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ความปลอดภัยในเครื่องมือที่ใช ้
ในการปฏิบัติงานในที่สูง

ในงำนกำรเกษตร เพื่อควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำคนงำนขึ้นไปยังควำมสูงที่ต้องกำร , อุปกรณ์ 
รถยกเฉพำะประเภท จึงได้ถูกพัฒนำขึ้น ในพื้นที่เหล่ำนี้เครื่องมือส่วนใหญ่ใช้งำนอยู่ในสวน 
ผลไม้ ส�ำหรับกำรตัดแต่งกิ่ง, เก็บผลไม้, เช่นผลอิทผลัม เป็นต้น ในภำคอุตสำหกรรม และงำน
ก่อสร้ำง, เครื่องมือเหล่ำนี้ ถูกใช้ในงำนบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ, ซ่อมแซมโกดังสินค้ำและ 
โรงเรือน และงำนติดตั้งต่ำงๆ ในบริเวณที่สูง ซึ่งเป็นกำรยำก หรือไม่สำมำรถเข้ำถึงด้วยบันได

เอกสำรอ้ำงอิงในกำรยกคน ด้วยเครื่องยก ได้ลงไว้ใน "มาตรฐานและข้อก�าหนดความ
ปลอดภัยแรงงาน (การยกคนค้วยรถโฟร์คลิฟท์) ปี 1983" ข้อก�ำหนดนี้มีควำมเข้มงวด 
และได้ก�ำหนดข้อจ�ำเป็นและเงื่อนไข ต่อผู้ปฏิบัติงำน และผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดย
พิจำรณำจำกประเภทของรถโฟร์คลิฟท์ (รวมถึงรถแทรกเตอร์ ที่ต่อเข้ำกับรถยก), โครงสร้ำงของ
ตัวกระเช้ำยก, กำรตรวจสอบขั้นต้น, ข้อก�ำหนดกำรยกคนเหนือพื้นดิน, ที่กั้น, ป้ำยเตือน และ 
กำรอบรบผู้ปฏิบัติงำน ในส่วนของมำตรฐำนและข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรปฏิบัติงำน "เครื่องยก"  
("เครื่องมือ-ที่สูง"), ที่ใช้อยู่ขณะนี้ ยังไม่มีเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำนของเครื่องมือ ในเขต
พื้นที่กำรเกษตร (ดูที่ข้อก�ำหนดเสนอ / เงื่อนไขจ�ำเป็นเริ่มต้น ในหน้ำ 7)

อุปกรณ์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในที่สูง เป็นอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติงำนและสิ่งรอบข้ำง หำกปฏิบัติงำน
โดยไม่ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดของอุปกรณ์ และค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต กำรท�ำงำนในที่สูงในพื้นที่
กำรเกษตร (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสวนผลไม้) อำจท�ำให้เกิดกำรเสี่ยงต่ออัตรำยร้ำยแรง  
กำรปฎิบัติงำนในภำวะสภำพอำกำศ และภูมิประเทศที่เปลี่ยนไป โดยผู้ปฏิบัติงำนอีกคนหนึ่งๆ 
อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงขึ้นได้ รวมถึงกำรบำดเจ็บสำหัส และเสียชีวิต
ในบทนี้ได้กล่ำวถึงข้อแนะน�ำและข้อก�ำหนด ที่วำงไว้โดยผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์  
กำรปฏิบัติตำมหัวข้อดังกล่ำว, สำมำรถช่วยลดจ�ำนวนอุบัติเหตุและควำมรุนแรงลงได้

ประเภทของเครื่องมือส�าหรับการท�างานในที่สูง
ตำมสวนผลไม้ในประเทศอิสรำเอลมีกำรใช้ "รถยก" ("เครื่องมือ-ที่สูง") หลำยต่อหลำยแบบด้วย
กัน

รถกระเช้ายกแบบ 'เอฟรอน H' 
ส�ำหรับใช้งำนในควำมสูงไม่เกิน 9 เมตร มีกำรน�ำเครื่องมือชนิดนี้ ออกมำใช้งำนแล้วหลำยปี, 
และยังคงถูกผลิตออกมำใช้อยู่ ตัวรถยกประกอบด้วย ระบบขับเคลื่อน 3– 4 ล้อ, เครื่องยนต์ 
(เบนซิน, ดีเซล หรือก๊ำซ) และ แขนยกติดตั้งกระเช้ำส�ำหรับ 1 คน ในกระเช้ำติดตระกร้ำใส่เก็บ
ผลไม้ ตัวแขนยกไม่สำมำรถในเลื่อนตัวในแนวขวำงได้ กำรควบคุมและขับเคลื่อนเครื่องมือ 
ชนิดนี้ อยู่บนตัวกระเช้ำซึ่งบังคับด้วยระบบไฮดรอลิก

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนคือกำรเคลื่อนเข้ำให้ถึงระหว่ำงกิ่งของต้น, เก็บผลผลิตด้วยมือเปล่ำ เท่ำที่
มือจะยื่นถึงได้, ถอยออกห่ำงจำกต้น, เลื่อนเข้ำเก็บยังจุดต่อไปรอบต้นเดิมจนหมด และเคลื่อน
เข้ำต้นต่อไป
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รถกระเช้ายก แบบ "เอ
ฟรอน ทัล" หรือ "เอฟ
รอน SA"
ตัวแขนของรุ่นนี้สำมำรถยก
และเลื่อนออกข้ำงได้  
ตัวเครื่องเคลื่อนที่ไปกึ่งกลำง
ระหว่ำงแถวของต้นไม้  
กำรเก็บท�ำได้โดยยกแขนยก
ยื่นออกไปเพื่อเก็บผลไม้ ใน
กรณีนี้ควำมเสียหำยต่อกิ่งจะ
น้อยลง ผลผลิตและกำรเก็บจะ
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

รถยกเครนแขนหดยืด "Telescopic"
แขนเครนแบบยืด – หดประกอบติดอยู่บนรถแทรกเตอร์ใหญ่ 
และออกแแบบไว้ใช้งำนในควำมสูง 16-18 เมตร (ออกแบบให้
สำมำรถยื่นได้สูงขึ้นอีก ในอนำคต) ผู้ผลิตบำงรำย ออกแบบ
เครื่องเพื่อใช้ ส�ำหรับงำนเก็บผลไม้โดยเฉพำะ , ตัวอย่ำงเช่น 
รถเก็บอินทผลัม ส่วนผู้ผลิตรำยอื่นๆมีกำรดัด แปลงแบบ เพื่อใช้
ในงำนเกษตรอื่นๆ, ผู้น�ำเข้ำบำงรำยเพิ่มนั่งร้ำนเข้ำกับรถยก ซึ่ง
เดิมผลิตเพื่อใช้ ในกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุในงำนก่อสร้ำง และงำน
เกษตร นั่งร้ำนแบบยก(ผลิตในอิสรำเอล) ได้ถูกประกอบ เข้ำกับ
ส่วนปลำยแขนยกเดิมของเครื่อง  ซึ่งออกแบบส�ำหรับยกคน
งำนได้ 4 คน หรือมำกกว่ำ (ไม่เกิน 6 คน) และบรรทุกผลไม่ได้
ไม่กี่ร้อยกิโลกรัม, โดยเฉพำะอินทผลัม 

ระบบขับเคลื่อนของอุปกรณ์เหล่ำนี้คือรถแทรกเตอร์ ด้วยเครื่องยนต์ก�ำลัง ไม่เกิน 106 แรงม้ำ 
ขับเคลื่อนและควบคุมจำกนั้งร้ำน โดยกำรสั่งงำนด้วยระบบไฟฟ้ำผสมไฮดรอลิก (ระบบอิเลค
โตร-ไฮดรอลิก) 

อุปกรณ์ขาหยั่งยื่นกันล้ม
อุปกรณ์ชนิดนี้มีใช้มำตั้งแต่ต้นปี 1970 (40ปี)จนถึงปัจจุบัน – ขณะท�ำงำน, เครื่องจะช่วยในกำร
ทรงตัวโดยยื่นขำหยั่งออกมำ

เอฟรอน แบบ SA เอฟรอนใช้เก็บอินทผลัม

รถเครนยกนั่งร้านติดแทรกเตอร์
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มาตรฐานรถยก
ตำมมำตรฐำนอเมริกันของ "รถยก" ระบุไว้ดังนี้: "กำรใช้งำนเครื่องมือชนิดนี้ มีควำมเสี่ยงต่อ
อันตรำยที่ไม่มีกลไกในกำรป้องกันใดๆ, นอกจำกควำมเฉลียวฉลำด ระมัดระวัง และกำรใช้เหตุ
และผล เพรำะฉะนั้น, ผู้ปฏิบัติงำนต้องมีควำมรับผิดชอบ และระมัดระวัง และอยู่ในสภำพร่ำงกำย
และจิตใจที่เหมำะสม แน่นอนว่ำ, เขำผู้นั้นจะต้องได้รับกำรอบรมอย่ำงละเอียด ในเรื่องกำรใช้
งำนเครื่องมืออย่ำงเหมำะสม ด้วยควำมระมัดระวัง"
ในประเทศอิสรำเอล ยังไม่มีมำตรฐำนออกมำรับรองในเรื่องกำรท�ำงำนกับ (เครื่องมือ-ที่สูง) 
ในพื้นที่กำรเกษตร ทำงกระทรวงแรงงำนของอิสรำเอล ได้ร่ำงและจัดพิมพ์ (ในปี 2002)  
"ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขเริ่มต้นที่จ�ำเป็น" ส�ำหรับนั่งร้ำนยกเคลื่อนที่ ข้อก�ำหนดนี้มีรำกฐำนมำจำก
มำตรฐำนยุโรป EN 280, ซึ่งก�ำหนดควำมหมำยของ นั่งร้ำนยก, กลไกกำรยก, โครงสร้ำงของ
ยำนพำหนะ, เสถียรถำพ, สภำวะขับเคลื่อน และกำรบรรทุกงำนที่ปลอดภัย
ข้อก�ำหนดของกระทรวงแรงงำน มิได้มีกำรระบุถึง วิธีกำรแก้ไข ในส่วนของปัญหำควำมปลอดภัย 
ในพื้นที่กำรเกษตรไว้เช่นกัน ดังนั้น, ศุนย์กลำงกำรเกษตร จึงได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งเป็นผู้
ร่ำง "ข้อก�ำหนดเสนอ / เงื่อนไขจ�ำเป็นเริ่มต้น ส�ำหรับกำรยดคนด้วยรถยก ในพื้นที่กำรเกษตร" – 
ข้อก�ำหนดเสนอนี้ให้ใช้เป็นส่วนประกอบกับ เงื่อนไขจ�ำเป็นเริ่มต้นส�ำหรับกำรใช้นั่งร้ำนยก
เคลื่อนที่ของกระทรวงแรงงำน โดยมีควำมต้องกำรที่จะขอควำมอนุญำตจำกศูนย์ควบคุมดูแล
แรงงำนทั่วไป ให้ใช้เป็น ค�ำสั่งข้อก�ำหนด แล้วจัดตั้งเป็นมำตรฐำนของกระทรวงแรงงำนต่อไป

ข้อก�ำหนดเสนอ / เงื่อนไขจ�ำเป็นเบื้องต้น ส�ำหรับกำรยกคนด้วยรถยกในพื้นที่กำรเกษตร*

ค�านิยาม
"รถยก" – (ควำมปลอดภัยในที่ท�ำงำน บทที่ 79) รถยก หมำยรวมถึง เครน, บีม, สำมขำ, 

เครื่องดึง, เครนขุด, เครื่องตอกเสำเข็ม, เครื่องกว้ำน, รถฟอร์คลิฟท์, รอกโซ่, รอก
เคเบิ้ล, รอกสำว, สำยพำน, ลู่เคเบิ้ล, สำยเคเบิ้ล, และเครื่องมืออื่นๆที่สำมำรถยก, 
หย่อน หรือแขวนของหนักโดยใช้เครื่องมือช่วยยก

"กระเช้า" – แท่น หรือ ภำชนะบรรจุ ออกแบบเพื่อยกคน และเชื่อมต่อกับง่ำมยก  
หรือ เครน 

"ผู้มีอ�านาจตรวจสอบ" – ส�ำหรับในงำน / หัวข้อใดๆ, เป็นผู้ได้รับมอบอ�ำนำจ  
จำกผู้ควบคุมดูแลทั่วไป เป็นลำยลักษณ์อักษร ในกำรตรวจสอบ และทดลอง  
ในเรื่องของงำน / หัวข้อ ดังกล่ำว

ทั่วไป 
กำรใช้นั่งร้ำนเคลื่อนที่ ในกำรยกคนในพื้นที่กำรเกษตร ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น เนื่องด้วย
ภำระหน้ำที่อันซับซ้อนหลำกหลำย ในสภำวะกำรท�ำงำนที่ต่ำงกันไป

*ระหว่างการจัดพิมพ์ในบทนี้, ทางกระทรวงแรงงานได้มีการอนุมัติ ข้อเสนอเงื่อนไข
จ�าเป็นเริ่มต้น ของนั่งร้านยกเคลื่อนที่ ซึ่งได้รวมบางส่วนของข้อเสนอแนะ ที่ได้กล่าวไว้
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วัตถุประสงค์
ในกำรยกและเคลื่อนย้ำนคน เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่เกษตร, จะต้องค�ำนึงถึง
มำตรกำรควำมปลอดภัยพื้นฐำน เพื่อรับรองควำมปลอดภัย ของคนงำนบนรถยก  
และภำยในบริเวณรอบข้ำง 

การตรวจสอบ
การใช้งานครั้งแรก – ทั้งกระเช้ำ และรถยก จะต้องได้รับกำรตรวจสอบแยกออกจำกกัน 

และต่อเข้ำด้วยกันก่อนกำรใช้งำนจริง โดย ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบรถยก ตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนดไว้ (กฏหมำยควำมปลอดภัยแรงงำน, บทที่ 84,86) และได้รับกำรอนุมัติรับรอง
มำตรฐำน ในกำรประกอบเข้ำกันของตัวกระเช้ำ และตัวรถยกที่เชื่อมต่อ 

ตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ – กระเช้ำและรถยก จะต้องได้รับกำรตรวจสอบแยกออกจำก
กัน และต่อเข้ำด้วยกัน ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ (กฏหมำยควำมปลอดภัยแรงงำน, 
บทที่ 81,84) โดยผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบรถยก ซึ่งจะเป็นผู้อนุมัติรับรองมำตรฐำนในกำร
ประกอบเข้ำกันของตัวกระเช้ำ และตัวรถยกที่เชื่อมต่อ  
นอกเหนือจำกกำรตรวจสอบข้ำงต้นแล้ว, ผู้ผลิตต้องอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร, ว่ำ
มิได้มีข้อห้ำมใดๆ ในกำรต่อประกอบกระเช้ำประเภทนี้ เพื่อใช้ในกำรยกคนบนรถยก 
และ กำรเชื่อมต่อกระเช้ำนี้ มิได้ลดระดับควำมปลอดภัย ในกำรใช้งำนของเครื่อง และ
ต่อตัวผู้ปฏิบัติงำนแต่อย่ำงใด  
นอกจำกนี้, บนเครื่องยกที่ติดตั้งบนยำนพำหนะ, ตำมกฎหมำยกำรขนส่ง, บังคับให้มี
กำรตรวจประจ�ำปี หรือกล่ำวไว้เป็นอย่ำงอื่น 

เครื่องมือยก 
น�้าหนักที่ยกได้ – เครื่องยกจะต้องระบุน�้ำหนักที่ยกได้ ซึ่งมีค่ำเป็นสองเท่ำ ของน�้ำหนัก

รวมของกระเช้ำ บวกน�้ำหนักคนในจ�ำนวนที่อนุญำต และน�้ำหนักสิ่งของที่บรรทุก,  
โดยให้ใช้ค่ำน�้ำหนักขั้นต�่ำ ตำมที่ระบุโดยผู้ผลิต และได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีหน้ำที่
ตรวจสอบ

ความเร็วในการยกขึ้น / ลง – ควำมเร็วสูงสุด ในกำยยกขึ้นหรือลง ของกระเช้ำ ที่ไม่เกิน 
0.5 เมตรต่อวินำที 

กลไกการยกขึ้น / ลง – กลไกกำรยกขึ้น / ลง ต้องเป็นไปในลักษณะสองทำง ห้ำมมิให้
ลดแขนยก ด้วยกลไกของแรงเสียดทำน กำรปรับสวิทช์ควบคุมไปยังต�ำแหน่ง "0" 
ต้องก่อให้เกิดกำรหยุดของกำรยกขึ้น / ลงอย่ำงสมบรูณ์ 

ลิ้นฉุกเฉิน – ระบบไฮดรอลิกของรถยก ต้องติดส่วนประกอบลิ้นฉุกเฉิน, เพื่อหยุดกำร
ท�ำงำนของแขนยก ในกรณีเกิดควำมเสียหำย ในท่อส่งน�้ำมันท่อใดท่อหนึ่ง 

ส่วนกลไกยับยั้ง – อุปกรณ์รถยกจะต้องประกอบด้วยส่วนกลไกยับยั้ง ซึ่งจะท�ำหน้ำที่หยุด
กำรยกขึ้น ขณะเกิดควำมเสี่ยงอันตรำยต่อกำรยก ตำมที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
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กระเช้า
น�้าหนักยกที่อนุญาต – น�้ำหนักโดยรวมของคน และสิ่งบรรทุก ไม่เกินครึ่งหนึ่ง ของน�้ำ

หนักที่ยกได้ ของรถยก , ตำมค่ำต�่ำสุด ที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต
พื้นกระเช้า – บริเวณฐำนของกระเช้ำต้องกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 0.6 ตำรำงเมตรต่อคน ตัวพื้น

ท�ำจำกวัสดุกันลื่น มีรูระบำยป้องกันน�้ำขัง และกักดินติดอยู่กับพื้น
ขอบกั้นกระเช้า – ควำมสูงของขอบกั้นกระเช้ำทั้งสำมด้ำน ที่มิได้หันเข้ำหำเสำของรถยก 

ต้องสูงไม่ต�่ำกว่ำ 1 เมตรจำกพื้นกระเช้ำ, รำวกั้นช่วงกลำงต้องสูงไม่ต�่ำกว่ำ 0.45 
เมตร จำกพื้นกระเช้ำ ส่วนขอบกระเช้ำ, ด้ำนหันเข้ำหำเสำ, ต้องสูงจำกพื้นไม่ต�่ำกว่ำ 
1.70 เมตร, และระยะห่ำงจำกขอบกั้นกระเช้ำ ไปยังส่วนซึ่งเคลื่อนที่ได้ จะต้องห่ำงไม่
น้อยกว่ำ 0.1 เมตร ขอบกั้นกระเช้ำต้องมีลักษณะเป็นแท่ง หรือลูกกรง ท�ำจำกวัสดุ
แข็ง และมีควำมทนทำนพอเหมำะ 

ที่วางเท้า – ที่วำงเท้ำจะต้องวำงอยู่โดยรอบกระเช้ำ ที่ควำมสูงอย่ำงน้อย 150 มิลลิเมตร
ด้านข้างของกระเช้า – ด้ำนข้ำงของตัวกระเช้ำ จะต้องมีควำมแข็งแรงมำกพอ เพื่อก�ำจัด

ควำมเสี่ยงของกำรร่วงหล่น ขณะปฏิบัติงำนอยู่ในกระเช้ำ
ประตูกระเช้า – ในกรณีที่มีประตูเข้ำสู่ตัวกระเช้ำ, ประตูจะยึดติดแน่นอยู่กับที่ เพียงข้ำง

เดียวเท่ำนั้น และไม่สำมำรถเปิดออกสู่ด้ำนนอกได้ ตัวประตูจะต้องปิดได้เอง และไม่
สำมำรถเปิดได้เอง ไม่ว่ำกรณีใดๆ

ราวจับ – ตัวกระเช้ำจะต้องมีรำวจับ ในด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำง ซึ่งติดไว้ห่ำงจำกขอบกั้น
กระเช้ำด้ำนใน 100 มิลลิเมตร มีลักษณะเป็นรำวกลม หรือ รำวสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท�ำจำก
วัสดุแข็งและมีควำมทนทำนพอ

การติดตั้งกระเช้ายก – ตัวกระเช้ำยกจะต้องติดตั้งอยู่บนแขนของรถยกโดยตรง ด้วยง่ำม
ยก ล็อคตัวล็อคกระเช้ำเข้ำกับแขนยกให้แน่น ด้วยใช้กลไกกำรล็อคแบบสองตัว  
หรือ แบบอิสระ กลไกแต่ละตัวจะรองรับกำรล็อคของกระเช้ำเข้ำกับรถยก และป้องกัน
กำรเคลื่อนตัวของกระเช้ำ ออกจำกตัวเครื่องยก

เข็มขัดนิรภัย – ตัวกระเช้ำต้องได้รับกำรติดตั้ง จุดต่อถ่วงน�้ำหนัก ส�ำหรับเข็มขัดนิรภัย  
ในกรณีจ�ำเป็น, เข็มขัดนิรภัยจะถูกจัดให้กับคนงำนแต่ละคนในกระเช้ำ 

ป้ายในกระเช้า – ในด้ำนใดด้ำนหนึ่งของกระเช้ำต้องติดป้ำยสัญลักษณ์, ท�ำจำกวัสดุ
ทนทำน และบ่งบอกสิ่งต่อไปนี้: 

● เลขทะเบียน หรือ เลขล�ำดับ ของรถยกที่กระเช้ำตั้งอยู่ 
● น�้ำหนักสุทธิของกระเช้ำ
● จ�ำนวนคนที่อนุญำตให้ยกได้
● น�้ำหนักอนุญำตสูงสุด
● ต้องจัดกำรตรวจสอบก่อนท�ำกำรยก

นอกจำกนี้แล้ว, ภำยในกระเช้ำ ต้องติดป้ำยสัญลักษณ์แสดง ชื่อผู้ผลิต, ปีที่ท�ำกำร
ผลิต, และหมำยเลขล�ำดับของตัวกระเช้ำ
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การใช้งาน
นายจ้าง – นำยจ้ำงจะต้องท�ำกำรเขียนมอบหมำย เป็นลำยลักษณ์อักษร แก่บุคคลใด

บุคคลหนึ่งโดยเฉพำะ, เป็น ผู้ซึ่งมีควำมคุ้นเคยต่องำน และกำรท�ำงำนของรถยก  
โดยยกให้เป็นผู้ที่มีหน้ำที่ฝึกอบรม, และ มีอ�ำนำจมอบหมำยบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติงำน
บนรถยก ส�ำหรับยกคน ตำมที่ระบุไว้ใน "ข้อก�าหนดความปลอดภัยแรงงาน (ผู้
ควบคุมเครน, ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ส่งสัญญาณ รถยกอื่นๆ ), ปี 1992" บทที่ห้ำ 
ข้อก�ำหนดที่ 18

ผู้ควบคุมเครน – รถยกจะได้รับกำรสั่งงำนโดยผู้ควบคุมเครน ผู้ซึ่งมีควำมคุ้นเคยเป็น
อย่ำงดีต่อตัวรถยก และกำรท�ำงำนของรถยก ตำมที่ก�ำหนดไว้ และเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุญำต เป็นลำยลักษณ์อักษร ตำมที่บังคับไว้ในบทเพิ่มเติมที่ 5 และข้อก�ำหนดที่ 18 
"ข้อก�าหนดความปลอดภัยแรงงาน (ผู้ควบคุมเครน, ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้ส่ง
สัญญาณ รถยกอื่นๆ), ปี 1992"

การตรวจสอบก่อนเริ่มงาน – ผู้ควบคุมเครน จะต้องท�ำกำรตรวจสอบประจ�ำวัน , ก่อน
กำรยกคน, ในตัวกระเช้ำ และจุดต่อเข้ำกับรถยก, เครื่องควบคุม, เบรก, ส่วนกลไก
ยับยั้ง และสวิตช์ฉุกเฉิน ให้แน่ใจว่ำท�ำงำนเป็นปกติ

การหยุดชั่วคราว – ผู้ควบคุมเครน จะต้องหยุดกำรท�ำงำน เมื่อสังเกตเห็นอำกำรผิดปกติ, 
ช�ำรุดเสียหำย หรือ เสื่อมของอุปกรณ์ยก หรือตัวกระเช้ำ ซึ่งอำจน�ำอันตรำยมำสู่คน
งำน และต้องท�ำกำรรำยงำนต่อผู้จัดกำรในพื้นที่ และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย

ขณะมีคนอยู่ในกระเช้า – ผู้ควบคุมเครน จะต้องประจ�ำอยู่ในสถำนีควบคุม ขณะมีคนอยู่
ในกระเช้ำ

พื้นที่ปฏิบัติงาน – ผิวหน้ำบนพื้นที่ปฏิบัติงำนจะต้องมีลักษณะแข็ง ใช้ขำหยั่งยื่นกันล้ม
เพื่อปรับระดับของตัวรถ ส่วนรถยกที่มิได้ติดตั้งขำหยั่งยื่นกันล้ม ให้ใช้ได้เฉพำะบนพื้น
ผิว ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อคนงำน เมื่อท�ำกำรยกกระเช้ำ

ที่ลาดชัน – ตัวกระเช้ำต้องได้รับกำรติดตั้ง เครื่องวัดค่ำควำมสมดุลย์ ซึ่งแสดงต�ำแหน่ง
เทียบเคียงปัจจุบันของรถยก ต่อมุมด้ำนข้ำง พร้อมตัวแสดงค่ำของระดับควำมชันที่
ยอมรับ และ ห้ำม, ตำมที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้

วิธีใช้งาน และความปลอดภัย – ในรถยกทุกประเภท ต้องติดป้ำยสัญลักษณ์ท�ำจำกวัสดุ
ทนทำน เพื่อแสดงวิธีใช้งำน และข้อปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัย ป้ำยสัญลักษณ์นี้ต้อง
ติดตั้งไว้ทั้งในตัวกระเช้ำ และ สถำนีควบคุม, ซึ่งสำมำรถมองเห็น และสัมผัสได้ในทุก
ขณะ

ผู้ผลิต / น�ำเข้ำ ต้องจัดท�ำคู่มือกำรใช้งำน, บ�ำรุงรักษำ , และข้อก�ำหนดควำม
ปลอดภัย เป็นภำษำฮีบรู

ก่อนเข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน, จ�าเป็นต้องท�าการเดินส�ารวจพื้นที่ และสังเกตุ: หลุม, 
บ่อ, ก้อนหิน, บ่อโคลน, สายไฟฟ้าแรงสูง, กิ่งและรากไม้ที่ยื่นออกมา, กิ่งไม้หัก หรือ

สิ่งกีดขวางอื่นๆ หลังจากนั้นให้ท�าการเคลื่อนย้าย หรือแสดงลัญลักษณ์ เพื่อบอก
เตือนอย่างชัดเจน
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ที่มาของอุบัติเหตุ
สำเหตุหลักของกำรเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวพันกับรถยก และกำรท�ำงำนในที่สูงมีดังนี้ : 
● ข้อผิดพลำดทำงเทคนิค ของเครื่องมือ ที่ขำดกำรบ�ำรุงรักษำอย่ำงถูกต้อง
● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน, เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงำนเสียกำรควบคุม

ของเครื่อง
● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน, ขณะพยำยำมใช้เครื่องมือ เกินข้อจ�ำกัด

ของเครื่อง(พื้นที่ลำดชันเกินไป หรือน�้ำหนักเกิน)
● อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เครื่องมือ ในพื้นที่ทุรกันดำน และ สภำพแวดล้อมที่ยำกล�ำบำก 

(หลุม, บ่อ, บ่อโคลน, หิน เป็นต้น)
ในกำรน�ำเอำข้อก�ำหนดควำมปลอดภัยมำใช้ และ ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ได้ก�ำหนดไว้ จะช่วยให้ผู้
ปฏิบัติงำนท�ำงำนได้เร็วขึ้น และมีควำมปลอดภัยสูงสุด

ข้อผิดพลาดทางเทคนิค ของเครื่องมือที่ขาดการบ�ารุงรักษาอย่างถูกต้อง
ผู้ออกแบบ และผลิต อุปกรณ์ชนิดนี้ ท�ำกำรสร้ำงเครื่องมือตำมมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ โดย
ใส่ใจในควำมแข็งแรง, สะดวก, ปลอดภัย และง่ำยต่อกำรบ�ำรุงรักษำ รถยกประกอบไปด้วยระบบ
ปฏิบัติงำน และระบบควบคุม ซึ่งมีควำมทนทำนต่อสภำพแวดล้อมเหมือนกับในงำนที่มีกำรใช้
เครื่องมือทำงกำรเกษตร 
กลไกโครงสร้ำง, อุปกรณ์แบ่งรับน�้ำหนัก และควำมมีเสถียรภำพ ถูกออกแบบให้ทนต่อกำร
ทดสอบ และกำรใช้งำนหนักอย่ำงส�่ำเสมอ ถึงอย่ำงไรก็ตำม, กำรบ�ำรุงรักษำประจ�ำวัน และ ชั่ว
ระยะเวลำ มีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง เครื่องมือที่มิได้รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมที่ผู้ผลิตก�ำหนด, ใน
ส่วนของกำรท�ำงำน และควำมปลอดภัย, อำจก่อให้เกิดข้อผิดพลำด และอุบัติเหตุ ที่ไม่สำมำรถ
ป้องกันได้ ถึงแม้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่จะเป็นผู้มีประสบกำรณ์ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ�ำหน่ำย ต้องจัดเตรียม 
คู่มือกำรบ�ำรุงรักษำ และ ดูแล เป็นภำษำฮีบรู ให้กับผู้ซื้อชำวอิสรำเอล 
หัวข้อส�ำคัญในกำรตรวจสอบเครื่องประจ�ำวัน ก่อนเริ่มท�ำงำน:
● ตรวจดู น�้ำมันเครื่อง, น�้ำ และควำมสะอำดของเครื่องยนต์ 
● ตรวจดู วงล้อ, ห่วง, ตะปูควง และ ยำง
● ตรวจดูข้อต่อ และข้อพับ
● ตรวจดู ข้อต่อลูกสูบ
● ตรวจดู ขำหยั่งยื่นกันล้ม และข้อต่อต่ำงๆ
● ขณะอยู่นอกพื้นที่สวน ตรวจดู ระบบกำรท�ำงำน, สตำร์ท และดับเครื่องยนต์, กำรท�ำงำนของ

ลิ้น (เร่งและผ่อน)
● ตรวจดู คันโยกบังคับ และเดินเครื่องไปข้ำงหน้ำ และถอยหลัง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานเสียการควบคุมของเครื่อง
ผู้เป็นเจ้ำของรถยก, ตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำย ("ข้อก�าหนดความปลอดภัยแรงงาน (การ
จัดหารายละเอียดให้ และการฝึกอบรมแก่ลูกจ้าง) ปี 1999") จะต้องจัดกำรให้ผู้มีหน้ำที่
ปฏิบัติงำน เข้ำรับกำรฝึกอบรมในองค์ประกอบที่ส�ำคัญของเครื่อง, ส่วนประกอบหลัก และ
อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันควำมปลอดภัย หลังจำกที่ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนได้เรียนรู้โครงสร้ำง
ของเครื่องแล้ว, ต้องได้รับกำรฝึกภำคปฏิบัติ ในสภำวะกำรท�ำงำนที่ต่ำงกันไป กำรฝึกปฏิบัติ 
ต้องท�ำในพื้นที่ส�ำหรับกำรใช้ฝึก ซึ่งเป็นที่พื้นรำบ อยู่ห่ำงจำกผู้คนและสิ่งกีดขวำง ปฏิบัติกำรฝึก
ในควำมเร็วระดับต�่ำ และครอบคลุมสภำวะกำรใช้งำนในทุกๆรูปแบบที่ต่ำงกัน
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 ก่อนท�ำกำรฝึกปฏิบัติในพื้นที่เพำะปลูก (สวนผลไม้) จัดหำบริเวณเหมำะสมที่ไม่มีสิ่งกีดขวำง 
และจัดสรรเวลำให้พอเพียงต่อกำรฝึกปฏิบัติ ภำยหลังกำรอบรม และฝึกปฏิบัติ – ผู้ให้กำรฝึก
อบรมต้องเฝ้ำสังเกตกำรณ์ ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน ในขณะปฏิบัติงำนจริง จนกว่ำจะแน่ใจว่ำ  
ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน สำมำรถใช้เครื่องมือได้อย่ำงถูกต้อง
 ส�ำหรับผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนที่ไม่สำมำรถพูดภำษำฮีบรูได้, ต้องได้รับกำรฝึกอบรมในภำษำ
ของตน โดยผ่ำนล่ำม, และได้รับคู่มือวิธีกำรปฏิบัติ ที่เขียนไว้เป็นภำษำนั้นๆ, เท่ำที่จะมำกได้

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ขณะพยายามใช้เครื่องมือ เกินข้อจ�ากัดของเครื่อง
เครื่องมือทุกชนิดที่ออกแบบไว้เพื่อใช้งำนในที่สูง, จะได้รับกำรติดแผ่นป้ำย แสดงหลักวิธีกำร
ปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัย ข้อก�ำหนดเหล่ำนี้กล่ำวอ้ำงถึง อำยุของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติงำน (16 ปีขึ้น
ไป), กำรรับประกันของเครื่อง, ผู้ปฏิบัตงำน และบุคคลที่สำม, กำรดูแล และบ�ำรุงรักษำที่จ�ำเป็น, 
ควำมจ�ำเป็นในกำรจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนที่มีทักษะและผ่ำนกำรฝึกอบรม และกำรใช้งำนเครื่องมือภำย
ใต้ข้อจ�ำกัดต่ำงๆ

 น�้ำหนักสูงสุดที่อนุญำตให้ยกบนแท่นยก รวมถึง น�้ำหนักผู้ปฏิบัติงำน, น�้ำหนักของตระกร้ำ 
และผลผลิตที่เก็บ
 ห้ามใช้เครื่องบริเวณห่างจากสายไฟฟ้าแรงต�่าน้อยกว่า 5 เมตร และน้อยกว่า 15 
เมตร จากสายไฟฟ้าแรงสูง ควรหลีกเลี่ยงกำรปลูก หรือตัดต้นไม้ในบริเวณสำย 
ไฟฟ้ำแรงสูง (สูงเกิน 1,000 โวลท์)
 ห้ำมใช้เครื่อง ในพื้นที่ลำดชัน เกินกว่ำที่ผู้ผลิตได้ก�ำหนดไว้
 ในพื้นที่ไม่เหมำะสม หลีกเลี่ยงกำรยกแท่นยกขึ้นสูง ห้ำมท�ำกำรเลี้ยวอย่ำงรวดเร็วขณะยก
แท่นยก กำรเคลื่อนย้ำยเครื่อง และขับเข้ำออกพื้นที่เพำะปลูกผ่ำน  
ถนนใหญ่ สำมำรถท�ำได้ในขณะที่แท่นยกอยู่ในต�ำแหน่งต�่ำสุดเท่ำที่จะท�ำได้เท่ำนั้น
 ห้ำมเร่งควำมเร็ว ขณะที่ยกแท่นยก
 ห้ำมใช้แท่นยก หรือแขนยก เพื่อใช้ ดัน, ดึง หรือยก ของแข็ง หรือ ของหนัก
 ห้ำววำงพำดบันได หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มควำมสูงในกำรเก็บ
 ห้ำมยืนบนขอบกั้นกระเช้ำ หรือบนแขนยก
 ห้ำมท�ำกำรลัดขั้นตอนระบบกลไกป้องกันควำมปลอดภัย ที่ติดตั้งโดยผู้ผลิต ตรวจสอบว่ำ
เครื่องมือป้องกันทุกอย่ำง จัดวำงไว้อย่ำงถูกที่
 กำรดูแล และปรับแต่งเครื่องจักร ท�ำได้เฉพำะช่ำงเครื่องผู้ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น
 ห้ำมใช้งำนเครื่องมือ ขณะเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนอง หรือควำมเร็วลมเกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่งโมง
 ก่อนปล่อยเครื่องทิ้งไว้ ให้ท�ำกำรปลดที่ควบคุมกำรจุดระเบิดออก – สวิตช์ไฟฟ้ำทั่วไป, 
กุญแจสตำร์ท เป็นต้น

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ 
ในพื้นที่ทุรกันดาน และ สภาพแวดล้อมที่ยากล�าบาก 
ก่อนเข้ำไปยังพื้นที่ปฏิบัติงำน, จ�ำเป็นต้องท�ำกำรเดินส�ำรวจพื้นที่ และสังเกต: หลุม, บ่อ,  
ก้อนหิน, บ่อโคลน, สำยไฟฟ้ำแรงสูง, กิ่งและรำกไม้ที่ยื่นออกมำ, กิ่งไม้หัก หรือสิ่งกีดขวำงอื่นๆ 
หลังจำกนั้นท�ำกำรเคลื่อนย้ำย หรือแสดงลัญลักษณ์เพื่อบอกเตือนอย่ำงชัดเจน
แนวต้นไม้ในสวน, ที่อยู่ใกล้สำยไฟฟ้ำแรงสูง – ควรท�ำกำรตัด หรือบ่งชี้ให้เห็นได้อย่ำงชัดเจน
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ความมีเสถียรภาพของอุปกรณ์ และจุดศูนย์ถ่วง 
ในกำรนิยำมต�ำแหน่งของ "จุดศูนย์ถ่วง" ของตัวเครื่อง, ให้นึกภำพน�้ำหนักทั้งหมดของตัวเครื่อง 
มำรวมตัวกันอยู่ ณ จุดๆหนึ่งภำยในตัวเครื่อง ต�ำแหน่งของจุดๆนี้ จะเปลี่ยนไป ทุกขณะที่มีกำร
เปลี่ยนต�ำแหน่งของแขนยก และ/หรือ ต�ำแหน่งน�้ำหนักรวม และ / หรือน�้ำหนักบนแท่นยก  
หำกเรำท�ำกำรแขวนเครื่องยก ยกตัวอย่ำงเช่น – ด้วยสำยเคเบิ้ล โดยแขวนอยู่ ณ ต�ำแหน่ง
จุดศูนย์ถ่วง, ตัวรถยก ก็จะอยู่ในต�ำแหน่งสมดุลย์

เขตเสถียรภาพ เป็นเขตซึ่งสมมุติขึ้น  โดยอยู่
ระหว่างจุดต่างๆบนพื้น ซึ่งรองรับน�้าหนักของ
เครื่องเอฟรอน (ยกตัวอย่างเช่นในแบบ 3 ล้อ)

หากเราท�าการแขวนยกรถ ด้วยสายเคเบิ้ล ณ ต�าแหน่ง
จุดศูนย์ถ่วง เครื่องจะอยู่ในต�าแหน่งสมดุลย์

ตรำบใดที่ต�ำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงบนพื้นดิน ตกอยู่ภำยในแนวต่อของล้อของเครื่องยก (เขต
เสถียรภำพ) – เครื่องก็จะมีควำมสมดุลย์ กำรบรรทุกน�้ำหนักบนแท่นยก ที่เกินน�้ำหนักที่อนุญำต 
และ / หรือ เลื่อนแท่นยกออกห่ำงจำก "เขตเสถียรภำพ" จะท�ำให้เคลื่องพลิกคว�่ำทันที ใน
สถำนะกำรณ์ที่น�้ำหนักบรรทุกบนแท่นยกเกินพิกัด อำจจะท�ำให้ตัวแท่นยกถอยล่นลงสู่พื้นดินด้ำน
ล่ำง กำรถ่ำยน�้ำหนักบำงส่วนออก จะท�ำให้แท่นยกเด้งกลับขึ้นไป และอำจเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติ
งำนร่วงตกลงมำได้ หำกต�ำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงบนพื้นดิน เบี่ยงออกห่ำงนอก "เขตเสถียรภำพ" 
เครื่องก็จะพลิกคว�่ำ

เมื่อเครื่องเอฟรอนจอดอยู่กับที่ 
จุดศูนย์ถ่วงอยู่ในต�าแหน่งที่แสดง

เมื่อมีคนยืนอยู่ในกระเช้า,  
น�้าหนักตัวของเขาจะรวม  
เข้ากับน�้าหนักรวม  และ
ต�าแหน่งจุดศูนย์ถ่วง ของ
เครื่องจะเปลี่ยนไปสู่จุด  ซึ่ง
ส่วน ประกอบน�้าหนักทุกตัว  
สมดุลย์กัน

การยกแขนยกขึน้ จะท�า 
ให้จดุศนูย์ถ่วงเลือ่นสงูขึน้ 
และเลือ่ยถอยไปด้านหลงั

น�้าหนักของผลผลิตที่เก็บ รวม
เข้ากับน�้าหนักรวม และ 
จุดศูนย์ถ่วง จะเปลี่ยนไปตามน�้า
หนักที่เพิ่มขึ้น
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ในท�ำนองเดียวกัน กำรลดระดับควำมสูงของกระเช้ำ ขณะท�ำงำนอยู่บนพื้นหน้ำที่ลำดชัน,  
อำจก่อให้เกิดอันตรำย อันเนื่องมำจำก กำรเลื่อนห่ำงออกจำก "เขตเสถียรภำพ" และกำรล้มคว�่ำ
ไปข้ำงหน้ำ 

ขณะปฏิบัติงำนอยู่บนพื้นหน้ำที่ลำดชัน, มีโอกำศเสี่ยงต่ออันตรำยจำกกำรคว�่ำไปข้ำงหน้ำ  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขณะลดระดับแขนยก น�้ำหนักบนกระเช้ำ บวกกับควำมลำดชันทำงด้ำนหน้ำ 
อำจเป็นสำเหตุให้ จุดศูนย์ถ่วงเลื่อนข้ำมแกนพลิกคว�่ำ ที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่ำงล้อ 
ที่ขับเคลื่อน, ขณะที่แขนยกเลื่อนเข้ำใกล้ในต�ำแหน่งขนำนกับพื้นดิน 

กำรท�ำงำนอยู่บนพื้นที่ลำดเอียง ขณะที่แท่นยกอยู่สูงขึ้น, โอกำสเสี่ยงที่จุดศูนย์ถ่วงจะเลื่อนห่ำง 
ออกจำก "เขตเสถียรภำพ" มีมำกขึ้น เช่นเดียวกับอันตรำยจำกกำรที่ตัวเครื่องจะพลิกคว�่ำไปข้ำง
หน้ำ กำรพลิกคว�่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว เกินกว่ำที่ผู้ปฏิบัติงำนจะสำมำรถตอบสนองได้!! 

ขณะปฏิบัติงำนอยู่บนพื้นที่ลำดเอียง, มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรพลิกคว�่ำ ซึ่งเกิดขึ้นได้อย่ำงฉับพลัน 
โดยไม่มีโอกำสในกำรตอบสนอง และอำจเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิต ขณะปฏิบัติงำนอยู่บน
พื้นที่ลำดเอียง จุดศูนย์ถ่วง จะอยู่ในต�ำแหน่งตั้งฉำกกับเส้นขอบฟ้ำเสมอ หำกแขนยกอยู่ใน
ต�ำแหน่งสูงขึ้น , ต�ำแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง จะเลื่อนเข้ำใกล้แกนพลิกคว�่ำมำกขึ้น และหำกเลื่อน
เข้ำมำตัดกับแกนพลิกคว�่ำ – รถยกก็จะพลิกคว�่ำลง อุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในขณะที่แขน
ยกอยู่ในต�ำแหน่งสูงสุด
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วิธีการเพิ่มเสถียรภาพ

น�้ำหนักถ่วง, น�้ำที่ใส่เติมเข้ำในล้อ, ขำหยั่งยื่นกันล้ม, ล้อคู่ และระบบดับเครื่องแบบสมบรูณ์  
จะเพิ่มควำมปลอดภัยให้กับกำรใช้ของรถยก ในกำรปฏิบัติงำนในที่สูง  
เช่นเดียวกับกำรท�ำงำนกับเครื่องมือสูง โดยกำรเพิ่มค่ำสัมประสิทธิ์ควำมปลอดภัยขึ้น

ความเร็วในการเคลื่อนที่ 
กำรพรรณำถึงควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเบี่ยงเบนของจุดศูนย์ถ่วง ออกจำกตัวเครื่อง,  
มีควำมเกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งที่ตั้งของเครื่อง ควำมอันตรำยของมันจะเพิ่มมำกขึ้นหลำยเท่ำตัว 
ขณะที่ตัวรถยกเคลื่อนที่ ดังนั้นให้ระลึกอยู่เสมอว่ำ จงหลีกเลี่ยงกำรขับเคลื่อนด้วยควำมเร็วสูง 
และห้ำมท�ำกำรเลี้ยวในวงแคบ และขับเคลื่อนด้วยควำมเร็วที่ต�่ำลง ขณะที่แท่นยกถูกยกขึ้น

ขณะท�ำหน้ำที่ "ไม่ปฏิบัติกำร" (มิได้ปฏิบัติงำน, ขับเข้ำและออกจำกสวน) ผู้ขับสำมำรถเร่ง
ควำมเร็วได้ ตรำบที่แท่นยกอยู่ในต�ำแหน่งต�่ำสุด

ที่มา: 
นั่งร้านเก็บผลไม้ แบบ เอฟรอน – มีคุน เวฮันดาซา
ข้อจ�ากัดพื้นฐาน – นั่งร้านเคลื่อนที่, กระทรวงแรงงาน
สิ่งพิมพ์ของแผนกเครื่องจักร และเทคโนโลยี
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