เอกสารวิชาการ

ชางเชือกรอกและชางยก

กรมอูทหารเรือ
(จัดพิมพเมื่อ ตุลาคม ๒๕๔๙)

บทที่ 1
เชือกและเงื่อน
เชือก ตามหลัก พจนานุกรม หมายถึง สิ่งที่ทําดวย ดาย หรือปานปอ มักฟน หรือตีเกลียว
สําหรับผูก หรือมัด แตในที่นี้ ขอกลาวเฉพาะที่ใชในกองทัพเรือ เทานั้น
เ

เชือกที่ใชในกองทัพเรือแบงออกไดเปน 12 ชนิด ดังนี้

1. เชือกปาน ( Hemp Rope )
2. เชือกมะนิลา ( Manila )
3. เชือกกาบมะพราว ( Coir rope Or Grass rope )
4. เชือกมะเล็น ( Marlene rope )
5. เชือกน้ํามัน ( Tarred rope )
6. เชือกกันชา ( White rope )
7. เชือกปอ ( Jute rope )
8. เชือกสปนยารน ( Spun - yarn rope )
9. เชือกดาย ( Cotton rope )
10. เชือกสายลอค ( Log line rope )
11. เชือกลวด ( Steel wire rope )
12. เชือกใยสังเคราะห ( Man –maee fiber cordage )
เชือกชนิดตาง ๆ สามารถแบงตามคุณลักษณะของเชือก ออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
ประเภทที่ 1. เชือกที่ทํามาจากพืช ( Cordage made of vegetable fibres )
ประเภทที่ 2. เชือกที่ทํามาจากโลหะ ( Steel wire rope )
ประเภทที่ 3. เชือกที่ทํามาจากใยสังเคราะห ( Cordage made of man made fibers)
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วัสดุที่ใชทําเชือกและคุณสมบัติ

ประเภทที่ 1. เชือกที่ทํามาจากพืช
( Cordage made of vegetable fibres )
แบงออกเปน 10ประเภทดวยกัน คือ

1. เชือกปาน ( Hemp Rope ) คือเชือกที่ทํามาจากตนเฮมพ สีเหลืองออน มีความเหนียว
แข็งแรง แตทนทานไดนอย ผุขาดไดเร็ว ฉะนั้นจึงนิยมนําเชือกปานไปชุบน้ํามัน เพื่อใหเชือกนั้น
เกิดความคงทน และสามารถที่จะใชงานไดนาน
ซึ่งจะไมทําใหกําลังของเชือกเกิดการออนลง
เชือกปานที่ผานการชุบน้ํามันแลว เราเรียกวา เชือกน้ํามัน
2. เชือกมะนิลา ( Manila ) คือเชือกที่ทํามาจากตนมะนิลาหรืออบาคา มีมากที่เกาะฟลิปปนส
สีน้ําตาลแก ( Deep golden brown ) มีความเหนียว แข็งแรง คงทนตอทุกสภาพอากาศ ทั้งน้ําจืด
น้ําเค็ม เปนที่นิยมใชกันมากในเรือ เชน ใชเปนเชือกผูกเทียบเรือ เชือกลากจูง
3. เชือกกาบมะพราว ( Coir rope Or Grass rope ) คือ เชือกที่ทํามาจากกาบมะพราว
สีน้ําตาล เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเชือกมะนิลา ที่มีขนาดที่เทากัน เชือกมะนิลาจะมีน้ําหนักเบากวา
ครึ่งหนึ่ง มีความเหนียวแข็งแรง ทนทานเปน1 / 5 เทาของเชือกมะนิลา เชือกกาบมะพราว
คุณสมบัติพิเศษของเชือกชนิดนี้ คือ เปนเชือกที่มีน้ําหนักเบา ลอยน้ําไดดี ไมดูดน้ําเหมือนเชือกชนิด
อื่น ๆแตผุขาดเร็วไมทนทานตอทุกสภาพอากาศ
4. เชือกมะเล็น ( Marlene rope ) คือเชือกปานขนาดเล็ก นํามาชุบน้ํามันชนิดหนึ่ง เพื่อให
ใชไดอยางทนทาน ทําเปนเงื่อนตะกุดเบ็ดสําหรับผูกของเล็ก ๆ เชน ใชเปนเชือกผูกหนีบปากขอ
ของรอก หรือผูกหนีบหางเชือก
5. เชือกน้ํามัน ( Tarred rope ) คือ เชือกปานขนาดยอม ๆ ( โตกวาเชือกมะเล็น ) โดยนํามา
ชุบน้ํามัน ชนิดหนึ่ง เพื่อใหใชไดอยางทนทาน
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6. เชือกกันชา ( White rope ) คือ เชือกปานที่มีขนาดที่ต่ํากวา 1 นิ้ว สวนมากจะนํามาใช
เปนเชือกประกอบเสาใบเรือโบต
7. เชือกปอ ( Jute rope ) คือ เชือกที่ทําจากตนปอ หรือตนเฮมพ เมื่อนํามาเปรียบเทียบความ
เหนียว แข็งแรง ทนทานจะเปนครึ่งหนึ่งของเชือกมะนิลา ที่มีขนาดที่เทากัน
8. เชือกสปนยารน( Spun - yarn rope ) คือเชือกที่ทําจากพืช นํามาควั่นเปนเกลียวหยาบ ๆ
โดยมีขนาดเล็ก ตั้งแต 2 – 11 เกลียว เปนเชือกที่ใชประเภทงานเบา ๆ มีความเหนียว แตมีความ
คงทนนอย
9. เชือกดาย ( Cotton rope ) คือเชือกที่ทําจากดายดิบ สีขาวสะอาด ขดมวนงาย ใชนํามา
ทําอวน หรือผูกของ เล็ก ๆ นอย ๆ
10. เชือกสายลอค ( Log line rope ) คือ เชือกที่ทําดวยเชือกปานอยางดี ถักเปนเสนเชือก เพื่อ
ปองกันการคลายเกลียวเมื่อเชือกหมุน เชือกดังกลาวนี้ใชทําเปนเชือกสายลอค หรือสายดิ่งน้ําตื่น
เปนตน
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การตอเชือก
การตอเชือก เปนวิธีการตอเพื่อใหไดมาซึ่งความยาวที่เพิ่มขึ้น หรือตอเพื่อใหไดขนาดที่
สั้นลง เพื่อเหมาะสมแกการนําไปใชงานไดตามวัตถุประสงคของผูปฏิบัติงานนั้น ๆ
การตอเชือกแบงออกเปน 2 ชนิดดวยกัน คือ
1. การตอสั้น
2. การตอยาว
1. การตอสั้น เปนวิธีที่ใชในการตอเชือกทุกชนิด การตอเชือกตามวิธีนี้ รอยตอจะขัดกันแนน
ดี แต เปนปมโตใชสําหรับรอยรอกไมได

วิธีการตอขั้นที่ 1 คลายเกลียวที่หางเชือกทั้งสองหาง ที่จะ
นํามาตอกันนั้นออกใหยาวพอสมควร แลวใหนําเชือกปาน
เล็ก ๆ หรือหนังยางมัดของมัดปลายเกลียว ไวเพื่อไมให
เกลียวแตก แลวนําเกลียวประสานกันเขากันแบบเกลียว
ตอเกลียว โดยใหโคนเกลียวที่คลายออกเขาขัดตัวกันอยางพอดี ( จากรูป )
วิธีการตอขั้นที่ 2 เมื่อทําตามขั้นตอนที่ 1 แลวใหเริ่มแทงเกลียวขางใดขางหนึ่งกอน โดย
เอาปลายเกลียวของหางเชือกขางหนึ่งที่คลายไว แทงสอดลงใตเกลียวเชือกอีกขางหนึ่ง โดยสอดจาก
ดานขวาไปดานซาย ( แทงยอนเกลียว และแทงเกลียวละครั้ง คือแทงครั้งหนึ่งตองแทงใหเหมือนกัน
หมดทุกเกลียว แลวจึงจะแทงครั้งที่ 2 และครั้งตอ ๆไป ) การแทงเชือกนี้ ตองแทงขางละอยางนอย
2 ครั้ง แลวจึงเปลี่ยนไปแทงอีกขางหนึ่ง โดยแทงอยางเดียวกับครั้งแรก เปนการสิ้นสุดวิธีการตอสั้น
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2. การตอยาว เปนวิธีการที่ใชในการตอเชือกเพื่อนําไปใชในการรอยรอก การตอวิธีนี้เมื่อ
เสร็จแลวจะไมมีปม และจะดูเรียบรอยเทากับขนาดเดิมของเชือกเสนนั้น ๆ
วิธีการตอขั้นที่ 1 โดยการนําเอาหางเชือกที่จะตอนั้นมาคลาย
เกียวออกทั้ง 2 หาง หางหนึ่งคลายออกประมาณ 5 เทา ของ
ขนาดเชือก อีกทางหนึ่งใหยาวประมาณครึ่ง หนึ่ง เสร็จแลว
ตามวิธีการตอ
ใหนําเอาหางเชือกทั้งสองเขาประสานกัน
สั้นวิธีที่ 1
วิธีการตอขั้นที่ 2 คลายเกลียวหางเชือกทางสั้นออกหนึ่งเกลียว
ในขณะเดียวกันนั้น
ใหเอาเกลียวเชือกทางดานขวาที่อยู
ตรงกันขามกับเกลียวทางดานที่สั้น นั้นพันแทนที่เขาไปตาม
รองเกลียวทางดานสั้นที่จะคลายออก ทําดังนี้สลับกันเรื่อย ๆ
ไป จนสุดปลายเกลียวขางยาว ใหเหลือไวพอที่จะผูกและแทง
เกลียวได ตอจากนั้นใหแปลงปลายเกลียวออก ที่เหลือเพียง
ครึ่งเดียว ใหเอาปลายเกลียวทั้ง 2 ผูกกันใหกระชับแนน
แลวนําปลายที่เหลืออยูแทงขัดเกลียว อยางแบบตอสั้น ประมาณ 2 ครั้ง สวนที่เหลือก็ใหทําการตัด
ออกเสีย เมื่อทําเกลียวที่ 1 เสร็จแลว ก็ทําเกลียวที่ 2 และเกลียวที่ 3 ตอไป โดยวิธีการที่กลาว
มาแลวทุกประการ เมื่อตอเสร็จทั้ง 2 เกลียว ก็นับวาเสร็จวิธีการตอยาว โดยสามารถนําไปใชงานได
ตามวัตถุประสงคดังกลาว
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การแทงเชือก
การแทงเชือกเปนวิธีทําหวงเชือกไวที่ปลายเชือกหรือทําตลกรอกไมเล็ก ๆ ซึ่งมีหางเชือกผูก
ยึดติด เพื่อใชสําหรับติดรอก เชือกที่ใชแทงเปนเชือกที่มีใชกันอยูโดยทั่วไปนี้เอง คือ เชือกชนิด 3
และ 4 เกลียว วิธีแทงเชือกทั้งสองชนิดนี้คลายคลึงกันมาก มีแตกตางกันก็แตเฉพาะตอนขึ้นตนครั้ง
แรกเทานั้นแลวถาขึ้นตนผิดก็จะทําใหแทงผิดตลอดไปหรือทําตอไปไมไดเลย ตอไปนี้จะกลาวถึง
จํานวนเกลียวของเชือกกอน
รูป 1 เชือก 3 เกลียว เปนเชือกที่มีเกลียวเล็ก ๆ 3 เกลียว ขวั้น
รวมกันเขาเปนเชือกเสนหนึ่งเกลียวบิดขวา
(บิดจากซายไปขวา)
รูป 2 เชือก 4 เกลียว เปนเชือกที่มีเกลียวเล็ก ๆจํานวน 4 เกลียว
1
และ นํามาขวั้นรวมกันเขาเปนเชือกเสนหนึ่งเกลียวบิดขวา
เชือก 4 เกลียวนี้มีไสอยูภายในตรงกลางเสนเชือกดวย
1. วิธีแทงหวง 3 เกลียว ใหคลายเกลียวหางเชือกที่จะแทง
ออกใหยาวพอสมควรแลวทาบปลายที่คลายเกลียวออก
นั้นเขากับตนเชือก เวนระยะที่จะใหเปนหวงโตหรือเล็ก
2
ตามขนาดที่ตองการ ใหเกลียวกลางทบอยูบนเสนเชือก
อีก 2 เกลียวใหอยูทางขวามือเกลียวหนึ่งและทางซายมือ
เกลียวหนึ่ง ใชมือซายจับตรงรอยบรรจบกันไวใหแนน
ใชมือขวาจับปลายเกลียวของเชือกที่คลายไวนั้นแทงสอด
ขันเกลียวตนเชือก โดยแทงสอดเกลียวหนึ่งใตเกลียวตน
1.1
เชือกเกลียวทางเวนเกลียวหนึ่ง ตามลําดับ (ดูรูป 1.1)
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1.2

1.3

2.1

2.2
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แลวนําเอาเกลียวอันซายมือแทงสอดจากขวาไปซายลงซายที่
ถัดไปแตใหคอมทับเกลียวบางที่ได
2. แทงไวแลว (ดูรูป1.2.) ตอไปพลิกใหเชือกไปทางซายมือ
จนเกลียวที่ยังไมไดแทงนั้น (เกลียวขวามือ) แทงสอดลง
ไปใตเกลียวตนเชือกที่ยังเหลืออยู โดยสอดจากขวาไป
ซายเชนเดียวกัน
เมื่อไดทําตามลําดับดังนี้
แลวก็เปนการเสร็จการขึ้นตน
ขั้นตอไป ก็เริ่มแทงขัดเกลียวเวนเกลียวอยางเดียวกันกับวิธี
ตอสั้น แตกอนที่จะแทงสุดปลายเกลียวนั้น ใหแบงแทง
เกลียวละครึ่ง และตอไปลดลงทุก ๆ ครั้งที่แทง ทั้งนี้เพื่อให
รอยตอเรียวเล็กลงทุกทีจนสุดเกลียว ก็ใหไดขนาดเทาเสน
เชือกของเดิมนั้น
2) วิธีแทงหวง 4 เกลียว ในขั้นตนทําอยางเดียวกันกับวิธี
แทงเชือก 2 เกลียวทุกประการ เวนแตเมื่อทบหางเชือกที่คลาย
เกลียวออกแลวใหแบงปลายเกลียวไวทางขวามือ 2 เกลียว
เอาไวทางซายมือ 2 เกลียว เอาเกลียวทางซายมือดานในและ
ดานนอกสอดขัดเขาใตเกลียวเสนเชือกตามลําดับอยางวิธีแทง
เชือก 3 เกลียวคือ เกลียวทางซายดานในแทงอยางเกลียวกลาง
(ตามรูป 1.1 ) และเกลียวทางซายดานนอกแทงอยางเกลียว
ทางซาย (ตามรูป 1.2) เสร็จแลวพลิกเชือกไปทางซายมือแลว
เอาเกลียวทางขวางดานใน (เกลียวที่ถึงกอน) แทงสอดใต
เกลียวตนเชือก (ที่ถัดมาจากที่ไดแทงแลว) จากขวาไปซาย
(อยาแทงเกลียวขวา)( ตามรูป 1.3) เมื่อแทงแลวก็พลิกเชือก
ตอไปอีก คงมีเกลียวตนเชือกและหางเชือกเหลืออยูอยางละ 1
เกลียว ก็ใหแทงสอดอยางเดียวกันกับแทงเกลียวขวาดังที่
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2.3

2.4

3.1

3.2

กลาวมาแลว เมื่อแทงหมดทั้ง 4 เกลียวแลวก็เปนอันเสร็จการ
ขึ้นตนการแทงเชือก 4 เกลียว ตอไปก็ใหแทงเกลียวเวนเกลียว
และแลวแบงหางเชือกแทงอยางเดียวกับวิธีแทงเชือก 3 เกลียว
จนเสร็จและพอตามความตองการ
การถักเชือก
การถั กเชื อกให มีรูปรางตามตอ งการเพื่ อ นํ าไปใช ตาม
วัตถุประสงคของงาน การถักเชือกมีหลายวิธีดวยกัน แตที่
นํามากลาวในที่นี้ไดเลือกเอาแตวิธีที่ใชกันและมีประโยชน
มากเทานั้น วิธีถักนั้นถาไดอาศัยดูรูปประกอบกับคําอธิบาย
แลวจะสะดวกตอการหัดถักมาก
1. ถักปุมมะยม
ใชปลายหางเชือกทั้งสองของเชือก 2 เสน (หรือเชือกเสน
เดียวก็ได เชนเชือกสายมีด)
วิธีถักขั้นที่ 1 เอาเชือกเสนที่ 1 มาขดเขาใหเปนวงโคง ใหหาง
เชือกทั้งสองไขวกัน( ดังรูป 2.1)
วิธีถักขั้นที่ 2 เอาหางเชือกขางหนึ่งของเชือกเสนที่ 2 สอดให
เปนวงโคงของเชือกเสนที่ 1 ที่ 1 และ 2 ( ดูรูป 2.2 ) แลววาง
พาดบนปลายเชือกเสนที่ 1 ที่ 3 และสอดใตหางเชือกเสนที่ 3
ที่จะตอไปสอดขัดใตเชือกเสนที่ 2 แลววางพางบนตนเชือก
เสนที่ 1 อีกขางหนึ่งที่ 2 โดยเอาปลายเสนเชือกหมายอักษร 3
โคงกลับไปพาดขวางบนปลายหางเชือกเสนที่ 1 ทางหาง
หมายอักษร 2 แลวลอดใตเชือกทุกเสนไปสอดขึ้นตรงรูกลาง
3 กอน แลวใหเอาปลายเชือกเสนที่ 1 วางพาดทับปลายเชือก
เสนที่ 2 แลวลอดใตเชือกทุกเสนไปสอดขึ้นตรงรูกลาง 3
เสร็จแลวดึงปลายเชือกทั้งสองที่สอดขึ้นตรงรูกลาง 3 แลวใช
มืออีกขางหนึ่งคอยตบแตงใหปมคลายลูกมะยม ( ดังรูป 2.4 )
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2. ถักปุมบันได ปุมบันไดนี้เปนปุมปลายหาง
เชือกสําหรับไวขัดรูกับเชือกรูดออกจากที่รอยเชือกนั้น ตาม
เรือใหญใชทําปุมเชือกราวบันไดกันเปนสวนมาก
จึงได
ชื่อวา “ปุมบันได” แทจริงจะทําปุมอะไรก็ได
3.3
วิธีถักขั้นที่ 1 คลายเกลียวหางเชือกที่จะถัก
ทําเปนปุมบันไดออกพอสมควร ( ดังรูป 3.1.) แลวใชเชือกเล็ก
ๆ มัดปลายเกลียวไวเพื่อกันแตก
3.4
วิธีถักขั้นที่ 2 จับหางเชือกดวยมือซาย ใชมือ
ขวาจับเกลียว ก. ตามทางที่หมายไวดวยเสนไขปลาและลูกศร
(รูป 3.1.) สอดขัดใตเกลียว 2 และขึ้นทางบนของเกลียว 3
ดังนั้นจึงทําใหเกิดหวง 5 ขึ้น ( ดังรูป3.2 .) ที่ตรงตนเกลียว 1
3.5

วิธีถักขั้นที่ 3 เอาเกลียว 2 ขัดไวอยางเดียวกับ
เกลียว 1 คือ อยูบนเกลียว 1.4 และโอบใตเกลียว 3. (รูป 3.3.)
ตอไปเอาเกลียว 3 โอบใตเกลียว 2 และตนเกลียว 1 ไปขึ้นที่
ชอง 5 ( รูป 3.3 ) เมื่อเสร็จขั้นนี้แลวเกลียวทั้งสองก็จะขัดไขว
กันดังในรูป ( 3.4 )
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วิธีถักขั้นที่ 4 ดันปลายเกลียวทุก ๆ เกลียวใหกระชับ
แนนเขาไป (ดังในรูป 3.2 )
วิธีถักขั้นที่ 5 เมื่อทําตามขั้นที่ 4 เสร็จแลว ใหเอาปลาย
เกลียวทั้ง 3 ขัดไขวกันอยางขัดกลีบดอกจําป ( ดูรูป 3.5 ) คือ
เอาเกลียว 2 ตลบพาดบนเกลียว 1 ตอไป เอาเกลียว 1 ตลบ
พาดบนเกลียว 2 แลวสอดลงชองระหวางตนเกลียว 1 และ 2
(ดังรูป3.5 ) แลวดึงปลายเกลียวทุกเกลียวใหหวงกระชับแนน
เขาหาตนเกลียว
วิธีถักขั้นที่ 6 เอาปลายเกลียวทั้งสามทีละเกลียวแทง
สอดคู ไ ปตามเกลี ย วที่ ถัก ไว แ ล ว ในขั้ น ที่ 4 และขั้ น ที่ 5 จน
ครบรอบแลวแทงสอดปลายที่เหลือนั้นลงขางลางทะลุลอด
ออกตรงโคนปุมที่ตนเชือกทุก ๆ เกลียว เสร็จแลวจัดเขาที่ให
เรียบรอยและดึงใหแนนตัดสวนที่เหลือออกก็จะไดปุมบันได
ที่ตองการ
3. ถักปุมหูถัง ปุมหูถัง ใชสําหรับทําปุมปูถังน้ํา
ดับเพลิงหรือถังตัวน้ําที่ใชตามเรือหรือจะใชทําปุมถักรูปใด ๆ
ก็ได เปนปุมที่มีขนาดเล็กกวาปุมบันได เมื่อถักเสร็จแลวไม
เรียบรอย เพราะตองมัดปลายเกลียวที่เหลือไวดวย
- วิธีถัก ใหคลายเกลียวหางเชือกออกพอสมควรและ
ทําอยางเดียวกับการถักปุมบันไดตอนขึ้นตน เสร็จแลวเอา
ปลายเกลียว 1 โอบใตปลายเกลียว 2 และ 3 ตอไป เอาปลาย
เกลียว 2 โอบใต 3 และ 1 ไปสอดขึ้นตรงชอง 4 ตอไปเอา
ปลายเกลียว 3 โอบบนเกลียว 2 และโอบใต ปลายเกลียว 1
และ2 ไปสอดขึ้นทางชอง 5 ( ดูรูป 4.1) ตอไปดึงปลายเกลียว
ทุกเกลียวใหกระชับแนนดีแลวเอาเชือกมัดปลายเกลียวทั้งสาม
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ใหแนนและมัดใหชิดปุมพอดี แลวตัดปลายเกลียวที่เหลือทิ้งก็
จะไดปุมหูถังที่ตองการ
4.3

5.1

5.2

5.3

การถักปุมหูถังนี้ ยังมีวิธีถักอีกวิธีหนึ่ง ภาษาอังกฤษ
เรียกวา A double mathew walker’s สวนวิธีแรกนั้นเรียกวา
A single mathew walker’s การถักวิธีนี้ 2 นั้นมีวิธีถักดังนี้
เมื่อคลายเกลียวออกพอสมควรแลว เอาปลายเกลียว 1 โอบใต
เกลียว 2 และ 3 และสอดปลายเกลียวขึ้นในหวงตนเกลียวของ
ตัวเอง สวนเกลียว 2 และ 3 ก็คงทําเชนเดียวกันกับเกลียว 1
( ดังรูป 4.2 ) เมื่อทําเสร็จทั้งสามเกลียวแลวดึงปลายทั้งสาม
ใหกระชับแนนดีและจัดรูปปุมใหเรียบรอย รวบปลายเกลียว
ทั้งสามมัดดวยเชือกใหแนนและใหชิดปุมพอดีแลวตัดสวนที่
เหลือทิ้งก็จะไดปุมหูถังที่ตองการ ( ดังรูป 4.3 )
4. ถักวงแหวน
- วิธีถัก ตัดเอาเกลียวเชือกมาเกลียวหนึ่ง ไดยาวประมาณ 3
เทาครึ่งของความยาวของพิรอดที่ตองการ แลวเอาเกลียวที่ตัด
มาขดเปนวงใหเกลียวขัดกันตามอาการบิดของเกลียว วงนั้น
จัดใหเล็กโตไดตามตองการ ( รูป 5.1 ) ขั้นตอไปใหพันปลาย
เกลียวทั้งสองเกลียวใหกินเกลียวกันกับเกลียวที่ขดเปนวงไว
( รูป 5.2 ) จนเต็มเปนรูปเสนเชือก เสร็จแลวแทงปลายทั้งสอง
ของเกลียวเขากับเสนเชือก เสร็จแลวแทงปลายทั้งสองของ
เกลียวเขากั บเสนเชื อกตามวิธี ตอยาว ก็ จ ะได วงแหวนหรื อ
พิรอดที่ตองการ
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สลิง ( Sling ) ตามความหมายของโรงงานเชือกรอก หมายถึง เชือกทีท่ ําไวสําหรับยกของ
โดยมีลักษณะเปนหวง ขางใดขางหนึง่ หรือ เปนเสนที่มปี ลายหวงทัง้ สองดาน โดยมีชื่อเรียก
ตามวัสดุที่ทาํ เชน ทํามาจากใยสังเคราะห เรียกวา สลิงออน ( Soft Sling ) ทํามาจากเชือก เรียกวา
สลิงเชือก ทํามาจาก ลวดสลิง เรียกวา สลิงลวด โดยลวดสลิง แบงออกเปน 2 ชนิด ดวยกัน คือ
1. ลวดสลิง ที่มีไสเปนเชือกชุบน้ํามัน หรือ ใยสังเคราะห เราเรียกวา เชือกลวดออน
2. ลวดสลิง ที่มีไสเปนเสนลวด เราเรียกวา เชือกลวดแข็ง

การถักแทงสลิงเชือก

การถักแทงสลิงเชือก คือ การนําเชือกมาถักแทงหวง
ขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง เพื่อประโยชนในการยกของ ตามปกติ
แลวเชือก ที่ใชในการทํานี้ เปนเชือกมะนิลา หรือใยสังเคราะหมีทั้ง
ชนิด 3 เกลียว และ ชนิด 4 เกลียว ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะ 3 เกลียว
เทานั้น
อุปกรณที่ใชในการถักแทงสลิงเชือก มีดังตอไปนี้ คือ
1. ชะโดไม หรือชะโดเหล็ก โดยสวนใหญจะใชชะโดไม
2. มีดใชสําหรับตัดเชือก และปานเย็บ
3. ปานเย็บ ใชสําหรับผูกหางเชือก กันไมใหหางเชือกแตก
4. เชือกที่ใชสําหรับถักแทงเปนหวงสลิงตามขนาดที่เราตองการ
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วิธีการทํา
วัดและตัดเชือกมาตามที่เราตองการ แลวนํามาวางตรงหนาโดยใหนําหางเชือกไป
ทางซายมือ 1 หาง และทางขวามืออีก 1 หาง สวนทางซายมือเปนหางที่จะตองนํามาแทง โดยวัดจาก
หางเชือกมาหาขวามือเปนจุดที่ 1 และวัดจากจุดที่ 1 มาอีกโดยพอที่จะทําเปนสลิงเชือกได เปนจุดที่
2 แลวนําเอาจุดที่ 1 ซายมือทบมาหาจุดที่ 2 ซายมือใหตรงกัน และผูกมัดใหแนน แลวคลายปลายหาง
เชือกซายมือแลวทาบมาหาทางขวามือออกทั้งสามเกลียวถึงจุดที่ 1 แลวทําการผูกมัดปลายเกลียว
เชือกกันไมใหแตกกอนถักแทงทั้งสามเกลียว เสร็จแลวแบงเอาปลายเกลียวลงทาบเสนเชือกที่จะแทง
เกลียวที่ 1 โดยอยูดานตัวเรา เกลียวที่ 2 ทาบไปทางเสนเชือก
เกลียวที่ 3 อยูดานนอกเสนเชือก
ถาเชือกเสนใหญตองใชชะโดไมสําหรับถักแทง ถาหากเชือกเสนเล็กอาจใชมือบิดเกลียวเชือก ที่เรา
จะถักแทงเพราะงายและสะดวก การแทงตองเอาเชือกเกลียวที่ 2 แทงกอนชะโด หรือมือบิดใกลกับ
จุดที่ 2 โคนเกลียวที่ 2 ของเสนยืนใหเผยออกใหกวาง แลวหยิบปลายเกลียวเชือกที่ 2 สอดออกตาม
ชองเกลียวที่เผยอไว แลวดึงใหแนน ตอมาแทงเกลียวดานตัวเรา คือเกลียวที่ 1 เอาชะโดไม หรือ
มือบิดเกลียวเสนยืนดานตัวเราใหเผยออกกวาง แลวหยิบปลายเกลียวเชือกเสน 1 สอดออกระหวาง
โคนเกลียวที่ 2 แลวดึงใหแนน ตอมาเผยอเกลียวที่ 3 ดานนอกของโคนเกลียวที่ 2 แลวหยิบปลาย
เกลียวที่ 3 สอดออกขางเกลียวที่ 1 เปนอันครบ 1 รอบ การแทงเชือกเปนเงื่อนลายขัดกัน ตอมาเราจะ
แทงเกลียวไหนก็ได 3 เกลียวนี้ ขางหนึ่งรอดใตเกลียว 2 ทุกครั้งไปใหครบ 5 รอบ แลวทุบแตงให
เรียบรอยกอนที่จะตัดหางแทงออก โดยเหลือไวประมาณ 1 นิ้ว เปนอันวาเสร็จวิธีการถักแทง
หวงสลิงเชือก
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ประเภทที่ 2. เชือกที่ทํามาจากโลหะ ( Steel wire rope )

เชือกที่ทํามาจากโลหะ เรียกวา ลวดสลิง มี 2 ชนิด ตามที่กลาวมาแลวนั้น ลวดสลิงนี้มี
ประโยชนอยางมากในวงการอุตสาหกรรมการกอสราง ขนสง หรือแมชีวิตประจําวัน เปนพัฒนาการ
เพื่อใหมีวัสดุซึ่งสามารถใชงานแทนเชือก แตรับแรงดึงไดสงู และอายุใชงานยาวนานกวา
ลวดสลิง ก็คือ เชือกลวดซึ่งมีเสนใยทําดวยโลหะนั่นเอง ลวดสลิงประกอบดวยเกลียวลวด
หรือเรียกวา “เสนเกลียว” หลาย ๆ เสน แลวแตชนิดและขนาดของสลิง สวนสลิงแบบที่ใชงาน
ทั่วไปจะประกอบดวยเสนเกลียว 6 หรือ 8 เสน และมีไสกลางทําดวยใยสังเคราะห หรือ เชือกชุบ
น้ํามัน ลักษณะการบิดขดเกลียวมีทั้งแบบเกลียวซายและเกลียวขวา นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกัน
ของระยะเกลียวดวย ลวดสลิงที่มีระยะเกลียวยิ่งสั้นจะยิง่ สามารถตัดโคงไดมาก
สลิงลวดในเสนเกลียวหนึ่ง ๆ ตามมาตรฐานจะประกอบดวยเสนลวด 4, 7, 12, 19 หรือ 37
เสน เสนลวดเล็ก ๆ ซึ่งประกอบเปนเสนเกลียวเหลานี้ โดยทั่วไปจะเรียงตัวปดไปในทิศทางตรง
ขามกับการบิดของเสนเกลียวในลวดสลิง แตก็มีลวดบางชนิด ซึ่งการเรียงตัวของเสนลวดเล็ก ๆ บิด
ไปทิศทางเดียวกับการบิดของเสนเกลียว การเรียงตัวแบบนี้เราเรียกวาแบบแลง - เลย (Lang - Lay)
ลวดสลิงที่ออกแบบพิเศษใหสามารถโคงงอไดมาก ในเสนเกลียวหนึ่งยังประกอบดวยเสนเกลียว
ยอย ๆ หลายเสน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเอาลวดสลิงเล็ก ๆ มาบิดขดเปนจํานวนมากเสนขึ้น
ทําใหเกิดเปนเสนสลิงใหญนั่นเอง ตัวอยางของลวดสลิงแบบนี้ ไดแก ลวดสลิงที่ใชในเรือ เพื่อ
บังคับหางเสือ ลวดสลิงสําหรับเครื่องมือควบคุมในอุตสาหกรรม เปนตน
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ลักษณะการขดเกลียวแบบตาง ๆ
ก. ลวดเกลียวซายแบบธรรมดา (Left Reqular Lay)
ข. ลวดเกลียวซายแบบแลง-เลย (Left Langs Lay)
ค. ลวดเกลียวขวาแบบธรรมดา (Right Reqular Lay)
ง. ลวดเกลียวขวาแบบแลง-เลย (Right Lang’s Lay)
เสนใยสังเคราะหที่ไสกลางของลวดสลิงนั้นชวยเพิ่ม
ความแข็งแรงใหแกเสนลวดสลิงเพียงเล็กนอยเทานั้น แต
หนาที่หลักของมันคือ ชวยรักษารูปรางของลวดสลิง และ
ชวยหลอลื่น (เสนใยสังเคราะหถูกอาบดวยสารหลอลื่น)
เสน
ลวดรอบ ๆ ทําใหอายุใชงานของลวดยาวขึ้น เพราะเกิดการ
ขัดสีระหวางเสนลวดนอยลง มีลวดสลิงบางชนิดไสกลางทํา
ดวยเสนลวดทําใหมีความแข็งแรงมากกวาลวดสลิงที่มีไสทําดวยใยสังเคราะหประมาณ 7-10% แต
ลวดแบบนี้ใชงานไดจํากัดกวา คือ เหมาะสําหรับงานซึ่งลวดอยูนิ่ง ไมเกิดการขัดสีของเสนลวดใน
ลวดสลิง ลวดสลิงซึ่งมีไสเปนลวดนี้เราเรียกวาแบบ IWRC (Independent Wire Rope Core)
ขนาดของลวดสลิง
ขนาดของลวดสลิง หมายถึง เสนผาศูนยกลางของ
วงกลมซึ่งสรวมเสนลวดไดพอดี
วิธีการวัดขนาดของ
ลวดสลิงที่ถูกตอง สําหรับการบงจํานวนเสนเกลียว และ
จํานวนเสนลวดในเกลียวหนึ่ง ๆ ก็มีกําหนดเปนมาตรฐาน คือ
ตัวเลขตัวแรก
หมายถึง
จํานวนเสนเกลียว
ตัวเลขตัวกลาง (ถามี) หมายถึง
จํานวนเสนเกลียวยอย
ในเสนเกลียวใหญ
จํานวนลวดในเสน
ตัวเลขตัวหลัง
หมายถึง
เกลียวหนึ่ง ๆ
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กําลังของลวดสลิง

กําลังของลวดสลิง หมายถึง แรงดึงซึง่ กระทําตอเสนลวดแลว
ทําใหเสนลวดขาดพอดี โดยเฉพาะแลวคากําลังของเสนลวดจะตก
ประมาณ 82.5 % ของคาผลคูณ ระหวางจํานวนเสนลวดเล็ก ๆ ทีป่ ระกอบเปนลวดสลิงกับกําลังของ
เสนลวดแตละเสนเหลานี้
สําหรับคาแรงดึงใชงานของลวดสลิง โดยทั่วไปจะตองไมเกินหนึ่งในสีข่ องกําลังประลัย
(breaking strength) ของลวดสลิง นั่นคือ ตองมีคาตัวคูณปลอดภัย หรือ safety factor ไมต่ํากวา 4 เทา
คาตัวคูณปลอดภัยนี้จะตองเพิ่มขึ้นถาสภาพใชงานมีความรุนแรงสูงและลวงสลิงใชงานมานาน
ลูกรอกและตารอก
ขนาดของลูกรอก หรือตารอกก็มีความสําคัญยิ่งตอกําลังของลวดสลิง ทั้งนี้เพราะยิง่ ทําให
ลวดสลิงมีความโคงงอมากเทาไร ก็ยิ่งทําใหเกิดความเคน (stress) ภายในเสนลวด ซึ่งจะทําให
ความสามารถในการรับน้ําหนักนอยลงไป ขนาดของรอกซึ่งจะใชกับลวดสลิง โดยทั่วไปจะตองมี
ขนาดดังตอไปนี้
เสนผาศูนยกลางของลูกรอก หรือตารอก (จํานวนเทาของขนาดลวดสลิง)
ชนิดลวด
คาที่ใชโดยทั่วไป
คาต่ําสุด
6x7
72
42
6 x 19
45
30
6 x 37
27
18
8 x 19
31
21
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สภาพรองของลูกรอก หรือตารอก มีสวนสําคัญตออายุใชงานของลวดสลิงอยางมากเชนกัน
ถาลวดสลิงใชงานในรอกซึ่งมีรองคับเกินไป ตัวลวดสลิงจะสึกหรออยางรวดเร็ว นอกจากนี้รองที่
ผิวไมดีหรือคับเกินไป จะทําใหการเคลื่อนไหวของเสนลวดภายในลวดสลิงถูกจํากัด เสนลวด
ไมสามารถจัดตัว เพื่อใหมีการเฉลี่ยแรงดีที่สุด กําลังของเสนลวดจะลดลง ขนาดของรองสําหรับ
ลวดสลิงแตละขนาดควรจะมีชองวางเหลือดังตารางตอไปนี้
3 3
13 1
ขนาดของลวดสลิง (นิ้ว) 1 - 5
-1
1 3 - 1 5 1 9 - 2 1 ใหญกวา 2 1
4

ชองวาง (clearance) นิ้ว

16

1
64

8

4

1
32

16

8

3
64

16

16

1
16

16

4

3
32

4

1
8

การใชงานนอกจากจะตองคํานึงถึงกําลังของเสนลวดสลิงแลว ยังตองคํานึงถึงกําลัง
ของลอหรือรอกดวย
การคํานวณเราจะหาในรูปของแรงกดตอตารางนิ้วที่ลวดกระทําตอลูกรอก
หรือตารอก โดยคํานวณ จากสูตร

แรงกดตอตารางนิ้ว

แรงดึงในเสนลวดสลิง (ปอนด)

=

รัศมีในสุดของรองรอก (นิ้ว) x ขนาดของลวดสลิง (นิ้ว)

คาที่ไดจะตองไมเกินคาตอไปนี้
เหล็กหลอ 450 ปอนดตอตารางนิ้ว
เหล็กเหนียว 850 ปอนดตอตารางนิ้ว

18

วิชาเครื่องทุนแรง

วัสดุในการทําลวดสลิง

ชนิดหรือเกรดของลวดสลิง
ขึ้นกับคาแรงดึงประลัย (tensile strength)
ของลวดนั้น ๆ ซึ่งเรียงตามลําดับ จากชนิด
ที่มีคาแรงดึงประลัยต่ํา ไปจนถึงชนิดที่มีคาแรงดึงสูง
คือ ไมดพลาวสดีล (mild plow steel) พลาวสตีล (plow steel) และอิมพรูฟดพลาวสตีล
(improved plow steel) คาแรงดึงประลัยของลวดสลิงที่ทําดวยวัสดุเกรดตาง ๆ ไดแสดงไวในตาราง
คากําลังของลวดสลิงแตละชนิด
นอกจากลวดสลิงที่ทําจากเหล็กคารบอน ที่กลาวแลวขางตนยังมีลวดสลิงชนิดทนตอการ
กัดกรอนหรือเปนสนิม ไดแก ลวดสลิงที่ทําจากเหล็กกลาไรสนิม และลวดสลิงที่ทําจากลวด
ชุบสังกะสี
ลวดสลิงแบบตาง ๆ
1. สลิงลวดยกของแบบมาตรฐาน เปนแบบ 6 x 19 คือ
ประกอบดวย 6 เสนเกลียว และแตละเสนเกลียว ประกอบดวยลวด
เสนเล็ก ๆ จํานวน 19 เสน ไสกลางเปนเสนใยสังเคราะห หรือ
เชือกชุบน้ํามัน เชือกลวดชนิดนี้ จัดเปนชนิด เชือกลวดออน
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2. ลวดสลิงยกของแบบโคงงอไดมาก เปนแบบ 6 x 37 ( ข )
และ 8 x 19 ( ค ) เสนลวดที่ประกอบเปนลวดสลิงแบบนี้ จะเสนเล็ก
และละเอียดกวาแบบมาตรฐาน ดังนั้นลวดสลิงแบบนี้จะทนตอการ
สึกหรอ เสียดทาน ไดนอยกวา แตขอดีของลวดชนิดนี้ คือ มีความ
คลองตัวในการใชงานมากกวา ลวดสลิงแบบนี้มักใชสําหรับรถเครน
เครื่องขุดลวดและสภาพใชงานซึ่งมีวงลอหรือรอกเล็กกวาปกติ
3. ลวดสลิงแบบเกลียวหยาบ หรือแบบ 6 x 7 ( ง ) ลวดสลิงแบบนี้จะมีความแกรง คือ
โคงงอไดยากกวาแบบมาตรฐาน 6 x 19 ( ก ) เนื่องจากสลิงแบบนี้มีจํานวนของเสนลวดนอย ดังนั้น
การใชงานจะตองมีคา safety factor มากกวา ทั้งนี้เพราะถามีเสนลวดภายในเกิดขาด 1 หรือ 2 เสน
จะลดกําลังของลวดสลิงลงเปนสัดสวน มากกวาแบบที่มีเสนลวดมาก เนื่องจากเสนลวดที่ประกอบ
เปนสลิงมีขนาดใหญกวาแบบอื่น สลิงแบบนี้จะทนตอการเสียดสีไดมากกวา จึงเหมาะสําหรับใชใน
ระบบสงกําลัง แตทั้งนี้จะตองมีวงลูกรอก หรือตารอกดวย นอกจากนี้ยังเหมาะสําหรับงาน
ลากจูง และงานในเหมือง
4. ลวดสลิงแบบเสนเกลียวบีบเขา ลวดสลิงแบบนี้เสนเกลียวแตละเสนประกอบดวยลวด จัด
ตัวไมเปนวงกลมแบบลวดสลิงแบบอื่น มีลักษณะคลายกับเอาลวดสลิงแบบธรรมดามาบีบเขาให
เสนเกลียวแบนลงเพื่อใหมีผิวสัมผัสเพิ่มขึ้น (ประมาณ 50%) ทําใหการสึกหรอจากการเสียดสีนอย
กวาแบบธรรมดา ลวดสลิงแบบนี้มักเปนแบบแลงเลย (Lang-Lay) คือ การบิดตัวของเสนลวดในเสน
เกลียวไปทิศเดียวกับเสนเกลียว ขอดีของลวดสลิงแบบนี้นอกจากจะลดการสึกหรือจากการเสียดสี
ของเสนลวด และตัวลอแลว ยังมีขอดี คือ เกิดการหงิกงออยากกวา แตมีขอเสีย คื อ โค ง งอได
นอยกวา และมี fatigue strength* ต่ํากวาแบบซึ่งมีเสนเกลียวกลม
fatigue strength* หมายถึง กําลังของเสนลวด เมื่อเสนลวดรับแรงซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เชน กระตุก เปนจังหวะ ๆ
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B

D

G

ลวดแบบนี้มีทั้งหมด 3 แบบ คือ
1. แบบ B ใชในงานยกของ
2. แบบ D ใชในงานลาก ดึง
3. แบบ G ใชในงานยกของ
5. ลวดสลิงแบบไมหมุน ลวดสลิงแบบมีลักษณะเปนลวดสลิงสองชั้น ชั้นในประกอบดวย
ลวดสลิงแบบแลงเลย 6 x 7 และมีไสเปนใยสังเคราะห รอบนอกประกอบดวยเสนเกลียว 12 เสน
(แตละเสนประกอบดวยเสนลวด 7 เสน) บิดตัวในทิศทางตรงขามกับเสนเกลียวในวงใน ดูรูปที่ 6
การที่เสนเกลียวบิดตัวในทิศสวนกันทําใหเวลายกของของจะไมหมุนดังเชนเวลายกดวยลวดสลิง
แบบอื่น
6. ลวดสลิงแบบมีปลอก มีอยูดวยกัน 3 แบบ คือ
6 x 19 6 x 37 และ 6 x 6 ( จากรูป ลวดสลิงแบบมีปลอก )เสน
เกลียวแตละเสนหุมดวยเหล็กเสนแบน ทําใหเพิ่มความตานทานตอ
การสึกหรออยางมาก เมื่อเหล็กเสนแบนเหลานี้สึกไมหมด ตัวลวด
สลิง
ก็ยังคงมีกําลังเทากับลวดสลิงแบบธรรมดาขนาดเดียวกัน
ลวดสลิงแบบนี้ออกแบบเพื่อใชกับสภาพการใชงานที่ทารุณมาก ๆ มี
การสึกหรอของผิวสูง เชน ในเรือขุด
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ลวดสลิงเกลียวเสนเดียว

ลวดสลิงชุบสังกะสีใชในงาน
เรือ

ลวดสลิงชุบสังกะสี
สําหรับสายพานแขวน
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7. ลวดสลิง ชุบสัง กะสีแบบเกลียวเสนเดียว เสนเกลีย ว
ประกอบดวยลวดเสนเดี่ยว มีทั้งหมด 7 เสนเกลียว อาจเรียกวาเปน
แบบ 7 x 1 ( จากรูป สลิงเกลียวเสนเดียว ) ลวดสลิงแบบนี้ใชกันมาก
สําหรับยึดเสาสูง ๆ ปลองไฟของเตา ลวดสลิงขึ้นสําหรับกระเชาสง
ของ เปนตน โลหะที่ใชทําลวดสลิงแบบนี้ดดยทั่วไปเปนเหล็กชุบ
สังกะสีเพื่อปองกันสนิม
8. ลวดสลิงชุบสังกะสีสําหรับงานเรือ ตัวอยาง เชน ลวดสลิง
สําหรับเสากระโดงเรือ ลวดสลิงสําหรับผูกเรือ สมอเรือ เปนตน มี
ทั้งหมด 3 แบบ
9. ลวดสลิงชุบสังกะสีสําหรับสะพานแขวน รูป ก เปนแบบ
7 x 7 ไสกลางทําดวยลวดชุบสังกะสีเชนเดียวกับลวดเสนเกลียว
สํ า หรั บ แบบ ข เส น เกลี ย วประกอบด ว ยลวด 19 เส น แต ไ ส ก ลาง
ประกอบดวยลวด 28 เสน สวนรูป ค เปนลวดสลิงซึ่งประกอบดวย
ลวด 37 เสน วางตัวเปนชั้นและบิดไปทิศเดียวกันหมด
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การตอ หรือการยึดเชือกลวดสลิง
การตอลวดสลิงหรือยึดลวดสลิงนั้นวิธีที่ใชกันมาก ไดแก
1. การถัก (Splices) แบงเปน 2 อยาง คือ
ก. ถักตอปลายกับปลาย ลวดสลิงที่จะตอกันตองเปนแบบเสน
เกลียวบิดทิศทางเดียวกัน
ข. งอลวดสลิงแลววกมาถักกับเสนเดิม เพื่อล็อคเปนหวง
โดยมากจะใชทิมเบิลเพื่อฟอรมเปนหวง ดังรูปทางดานซาย การถักที่
ถูกตอง ขอตอจะไมหลุดออกเมื่อถูกดึงอยางไรก็ตาม การรับแรงของ
ขอตอจะต่ํากวากําลังของลวดสลิง โดยปกติแลวขอตอแบบถักจะรับ
แรงไดประมาณ 90% สําหรับลวดสลิง 1 จะรับแรงไดประมาณ 60%
2

สําหรับลวดสลิง 2 1
2

นิ้ว

2. ใชช็อคเก็ต (socket)
วิ ธี นี้ ถ า ทํ า อย า งถู ก วิ ธี แ ละประณี ตแล ว จะรั บ แรงดึ ง ได ถึ ง
100% ของกําลังของลวดสลิง แตมีขอเสีย คือ การตรวจสอบคุณภาพ
ของงานทําไดยาก ทําใหการประมาณขนาดรับแรงของขอตอนี้ลําบาก
นอกจากนี้ขอตอแบบนี้ยังเปนวิธีทํายากที่สุด อยางไรก็ตามงานที่เปน
การติดตั้งถาวร เรามักใชขอตอแบบนี้
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3. ขอตอแบบบีบ
(Compressed or Swaged Fitting)
วิธีนี้ปจจุบันใชกันอยางกวางขวาง
เพราะประสิทธิภาพสูง เทาเทียมแบบช็อคเก็ต
แตกะทัดรัดกวา น้ําหนักเบากวา
4. ใชเหล็กยึดรูปตัวยู
มักใชสําหรับการติดตั้งชั่วคราว
ประสิทธิภาพของขอตอมีเพียง 75-80% มาตรฐาน

หลักการใชสลิงเชือกลวด
1.
2.
3.
4.
5.

ใชสลิงเชือกลวดใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน
พิจารณากําลังงานของสลิงเชือกลวดใหสัมพันธกบั งาน
ใชสเกลตอสลิงเชือกลวดกับงานใหสมดุลยกัน
ประกอบสลิงเชือกลวดใหอยูจุดศูนยถวงของงาน
ปรับสลิงเชือกลวดใหอยูในจุดสมดุลยของน้ําหนักที่จะยก ในกรณีที่ใชเชือกลวดมากกวา
จํานวน 1 เสนขึ้นไป
6. พยายามหลีกเลี่ยงอยาใหสลิงเชือกลวดเกิดการบาดกับชิ้นงาน
7. ในกรณีที่ตองโอบชิ้นงาน ใหระวังสลิงเชือกลวด อาจรัดทําใหชิ้นงานเกิดการชํารุดได
8. กอนที่จะนําสลิงเชือกลวดมาใชงาน ใหตรวจหวง และเสนลวด ถาเห็นชํารุด
หามนํามาใชงานอยางเด็ดขาด
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การตอยาว และ ถักแทงเชือกลวด
เชือกลวดมี 2 ชนิด ดวยกัน คือ
1. มีไสเปนเชือก หรือ ใยสังเคราะห เรียกวา เชือกลวดออน
2. มีไสเปนลวด เรียกวา เชือกลวดแข็ง
การตอยาวเชือกลวด
ตามปกติเชือกลวดออนและเชือกลวดแข็งจะมีทงั้ ชนิดเกลียวซายและชนิดเกลียวขวา การ
ตอยาวเชือกลวดออนตองเปนเชือกลวดออนชนิดมีเกลียวอยางเดียวกัน เปนตนวาเชือกลวดออนที่เรา
ตองการใชงานนั้นเปนชนิดเกลียวขวา ตองนําเชือกลวดออนชนิดเกลียวขวาเทานั้นจึงจะสามารถ
นํามาตอเขาดวยกันได ถาเปนเชือกลวดออนชนิดเกลียวซายก็ตองนําชนิดเกลียวซายมาตอเขาดวยกัน
การตอยาวเชือกลวดออน เปนการตอเชือกลวดสองหางหรือสองเสนเขาดวยกัน
เพื่อเปนหวงหรือเพื่อใหมีขนาดความยาวเพิ่มขึ้นโดยตอเสร็จแลวมีรอยตอไมใหญโตมากนักไม
เหมือนกับการตอสั้นซึ่งมีรอยตอใหญเทอะทะมาก
วิธีการตอและการเตรียมเครื่องมือ
1. ชะโดเหล็ก
2. คอนตุม
3. สกัด
4. เชือกปาน
5. ทั่งเหล็ก
6 ปากกาแทน
นําเอาเชือกลวดออนมาสองเสนหรือสองหางนํามาวางสวนทางกัน โดยหางอีกเสนหนึ่งไป
ทางซายแลวนําหางอีกเสนหนึ่งไปทางขวา และใหวัดจากปลายหางเชือกลวดมาทางกึ่งกลางตัวเรา
ใหไดความยาวขางละ 1 เมตร แลวใหทําเครื่องหมายเอาไวที่เสนลวดทั้งสองเสน ตอจากนั้นใหเรา
คลายเกลียวออกจากเกลียวทั้งสองหาง
คลายเกลียวออกจนถึงตําแหนงที่เราทําเครื่องหมาย

วิชาเครื่องทุนแรง

25

เอาไว แลวผูกมัดปลายเกลียวแตละเกลียวดวยเชือกปาน เพื่อไมใหปลายเกลียวแตละเกลียวแตกออก
ใชเชือกปานพันทั้งสองหางถาเชือก 6 เกลียวก็ตองพันปานทั้งหมด 12 หาง เพื่อกันคลาย
ตอจากนั้นใหนําปลายเกลียวเชือกลวดทั้งสองหางนํามาประสานกันแบบตอสั้น คือให
เกลียวลวดเขาประสานกัน เสนเวนเสน ในแตละชองที่ลวดสวนทางกันแลวจับคูใหอยูในลักษณะตี
เกลียวกันทั้ง 6 คู คือหางทางซายจับคูกับหางทางขวา เพราะเชือกลวดออนมีขางละ 6 เกลียว
จับคูได 6 คู เรากําหนดเอาคูหนึ่งใดก็ไดเปนคูที่เปดเกลียว เราเปดไปทางซายเราเอาเกลียวทางซาย
เปดออก
เอาเกลียวทางขวาที่จับคูแทนลงไปในรองเกลียวที่เปดออกจนหมดระยะ เหลือ
หางเกลียวทางขวาไวพอแทงขัดกันได สวนทางขวาก็ทําเชนนี้เหมือนกันเปดเกลียวขวา แลวใช
เกลียวทางซายแทนลงในรองเกลียวที่เปดออกจนหมดระยะเหลือหางเกลียวทางซายไวพอขัดแทง
ขัดกันได ทําเชนนี้เหมือนกัน เปดเกลียวซาย-ขวาแทนทั้ง 6 คู สลับกันเปดเกลียวอยูในชองระยะ 1
เมตรตองจับคูใหเวนชองไฟได 5 ชอง เมื่อเปนเชนนี้แลวทั้ง 6 คู คูละ 2 หาง ซาย-ขวา แตระคู
ผูกมัดกันแบบลักษณะตีเกลียวทั้ง 6 คู โดยเกลียวซายทับเกลียวขวาเอาปลายสอดใตเกลียวขวา
ดึงออกใหแนนแลวทุบแตงเสร็จแลวหางเหลือเชือกลวดกลางแตละคูตองแทงขัดตัวกันแทงออกหนึ่ง
ครั้ง
แทงทับเกลียวเขาหาตัวหนึ่งครั้งและแทงออกหนึ่งครั้ง แทงหางละสามครั้ง หยุดหาง
ซายตองแทงไปทางขวามือซา ย แทงเสร็ จแล วเราตองสลับเชื อกเอาทางซายไวท างขวา เอา
เมื่อเสร็จวิธีการตอหางเชือกลวด
ทางขวาไวทางซาย แลวเราก็ดําเนินการแทงตามแบบครั้งแรก
แลว ทุบแตงใหสวยงาม ตอจากนั้นใหตัดปลายเกลียวสวนที่เหลือแทงออกใหหมด มองดูแลวให
เปนเชือกเสนเดียวกัน เปนอันวาเสร็จวิธีการตอยาวเชือกลวดออนแตเพียงเทานี้
เชือกลวดแข็ง นิยมใชวิธีเทหัวลวดโดยใชตะกั่วเปนตัวประสานใหอยูในเบา
ทีมีหวงสําเร็จใชเปนลวดประจําที่เชน เครนประจําที่เครื่องกวาน เชือกลวดออนนิยมนํามาถักแทง
เปนหวงที่ใชสําหรับยกของตาง ๆ ที่มีน้ําหนักมาก ๆ ใชแทนเชือก ,โซ
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วิธีการถักแทงสลิงเชือกลวด เพื่อยกของ
1. ชะโดเหล็ก
2. คอนตุม
3. สกัด
4. เชือกปาน
5. ทั่งเหล็ก
6. ปากกาแทน
นําเชือกลวดออนมาทําเปนวงตามขนาดที่เราตองการ ใชลวดหรือปานมัดไวให
แนน โดยใชปากกาแทนเปนตัวบีบ การทําหวงนั้นใหเหลือปลายไวสําหรับแทงมีความยางประมาณ
30-40 ซม. สําหรับเชือกลวดขนาด 2-3 นิ้ว ถาเชือกลวดมีขนาดใหญกวานี้หางเชือกตองยาวกวานี้
แลวแตความถนัดในการถักแทงของผูกระทําการถักแทง หรือเรียกงายๆวา ตามความเหมาะสม
หรือ พอประมาณ ตอจากนั้นใหคลายเกลียวเชือกลวดออกจนถึงโคนหวงที่เราผูกมัดไวแลวใชปาน
ผูกกันเกลียวเชือกลวดกันแตกเอาไวทุกเกลียว ทั้ง 6 เกลียว
แลวแบงเกลียวใหโคนเกลียวอยูใน
ลักษณะตีเกลียว (เขารองเกลียวตามกัน) แบงเกลียวออกตามเสนยืนขางละสามเกลียวสามเกลียวอยู
ดานนอกเสนยืน อีกสามเกลียวอยูในเสนยืน หรืออยูในดานตัวเรา การนับเกลียวที่จะแทงอันดับแรก
คือ เสน 1 ดานนอกของซายมือเปนอันอับแรก และนับตอมาตามลําดับ การแทงเกลียวหรือเจาะรู
เกลียวอันดับแรก เอาปลายชะโดเหล็กจดลงตรงกลางเกลียวเสนยืน (คือเสนที่ถูกแทง) ระหวาง
สามเกลียวนอกและสามเกลียวใน (ผาซีกสามเกลียว) ใกลกับจุดที่ 1-2
แลวเอาชะโดเหล็กแทง
ลงไปใชคอนตี ใหเกลียวแยกออกมาสองเกลียวคู ใหเกลียวอยูหลังชะโดเหล็ก สองเกลียวแลว
เอาปลายเกลียวลวดเกลียวที่หนึ่งดานนอกซายมือแทงสวนชองขวามือของชะโดแลว (ดึงเขาหาตัว)
ดึงใหแนนพรอมดึงชะโดออก ใชคอนทุบแตงใหเขารูปนิดหนอย ตอไปใหแทงรองเกลียวระหวาง
เกลียวที่หนึ่งและเกลียวที่สอง หรือสองเกลียวคูนั้นเอง เอาปลายเกลียวที่สองของเสนนอกแทงสวน
ชะโดชองขวามือดึงเขาหาตัวเรา และดึงทุบแตงอยางเดียวกับเสนที่หนึ่ง ตอจากนั้นใหแทงเสนที่
สาม คือขางเสนที่สองเมื่อแยกเกลียวออก แลวใหเอาปลายเกลียวเสนที่สามของเสนนอกเสนยืน
แทงสวนเขาหาตัวเราเรียงเสน 1-2-3-4-5-6 เมื่อครบ 6 เกลียวแลวเทากับหนึ่งรอบ
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และตอไปใหแทงขั้นตอนเสนที่หนึ่งกอน
เอาชะโดแทงเกลียวเสนยืนนอกเกลียว
เสนที่แทงของเสนที่หนึ่ง
แยกเกลียวออกเอาปลายหางเกลียวเสนที่หนึ่งแทงสวนเขาหาตัว
แลวดึงใหแนนทุบแตงดวยคอนอยางนี้เรื่อยไปใหครบทุกหกเสน แทงจนครบปลายเกลียวละสี่ครั้ง
สามารถนําไปใชงานได
ตอจากนั้นใหใชสกัดตัดปลายหางออกทิ้งสวนไสลวดใหตัดทิ้งหรือ
แทงฝากไวกับเสนที่หนึ่งก็ได ใหเหลือปลายหางไว 1 ซม. เพื่อกันรูดออกจากเกลียวในขณะที่ทําการ
ยกของที่มีน้ําหนักมาก ๆ
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วิธีการนําเชือกลวดมาใชงานอยางถูกตอง

วิธีการคายลวดสลิงออกจากขด ที่ผิดวิธี

วิธีการคายลวดสลิงออกจากขด ที่


วิธีการเอาลวดสลิงออกจากขด ที่ถูกตอง

ผลของการใชลวดสลิงผิดวิธี
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ขอควรระวัง
ในการทํางานเกี่ยวกับเชือก และเชือกลวด

30
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สรุป

เราสามารถแบงเชือกลวดสลิง ออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ ดวยกัน คือ
1. เชือกลวดสลิงชนิดที่เกลียว มีไสเปนเชือก หรือใยสังเคราะห โดยไสดังกลาว ทําดวยเชือก
ชุบน้ํามันเชือกลวดนี้ เรียกวา เชือกลวดออน มีคุณสมบัติสามารถงอพับได และขดไดงายใชผูก
แทนเชือกได
2. เชือกลวดสลิงชนิดที่เกลียว มีไสเปนลวด เชือกลวดดังกลาวนี้ เรียกวา เชือกลวดแข็ง
มีคุณสมบัติงอพับไดยาก แตทนกําลังดึงมากเหมาะแกการใชงานหนัก
หรือใชในลักษณะงาน
ประจําที่
การใชเชือกลวดดังกลาวนี้ จะตองระวังรักษาใหมาก เพราะอาจเกิดสนิมไดงา ย
ทั้งยังมี
ราคาสูง ฉะนั้นเมื่อเสร็จจากการใชงานแตละครั้ง จะตองลางดวยน้ําจืดแลวใหนําเอาน้ํามันชโลม
หรือจาระบีชโลมใหทั่ว
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ประเภทที่ 3. เชือกทีท่ ําจากใยสังเคราะห
( Man – made fibre )
แบงออกเปน 5 ชนิด ดวยกัน คือ
1. เชือกไนลอน ( Nylon )
2. เชือกเทอรีลีน ( Tery lene )
3. เชือกโพลีโปรไพลีน ( Polypropy lene )
4. เชือกโพลีเอททีลีน ( Polyethy lene )
5. สลิงออน ( Soft Sling )
เชือกใยสังเคราะหชนิดที่ 1 - 4 ลวนเปนเชือกที่ทําจากสารสังเคราะหทางเคมี
โดย
ประเทศอังกฤษเปนผูผลิต และออกจัดจําหนายเปนประเทศแรก ในป พ.ศ.2491( ค.ศ.1948 )
ลักษณะของเชือกทําจากใยสังเคราะหทางเคมี โดยจะมีเสนเล็กขนาดเทา ๆกัน และมีความยาว
ตลอดเทากับความยาวของเสนเชือก
นํามาควั่นเปนเกลียวเหมือนเชือกธรรมดาทั่วไป ๆ
เชือกอาจมี 3 – 4 เกลียว หรือเปนแบบถักเหมือนเชือกสายลอคก็ได แลวแตความตองการของ
ผูใช
ชนิดที่ 5. สลิงออน ( Soft Sling )
สลิงใยสังเคราะห ( Soft Sling ) เปนสลิงที่ทําจาก
สารโพลีเอสเตอร มีคุณสมบัติที่ทนกรด แตไมทนดาง มีการใช
งานที่สะดวก เพราะมีลักษณะการที่นําใชงานทั้งชนิดกลมและ
ชนิดแบน
สามารถที่จะออนตัวไดดี
และเมื่อนํามาใชงานสามารถผูกมัดแทนเชือกได
อยางสะดวก ทั้งยังปลอดภัยตอการขูดขีดของชิ้นงานโดยมีหวงทั้งสองดาน ไมวาจะเปนชนิดกลม
และชนิดแบน และมีการบอกขนาด น้ําหนักไวที่สลิงทุกเสน อีกทั้งมีรูปแบบ สีสันที่สวยงาม
ตลอดจนเก็บรักษางาย น้ําหนักเบา และไมเปลืองเนื้อที่ในการเก็บ
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คุณสมบัติของเชือกใยสังเคราะห เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเชือกปานธรรมดา ที่มีขนาดของ
เชือกที่เทา ๆ กัน โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ
1. กําลังการยึดของเชือก ( Braking Strength and Stretch ) เชือกไนลอนมีกําลังการยืดตัว
มากเปน 3 เทา ของเชือกปานธรรมดา เชือกเทอรีลีนมีกําลังการยืดตัวมากเปน 2 เทา ของเชือกปาน
ธรรมดา ( เชือกไนลอนสามารถยืด ( Extend ) ไดประมาณ 45 % ของความยาวเดิมกอนเชือกขาด
เชือกเทอรีลีน ยืดไดประมาณ 38 % ของความยาวเดิมกอนขาด สวนเชือกปานธรรมดา โดยยืดได
ประมาณ 12 – 15 % ของความยาวเดิมกอนขาด )
2. กําลังงานปลอดภัย ( Safe working load stretch ) เชือกไนลอนมีกําลังงานปลอดภัย
ประมาณ 30 % ของความยาวเดิมของเชือก สามารถคืนตัวกลับไดโดยเร็ว เชือกเทอรีลีนมีกําลังการ
ใชงานปลอดภัย โดยยืดไดเทากับเชือกมะนิลา คือประมาณ 15 % ของความยาวเดิมของเชือกและ
สามารถคืนตัวกลับไดโดยเร็ว ดังนั้นเชือกใยสังเคราะหจึงสามารถรับแรงกระตุก กระชาก ( Shock )
ไดอยางดี โดยเชือกไมขาดงาย ถาเชือกไนลอนชุมน้ํา เชือกจะมีกําลังยืดลงประมาณ 90 – 95
% สําหรับเชือกเทอรีลีนนั้นกําลังเชือกจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
3. น้ําหนักเบากวาเชือกปานธรรมดา โดยทั่วไป ยกเวนเชือกกาบมะพราว ซึ่งเชือก
ใยสังเคราะหมีคาความถวงจําเพาะ ( Specific Gravities ) ดังนี้ คือ
1. เชือกไนลอน 1.14
2. เชือกเทอรีลีน 1.38
3. เชือกโพลีโปรไพลีน 0.91
4. เชือกโพลีเอททีลีน 0.95
5. เชือกมะนิลา และอื่น ๆ 1.5 ( เวนเชือกกาบมะพราว )
4. ความทนทานตอความรอนไดดี คือ เชือกไนลอนละลายที่อุณหภูมิ
250 องศาเซลเซียส เชือกเทอรีลีนละลายที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตามควรระวังอยา
ใหเชือกนี้ไดรับการเสียดสีมากเกินไป เชือกดังกลาวนี้จะไมมีการเปลี่ยนแปลงหากไดรับอุณหภูมิ
ไมเกิน 80 องศาเซลเซียส มีความทนทานตอสารเคมี จําพวกน้ํามันดิบ น้ํามันดีเซล น้ํามันเรือตางๆ
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น้ํามันกลั่นชนิดตาง ๆ และดางทุกชนิด แตจะเสียหายถาโดนกับสารเคมีจําพวกกรดจึงตองระวัง
อยาใหถูกสารเคมีที่เปนกรด ทั้งยังทนทานตอความชื้นไดดี สามารถเก็บไวไดนานแมเชือกเปยกแลว
เก็บเขารนเชือก ก็ไมตองกลัวเสียหาย
5. มีความทนทานตอการใชงานหนัก ๆไดดี เชน
5.1 เชือกทีรีลีน ใชเปนเชือกรอก เชือกชักเรือโบต สําหรับเรือบางชนิดไดดี เชน
เรือสํารวจ เรือฟริเกต เรือพิฆาต เปนตน ถาเปนเชือกเทอรีลีนแบบถักใชเปนเชือกสัญญาณธงและ
เชือกลอคไดดี
สําหรับเชือกเทอรีลีนขนาด 5 นิ้ว ใชสําหรับเรือพวงจูงธรรมดาที่อยูตามทาเรือ
เพราะคุณสมบัติของเชือกสามารถรับแรงกระตุก หรือการกระชากไดดีกวาเชือกไนลอน และไมยืด
มากเหมือนเชือกไนลอน
5.2 เชือกไนลอนขนาดตาง ๆสามารถใชงานไดดีสําหรับเปนเชือกผูกเรือ เชือกพวงจูง
เชือกรัดเรือโบต เชือกรอยเพดาน ทําตาขายสําหรับผูกของหนัก ๆ ฯลฯ
สวนเชือกไนลอนขนาด 11 นิ้ว ใชเปนเชือกผูกจูงเรือใหญในทะเล คุณสมบัติของเชือก
สามารถรับแรงกระตุก กระชาก และการยืดหยุนไดดี
6. มีขีดจํากัดที่ควรระมัดระวังอยางมาก คือเชือกใยสังเคราะหจะเสียกําลังไดถาถูกแสงแดด
จัดเปนเวลานาน ๆ ทางที่ดีควรเก็บเชือกใหเรียบรอยในที่รม หรือใชผาคลุมอยูเสมอ เชือกใย
สังเคราะหเมื่อครูดกับผิวกวาน พุก ลูกตน สันหรือคมตาง ๆ ภายใตแรงดัน เชน เวลาหะเบส
หะเรีย ขณะเทียบเรือ แรงเสียดสีและความรอนของเชือก อาจทําใหเชือกเปนรอยครูดช้ํา หรือ
เกิดการชํารุดไดงาย และจะทําใหเชือกเสียกําลังยืด เมื่อใชงานครั้งตอไปควรตองตรวจดูเชือก
ใหถี่ถวนกอนใชงาน ถาพบรอยครูดตองทําการตัดสวนที่ชํารุดทิ้ง แลวตอเชือกสวนที่ดีเขาดวยกัน
ใหมเพื่อใชงานในครั้งตอไป
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2. ขอมูลการเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย ของอุปกรณที่ใชในการยก
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1. ลวดสลิง
ขอดี
1. ทนความรอน
2. ยกหรือรัดของที่มีผิวหรือขอบมีคมได
3. ถาผลิตไดมาตรฐานจะมี Safety Factor 6 : 1

ขอเสีย
1. แข็ง โคงงอไดลําบาก
2. มีน้ําหนักมาก
3. ทําความเสียหายใหกับสิ่งของที่ขนยาย
4. ผูกรอนเปนสนิมไดและสกปรก
5. สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บรักษา
6. อาจทําความเสียหายใหกับพื้นที่บริเวณ
ที่เก็บรักษา
7. ไมสามารถรูอัตราการรับน้ําหนักของลวด
แตละเสนไดอยางแนนอน
8. เมื่อชํารุดอาจบาดมือหรือเกี่ยวรางกาย
ผูปฏิบัติงานได
9. มีแรงดีด หากขาดระหวางปฏิบัติงานอาจทําให
ผูปฏิบัติงานมีภัยถึงชีวิต
10. เปนสื่อไฟฟาและความรอน
11. ตรวจดูความชํารุดไดลําบาก
12. สิ้นเปลืองเวลาการทํางาน เคลื่อนยายลําบาก
13. มีปฏิกิริยากับสารเคมีประเภทกรอดและดาง
14. มาตรฐานการผลิตไมแนนอน
15. เมื่อใชงานแลวจะคดงอไมคลายตัว
16. ชํารุดแลวไมสามารถซอมแซมได
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2. ซอฟสลิง (Soft Sling)
ขอดี
1. ทําจากเทเลอรีน มีความออนตัวและน้ําหนักเบา
จึงทํางานสะดวกในการใช ทํางานไดรวดเร็ว
2. สามารถโคงงอไดตามสภาพสิ่งของที่ทําการ
โยกยาย ไมทําใหของเสียหาย
3. รัดยกของที่มีขอบหรือผิวมีคม (โดยใชแถบ
หรือปลอดปองกันบริเวณสัมผัส)
4. รัดหรือยกของที่มีความรอนได (โดยใชแถบ
หรือปลอกปองกันบริเวณสัมผัส)
5. ไมเปนสนิม อายุวัสดุยาวนานไมมีกําหนด
6. นุมมือ ไมมีแรงดีดและไมเปนสื่อไฟฟา
จึงปลอดภัย
7. ผลิตดวยมาตรฐานสูงสุด เชื่อถือไดแนนอน
8. มี Safety Factor สูงถึง 6 : 1
9. มีปายชนิดติดถาวรกํากับอัตราการรับน้ําหนัก
ทุกเสน
10. เก็บรักษางายไมเปลืองเนื้อที่
11. ไมทําใหบริเวณเก็บวัสดุนี้ชํารุดเสียหาย
12. ซอมแซมไดในบางกรณี

ขอเสีย
1. มีปฏิกิริยากับดาง
2. ไมทนไฟ
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3. โซ
ขอดี
1. ถาผลิตไดมาตรฐานมี Safety Factor 5 : 1
2. ทนความรอน
3. รัดยกสิ่งของที่มีผิวหรือขอบที่มีคมได

ขอเสีย
1. ผุกรอนเปนสนิมได สกปรกงาย
2. มีน้ําหนักมาก เคลื่อนยายลําบาก สิ้นเปลือง
แรงงาน
3. ทําความเสียหายใหกับสิ่งของที่ขนยาย
4. สิ้นเปลืองเวลาในการทํางาน
5. โคงงอไดแตรัดสิ่งของไมไดตามรูปรางที่
แทจริง
6. มาตรฐานการผลิตไมแนนอน
7. ไมสามารถรูถึงอัตราการรับน้ําหนักของโซ
แตละเสนไดอยางแนนอน
8. หากขาดระหวางปฏิบตั ิงานทําใหเกิดอันตราย
แกผูปฏิบัติงานจนถึงชีวิต
9. เกิดปฏิกิริยากรดและดาง
10. เปนสื่อไฟฟาและความรอน
11. แข็งไมนุมมือ
12. ทําความเสียหายใหกับพื้นที่บริเวณที่
เก็บรักษา
13. ตรวจดูความชํารุดไดลําบาก
14. ราคาแพง
15. สิ้นเปลืองพื้นทีใ่ นการเก็บรักษา
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3. การยกและวิธีการยก
การเตรียมการในการยกของหนัก
1. สํารวจขอมูล
1.1 ชนิด วัสดุ รูปรางลักษณะ และขนาด น้ําหนัก
1.2 สถานที่ตั้ง เคลื่อนยายไปยังที่ใด เคลื่อนยายไปอยางไร และสภาพสิ่งแวดลอม
ของสถานที่ สถานที่ที่จะตองติดตั้งเครื่องมือ ละสิง่ อํานวยความสะดวกอื่น ๆ
2. การวางแผน
2.1 หาวิธีการในการยกวาจะยกอยางไร
2.2 ใชกําลังคนเทาไร
2.3 เครื่องมือและอุปกรณอยางไรบาง
2.4 ยานพาหนะจําเปนตองใชหรือไม
2.5 หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองขอรับการสนับสนุน หรือไมอยางไร
2.6 คาดการณถึงอุปสรรคที่จะเกิดและขอขัดของ พรอมทั้งหาทางแกไขกับปญหานั้น ๆ
3. จัดกําลังเจาหนาที่
4. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
5. การติดตอประสานงาน
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หลักการยกวัตถุ
1.
2.
3.
4.
5.

ตองทราบจํานวนน้ําหนักของสิ่งของ
เลือกวิธีการในการที่จะใชสลิงแตละประเภทใหถูกตอง
พิจารณามุมที่ตองสูญเสียแรงดึงของสลิงไป
เลือกอุปกรณในการชวยยกที่เหมาะสม
ยึดอุปกรณชวยยกตามความเหมาะสม
ก. หาศูนยถวงของสิ่งของใหถูกตอง
ข. ปองกันสิ่งของจากการหมุน
ค. ปองกันตะขอหรือสิ่งของลื่นไถล
ง. เก็บรักษาสวนตาง ๆ ของสิ่งที่ตองการยก ไมใหหลนไหลออกมา
6. เคลียรพื้นที่ที่จะยกของใหปลอดภัย
7. การหิ้วตองตรวจสอบกอนที่จะยกออกไป
8. ระวังการหลนของสิ่งของอาจหลนไดทุกเวลา
9. หามลากอุปกรณชวยยกไปตามพื้นที่
10. สังเกตน้ําหนักที่ปลอดภัย อยาใหเกินพิกัด
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การผูกเงื่อนชนิดตาง ๆ และการใชประโยชน
โดยแบงออกไดเปน 21 เงือ่ น ดังนี้คือ
1.การผูกหักคอชั้นเดียวและสองชั้น ใชผูกกับ “ เสา ”
ขอหวง เพื่อตง ไวชั่วคราว แกไดงาย และมักนําไปผูกประกอบเงื่อน
อื่น ๆ ( ตง หมายถึง การใชเชือกผูกมัดกับเสา หรือขอหวงเปนการ
ชั่วคราว โดย เงื่อนที่ผูกนั้นจะไมแนนถาวร )

2. การผูกเจก ใหผูกปลายเชือกเขากับเสาหลัก ทอนไมหรือตนไมแก
งาย รูดออกไดงาย ผูกของบรรจุกระสอบ เชน ขาวสาร

3. การผูกเจกลากซุง สําหรับผูกดึงและลากของหนักตามแนวราบ เชน
เสาซุง วิธีนี้เชือกไมสามารถรูดออกได ยิ่งดึงยิ่งแนน

4. การผูกตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวและสองชั้น ใชในการผูกเชือกเล็กเขา
กับเชือกใหญ โดยปลอยปลายหางไวใชประโยชนอยางอื่น ใชผูก
เขากับเสากลม หรือเสาเหลี่ยมไมใหรูดออกไดงายแนน และ
มั่นคง ใชผูกของชักขึ้น ลง ในเวลารีบดวน
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5. การผูกตะกรุดเบ็ดกลืน
1. ชั้นเดียว ใชผูกกับของที่เปนหวง เชน สมอ โยธะกา สําหรับ
เรือเล็ก
2. สองชั้น ใชเหมือนกับชั้นเดียว แตใชสําหรับเรือใหญเพราะ
แนน และมั่นคงกวา
6. การผูกรัสโต ใชในการผูกของกลมหรือแบน เชน เสา กระดาน
เพื่อยก ขึ้น – ลง หรือผูกเชือกสําหรับชักใบ

7. การผูกกะ
1. ชั้นเดียว ใชผูกของที่รูดไปมาได หรือกับของที่ไมรูดออกงาย
แบบนี้ใชงานไดมาก เชนผูกเรือกับหวง เสา หรือเหล็ก ตอเชือก
สองเสนเขาดวยกัน ผูกใหคนนั่งลงไปทํางานขางเรือ
2. สองชัน้ เปนการผูกเชือกเปลา ๆ ใหคนนั่งหรือโหนตังลงไป
ทํางาน เชน ดูแนวน้ํา ทํางานขางเรือ เปนตน

3. กะบวง หรือหวง ใชผูกเปนเงื่อนรูดเขากับสิ่งที่ผูกไดดวยบวง
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8. การผูกสอดสรอย ใชในการตอเชือกชั่วคราว หรือถักตาขาย

9. การผูกเลขแปด ใชผูกหารเชือกใหเปนปม เชนผูกรอยรอก เพือ่ มิให
หลุดจากรูรอย

10. การผูกยายแก ใชในงานตอเรือเพื่อตองการกําลังดึงมาก

11. การผูกรน สําหรับเชือกที่ยาวใหสั่นเขา
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12. การผูกตราสังข ผูกของที่เปนหอ หรือมวน เชน ผาใบ

13. การผูกสมาธิหวง
1. ชั้นเดียว ผูกของที่เปนหวง เชน หวงธง
2. สองชั้น ผูกเชนเดียวกับชั้นเดียว แตแนนกวา

14. การผูกถังตั้ง ใชผูกของที่คลายถัง เพื่อยก หรือหยอน

15. การผูกกะ สําหรับตอเชือกใหแนน และแกงาย
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16. การผูกตอหักคอ ใชตอเชือกใหญ แลวนําหางเชือกผูกหนีบเสีย
แตตองใหแกงาย

17. การผูกกระดานชุลี ใชผูกกระดานหอยหยอนขางเรือ เพื่อนั่งทาสี
เคาะสนิม และอื่น ๆ

18. การผูกบาระตูกับไม ใชผูกไมสองอันประกบไขวกันใหแนนใน
ทางมุมฉาก

19. การผูกหักขอ ใชผูกเชือกกับขอทั้งชั้นเดียว และสองชั้น
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20. การผูกขัดสมาธิขอ ใชผูกเชือกกับขอ

21. การผูกกะสองหวง ใชผูกดวยปลายเชือกขางเดียว วิธีผูกเชนเดียว
กับการผูกกะธรรมดา แต รอยปลายเชือกออกมาทําเปนหวงอีก
1 อัน แลวจึงรอยกลับเขาไปแบบผูกกะ เมื่อผูกเสร็จแลวจะเปน
หวงสองหวง การผูกที่ถูกตอง เชือกเสนบนเมื่อลองดึงจะรูดไมได
ยิ่งดึงยิ่งแนน
ประโยชน ใหคนเขาไปนั่ง โดยใหหวงลางอยูใตกนหวง
บนรัดอยูใตรักแร ( แตหวงหวงทั้งสองใหพอเหมาะกับรูปราง )
โดยใหปมเงื่อนอยูตรงหนาอกพอดี สําหรับใหคนนั่งออกไป
ทํางานนอกเรือ เชน เคาะสนิม แกเชือกทุนสมอที่พันหัวสมอ โดย
ที่ปลายเชือกอีกขางหนึ่งตงไวกับที่มั่นคงขางบน
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การเก็บ
รักษา
เชือก

วิธีการใช และการเก็บรักษาเชือก

1.เชือกที่ไมไดใชงาน เมื่อนํามาเก็บไวในหองเชือกนาน ๆ อากาศอาจ
ทําใหเชือกผุ เสื่อมคุณสมบัติได หรืออาจถูกแมลงทําลาย จึงควรทํา
ความสะอาดเสียบาง
2. เชือกที่นํามาใชงานควรจะตองรักษา เพื่อใหคงทน ดังนี้
- ระวังอยาใชเชือกในที่ซึ่งเปยกน้ําแฉะ
- ถาใชเชือกแชน้ําไวนาน ๆ หรือถูกน้ําเค็มอยูเสมอ เมื่อเลิกใชงานแลวตอง ลางดวยน้ําจืดใหสะอาด
และทําการพึ่งตากแดดใหแหง
- ระวังอยาใหเชือกครูด หรือถูกกับวัตถุที่เปนของแข็ง ๆ เกลียวเชือกจะสึก หรือ ฉีกขาดได
- เชือกบางชนิด เชน เชือกปอ ถาใหเปยกน้ําบาง จะมีกําลังดีกอ นใชงาน และ ถาไมชุบน้ํากอนการ
ใชงานอาจทําใหเกิดการขาดไดงาย
- เชือกที่ขมวดเปนปมไมควรใชยกของหนัก หรือใชในการเหนียวรั้ง
- หางเชือกตองผูกมัด หรือถักแทงอยูเสมอ เพื่อไมใหเกลียวของเชือกคลาย
- อยาใชเชือกในกรณีที่จะตองทําใหเชือกคลายเกลียว
- อยาใชเชือกเหนี่ยว รั้ง ยกของหนักมาก จนเกินกําลังเชือก
- ถาตองการใชงานเกี่ยวกับการดึง กระตุก ควรใชเชือกเสนใหญ
- เชือกลวดที่เคลือบสังกะสี เมื่อใชงานเสร็จแลวควรลางดวยน้ําจืด แลวเช็ดใหแหง พอมทั้งชโลม
จาระบีใหทั่ว
- เชือกลวดเกาที่เปนสนิม ตองทําความสะอาดดวยแปรงลวด แลวชโลมดวย น้ํามันกันสนิม
- เชือกปานทุกชนิดเมื่อถูกน้ําจะหดตัว และเมื่อมีอุณหภูมิที่ไมคงที่ เชนเมื่อมีความชื้น อากาศเย็น
ฝนตกในเวลากลางคืน ตองคอยหยอนเชือกอยูเสมอมิฉะนัน้ เชือกจะหดตัว และจะทําใหเชือก
ขาดได เชน เชือกที่ใชกับธง เชือกรั้งเพดาน เปนตน
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กฎของความปลอดภัย
กอนที่จะทํางานที่เกี่ยวกับเชือก หรือลวด ควรที่จะตองรูกฎแหงความปลอดภัย ดังนี้ คือ
1. ใหมองดูเสนเชือกหรือลวด และพิจารณาวาสวนไหนเปนปลายเชือกตงเมื่อขออยูในรน
สวนไหนเปนสวนดึง สวนไหนเปนสวนโคงหรือขด
2. ตองไมยืนใกลวงเชือก – ลวด หรือขดเชือก – ขดลวด
3. อยาอยูใกลเชือก – ลวด ที่รอยผานเขากวาน เพราะถารอกขาด เชือกลวดจะดีดได
4. อยายืนอยูดานลาง ขณะที่เชือกอยูดานบน ถาดึงเชือก หรือลวดมาจากขางบนควรออกเสียง
ใหผูอยูบริเวณนั้นออกไป
5. อยาอยูใกลของที่กําลังยกอยู เชือกอาจจะขาดของจะทับทําใหเกิดอันตรายได
6. ใหระวังบริเวณที่เชือกหรือลวดรูด หรือเสียดสีกับเหล็ก อาจจะขาดหรือฟาดมาดีดเปน
อันตรายได
7. เชือกที่ผูกตงเมื่อถูกน้ําฝน น้ํา หรือน้ําคาง อาจทําใหเชือกตึงหรือขาดได
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คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย สําหรับการใชสลิง
1.
2.
3.
4.

อยาใชสลิงยกสิ่งของที่มนี ้ําหนักที่พิกดั เกินกวาที่สลิงกําหนด
อยานําสลิงที่ชํารุดมาใชงาน
วางตําแหนงการผูกรัดสลิง เพื่อการยกใหถูกตอง เมื่อยกขึ้นแลวตองไมมีการลิ่นไหลของสลิง
ถาผิวของสลิงตองสัมผัสกับขอบของสิ่งของที่มีคม ขณะที่ทําการยกควรใชปลอกสลิงสวม
บริเวณนั้น เพื่อปองกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสลิง
5. วางตําแหนงการผูกรัดสลิง เพื่อการยกที่ถูกตอง และตองแนใจวาเมื่อใชเสร็จแลว สามารถ
ปลดสลิงออกไดโดยงาย
6. ถาตองการรวมกับตะขอ ( Smooth – rounded hook ) ตะขอนั้นควรมีรัศมีภายในไมนอยกวา
2 นิ้ว
7. พยามหลีกเลี่ยงการคลองสลิงมากกวาหนึ่งเสน ในตะขอเดียวกัน
8. หลีกเลี่ยงการเก็บรักษา และการใชงานสลิงกับสารเคมีภัณฑ ที่มีสภาพเปนดาง หากจําเปน
ควรสอบถามทางผูผลิตเสียกอน
9. เมื่อตองการยกสิ่งของทีม่ ีน้ําหนักมาก ดวยสลิงมากกวา 1 เสน น้ําหนักรวมของสิ่งของนั้น
อาจจะกระจัดกระจาย ในสลิงแตละเสนไมเทากัน
10. การสั่นสะเทือนระหวางการขนสง อาจทําใหเกิดการเสียดสีระหวางสิ่งของกับสลิงทีผ่ ูกรัด
ควรใชปลอกสลิงปองกันบริเวณที่เปบขอบซึ่งสัมผัสกับสลิง

ตัวอยาง การใชงาน SpanSet ในลักษณะตาง ๆ
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สิ่งของที่อาจหมุนได ขณะทําการยก
หรือเคลื่อนยายตองใชเชือกพยุง

ควรเลือกวิธีการยก และใชสลิงใหถูกตอง
กับประเภทของสิ่งของ ที่ตองการยก

เมื่อตองการยกสิ่งของทีม่ ีลักษณะ เชน ทอ เหล็กเสน
จํานวนมาก ๆ ควรพันสลิงอีกหนึ่งหน
เพื่อการยกทีม่ ั่นคง

วิธีการแบบนี้ สิ่งของอาจหมุน และกระดกได
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วิธีการยกแบบนี้ สิ่งของอาจเลื่อนหลุดได

ควรพันสลิง 2 ทบ และยกสิ่งของที่
ประกอบกัน ไมเกิน 2 ชิ้น

การคลองสลิง เชนนี้ จะไถลจากตะขอ

วิธีการคลองสลิงที่ถูกตอง
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การคลองสลิงที่ไมสมดุลย

การคลองสลิงอยางสมดุลย
ตะขอเกี่ยวอยูตรงจุดศูนยถวง (center of gravity, C.G.)

เมื่อเริ่มตนทําการยก ควรมีการตรวจสอบการแขวน ความมั่นคง
ของ
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ควรใชปลอกสลิงชวย ในบริเวณที่สลิงตองสัมผัสกับขอบที่มีความคม
และมุมสลิงไมควรเกิน 90 องศา

การบรรจุของที่คลายออกได

การผูกชั้นเดียวทําใหของตก
ไ 

การพัน 2 ทบทําใหยึดของไดอยางมั่นคง
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ใหผูกสลิงแตละขาง เมื่อยกขึ้นจะใหความมั่นคง

การปฏิบัติงานดวยรถยก

คําแนะนําบางประการ
การตอสลิงเพือ่ ใชงาน

การตอโดยใช ชิ้นไมเพื่อหลีกเลี่ยงการแตก
ขาดของเสนลวด

หามลาก
สิ่งของ

การตอที่ถูกวิธีและดีที่สุด
ควรใชสเกลเขาชวย
ใหยก
ในแนวดิ่ง
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พิจารณาแรงดึง ( Tension ) ในสลิง เมื่อมุมระหวางสลิงเปลี่ยนไป

S.W.L. = M X W. L. L.
W.L.L = Working load limit ( พิกัดน้าํ หนักที่ระบุอยูที่สลิง )
S.W.L = Safety working load (น้ําหนักที่ยกไดปลอดภัย )
M = Moad factor ( ตัวคูณเพื่อหา S.W.L )
แรงดึงที่ปลอดภัย
แรงดึงทีก่ ําหนด

1.

2.

1. 0 องศา = 200 เปอรเซ็นต
2. 45 องศา = 180 เปอรเซ็นต
3. 90 องศา = 137 เปอรเซ็นต

ยกคลองแบบตัวยู ขมวดเปนปม

3.

1.

2.

3.

1. 0 องศา = 100 เปอรเซ็นต
2. 70 เปอรเซ็นต
3. ขมวดและมีหนังรองรองหวงได 87 เปอรเซ็นต
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การปองกัน ลวดหรือโซ โดยอาจใชชิ้นไมมารองหรือหนุนขอบ
เพื่อปองกันสลิงหรือโซที่เกิดการหักงอ

ลวด

มุมตาง ๆที่มีผลตอสลิง

โซ

น้ําหนักปลอดภัยจะลดลง เมื่อมุมสลิงที่เพิ่มขึ้น

อยากางสลิงเกิน 120 องศา จะทําใหไมปลอดภัย การผูกสลิงเปนมุมรูปตัวยูจะดีกวา จงจําไววาถาสลิงโกงงอมากก็จะ
ทําใหยกน้ําหนักไดนอยลง จงจําไววามุมมีความสําคัญตอสลิงมาก
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ไมควรลากสิ่งของ

ควรยกขึ้นในแนวดิ่ง

1. อยาใชตะของัดสิ่งของเพื่อการยก 2. มุมระหวางสลิงไมควรเกิน 90 องศา


3. ไมควรคลองสลิงมากกวา 1

57

วิชาเครื่องทุนแรง

ควรยืนใหถูกตําแหนงขณะทําการยก

ควรคลองสลิงใหเกิดความสมดุลย ขณะที่ทําการยก
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มุมระหวางสลิงไมควรเกิน 90 องศา

ไมควรยกชิ้นงานที่ไมมีหูจับยึดดวยโซ
และไมควรคลองชิ้นงานกับสเกลดานที่หมุน
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ควรให
สเกลใหตัว
ไดไมขัดตัว
ในขณะที่
ทําการยก

ควรใหหูจับ
ชิ้นงาน
ทํามุมกับ
จุดศูนยถวง

ไมควรใชเชือก หรือเชือกลวดเสนเดียวในการ
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ของที่สามารถหมุน และกระดก

ของนี้หมุน และกระดกได

สังเกตการผูกสลิงที่ไดสมดุลย

ของนี้อาจจะไถลออกจากตะขอ
และกระดกได

ระบบสลิงเก็บปลายจะลดการหมุนไปได
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การหันเสนเดียวไมมั่นคง ของอาจหมุน
และกระดกได

ของทีม่ ีรปู ทรงที่เทอะทะ

การยกเชนนี้จะทําให
ไถลจากตะขอเกี่ยว

ของที่ผูกอยางมั่นคง
โดยสังเกตจากการผูกสลิงเก็บ
ขอเกี่ยวตรงกับจุดศูนยกลาง
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หวงเกี่ยว

การขันเกลียวของหวงเกี่ยวไมสุดเปนการไมปลอดภัย

การดึงที่ถูกวิธี

การตอแบบนี้จะทําใหเสียหายแกลวด
เพราะเกิดจากการหักงอของสลิง

การขันเกลียวของหวงเกี่ยวจนสุด และแนน

การดึงที่ผิดวิธี

การสเกลตองใชเหล็กรองในหวงสลิง
ในการตอกับหวงและสเกล

วิชาเครื่องทุนแรง

ลักษณะของการยกที่ถูกตอง เมื่อสิ่งของมีรูปรางทีแ่ ตกตางกัน
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การวัดขนาดของเชือก และเชือกลวด
1. การวัดขนาดของเชือกชนิดตาง ๆ นั้น มีวิธีการวัดโดยการ
วัดความยาวเสนรอบวงของเสนเชือก และหนวยที่ใชในการวัด
มีหนวยเปนนิ้ว เชน เชือกขนาด 5 นิ้ว
หมายความวา เสนรอบวงของเชือกเสนนั้นมีความยาว เทากับ 5 นิ้ว
2. การวัดขนาดของเชือกลวดสลิงตาง ๆ ใชวิธีการวัดขนาดความยาวของเสนรอบวง
ของเสนเชือกลวด หนวยที่ใชในการวัดเปนนิ้ว เชน เชือกลวดขนาด 2 นิ้ว
หมายความวา เสนรอบวงของเชือกลวดเสนนั้น มีความยาว เทากับ 2 นิ้ว
3. เครื่องมือที่ใชสําหรับวัดขนาดของเชือก และเชือกลวด คือ
- ใชเชือกเสนเล็ก ๆ หรือเสนดายวัดโดยรอบเชือกลวด เมื่อไดความยาว
เทาใดใหเอาไปทาบลงบนไมฟุต หรือฟุตรน จะไดความยาวของเสนรอบวง
ของเชือก แตถาตองการความยาวของเสนผาศูนยกลาง
ก็ใหนําไปคิด
คํานวณไดจากสูตร

- ใชวัดดวยไมบรรทัด สําหรับวัดเชือกและลวดโดยเฉพาะ ไมบรรทัดแบบ
นี้มีชองแบงเปนสเกลเลื่อนเขาออกได ถาตองการวัดเชือก หรือเชือกลวดก็
สามารถเลื่อนเขาออก และอานสเกลไดโดยมีตารางเปรียบเทียบขนาดตาง ๆ
อยูที่ไมบรรทัดเรียบรอยแลว
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การเปรียบเทียบระหวางเสนรอบวง และเสนผาศูนยกลางของเชือก – เชือกลวด

เสนรอบวง

เสนผาศูนยกลาง

นิ้ว

ม.ม.

นิ้ว

ม.ม.

1

25

8

1 12

38

2

51

2 12

63

3

76

3 12

89

4

102

4 12

114

5

127

1

40

5 12

140

1

44

6

152

1

48

6 12

156

5
16
15
72
5
8
13
16
15
16
1
8
5
16
7
16
15
16
3
4
7
8
1
16

2

52

12
16
20
24

1

28

1

32

1

36
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การประมาณกําลังของเชือกและลวด
1. ให C เปนเสนรอบวงของเชือก โดยขนาดของเชือกคิดเปนนิ้ว
2. ให S ( Save Working Load ) เปนกําลังงานของเชือก

วิชา
เครื่องทุนแรง

ชนิดของเชือก
กาบมะพราว
มะนิลา
ปาน
น้ํามัน
ลวดแข็ง
ลวดออน

กําลังงานตน
C2/32
C2/8
C2/18
C2/12
C2/2
2C2/5

กําลังขาดตน
C2/12
C2/25
C2/3
C2/3
5C2/3
2C2

ขนาดของเชือก
C= S x 32
C= S x 8
C= S x 18
C= S x 12
C= S x 2
C= S x 5

หมายเหตุ การประมาณกําลังของเชือก และเชือกลวดในกรณีนี้ มีแบบสําเร็จอยูหลายวิธี เชน
กําลังงานของเชือกปาน มีแบบสําเร็จอยู 3 วิธีดวยกัน แตในที่นี้ขอกลาวถึงแบบสําเร็จลาสุดของ
อังกฤษเปนทางปฏิบัติ เชือกชนิดที่กลาวมานี้ก็คงใชการคํานวณที่แสดงไวในตารางขางบน
ตัวอยาง ตองการยกสมอตัวหนึ่งหนัก 2 ตัน ดวยเชือกมะนิลา อยากทราบวาจะตองใช
ขนาดของเชือกเทาใด ?
ขนาดของเชือกมะนิลา
C = Sx 8
= 2x8
= 16
= 4 นิ้ว
ตอบ ตองใชเชือกมะนิลาขนาด 4 นิ้ว
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ตารางทดสอบกําลังขาดของเชือกมะนิลาและลวด
เชือกมะนิลา

กําลังขาดเปนตน
ลวดออน

ลวดแข็ง

0.75
1.00
1.25
1.25
1.375
1.51
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.50
4.00
4.50
5.01
5.50
6.00
7.00
7.25
7.875
8.00
8.625
9.00

0.3
0.5
0.7
0.8
0.9
1.1
1.3
1.8
2.2
2.5
2.9
3.5
4.7
6.1
7.8
9.7
12.4
13.8
16.2
21.1
26.7

2.6
3.6
5.0
7.6
9.7
11.7
15.3
21.1
24.1
28.1
36.2
45.1
55.5
72.3
88.4
107.0
127.0
168.8
211.3
253.1
-

2.8
4.0
6.0
8.4
10.8
12.9
17.0
23.5
26.8
31.2
40.2
50.0
61.6
80.4
98.2
118.8
141.1
187.5
234.8
281.3
-

10.00

33.1

-

-

ขนาดเปนนิว้
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บทที่ 2
รอกและการรอยรอก
รอกจัดเปนอุปกรณสําคัญชนิดหนึ่งในการยก เลื่อน เคลื่อนยายสิ่งของ โดยเปนเครื่องทุนแรง
และทําใหเกิดผอนแรงในการยก หรือใชในการลากของหนัก เชน ใชในการชักเรือโบต และยก
เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ไมวาจะเปนในเรือ หรือบนบก เปนตน
ชนิดของรอก รอกทีใ่ ชในเรือ – บก มีชนิดตาง ๆ
ั ี้
รอก
1.
2.
3.
4.
5.

รอกธรรมดา ( Common block )
รอกตีน ( Snatch block )
รอกกล ( Mechanical block )
รอกปุลเลห ( Pulley of gin block )
รอกแมแรง ( Weston purchase )
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การเรียกชื่อสวนตาง ๆ ของรอก
1. เปลือกรอก ( Sheel ) คือ สวนนอกของรอกทําดวยไมเอลมา ซึ่งเปน
ไมเนื้อแข็ง เหนียวทนทาน หรือทําดวยแร เชน เหล็กหรือทองเหลือง เปนตน

2. ลูกรอก ( Sheaveor ohever ) ทําดวยไมริกนําไวดี เปนไมเนื้อแข็งมีน้ํามัน
ในตัว หรือทําดวยแร เชน เหล็กหรือฟอรสบรอนส ( Phospher bronze )
ลูกรอกสวมอยูภายในเปลือก รอกหมุนไดรอบตัว โดยมีรูกลางสําหรับสวม
เดือยรอก
3. เดือยรอก ( Pin ) ทําดวยแรเหล็ก ตอนหัวทําเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส เดือยรอก
สวมผานรูกลางเปลือกรอก และลูกรอก

4.ชองรอยรอก ( Swallow ) เปนชองวางภายในเปลือกรอกโคงไปตามลูกรอก
อยูระหวางเปลือกรอกภายในตอนบนของลูกรอกใชเปนชองสําหรับรอยเชือก
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5. รองตลกรอก ( Soore ) เปนรองที่เซาะไวที่ผิวนอกตอนกึ่งกลาง ทางตั้งของ
เปลือกรอก สําหรับตลกรอก รองดังกลาวนี้จะมีอยูดวยกันหนึ่ง ถึง สองรอง
แลวแตชนิดของรอก
6. ตลกรอก ( Strop ) ทําดวยเชือก ลวดหรือโลหะปะกับลงไปตามแนวรอง
ตลกรอก ใชสําหรับรัดเปลือกรอกใหแนนหนา และใชสําหรับติดหวง หรือ
ขอ เพื่อติดหรือแขวนรอกกับติดสิ่งของตาง ๆ

7. คอรอก ( Prown) เปนสวนบนของรอก บากเปนรองตลกรอก แตตื้นกวา
ทางกนรอก

8. กนรอก ( tall ) เปนสวนลางของรอก

9. ลูกปน ( Bearing ) ทําดวยแรเหล็กเปนลูกกลม ๆ หลายลูกอยูภายในตลับ
ลูกปน ติดอยูกับรอก โดยรอบรูที่สวมเดือยรอก เพื่อทําใหลูกรอกหมุนได
คลอง ลูกปนนี้บางที่เปนลูกลอ
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วัสดุที่ใชในการทํารอก และการใชงาน
1. รอกธรรมดา ( Common block ) เปนรอกที่ทําดวยไมหรือแร มีตลกรอก
ทําดวยเชือก ลวด หรือแร แลวแตชนิดของรอกที่คอรอกบางที่ก็ติดตํารี หรือ
หวงเพื่อทําเปนรูเรียกวา หวงรอกใชเปนรอกสําหรับชักเรือโบต เรือยนต
ถาเปนรอกขนาดเล็กใชสําหรับชักธง และเปนรอกสําหรับเชือกเสา เพลา
ใบเรือโบต เปนตน
ตลกรอกทํา
2. รอกตีน ( Snatch block ) ทําดวยไมหรือแรมีตาเดียว
ดวยเหล็กดานหนึ่งขอตลกรอกตรงชองที่รอยเชือก ตัดเปนชองมีบานพับ
ปด – เปดไดหรือเปนบานพับที่หันไปมาได ที่ทําเชนนี้เพื่อประสงคให
รอยเชือก หรือเอาเชือกออกไดสะดวก รวดเร็ว รอกชนิดนี้โดยมากติดกับ
พื้นเปนเครื่องชวยในการผอนแรง หรือชวยกําลังดึง เชนชักเรือโบต หรือ
กลไกตาง ๆเปนตน
3. รอกกล ( Mechanical block )ทําดวยแรไม ตลกรอกทําดวยเหล็กคอรอก
ติดขอหรือหวงทําเปนกุลแจกล เพื่อใหรอกหมุนไปมาไดรอบตัว รอก
ชนิดนี้สวนมากใชกับปนจั่น

4. รอกปุลเลห( Pulley of gin block ) ทําดวยแร ลูกรอกทําเปนปุลเลหคลาย
ลอรถ รอกชนิดนี้ใชในการยกของหนัก ๆ ในเรือ สวนใหญ ไมคอยจะมีที่
ใชนัก
5. รอกแมแรง เปนรอกกลทําดวยแรทั้งสิ้น โดยมากใชโซแทนเชือก รอก
ชนิดนี้ใชกําลังดึงเพียงเล็กนอย สามารถที่จะยกของหนัก ๆ ได แตการยกจะ
ทําไดรวดเร็วอยางรอกชนิดอื่นไมได มักใชในเรือภายในหองเครื่อง เพื่อใช
ในการยกเครื่องจักรและสวนประกอบที่มีน้ําหนักมาก ๆ
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วิธีวัดขนาดของรอก มีวิธีการวัดได 2 วิธี
1. รอกที่ยังไมไดติดตลกรอก หรือรอกตลกใน เอาหางเชือกวัดโอบจากคอรอกไปตามสวน
โคงของเปลือกรอก ผานตรงกึงกลางรอกไปบรรจบหางเชือกที่คอรอก แลวเอาเชือกนั้นมาทบให
เสมอกัน ทาบกับไมบรรทัด ( นิ้วฟุต ) จะไดขนาดของรอกเปนนิ้วฟุต
2 .รอกที่ติดตลกรอกแลว มีวิธีการวัดเชนเดียวกับที่ยังไมไดติดตลกรอก แตเวลาวัดตองทาบ
เชือกใหชิดกับตลกรอก ( หามทาบขึ้นไปบนตลกรอก เพราะจะไดขนาดที่ใหญกวาความเปนจริง )
หมายเหตุ การวัดขนาดของรอกตามวิธีที่กลาวมาแลวนั้น ถารอกที่ตองการวัดมีหลายตา
เชน 3 – 4 ตา เมื่อวัดตามวิธีดังกลาวแลวเชือกที่ไดมาจะมีขนาดใหญกวาชองรอยรอก เพราะหัว
รอกและกนรอกจะกวางมาก ตองใชวัดจากขอบดานที่กวางของเปลือกรอกลงไปตามตลกรอก
เชนเดียวกันแตไมโอบรอบจนบรรจบกัน ใหวัดแตเพียงจดขอบลาง วิธีวัดที่กลาวมาแลวนั้นเปน
การหาเชือกรอยรอกไดอยางพอดี
ประโยชนของการวัดขนาดของรอก การวัดขนาดของรอกก็เพือ่ ประโยชนมี 2 ประการ คือ
1. เพื่อประโยชนในการเบิกยืม จะไดบอกขนาดที่ถูกตองวาตองการจะใชรอกที่มีขนาดใหญ
หรือเล็กเทาใด เชนรอกไม 3 ตา ขนาด 15 นิ้ว หรือ 16 นิ้ว เปนตน
2. เพื่อจัดหาขนาดของเชือกที่นํามารอยรอกไดอยางพอดี ( ไมคับหรือหลวมจนเกินไป )
เพราะการทีจ่ ะใชเชือกขนาดใดสําหรับรอยรอกนัน้ จําเปนตองรูขนาดของรอกเสียกอน ถาไมรูขนาด
ของรอกกอนแลว จะหาเชือกมารอยไดอยางพอดีไดยาก ถึงแมวาจะหาเชือกมารอยรอกได ก็จะทํา
ใหเสียเวลาทดลองรอยนาน เพราะตามกฎมีอยูวาเชือกที่จะทําการรอยนั้นจะตองมีขนาด 1 ใน 3 ของ
รองรอก เชนรอกขนาด 15 นิ้ว เชือกที่จะใชรอยตองมีขนาด 5 นิ้ว หรือรอกขนาด 9 นิ้ว จะตองใช
เชือกขนาด 3 นิ้ว เปนตน
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การรอยรอก การรอยรอกมีอยูดวยกันหลากหลายวิธีดวยกัน ประโยชนของการรอยรอก
ก็เพื่อใหไดเปรียบในแรงงานเปนเครื่องชวยผอนแรงและใหยกน้ําหนักไดมาก แตกอนที่จะกลาวถึง
วิธีการรอยรอก ควรที่จะเขาใจความหมายหรือคําจํากัดความของคําตาง ๆ ที่ใชในการรอยรอก
ดังตอไปนี้ คือ
1. รอกตาย คือ รอกที่ผูกติดกับที่ เมื่อรอยเชือกแลวไมสามารถที่จะเคลื่อนที่ได
2. รอกเปน คือ รอกที่ไมไดผูกประจําอยูก ับที่ เมื่อรอยเชือกแลวสามารถเคลื่อนที่ได
3. หางเชือกตาย คือ หางเชือกที่ผูกอยูกับที่
4. หางเชือกเปน คือ หางเชือกที่ใชจับดึง หรือหยอนได
5. รอกจาด คือ รอกที่รอยเชือกแลวสามารถที่จะใชงานได
หมายเหตุ การรอยเชือกทุกกรณี ใหใชหางเชือกตายเปนเสนรอยกอนเสมอ
การรอยรอกมีอยูดวยกันทัง้ หมด 6 วิธี คือ
1. การรอยรอกจาดเดี่ยว
1.1 รอยรอกตาย (รอกตาเดียว 1 ตัว) ใชเชือกรอยรอกที่ติดประจําที
โดยใชรอกตาเดียวผูกติดประจําไวในที่สูง
วิธีรอย ใชหางเชือกรอยเขาไปในชองรอยเชือกแลวดึงหางเชือก
ลงมาสําหรับผูกสิ่งของที่จะใชยกขึ้นลง ซึ่งผูดึง จะดึง ทางดาน
ตนเชือก
ประโยชน ใชยกสิ่งของหนักเบา
ขึ้นลงหรือยายเคลื่อนที่
จากที่ต่ําไปที่สูง หรือจากที่สูงมาที่ต่ํา เชน ใชยกกระปองสีขึ้นไป
ทาบนยอดเสาและปลอง เปนตน การใชรอกโดยวิธีนี้ไมมีการ
ไดเปรียบในการผอนแรงดึงเลย แตถึงกระนัน้ ก็มีประโยชนอยู
บางในการที่เราออกแรงดึงไดคลองและสะดวก เพราะมีความฝด
นอยกวาที่จะใชเชือกทาบบนสิ่งอื่น ๆ และเปนการพักแรงดวย
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1.2 รอยรอกเปน (รอกตาเดียว 1 ตัว)
วิธีรอย ใชหางเชือกรอยเขาไปในชองรอยเชือกของรอกตาเดียว 1
ตัว แลวเอาหางเชือกไปผูกประจําที่ไว
การรอยวิธีนี้เรียกวา
รอยรอกวิ่งเดียว คือ ตัวรอกไมไดติดอยูประจําทีต่ ัวรอกวิ่งขึ้นลงได
ประโยชน การรอยรอกวิธีนี้ คนที่ดึงจะอยูในที่สงู ใชสําหรับยก
ของจากที่ต่ําขึ้นไปบนที่สูงโดยใชขอของรอกเกี่ยวเขากับสิ่งของที่
จะยก เชน ยกของจากเรือโบตเรือใหญ โดยผูทําการยกอยูในที่สูง
คือ บนเรือใหญ รอกชนิดนี้มักใชรวมกันกับรอกชนิดอื่น การรอย
รอกโดยวิธีนไี้ ดเปรียบ คือ ผอนแรงดึงไดครึ่งหนึ่ง หรือสามารถยก
น้ําหนักไดเปนสองเทาของแรงดึง
2. รอยรอกจาดตาเดียวสองตัว
2.1 รอยวิธีดึงลง การรอยวิธีนี้ใชรอกตาเดียว 2 ตัว ตัวบนเปนรอก
ตาย ตัวลางเปนรอกเปน ใหหางเชือกเปนอยูทางรอกตาย
วิธีรอย ใชหางเชือกตายรอยผานรอกตายกอน แลวเอาไปรอยผาน
รอกเปน (ตัวลาง) เสร็จแลวเอาหางเชือกตายไปผูกติดกับรอกตาย
(ตัวบน)
ประโยชน การรอยรอกวิธีนี้สามารถึงของขึ้นไดสะดวก เพราะผูดึง
อยูขางลาง คือ ดึงลงนั่นเอง จะไดเปรียบในการผอนแรงประมาณ
ครึ่งหนึ่งของน้ําหนักที่ยก คือ สามารถยกน้ําหนักได 2 เทาของแรงดึง
วิธีรอยรอกตาเดียวสองตัวนี้ มีวิธีรอยอีกแบบหนึ่ง คือ แทนที่จะเอา
หางเชือกตายไปผูกติดกับรอกตายนั้น ใหเอาหางเชือกตายไปผูกติด
ประจําที่ที่ใกลกับที่ผูกรอกตาย
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2.2 รอยวิธีดึงขึ้น การรอยวิธีนี้ก็คือใหรอกตัวหนึ่งเปนรอกตายอีกตัว
หนึ่งเปนรอกเปน โดยใหหางเชือกเปนอยูทางรอกเปนหรือรอย
ในทางดึงขึ้น
วิธีรอย ใชหางเชือกตายรอยผานรอกเปนแลวไปรอยผานรอกตาย
โดยเอาหางเชือกตายกลับมาผูกติดกับรอกเปนหรือรอกตัวลาง
ประโยชน คลายกับรอกเดี่ยว แตทุนแรงดึงลงอีกโดยที่รอกเดีย่ ว
ไมมีกําลังพอจะไดเปรียบในแรงงานประมาณ 1 ใน 3 ของน้ําหนักที่
ยก คือ ของหนัก 3 ออกกําลังดึงเพียง 1 การรอยรอกวิธีนี้มีขอเสียคือ
ดึงไมสะดวก
3. รอยรอกจาดตาเดียวกับสองตา การรอยใชรอกสองตา 1 ตัว กับรอกตาเดียว 1 ตัว โดยใช
รอกสองตาเปนรอกเปนกับเปนรอกตาย
คือ ถารอกสองตา เปนรอกตาย รอกตาเดียวก็เปนรอกเปน และถารอก
สองตาเปนรอกเปน รอกตาเดียวก็เปนรอกตาย
3.1 รอยวิธีดึงลง ใหรอกสองตาเปนรอกตาย รอกตาเดียวเปนรอกเปน
วิธีรอย ใชหากเชือกตามรอยผานลูกรอกลูกใดลูกหนึ่งของรอกตาย
กอน (รอกสาตา) ตอไปก็รอยผานลูกรอกเปน (รอกตาเดียว) แลวนํา
หากเชือกตายกลับไปรอยผานลูกรอกอีกลูกหนึ่งของรอกตาย (รอก
สองตา) แลวนําหางเชือกตายมาผูกติดกับรอกเปน (รอกตาเดียว)
ประโยชน การรอยรอกวีดึงลงนี้ไดเปรียบแรงงานประมาณ 1 ใน 3
ของน้ําหนักที่ยก คือ ของหนัก 3 ออกแรงดึงเพียง 1 และดึงไดสะดวก
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3.2 รอยวิธีดึงขึ้น
โดยใหรอกตาเดียวเปนรอกตาย รอกสองตาเปนรอกเปน
วิธีรอย คือ รอยกลับนั่นเอง โดยเอาหางเชือกตายรอยผานลูกรอกใด
ลูกรอกหนึ่งของรอกเปนกอน (รอกสองตา) ตอไปเอาหางเชือกตาย
รอยผานลูกรอกของรอกตาย (รอกตาเดียว) แลวนํากลับมารอยผาน
ลูกรอกอีกลูกหนึ่งของรอกเปน (รอกสองตา) และนําหางเชือกตายไป
ผูกติดกับรอกตาย (รอกตาเดียว)
ประโยชน การรอยวิธีดึงขึ้นหรือรอยกลับนี้จะไดเปรียบแรงงาน
ประมาณ 1 ใน 4 ของน้ําหนักที่ยก คือ ยกน้ําหนักได 4 เทาของ
แรงงาน หรือผอนแรงลงได 3 ใน 4 ของน้ําหนักที่ยกแตการรอยวิธีนี้
มีขอเสียประโยชนคือ ดึงไมสะดวกเพราะตองดึงขึน้
4. รอยจากจาดสองตาสองตัว ใชรอกสองตาสองตัว ตัวหนึ่งเปนรอกตายอีกตัวหนึ่งเปนรอก
เปน ใหหางเชือกเปนอยูดานบนของรอกตัวบน (ดึงลง) หรืออยูดานลางของรอกตัวลาง (ดึงขึ้น)
4.1 รอยวิธีดึงลง คือ ใหหางเชือกเปนอยูทางรอกตาย
วิธีรอย ใชหางเชือกตายรอยผานลูกรอกที่หนึ่งของรอกตาย (ตัวบน)
กอนแลวรอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเปน (ตัวลาง) รอยผาน
ลูกรอกลูกที่สองของรอกตาย (ตัวบน) แลวกลับลงมารอยผานลูกที่
สองของรอกเปน (ตัวลาง) เสร็จแลวนําหางเชือกตายไปผูกติดกับรอก
ตาย (ตัวบน)
ประโยชน การรอยวิธีนี้สามารถผอนแรงดึงลง 3 ใน 4 ของน้ําหนักที่
ยกคือ สามารถยกน้ําหนักไดเปน 4 เทาของแรงดึง ดึงไดสะดวกและ
ยกน้ําหนักไดกําลังดีกวารอยวิธี ตามขอ 3.1 ใชยกปน เรือโบตที่มี
ขนาดใหญหรือเรือยนต
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4.2 รอยวิธีดึงขึ้น คือ ใหหางเชือกเปนอยูทางรอกเปน หรืออยูทางลางนั่นเอง
วิธีรอย ใชรอยกลับหรือเปลี่ยนรอกตัวบน (รอกตายมาเปนรอกเปนและเปลี่ยนรอกตัวลาง
(รอกเปน) ไปเปนรอกตาย การรอยรอก ใชหางเชือกเปนรอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเปน
(ตัวลาง) กอน รอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย (ตัวบน) ตอไปรอยผานลูกรอกลูกที่สองของ
รอกเปน (ตัวลาง) รอยผานลูกรอกลูกที่สองของรอกตาย (ตัวบน) แลวจึงเอาหางเชือกตายมาผูกติด
กับรอกเปน (ตัวลาง)
ประโยชน การรอยวิธีดึงขึ้นนี้ไดแรงงานดีกวาการรอยตามขอ 4.1 เพราะสามารถผานแรงดึง
ได 4 ใน 5 ของน้ําหนักที่ยก คือ ยกน้ําหนักไดเปน 5 เทาของแรงดึง แตวิธีดึงนี้ไมสะดวกเพราะผูดึง
ตองอยูขางบน
5. รอยรอกจาดสองตากับสามตา ใชรอกสองตากับสามตาอยางละตัว และใชรอกทั้งสอง
ชนิดเปนรอกเปนและรอกตาย ถาใชรอกสามตาเปนรอกตาย ก็ใชรอกสองตาเปนรอกเปน และถาใช
รอกสองตาเปนรอกตาย ก็ตองใชรอกสามตาเปนรอกเปน
5.1 รอยวิธีดึงลง ใหรอกสามตาเปนรอกตาย รอกสองตาเปนรอกเปนหาง
เชือกเปน ผานทางรอกตาย หรือผานรอกตัวบน ใหหางเชือกเปนอยูทางลาง
คือดึงทางดานลาง
วิธีรอย ใชหางเชือกรอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย (รอกสามตา
ขางบน) กอนรอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเปน (รอกสองตาตัวลาง)
รอยผานลูกที่สองของรอกตายตัวบน รอยผานลูกรอกลูกที่สองของรอก
เปนตัวลาง (รอกสองตาตัวลาง)
รอยผานลูกที่สองของรอกตายตัวบน
รอยผานลูกรอกลูกที่สองของรอกเปนตัวลาง และไปรอยผานลูกรอกลูกที่
สามของรอกตายตัวบน เสร็จแลวเอาหางเชือกตายทาผูกติดกับรอกเปน
(รอกสองตาตัวลาง)
ประโยชน การรอยวิธีนี้ผอนแรงดึงได 4 ใน 5 ของน้ําหนักที่ยกคือ สามารถ
ยกน้ําหนักได 5 เทาของแรงดึง หมายความวา ออกแรงเพียง 1 เทานั้น จะยก
หนักไดถึง 5 เทา
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5.2 รอยวิธีดึงขึ้น ใหรอกสามตาเปนรอกเปน รอกสองตาเปนรอก
ตายหรือรอยกลับกันกับวิธีดึง (ขอ 5.1) นั่นเอง โดยใชหางเชือก
เปนรอยผานลูกรอกตัวลาง (รอกเปน) และใชดึงขึ้น หรือเรียกวา
หางเชือกเปนอยูดานบนนั่นเอง
วิธีรอย รอยวิธีเดียวกับวิธีดึงลง (ขอ 5.1) แตรอยรอกตัวลางคือ
รอกเปน (รอกสามตา)กอนโดยเอาหางเชือกตายรอยผานลูกรอกลูก
ที่หนึ่งของรอกเปน รอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย แลว
กลับมารอยผานลูกรอกลูกที่สามของรอกเปน เสร็จแลวเอาหาง
เชือกตายไปผูกรอกตาย (รอกสองตาตัวบน)
ประโยชน การรอยวิธีนี้ผอนแรงดึงได 5 ใน 6 ของน้ําหนักที่ยก
คือ สามารถที่จะยกน้ําหนักไดถึง 6 เทา แตออกแรงดึงเพียง
1 เทา แตมีขอเสียประโยชน คือ ดึงไดไมสะดวก เพราะผูดึงตอง
อยูขางบน

6. รอยรอกจาดสามตาสองตัว ใชรอกสามตาสองตัว เปนรอกเปนตัวหนึ่ง และเปนรอก
ตายตัวหนึ่ง รอยไดสองวิธี คือ ใหหางเชือกเปนอยูทางรอกตายกับทางรอกเปน คือ ใชดึงลง และ
ดึงขึ้น แตสวนมากที่ใชกันนั้นใชวิธีรอยใหหางเชือกเปนอยูทางรอกตาย หรือวิธีดึงลง การรอยรอก
สามตาสองตัวนี้จะรอยใหเสนเชือกเรียงกันตามลําดับ เชนเดียวกับรอกสองตากับตาเดียว หรือสอง
ตาสองตัว หรือสามตากับสองตาไมได เพราะกําลังที่กระทําจะไมอยูตรงกลางของรอก ฉะนั้นการ
รอยจะตองใหหางเชือกทั้งสอง (หางเชือกเปนและหางเชือกตาย) ออกทางลูกรอกลูกกลางของรอก
เปนและรอกตาย (ลูกรองลูกที่สอง) หรือลูกกลางทั้งสองวิธี
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6.1 รอยวิธีดึงลง รอยใหหางเชือกเปนอยูทางรอกตาย (ตัวบน) หรือ
รอยใหหางเชือกดึงอยูดานลาง
วิธีรอย เอาหางเชือกรอยผานลูกรอกลูกกลาง (ลูกที่สองของรอก
ตายตัวบน) รอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเปน และรอยผานลูกรอก
ลูกที่หนึ่งของรอกตาย (ตัวบน) แลวยอนมารอยลูกรอกลูกที่สามของ
รอกเปน แลวจึงเอาหางเชือกตายไปผูกกับรอกตาย
ประโยชน การรอยวิธีนี้จะผอนแรงดึงลง 5 ใน 6 เทาของน้ําหนักที่ยก
คือ สามารถยกน้ําหนักไดถึง 6 เทา โดยใชแรงถึงเพียง 1 เทา และ
สามารถดึงไดสะดวก
6.2 รอยวิธีดึงขึ้น การรอยคงใชวิธีเดียวกันกับ (ขอ 6.1) เปนแตรอย
หางเชือกตายผานลูกรอกลูกกลาง (ลุกที่สอง) ของรอกเปน (ตัวลาง)
กอนเทานั้น
วิธีรอย เอาหางเชือกตายรอยผานลูกรอกลูกกลางของรอกเปน (ตัวลาง)
กอน แลวรอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย (ตัวบน) แลวยอนกลับ
ลงมารอยผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกเปน รอยผานลูกรอกลูกที่สาม
ของรอกตาย และกลับลงมารอยผานลูกรอกลูกที่สามของรอกเปน และ
กลับขึ้นไปรอยผานลูกรอกลูกกลาง (ลูกที่สอง) ของรอกตาย เสร็จแลว
จึงเอาหางเชือกตายกลับมาผูกเปนรอกเปน
ประโยชน การรอยวิธีนี้ไดแรงดีกวารอยวิธีอื่น ๆ สามารถผอนแรงดึง
ได 6 ใน 7 เทาของน้ําหนัก คือ สามารถยกน้ําหนักได 7 เทา โดยออก
แรงดึงเพียง 1 เทา เทานั้น
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7. วิธีการรอยรอกสามตาสองตัว
ทั้งในการดึงลงและดึงขึ้นนั้นยังมีอีกแบบหนึ่งนั่นคือ
รอยผานลูกรอกลูกกลางของรอกเปนและรอกตายกอน ดังจะไดกลาวตอไปนี้ คือ
7.1 รอยวิธีดึงลง เอาหางเชือกตายรอยผานลูกรอกลูกกลางของรอก
ตาย( รอกตัวบน ) แลวไปรอยผานลูกรอกกลางของรอกเปน ตอไปรอย
ผานลูกรอกลูกที่หนึ่งของรอกตาย แลวยอนกลับมารอยผานลูกรอกลูกที่
หนึ่งของรอกเปน แลวกลับขึ้นไปรอยผานลูกรอกลูกที่สามของรอกตาย
ตอมารอยผานลูกรอกที่สามของรอกเปน เสร็จแลวเอาหางเชือกตายไป
ผูกกับหางเชือกเปน
7.2 รอยวิธีดึงขึ้น การรอยก็คงรอยตามวิธีเปนเหมือนกัน เพียงแต
รอยหางเชือกตายผานลูกรอกลูกกลางของรอกเปนกอน ตอจากนั้นก็
รอยผานลูกรอกลูกกลางของรอกเปน และตอ ๆ ไป ตามวิธีดึงลง
ในการรอยรอกสามตากับตาเดียว สองตาตัวนั้นจะนับลูกรอก
ลูกใดเปนที่ 1 และที่ 2 ก็ได และรอกสามตานั้นนับจากทางไหนเปน
ลูกที่ 1 หรือ 3 ก็ได แตลูกรอกลูกกลางนั้นตองเปนลูกที่ 2 เสมอไป
และการนับตองใหเปนแบบเดียวกัน ทั้งรอกเปนและรอกตาย กลาว
คือ ถานับลูกที่ 1 มาจากทางขวามือ หรือกลับกันตรงกันขาม ก็
ตองนับมาจากทางขวา หรือสลับเปนทั้งรอกเปนและรอกตาย

การรอยรอกที่กลาวมาทัง้ 7 วิธีดังกลาวนี้ เปนวิธีที่งายและมีใชในเรือ เชนในการยก
ของขึ้นจากเรือชัก หรือหยอนเรือโบต เรือยนต เปนตน นอกจากนี้ยังมีวิธกี ารรอยรอกวิธีตาง ๆออก
ไปอีกดังนี้
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8. การรอยรอกเสปน ( Spanish burton )ใชรอกตาเดียว 2 ตัวและขอหนึ่งอันรอกตัว
หนึ่งเปนเปนรอกเปน อีกตัวหนึ่งเปนรอกตาย รอกเปนนี้ใชหางเชือกยกของขางหนึ่งมาทําเปนตลก
รอก
วิธีการรอย โดยการนําหางเชือกตายรอยผานลูกรอกของรอกเปน ( รอกตัวลาง ) แลวไปรอย
ผานลูกรอกของรอกตาย (รอกตัวบน) เสร็จแลวใหเอาหางเชือกตาย นํามาผูกกับรอกเปน สวนขอที่
ใชเกี่ยวสิ่งของนั้นติดกับเชือกเปนตอนที่ผานรอกเปนแลว
ประโยชน การรอยรอกวิธีนี้ ไมนิยมนํามาใช เพราะยกของไดระยะจํากัดการรอยรอกตามวิธี
ที่กลาวมานี้ไดเปรียบในการผอนแรงดึงลง 2 ใน 3 ของน้ําหนักที่ทําการยก คือสามารถยกของได
หนักเปน 3 เทาของแรงดึง
9. การรอยรอกวิ่งผสม ( Runner and tackle ) ใชในการรอยรอกตาเดียว 2 ตัว และ
รอก 2 ตา หนึ่งตัว รอกตาเดียวตัวหนึ่ง เปนรอกตาย รอกตาเดียวอีกตัวหนึ่งกับรอกสองตา เปน
รอกเปน ใชเชือกสําหรับรอยรอก 2 เสน
วิธีการรอย
ขั้นที่หนึง่ ที่รอกตาย( รอกตาเดียว ) ใชหางเชือกเสนหนึ่งรอยผานลูกรอก แลวนํามาทําเปน
ตลกรอกของรอกสองตา หรือถาที่รอกสองตามีตลกรอกอยูแลว ก็ใหเอาหางเชือกผูกเขากับหวงของ
ตลกรอก ที่กลาวมาแลว
ขั้นที่สอง เอาหางเชือกอีกเสนหนึ่งรอยลูกรอกผานรอก ที่หนึ่ง ของรอกสองตา ตอไปก็รอย
ผานลูกรอกตาเดียวตัวลาง แลวยอนกลับขึ้นไป รอยผานลูกรอกที่ลูกที่สอง ของรอกสองตา แลวเอา
หางเชือกมาผูกเขากับรอกตาเดียว
ประโยชน การรอยวิธีนี้ไดเปรียบในการผอนแรงดึงลงไดถึง 7 ใน 8 ของน้ําหนักที่ทําการยก
คือยกได 8 เทาของแรงดึงใชกับลวดที่โยงเสายกเรือยนต หรือใชในการยกขาปนจั่น เปนตน
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10. การรอยรอกจิกเกอร ( Jigger ) ใชในการรอยรอกเล็กโดยทั่วไป โดยใชรอกสองตาตัว
หนึ่ง ซึ่งมีหางตลกรอกยาวออกไปพอสมควร ซึ่งเราเรียกวาหางจิกเกอร กับใชรอกตาเดียวที่มีขอ
เกี่ยวหนึ่งตัว
วิธีการรอย รอยเชนเดียวกันกับการรอยรอกสองตากับตาเดียว และใชหางจิกเกอรนั้นพันกับ
เชือกใหญ หรือที่มั่นคงพอ ไมตองการใชรอกที่รอย
ประโยชน การรอยรอกตามวิธีนี้ ไดเปรียบในการผอนแรงดึงลง 2 ใน 3 ของน้ําหนัก
หมายเหตุ ถารอกตัวลางของจิกเกอรเปนรอกสองตา ก็จะสามารถยกของไดหนัก 4 เทาของ
แรงดึง
11. การรอยรอกแฮนดี้บิลลี่ ( Handy bully ) คือการรอยรอกเล็กตัวหนึ่ง สําหรับ
ใชงานทั่วไป
12. การรอยรอกเสปนคู ( A Double spanish burton ) การรอยรอกเสปนคูนี้ แบงออกเปน 2
แบบดวยกัน คือ
12.1 ใชรอกตาเดียว 3 ตัว ใชเปนรอกตาย 1 ตัว รอกเปน 2 ตัว
วิธี ก ารร อย เอารอกตาเดี ยวตั วหนึ่ง ผู กติ ดประจํ าที่ รอกตาย ใช
เชื อ กเส น หนึ่ ง เอาหางข า งหนึ่ ง ผู ก ติ ด กั บ ตลกรอกลู ก รอกของ
รอกเปน ( คือรอกตาเดียวตัวที่ 2 ) แลวนําหางเชือกขางหนึ่ง
รอยผานรอกตาย ( คือรอกตาเดียวตัวที่ 1 ) นําเอาหางเชือกมา
ผูกติดกับตลกรอกของรอกเปนอีกตัวหนึ่ง ( คือรอกตาเดียวตัว
ที่ 3 ) ตอไปใหเอาหางเชือกตายอีกเสนหนึ่ง ( คือเชือกสําหรับ
ดึงยกของ ) รอยผานลูกรอกของรอกเปนตัวแรก ( คือรอก
ตาเดียวตัวที่ 2 ) แลวนําไปรอยผานลูกรอกของรอกเปนตัว
หลัง( คือรอกตาเดียวตัวที่ 3 ) เสร็จแลวใหเอาหางเชือกไปผูก
ประจําที่
ประโยชน การรอยวิธีนี้ ผอนแรงได 4 ใน 5 เทาของแรงดึง แต
ยกของไดในระยะที่จํากัด คือไดระยะเทากับความยาวของเสน
เชือกที่รอยผานรอกตาย
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12.2 ใชรอกตาเดียว 2 ตัว และรอก 2 ตา 1 ตัว ใชรอก 2 ตา
เปนรอกตาย รอกตาเดียวเปนรอกเปนทั้ง 2 ตัว
วิธีการรอย ใหหางเชือกตลกรอกเปนตัวที่ 1 รอยผานลูกรอก
ลูกที่ 1 ของรอกตาย (รอกสองตา ) แลวนําไปผูกติดกับตลก
รอกเปนตัวที่ 1 แลวไปรอยผานลูกรอกของรอกเปนตัวที่ 2
ตอไปรอยผานลูกรอกที่ 2 ของรอกตาย แลวนําหางกลับลงมา
ผูกติดกับตลกรอกของรอกเปนตัวที่ 2
ประโยชน ได ป ระโยชน และเสี ยประโยชน เช น เดี ย วกั บที่
กลาวมาแลวในขอ ( ก )

13. การรอยรอก 4 ตา 2 ตัว ( แบบเรียงเสน ) ใชรอก 2 ตัวทําเปนรอกตายตัวหนึ่ง รอก
เปนตัวหนึ่ง
วิธีการรอยรอก รอยรอกตามลําดับลูกรอกเรียงเสน คือใชหาง
เชือกตายรอยผานลูกรอกที่ 1 ของรอกตายกอน แลวไปรอย
ผานลูกรอกลูกที่ 1 ของรอกเปน ตอไปขึ้นไปรอยผานลูกรอก
ลูกที่ 2 ของรอกเปนและตอ ๆไปตามลําดับ เสร็จแลวใหนํา
หางเชื อ กตายไปผู ก ติ ด ประจํ า กั บ รอกตาย ร อ ยตามลํ า ดั บ
หมายเลข คือรอยตั้งแต 1 กอน และตอไป โดยเรียงลําดับจน
หมดตารอก
ประโยชน ใชยกของหนักไดถึง 8 หรือ 9 เทาของแรงดึง
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14. การรอยรอก 3 ตา 2 ตัว ( แบบเรียงเสน ) ใชรอก 3 ตา 2 ตัว ทําเปนรอกตายตัวหนึ่ง
อีกตัวหนึ่งเปนรอกเปน
วิธีการรอย ใชหางเชือกรอยตามลําดับลูกรอก คือรอยผานลูกรอกที่หนึ่งของรอกตายกอน
แลวนํามารอยผานลูกรอกลูกที่ 1 ของรอกเปน และตอไปตามลําดับ
ประโยชน ใชยกน้ําหนักไดถึง 6 – 7 เทาของแรงดึง

หลังจากทีท่ าน....ไดทราบถึงวิธีการรอย
รอกตาง ๆ แตละชนิด ขนาด ประเภท ของรอก
เบื้องตนแลวนั้น พรอมทั้งคุณสมบัติ และ
ประโยชนของรอกมาพอสมควรแลวนั้น...
ตอไปนี้จะขอกลาวถึงรอกทีม่ ีการใชงาน
ในหนวยงานชางยกอยูบ อย ๆ นั้นก็คือ
รอกแมแรง . . .
รอกแมแรง เปนรอกทีป่ ระดิษฐขึ้นมา
เพื่อชวยในการผอนแรง ในการยกของหนัก
เพื่อใหอออกแรงเพียงเล็กนอย ก็สามารถยก
สิ่งของทีม่ ีน้ําหนักไดมาก ๆ
โดยสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
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1. รอกแมแรงดึงในทางดิ่ง คือ รอกแมแรงที่ใชใน
การขึ้น - ลง ทําดวยเหล็ก
โดยใชโซเปนตัวดึงเพื่อยก
น้ําหนัก สวนมากใชยกเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีน้ําหนัก
มาก ๆ ที่อยูในหองเครื่องของเรือขึ้นเพื่อซอมทํา รอกแมแรง
ในทางดิ่งมีหลายชนิด เชน 500 กก 1 ตัน 1.5 ตัน 2 ตัน
5 ตัน 10 ตัน และ 15 ตัน เปนตน

-

ประโยชนของรอกแมแรงดึงในทางดิ่ง คือ
สามารถยกของไดในที่แคบและจํากัด
คนจํานวนนอยก็สามารถทํางานได
มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางานดี
เปนตัวนํากระแสไฟฟา จึงตองระวังอยาใหเกิดไฟฟาลัดวงจร
สามารถยกน้ําหนักไดสูงสุดประมาณ 15 ตัน
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สวนประกอบของรอก
และอุปกรณทชี่ ํารุดบอย ๆในรอกแมแรง
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2. รอกแมแรงในทางระนาบ คือ รอกแมแรงใชดึงทางราบนั่นเอง
ทําดวยเหล็กเปนรูปทรงกลมมีกานตอมือโยกที่ตัวรอกโดยใชโซแทน
เชือกเปนตัวดึง ซึ่งประโยชนก็คือ
- ใช ใ นงานชั ก เพลาใบจั ก รเรื อ เมื่ อ ปรับ แต ง ศู น ย เ พลาใบจั ก ร
และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- คนจํานวนนอยก็สามารถทํางานได
- มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทํางานดี
- เปนตัวนํากระแสไฟฟา จึงตองระวังอยาใหเกิดไฟฟาลัดวงจร

-

3. รอกแมแรงลวด คือ รอกแมแรงที่ทําดวยเหล็กผสม
อลูมิเนียม มีลักษณะกลมยาว มีกานตอออกจากตัวรอกเพื่อใช
มือโยกสําหรับดึงเขาและคลายออก รอกชนิดนี้ใชลวดเปนตัว
ลากหรือดึงน้ําหนัก ประโยชนของรอกชนิดนี้ คือ
ใชตรึงเรือเมื่อเรือลอยน้ําอยูในอูเพื่อเขารับการซอมทํา
ใชลากและยกของหนักตาง ๆ
ลากและยกของหนักตาง ๆ
เปลี่ยนทิศทางในการลากและยกไดสะดวก
ใชในพื้นที่จาํ กัดไดดี
คนจํานวนนอยก็สามารถปฏิบัติงานได
อยาใหเขาใชระบบไฟฟาเพราะเปนสื่อไฟฟาอาจทําใหไฟฟา
ลัดวงจรได
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4. แมแรงไฮดรอลิกส แมแรงประเภทนี้ใชระบบกําลังดันน้ํา
มัน เชน แมแรงที่ใชยกรถยนตขึ้น
เมื่อตองการซอมทําสวนที่อยูใตทองรถหรือทําการเปลี่ยนยางรถ
แมแรงชนิดนี้มีหลายแบบ ซึ่งสามารถใชปฏิบัติงานไดตามความ
เหมาะสม คือ
- ใชยกและดันในทางตั้ง เชน ยกรถขึ้นเพื่อเปลี่ยนยางลอรถ
ฯลฯ
- สามารถยกและดันน้ําหนักไดมากถึงประมาณ 100 ตัน
- คนจํานวนนอยก็สามารถทํางานได
- ใชยกของในที่แคบ ๆ

ขอควรระวังในการใชรอกแมแรงแบบตาง ๆ

1. ตองปฏิบัติตามสมุดคูมือชี้แนะนําในการใชรอกแมแรงแตละชนิด
2. ใชงานใหถูกวิธีและเหมาะสมกับงาน
3. อยาใชรอกใหถูกวิธีและเหมาะสมกับงาน
4. กอนนํารอกแมแรงไปใช ตองตรวจความเรียบรอยของอุปกรณ
ทุกครั้งหากพบสิ่งใดชํารุด หรือผิดสังเกตหามนําไปใชเด็ดขาด
5. หามโยนหรือลากขณะเคลื่อนยาย
6. เมื่อเลิกใชงานแลว ตองทําความสะอาดทุกครั้ง
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บทที่ 3
การปกเสา และถอนเสาในลําน้ํา
การปกเสาและถอนเสาใตน้ํา ไดแกการปกและถอนเสาในงานกอสรางหลักเทียบเรือและ
เสากันกระทบตาง ๆ ซึ่งตามปกติแลวการปกเสาและถอนเสาในน้ํามองดูแลวจะไมยากแตก็มีขอ
จํากัดอยูที่ความโต ความยาว และน้ําหนักของเสา ความลึกของน้ํา สภาพพื้นดินและความสามารถ
ของเรือและปนจั่นดวย
1. การปกเสา กระทําไดหลายวิธี คือ
1.1 การปกเสาดวยแรงคน เปนวิธีแบบเกา เสาที่ใชมีขนาดพอสมควร น้ําไมลึกมาก
นัก ตําแหนงที่ปกเสาไมหางฝงเกินไป วิธีการปฏิบัติก็คือสรางเปนนั่งรานสําหรับใหคนยืนปฏิบัติ
งานไดสะดวกโดยใชน้ําหนัก (สามเกลอ) ยกตอกแตตองใชแรงคนหลายคน
1.2 ปกดวยเครื่องทุนแรง ไดแก เรือและแพที่มีเสาปนจั่นและเครื่องกวานสําหรับยก
ตุมน้ําหนักตอกและใชยกเสาที่มีน้ําหนักหรือความยาวมาก ๆ ได สามารถปกเสาในน้ําลึกไดแนน
หนาและตอกลงดินลึกเทาไรก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับตุมน้ําหนัก และเครื่องกวานเปนสําคัญ โดยทั่วไป
แลวจะใชปกเสาดวยวิธีนี้
1.3 ปกเสาดวยวิธีแบบผสม ไดแก การปกโดยใชวิธีที่สองเปนหลักเนื่องจากหนาดิน
มีความออนตัวมาก ในระยะแรกที่จะเริ่มใหเสาลงดินจะตองใชกําลังของเครื่องกวานกับน้ําหนักของ
เรือกดเสาใหลงไปในดินกอนแลวจึงจะใชตุมน้ําหนักตอก แตตองระวังเสาจะไมไดแนวดิ่งหรือเสา
อาจจะหักไดงายถาเปนเสาที่ไมแข็งแรงพอ ควรจะกดเพียงชวยใหเสาปกยึดดินเพื่อพยุงการตอกเสา
สะดวกและรวดเร็วขึ้นเทานั้น
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2. การถอนเสา สามารถกระทําไดดังนี้คือ
2.1 การถอนเสาดวยวิธีใชเครื่องทุนแรงเขาชวย (รอก) ดวยการวางคานหรือตั้งเสา
ปนจั่นสําหรับถอน วิธีนี้ใชในการถอนเสาขนาดเล็กและไมปกลงดินมากนัก
2.2 การถอนเสาดวยวิธีใชเครื่องทุนแรง ไดแก เรือและแพที่มีเครื่องกวานหรือใชเรือ
และรถที่มีปน จั่นซึ่งเปนวิธีที่สะดวกและสามารถถอนเสาขนาดใหญและทีป่ กลงดินลึก ๆ ได เชน
การกวานหรือปนจั่นจากเรือหรือแพเครน โดยการใชเครื่องกวานของเรือหะเบสเสาขึ้นมา ในขณะ
ที่กวานดึงเสาขึ้นและเสายังไมเคลื่อนตัวนั้น แรงดึงของกวานจะทําใหเรือรับแรงกดลง (เรือจมน้ํา
มากขึ้น) จนถึงเสาเคลื่อนตัวแรงกดนี้จะกระทําตอเนื่องและจะคอย ๆ นอยลงจนเสาพนน้ําในกรณีที่
ใชรถปนจั่นถอน ถารถอยูบนแพตองผูกดึงใหมั่นคงเสียกอน แตถาจะใชถอนเสาในลักษณะเสาอยู
ใกลฝงก็สามารถทําได แตบริเวณพื้นจะตองมั่นคงแข็งแรง และระวังอันตรายในเมื่ออยูใกลฝงก็
สามารถทําได แตบริเวณพื้นจะตองมั่นคงแข็งแรงและระวังอันตรายในเมื่ออยูใกลฝงมากปนจั่นหรือ
รถอาจพลิกคว่ําลงน้ําได ซึ่งวิธีนี้งายและคอนขางสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.3 การถอนเสาดวยวิธีผสม คือ การใชวิธีการดังกลาวมาแลวทั้ง 2 วิธี ผสมกันหรือ
อาจจะตองใชหัวฉีดน้ําลงไปตามโคนเสาที่ปกลงในดิน ทั้งนี้เพื่อใหมีชองวางจากการที่น้ําเขาไป
แทนที่หัวฉีดน้ําจะไลดินรอบ ๆ โคนเสาออก เมื่อออกแรงดึงหรือถอนเสาก็จะขึ้นโดยงาย
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บทที่ 4
การขนถายวัสดุ (Materials Handling)
1. บทนํา
ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแตนําวัตถุดิบมายังโรงงานผานขบวนการผลิต
จนไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปออกมา จะพบวาความจําเปนสําหรับการดําเนินการดังกลาวก็คือ การ
เคลื่อนที่ อยางนอยที่สุดปจจัยพื้นฐานของการผลิตตัวใดตัวหนึ่งตองเคลื่อนที่ ดังเชน คน เครื่องจักร
วัสดุ หรือเคลื่อนที่ทุกตัว นั่นคือ หากปจจัยการผลิต ปราศจากการเคลื่อนที่ การผลิตยอมไมเกิดขึ้น
เราอาจพูดไดอีกนัยหนึ่งวา ไมมีผังโรงงานใดที่ทําการวางแผนหรือวิเคราะหโดยไมคํานึงถึง
ปญหาการขนถายวัสดุ ทั้งนี้เพราะตองจัดเตรียมสถานที่ สําหรับการแจกจายวัสดุ ชิน้ สวน
เครื่องมือ เพื่อบริการใหกับฝายผลิต เมื่อผลิตเปนสินคาแลวตองนํามาบรรจุหีบหอ นําไปเก็บ
ในคลังสินคารอการจําหนายตอไป
แตไมควรลืมวา ภายในโรงงานมีปจจัยการผลิตหลายอยางรวมกัน เชนวา เครื่องจักรอุปกรณ
วัตถุดิบ คน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก และสนับสนุนการผลิตหลายอยางรวมกัน เชนวา
เครื่องจักรอุปกรณ วัตถุดิบ กิจกรรม การวิเคราะหและวางผังโรงงานจะตองจัดตําแหนงที่ตั้งของ
กิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม มีระยะทางการขนถายสั้นที่สุด การไหลไมวกวน
สับสน สะดวกรวดเร็วและประหยัด
จึงจะเห็นไดวาการวางแผนผังโรงงานกับการขนถายวัสดุ
ตองทําควบคูกันไป ทั้งนี้เพื่อใหระบบการขนถายวัสดุใชเวลานอยที่สุดและเสียคาใชจายต่ําที่สุด
2. ความหมายการขนถายวัสดุ
การที่จะใหไดมาซึ่งผลผลิตที่อยูในรูปของสินคาและบริการนัน้ ในระบบการผลิตตองมีการ
เคลื่อนที่ดวยเหตุนี้จึงมีระบบการขนถายวัสดุเกิดขึ้น คําวา “การขนถายวัสดุ” (Materials Handling)
หมายถึง “การจัดเตรียมสถานที่ และตําแหนงของวัสดุ เพื่ออํานวยความสะดวกในเคลื่อนยายหรือ
เก็บรักษา”
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ซึ่งการที่จะทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ได
ตองอาศัยศิลปะในการสรรหาเครื่องมือและอุปกรณ
การขนถายวัสดุมาใชใหเหมาะสมกับงาน นอกจากนี้ยังตองมีศิลปะ ในการออกแบบสรางเครื่องมือ
หรืออุปกรณตาง ๆ ใหเหมาะสม และเปนไปอยางมีระบบตามหลักการทางวิทยาศาสตรหรือสรุป
งาย ๆ ก็คือ ตองอาศัยศิลปะ และวิทยาศาสตรในการกําหนดวิธีการขนถายวัสดุนั่นเอง
3. องคประกอบสําคัญของการขนถายวัสดุ
ในระบบการขนถายวัสดุ ควรคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญ แบงออกเปน 4 อยางคือ

- การเคลื่อนที่ (Motion)
- เวลา (Time)
- ปริมาณ (Quantity)
- เนื้อที่ (Space)

1. การเคลื่อ นที่ เปนการเคลื่อนยายวัส ดุ-อุ ปกรณ จากจุ ดหนึ่ งไปยั งอี กจุ ดหนึ่งหรื อ การ
เคลื่อนยายวัสดุ-สินคาจากจุดตนทาง (จุดที่เอาของขึ้น) ไปยังจุดปลายทาง (จุดที่เอาของลง) ซึ่ง
การเคลื่อนยายของวัสดุ-สินคาแตละประเภท ยอมมีการเคลื่อนที่ที่แตกตางกัน
2. เวลา นับเปนปจจัยที่สําคัญตัวหนึ่ง เปนตัวที่บงบอกถึงประสิทธิภาพของการเคลื่อนที่วา
สูงต่ําแคไหน นอกจากนั้นเวลายังเปนกําหนดการของการเคลื่อนที่ อาจควบคุมที่จุดตนทาง หรือจุด
ปลายทาง แลวแตกรณี
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3. ปริมาณ ปริมาณ วัสดุ-สินคาที่ตองการเคลื่อนที่ ตองสัมพันธกับปริมาณความตองการ
ของจุดตาง ๆ สอดคลองกับเวลาเหมาะสมแกระบบ และประหยัดคาใชจาย
4. เนื้อที่ เปนองคประกอบที่สําคัญของการเคลื่อนที่ เพราะวาการเคลื่อนที่ หรือการขนถาย
วัสดุจําเปนตองใชเนื้อที่สําคัญติดตั้งกลไกของระบบการขนถาย เนื้อที่สําหรับวางของ หรือวัสดุสินคาที่รอการขนถาย หรือหลังจากการขนถาย
4. ขอบเขตของการขนถาย
1. สถานที่ทํางาน (Work Place) เปนการเคลื่อนยาย หรือขนถายในตําแหนงหรือบริเวณที่
ทํางานดังเชนงานประกอบ

2. สายงานผลิต (line) เปนลักษณะการเคลื่อนยายหรือขนถายในสายงานผลิตที่ติดตอกัน
อยางตอเนื่องจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่ง ในแตละตําแหนงก็ทําหนาที่ประกอบเฉพาะ
อยาง เมื่อประกอบชิ้นสวนนั้นเสร็จแลว ก็สงไปใหคนอื่นประกอบชิ้นสวนอื่นอีกตอ ๆ ไป

3. การขนถายระหวางแผนก (Inter department)
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เปนการขนถายระหวางแผนก โดยไมคํานึงวาในแตละแผนจะขนถายอยางไร ทําใหมองเห็น
ภาพกวาง ๆ ของระบบการขนถายวัสดุของโรงงานวา มีการขนถายเกิดขึ้นระหวางแผนกอะไร วัสดุ
อุปกรณ ใชอุปกรณใดเปนตัวขนถาย และใชภาชนะใดเปนตัวรองรับหรือไม ซึ่งจะแตกตางกันไปใน
แผนกตาง ๆ
4. การขนถายภายในโรงงาน (Intra Plant)

เปนวิธีการขนถายภายในโรงงาน กลาวคือ ในโรงงานหนึ่ง ๆ แบงออกเปนแผนกตาง ๆ โดย
ขึ้นอยูกับขนาดของโรงงาน และธรรมชาติของขบวนการผลิต และผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ แตแผนกที่
สําคัญ ก็คือ แผนกรับวัสดุที่สั่งซื้อเขามา แลวแจกจายวัสดุเหลานั้นไปยังแผนกตาง ๆ เพื่อเขา
ขบวนการผลิตจนไดเปนสินคาออกมา จากนั้นก็สงไปยังแผนกสงของออก จะเห็นไดวา การ
เคลื่อนที่ของวัสดุจากแผนกรับของไปยังแผนกตาง ๆ นั้น ตองมีการขนถาย วัสดุเกิดขึ้น ซึ่งในหัวขอ
นี้มองเฉพาะการขนถายวัสดุภายในโรงงานเทานั้น
5. การขนถายวัสดุระหวางโรงงาน (Inter-Plant)

เปนการขนถายวัสดุระหวางโรงงาน ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญในบริษัท
หนึ่ง ๆ อาจมีโรงงานหลายโรง แตละโรงอาจทําการผลิตชิ้นสวนที่แตกตางกัน แลวนํามาประกอบ
รวมกันเปนผลิตภัณฑ ดังนั้นความจําเปนในการขนถายระหวางโรงงานจึงเกิดขึ้น
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โดยอาจใชรถวิ่งบนราง รถพวง รถยก แลวแตชนิดของวัสดุ และระยะทางตลอดจน
ความสะดวก และความประหยัดคาใชจาย โดยที่แตละโรงงานมีแผนกรับ (Receive) และแผนกสง
(Shipping)
6. การขนถายระหวางบริษัท (Inter-Company)

เปนการขนถายระหวางบริษัท เชน จากบริษัทผูผลิต ไปยังบริษัทผูสง และไปยังบริษัท
ตัวแทนจําหนายหรือจากบริษัทที่ขาดวัตถุดิบ มายังโรงงานผลิต จากโรงงานผลิตไปยังบริษัทจัด
จําหนาย การขนถายลักษณะเชนนี้ เราจําเปนตองเลือกวิธีการขนถายใหเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และคาใชจายที่ประหยัดดวย
7. ระบบการขนสง
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ระบบการขนสงภายในระบบการผลิต เริ่มตั้งแต วัตถุดิบ โรงงานผลิต ลูกคา สินคา
บางอยาง ภาชนะบรรจุตองทําการขนสงกลับมาที่โรงงานอีก เชน อุตสาหกรรมน้ําอัดลม ที่ตอง
ขนสงขวดกลับมา กรณีที่เกี่ยวกับโลหะ เชน เศษเหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม เปนตน อาจขนสงกลับ
มาเปนวัตถุดิบไดอีก เชน อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟา อุตสาหกรรมหลอเหล็ก และอื่น ๆ
5. จุดมุงหมายและประโยชนของการขนถายวัสดุ
จุดมุงหมายและประโยชนของการขนถายวัสดุ ที่มีประสิทธิภาพดีกวา สามารถแบงออกได
เปน 4 ประการคือ
1. การลดตนทุน
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน
3. การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
4. การปรับปรุงเพื่อสงเสริมการขาย
1. การลดตนทุน
การลดตนทุน อาจพูดไดเปน 2 ความหมาย กลาวคือ ลดคาใชจายในเรื่องของอุปกรณที่ใชใน
การถายวัสดุ และลดคาใชจาย หรือตนทุนการผลิตที่จะสงเสริมใหระบบการผลิตใชเวลาการผลิตใช
เวลาการผลิตนอยที่สุด
สิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อการลดตนทุน
1.1 ลดการขนถายวัสดุที่ใชแรงงาน แลวใชอุปกรณทํางานแทน
1.2 ลดแรงงานที่ทําการขนถายโดยตรง แตจะใชคนมาควบคุมการใชอุปกรณแทน
1.3 ลดแรงงานรองที่ใชในการขนถายออกบาง เชน พนักงานตรวจรับ-สงของ พนักงาน
ควบคุมการผลิต พนักงานตรวจสอบดานคุณภาพ พนักงานซอมบํารุง คือ พวกที่ไมได
ทํางานขนถายโดยตรง
1.4 ลดปริมาณความสูญเสีย ความเสียของวัสดุ โดยขนถายอยางระมัดระวัง

วิชาเครื่องทุนแรง

97

1.5 ลดพนักงานบัญชี เสมียน ที่เกี่ยวของและชวยในระบบงานขนถายวัสดุ ใหเหลือ
นอยที่สุด
1.6 ลดจํานวนวัสดุที่คางอยูในระบบการผลิตใหเหลือนอยที่สุด โดยพยายามใหวัสดุ
ไหลผานไปแลวที่สุด
1.7 ลดอุปกรณชวยบางอยางออกบาง เชน ภาชนะบรรจุ อุปกรณปองกันถาด ชั้น นั่นคือ
การที่ใสของในภาชนะบรรจุหลาย ๆ ที่ ตองเสียเวลาการตรวนสอบหลายครั้ง
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน
2.1 สามารถใชเนื้อที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนวา พื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถวางของ
ซอนกันไดหลาย ๆ ชัน้ เปนการใชเนื้อที่ในแนวสูงดวย
2.2 ปรับปรุงผังโรงงานเพื่อลดระยะทางการขนถายวัสดุ และยังเปนการลดความสูญเสีย
เนื้อที่ดวย
2.3 สามารถใชประโยชนของอุปกรณใหสูงที่สุด เชน รถบรรทุก ควรมีวัสดุ-สินคา บรรทุก
ทั้งขาไปและขากลับ และไมควรเสียเวลาในการจอดรอคอยเพื่อการเอาของขึ้น-ลง
นานเกินไป
2.4 การเอาของขึ้นและลง จากเครื่องกลขนถาย โดยเร็วที่สุด
3. การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน
3.1 ปรับปรุงดานความปลอดภัยของคนงาน วัดสุ และอุปกรณที่เกี่ยวของ
3.2 ปรับสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมใหการทํางานงายและสะดวกสบาย
3.3 สภาพของงานเบา อาจใจพนักงานหญิง ทําใหคาแรงถูกกวา
4. การปรับปรุงเพื่อสงเสริมการขาย
4.1 การใหบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง และตรงกําหนดเวลาของลูกคา
4.2 เปนการชวยเหลือลูกคา โดยลดคาใชจายในการขนสง
4.3 ชวยเพิ่มปริมาณการขาย โดยการจัดตั้งสาขาหรือตัวแทนใกลตลาดมากที่สุด
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6. ความสําคัญของการขนถายวัสดุ
การดําเนินการของกิจกรรมอุตสาหกรรม หากมองไปถึงระบบการผลิตจะพบวา มีหนาที่ของ
กิจกรรมการผลิตที่สําคัญอยู 3 ประการคือ
1. หนาที่ดานการทํางาน ที่พยายามคิดหาวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งขบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ
2. หนาที่ดานการขนถายวัสดุ เพื่อทําการเคลื่อนยายวัสดุในขบวนการผลิต หรือระหวาง
เครื่องจักหรือระหวางกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. หนาที่ดานการควบคุม เพื่อเปนการควบคุมการดําเนินการในหนาที่ของขอ 1 และ ขอ 2
ทํางานอยางสอดคลองกัน ซึ่งอาจใหดําเนินกันอยางอิสระตอกันหรือรวมกันอยางเปน
วัฏจักร

ในที่นี้มุงเนนเฉพาะหนาที่ดานการขนถายวัสดุเทานั้น ดังไดกลาวแลววา การขนถายวัสดุเปน
สวนสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบางประเภทมีระบบการขนถายวัสดุมากกกวา
รอยละ 50 จะเห็นวาคาใชจายสวนใหญจะอยูในหนาที่นี้ ที่สําคัญก็คือ หนาที่ดานการขนถายวัสดุก็
จะมีความสัมพันธโดยตรงกับผลผลิตที่ออกมา จึงทําใหการขนถายมีบทบาทไมนอยตอหนทางการ
เพิ่มผลผลิต
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7. กิจกรรมและพื้นที่ที่นาสนใจของการขนถายวัสดุ
ในระบบขนถายวัสดุ ยังมีกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของหลายประการ ซึ่งผูออกแบบและวางผัง
โรงงานควรคํานึงถึง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น กิจกรรม
ดังกลาวไดแก
1. วิธีการขนถายวัสดุ
2. วิธีการเก็บวัสดุ-สินคาในคลัง
3. เทคนิคการเอาของขึ้นและลงจากเครื่องกลขนถาย
4. วิธีการบรรจุหีบหอไปขายลูกคา
5. วิธีการบรรจุหีบหอเพื่อการขนสงและปองกันสินคา
6. การทดสอบผลของการบรรจุหีบหอ
7. มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะของการขนถายวัสดุ
8. การศึกษาความเปนไปไดของการใชเครื่องกลขนถาย
9. การเลือกเครื่องกลขนถายที่สามารถใชไดทั้งการขนถายและการเก็บในคลัง
10. การเลือกอุปกรณชวยสําหรับงานขนถาย
11. ภาชนะใสของสําหรับใชในโรงงาน ใชเก็บในคลัง ใชในการบรรจุหีบหอ และใชในการ
สงออกไปจําหนาย
12. การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณการขนถายวัสดุ
13. ความปลอดภัยในการขนถายของคนและสินคา
14. การฝกอบรมบุคลากรที่ทํางานขนถาย
15. การศึกษาคาใชจายดานการขนถายวัดสุ และวิธีการควบคุม
16. ควรมีขอมูลที่ทันสมัยในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกลขนถายและแนวทางปฏิบัติ
หากไดทําการวิเคราะหถึงกิจกรรมการขนถายวัสดุดังกลาว จะทําใหมองเห็นภาพกวาง ๆ ทั้ง
ระหวางและมองเห็นกลไกลการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมเหลานั้น เพื่อใหไดมาซึ่ง
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
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นอกจากจะใหความสนใจกิจกรรมตาง ๆ ของการขนถายวัสดุแลว ผูวางแผนผังโรงงานควร
ไดพิจารณาถึงพื้นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการขนถายวัสดุดวย ทั้งนี้ เพื่อจะไดดําเนินการวางผังโรงงาน
ใหสอดคลองกับระบบการขนถายวัสดุ พื้นที่เหลานั้นไดแก
1. พื้นที่ทําการบรรจุหีบหอ
2. พื้นที่เอาของขึ้นรถบรรทุกของแผนกสงของ
3. ระบบการขนสงของผูสงของ
4. พื้นที่ของกิจกรรมการเอาของลง
5. พื้นที่ทํางานดานการตรวจรับของ
6. คลังวัสดุ-สินคา
7. จํานวนวัสดุที่จะสงไปยังฝายผลิต
8. พื้นที่สําหรับเปนที่พักของในขบวนการผลิต
9. พื้นที่การขนถายวัสดุในขบวนการผลิต
10. พื้นที่ทํางานดานการขนถาย
11. พื้นที่การขนถายวัสดุระหวางแผนก
12. พื้นที่การขนถายวัสดุภายในแผนก
13. พื้นที่การขนถายวัสดุระหวางโรงงาน
14. ความสัมพันธของการขนถายวัสดุ กับ หนวยงานสนับสนุน
15. แผนกบรรจุหีบหอ (ผูบริโภค)
16. คลังสินคาสําเร็จรูป
17. แผนกบรรจุสินคา (ปองกันสินคา)
18. การเอาของขึ้น และการสงออก
19. ระบบการขนสงไปยังลูกคา
20. ระบบการขนสงภายในโรงงาน
21. ความสัมพันธดานการเก็บขอมูล
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8. สมการการขนถายวัสดุ
ปญหาดานการขนถายวัสดุแมจะเปนเรื่องที่มีบทบาท และสําคัญตออุตสาหกรรม ซึง่ ใน
ทัศนะของผูเขียนถือวาเปนเรื่องธรรมดาทั้งนี้ เนื่องจากเราไมอาจหลีกหนีปญหาเหลานี้ไปไดเลยแตก็
พยายามหาแนวทางเพื่อการกําจัดหรือลดปญหาเหลานั้นใหเหลือนอยที่สุด แนวความคิดประการ
หนึ่งที่จะชวยใหเขาใจ และวิเคราะหปญหาดานการขนถายวัสดุ ก็คือ สมการการขนถายวัสดุ ซึ่งจะ
ทําใหมองเห็นภาพพจนทั้งระบบไดเชนเจนยิ่งขึ้น สมการนี้ มีคําถามที่สําคัญ 6 คําถาม เพื่อหาคําตอบ
ของปญหาการขนถายวัสดุเริ่มดวยคําถามแรกที่วา “ทําไปทําไม” เพื่อใหมองหาวา เปนปญหาที่เกิด
ขึ้นเอง มากนอยแคไหน จําเปนตองแกไขหรือไม จากนั้นก็เปนคําถามที่วา “อะไร” วัสดุหรือรายการ
อะไรที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย ตอมาผูวิเคราะหพิจารณาถึงคําถามที่วา “ที่ไหน” และ “เมื่อไร”
หากจะกลาวใหชัดลงไปก็คือเปนเรื่องของการเคลื่อนที่ (ขนไปที่ไหน และขนเมื่อไร) และสุดทาย
ตองพิจารณาวา “อยางไร” และใคร นั่นก็หมายถึงวิชาการวาจะขนไดอยางไร และใครเปนผูขนถาย
นั่นก็คือ เราสามารถแบงการพิจารณาหรือวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับการขนถายวัสดุ
ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. วัสดุ
2. การเคลื่อนที่
3. วิธีการ
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9. ประเภทของเครื่องกลขนถายวัสดุ
จุดมุงหมายของเครื่องกลขนถายวัสดุ ก็เพื่อการเคลื่อนที่ การเก็บรักษาและการบรรจุหีบหอ
การเลือกประเภทของเครื่องกลขนถายตองสอดคลองกับผังโรงงาน ซึ่งอาจจําแนกประเภทของ
เครื่องกลขนถายใหอยูในกลุมหลัก ตามเปาหมายของผังโรงงานเปนดังนี้
กลุมหลัก
1. เสนทางตายตัว
2. จํากัดพื้นที่
3. ไมจํากัดพื้นที่

กลุมยอย
1. เครื่องลําเลียง รอกยก ลิฟท
2. เครน
3. เทรคเตอร รถบรรทุก รถไฟ เครื่องบิน เรือ

จะเห็นไดวา การแบงประเภทของเครื่องกลขนถายโดยการกําหนดลักษณะการทํางานตาม
กลุมหลักนั้นจะเปนการกําหนดกรอบอยางกวาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหการวิเคราะหเกี่ยวกับการขนถายวัสดุ
เปนระบบยิ่งขึ้น กลุมหลักดังกลาวจะสัมพันธกับการวางผังโรงงาน และกลุมยอยสามารถที่จะ
พัฒนา และปรับปรุงใหมีคุณลักษณะเฉพาะ และสามารถนํามาประโยชนใชงานตามกลุมหลักไดอีก
มากมาย
เพื่อใหมองเห็นภาพพจนและคุณลักษณะของเครื่องกลขนถายวัสดุใหเห็นเดนชัดขึ้น จึงได
แบงประเภทของเครื่องกลขนถายเปนดังนี้
1. แบงตามชนิดของอุปกรณ
2. แบงตามระบบการทํางานของอุปกรณ
3. แบงตามลักษณะการเคลื่อนของอุปกรณ
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1. แบงตามชนิดของอุปกรณ
สมาคมการขนถายวัสดุของอเมริกา (American Material Handing Society) ไดแบงเครื่องกล
ขนถายตามชนิดของอุปกรณเปนดังนี้
1. เครื่องลําเลียง
2. เครน ลิฟท และเครื่องยก
3. เครื่องกําหนดตําแหนง เครื่องกําหนดน้ําหนัก และอุปกรณควบคุม
4. ยวดยานในโรงงานอุตสาหกรรม
5. รถยนต รถบรรทุก
6. รถไฟ
7. เรือ
8. เครื่องบิน
9. คอนเทนเนอร และตัวรองรับ
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2. แบงตามระบบการทํางานของอุปกรณ
1. ระบบการขนสง (Transportation System)
2. ระบบการยกขึ้นลง (Elevating System)
3. ระบบการลําเลียง (Conveying System)
4. ระบบการยกยาย (Transfering System)
5. ระบบการยกขนดวยตัวเอง (Self Loading)
การแบงประเภทเครื่องกลขนถายตามระบบการทํางานของอุปกรณ ซึ่งสัมพันธกับลักษณะ
เสนทางการเคลื่อนที่ เสนทางการขนถาย และชนิดของการเคลื่อนที่ เครื่องกลขนถายแตละประเภท
มีความสัมพันธแลวเหมาะสมกับการเคลื่อนแตละรูปแบบแตกตางกัน
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3. แบบตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอุปกรณ
เครื่องกลขนถายวัสดุสามารถจัดแบงออกเปนประเภทตาง ๆ โดยอาศัยลักษณะการ
เคลื่อนที่ในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
1. การเคลื่อนที่แบบตอเนื่อง (Continuous movement) เปนการเคลื่อนที่ของอุปกรณ
ลําเลียงประเภทตาง ๆ ทั้งมีพลังขับเคลื่อนหรือไมก็ได ไดแก เครื่องลําเลียง กระดานลื่น เครื่อง
สั่นสะเทือน เปนตน
2. การเคลื่อนที่แบบไมตอเนื่อง (Discontinuous movement) เปนการเคลื่อนที่ของ
อุปกรณแบบเคลื่อน ๆ หยุด ๆ ทั้งในแนวนอน แนวดิ่ง แนวเอียงขึ้นและลง ดังเชน ลิฟท ยาน
ยนต สามารถเคลื่อนที่ไดตามแนวที่กําหนดหรือเคลื่อนที่ไดอิสระทั้งจํากัดในพื้นที่หรือไมก็ได
3. การเคลื่อนที่แบบพลังตางศักดิ์ (Potential movement) เชน ไซโล ยุง ถัง ซึ่งติดตั้ง
ในที่สูง วัดสุที่เก็บในไซโลอาจเปนพวกขาวโพด ขาวเปลือก ถั่วเขียว อาหารสัตว สามารถเคลื่อน
ตัวไหลลงมาได โดยอาศัยพลังตางศักดิ์
10. องคประกอบสําคัญของการเคลื่อนที่ในการขนถายวัสดุ
ในการคิดออกแบบสรางหรือเลือกใชเครื่องกลขนถาย สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ องคประกอบ
การเคลื่อนที่ในการขนถายวัสดุ ซึ่งประกอบดวย
1. ลักษณะเสนทางการเคลื่อนที่ ตองพิจารณาลักษณะการเคลื่อนที่โดยมองภาพดานขาง และ
ดานบนหรือภาพในแนวระนาบ กลาวคือ หากมองการเคลื่อนที่ในภาพดานขางจะเห็นการเคลื่อนที่
ในแนวนอน แนวตั้ง แนวเอียงขึ้น และเอียงลง ขณะเดียวกัน การเคลื่อนที่เมื่อมองภาพในแนว
ระนาบ จะเห็นเปนเสนทางตรง และทางโคง

2. เสนทางการเคลื่อนที่ เปนการพิจารณาการ
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เคลื่อนที่ตามเสนทางในลักษณะที่วา
การเคลื่อน
บนเสนทางอิสระหรือเสนทางตายตัว
เชนวา
อุตสาหกรรมการรถไฟ ลักษณะเสนทางการเคลื่อนที่
เปนแบบตายตัว หรือจํากัดเสนทางคงที่ รถไฟจะ
เคลื่อนที่นอกเหนือเสนทางดังกลาวไมได ดังนั้น การขนถายวัสดุก็ตองเคลื่อนที่ผานเฉพาะบนเสน
ทางเสนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของผลผลิตภัณฑหรือวัสดุในโรงงาน โดยใชรถเข็น
ซึ่งการเคลื่อนที่ควบคุมโดยพนักงานเข็น เข็นไปตามเสนทางตาง ๆ แลแตจุดปลายทางวาอยูที่ใดโดย
ที่สามารถเลือกเสนทางได แมวาในโรงงานมีขอจํากัดในเชิงปฏิบัติหลายอยาง เชน ตําแหนงที่ตั้ง
เครื่องจักรตาง ๆ ตําแหนงเสาอาคารโรงงาน หรือแนวเครื่องจักเปนตัวกีดขวางก็ตาม
3. ชนิดของการเคลื่อนที่ โดยทั่วไปแลวการเคลื่อนที่แบงออกเปน 3 ชนิด คือ การเคลื่อนที่
แบบตอ เนื่อ ง เป น การเคลื่ อ นที่แ บบวัฎ จั ก รที่ เ คลื่อ นที่เ คลื่ อ นวนไปเรื่ อ ย ๆ อย างไม มีที่สิ้ น สุ ด
เหมือนกับกลไกการทํางานของเครื่องจักร แตไมจําเปนตองเคลื่อนที่เปนแบบวงกลม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
รูปแบบของเสนทางโดยที่หมุนวนไปเรื่องอยางตอเนื่อง แบบที่ 2 ก็คือ การเคลื่อนที่แบบเคลื่อน ๆ
หยุด ๆ คุณลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้คือสามารถที่จะหยุดและไปไดตามตองการไมวาเสนทางการ
เคลื่อนที่เปนรูปแบบใดก็ตาม ดังเชนเครื่องลําเลียงแบบตาง ๆ แบบที่ 3 การเคลื่อนที่แบบกลับไป
กลับมา โดยใชเสนทางคงที่ตายตัวเชนกัน ดังเชน ลิฟทประเภทตาง ๆ เปนการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง
ระหวางจุด 2 จุด สามารถเคลื่อนที่ไดอิสระระหวางชั้นของอาคารขึ้นและลงไดตามความตองการ
และยังสามารถเคลื่อนที่แบบเคลื่อน ๆ หยุด ๆ ไดดวย
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จากองคประกอบสําคัญของการเคลื่อนที่ในการขนถายวัสดุ
ทั้งลักษณะการเคลื่อนที่
เสนทางการเคลื่อนที่ และชนิดของการเคลื่อนที่ องคประกอบหลักเหลานี้จะนํามาพิจารณาเพื่อ
สรางเปนเครื่องกลไกขนถายประเภทตาง ๆ ที่ไดจัดแบงตาระบบการทํางานของอุปกรณ ซึ่งจะ
อธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบดังนี้
การขนสง
(Transporting)
การยกขึ้น-ลง
(Elevating)
การลําเลียง
(Conveying)

การยกยาย
(Transfering)

การยกขนดวย
ตัวเอง
(Self loading)

เปนเครื่องกลขนถายในลักษณะที่การเคลื่อนที่จะอาศัยตัวขับหรือไมก็ได การ
ขนถายวัสดุ-สินคา จะเคลื่อนยายในแนวนอน ไปบนเสนทางตรงหรือทางโคงก็
ได มีการเปลี่ยนทิศทางได การเคลื่อนที่เปนแบบเคลื่อน ๆ หยุด ๆ
เปนเครื่องกลขนถายในลักษณะที่ใชระบบกลไกสําหรับการยกของขึ้น-ลง ตาม
แนวดิ่งหรือในแนวเอียง ลักษณะการเคลื่อนที่จะเปนแบบตอเนื่อง หรือเคลื่อน
ไปแลวหยุดแลวกลับมาใหม ดังเชน ลิฟท รอกชนิดตาง ๆ
เปนเครื่องกลขนถายในลักษณะที่ใชพลังขับเคลื่อนจากเครื่องจักร หรืออาจ
เคลื่อนที่โดยอาศัยแรงโนมถวงของโลกเขาชวย การเคลื่อนที่เคลื่อนไดทั้ง
แนวราบและแนวเอียง เสนทางการเคลื่อนที่เปนแบบตายตัว อาจเปนทางตรง
หรือโคงก็ได เชน เครื่องลําเลียงชนิดตาง ๆ ลอลําเลียง ลูกกลิ้งลําเลียง สายพาน
ลําเลียง เปนตน
เปนเครื่องกลขนถายที่ใชเครื่องจักร ทําหนาที่ยกวัสดุ-สินคาขึ้น และเคลื่อนที่ใน
อากาศแลววางลง ณ จุดที่เราตองการ เสนทางการเคลื่อนที่อยูในพื้นที่จํากัด ตาม
ความสามารถของเครื่องจักร ลักษณะการเคลื่อนที่เปนแบบเคลื่อน ๆ หยุด ๆ
เชน ปนจั่น เครน
เปนเครื่องกลจนถายที่ออกแบบใหเครื่องจักรกลทํางานในลักษระที่หยิบหรือยก
ของที่ตองการดวยตัวเอง แลวขนไปวาง ณ จุดที่ตองการ โดยไมตองอาศัย
อุปกรณอื่นชวย
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11. แนวความคิดเกี่ยวกับ หนวยรวมวัสดุ (The unit load Comcept)
กฎของการขนถายวัสดุขอหนึ่งก็คือ การรวมหนวยของวัสดุ นั่นคือ การขนถายจํานวนมาก
เทาไร คาใชจายในการขนถายตอชิ้นจะถูกลง ในที่นี้จะพูดถึงเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับหนวยรวม
วัสดุ (Unit load) ที่สามารถนํามาประยุกตไดกับกฎของการขนถาย
หนวยรวมวัสดุ (Unit load) หมายถึง จํานวนของรายการตาง ๆ วัสดุที่เปนกอง ที่นํามาจัด
หรือผูกรวมกันเปนกลุมงาย ๆ ตอการยกขึ้น-ลง และการเคลื่อนยายเปนหนวยเดียว มีขนาดใหญพอ
ที่จะเคลื่อนยายโดยคน เมื่อวางลงแลวยังคงรักษาสภาพของวัสดุที่ขนยายมีความปลอดภัย ขนาดของ
วัสดุที่นํามารวมกันที่เหมาะสมกับการขนถายดวยคนนั่นคือ หนวยรวมวัสดุ แนวความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อาจสรุปไดดังนี้
1. สามารถตัดการขนถายวัสดุที่เปนรายชิ้น
2. รวบรวมวัสดุเปนหนวย เพื่อการเก็บและการขนถายที่ประหยัด
3. รวบรวมตั้งแตการเริ่มตนใหเร็วที่สุด และรักษาใหอยูในสภาพนั้นนานที่สุด
4. ควรแกไขแบบ หีบหอ หรือกลอง เพื่อการรวมเปนหนวยที่ดีกวาใชเนื้อที่ เกิดประโยชน
มากกวาและปองกันการเสียหายของวัสดุ
5. การรวมวัสดุใหเปนหนวยขนาดใหญที่สุดเทาที่จะทําได โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของอาคาร เครื่องมือการขนถาย เนื้อที่ทําการผลิตปริมาณการใชวัสดุ
ดวยแนวความคิดและความตองการลักษณะดังกลาว จึงนํามาออกแบบสรางเปนหนวยรวม
วัสดุ พรอมทั้งวิชาการขนถายหนวยรวมวัสดุนั้นดวย อยางไรก็ตาม หนวยรวมวัสดุมีขอดีมากมาย
หลายประการ แตในสวนที่เปนขอเสียก็มีไมนอยที่เราควรจะพิจารณาเชนกัน
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ขอดีของหนวยรวมวัสดุ
1. เพื่อการขนถายครั้งละมาก ๆ
2. ลดคาใชจายในการขนถาย
3. งานขนถายวัสดุสามารถทําไดรวดเร็วขึ้น
4. ลดเวลาในการนําของขึ้นลงจากรถ
5. ลดคาใชจายในการบรรจุหีบหอ
6. ใชเนื้อที่เกิดประโยชนสูงสุด
7. ลดปญหาการสูญหายของวัสดุในขณะที่ทําการขนถายและการเก็บรักษา
8. ลดเวลาในการรวบรวมของที่กระจายกันอยู
9. ลดการเสียหายของผลิตภัณฑ
10. การขนถายปลอดภัยกวา
11. การประกันรายหนวยถูกกวาประกันเปนรายชิ้น
12. เปนการบริการลูกคาที่ดี
13. สามารถลดคาใชจายในการปดฉลากสินคา
14. การรวมใหเปนหนวยเดียวกัน ที่สําหรับเก็บก็เปนแบบเดียวกัน
15. วัสดุหรือชิ้นสวนไมจําเปนตองเปนแบบเดียวกัน แตมีอุปกรณชวยใหเปนแบบ
เดียวกันในการรวมของ
16. วัสดุหรือชิ้นสวนมีขนาดไมเทากัน เมื่อบรรจุในหนวยรวมสามารถจัดวางเสมอ
กันได
17. เปนการจัดระบบการขนถายวัสดุในโรงงาน
18. การรวมหนวยสามารถวางซอนกันได
19. วัสดุที่รวมเปนหนวยสามารถรักษาอุณหภูมิและความชื้นคงที่ได (ในกรณี
ของสด)
20. วัสดุที่รวมเปนหนวย สามารถปองกันไมใหรวมกับวัสดุอื่นได
21. การนําวัสดุออกไปใชงาน ทําไดรวดเร็วกวา
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ขอเสียของหนวยรวมวัสดุ
1. ตองเสียคาใชจายในการรวมวัสดุเปนหนวยงาน
2. ตองเสียคาชวยในการแยกของออกจากหนวยรวม
3. ตองใชอุปกรณการขนถาย เฉพาะดาน
4. ตองใชเนื้อที่ที่ตองการมาก
5. น้ําหนักของภาชนะที่ใชทําเปนหนวยรวม ทําใหตองเสียพลังงานขนถาย
6. ตองทําการขนถาย หนวยรวมกับตัวเปลา
7. อุปกรณการยกยาย (Transfer) ไมสามารถที่จะใชไดทั้งจุดตนทางและปลายทาง
ของการเคลื่อนที่
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12. วิธีการพื้นฐานในการเคลื่อนยายหนวยรวมวัสดุ
หลังจากไดนําแนวความคิดมาสรางเปนหนวยรวมวัสดุแลว ขั้นตอนตอไปเปนเรื่องการนํามา
ประยุกตใชงาน โดยตองคํานึงวาหนวยรวมวัสดุนั้นจะยกและขนถายไปไดอยางไร ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดดังนี้
1. ใชเครื่องมือยกสอดใตวัสดุ
2. สอดใสเครื่องมือยกเขาไปในตัววัสดุ
3. บีบวัสดุอยูระหวางเครื่องมือยก
4. แขวนวัสดุในการยก โดยที่วัสดุที่แขวนอยูนั้นไมแกวงไปมา
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13. ชนิดของหนวยรวมวัสดุ และเครื่องมือที่ใช
1. รวมวัสดุเปนหนวยบนพื้น
2. การวางวัสดุบนแผน แผนราบ แผนงอยืดหยุนได
3. การวางของบนชั้นวาง
4. การรวมวัสดุในคอนเทนเนอร (Container)
5. การใชตัววัสดุเองรวมเปนหนวย เชน การมวนของแผนโลหะ เสนลวดที่มวนเปนขด
กระดาษ เชือก
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จะเห็นไดวา หนวยรวมวัสดุ (Unit load0 ที่นํามาประยุกตใชในงานอุตสาหกรรม แมจะมีขอ
เสียอยู แตก็มีขอที่เปนประโยชนมหาศาล และเปนอุปกรณชิ้นหนึ่งที่มีบทบาทตอผังโรงงานและ
การขนถายวัสดุ กลาวคือ นอกจากจะทําใหการจัดวางชิ้นสวน วัสดุ เปนระเบียบเรียบรอย ดูแลสวย
งาม ตรวจสอบจํานวนไดงาย ขนยายไดสะดวกแลว สามารถนํามาจัดวางเรียงซอนกันในแนวสูง ใช
เนื้อที่เหนือหัวไดมาก ทําใหการใชเนื้อที่ภายในโรงงานอยางมีประสิทธิภาพ
14. บทสรุป
อันที่จริงแลวเรื่องเกี่ยวกับการขนถายวัสดุ มีอยูอีกมากมายมหาศาลสุดที่จะนํามากลาวในที่นี้
ได เพียงแตหยิบยกมาเฉพาะสาระสําคัญของการขนถายวัสดุที่ผูออกแบบและวางผังโรงงานได
ทราบในขั้นตน เพราะเปนที่ทราบกันดีวา หากไรการเคลื่อนที่แลวการผลิตที่ใหไดเปนผลิตภัณฑ
หรือบริการ ยอมไมเกิดขึ้นอยางแนนอน ดวยหลักแหงการเคลื่อนที่ทั้งหลายภายในโรงงาน ภาย
นอกโรงงานตองอาศัยพาหะหรืออุปกรณเปนตัวพาไป ที่เราเรียกกันวา “เครื่องกลขนถาย” กลาว
คือ หากผูออกแบบและวางผังโรงงานรอบรูเรื่องเครื่องกลขนถายมากเทาใด ยอมเปนผูที่ไดเปรียบ
ในดานการนําประโยชนมาใชงานไอยางเหมาะสมกวา และยังผลตอการวางแผนผังโรงงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพกวา
ไมเพียงแตรูจักเครื่องกลขนถายเทานั้น แตการขนถายวัสดุยังหมายรวมถึงกิจกรรมี่เกี่ยวของ
อีกมากมาย เปนตนวา การบรรจุหีบหอ ภาชนะบรรจุ การจัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาและพักของ
ตําแหนงวางของยกของ ทั้งนี้เพื่อเอื้ออํานวยตอการเคลื่อนยาย ในขอบเขตตาง ๆ ฉะนั้นผูออกแบบ
และวางผังโรงงานยิ่งรูและเขาใจกิจกรรมการขนถายวัสดุมากเทาใดก็จะไดเปรียบมากเทานั้น จะให
ไดมาซึ่งผังโรงงานมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอยูภายใตเงื่อนไข
ที่วา คาใชจายในการดําเนินงานและเงินลงทุนที่ประหยัดอยางสมเหตุสมผล
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เครื่องมือ และ เครื่องทุน แรง ที่ใชในการขนถายวัสดุ
1. ปนจั่น (Crane)
ปนจั่น คือ เครื่องมือกลที่ใชในการยกเลื่อนเคลื่อนยายเครื่องจักรกลตาง ๆ ไมวาจะเปน
บนบก หรือในเรือที่มีขนาดใหญ เพื่อการนําไปซอมทําหรือตรวจสภาพ รวมทั้งการประกอบหรือ
สําหรับงานกอสรางอาคารหรือโครงสรางตาง ๆ และสําหรับงานขึ้นของ-ลงของทั่วไป
ปนจั่นจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. สวนของเครื่องยก (Hoisting Machinery)
2. สวนของเสา หรือ แขนยก หรือ คาน
2. ชนิดและประเภท
ปนจั่นที่ใชงานในการยก และเคลื่อนยายวัสดุในปจจุบันมีหลายชนิด และประเภทซึ่ง
พอที่จะแบงตามลักษณะตาง ๆ ไดคือ
1. แบงตามลักษณะของการเคลื่อนที่ของเสา หรือ แขนยก หรือ คาน ดังนี้
1.1 Traveling crane ประกอบดวย คาน ซึ่งปลายทั้งสองของคานจะ
เปนลูกลอที่เคลื่อนที่ไปบนราง ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนรางซึ่งยกสูง
สําหรับชุดกวาน หรือเครื่องยกก็จะเคลื่อนที่ไปมาไดในแนวของคาน
ตามรูป ปนจั่นชนิดนี้สวนใหญจะใชงานยกภายในอาคาร
1.2 Gantry Grane เปนปนจั่นซึ่งปรับปรุงมาจาก Traveling Crane
เพื่อจะนําไปใชงานภายนอกอาคาร ตัวคานจะมีขาสองดาน ซึ่งขาก็จะ
มีลูกลอที่จะใชเลื่อนไปบนรางหรือเลื่อนไปบนพื้น สวนชุดกวาน
หรือเครื่องยกก็จะเคลื่อนที่ไปมาไดเชนเดียวกัน Traveling Crane
และชุดกวานโดยทั่วไปก็จะเปนแบบกวานไฟฟา สําหรับขนาดเล็ก
อาจจะเปนกวานแบบใชคนดึงหรือใชคนหมุนก็ได
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1.3 Rotary Crane ปนจั่นแบบนี้อาจจะมีแขน (Boom) ยื่นออกไป
ปลายดานลางของแขนยกจะยึดติดกับแกน หรือแทนที่หมุนไดรอบ
ตัว ซึ่งแทนหมุนนี้อาจจะยึดติดตายกับพื้น หรือเปนชนิดที่เคลื่อนที่
ได หรือเปนชนิดที่ยึดติดกับตัวรถก็ได สําหรับชุดกวานก็จะเปนแบบ
ขับเคลื่อนดวยกําลังจากเครื่องยนต หรือมอเตอรไฟฟา หรือเปนชุด
กวานแบบใชคนดึง หรือใชคนหมุนก็ได
1.4 Jib Crane เปนปนจั่นที่รวมเอาการทํางานบางสวนของ Gantry
Crane และ Rotary Crane เขาดวยกัน โดยทีค่ านยกจะอยูในแนว
ระดับ ชุดกวานจะเคลื่อนที่ไดในแนวคาน สําหรับตัวคานจะยึดติด
กับสลัก หรือแทนที่หมุนได ซึ่งโดยปกติแลวจะไมหมุนรอบตัว

2. แบงตามลักษณะของแทน หรือตัวรองรับ ซึ่งจะแบงเฉพาะ Rotary Crane โดยจะแบงเปน
2.1 ชนิดที่ตดิ ตั้งบนรถลอยางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ (Rubber Trira
Carrier Mounted) ซึ่งโดยปกติแลวก็จะเปนแบบที่ขับเคลื่อนทั้ง 4 ลอ
สามารถเคลื่อนที่ไปไดในที่ขรุขระ และสามารถแบงออกเปน Rough
terrain Cranes สําหรับใชงานในที่ขรุขระและเปนแบบ Industrial
Crane สําหรับใชงานโรงงาน
2.2 ชนิดที่ตดิ ตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane) เปนปนจั่นที่
ออกแบบมาสําหรับติดตั้งบนรถบรรทุกที่มีขายในทองตลาดทั่ว ๆ ไป
หรือออกแบบสําหรับติดตั้งบนรถบรรทุกที่ออกแบบขึ้นมาเอง รถ
ปนจั่นแบบนี้ เหมาะที่จะใชงานในที่เรียบ และสามารถเคลื่อนยายไป
ในที่ตาง ๆ ไดรวดเร็ว

วิชาเครื่องทุนแรง

126
2.3 ชนิดที่ตดิ ตั้งบนรถตีนตะขาบ (Crawler Mounted Crane) เปน
ปนจั่นที่ติดตั้งบนรถตีนตะขาบ เพื่อใหสามารถเคลื่อนที่ไปไดในที่ลุม
แตความเร็วในการเคลื่อนที่จะต่ํา และการเคลื่อนยายไปในที่ตาง ๆ
จะทําไดยาก คือจะตองใชรถลากจูงในการเคลื่อนยาย

3. แบงตามลักษณะของแขนยก (Boom) ซึ่งจะแบงเฉพาะ Rotary Crane เชนกัน โดยจะแบงเปน
3.1 Knuckleboom หรือ Articulating Boom Crane เปนปนจั่นที่มี
แขนยกที่ทําเปนชิ้น ๆ และเชื่อมตอกันดวยขอตอที่หักตัวได โดย
ปกติแลวจุดที่หักตัวไดนี้มีประมาณ 1 ถึง 2 จุด ปนจัน่ ชนิดนี้
สวนมากจะเปนปนจั่นที่ใชติดตั้งกับรถบรรทุก ที่มีขายทั่วไปในทอง
ตลาด สําหรับลักษณะการใชงานนั้นก็จะเหมาะสมกับการ
ใชงานในการขึ้นของ และลงของจากกระบะของตัวรถที่ติดปนจั่นเอง
3.2 Telescoping Boom Crane เปนปน จั่นที่มีแขนยกที่ยืดออกไดโดย
แขนยกจะรวมกันอยู จะยืดออกที่ละชวงหรือชั้น โดยทั่วไปแลวแขน
ยกจะทําเปน 3 ถึง 4 ชั้นรวมกันอยู แขนยกแบบนี้จะไมมีจุดหัก แต
จะยกขึ้นลงไดที่จุดของแกนหมุนสําหรับลักษณะงานที่ใชนั้นจะ
เหมาะสมกับงานกอสรางหรือเคลื่อนยายวัสดุทั่ว ๆ ไป
3.3 Fixed Boom ปนจั่นที่มีแขนยกตายตัวคือไมสามารถยืดออกได
และไมมีจุดที่หัก การใชงานของปนจั่นแบบนี้จะจํากัดกวาปนจั่นที่มี
แขนยกสองแบบแรก แขนยกของปนจั่นแบบนี้อาจจะเปนทอนเหล็ก
หรือเปนโครงเหล็กที่ประกอบขึ้นจากเหล็กหลาย ๆ ชิ้นก็ได
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4. Tower Crane เปนปนจั่นที่ใชในการกอสรางอาคารสูง ๆ

ปนจั่นประจําอูซอมทําเรือ ( Portal Crane )
เปนปนจั่นที่ใชกันอยูประจําทาจอดเรือ
โดยมีรางเพื่อใช
ในการรองรับการเคลื่อนที่ของปนจั่น และใชมอเตอรไฟฟาในการ
ขับเคลื่อนไปในแนวราง แตปนจั่นที่จะกลาวถึงนี้ไมสามารถที่จะทํา
การหดแขนของปนจั่นนั้นได แตสามารถที่จะตั้งมุมในการยกแทน
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ปนจั่นประจําอู ( Portal Crane )
ปนจั่นใชสําหรับยกหรือหยอนของที่มีน้ําหนักมาก ๆ เทาที่
พบเห็นจะเปนปนจั่นประจําอู โดยวิ่งอยูบนราง และอีกอยางหนึ่งก็
คือรถปนจั่นหรือที่เรียกวา “รถเครน” รถประเภทนี้สวนมากใชระบบ
ไฮโดรลิคสทั้งสิ้น สําหรับการใชอยางปลอดภัยตองปฏิบัติดังนี้
1.ผูที่จะใชปนจั่นตองเปนผูที่ไดรับมอบหมายหรือเปนเจาหนาที่ปนจั่นเทานั้น
2. กอนใชปน จั่นทุกครั้งตองตรวจสอบระบบและอุปกรณตาง ๆ เสมอ
3. เจาหนาที่จะตองอยูในหองควบคุมพรอมปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงในหองควบคุมใหอยูในสภาพพรอมเสมอ
5. กอนจะเคลื่อนปนจั่นตองแนใจวาไดยกขอเกี่ยวพนสิ่งกีดขวางแลว
6. หามผูไมมีหนาที่ขึ้นไปอยูบนปนจั่นและควรติดปายเตือนไว
7. หามไมใหผูหนึ่งผูใดขึ้นไปอยูบนของที่จะยกหรือขอเกี่ยว
8. เมื่อไฟฟาดับใหเลื่อนปุมควบคุมไวที่ตําแหนงหยุดเครื่องทุกครั้ง
9. อยาใหขอไปเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งลากไปกับพื้นขณะเคลื่อนปนจั่น
10. เมือ่ จอดรถปนจั่นตองดึงหามลอและปลดเมนสวิทซทุกครั้ง
11. ผูใชปนจั่นและผูใหสัญญาณจะตองเขาใจสัญญาณที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ผูให
สัญญาณตองมีเพียงคนเดียวเทานั้น
12. เชือก ลวด และโซ ขณะยกของตองอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
13. ตองผูกวัสดุสิ่งของใหแนนขณะยกตองใหวัสดุมีน้ําหนักสมดุลยกัน
14. ขณะหะเบส และหะเรีย ตองกระทําดวยความนิ่มนวล
15. ตองมีเชือกไวประคองสิ่งของที่ยกเสมอ
16. กอนหะเบส และหะเรีย ตองตรวจความเรียบรอยไมมีสิ่งใดขัดตัว หรือเกี่ยวติดกับ
สิ่งอื่น
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17. ตองไมใชปนจั่นออกแรงดึงไปทางดานขาง เวนเสียแตจะไดรับสั่งการเปนพิเศษจากผูรับ
ผิดชอบ ซึ่งตองแนใจวาจะไมเสียการทรงตัวของปนจั่นและสวนตาง ๆ จนเกิดความเสียหายขึ้นได
18. อยาใชปน จั่นยกของขามศีรษะคนโดยเด็ดขาด
19. ตองใหสัญญาณทุกครั้งเมื่อปนจั่นเคลื่อนที่ไปตามรางเลื่อน และตรวจสอบสิ่ง
กีดขวางที่อาจวางอยูบนรางเลื่อนของปนจั่น
20. ตองตรวจสอบระบบเบรคของกวานทุกครั้งที่ยกของหนัก
21. ทุกครั้งทีห่ ยอนของลง ตองใหเหลือเชือกพันอยูรอบแกนของรอก ไมนอยกวา 2 รอบ
22. เมื่อใชปน จั่น 2 ตัว หรือ มากกวายกของชิ้นเดียวกัน ตองมอบหมายใหคนเพียงคนเดียวที่
มีความสามารถและรับผิดชอบเปนผูควบคุมงานนี้
23. ผูใชปนจัน่ จะตองอยูประจําหองควบคุมเครื่องตลอดเวลาขณะที่มีวัสดุแขวนอยูบนปนจั่น
24. เมื่อเปลี่ยนคนควบคุมเครื่อง ตองทดสอบสวิทซสําหรับกําหนดพิกัดสูงสุดที่ปนจั่น
สามารถยกไดโดยทําการทดสอบขณะที่ยังไมไดยกของ ถาขัดของใหรีบดําเนินการแกไขทันที
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การใชรถประเภทตาง ๆ
รถปนจั่น
การที่จะใชรถปนจั่นใหถกู วิธีและปลอดภัย ตองปฏิบัติดังนี้ คือ
1. ปฏิบัติตามคูมือและคําแนะนําในการใช
2. กอนใชงานตองตรวจความเรียบรอย อุปกรณตัวรถ เครื่องยนต
น้ําหลอ น้ํามันหลอลื่น ตลอดจนระบบของการยก เชน รอก ลวด และ
สวนเคลื่อนไหวของระบบไฮดรอลิกส
3. ผูใชรถตองเปนเจาหนาที่ขับรถประจําอยูเสมอ
4. ขณะเดินเครื่องตองมีเจาหนาที่ขับรถประจําอยูเสมอ
5. หามใชรถยกของเกินกําลังที่กําหนดไว
6. ใหปรับมุมกระดกและความยาวของคันเบ็ด (แขนปนจั่น) ในการยกของใหเปนตาม
คูมือที่กําหนดไวของรถแตละคัน ตามพิกัดความสูงที่กําหนดไว
7. ในกรณีทยี่ กปนจั่นที่มีฐานสําหรับรองรับ ตองกางบานรองรับเสมอ แมยกน้ําหนักเพียง
เล็กนอย
8. การยกของดึงขึ้นหรือหยอนลงตองกระทําอยางระมัดระวังไมใชกระตุกกระตาก
9. ขณะที่ยกของหนักแขวนอยู หามเคลื่อนรถปนจั่นเปนอันขาด
10. การยกของดวยรถปนจั่น ตองใชสัญญาณเสมอ
11. ตองใชเชือกผูกมัดของใหแนน และคอยประคองน้ําหนักที่ยกทุกครั้ง
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รถโฟลคลีฟท ( FLORK LIFT )
รถโฟลคลีฟท เปนเครื่องมือที่มีความจําเปนอยางมากในการใชยก เลื่อน เคลื่อนยาย
สิ่งของตาง ๆ ที่มีน้ําหนัก จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รถชนิดนี้จะมีงายื่นออกไปขางหนารถ จํานวน
2 งา ซึ่งสามารถปรับแตงงาใหสูงต่ําได มีใชอยูในโรงงานเชือกรอกและการอู และตามแผนกตาง ๆ
ที่มีความจําเปนตองใช
หลักเกณฑในการใชรถตองปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามคูมือการใชรถอยางเครงครัด
2. กอนใชงานตองตรวจดูความเรียบรอยของ อุปกรณ ตัวรถ เครื่องยนต น้ํา
หลอ และน้ํามันหลอใหอยูในระดับใชการได
3. ผูไมมีหนาที่หามใชรถอยางเด็ดขาด
4. ขณะเดินเครื่องตองมีเจาหนาที่ใชรถประจําอยูเสมอ
5. อยาใชรถยกของที่มีน้ําหนักเกินกําลังที่กําหนดไว
6. หลีกเลี่ยงการใชรถในสถานที่อาจเกิดอันตรายได เชน ริมเขื่อน และพื้นที่ ๆ ไม
แข็งแรง
7. ในการยกของตองใหจุดศูนยถวงของน้ําหนักอยูกึ่งกลางงาทั้งสองขาง และตองใช
เชือกผูกตงกับงานเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะเคลื่อนยาย
8. อยาใชงายกของที่เห็นวาอาจเกิดชํารุดเสียหายกับงานขึ้นได ถาจําเปนตองใช
ควรใชยางสวมงาปองกันไว
9. อยาตองายกของใหยาวเกินกวาที่กําหนดไว 1.5 เทาของงานเดิม
10. อยาใชงาของรถดันสิ่งของ
11. การยกของในลักษณะดึงขึ้นหรือหยอนลง ตองกระทําอยางระมัดระวังและนิ่มนวล
ไมกระตุก กระชาก
12. เมือ่ เคลื่อนรถออกจากที่เพื่อนําไปใชงาน ตองแนใจวาไมมีสิ่งกีดขวาง หรือเปน
อันตรายแกบุคคลและสิ่งของ
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13. ในการเคลื่อนยายของที่มีน้ําหนักมากใหลดงาลงต่ําที่สุด
14. การเคลื่อนยายของหนักในพื้นที่ลาดเอียงใหเดินหนาขึ้นและ ขณะลงใหถอยหลัง
ลงเสมอ
15. ตองปฏิบัติตามกฎจราจรในพื้นที่อยางเครงครัด
16. ใชความเร็วของรถขณะยกของหนักประมาณ 5 กม./ชม.
17. ใชความเร็วรถขณะตัวเปลาประมาณ 15 กม./ชม.
18. เมื่อเลิกใชรถแลวใหลดงาลงกับพื้นและดึงหามลอทุกครั้ง
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รถแมแรงไฮโดรลิคส
เปนรถที่ใชในการยกเครื่องยนต มอเตอร หรือเครื่องจักร
ตาง ๆ ฯลฯ โดยใชระบบไฮโดรลิคสในการผอนแรง ทั้งยังสะดวก
และไมเปลืองน้ํามัน สามารถที่จะใชแทนรถโฟคลิฟทไดในบางกรณี
รถแมแรงไฮโดรลิคส ยกพาเลท ( Hand Low–Lift Platform Truck )
เปนรถที่ใชในการรองรับพาเลท ( Pallte ) เพื่อใชขนถาย
สิ่งของ หรือเครื่องจักร วัสดุตาง ๆที่อยูบนพาเลท ฯลฯ
รถดันทราย
เปนรถที่ใชในการดันทราย รวมเขากอง และสามารถตักทราย
เทเขากับกระบะรองรับ เพื่อยกทรายที่พนตัวเรือที่อยูในอู หรือ
ลานซอมทําตาง ๆได ทั้งยังใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดแรงงานคนอีกดวย
รถยกเรือยนตเล็ก
เปนรถที่ใชในการยกเรือยนตเล็ก โดยจะมีมอเตอรกวาน เพื่อ
ใหลวดหยอนลงมา เพื่อคลอง หรือตงเรือยนตเล็กเอาไว
และสามารถขับเคลื่อน เพื่อยายที่เรือยนตเล็กดังกลาวไปไวใน
ระยะทางใกล หรือไกลได
รถชานต่ํา ( 4 Whell Steer )
เปนรถที่ใชในการรองรับ เครื่องจักรใหญ เครื่องยนต หรือ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อเคลื่อนยายในการนําไปตรวจสภาพ หรือซอมแซม
โดยจะมีขอตอเพื่อตอทายรถที่จะลากอีกทอดหนึ่ง
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ลูกกลิ้ง
ลูกกลิ้งทําดวยเหล็กหรือไมเนื้อแข็ง กลึงใหกลมคลายไมพลอง
ลูกเสือ ขนาดและความยาวก็ขึ้นอยูกับการใชงาน เชน เมื่อ
ตองการเลื่อนเรือลําหนึ่งที่มีขนาดไมใหญนัก จากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งซึ่งเปนทางเรียบโดยที่รถเขาไปไมถึง เราก็ยกเรือวางบนลูกกลิ้ง
ประมาณ 3-4 ทอน แลวใชแรงคนหลาย ๆ คน หรือยานพาหนะอื่น
ผลักเรือไปขางหนา และคอยพยุงไวดวย การเคลื่อนยายดวยลูกกลิ้ง
บนพื้นบาดเอียงตองมีที่ผูตงอยางมั่นคงและแข็งแรงดวย

เสกล
เปนอุปกรณที่ใชประกอบกับสลิงยกของ มีอยูดวยกัน 2 แบบ คือ
1. เสกลโคง ลักษณะคลายรูปตัวยู แตมีความโคงมากกวา 2.5 D
2. เสกลตรง มีลักษณะเปนรูปตัวยู แข็งแรงมากกวาเสกลโคง
0.5 เทา (3 D)

หวงยก และบาร
เปนอุปกรณในการชวยยก เพื่อไมใหวัสดุที่ทําการยกนั้นบีบ
เขาหากันได ถาวัสดุที่ทําการยกนั้นเกิดการบีบเขาหากัน อาจทําให
วัสดุที่ทําการยกนั้นเกิดการเสียหายได ทั้งยังสะดวกตอการยก
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ปากจับ
เปนอุปกรณในการจับยึดแผนเหล็ก โดยจะมีสปริงชวยในการ
จับยึดหนาของปากจับ
โดยทีห่ นาของปากจับนี้เองจะทําเปน
รองเอาไวเพื่อใหจับยึดแผนเหล็กใหแนน

ลิม่
จัดอยูในประเภทเครื่องมือทุนแรง ทําดวย เหล็ก หรือ
ไมเนื้อแข็งขนาดตาง ๆ โดยมีรูปรางหลายลักษณะ ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ใชงาน เชน สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลีย่ มคางหมู สี่เหลี่ยมดานไมเทา
สามเหลี่ยมมุมฉาก หรือสามเหลี่ยมมุมแหลม และอื่น ๆ ซึ่งลิ่มแตละ
ชนิด จะมีสวนปลายบาง และสวนบนหนา คือ โคนใหญ ปลายบาง
การคํานวณเกี่ยวกับลิ่มจะมีหนวยเปนระบบอังกฤษหรือระบบเมตริก
ก็ได แตตองไมปะปนกัน
โดยใชสตู รดังนี้
EXH
E
W
L
H

=
=
=
=
=

WXL
แรงพยายามที่กระทํา
แรงความตานทาน (น้ําหนักที่กดลงบนลิ่ม )
ความกวางของลิ่ม (ระยะที่วัตถุยกตัวขึ้น)
ความยาวของลิ่ม
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การใชลิ่ม
ก. ใชตอกเพื่อใหวัตถุขึ้นเพียงเล็กนอยและชั่วคราว
ข. ใชตอกกับน้ําหนักที่มีความแข็งแรง ไมชํารุดงาย
ค. การใชลิ่มตอกตองใชความระมัดระวังและตองปรับแตงใหเทากัน
ง. เมื่อใชลิ่มยกแลวไมควรใชลิ่มรองรับน้ําหนักเปนเวลานานตองใชวัสดุที่แข็งแรง
รองรับแทน

