะทำการขนยายเครื่องจักรแตละประเภทจะตอง

ศึกษา กอนวาสินคาที่เราจะเคลื่อนยายนั้นตองทำอยางไรบาง เชนตองรูขนาดของเครื่อง ใช

เครื่องมืออะไรที่เหมาะสมสถานที่ ที่จะเขาไปทำงานเปนอยางไรหากผูปฏิบัติงานไมศึกษาการ

ทำงานอาจจะเกิดความผิดพลาดไดทุกเวลา ผลที่จะไดรับอาจทำใหสินคาเสียหายตอจนเองและ

สินคาไดทุกเวลา การทำ talk safety กอนการทำงานก็มีความสำคัญกอนการทำงานทุกครั้ง 

เพื่อพูดถึงลักษณะงานที่ไมปลอดภัยและขอควรระวัง 

3) ขอควรระวังในการทำงาน การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรนั้นเบื้องตนเราคงรูดีวาสินคาจะตองมี

น้ำหนักมากขนาดใหญดังนั้นขอควรระวังตางๆ จะตองเข็มงวดมากและจะตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของสถานที่นั้นๆ การแตงกายเซฟตี้เช็คอุปกรณเครื่องมือตางๆ และ

สิ่งที่สุดคือความพรอมของตนเองวาเรามีความพรอมแคไหนในการทำงานไมควรฝนตัวเองหาก

เราไมพรอมปฏิบัติงาน 

4) ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการทำงาน ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับการทำงานนั้น เกิดขึ้น

ไดจากปจจัยหลายอยางหากเราไมรูวิธีปองกัน ไมใหเกิดขึ้นกอนความเสี่ยงคืออะไร คือการ

ทำงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดหากไมมีการระมัดระวังหรือศึกษางานกอนทำงานดังนั้นเราควรมี

การปดความเสี่ยงทุกครั้งกอนเริ่มทำงาน  

 

2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผูที่ใชเครื่องมือหนัก 

1) ผูควบคุมเครนหรือปนจั่นตองมีความรูในการควบคุมกฎความปลอดภัยและสัญญาณมือที่ใชใน
การเคลื่อนยายวัสดุ 

2) ผูควบคุมเครนหรือปนจั่นตองมีสุขภาพแข็งแรงไมเจ็บปวย ขณะปฏิบัติงานตองสวมชุด
ปฏิบัติงานที่รัดกุม ใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตามความเหมาะสม  

3) กอนเปดสวิตซใหญควบคุมการทำงาน ควรตรวจปุมควบคุมการทำงานวาอยูในตำแหนงปด 
จากนั้นจึงเปดสวิตซใหญ แลวทดสอบระบบการทำงานตางๆ เชน การเคลื่อนที่เดินหนา-ถอย
หลัง ขึ้น-ลง เบรก สัญญาณ เสียง และแสง เปนตน 

บทที่ 5 
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4) ผูควบคุมการเคลื่อนยายวัสดุซึ่งอยูขางลางจะตองรูจักวิธีการสงสัญญาณมือที่ ใชในการ
เคลื่อนยายอยางถูกตอง และตองสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล เชน หมวก
นิรภัย รองเทานิรภัย และถุงมือหนัง เปนตน 

5) รูน้ำหนักของที่จะยกและไมยกเกนิที่เครื่องจักรสามารถยกระยะนั้นตามมาตรฐานที่กำหนดไว 

6) กรณีที่ใชเครนหรือปนจั่นชนิดเคลื่อนที่กอนยกเคลื่อนยายวัสดุตองใชตีนชาง (Outrigger) ยันกับ
พื้นที่ม่ันคงแข็งแรงใหเรียบรอย 

7) การเริ่มยกขึ้นครั้งแรกควรดำเนินการอยางชาๆ และยกขึ้นเพียงเล็กนอยเพื่อตรวจสอบความ
สมดุลและความสามารถในการยก กรณีที่วัสดทุี่ยกหนักใกลเคียงกับพิกัดกำหนดควรทดสอบการ
ทำงานของเบรคดวย 

3. ความรูเบื้องตนในการใชอุปกรณที่ใชในการทำเครื่องมือหนัก 

1) ขดีจำกัดในการใชงานอุปกรณชวยยก 

อุปกรณชวยยกทุกชนิดมีทั้งแบบที่ผลิตมาตามมาตรฐานและไมมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นผูใชงาน

จึงจำเปนตองทราบวาอุปกรณชวยยกแตละชนิดผูผลิตไดบอกขีดความสามารถ ในการใชงาน

สูงสุดไวอยูในรูปแบบใดถาเปนอุปกรณที่ผลิตมาตามมาตรฐานก็จะมีบอกไวเปนเอกสาร หรือบอก

ที่ตัวอุปกรณโดยตรง แตถาเปนอุปกรณที่ไมมีมาตรฐานการผลิตผูใชงานก็ไมสามารถทราบไดวา

ขีดความสามารถสูงสุดใชได 

เทาใดจึงแนะนำวาไมควรนำมาใชงาน 

2) ลักษณะทาทางในการผูกมัดยึดเกาะท่ีถูกวิธี  

อุปกรณชวยยกทุกชนิดผูผลิตจะมีขอแนะนำในการใชงานที่ถูกวิธี ซึ่งวิธีการผูกมัดหรือยึดเกาะ

ตางๆ อาจมีผลทำใหความแข็งแรงของอุปกรณแตละชนิดลดลง หรือเพิ่มขึ้นก็เปนได ดังนั้น

ผูใชงานตองศึกษาลักษณะทาทางในการผูกมัดยึดเกาะที่เหมาะสมกับหนางาน โดยอางอิงจาก

ขอแนะนำจากผูผลิตอยางเครงครัด เพราะอุปกรณบางชนิดมีความเสี่ยงสูงมากถาเกิดมีการผูมัด

ยึดเกาะที่ผิดวิธีหรือนอกเหนือจากขอแนะนำ  

ของผูผลิต 

3) เกณฑการยกเลิกการใช  

ตามมาตรฐานสากลจะมีบอกไววาอุปกรณชวยยกแตละชนิดที่มีมาตรฐานการผลิต จะตองมี

เกณฑการยกเลิกการใชงานอยูในลักษณะสภาพแบบใด ผูใชงานควรจำเปนตองศึกษาใหทราบ 

เพื่อที่จะทำ การยกเลิกการใชงาน และจำหนายทิ้งกอนที่อุปกรณดังกลาวจะเสียหายจากการใช

งานจริง 
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การบริหารความเสี่ยงและการปดความเสี่ยงในการทำงาน 

 

1. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติงานแตละครั้งนั้นมีอะไรบางและเราควรมีมาตรฐาน

การปดความเสี่ยงอยางไร 

1) สินคาใหญเกินไปใชเครื่องมือไมเหมาะสม 

2) สถานที่คับแคบเขาไปทำงานไมไดหรือถนนชำรุด 

3) เครื่องมือไมครบ ชำรุด ไมพรอมใชงาน 

4) พนักงานไมพรอมในการทำงาน(ไมสะบาย พักผอนไมเพียงพอ) 

5) ไมไดมีความรูในงานกอนปฏิบัติงานขาดการอบรม 

6) จำนวนคนงานไมเพียงพอและขาดความรูความสามารถหรือใชแรงงานผิดประเภท 

7) ปจจัยสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่ไมสามารถควบคุมได 
 

2. การปดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

การปดความเสี่ยงคือการที่มีมาตรการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตอสินคาและบุคคลที่

ปฏิบัติงานดังนั้นหากเราศึกษาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนเราก็ตองหามาตรการปดความเสี่ยงไวดังนี้ 

1) ศึกษาและสำรวจพื้นที่และเครื่องจักรกอนรับงานทกุครั้ง 

2) ตรวจดูขนาดหีบหอของสินคาทุกครั้ง(หากดูของจริงไดใหปฏิบัติ) 

3) กอนรับงานหรือทำงานตองตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใชของอุปกรณที่จะใชงานวาอยูใน

สภาพพรอมใชงานหรือไม 

4) มีการอบรมและใหความรูแกผูปฏิบัติงานกอนทำงานทุกครั้งเกี่ยวกับความปลอดภัยตางๆ 

5) เตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงานหากไมพรอมใหหยุดงานทันที 

6) จัดแรงงานใหเหมาะสมกับประเภทของงานอยาใหผูที่ไมมีประสบการณในหารขนถาย

เครื่องจักรมาทำงานเด็ดขาด 

7) อุปกรณเซฟตี้ตองครบอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน 
 

3. วิธีปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (SAFETY RULES)   

1) ผูที่จะใชเครนจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางานเทานั้น   

2) กอนทำการเดินเครน ผูที่จะเดินเครน ตองสวนอุปกรณความปลอดภัยใหครบระเบียบการ

แตงกาย เชน หมวก  Helmet , ถุงมือ , รองเทา Safety ฯลฯ  

3) ใหตรวจสอบระบบควบคุมการทำงานของเครนวาพรอมที่จะใชงานหรือไมถากด Switch 

แลวพบวา Switch ใดไมทำงานหรือพบสิ่ง ผิดปกติใหแจงแกหัวหนางานทันท ี

4) กอนทำการยกเครน หรือใช Sling เกี่ยวกับแมพิมพ ควรตรวจดูความเรียบรอยวา Sling 

เกี่ยวกับ Hook อยางเรียบรอย ครบทั้ง 4 ตัวหรือไม 

บทที่ 6 
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5) หลังจากตรวจความเรียบรอยเสร็จแลว ใหยกเครนขึ้นประมาณ 25 ซม. และกดลงประมาณ 

10 ซม. ถาพบวาเครนยังไมหยุดแสดงวาระบบ Brake ของเครนอาจชำรุดใหแจงแกหัวหนา

งานเพื่อแจงแกแผนก M/C Maintenance ทำการแกไข 

6) ควรทำการยกเครนใหอยูในระดับความสูงปกติประมาณ 2 เมตร ในกรณีที่ไมมสีิ่งกรีดขวาง 

7) เมื่อใชเครนตองใชดวยความตั้งใจไมประมาท และปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย 

8) กอนทำการวางแมพิมพบน Bolster ใหตรวจเศษ Scrap ดานบนของแมพิมพและดานลาง

ของแมพิมพ รวมทั้งบน Bolster  ของเครื่องทุกครั้งกอนทำการวางแมพิมพ 
  

4. อุบัติเหตุและความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานที่ใชงานดวยเครน 

สาเหตุและอุบัติเหตุในการใชงานรถเครนอาจเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ 

1) สภาวะไมปลอดภัย 

เปนสาเหตุที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุประมาณ 10% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มาของสาเหตุ

อาจจะแบงไดจากองคประกอบ 3 ประการ 

 เครื่องจักรอยูในสภาพท่ีไมปลอดภัย เชน ไมมีอุปกรณชวยความปลอดภัย ระบบเบรค

ไมสมบูรณ 

 สภาพพ้ืนที่ทำงานอยูในลักษณะที่ไมปลอดภัย เชน ทางวิ่งมีผิวจราจรเปนหลุมเปนบอ 

ปฏิบัติงานใกลที่ลาดชัน สภาพพ้ืนที่ไมมั่นคงแข็งแรง 

 ตัวบุคคล ไมสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล แตงกายไมรัดกุมเปนตน 

2) การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย 

 การปฏิบัติงานที่ไมปลอดภัย (การกระทำที่ไมปลอดภัย) เปนสาเหตุที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุ

ประมาณ 88% ของอุบัติเหตุทั้งหมด ซึ่งถือวาเปนสาเหตุใหญที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

มาจากองคประกอบ 3 ประการ 

 ขาดความรู เปนสาเหตุรายแรงมากที่ทำใหเกิดอุบัติเหตุเพราะผูปฏิบัติงานขาดความรู

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เชน ขาดความรูเกี่ยวกับการบังคับปนจั่นคันนั้น 

ขาดความรูเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชผูกมัด ยกเคลื่อนยายวัสดุ คำนวณขนาดแผนรองขาไม

เปน เปนตน 

 เสี่ยง การที่ผูปฏิบัติงานมีความรูเรื่องความปลอดภัยดีแตชอบปฏิบัติงานดวยการเสี่ยง 

เชน ใชปนจั่นเกินพิกัด ปฏิบัติงานดวยความรีบเรงเกินสมควร ลัดขั้นตอน ไมใช

เครื่องชวยความปลอดภัย เชน ใชระบบฝนPTO2 สภาพพ้ืนที่ออนแตใชแผนเหล็กขนาด

เล็กรองขาปนจั่น หรือไมไดสำรวจพื้นที่กอนปฏิบัติงานการใชปนจั่นโดยไมมีหนาที่

มอบหมาย เลนตลอกคะนองในขณะปฏิบัติงาน เปนตน 

 ทัศนคติไมถูกตอง เชน มีความรูสึกตออุบัติเหตุวาเกิดขึ้นเพราะโชคราย เคราะหราย 

ดวงไมดี  ฯลฯ จึ งไม ไดหาวิธีการป องกันอุบั ติ เหตุ  ที่ ป องกัน ไม ได จะเกิดขึ้ น

เพียง 2% คือ ภัยธรรมชาติ ฝนตก ลมแรง น้ำทวม เปนตน 
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5. การปองกันอุบัติเหตุจากการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน 

1) ควรมีการประชุมวางแผนกอนการทำงาน 

2) ควรสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

3) การตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่ทำงานใหมีความปลอดภัยในการทำงาน 

4) ไมควรปฏิบัติงานเมื่อรูสึกปวยหรือมีอาคารเมาคาง 

5) ควรศึกษาคูมือการใชงานใหเขาใจ สังเกตปายคำเตือนตาง ๆ และปฎิบัติตาม 

6) ควรกันผูไมเกี่ยวของเขาใกลบริเวณที่รถเครนทำงาน 

7) ควรมีผูชวยใหสัญญาณเมื่อทำงานในพื้นที่ที่จำกัด 

8) ควรมีถังดับเพลิง และชุดปฐมพยาบาลติดไวในรถเครน 

9) ไมควรวางวัตถุหรือใหบุคคลอื่นนั่งบนรถเครนขณะเดินทาง 

10) ควรมีปายเตือน เมื่อมีการซอม หรือการหามใชงาน 

11) ตำแหนงคันบังคับ และคันเกียรตองอยูในตำแหนงวาง หรือหยุดทำงานกอนสตารทเครื่อง 

12) ใหปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่อใชงานบนทองถนน 

13) ควรมีผูชวยในการใหสัญญาณเมื่อผานถนนแคบ 

14) ควรตรวจสอบความถูกตองของการผูกจับชิ้นงานกอนยกทุกครั้ง 

15) ตรวจสอบลวดสลิงที่ยึดจับใหตึงกอนยกชิ้นงานพนจากพื้นดินและอุปกรณตางๆ ใหอยูใน

สภาพใชงาน 
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หลักในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ 

 

1. หลักในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี ้

1) การบำรุงรักษาอุปกรณสวนบุคคล(ที่ใชกับแรงงาน) 

การบำรุงรักษาอุปกรณสวนบุคคลนั้นคืออุปกรณที่เราใชในการปฏิบัติงานในการทำงานที่เปน

เครื่องจักรเชน หมวกเซฟตี้ เสื้อสะทอนแสง รองเทาเซฟตี้ หากไมใชใหเก็บไวในสภาพที่ใชงานตอได 
 

2) การบำรุงรักษาอุปกรณที่ใชในงาน 

อุปกรณที่ใชในงานเชนเครื่องมือที่สามารถบำรุงรักษาไดดวยตนเอง เชน โรลเลอร แมแรง ช็อก

ตางๆ ควรเปดและหยอดน้ำมันเครื่องเพื่อใหเครื่องมือใชงานไดตอไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

สวนเครน โฟลคลิฟท รถเฮี๊ยบจะตองมีการบำรุงรักษาตามรอบของเวลาที่กำหนด ตรวจใบเซอร

ของรถเครน และผูบังคับเครนใหมีอายุการทำงานอยูเสมอหากหมดอายุรีบตอทันท ี

วิธีการดูแลรักษารถเครน 

เครนหรือปนจั่น เปนเครื่องจักรกลที่ตองมีการใชงานอยูเกือบตลอดเวลา การบำรุงดูแลรักษาอยาง

ถูกวิธี นอกจากทำใหอุปกรณหรือเครื่องจักรกลอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอแลว การบำรุงดูแล

อยางสม่ำเสมอยังถือเปนการตรวจเช็คสภาพเครน หากพบปญหาก็สามารถทำการซอมบำรุงหรือ

ปรับเปลี่ยนอะไหลเครนใหมไดทันทีโดยไมเสียเวลาทำงาน นอกจากนั้นการบำรุงรักษาเครนใหอยูใน

สภาพดี ยังเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดในการทำงานไดเปนอยางดี สำหรับ

การดูแลรักษารถเครนทำไดหลายวิธี ดังนี้ 

1) ตรวจสอบดูแลรักษาสภาพสายสลิงของรถเครน ใหพรอมใชงานอยูเสมอ ลักษณะของสลิงที่

พรอมใชงานและอยูในสภาพดี ตองไมบิดงอ สภาพลวดสลิงไมฟองฟู ไมแตกเปนสนิมหรือเปนขุย 

สามารถตรวจสอบไดโดยใชผารูดไปตามเสนสลิงแลวสังเกตลวดสลิงวามีสภาพหรือลักษณะ

ตามที่กลาวมาหรือไม  หากพบวามีการชำรุดเสียหายตองจัดหาอะไหลเครนมาปรับเปลี่ยนเพื่อ

ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการใชงาน 
 

2) ดูแลตรวจสอบดูแลรักษาสภาพแกนมวนสายสลิงที่อยูภายในรถเครน แกนมวนสายสลิงตองอยู

ในสภาพสมบูรณไมมีรอยแตกราว รองสลิงไมบิ่นไมมีคมหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดคางอยู

ภายใน  ลวดสลิงตองเรียงเปนระเบียบ และพรอมสำหรับใชงาน 
 

3) ดูแลตรวจสอบรักษาสภาพตะขอที่เกี่ยวระหวางสายสลิงวามีรอยสึกหรือรอยแตกราวหรือไม 

ตรวจสอบการทำงานของชุดตะขอวาสามารถหมุนรอบไดสะดวก มีความคลองตัวหรือไม อาจใช

สารหลอลื่นใสลงในตะขอทุกครั้งเมื่อมีการใชงาน เพื่อเพิ่มความคลองตัวในระหวางใชงาน

สายสลิง 

บทที่ 7 
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4) ตรวจสอบสภาพมอเตอรของรถเครน ทั้งการยกขึ้น-ลง, การบิดไปทางซาย-ขวา, การเดินหนา-

ถอยหลัง โดยจะตองมีการใชที่เปนปกต ิ
 

5) ตรวจสอบชุดมอเตอรขึ้น-ลง ยกรอบชาและเร็ว การบิดไปทางซาย ทางขวา การเดินหนา และ

ถอยหลัง การตรวจสอบสภาพมอเตอร ตองใหความสำคัญในการตรวจสอบทั้งรถเครนใหม และ

เครนเกาท่ีอยูในสภาพพรอมใชงานอยางสม่ำเสมอ 
 

6) ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพสวิตซไฟในทุกระบบของรถเครน โดยการกดสวิตซขึ้นและลงแช

ไวจนกวาระบบจะตัดการทำงาน 
 

7) ตรวจสอบและดูแลการทำงานของระบบเบรกในทุกๆ ฟงกชั่นของรถเครน  ตรวจเช็คสภาพเบรค

วาสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมและควรเปลี่ยนถายน้ำมันเบรกและผาเบรกทุก

ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปของการใชงาน ซึ่งตัวแทนจำหนายรถเครน มักจะใหคำแนะนำอยู

แลวเมื่อซื้อรถเครนใหม 
 

8) ตรวจสอบและดูแลชุดลูกยางกันชนภายในรถเครน ใหอยูในสภาพสมบูรณ ไมมีรอยแตก  หัก 

หรือบิ่นปรากฏใหเห็น หากมีการชำรุดควรเปลี่ยนอะไหลเครนใหมทันที เพื่อความปลอดภัย

ในขณะทำงาน 
 

9) ตรวจสอบและดูแลชุดสายไฟในทุกระบบการทำงานใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน  ไมมีรอย

ถลอกหรือฉีกขาด หากสายไฟมีรอยชำรุดควรซอมหรือเปลี่ยนสายไฟใหเรียบรอย 
 

10) ตรวจสอบและดูแลสัญญานเสียง สัญญาณแสง และไฟหมุนภายในรถเครน วาอยูในสภาพปกติ

หรือไม 
 

11) ตรวจสอบและดูแล อุปกรณเสริมทุกชนิดในรถเครน ทั้ง Shackle ลวดสลิง และอุปกรณอื่นๆ ให

อยูในสภาพสมบูรณและพรอมใชงานอยูเสมอ หากพบวาอุปกรณใดชำรุดเสียหายทำการเปลี่ยน

อะไหลเครนทันที เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 
 

12) ตรวจสอบสภาพชุดลอขับเคลื่อน ทดสอบวิ่งฟงเสียงลูกปนลอวามีเสียงดังผิดปกติหรือไม 
 

13) ตรวจสอบและดูแลชุดลูกยางกันชนวาอยูในสภาพสมบูรณและพรอมใชงานหรือไม ควร

ตรวจสอบท้ังรถรถเครนใหมและเครนที่ใชงานมานานแตยังอยูในสภาพรอมใชงาน 
 

14) มีการบันทึกขอมูลการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอะไหลเครน รวมทั้งบันทึกขอมูลการใชงานเพื่อ

วิเคราะหกรณีเกิดปญหาหรือมีขอผิดพลาดระหวางการทำงาน 
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15) มีการเก็บรักษาดูแลอุปกรณและอะไหลเครนอยางเปนระบบ โดยผูที่มีความรูความเขาใจและ

ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการดแูลโดยเฉพาะ 
 

16) มีการตรวจสอบและดูแลรถเครนหรือปนจั่น โดยเลือกใชบริการตรวจสอบสภาพของบริษัท

เซอรวิสที่มีความเชี่ยวชาญในการซอมบำรุงโดยเฉพาะ หากพบปญหาอุปกรณชำรุดเสียหายก็

สามารถจัดหาอะไหลเครนปรับเปลี่ยนใหได 
 

17) การดูแลรักษารถเครนใหอยูในสภาพพรอมใชงาน นอกจากชวยลดอุบัติเหตุหรือขอผิดพลาดใน

การทำงานไดสวนหนึ่งแลว ยังไมทำใหเสียเวลาทำงานหรือทำใหงานตองหยุดชะงักเมื่อตอง

เสียเวลาซอมบำรุงเปนเวลานาน ๆ การดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพทั้งรถเครนใหมและรถ

เครนเกาที่ยังอยูในสภาพพรอมใชงานอยางสม่ำเสมอ เปนวิธีหนึ่งในการยืดอายุการใชงาน

เครื่องจักรอยางรถเครนหรือปนจั่นพรอมอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยางมีคุณภาพ   

 
 
 

รูปภาพ : เครื่องมือ-อุปกรณ 

หากมีการใชงานบอยครั้งก็ตองมีการหมั่นทำความอาดและตรวจสอบสภาพการใชงานอยูเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมแรง ใชสำหรับยกหรือดีดเครืองใหลอยขึ้น
และใชอุปกรณอื่น เชน โรลเลอรรอง

เครือ่งจักรแลวลากเขาไปในจุดที่ตองการหรือ
พื้นที่ทำงาน 

ประเก็น เปนตัวคลองสายพานหรือสลิงกับ
เครืองจักรใหยกขึ้นวางตามจุด 
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แผนเหล็กหรือเพลน มีกลายขนาดใชสำหรับพาด
รับพื้นที่ที่มชีองวางรอยตอใหเครือ่งจักรขามผาน
ไปยังจดุที่ตองการ แผนเหล็กขนาดใหญและหนา
บางครั้งจะนำไปวาวในที่เปนพื้นดินเปยกๆ เพือ่

รองรับรถเขาไปลงเคร่ืองตามทีต่องการ 

โรลเลอร หรือชาวชางทั่วไปเรียกวาเตาใชสำหรับ
รองรับเครืองจักรทีม่ีขนาดใหญเตาแตละตัวจะมี

ขนาดการรับนำหนักไมเทากัน 

เครื่องอัด ทีด่ัดแปลงใชเฉพาะงานยกสินคาทีไม
สามารถเกียวที่ตัวสินคาไดทำขึ้นมาเฉพาะยก

บานประตูรถไฟฟาเทานั้น 

อุปกรณ เปนชแลงเหล็กไวสำหรับวัดเครือ่งให
หันไปตามทิศทีเ่ราตองการ 
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การฝกอบรมพนักงานใหมีความรูในงาน 

 

การฝกอบรมภายนอก คือการสงแรงงานที่จะปฏิบัติงานไปอบรมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ภายนอก

สถานที่เพื่อใหมีความรู ความสามารถในการทำงานแตละประเภทแบงออกเปน 2 ประเภท 
 

1. การสงพนักงานไปอบรมหนวยงานภายนอก 

1) หลักเกณฑและการปฏิบัติหนาที่เบื้องตนของแตละประเภท 

 ผูควบคุมการใชปนจั่น 

 ความรูพื้นฐานทฤษฎ ี 9 ชั่วโมง (วนัที่ 1) 

 ภาคทฤษฎีและปฏบิัต ิ 6 ชั่วโมง (วนัที่ 2) 

 การทดสอบปฏบิัต ิ 3 ชั่วโมง (วนัที่ 2) 

 ผูควบคุมการใหสัญญาณมือ 

 ความรูพื้นฐานทฤษฎ ี 9 ชั่วโมง (วนัที่ 1) 

 ภาคทฤษฎีและปฏบิัต ิ 6 ชั่วโมง (วนัที่ 2) 

 การทดสอบปฏบิัต ิ 3 ชั่วโมง (วนัที่ 2) 

 ผูยึดเกาะ 

 ความรูพื้นฐานทฤษฎ ี 9 ชั่วโมง (วนัที่ 1) 

 ภาคทฤษฎีและปฏบิัต ิ 6 ชั่วโมง (วนัที่ 2) 

 การทดสอบปฏบิัต ิ 3 ชั่วโมง (วนัที่ 2) 

2. การจัดอบรมความรูในงานภายในองคกร 

การจัดฝกอบรมภายในองคกร คือการอบรมเบื้องตนในภาพรวมของการทำงาน โดยหัวหนางานและ

ทุกคนตองเขาอบรม หากไดรวมงานใหมท่ีจำเปนจะตองใชเครื่องมือ และอุปกรณไมใชแรงงานคน    
 

 

บทที่ 8 

 

อบรมพนักงานเรื่องของความปลอดภัยเปนการใหความรูในภาคทฤษฎีใหกับพนักงานกอนการทำงานภาคสนาม 
สถานที่อบรม ณ ศูนยสาธิตแพ็คกิ้งและบรรจุตูสินคา ศรีนครินทร 
วิทยากร  คุณทิพวรรณ  จันทรจรุงศักดิ์  และ คุณชยพล  กิจญาณ 
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3. การอบรมภาคปฏิบัติการกอนเริ่มงาน 

 

                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ : การประชุมเตรียมความพรอมกับพนักงานกอนทีจ่ะปฏบิัติงาน 

รูปภาพ : การทำงานกลางคนืและปดถนนบางคร้ังตองมีเจาหนาทีต่ำรวจคุมดวย 
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การอบรมและใหความรูกอนที่จะเริ่มทำงานจริง การปดถนนที่ใชในการจารจร เพื่อความปลอดภัยของรถบนถนน 

การใชรถเครนเพื่อยกสินคาขึ้นไปบนชานชลา การขนยายสินคาบนรถเครน 

การปฏิบัติงานบนชานชลา    การขนยายสินคาดวยรถโทเลยที่บริษัทว-ีเซิรฟฯ 
เปนผูประดิษฐขึ้นเอง 

ภาพกิจกรรม : อางอิงผลงานในอดีต  

 

    งานขนยายกระจกกั้น BTS สถานี N14  กรมปาไม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 9 
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การประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการทำงาน การดูงาน ณ สถานที่จริง ทาตรวจปลอยสินคา BMT 

การวางแผนปฏิบตัิงานและการทำงานในพ้ืนที่จริง 

งานตรวจปลอยเรือลาดตระเวน ณ ทาเรือ BMT หนวยงาน ป.ป.ส. 

บริษัท วี-เซิรฟ โลจิสติกส จำกัด ผู ใหบริการ Logistics & Customs ไดดำเนินการใหบริการ

หนวยงาน ป.ป.ส. ตรวจปลอยเรือลาดตระเวน จำนวน 2 ลำ ที่ทาเรือพาณิชย ณ ดานเชียงแสน จ.เชียงราย 

เพื่อสงมอบใหกับประเทศเมียนมา-ลาว โดยมีการยกเรือลงจากรถบรรทุกดวยเครนขนาด 50 ตัน เพื่อนำลงสู

แมน้ำ โดยใชอุปกรณสายสลิง, สายพานขนาดใหญที่รับน้ำหนักไดมากกวา 4,000 กก. ซึ่งการทำงานตองมี

ทีมงาน ผูใหสัญญาณ และผูยึดเกาะครบถวนตามหลักความปลอดภัย ควบคุมการปฏิบัติงานดวยความ

ปลอดภัยสูงสุด 
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        เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2563 บริษัท วี-เซิรฟฯ     
ไดเขารวมงานสงมอบเรือลาดตระเวนแกเมียนมา -
ลาว เสริมสรางการสกัดกั้นยาเสพติดในอาเซียน โดย
ได รั บ เกี ย ร ติ จ า ก  น า ย ส ม ศั ก ดิ์  เท พ สุ ทิ น 
รัฐมนตรีว าการกระทรวงยุ ติ ธรรม  พรอมด วย        
นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร 
ประจำประเทศไทย รวมเปนสักขีพยาน จัดขึ้นโดย
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได
เปนผู ใหบริการ Logistics & Clearance พิ ธีการ 
Re-export (นอกเขตทา) โดยเรือลาดตระเวนทั้ ง         
3 ลำ นำเขาที่ทาเรือ BMTP และสงออกไปทาเรือ
ระนอง และทาเรือเชียงแสน 
 


