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โครงสร้างความม่ันคงของตัวฟอร์กลิฟต์

และน้ำหนักบรรทุกท่ีอาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัย มีดังต่อไปน้ี

 มีความเป็นไปได้ท่ีท้ายรถจะยกสูงข้ึน
ทำให้เกิดการเอียงหรือการพลิกคว่ำไปข้างหน้า
(forward tipover)

  มีความเป็นไปได้ที่จะตัวรถเกิดการ
เสียสมดุลด้านใดด้านหน่ึง ทำให้ตัวรถพลิกคว่ำ
ดา้นขา้ง (side tipover)

 มีความเปน็ไปได้ท่ีจะเกิดการพลิกไป
ข้างหน้าหากมีการเบรกอย่างแรงข้ึนอยู่กับความ
เรว็ทีใ่ช ้นำ้หนกัท่ีบรรทกุ และระยะการเบรก

 มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดพลิกไปข้าง
หนา้หากมกีารถอยหลงัด้วยความเรว็สูง

1. ความสมดุลของตัวรถฟอร์กลิฟต ์
(Counterbalance forklift)

ข้อมูลตอ่ไปนี ้อ้างอิงจากงานวจัิยของ
ศูนย์ค้นคว้าด้านอุบัติเหตุแห่งมหาวิทยาลัย
โมแนช รัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย แสดงถึงจุด
สมดุลของตัวรถฟอร์กลิฟต์ที่ใช้กันทั่วไปใน
รัฐวิกตอเรีย

  ตัวรถและความสมดลุของตวัรถและ
งายก เชือ่มตอ่โดยตรงกบัเพลาหนา้ (เพลาขบั
เคลือ่น) โดยมคีวามวอ่งไวสงู

  เสากระโดง (Mast) มีเดือยเช่ือมกับตัว
รถบรเิวณเพลาหนา้หรอืจดุใกลเ้คียง

  แกนพวงมาลยัมเีดอืยเชือ่มตอ่กบัตวั
รถตรงจุดศูนย์กลาง ดังนั้น ยางบังคับทิศทาง
(ยางหน้า) จะยังคงสัมผัสกับพื้นแม้พวงมาลัย
จะส่ันสะเทือนเล็กน้อยขณะขับเคล่ือนไปบนพ้ืน
ผิวปฏิบัติงานปกติ

 ระบบเบรกจะสมัพันธ์โดยตรงกบัล้อ
หน้าเท่านั้น

สำหรับตัวรถฟอร์กลิฟต์หน่ึงคันสามารถจะ
ติดต้ังช้ินส่วนเสริมได้โดยไม่เสียสมดุล ดังต่อไปน้ี

 เสากระโดงท่ีมีความสูงแตกต่างกันใน
ช่วง 150-750 ซม. โดยเสากระโดงสามารถแบ่ง
เป็นขั้นหรือชั้นได้

Source : Forklift Stability and Other Technical Safety Issues; Accident Research Center, Monash University Victoria, Australia

 ล้อและยางท่ีแตกต่างกัน เช่น ยางตัน
ยางเติมลมทั้งชนิดมีหรือไม่มียางใน

  งายกในลักษณะต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับ
การใช้งานจะมีส่วนเสริมด้านข้างด้วยหรือไม่ก็ได้

 ส่วนประกอบพเิศษชนดิอืน่ๆ
2. สามเหลีย่มความมัน่คง (Stability

triangle)
เงื่อนไขที่ความสมดุลของตัวฟอร์กลิฟต์

จะทำให้เกิดการพลิกไปข้างหน้าหรือด้านข้าง มี
ดว้ยกนั 3 ประการ คอื

1. ยางล้อหน้าสัมผัสกับพื้นทางวิ่งใน
ลักษณะหมุนหรือพลิกในทิศทางออกจากตวัรถ
อย่างรวดเร็ว จะทำให้ตัวรถพลิกคว่ำไปข้างหน้า
(forward tipover)

2. ยางล้อหน้าด้านซ้ายพลิกในทิศทาง
เข้าหาตัวรถอย่างรวดเร็วหรือยางล้อหลังพลิกใน
ทิศทางออกจากตัวรถอย่างรวดเร็วจะทำให้ตัวรถ
พลกิควำ่ดา้นขา้ง (side tipover)

3. ยางล้อหน้าด้านขวาพลิกในทิศทาง
ออกจากตัวรถอย่างรวดเร็วหรือยางล้อหลังพลิก
ในทิศทางเข้าหาตัวรถอยา่งรวดเรว็ จะทำให้ตัว
รถพลกิควำ่ดา้นขา้ง (side tipover)

เน่ืองจากยางล้อหลังมีระยะหมุน (ไปทาง
ซ้ายหรือขวา) ท่ีแคบมาก ดังน้ันการพลิกคว่ำไป
ดา้นขา้งของฟอรก์ลฟิตมั์กจะเกดิจากการหมนุ
ผิดทิศทางอย่างรวดเร็วของล้อหน้าไม่ว่าจะเป็น
ล้อด้านซ้ายหรือด้านขวา ในกรณีนี้อาจจะเกิด
การพลกิคว่ำไปข้างหน้าตามมาดว้ยก็ได้

3. จุดศูนย์ถ่วงของตัวรถ (Center of
mass)

ส่ิงท่ีทำให้วัตถุต่างๆ ทรงตัวอยู่ได้คือ จุด
ศูนย์ถ่วง รถฟอร์กลิฟต์ก็เช่นกัน จุดศูนย์ถ่วงของ
ฟอร์กลิฟต์ได้แก่ จุดท่ีตัวรถต้ังอยู่แล้วเกิดความ
สมดลุ เม่ือรถจอดอยูเ่ฉยๆ จะไมมี่แรงใดๆ มา
กระทำต่อจุดศูนย์ถ่วงนอกจากแรงดึงดูดของโลก

รูปสามเหลี่ยมความมั่นคงของฟอร์กลิฟต์
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ซ่ึงก็ทำให้รถเกิดความสมดุลตามโครงสร้างความ
ม่ันคงของตัวรถ จะไม่มีการพลิกคว่ำไปข้างหน้า
หรือพลิกคว่ำด้านข้าง แต่เม่ือมีการเพ่ิมน้ำหนัก
ไปทีง่ายก จดุศนูยถ่์วงของตวัรถและสมัภาระก็
จะเปล่ียนไปอยู่ท่ีล้อหน้าทันที น้ำหนักสัมภาระ
ท่ีความเหมาะสม จะไม่ทำให้เกิดการเสียสมดุล
ปัญหามักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มน้ำหนักที่งา
ยกมากเกินไปจนทำให้จุดศูนย์ถ่วงขยับเกินจุดท่ี
ต้ังปกติจนทำใหล้้อหลังลอยขึน้มาจากพืน้

4. แรงเหวีย่งหนศูีนย์กลาง (Dynamic
forces)

เม่ือฟอรก์ลฟิตว์ิง่ข้ึนลงทางลาดหรอืเขา้
โค้งด้วยความเร็วระดับหน่ึง หรือเม่ือมีการเบรก
หรือเร่งความเร็วจะมีแรงหนีศูนย์กลางทำให้ตัว
รถเอียงไปด้านข้างหรือเกิดการกระดกท่ีล้อหน้า
หรือล้อหลัง ในสถานการณ์เช่นนี้ หากมีการ
พลิกหรือหมุนของล้อรถผิดทิศทางดังท่ีกล่าวไป
แล้วในหัวข้อสามเหล่ียมความม่ันคงก็จะเกิดการ
พลิกคว่ำท้ังในลักษณะพลิกคว่ำไปข้างหน้าหรือ
พลิกคว่ำด้านข้างได้

5. การพลกิควำ่ด้านข้าง - การพลกิ
คว่ำไปข้างหน้า (Tipover sideways vs. tipover
forwards)

เม่ือฟอร์กลิฟต์มีการบรรทุกสัมภาระท่ีงา
ยก จุดศูนย์ถ่วงก็จะเคล่ือนไปข้างหน้าและมีแนว
โน้มจะเสียสมดุล ท้ังน้ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด
แรงยกด้านท้ายรถทำให้พลิกคว่ำไปข้างหน้าได้
ทุกขณะเน่ืองจากความมัน่คงเหลืออยู่น้อยมาก
ในขณะเดียวเม่ือมีการบรรทุกน้ำหนักท่ีงายกและ
เคล่ือนไปข้างหน้าด้วยความเร็วปกติ ล้อท้ังหมด
ของรถก็จะรองรับน้ำหนักในลักษณะเฉล่ียเท่ากัน
ในแต่ละล้อ (4 หรือ 6 ล้อ แล้วแต่รุ่นของรถ) ทำ
ให้เกิดการสมดุลด้านข้างจึงทำให้โอกาสที่จะ
เกิดการพลกิคว่ำด่านข้างมีน้อยลง

ขณะมีการบรรทุกท่ีงายกและรถเคล่ือนไป
ข้างหน้า แนวโน้มที่จะเกิดการพลิกคว่ำไปข้าง

หน้า (เร่ิมต้นด้วยการลอยตวัข้ึนมาจากพืน้ของ
ล้อหลัง) จะมีสูงมากหากน้ำหนักมีมากเกินไปจน
ทำให้เสียสมดุล แต่ในทางกลับกันแนวโน้มท่ีจะ
เกิดการพลกิคว่ำด้านข้างจะมีน้อยกว่า

การพลิกคว่ำด้านข้างไปยังข้างใดข้างหน่ึง
มักเกิดข้ึนขณะฟอรก์ลิฟต์ว่ิงรถเปลา่ (ไม่มีการ
บรรทุกใดๆ บนงายกฟอร์กลิฟต์) ถึง 75% ของ
อุบัติเหตุฟอร์กลิฟต์พลิกคว่ำด้านข้างท้ังหมด

ข้อควรจำ เม่ือมีการบรรทกุให้ระวังการ
พลกิควำ่ไปขา้งหนา้ แตเ่ม่ือวิง่รถเปลา่ใหร้ะวงั
การพลกิคว่ำไปยังด้านข้างท้ังซ้ายและขวา

6. ความมั่นคงและการเพิ่มน้ำหนัก
สัมภาระ (Stability and raised loads)

การเพ่ิมน้ำหนักสัมภาระบรรทุกบนงายก
จะทำใหค้วามมัน่คงของตวัรถฟอรก์ลิฟตล์ดลง
และโอกาสที่จะเกิดการพลิกคว่ำในทุกทิศทาง
ก็มีสูงข้ึน ท้ังนี ้ ข้ึนอยูกั่บขนาดของสว่นรองรบั
น้ำหนักโดยเฉพาะล้อและยางว่าสามารถรับแรง
กดท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังด้านข้างหน้าและหลงัได้ดีขนาด
ไหน ถ้าเปน็ไปในทางบวกกท็ำใหแ้นวโนม้การ
พลิกคว่ำท้ังด้านหน้าและด้านข้างลดลง

7. มาตรฐานรับรองด้านความมั่นคง
และความปลอดภัยของฟอร์กลิฟต์ (Standard
for forklift stability or safety)

ในออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ยอมรับท้ัง
มาตรฐานของตวัเอง (AS,AS/NZS) มาตรฐาน
ญ่ีปุ่นท่ีเป็นผู้ผลิต และมาตรฐานสากล (ISO) ซ่ึง
แบง่ยอ่ยลงไปเปน็หลายฉบบัตามลกัษณะหรอื
ประเภทของตวัรถ เครือ่งยนต ์ รปูแบบการใช้
งาน รวมไปถงึคณุสมบตัพิเิศษทีเ่พิม่ข้ึนมาเพือ่
ความปลอดภยัโดยเฉพาะ

ท่ีเลือ่นสงูข้ึนจนสดุเสากระโดง ท้ังนี ้ท้ายรถจะ
ต้องไม่กระดกจนกว่าจะทำการยกสัมภาระท่ีมีน้ำ
หนักสูงสุดตามท่ีกำหนดไว้ ในกรณีของพ้ืนลาด
กำหนดอัตราการเอียงและน้ำหนักสูงสุดท่ีใช้ใน
การยกไว ้ดงันี้

ท้ายรถอยู่บนทางลาดทำมุมกับพื้น
4% เม่ือยกสมัภาระนำ้หนกั 4,999 กิโลกรมั

ท้ายรถอยู่บนทางลาดทำมุมกับพื้น
3.5% เม่ือยกสัมภาระน้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม
-50,000 กิโลกรัม

รูปการทดสอบตามข้อที่ 1.

2. การเคลือ่นตวัแนวตรง-ทดสอบโดย
บรรทุกสัมภาระบนงายกทีล่ดต่ำสุดแล้วเคล่ือน
ตัวรถไปข้างหน้า เม่ือเพ่ิมน้ำหนักสัมภาระสูงสุด
แล้วท้ายรถจะต้องไม่กระดกเม่ือรถต้ังอยู่บนแท่น
ทดสอบและทางลาดทำมมุกับพืน้ 18%

3. การยกกองสัมภาระแนวเอียง-ทดสอบ
โดยให้ฟอร์กลิฟต์จอดอยู่บนแท่นทดสอบจนถงึ
พ้ืนลาด จากน้ันทำการยกกองสัมภาระบนงายก
ท่ีเล่ือนสูงข้ึนจนสุดเสากระโดง ท้ังน้ี หลังจากเพ่ิม
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดแล้ว ล้อรถด้านข้างจะต้อง
ไม่กระดกเม่ือรถต้ังอยู่บนแท่นทดสอบและทาง
ลาดดา้นขา้งทำมุมกับพืน้ 6%

รูปการทดสอบตามข้อที่ 2.

การทดสอบเพือ่ระบุถึงความสามารถสงู
สุดของฟอร์กลิฟต์ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
มาตรฐานตา่งๆ รวมถงึ AS 2359, AS 4972
(Int.) ของออสเตรเลีย หรือตามมาตรฐานสากล
ISO 13563 หรือ ISO 1579

สำหรบัตวัฟอรก์ลฟิตท์ีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานจะต้องผ่านการทดสอบความสมดุล
ใน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. การยกกองสัมภาระแนวตรง-ทดสอบ
โดยให้ฟอร์กลิฟต์จอดอยู่บนแท่นทดสอบและ
พ้ืนลาด จากน้ันทำการยกกองสัมภาระบนงายก

8. การทดสอบความมัน่คงของตวัรถ
ฟอร์กลิฟต์ ตามมาตรฐานออสเตรเลียและ
มาตรฐานสากล
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4. การเคล่ือนตัวแนวเอียง-ทดสอบโดย
บรรทุกสัมภาระบนงายกทีล่ดต่ำสุดแล้วเคล่ือน
ตัวรถไปข้างหน้าบนแท่นสอบและพืน้ลาด ท้ังน้ี
ล้อด้านข้างจะต้องไม่กระดกจนกว่าจะทำการยก
สัมภาระนำ้หนักสูงสุดตามท่ีกำหนดไว้ ในกรณี
ของพ้ืนลาด กำหนดอัตราการเอยีงและน้ำหนัก
สูงสุดทีใ่ชใ้นเคลือ่นตวัไว ้ดงันี้

ล้อด้านข้างอยู่บนทางลาดทำมุมกับ
พืน้ 40% เม่ือบรรทกุสัมภาระนำ้หนกั 4,999
กิโลกรัม

ล้อด้านข้างอยู่บนทางลาดทำมุมกับ
พ้ืน 50% เม่ือบรรทกุสัมภาระนำ้หนกั 5,000
กิโลกรัม-50,000 กิโลกรัม

ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ในการ
เคล่ือนตัวรถด้วย

การทดสอบที ่1 และ 2 เพือ่พจิารณา
ความม่ันคงของตัวรถท่ีจะไม่เกิดการพลิกคว่ำไป
ข้างหน้าเม่ือมีการยกสัมภาระ การทดสอบท่ี 3
เพื่อพิจารณาความมั่นคงของตัวรถที่จะไม่เกิด
การพลิกคว่ำด้านข้างเม่ือมีการยกสัมภาระ และ
การทดสอบที ่4 เพ่ือพจิารณาความมัน่คงของ
ตัวรถทีไ่ม่เกิดการพลกิควำ่ดา้นขา้งเมือ่เคลือ่น
รถเปลา่ไปขา้งหนา้

ในการทดสอบตามมาตรฐานออสเตรเลีย
และมาตรฐานสากลดงักล่าวข้างต้น มีบทสรุปท่ี
น่าสนใจของฟอรก์ลฟิตท่ี์เข้าทดสอบ 178 คัน
(ขนาดบรรทกุต้ังแต่ 1-48 ตัน) ดังต่อไปน้ี

 ข้อจำกัดส่วนต่อขยายของงายก (forks)
  ส่วนตอ่ขยายดา้นขา้งของงายกทีไ่ม่

มีผลตอ่สมดลุตวัรถคอื ไม่เกิน 10 ซม. สำหรบั
ฟอรก์ลิฟตข์นาดบรรทกุ 6.3 ตัน และ 15 ซม.
สำหรบัฟอรก์ลิฟตท่ี์ใหญก่ว่า 6.3 ตัน สำหรบั
ระยะ 10 ซม. ท่ีขยายได้สำหรับรถขนาด 6.3 ตัน
สามารถขยายได้อีก 1/3 หรือราว 33.33% ถ้าใช้
เสากระโดงสงู 4.3 เมตร และ 25% ถ้าใชเ้สา
กระโดงสงู 6.0 เมตร

การพลกิควำ่เม่ือจอดอยูกั่บท่ี
  ค่าโดยเฉลีย่การเพิม่น้ำหนักบรรทุก

จากอัตราท่ีกำหนดไว้ท่ีรถฟอร์กลิฟต์จะไม่พลิก
คว่ำคือ 37%

  คา่ขัน้ตำ่ในการเพิม่นำ้หนกับรรทกุ
จากอัตราท่ีกำหนดไว้ท่ีรถฟอร์กลิฟต์จะไม่พลิก

คว่ำคือ 21%
 80% ของรถฟอรก์ลฟิตท่ี์เข้ารบัการ

ทดสอบ สามารถเพิม่นำ้หนกับรรทกุจากอตัรา
ท่ีกำหนดไว้ได้โดยเฉล่ีย 33%-60%

 การพลิกคว่ำไปข้างหน้าเม่ือมีการเบรก
เมื่อขับฟอร์กลิฟต์ไปข้างหน้าก็จะต้องมี

การใช้เบรกตามมา ซึ่งตัวแปรความปลอดภัย
(Safety factor) ท่ีเป็นความสมดลุของตวัรถจะ
เริม่ลดลง เม่ือมกีารใชเ้บรก นำ้หนกัตวัรถและ
สัมภาระจะเทไปข้างหน้ารถทำให้มีแนวโน้มที่
ฟอร์กลิฟต์จะพลิกคว่ำไปข้างหน้า แม้ว่าจะใช้
ความเร็วไม่มากนักแต่เม่ือมีการเบรกก็มีโอกาส
จะทำให้ตัวรถเสียสมดุลจนถึงขั้นพลิกคว่ำได้
ขณะเดียวกัน น้ำหนักบรรทุกและลักษณะการ
เบรกจะเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้วัดความเสีย
สมดุลดังกล่าว การเพ่ิมน้ำหนักบรรทุกบนงายก
ที่เกินกำหนดและมีการเบรกอย่างเต็มที่ (full
braking) ยอ่มทำใหเ้กิดการเสยีสมดลุอยา่งรนุ
แรงจนเกิดการพลกิคว่ำอย่างง่ายดาย

มหาวิทยาลัยโมแนชได้ทำการทดสอบใน
ประเดน็นีแ้ละไดข้้อสรปุ คอื

 ค่าเฉลี่ย : เมื่อบรรทุกน้ำหนักเกิน
อัตรากำหนด 0.27 เท่า และทำการเบรกเตม็ท่ี
จะทำใหเ้กิดการพลกิควำ่ไปข้างหนา้

 คา่ชดัเจนทีสุ่ด : เม่ือบรรทกุนำ้หนกั
เกินอตัรากำหนด 0.43 เท่า และทำการเบรก
เตม็ท่ีจะทำใหเ้กิดการพลกิควำ่ไปขา้งหนา้

รูปการทดสอบตามข้อที่ 3.

รูปการทดสอบตามข้อที่ 4.
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รูป A

รูป B

รูป C

เช่นเดียวกับการขับถอยหลังด้วยความเร็ว
เม่ือมีการเบรกก็จะเกิดผลกระทบต่อสมดุลตัวรถ
ฟอรก์ลิฟตเ์หมือนกบัการขบัไปขา้งหนา้

ผลที่ได้รับจากแนวโน้มการพลิกคว่ำ
ไปข้างหน้าเม่ือมีการเบรก

ผลท่ีจะได้รับจากแนวโน้มการพลิกคว่ำไป
ข้างหน้าเม่ือมีการเบรกหรือเร่งถอยหลัง (ข้ึนอยู่
กับรูปแบบฟอรก์ลิฟต์และชนดิของสัมภาระ) มี
ดังต่อไปน้ี

ท้ายรถฟอร์กลิฟต์อาจจะกระดก แล้ว
สัมภาระจะตกลงจากงายก จากน้ันล้อหลังจะตก
ลงพืน้ (ลักษณะตามรปู A)

 ท้ายรถฟอร์กลิฟต์อาจจะกระดก แต่
สัมภาระยงัอยูบ่นงายกทีค่รดูไปกบัพืน้ เม่ือรถ
หยดุ ล้อหลงัจะตกลงพืน้ (ลักษณะตามรปู B)

 ท้ายรถฟอร์กลิฟต์อาจจะกระดก แต่
งายกไปชนกับสิ่งกีดขวาง สัมภาระจะหล่นลง
พืน้ ในขณะทีต่วัคนขบัจะถกูเหวีย่งมาขา้งหนา้
และกระแทกกบัเสากระโดงหากไมไ่ด้รัดเข็มขัด
นิรภัย (ลักษณะตามรปู C)

 ถ้ามีการยกสัมภาระข้ึนท้ายรถอาจจะ
กระดก สัมภาระตกจากงายกแลว้ล้อหลังตกลง
พ้ืน (ลักษณะตามรปู D)

 ถ้าสัมภาระ (เช่น กล่องคอนเทนเนอร์)
ผูกแนน่ตดิกบังายกแลว้ยกสงูข้ึน ขอบกลอ่งจะ
กระแทกพ้ืนขณะท่ีล้อหลังกระดกข้ึนสูง ทำให้รถ
พลกิควำ่ไปข้างหนา้ (ลักษณะตามรปู E)

 ถ้าสัมภาระผูกโยงกับงายกแล้วยกสูง
ข้ึน กล่องจะกระแทกพ้ืนขณะท่ีล้อหลังกระดกข้ึน
สูงมาก ทำใหร้ถพลกิควำ่ไปขา้งหนา้ (ลกัษณะ
ตามรปู F)

 ถ้าสัมภาระมีลักษณะท่ียาวมาก (เช่น
กล่องคอนเทนเนอร์หรือลังบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ)
และผูกแน่นติดกับงายกแล้วยกสูงข้ึน ฟอร์กลิฟต์
จะพลิกคว่ำไปข้างหน้าเพราะขอบกล่องด้านนอก
สุดจะกระแทกพ้ืนทันทีทำให้น้ำหนักไหลไปรวม
ด้านหน้า รถจะพลิกคว่ำไปข้างหน้าโดยท่ีล้อหลัง
ไม่มีโอกาสตกลงพื้นเพื่อรักษาสมดุลของตัวรถ
(ลักษณะตามรปู G)

กลา่วโดยสรปุ จากหลายกรณศีกึษาพบ
วา่ การเบรกรถฟอรก์ลฟิต ์ส่วนใหญจ่ะเกดิขึน้
เม่ือมีการบรรทุกสัมภาระ และมีการเบรกอย่าง
แรงโดยรถจะไม่พลิกคว่ำไปข้างหน้าแต่สัมภาระ
บนงายกจะเล่ือนไปข้างหน้าหรือตกลงจากงายก
ท้ังน้ีความเส่ียงจะสูงข้ึนถ้าผูกสัมภาระติดกับหรือ
ผูกโยงกับงายกซ่ึงจะเกิดการพลิกคว่ำไปข้างหน้า

รูป D

รูป E

รูป F
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รูป G

อยูบ่อ่ยๆ ดงันัน้ คนขบัฟอรก์ลฟิตต์อ้งไมเ่บรก
อย่างแรง ตามกฎความปลอดภัยของออสเตรเลีย
จะมีการกำหนดความดันที่ใช้กับเบรกเพื่อป้อง
กันการเบรกทีรุ่นแรงจนทำใหเ้กิดการพลกิคว่ำ
ไปข้างหน้าแต่ต้องใช้ระยะการหยุดท่ีค่อนข้างยาว
ทำให้คนขับเหยียบเบรกแรงข้ึนเพ่ือลดระยะการ
หยุดใหส้ั้นลง

บางกรณีท่ีมีคนเดินเท้าอยู่ข้างหน้าอาจจะ
มีการชนข้ึน คนขับอาจเบรกอย่างแรงหรืออย่าง
กะทันหัน เพ่ือหยุดรถในระยะส้ันๆ จึงต้องมีการ
จำกัดความเร็วเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ระยะการ
หยุดรถอยู่ในระดับยอมรับได้ เป็นการลดความ
เส่ียงท่ีเกิดการชนเมือ่มีคนเดินเท้าเข้ามาอยูใ่น
ทางว่ิง นอกเหนือไปจากความเส่ียงต่อการพลิก
ควำ่ ไปข้างหนา้ของฟอรก์ลิฟต์

การพลิกคว่ำไปด้านข้างเม่ือว่ิงรถเปล่า
75% ของการพลิกคว่ำไปด้านข้าง เกิดข้ึน

เม่ือมีการว่ิงรถเปล่า เน่ืองจากไม่มีน้ำหนักถ่วงท่ี
จะทำให้เกิดการสมดุลทางด้านข้าง ปัจจัยสำคัญ
ท่ีเข้ามารว่มดว้ย เชน่ ความเรว็ทีใ่ช ้และรศัมี
การเลี้ยว

โดยการออกแบบแล้ว ฟอร์กลิฟต์เป็น
พาหนะที่มีความคล่องตัวสูง หน้าไว และมีวง
เล้ียวแคบมาก ท่ีสำคัญคือ มีแนวโน้มจะเกิดการ
พลิกไปยงัด้านข้างไดต้ลอดเวลา ตัวฟอรก์ลิฟต์
เปล่ามีแรงต้านการพลิกด้านข้างค่อนข้างต่ำ จาก
การทดสอบเพ่ือหาผลลัพธ์การลดความเส่ียงต่อ
การพลกิคว่ำด้านข้างของฟอรก์ลิฟต์ สรุปได้ดัง
ต่อไปนี้

 ในการวิง่รถเปลา่ โดยเฉลีย่แลว้ ให้ใช้
ความเรว็ 1/3 ของความเรว็สงูสุดทีก่ำหนดไว้
สำหรับรถขนาดเล็กขนาดความสามารถในการยก
ไม่เกิน 5 ตัน ควรลดความเรว็ให้เหลือประมาณ
6 กม./ชม. แตไ่ม่ควรเกนิ 8 กม./ชม.

 การใชล้้อหนา้แบบยางคูใ่นแตล่ะขา้ง

(dual tyres) สามารถเพ่ิมความสมดุลของตัวรถ
ขณะวิง่รถเปลา่เพิม่ข้ึน 20% เม่ือเทยีบกบัการ
ใช้ล้อหน้าแบบยางเส้นเดียวในแต่ละข้าง

 การใชล้้อหนา้แบบยางคูใ่นแตล่ะขา้ง
(dual tyres) สามารถเพิม่ความเรว็ของฟอรก์
ลฟิตเ์พิม่ข้ึนไดอ้กี 10% โดยไมมี่ผลกระทบตอ่
สมดุลน่ันคือ สามารถใช้ความเร็วได้ 9 กม./ชม.

ข้อเสนอแนะ การลดความเสีย่งตอ่การ
พลิกคว่ำด้านข้างขณะว่ิงรถเปล่า หากเป็นฟอร์ก
ลิฟต์ชนิดล้อหน้ายางเด่ียวในแตล่ะข้างให้จำกัด
ความเรว็ไวท่ี้ 8 กม./ชม. และชนดิลอ้หนา้ยาว
คู่ในแต่ละข้างให้จำกัดความเร็วไว้ท่ี 9 กม./ชม.
ข้อยกเว้นที่เป็นไปได้คือ

 ฟอร์กลิฟต์น้ัน ผู้ผลิตได้รับการรับรอง
วา่ขณะวิง่รถเปลา่สามารถใชค้วามเรว็สงูกวา่ที่
ระบุไว้ได้อย่างปลอดภัย

  สภาพแวดลอ้มการทำงาน (เส้นทาง
วิ่ง) ที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงได้ต้องนำมา
เป็นประเด็นในการพิจารณาการจำกัดความเร็ว
ใหม ่ตวัอยา่งเชน่ พืน้ถนนทีไ่ม่เรยีบตอ้งจำกดั
ความเร็วให้ต่ำกว่าที่เคยใช้ตามปกติ

ผลกระทบจากการใช้ยางต่างชนิด
ยางที่ใช้กับรถฟอร์กลิฟท์มีสองชนิดคือ

ยางตันและยางเตมิลม (ใช้ท้ังชนิดท่ีมี และไม่มี
ยางใน) จากการทดสอบกับรถฟอร์กลิฟต์ขนาด
2.7-2.9 ตัน ความสูงของช่วงยกอยู่ในระดับ 4.5
เมตร (4,500 มม.) ได้ผลสรปุ คือ

 ยางตันให้การเอียงท่ีขอบยางน้อยกว่า
ยางชนดิเตมิลมถงึ 5.6 เท่า ทำใหก้ารทรงตวั
ขณะวิง่หรือขณะเบรกดกีว่า

 อัตราเล่ือนไปข้างหน้าของสัมภาระบน
งายกถ้าใช้ยางเติมลมจะมีอัตรา 164 มม. ในขณะ
ท่ียางตนัมอีตัราเพยีง 26 มม.

 ในการรับน้ำหนักขณะยกสัมภาระสูง
ข้ึน ยางตันสามารถรับน้ำหนักได้ 500 กิโลกรัม

บนชว่งยกทีค่วามสงู 4,775 มม. ในขณะทีย่าง
เติมลม สามารถรบัน้ำหนักได้เพียง 210 กก.ท่ี
ความสูง 4,300 มม.

 เม่ือบรรทุกสัมภาระแลว้ยกข้ึนจนสุด
ความสูงเสากระโดง อัตราเส่ียงท่ีจะเกิดการพลิก
คว่ำไปข้างหน้าของฟอร์กลิฟต์ท่ีใช้ยางตันมีน้อย
กว่าฟอรก์ลิฟตท่ี์ใชย้างเตมิลมถึงหน่ึงเท่าตัว

ข้อเสนอแนะ การเลอืกใชย้างชนดิเตมิ
ลม ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับฟอร์กลิฟต์
ท่ีใช้งานบนพ้ืนผิวเรียบเพราะมีค่าความเส่ียงต่อ
การเสียสมดุลสูงเม่ือเกิดแรงอันเน่ืองมาจากการ
เคลื่อนที่และการหยุดรถ รวมทั้งไม่ควรใช้ยาง
ชนิดเติมลมกับฟอร์กลิฟต์ท่ีใช้งานบนพ้ืนผิวท่ีมี
ความสงูตำ่แตกตา่งกนัมาก เชน่ บรเิวณทีมี่ลกู
ระนาด มีหลมุบอ่ ฯลฯ

ความสามารถในการบรรทุกและความ
สูงของฟอร์กลิฟต์

สำหรับฟอร์กลิฟต์ชนิดเดียวกัน การแยก
แยะความแตกต่างจะอยู่ลักษณะการออกแบบ
ของเสากระโดงท่ีเป็นตัวรับงายกโดยท่ีอัตราการ
ยกสูงสุดของงายก จะเป็นตัวกำหนดจำนวนยาง
ลอ้หนา้ทีจ่ะนำใชว้า่จะเปน็ ยางเดีย่วหรอืยางคู่
ในแต่ละข้าง ในการทดสอบกับฟอร์กลิฟต์ขนาด
งายกมาตรฐาน (50 ซม.) มีข้อสรปุทีน่า่สนใจ
ดังต่อไปน้ี

 ยางเดีย่วเหมาะสมทีจ่ะใชกั้บฟอรก์
ลิฟต์ท่ีงายกเลือ่นไดสู้งสุด 4.0 เมตร

  ยางคู่เหมาะสมท่ีจะใช้กับฟอร์กลิฟต์
ท่ีงานยกเล่ือนได้สูงสุด 5.0 เมตร หรืองายกท่ีมี
กระบอกสบูไฮดรอลกิท่ียกของได ้2.5 ตนัหรอื
มากกว่า

โดยสรปุแลว้ เพือ่ความปลอดภยัในการ
ใชง้านฟอรก์ลฟิต ์ยางลอ้หนา้แบบยางเดีย่วใน
แต่ละข้างขนาดเล็ก สามารถใช้ได้กับฟอร์กลิฟต์
ท่ีงายกเล่ือนข้ึนสูงสุดในระยะ 4.0-4.5 เมตร ใน
ขณะท่ียางล้อหน้าแบบยางคู่ในแต่ละข้างสามารถ
ใช้ได้กับฟอร์กลิฟต์ท่ีงายกเล่ือนข้ึนสูงสุดในระยะ
5.0-5.5 เมตร
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ความสามารถในการยกสัมภาระของ
ระบบไฮดรอลิก

นอกจากจะคำนึงถึงความสามารถในการ
บรรทุกสัมภาระบนงายกแล้ว ในการเลือกซื้อ
ฟอร์กลิฟต์ เราจะต้องพิจารณาความสามารถใน
ยกของงายกไฮดรอลิกด้วย ฟอร์กลิฟต์ที่ใช้กัน
ท่ัวไปในออสเตรเลยี จะมคีวามสามารถในการ
ยกของงายกไฮดรอลิก 155% ของอัตราท่ีผู้ผลิต
ระบุไว้ (nominal capacity of the forklift) เหตุผล
ท่ีต้องมีค่าความสามารถในการยกเกนิค่าความ
สามารถที่ระบุไว้ถึง 55% เนื่องจากคนขับรถ
ฟอร์กลิฟต์ส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าสัมภาระท่ีจะทำการ
ยกข้ึนจนสุดความสูงของเสากระโดงมีน้ำหนักสุทธิ
เท่าไหร่กันแน่ (บางคร้ังยกสัมภาระน้ำหนักเกิน
ค่าความปลอดภยั 300%-400% ซ่ึงอันตราย
มาก) เพ่ือลดความเส่ียงต่อการพลิกคว่ำด้านข้าง
จึงให้ผู้ผลิตออกแบบระบบไฮดรอลิกที่มีความ
สามารถในการยกสงูกว่าคา่กำหนดโดยเฉพาะ
ค่ากำหนดเร่ืองความสูงของการยก

ประเด็นสำคัญคือ จะต้องมีการตรวจสอบ
ให้แน่ชัดว่าความสามารถในการยกของไฮดรอลิก
มีเท่าไหร่และมีค่าส่วนเกินในการยกที่ไม่มีผล
กระทบต่อสมดุลตัวรถก่ีเปอร์เซ็นต์ อัตราตัวเลข
ในเรือ่งนีอ้าจเปน็แตม้ต่อทางการคา้ของผูผ้ลิต
แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน Accident
Research Centre, Monash University แนะนำ
ว่า ไม่ควรยกสัมภาระสูงเกินค่าความสามารถสูง
สุดในการยกที่ผู้ผลิตระบุไว้ แต่ถ้าจำเป็นก็จะ
ต้องไม่เกิน 10%

ประเด็นความม่ันคงของฟอร์กลิฟต์และ
มาตรการลดความเส่ียง

ฟอร์กลิฟต์ทุกคันท่ีนำมาใช้งานจะต้องมี
ความมั่นคงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คนขับ
หรือคนควบคมุรถ จะต้องมีความระมดัระวังท้ัง
ในการขับเคล่ือน การเบรก การยก การถอยหลัง
โดยยดึหลกั “ปานกลาง” (moderate) น่ันคอื
รักษาระดับความเคลื่อนไหวของฟอร์กลิฟต์ไม่
ให้แรงหรอืเบาจนเกนิไป เน่ืองจากความมัน่คง
ของฟอร์กลิฟต์มีค่าค่อนข้างต่ำซึ่งพร้อมจะเกิด
การเสียสมดุลจนทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้ทุก
เม่ือ ท้ังน้ี สำนักความปลอดภยัของออสเตรเลยี
ได้ให้ข้อเสนอประเด็นความม่ันคงและมาตรการ
ลดความเสีย่งในการทำงานไว ้ดงัตอ่ไปนี้

1. ปฏิบัติงานฟอรก์ลิฟตต์ามมาตรฐาน
การทำงานท่ีหน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของตัวรถ

2. ผู้ผลติควรใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัผล
การทดสอบเก่ียวกับความม่ันคงของฟอร์กลิฟต์
คันท่ีเลือกซ้ือเพ่ือให้ลูกค้านำไปเป็นข้อมูลในการ
กำหนดมาตรการความปลอดภยัในการใชง้าน

3. ผลการทดสอบเกี่ยวกับความมั่นคง
ของฟอร์กลิฟต์ ควรเป็นข้อมูลในสถานการณ์เลว
ร้ายทีสุ่ด (worst case scenario) และขอ้จำกดั
ต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้านำไปเป็นข้อมูลในการกำหนด
ข้อหลีกเล่ียงสำหรับลดความเส่ียงในการใชง้าน

4. ข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าควรจะรับทราบ
ได้แก่ ระยะการเบรก พร้อมกับข้อแนะนำในการ
รักษาระยะการเบรกไวใ้ห้คงท่ีตามท่ีระบุไว้ เช่น
การลดความเร็วลงเมื่อน้ำหนักของสัมภาระที่
บรรทุกอยู่เพ่ิมข้ึนมาหรือเม่ือสัมภาระมีความสูง
เพิม่ข้ึน โดยอาจทำเปน็ตารางกำหนดคา่ความ
เร็วตามน้ำหนักบรรทุกและความสูงของสัมภาระ
แสดงใหเ้ห็นอยา่งชัดเจน

5. เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการพลิก
คว่ำด้านขา้งเม่ือว่ิงรถเปลา่ ควรจำกดัความเรว็
ของฟอรก์ลฟิตไ์วท่ี้ 8 กม./ชม. หากใชย้างลอ้
หน้าแบบคูจ่ำกัดไวท่ี้ 9 กม./ชม. ยกเวน้ หากผู้
ผลิตมีอุปกรณ์หรือมาตรการเสรมิท่ีพิสูจน์ได้ว่า
มีความปลอดภัยเมื่อใช้ความเร็วที่สูงกว่านี้ก็
อาจจะเพ่ิมอัตราการจำกัดความเร็วได้มากกว่าท่ี
ระบุไว้



6. แม้ว่าจะใช้รถฟอร์กลิฟต์รุ่นใหม่ที่มี
อุปกรณ์จำกัดความเร็วอัตโนมัติตามความสูงของ
สัมภาระและปรับรัศมีการเล้ียวจากตำแหน่งของ
ล้อหน้า แต่คนขับฟอร์กลิฟต์คันน้ีจะต้องระลึกถึง
หลักการพ้ืนฐานไว้ข้อหน่ึง น่ันคือ ทุกๆ 1 เมตรท่ี
สัมภาระสูงขึ้นจะต้องลดความเร็วลงเมื่อมีการ
เล้ียวเพราะระบบอัตโนมัติจะใช้ความเร็วคงท่ีแม้
แต่ตอนเล้ียว (ถึงจะมีการปรับตำแหน่งล้อหน้า
แต่หากยังใช้ความเรว็เท่าเดิมก็ถือว่ายังมีความ
เส่ียงอยูเ่ชน่เดมิ)

7. การเลอืกใชย้างชนดิเติมลม ควรเปน็
ทางเลือกสุดท้ายสำหรับฟอร์กลิฟต์ท่ีใช้งานบน
พ้ืนเรียบเพราะมีค่าความเส่ียงต่อการเสียสมดุล
สูงเม่ือเกิดแรงเหว่ียงอันเน่ืองมาจากการเคล่ือน
ท่ีหรือการหยุดรถ รวมท้ัง ไม่ควรใช้ยางชนิดเติม
ลมกับฟอร์กลิฟต์ที่ใช้งานบนพื้นผิวขรุขระหรือ
มีระดับแตกต่างกัน เช่น ทางลูกรัง ทางหินกรวด
บรเิวณทีมี่ลกูระนาดหรอืหลมุบอ่ ฯลฯ

8. ในกรณีจะมีการใช้ยางชนิดเติมลมกับ
ฟอรก์ลฟิตส์ำหรบัวิง่บนทางขรขุระ และจะตอ้ง
ยกสัมภาระข้ึนสูงสุด หากมีหลุมลึกเกิน 20 มม.
หรือมีเศษวัสดุกีดขวางอยู่จนอาจเกิดอันตรายกับ
ยาง จะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์การซอ่มบำรงุยางไว้
เพ่ือแก้ปัญหาฉุกเฉินอันอาจจะเกดิข้ึนได้

9. หากไม่มีมาตรการความปลอดภัยท่ีได้
รับการรับรองเพ่ิมเติมใดๆ จากผู้ผลิตในการลด
ความเส่ียงต่อการพลิกคว่ำไปด้านข้าง ฟอร์กลิฟต์
ท่ีใชย้างลอ้หนา้แบบยางเดีย่ว ควรจำกดัความ
สูงในการยกของแขนไฮดรอลิกไว้ที่ 4.0-4.5
เมตร ส่วนฟอรก์ลฟิตท่ี์ใชย้างลอ้หนา้แบบยาง
คู่ควรจำกัดความสูงในการยกของแขนไฮดรอลิก
ไวท่ี้ 5.0-5.5 เมตร

10. ฟอร์กลิฟต์ท่ีซ้ือมาเพ่ือใช้ยกสัมภาระ

ข้ึนจนสุดความสูงท่ีผู้ผลิตระบุไว้ ควรกำหนดให้ผู้
ใช้งานระมัดระวังไม่ให้มีการยกงาไฮดรอลกิท่ีมี
สัมภาระบรรทุกอยู่สูงเกิน 10% ของค่าสูงสุดท่ีผู้
ผลติกำหนดไว ้เชน่ ผู้ผลติระบวุา่ไฮดรอลกิยก
สูงสุดได ้3.0 เมตร หากจำเปน็ต้องยกสงูกว่านี้
จะตอ้งไมเ่กิน 3.3 เมตร ท้ังนี ้ตอ้งแนใ่จวา่เสา
กระโดง (mast) ท่ีใช้อยู่เอ้ืออำนวยให้ทำได้ด้วย

11. ควรเลือกใช้ฟอร์กลิฟต์ท่ีมีระบบป้อง
กันการกระดกไปขา้งหน้าของเสากระโดงเมือ่มี
การยกสัมภาระสูงเหนือระดับ 1.6-2.0 เมตรซ่ึง
ระบบนี้จะทำให้เสากระโดงกระดกไปข้างหน้า
ได้ไม่เกิน 2 องศาท่ีความสูงเหนือระดับดังกล่าว
ขึ้นไป

12. ถ้างายกมส่ีวนตอ่พว่งหรอืเปน็แบบ
ตะแกรงท่ีมีขอบย่ืนออกมาจากแนวตัวรถซ่ึงมีผล

กระทบกบัความมัน่คงของตวัรถ ควรพจิารณา
ใช้ยางล้อหน้าเป็นแบบยางคู่ (Dual tyres) ขนาด
ใหญ่ร่วมกับระบบซบัแรงทีจ่ะมากระทบกบัเสา
กระโดงของฟอร์กลิฟต์

13. ในการยกสัมภาระบนงายกของรถ
ฟอร์กลิฟต์ข้ึนไปบนรถบรรทุกหรือขนลงมาจาก
รถบรรทุกด้วยงายกฟอร์กลิฟต์ ควรมีมาตรการ
ความปลอดภัยระหว่างการขนถ่ายให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีย่อมรับได้ ตัวอย่างมาตรการความ
ปลอดภัย เช่น กำหนดจุดที่ตั้งที่มั่นคงของรถ
บรรทุก กำหนดจุดทำงานของฟอร์กลิฟต์ห่าง
จากรถบรรทุกในระยะท่ีสามารถยกของได้สะดวก
และปลอดภยั มีผู้ควบคุมการทำงานหรือผู้สนับ
สนุนการทำงาน (คอยบอกระยะและดแูลความ
เรยีบรอ้ยทัว่ไป) เปน็ตน้
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