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โครงสร้างความมัน่ คงของตัวฟอร์กลิฟต์
และน้ำหนักบรรทุกทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัย มีดงั ต่อไปนี้
มีความเป็นไปได้ทท่ี า้ ยรถจะยกสูงขึน้
ทำให้เกิดการเอียงหรือการพลิกคว่ำไปข้างหน้า
(forward tipover)
มีความเป็นไปได้ที่จะตัวรถเกิดการ
เสียสมดุลด้านใดด้านหนึง่ ทำให้ตวั รถพลิกคว่ำ
ด้านข้าง (side tipover)
มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิดการพลิกไป
ข้างหน้าหากมีการเบรกอย่างแรงขึน้ อยูก่ บั ความ
เร็วทีใ่ ช้ น้ำหนักทีบ่ รรทุก และระยะการเบรก
มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิดพลิกไปข้าง
หน้าหากมีการถอยหลังด้วยความเร็วสูง
1. ความสมดุลของตัวรถฟอร์กลิฟต์
(Counterbalance forklift)
ข้อมูลต่อไปนี้ อ้างอิงจากงานวิจยั ของ
ศูนย์ค้นคว้าด้านอุบัติเหตุแห่งมหาวิทยาลัย
โมแนช รัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย แสดงถึงจุด
สมดุลของตัวรถฟอร์กลิฟต์ที่ใช้กันทั่วไปใน
รัฐวิกตอเรีย
ตัวรถและความสมดุลของตัวรถและ
งายก เชือ่ มต่อโดยตรงกับเพลาหน้า (เพลาขับ
เคลือ่ น) โดยมีความว่องไวสูง
เสากระโดง (Mast) มีเดือยเชือ่ มกับตัว
รถบริเวณเพลาหน้าหรือจุดใกล้เคียง
แกนพวงมาลัยมีเดือยเชือ่ มต่อกับตัว
รถตรงจุดศูนย์กลาง ดังนั้น ยางบังคับทิศทาง
(ยางหน้า) จะยังคงสัมผัสกับพื้นแม้พวงมาลัย
จะสัน่ สะเทือนเล็กน้อยขณะขับเคลือ่ นไปบนพืน้
ผิวปฏิบตั งิ านปกติ
ระบบเบรกจะสัมพันธ์โดยตรงกับล้อ
หน้าเท่านั้น
สำหรับตัวรถฟอร์กลิฟต์หนึง่ คันสามารถจะ
ติดตัง้ ชิน้ ส่วนเสริมได้โดยไม่เสียสมดุล ดังต่อไปนี้
เสากระโดงทีม่ คี วามสูงแตกต่างกันใน
ช่วง 150-750 ซม. โดยเสากระโดงสามารถแบ่ง
เป็นขั้นหรือชั้นได้

ล้อและยางทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ยางตัน
ยางเติมลมทั้งชนิดมีหรือไม่มียางใน
งายกในลักษณะต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับ
การใช้งานจะมีสว่ นเสริมด้านข้างด้วยหรือไม่กไ็ ด้
ส่วนประกอบพิเศษชนิดอืน่ ๆ
2. สามเหลีย่ มความมัน่ คง (Stability
triangle)
เงื่อนไขที่ความสมดุลของตัวฟอร์กลิฟต์
จะทำให้เกิดการพลิกไปข้างหน้าหรือด้านข้าง มี
ด้วยกัน 3 ประการ คือ
1. ยางล้อหน้าสัมผัสกับพื้นทางวิ่งใน
ลักษณะหมุนหรือพลิกในทิศทางออกจากตัวรถ
อย่างรวดเร็ว จะทำให้ตวั รถพลิกคว่ำไปข้างหน้า
(forward tipover)
2. ยางล้อหน้าด้านซ้ายพลิกในทิศทาง
เข้าหาตัวรถอย่างรวดเร็วหรือยางล้อหลังพลิกใน
ทิศทางออกจากตัวรถอย่างรวดเร็วจะทำให้ตวั รถ
พลิกคว่ำด้านข้าง (side tipover)
3. ยางล้อหน้าด้านขวาพลิกในทิศทาง
ออกจากตัวรถอย่างรวดเร็วหรือยางล้อหลังพลิก
ในทิศทางเข้าหาตัวรถอย่างรวดเร็ว จะทำให้ตวั
รถพลิกคว่ำด้านข้าง (side tipover)

รูปสามเหลี่ยมความมั่นคงของฟอร์กลิฟต์

เนือ่ งจากยางล้อหลังมีระยะหมุน (ไปทาง
ซ้ายหรือขวา) ทีแ่ คบมาก ดังนัน้ การพลิกคว่ำไป
ด้านข้างของฟอร์กลิฟต์มกั จะเกิดจากการหมุน
ผิดทิศทางอย่างรวดเร็วของล้อหน้าไม่วา่ จะเป็น
ล้อด้านซ้ายหรือด้านขวา ในกรณีนี้อาจจะเกิด
การพลิกคว่ำไปข้างหน้าตามมาด้วยก็ได้
3. จุดศูนย์ถ่วงของตัวรถ (Center of
mass)
สิง่ ทีท่ ำให้วตั ถุตา่ งๆ ทรงตัวอยูไ่ ด้คอื จุด
ศูนย์ถว่ ง รถฟอร์กลิฟต์กเ็ ช่นกัน จุดศูนย์ถว่ งของ
ฟอร์กลิฟต์ได้แก่ จุดทีต่ วั รถตัง้ อยูแ่ ล้วเกิดความ
สมดุล เมือ่ รถจอดอยูเ่ ฉยๆ จะไม่มแี รงใดๆ มา
กระทำต่อจุดศูนย์ถว่ งนอกจากแรงดึงดูดของโลก
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ซึง่ ก็ทำให้รถเกิดความสมดุลตามโครงสร้างความ
มัน่ คงของตัวรถ จะไม่มกี ารพลิกคว่ำไปข้างหน้า
หรือพลิกคว่ำด้านข้าง แต่เมือ่ มีการเพิม่ น้ำหนัก
ไปทีง่ ายก จุดศูนย์ถว่ งของตัวรถและสัมภาระก็
จะเปลีย่ นไปอยูท่ ล่ี อ้ หน้าทันที น้ำหนักสัมภาระ
ทีค่ วามเหมาะสม จะไม่ทำให้เกิดการเสียสมดุล
ปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักที่งา
ยกมากเกินไปจนทำให้จดุ ศูนย์ถว่ งขยับเกินจุดที่
ตัง้ ปกติจนทำให้ลอ้ หลังลอยขึน้ มาจากพืน้
4. แรงเหวีย่ งหนีศนู ย์กลาง (Dynamic
forces)
เมือ่ ฟอร์กลิฟต์วง่ิ ขึน้ ลงทางลาดหรือเข้า
โค้งด้วยความเร็วระดับหนึง่ หรือเมือ่ มีการเบรก
หรือเร่งความเร็วจะมีแรงหนีศนู ย์กลางทำให้ตวั
รถเอียงไปด้านข้างหรือเกิดการกระดกทีล่ อ้ หน้า
หรือล้อหลัง ในสถานการณ์เช่นนี้ หากมีการ
พลิกหรือหมุนของล้อรถผิดทิศทางดังทีก่ ล่าวไป
แล้วในหัวข้อสามเหลีย่ มความมัน่ คงก็จะเกิดการ
พลิกคว่ำทัง้ ในลักษณะพลิกคว่ำไปข้างหน้าหรือ
พลิกคว่ำด้านข้างได้
5. การพลิกคว่ำด้านข้าง - การพลิก
คว่ำไปข้างหน้า (Tipover sideways vs. tipover
forwards)
เมือ่ ฟอร์กลิฟต์มกี ารบรรทุกสัมภาระทีง่ า
ยก จุดศูนย์ถว่ งก็จะเคลือ่ นไปข้างหน้าและมีแนว
โน้มจะเสียสมดุล ทัง้ นีม้ คี วามเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิด
แรงยกด้านท้ายรถทำให้พลิกคว่ำไปข้างหน้าได้
ทุกขณะเนือ่ งจากความมัน่ คงเหลืออยูน่ อ้ ยมาก
ในขณะเดียวเมือ่ มีการบรรทุกน้ำหนักทีง่ ายกและ
เคลือ่ นไปข้างหน้าด้วยความเร็วปกติ ล้อทัง้ หมด
ของรถก็จะรองรับน้ำหนักในลักษณะเฉลีย่ เท่ากัน
ในแต่ละล้อ (4 หรือ 6 ล้อ แล้วแต่รนุ่ ของรถ) ทำ
ให้เกิดการสมดุลด้านข้างจึงทำให้โอกาสที่จะ
เกิดการพลิกคว่ำด่านข้างมีนอ้ ยลง
ขณะมีการบรรทุกทีง่ ายกและรถเคลือ่ นไป
ข้างหน้า แนวโน้มที่จะเกิดการพลิกคว่ำไปข้าง
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หน้า (เริม่ ต้นด้วยการลอยตัวขึน้ มาจากพืน้ ของ
ล้อหลัง) จะมีสงู มากหากน้ำหนักมีมากเกินไปจน
ทำให้เสียสมดุล แต่ในทางกลับกันแนวโน้มทีจ่ ะ
เกิดการพลิกคว่ำด้านข้างจะมีนอ้ ยกว่า
การพลิกคว่ำด้านข้างไปยังข้างใดข้างหนึง่
มักเกิดขึน้ ขณะฟอร์กลิฟต์วง่ิ รถเปล่า (ไม่มกี าร
บรรทุกใดๆ บนงายกฟอร์กลิฟต์) ถึง 75% ของ
อุบตั เิ หตุฟอร์กลิฟต์พลิกคว่ำด้านข้างทัง้ หมด
ข้อควรจำ เมือ่ มีการบรรทุกให้ระวังการ
พลิกคว่ำไปข้างหน้า แต่เมือ่ วิง่ รถเปล่าให้ระวัง
การพลิกคว่ำไปยังด้านข้างทัง้ ซ้ายและขวา
6. ความมั่นคงและการเพิ่มน้ำหนัก
สัมภาระ (Stability and raised loads)
การเพิม่ น้ำหนักสัมภาระบรรทุกบนงายก
จะทำให้ความมัน่ คงของตัวรถฟอร์กลิฟต์ลดลง
และโอกาสที่จะเกิดการพลิกคว่ำในทุกทิศทาง
ก็มสี งู ขึน้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของส่วนรองรับ
น้ำหนักโดยเฉพาะล้อและยางว่าสามารถรับแรง
กดทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ด้านข้างหน้าและหลังได้ดขี นาด
ไหน ถ้าเป็นไปในทางบวกก็ทำให้แนวโน้มการ
พลิกคว่ำทัง้ ด้านหน้าและด้านข้างลดลง
7. มาตรฐานรับรองด้านความมั่นคง
และความปลอดภัยของฟอร์กลิฟต์ (Standard
for forklift stability or safety)
ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยอมรับทัง้
มาตรฐานของตัวเอง (AS,AS/NZS) มาตรฐาน
ญีป่ นุ่ ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิต และมาตรฐานสากล (ISO) ซึง่
แบ่งย่อยลงไปเป็นหลายฉบับตามลักษณะหรือ
ประเภทของตัวรถ เครือ่ งยนต์ รูปแบบการใช้
งาน รวมไปถึงคุณสมบัตพิ เิ ศษทีเ่ พิม่ ขึน้ มาเพือ่
ความปลอดภัยโดยเฉพาะ
8. การทดสอบความมัน่ คงของตัวรถ
ฟอร์กลิฟต์ ตามมาตรฐานออสเตรเลียและ
มาตรฐานสากล
การทดสอบเพือ่ ระบุถงึ ความสามารถสูง
สุดของฟอร์กลิฟต์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
มาตรฐานต่างๆ รวมถึง AS 2359, AS 4972
(Int.) ของออสเตรเลีย หรือตามมาตรฐานสากล
ISO 13563 หรือ ISO 1579
สำหรับตัวฟอร์กลิฟต์ทไ่ี ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานจะต้องผ่านการทดสอบความสมดุล
ใน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. การยกกองสัมภาระแนวตรง-ทดสอบ
โดยให้ฟอร์กลิฟต์จอดอยู่บนแท่นทดสอบและ
พืน้ ลาด จากนัน้ ทำการยกกองสัมภาระบนงายก

รูปการทดสอบตามข้อที่ 1.

ที่เลือ่ นสูงขึน้ จนสุดเสากระโดง ทัง้ นี้ ท้ายรถจะ
ต้องไม่กระดกจนกว่าจะทำการยกสัมภาระทีม่ นี ำ้
หนักสูงสุดตามทีก่ ำหนดไว้ ในกรณีของพืน้ ลาด
กำหนดอัตราการเอียงและน้ำหนักสูงสุดทีใ่ ช้ใน
การยกไว้ ดังนี้
ท้ายรถอยู่บนทางลาดทำมุมกับพื้น
4% เมือ่ ยกสัมภาระน้ำหนัก 4,999 กิโลกรัม
ท้ายรถอยู่บนทางลาดทำมุมกับพื้น
3.5% เมือ่ ยกสัมภาระน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม
-50,000 กิโลกรัม
รูปการทดสอบตามข้อที่ 2.

2. การเคลือ่ นตัวแนวตรง-ทดสอบโดย
บรรทุกสัมภาระบนงายกทีล่ ดต่ำสุดแล้วเคลือ่ น
ตัวรถไปข้างหน้า เมือ่ เพิม่ น้ำหนักสัมภาระสูงสุด
แล้วท้ายรถจะต้องไม่กระดกเมือ่ รถตัง้ อยูบ่ นแท่น
ทดสอบและทางลาดทำมุมกับพืน้ 18%
3. การยกกองสัมภาระแนวเอียง-ทดสอบ
โดยให้ฟอร์กลิฟต์จอดอยูบ่ นแท่นทดสอบจนถึง
พืน้ ลาด จากนัน้ ทำการยกกองสัมภาระบนงายก
ทีเ่ ลือ่ นสูงขึน้ จนสุดเสากระโดง ทัง้ นี้ หลังจากเพิม่
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดแล้ว ล้อรถด้านข้างจะต้อง
ไม่กระดกเมือ่ รถตัง้ อยูบ่ นแท่นทดสอบและทาง
ลาดด้านข้างทำมุมกับพืน้ 6%

รูปการทดสอบตามข้อที่ 3.

รูปการทดสอบตามข้อที่ 4.

4. การเคลือ่ นตัวแนวเอียง-ทดสอบโดย
บรรทุกสัมภาระบนงายกทีล่ ดต่ำสุดแล้วเคลือ่ น
ตัวรถไปข้างหน้าบนแท่นสอบและพืน้ ลาด ทัง้ นี้
ล้อด้านข้างจะต้องไม่กระดกจนกว่าจะทำการยก
สัมภาระน้ำหนักสูงสุดตามทีก่ ำหนดไว้ ในกรณี
ของพืน้ ลาด กำหนดอัตราการเอียงและน้ำหนัก
สูงสุดทีใ่ ช้ในเคลือ่ นตัวไว้ ดังนี้
ล้อด้านข้างอยู่บนทางลาดทำมุมกับ
พืน้ 40% เมือ่ บรรทุกสัมภาระน้ำหนัก 4,999
กิโลกรัม
ล้อด้านข้างอยู่บนทางลาดทำมุมกับ
พืน้ 50% เมือ่ บรรทุกสัมภาระน้ำหนัก 5,000
กิโลกรัม-50,000 กิโลกรัม
ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ในการ
เคลือ่ นตัวรถด้วย

การทดสอบที่ 1 และ 2 เพือ่ พิจารณา
ความมัน่ คงของตัวรถทีจ่ ะไม่เกิดการพลิกคว่ำไป
ข้างหน้าเมือ่ มีการยกสัมภาระ การทดสอบที่ 3
เพื่อพิจารณาความมั่นคงของตัวรถที่จะไม่เกิด
การพลิกคว่ำด้านข้างเมือ่ มีการยกสัมภาระ และ
การทดสอบที่ 4 เพือ่ พิจารณาความมัน่ คงของ
ตัวรถทีไ่ ม่เกิดการพลิกคว่ำด้านข้างเมือ่ เคลือ่ น
รถเปล่าไปข้างหน้า
ในการทดสอบตามมาตรฐานออสเตรเลีย
และมาตรฐานสากลดังกล่าวข้างต้น มีบทสรุปที่
น่าสนใจของฟอร์กลิฟต์ทเ่ี ข้าทดสอบ 178 คัน
(ขนาดบรรทุกตัง้ แต่ 1-48 ตัน) ดังต่อไปนี้
ข้อจำกัดส่วนต่อขยายของงายก (forks)
ส่วนต่อขยายด้านข้างของงายกทีไ่ ม่
มีผลต่อสมดุลตัวรถคือ ไม่เกิน 10 ซม. สำหรับ
ฟอร์กลิฟต์ขนาดบรรทุก 6.3 ตัน และ 15 ซม.
สำหรับฟอร์กลิฟต์ทใ่ี หญ่กว่า 6.3 ตัน สำหรับ
ระยะ 10 ซม. ทีข่ ยายได้สำหรับรถขนาด 6.3 ตัน
สามารถขยายได้อกี 1/3 หรือราว 33.33% ถ้าใช้
เสากระโดงสูง 4.3 เมตร และ 25% ถ้าใช้เสา
กระโดงสูง 6.0 เมตร
การพลิกคว่ำเมือ่ จอดอยูก่ บั ที่
ค่าโดยเฉลีย่ การเพิม่ น้ำหนักบรรทุก
จากอัตราทีก่ ำหนดไว้ทร่ี ถฟอร์กลิฟต์จะไม่พลิก
คว่ำคือ 37%
ค่าขัน้ ต่ำในการเพิม่ น้ำหนักบรรทุก
จากอัตราทีก่ ำหนดไว้ทร่ี ถฟอร์กลิฟต์จะไม่พลิก

คว่ำคือ 21%
80% ของรถฟอร์กลิฟต์ทเ่ี ข้ารับการ
ทดสอบ สามารถเพิม่ น้ำหนักบรรทุกจากอัตรา
ทีก่ ำหนดไว้ได้โดยเฉลีย่ 33%-60%
การพลิกคว่ำไปข้างหน้าเมือ่ มีการเบรก
เมื่อขับฟอร์กลิฟต์ไปข้างหน้าก็จะต้องมี
การใช้เบรกตามมา ซึ่งตัวแปรความปลอดภัย
(Safety factor) ทีเ่ ป็นความสมดุลของตัวรถจะ
เริม่ ลดลง เมือ่ มีการใช้เบรก น้ำหนักตัวรถและ
สัมภาระจะเทไปข้างหน้ารถทำให้มีแนวโน้มที่
ฟอร์กลิฟต์จะพลิกคว่ำไปข้างหน้า แม้ว่าจะใช้
ความเร็วไม่มากนักแต่เมือ่ มีการเบรกก็มโี อกาส
จะทำให้ตัวรถเสียสมดุลจนถึงขั้นพลิกคว่ำได้
ขณะเดียวกัน น้ำหนักบรรทุกและลักษณะการ
เบรกจะเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้วัดความเสีย
สมดุลดังกล่าว การเพิม่ น้ำหนักบรรทุกบนงายก
ที่เกินกำหนดและมีการเบรกอย่างเต็มที่ (full
braking) ย่อมทำให้เกิดการเสียสมดุลอย่างรุน
แรงจนเกิดการพลิกคว่ำอย่างง่ายดาย
มหาวิทยาลัยโมแนชได้ทำการทดสอบใน
ประเด็นนีแ้ ละได้ขอ้ สรุป คือ
ค่าเฉลี่ย : เมื่อบรรทุกน้ำหนักเกิน
อัตรากำหนด 0.27 เท่า และทำการเบรกเต็มที่
จะทำให้เกิดการพลิกคว่ำไปข้างหน้า
ค่าชัดเจนทีส่ ดุ : เมือ่ บรรทุกน้ำหนัก
เกินอัตรากำหนด 0.43 เท่า และทำการเบรก
เต็มทีจ่ ะทำให้เกิดการพลิกคว่ำไปข้างหน้า
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เช่ น เดี ย วกั บ การขั บ ถอยหลั ง ด้ ว ยความเร็ ว
เมือ่ มีการเบรกก็จะเกิดผลกระทบต่อสมดุลตัวรถ
ฟอร์กลิฟต์เหมือนกับการขับไปข้างหน้า
ผลที่ได้รับจากแนวโน้มการพลิกคว่ำ
ไปข้างหน้าเมือ่ มีการเบรก
ผลทีจ่ ะได้รบั จากแนวโน้มการพลิกคว่ำไป
ข้างหน้าเมือ่ มีการเบรกหรือเร่งถอยหลัง (ขึน้ อยู่
กับรูปแบบฟอร์กลิฟต์และชนิดของสัมภาระ) มี
ดังต่อไปนี้
ท้ายรถฟอร์กลิฟต์อาจจะกระดก แล้ว
สัมภาระจะตกลงจากงายก จากนัน้ ล้อหลังจะตก
ลงพืน้ (ลักษณะตามรูป A)
ท้ายรถฟอร์กลิฟต์อาจจะกระดก แต่
สัมภาระยังอยูบ่ นงายกทีค่ รูดไปกับพืน้ เมือ่ รถ
หยุด ล้อหลังจะตกลงพืน้ (ลักษณะตามรูป B)
ท้ายรถฟอร์กลิฟต์อาจจะกระดก แต่
งายกไปชนกับสิ่งกีดขวาง สัมภาระจะหล่นลง
พืน้ ในขณะทีต่ วั คนขับจะถูกเหวีย่ งมาข้างหน้า
และกระแทกกับเสากระโดงหากไม่ได้รดั เข็มขัด
นิรภัย (ลักษณะตามรูป C)
ถ้ามีการยกสัมภาระขึน้ ท้ายรถอาจจะ
กระดก สัมภาระตกจากงายกแล้วล้อหลังตกลง
พืน้ (ลักษณะตามรูป D)
ถ้าสัมภาระ (เช่น กล่องคอนเทนเนอร์)
ผูกแน่นติดกับงายกแล้วยกสูงขึน้ ขอบกล่องจะ
กระแทกพืน้ ขณะทีล่ อ้ หลังกระดกขึน้ สูง ทำให้รถ
พลิกคว่ำไปข้างหน้า (ลักษณะตามรูป E)
ถ้าสัมภาระผูกโยงกับงายกแล้วยกสูง
ขึน้ กล่องจะกระแทกพืน้ ขณะทีล่ อ้ หลังกระดกขึน้
สูงมาก ทำให้รถพลิกคว่ำไปข้างหน้า (ลักษณะ
ตามรูป F)
ถ้าสัมภาระมีลกั ษณะทีย่ าวมาก (เช่น
กล่องคอนเทนเนอร์หรือลังบรรจุผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ)
และผูกแน่นติดกับงายกแล้วยกสูงขึน้ ฟอร์กลิฟต์
จะพลิกคว่ำไปข้างหน้าเพราะขอบกล่องด้านนอก
สุดจะกระแทกพืน้ ทันทีทำให้นำ้ หนักไหลไปรวม
ด้านหน้า รถจะพลิกคว่ำไปข้างหน้าโดยทีล่ อ้ หลัง
ไม่มีโอกาสตกลงพื้นเพื่อรักษาสมดุลของตัวรถ
(ลักษณะตามรูป G)
กล่าวโดยสรุป จากหลายกรณีศกึ ษาพบ
ว่า การเบรกรถฟอร์กลิฟต์ ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้
เมือ่ มีการบรรทุกสัมภาระ และมีการเบรกอย่าง
แรงโดยรถจะไม่พลิกคว่ำไปข้างหน้าแต่สมั ภาระ
บนงายกจะเลือ่ นไปข้างหน้าหรือตกลงจากงายก
ทัง้ นีค้ วามเสีย่ งจะสูงขึน้ ถ้าผูกสัมภาระติดกับหรือ
ผูกโยงกับงายกซึง่ จะเกิดการพลิกคว่ำไปข้างหน้า

รูป G

อยูบ่ อ่ ยๆ ดังนัน้ คนขับฟอร์กลิฟต์ตอ้ งไม่เบรก
อย่างแรง ตามกฎความปลอดภัยของออสเตรเลีย
จะมีการกำหนดความดันที่ใช้กับเบรกเพื่อป้อง
กันการเบรกทีร่ นุ แรงจนทำให้เกิดการพลิกคว่ำ
ไปข้างหน้าแต่ตอ้ งใช้ระยะการหยุดทีค่ อ่ นข้างยาว
ทำให้คนขับเหยียบเบรกแรงขึน้ เพือ่ ลดระยะการ
หยุดให้สน้ั ลง
บางกรณีทม่ี คี นเดินเท้าอยูข่ า้ งหน้าอาจจะ
มีการชนขึน้ คนขับอาจเบรกอย่างแรงหรืออย่าง
กะทันหัน เพือ่ หยุดรถในระยะสัน้ ๆ จึงต้องมีการ
จำกัดความเร็วเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ระยะการ
หยุดรถอยูใ่ นระดับยอมรับได้ เป็นการลดความ
เสีย่ งทีเ่ กิดการชนเมือ่ มีคนเดินเท้าเข้ามาอยูใ่ น
ทางวิง่ นอกเหนือไปจากความเสีย่ งต่อการพลิก
คว่ำ ไปข้างหน้าของฟอร์กลิฟต์
การพลิกคว่ำไปด้านข้างเมือ่ วิง่ รถเปล่า
75% ของการพลิกคว่ำไปด้านข้าง เกิดขึน้
เมือ่ มีการวิง่ รถเปล่า เนือ่ งจากไม่มนี ำ้ หนักถ่วงที่
จะทำให้เกิดการสมดุลทางด้านข้าง ปัจจัยสำคัญ
ทีเ่ ข้ามาร่วมด้วย เช่น ความเร็วทีใ่ ช้ และรัศมี
การเลี้ยว
โดยการออกแบบแล้ว ฟอร์กลิฟต์เป็น
พาหนะที่มีความคล่องตัวสูง หน้าไว และมีวง
เลีย้ วแคบมาก ทีส่ ำคัญคือ มีแนวโน้มจะเกิดการ
พลิกไปยังด้านข้างได้ตลอดเวลา ตัวฟอร์กลิฟต์
เปล่ามีแรงต้านการพลิกด้านข้างค่อนข้างต่ำ จาก
การทดสอบเพือ่ หาผลลัพธ์การลดความเสีย่ งต่อ
การพลิกคว่ำด้านข้างของฟอร์กลิฟต์ สรุปได้ดงั
ต่อไปนี้
ในการวิง่ รถเปล่า โดยเฉลีย่ แล้ว ให้ใช้
ความเร็ว 1/3 ของความเร็วสูงสุดทีก่ ำหนดไว้
สำหรับรถขนาดเล็กขนาดความสามารถในการยก
ไม่เกิน 5 ตัน ควรลดความเร็วให้เหลือประมาณ
6 กม./ชม. แต่ไม่ควรเกิน 8 กม./ชม.
การใช้ลอ้ หน้าแบบยางคูใ่ นแต่ละข้าง

(dual tyres) สามารถเพิม่ ความสมดุลของตัวรถ
ขณะวิง่ รถเปล่าเพิม่ ขึน้ 20% เมือ่ เทียบกับการ
ใช้ล้อหน้าแบบยางเส้นเดียวในแต่ละข้าง
การใช้ลอ้ หน้าแบบยางคูใ่ นแต่ละข้าง
(dual tyres) สามารถเพิม่ ความเร็วของฟอร์ก
ลิฟต์เพิม่ ขึน้ ได้อกี 10% โดยไม่มผี ลกระทบต่อ
สมดุลนัน่ คือ สามารถใช้ความเร็วได้ 9 กม./ชม.
ข้อเสนอแนะ การลดความเสีย่ งต่อการ
พลิกคว่ำด้านข้างขณะวิง่ รถเปล่า หากเป็นฟอร์ก
ลิฟต์ชนิดล้อหน้ายางเดีย่ วในแต่ละข้างให้จำกัด
ความเร็วไว้ท่ี 8 กม./ชม. และชนิดล้อหน้ายาว
คูใ่ นแต่ละข้างให้จำกัดความเร็วไว้ท่ี 9 กม./ชม.
ข้อยกเว้นที่เป็นไปได้คือ
ฟอร์กลิฟต์นน้ั ผูผ้ ลิตได้รบั การรับรอง
ว่าขณะวิง่ รถเปล่าสามารถใช้ความเร็วสูงกว่าที่
ระบุไว้ได้อย่างปลอดภัย
สภาพแวดล้อมการทำงาน (เส้นทาง
วิ่ง) ที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงได้ต้องนำมา
เป็นประเด็นในการพิจารณาการจำกัดความเร็ว
ใหม่ ตัวอย่างเช่น พืน้ ถนนทีไ่ ม่เรียบต้องจำกัด
ความเร็วให้ต่ำกว่าที่เคยใช้ตามปกติ
ผลกระทบจากการใช้ยางต่างชนิด
ยางที่ใช้กับรถฟอร์กลิฟท์มีสองชนิดคือ
ยางตันและยางเติมลม (ใช้ทง้ั ชนิดทีม่ ี และไม่มี
ยางใน) จากการทดสอบกับรถฟอร์กลิฟต์ขนาด
2.7-2.9 ตัน ความสูงของช่วงยกอยูใ่ นระดับ 4.5
เมตร (4,500 มม.) ได้ผลสรุป คือ
ยางตันให้การเอียงทีข่ อบยางน้อยกว่า
ยางชนิดเติมลมถึง 5.6 เท่า ทำให้การทรงตัว
ขณะวิง่ หรือขณะเบรกดีกว่า
อัตราเลือ่ นไปข้างหน้าของสัมภาระบน
งายกถ้าใช้ยางเติมลมจะมีอตั รา 164 มม. ในขณะ
ทีย่ างตันมีอตั ราเพียง 26 มม.
ในการรับน้ำหนักขณะยกสัมภาระสูง
ขึน้ ยางตันสามารถรับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม

บนช่วงยกทีค่ วามสูง 4,775 มม. ในขณะทีย่ าง
เติมลม สามารถรับน้ำหนักได้เพียง 210 กก.ที่
ความสูง 4,300 มม.
เมือ่ บรรทุกสัมภาระแล้วยกขึน้ จนสุด
ความสูงเสากระโดง อัตราเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการพลิก
คว่ำไปข้างหน้าของฟอร์กลิฟต์ทใ่ี ช้ยางตันมีนอ้ ย
กว่าฟอร์กลิฟต์ทใ่ี ช้ยางเติมลมถึงหนึง่ เท่าตัว
ข้อเสนอแนะ การเลือกใช้ยางชนิดเติม
ลม ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับฟอร์กลิฟต์
ทีใ่ ช้งานบนพืน้ ผิวเรียบเพราะมีคา่ ความเสีย่ งต่อ
การเสียสมดุลสูงเมือ่ เกิดแรงอันเนือ่ งมาจากการ
เคลื่อนที่และการหยุดรถ รวมทั้งไม่ควรใช้ยาง
ชนิดเติมลมกับฟอร์กลิฟต์ทใ่ี ช้งานบนพืน้ ผิวทีม่ ี
ความสูงต่ำแตกต่างกันมาก เช่น บริเวณทีม่ ลี กู
ระนาด มีหลุมบ่อ ฯลฯ
ความสามารถในการบรรทุกและความ
สูงของฟอร์กลิฟต์
สำหรับฟอร์กลิฟต์ชนิดเดียวกัน การแยก
แยะความแตกต่างจะอยู่ลักษณะการออกแบบ
ของเสากระโดงทีเ่ ป็นตัวรับงายกโดยทีอ่ ตั ราการ
ยกสูงสุดของงายก จะเป็นตัวกำหนดจำนวนยาง
ล้อหน้าทีจ่ ะนำใช้วา่ จะเป็น ยางเดีย่ วหรือยางคู่
ในแต่ละข้าง ในการทดสอบกับฟอร์กลิฟต์ขนาด
งายกมาตรฐาน (50 ซม.) มีขอ้ สรุปทีน่ า่ สนใจ
ดังต่อไปนี้
ยางเดีย่ วเหมาะสมทีจ่ ะใช้กบั ฟอร์ก
ลิฟต์ทง่ี ายกเลือ่ นได้สงู สุด 4.0 เมตร
ยางคูเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้กบั ฟอร์กลิฟต์
ทีง่ านยกเลือ่ นได้สงู สุด 5.0 เมตร หรืองายกทีม่ ี
กระบอกสูบไฮดรอลิกทีย่ กของได้ 2.5 ตันหรือ
มากกว่า
โดยสรุปแล้ว เพือ่ ความปลอดภัยในการ
ใช้งานฟอร์กลิฟต์ ยางล้อหน้าแบบยางเดีย่ วใน
แต่ละข้างขนาดเล็ก สามารถใช้ได้กบั ฟอร์กลิฟต์
ทีง่ ายกเลือ่ นขึน้ สูงสุดในระยะ 4.0-4.5 เมตร ใน
ขณะทีย่ างล้อหน้าแบบยางคูใ่ นแต่ละข้างสามารถ
ใช้ได้กบั ฟอร์กลิฟต์ทง่ี ายกเลือ่ นขึน้ สูงสุดในระยะ
5.0-5.5 เมตร
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ความสามารถในการยกสัมภาระของ
ระบบไฮดรอลิก
นอกจากจะคำนึงถึงความสามารถในการ
บรรทุกสัมภาระบนงายกแล้ว ในการเลือกซื้อ
ฟอร์กลิฟต์ เราจะต้องพิจารณาความสามารถใน
ยกของงายกไฮดรอลิกด้วย ฟอร์กลิฟต์ที่ใช้กัน
ทัว่ ไปในออสเตรเลีย จะมีความสามารถในการ
ยกของงายกไฮดรอลิก 155% ของอัตราทีผ่ ผู้ ลิต
ระบุไว้ (nominal capacity of the forklift) เหตุผล
ทีต่ อ้ งมีคา่ ความสามารถในการยกเกินค่าความ
สามารถที่ระบุไว้ถึง 55% เนื่องจากคนขับรถ
ฟอร์กลิฟต์สว่ นใหญ่มกั ไม่รวู้ า่ สัมภาระทีจ่ ะทำการ
ยกขึน้ จนสุดความสูงของเสากระโดงมีนำ้ หนักสุทธิ
เท่าไหร่กนั แน่ (บางครัง้ ยกสัมภาระน้ำหนักเกิน
ค่าความปลอดภัย 300%-400% ซึง่ อันตราย
มาก) เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการพลิกคว่ำด้านข้าง
จึงให้ผู้ผลิตออกแบบระบบไฮดรอลิกที่มีความ
สามารถในการยกสูงกว่าค่ากำหนดโดยเฉพาะ
ค่ากำหนดเรือ่ งความสูงของการยก
ประเด็นสำคัญคือ จะต้องมีการตรวจสอบ
ให้แน่ชดั ว่าความสามารถในการยกของไฮดรอลิก
มีเท่าไหร่และมีค่าส่วนเกินในการยกที่ไม่มีผล
กระทบต่อสมดุลตัวรถกีเ่ ปอร์เซ็นต์ อัตราตัวเลข
ในเรือ่ งนีอ้ าจเป็นแต้มต่อทางการค้าของผูผ้ ลิต
แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน Accident
Research Centre, Monash University แนะนำ
ว่า ไม่ควรยกสัมภาระสูงเกินค่าความสามารถสูง
สุดในการยกที่ผู้ผลิตระบุไว้ แต่ถ้าจำเป็นก็จะ
ต้องไม่เกิน 10%
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ประเด็นความมัน่ คงของฟอร์กลิฟต์และ
มาตรการลดความเสีย่ ง
ฟอร์กลิฟต์ทกุ คันทีน่ ำมาใช้งานจะต้องมี
ความมั่นคงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คนขับ
หรือคนควบคุมรถ จะต้องมีความระมัดระวังทัง้
ในการขับเคลือ่ น การเบรก การยก การถอยหลัง
โดยยึดหลัก “ปานกลาง” (moderate) นัน่ คือ
รักษาระดับความเคลื่อนไหวของฟอร์กลิฟต์ไม่
ให้แรงหรือเบาจนเกินไป เนือ่ งจากความมัน่ คง
ของฟอร์กลิฟต์มีค่าค่อนข้างต่ำซึ่งพร้อมจะเกิด
การเสียสมดุลจนทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้ทุก
เมือ่ ทัง้ นี้ สำนักความปลอดภัยของออสเตรเลีย
ได้ให้ขอ้ เสนอประเด็นความมัน่ คงและมาตรการ
ลดความเสีย่ งในการทำงานไว้ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบตั งิ านฟอร์กลิฟต์ตามมาตรฐาน
การทำงานทีห่ น่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของตัวรถ
2. ผูผ้ ลิตควรให้รายละเอียดเกีย่ วกับผล
การทดสอบเกีย่ วกับความมัน่ คงของฟอร์กลิฟต์
คันทีเ่ ลือกซือ้ เพือ่ ให้ลกู ค้านำไปเป็นข้อมูลในการ
กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการใช้งาน
3. ผลการทดสอบเกี่ยวกับความมั่นคง
ของฟอร์กลิฟต์ ควรเป็นข้อมูลในสถานการณ์เลว
ร้ายทีส่ ดุ (worst case scenario) และข้อจำกัด
ต่างๆ เพือ่ ให้ลกู ค้านำไปเป็นข้อมูลในการกำหนด
ข้อหลีกเลีย่ งสำหรับลดความเสีย่ งในการใช้งาน
4. ข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าควรจะรับทราบ
ได้แก่ ระยะการเบรก พร้อมกับข้อแนะนำในการ
รักษาระยะการเบรกไว้ให้คงทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ เช่น
การลดความเร็วลงเมื่อน้ำหนักของสัมภาระที่
บรรทุกอยูเ่ พิม่ ขึน้ มาหรือเมือ่ สัมภาระมีความสูง
เพิม่ ขึน้ โดยอาจทำเป็นตารางกำหนดค่าความ
เร็วตามน้ำหนักบรรทุกและความสูงของสัมภาระ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
5. เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิก
คว่ำด้านข้างเมือ่ วิง่ รถเปล่า ควรจำกัดความเร็ว
ของฟอร์กลิฟต์ไว้ท่ี 8 กม./ชม. หากใช้ยางล้อ
หน้าแบบคูจ่ ำกัดไว้ท่ี 9 กม./ชม. ยกเว้น หากผู้
ผลิตมีอปุ กรณ์หรือมาตรการเสริมทีพ่ สิ จู น์ได้วา่
มีความปลอดภัยเมื่อใช้ความเร็วที่สูงกว่านี้ก็
อาจจะเพิม่ อัตราการจำกัดความเร็วได้มากกว่าที่
ระบุไว้

6. แม้ว่าจะใช้รถฟอร์กลิฟต์รุ่นใหม่ที่มี
อุปกรณ์จำกัดความเร็วอัตโนมัตติ ามความสูงของ
สัมภาระและปรับรัศมีการเลีย้ วจากตำแหน่งของ
ล้อหน้า แต่คนขับฟอร์กลิฟต์คนั นีจ้ ะต้องระลึกถึง
หลักการพืน้ ฐานไว้ขอ้ หนึง่ นัน่ คือ ทุกๆ 1 เมตรที่
สัมภาระสูงขึ้นจะต้องลดความเร็วลงเมื่อมีการ
เลีย้ วเพราะระบบอัตโนมัตจิ ะใช้ความเร็วคงทีแ่ ม้
แต่ตอนเลีย้ ว (ถึงจะมีการปรับตำแหน่งล้อหน้า
แต่หากยังใช้ความเร็วเท่าเดิมก็ถอื ว่ายังมีความ
เสีย่ งอยูเ่ ช่นเดิม)
7. การเลือกใช้ยางชนิดเติมลม ควรเป็น
ทางเลือกสุดท้ายสำหรับฟอร์กลิฟต์ทใ่ี ช้งานบน
พืน้ เรียบเพราะมีคา่ ความเสีย่ งต่อการเสียสมดุล
สูงเมือ่ เกิดแรงเหวีย่ งอันเนือ่ งมาจากการเคลือ่ น
ทีห่ รือการหยุดรถ รวมทัง้ ไม่ควรใช้ยางชนิดเติม
ลมกับฟอร์กลิฟต์ที่ใช้งานบนพื้นผิวขรุขระหรือ
มีระดับแตกต่างกัน เช่น ทางลูกรัง ทางหินกรวด
บริเวณทีม่ ลี กู ระนาดหรือหลุมบ่อ ฯลฯ
8. ในกรณีจะมีการใช้ยางชนิดเติมลมกับ
ฟอร์กลิฟต์สำหรับวิง่ บนทางขรุขระ และจะต้อง
ยกสัมภาระขึน้ สูงสุด หากมีหลุมลึกเกิน 20 มม.
หรือมีเศษวัสดุกดี ขวางอยูจ่ นอาจเกิดอันตรายกับ
ยาง จะต้องเตรียมอุปกรณ์การซ่อมบำรุงยางไว้
เพือ่ แก้ปญ
ั หาฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึน้ ได้
9. หากไม่มมี าตรการความปลอดภัยทีไ่ ด้
รับการรับรองเพิม่ เติมใดๆ จากผูผ้ ลิตในการลด
ความเสีย่ งต่อการพลิกคว่ำไปด้านข้าง ฟอร์กลิฟต์
ทีใ่ ช้ยางล้อหน้าแบบยางเดีย่ ว ควรจำกัดความ
สูงในการยกของแขนไฮดรอลิกไว้ที่ 4.0-4.5
เมตร ส่วนฟอร์กลิฟต์ทใ่ี ช้ยางล้อหน้าแบบยาง
คูค่ วรจำกัดความสูงในการยกของแขนไฮดรอลิก
ไว้ท่ี 5.0-5.5 เมตร
10. ฟอร์กลิฟต์ทซ่ี อ้ื มาเพือ่ ใช้ยกสัมภาระ
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ขึน้ จนสุดความสูงทีผ่ ผู้ ลิตระบุไว้ ควรกำหนดให้ผู้
ใช้งานระมัดระวังไม่ให้มกี ารยกงาไฮดรอลิกทีม่ ี
สัมภาระบรรทุกอยูส่ งู เกิน 10% ของค่าสูงสุดทีผ่ ู้
ผลิตกำหนดไว้ เช่น ผูผ้ ลิตระบุวา่ ไฮดรอลิกยก
สูงสุดได้ 3.0 เมตร หากจำเป็นต้องยกสูงกว่านี้
จะต้องไม่เกิน 3.3 เมตร ทัง้ นี้ ต้องแน่ใจว่าเสา
กระโดง (mast) ทีใ่ ช้อยูเ่ อือ้ อำนวยให้ทำได้ดว้ ย
11. ควรเลือกใช้ฟอร์กลิฟต์ทม่ี รี ะบบป้อง
กันการกระดกไปข้างหน้าของเสากระโดงเมือ่ มี
การยกสัมภาระสูงเหนือระดับ 1.6-2.0 เมตรซึง่
ระบบนี้จะทำให้เสากระโดงกระดกไปข้างหน้า
ได้ไม่เกิน 2 องศาทีค่ วามสูงเหนือระดับดังกล่าว
ขึ้นไป
12. ถ้างายกมีสว่ นต่อพ่วงหรือเป็นแบบ
ตะแกรงทีม่ ขี อบยืน่ ออกมาจากแนวตัวรถซึง่ มีผล

กระทบกับความมัน่ คงของตัวรถ ควรพิจารณา
ใช้ยางล้อหน้าเป็นแบบยางคู่ (Dual tyres) ขนาด
ใหญ่รว่ มกับระบบซับแรงทีจ่ ะมากระทบกับเสา
กระโดงของฟอร์กลิฟต์
13. ในการยกสัมภาระบนงายกของรถ
ฟอร์กลิฟต์ขน้ึ ไปบนรถบรรทุกหรือขนลงมาจาก
รถบรรทุกด้วยงายกฟอร์กลิฟต์ ควรมีมาตรการ
ความปลอดภัยระหว่างการขนถ่ายให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีย่ อมรับได้ ตัวอย่างมาตรการความ
ปลอดภัย เช่น กำหนดจุดที่ตั้งที่มั่นคงของรถ
บรรทุก กำหนดจุดทำงานของฟอร์กลิฟต์ห่าง
จากรถบรรทุกในระยะทีส่ ามารถยกของได้สะดวก
และปลอดภัย มีผคู้ วบคุมการทำงานหรือผูส้ นับ
สนุนการทำงาน (คอยบอกระยะและดูแลความ
เรียบร้อยทัว่ ไป) เป็นต้น
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