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หนวยที่ 14 ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุ
การเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุ (Material Handling and Storage) หมายถึงศาสตรและศิลปในการจัดเตรียมสถานที่ การจัด
วางตําแหนงของวัสดุรวมถึงวิธีทําใหวัสดุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไป ยังอีกที่หนึ่งในตําแหนง เวลา และปริมาณที่ตองการ
องคประกอบสําคัญของการเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุมีอยู 4 องคประกอบ คือ
1. การเคลื่อนที่ (Motion) 2.เวลา (Time) 3.ปริมาณ (Quantity) 4.เนื้อที่ (Space)
ความสําคัญในการเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุที่มีประสิทธิภาพ คือ
- ชวยลดตนทุนในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน
- ชวยสงเสริมดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการเคลื่อนยายและการจัดเก็บวัสดุสามารถสรุป ได 4 สาเหตุหลักคือ
1. สาเหตุที่เกิดจากผูปฏิบัติงาน เชน ไมมีความรูความเขาใจ ธรรมชาติการทํางานของรางกาย เชนยกเคลื่อนยายอยางผิด
วิธี
- ไมเขาใจและไมตระหนักถึงสภาพของวัสดุที่จะทําการยกเคลื่อนยาย กอใหเกิดอันตรายได เชน มี น้ําหนักมี เหลี่ยมคม
- ไมมีความรู ทักษะ และไมปฏิบัติตามกฎหรือขอปฏิบัติในการยกเคลื่อนยายวัสดุ เชน ใชลวดสลิงที่ชํารุด มีรอยขาด
การขับรถยกดวยความเร็วสูง ยังไมผานการอบรม
- ไมใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยในกรณีที่มีความจําเปนตองใช
2. สาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ เชน ชํารุด
3. เกิดจากภาชนะบรรจุที่ตองการเคลื่อนยาย เชน มีน้ําหนักมาก แหลมคม หรือ แตกหักงาย
4. เกิดจากบริเวณที่วัสดุเคลื่อนยายผาน เชน พื้นลื่น มีสิ่งกีดขวาง หรือทางลาด
การเคลื่อนยายวัสดุใหมีประสิทธิภาพสูงสุดควรยึดหลัก 2 ประการคือ การวางแผนเคลื่อนยายวัสดุ และการเคลื่อนยายวัสดุ
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การวางแผนเคลื่อนยายวัสดุ มีกฎพื้นฐานที่สําคัญ เพื่อใชประกอบการวางแผน ดังนี้
- กฎของการวางแผนการเคลื่อนยายวัสดุ
- กฎของระบบการเคลื่อนยายวัสดุ
- กฎของการไหลของวัสดุ
- กฎของการทําใหงาย
- กฎของแรงโนมถวง
- กฎของการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชน
- กฎของขนาดหนวยวัสดุ
- กฎของระบบเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
- กฎของน้ําหนักคงที่
- กฎของเวลาสูญเปลา
- กฎของการเลือกอุปกรณ
- กฎมาตรฐาน - กฎของการซอมบํารุง - กฎของความปลอดภัย
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หลักทั่วไปในการเคลื่อนยายวัสดุเพื่อความปลอดภัย มีดังตอไปนี้
- ผูปฏิบัติงานตองใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยที่เหมาะสม
- การใชแรงยกตองยกดวยทาที่ถูกวิธี
- ใชเครื่องมืออุปกรณในการยกใหเหมาะสม ประเมินอันตราย และปฏิบัติตามกฎขอปฏิบัติ
- ไมเคลื่อนยายวัสดุเกินความสามารถของอุปกรณ
- เคลื่อนยายในชองทางที่กําหนดไว
- ชองทางเคลื่อนยายวัสดุตองมีความปลอดภัย
หลักการในการจัดเก็บวัสดุที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีขอควรพิจารณา 8 ประการ ดังนี้
1 .สถานที่จัดเก็บวัสดุ โดยทั่วไปตองมีโครงสรางของอาคารที่แข็งแรงมั่นคง มีระบบระบายอากาศ ระบบน้ําแสงสวาง
และระบบปองกัน ระงับ อัคคีภัยที่เหมาะสม
2. ควรใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการจัดเก็บวัสดุที่มีประสิทธิภาพ ควรเนนพื้นที่ในแนวตั้งหรือดานสูงรวมดวย
3. ควรใชอุปกรณชวยในการจัดเก็บจะทําใหการจัดเก็บเคลื่อนยายไดสะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น
4. การจัดเก็บวัสดุในอาคารตองเวนที่วาง เพื่อใหเปนทางออกหรือชองทางตางๆ สําหรับการเคลื่อนยายวัสดุ
5. การจัดเก็บวัสดุสิ่งของตางๆ ตองเนนความเปนระเบียบเรียบรอย
6. ควรจัดทําบัญชีควบคุมวัสดุที่ทําการจัดเก็บโดยบันทึกขอมูลตางๆ
7. ควรมีการจัดฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะไดมีความรูความเขาใจในการจัดเก็บวัสดุอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
8. ควรมีการวางแผนปองกันเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่จัดเก็บวัสดุ เชน เพลิงไหม
ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุดวยแรงคน
การเคลื่อนยายวัสดุดวยมือ หมายถึง การเคลื่อนยายวัสดุดวยแรงคน หรือกําลังคน โดยไมมีอุปกรณหรือเครื่องมืออื่นๆ ชวย
ในการเคลื่อนยายวัสดุ
การเคลื่อนยายวัสดุดวยมืออยางปลอดภัย มีขอพิจารณา 3 ประการคือ ผูปฏิบัติงาน ลักษณะหรือสภาพของวัสดุ และบริเวณ
เสนทางที่ตองทําการเคลื่อนยาย
พรบ . พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ใหนายจางใชลูกจางทํางาน ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก ไมเกิน
- 20 กิโลกรัมสําหรับลูกจางที่เปนเด็กหญิง อายุ 15ป แตยังไมถึง 18 ป
- 25 กิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กชาย อายุ 15 แตยังไมถึง 18 ป
- 25 กิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปน หญิง
- 55 กิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนชาย

3

ขอปฎิบัติในการใชรถเข็นเคลื่อนยายวัสดุดวยความปลอดภัย
- เลือกรูปแบบ ของรถเข็นใหเหมาะสมกับวัสดุที่จะทําการเคลื่อนยาย
- ผูปฏิบัติงานตองผานการฝกอบรมและสวนใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย วนบุคคลที่เหมาะสม
- กอนการใชงานตองตรวจสภาพรถเข็นวาอยูในสภาพที่สมบูรณ
- การใชงานรถเข็นไมควรนําไปใชงานผิดวัตถุประสงค
- การยกวัสดุขึ้นรถเข็น ผูปฏิบัติตองระมัดระวังวัสดุตกทับเทาและระวังอยาบรรทุกวัสดุหนักเกินรถเข็นและแรงของผู
ปฏิบัติจะรับได
- การจัดวางวัสดุบนรถเข็นตองจัดวางใหสมดุล มั่นคงและไมมากเกินไป วัสดุตองไมบดบังสายตาและการมองเห็น
เสนทางของผูปฏิบัติงาน
- คํานึงวารถเข็นรับน้ําหนักวัสดุ ผูปฏิบัติงานมีหนาที่ออกแรงในการเข็น
- การเคลื่อนที่ใหใชวิธีดันหรือผลัก ไปดานหนาอยูเสมอ ยกเวนเข็นขึ้นทางชันใชวิธีดึงรถเข็น
- ควรใชรถเข็นดวยความเร็วที่ปลอดภัย
- การเข็นรถเข็นผานพื้นที่ที่เปนหลุม ขรุขระ หรือเปยกลื่น ทางลาด ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
- เข็นรถเข็น ผานที่เปนทางแคบ ประตู หรือสิ่งกีดขวางตองระวังมือที่จับ ถูกหนีบ
- เข็นรถถึงทางแยกหรือบริเวณมุมตองหยุดรถดูเสนทางกอน
- กรณีจอดรถเข็น (มากกวา 2 ลอ) ควร ล็อกลอ
- เมื่อเลิกงานควรจอดรถเข็นไวบริเวณที่จัดเตรียมไวอยางเปนระเบียบ
ความปลอดภัยในการใชบันไดพาด บันไดบาด แบงไดเปน 2 ประเภทคือ บันไดพาดแบบรางเดียว และบันไดพาดแบบ
พับได
ขอแนะนําในการพิจารณาความเหมาะสมของการใชบันไดพาดเพื่อปฏิบัติงานตางๆ
- การใชงานบันไดพาด ทํางานในจุดใดจุดหนึ่งไมควรเกิน 30 นาที
- งานที่ทําควรเปนงานเบา โดยวัสดุหรือเครื่องมือตางๆไ ที่ตองถือไวไมควรเกิน 10 กิโลกรัม
- ลักษณะของงานจะตองมีมือขางหนึ่งวางสามารถใชจับยึดกับบันไดได โดยหลักการทั่วไปการใชบันไดพาดตอง
พยายามรักษาจัดสัมผัสกับบันไดพาดใหไวได 3 จุด (Three Points of Contact) คือเทาเหยียบบันได 2 จุด มือจับบันได
1 จุดเสมอ
- ระยะพาดที่ปลอดภัย 1 สวน 4 เชนความสูง 4 เมตร ความหางของบันได คือ 1 เมตร
ความปลอดภัยในการใชสลิง
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการใชสลิงทุกประเภท มีดังนี้
1. บุคลากรหรือผูปฏิบัติงานตองมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการใชสลิงเคลื่อนยายวัสดุ ยางปลอดภัย
2. เลื่อกใชสลิงใหเหมาะกับงาน พิจารณา ขนาด รูปราง มาตรฐาน
3. สลิงทุประเภทควรมีปายบอกขนาด ความยาว คาขีดพิกัดน้ําหนักที่กําหนด กอนใชงานตองมีการตรวจสอบเพื่อความ
ปลอดภัย
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4. การใชงานสลิงทุกประเภท มีขอควรปฏิบัติดังนี้
- หามนําสลิงที่ไมสมบูรณ หรือเสียหายมาใชงาน
- หามปรับความยาวของสลิง โดยใชวิธีการดังนี้ เชน การผูกเงื่อนหรือหมวดปม ใชนอต หรือสลักเกลียว
- หามใชสลิงที่เสียรูปอยางถาวร หรือหงิกงอ
- หามใชสลิงรับน้ําหนักเกินคาพิกัดที่กําหนดไว
- หามเคลื่อนยายโดยวิธีการกระชากหรือกระตุก
- หามดึงสลิงออกจากวัสดุที่จะทําการเคลื่อนยายโดยวัสดุยังทับสลิงอยู
- การโยงแขวนวัสดุเพื่อทําการเคลื่อนยายตองคํานึงถึงความมั่นคงและความสมดุล เพื่อกระจายน้ําหนักของสลิงใหเทากัน
- กรณีวัสดุที่มีความแหลมคม ตองมีการรองเพื่อปองกันสลิงเสียหาย
- การเคลื่อนที่ตองใชความระมัดระวัง พิเศษ กับสิ่งกีดขวางตางๆ ตัวผูปฏิบัติงาน และเพื่อนรวมงาน
คาพิกัดน้ําหนีกที่กําหนดไวของสลิง หมายถึง คาน้ําหนักสูงสุกของวัสดุที่สลิงเสนนั้นๆจะรับได คาพิกัดน้ําหนักที่
กําหนดของสลิงจะขึ้นอยุกับประเภทของสลิง ขนาด รูปแบบการโยงแขวน จํานวนเสนและมุมที่ไขในการโยงแขวน
รวมทั้งรูปแบบรอยตอสวนปลายสลิง
ความปลอดภัยในการใชเชือก
เชือก (Fiber Rope Slings) ทํามาจากเสนใยธรรมชาติหรือเสนใยสังเคราะหที่นํามาถักเกลียวรวมกัน เปนเสนเชือก
แบงเปน 2 ประเภท คือ เชือกที่ทําจากเสนใยธรรมชาติ และเชือกที่ทําจากเสนใยสังเคราะห
การใชงานและบํารุงรักษาเชือกในการเคลื่อนยายวัสดุเพื่อความปลอดภัย
- กอนใชงาน ตองมีการตรวจสอบเชือกเพื่อดูสภาพความสมบูรณของเชือก
- หามใชเชือกในการเคลื่อนยายวัสดุที่มีน้ําหนักมากกวาพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไวของเชือก
- ไมควรลากเชือกบนพื้นโรงงาน หรือบริเวณที่ผิวขรุขระหรือสกปรก เพราะจะทําใหผิวเชือกถลอก หรือมีสิ่งสกปรก เชน
เศษหิน เศษทราบ ทําใหเสื่อมสภาพเร็ว
- ใชงานกับรอกหรือลูกลอ ควรพิจารณาใหมีความเหมาะสม เพื่อที่เชือกจะไมถูกบีบหรือหักมุมมากเกินไปขณะใชงาน
- ควรใชเชือกในสภาพที่แหง อุณหภูมิ ระหวาง 20 oF ถึง 180 oF
- ไมควรใชเชือกในบริเวณที่เปนกรดดาง หรือน้ํายาเคมี
- ไมควรใชเชือกเปยกใกลสายไฟ หรืออุปกรณไฟฟา อาจไดรับอันตรายจากไฟฟาได
- หลังจากเลิกใชควรทําความสะอาดดวยน้ําสะอาด ผึ่งแหง และมวนเปน ขดวง กวางๆ เพื่อปองกันการเสียรูป
- เก็บวางแขวนในที่สะอาด อากาศถายเทไดสะดวก ไมมีกรด ดาง( สารเคมี )หรือมีความชื้น หรือถูกแสงแดด ระมัดระวัง
สัตวกัดแทะ
ความปลอดภัยในการใชลวดสลิง
ลวดสลิง (Wire Rope Slings) ทําจากเสนลวดเหล็กกลาขนาดเล็กๆ มาถักหรือมัดเปนเกลียว ปจจุบันใชกันมามีความ
แข็งแรงมากกวาเชือก
การใชงานและบํารุงรักษาลวดสลิงที่ใชในการเคลื่อนยายวัสดุเพื่อ ความปลอดภัย
- กอนใชงานลวดสลิงตองมีการตรวจสอบเพื่อดูสภาพความสมบูรณของลวดสลิง
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- หามใชลวดสลิงเคลื่อนยายวัสดุที่มีน้ําหนักมากกวาคาพิกัดน้ําหนักที่กําหนดไวของลวดสลิง
- ไมควรลาก ลิงผานพื้นโรงงาน บริเวณสกปรกหรือบริเวณที่มีผิวขรุขระจะทําใหชํารุดไดงาย
- หลีกเลี่ยงการใชลวดสลิงยกวัสดุในขณะที่วัสดุนั้นขัดตัว หรือทําใหลวดสลิงนั้นขบกันหรือเสียดสีกัน หรืออาจ

กอใหเกิดการกระแทกขณะยก
- ลวดสลิงที่แกนกลางทําดวยเชือก ไมควรใชในที่มีอุณหภูมิสูงกวา 200 องศาฟาเรนไฮต แกนกลางทําดวยลวดไมควร
ใชเกิน 400 องศาฟาเรนไฮต
- เลือกใชลวดสลิงที่อาบสังกะสี หรือทําดวยเหล็กไมเปนสนิม เมื่อบริเวณการทํางานมีการกัดกรอน
- ไมควรวางวัสดุที่จะยกทับลวดสลิง เพราะจะทําใหลวดสลิงชํารุดไดงาย
- เมื่อเลิกใชควรทําความสะอาดลวดสลิงดวยน้ํามันใส และใชจารบีหลอลื่นเพื่อปองกันการเกิดสนิม
- การจัดเก็บไมควรขดมวนใหมีขนาดเล็กเกินไป เพราะลวดสลิงจะบิดงอทําใหเกลียวลวดหักงอได
- สถานที่เก็บลวดสลิงควรแหง สะอาด และไมมีสารเคมี
ความปลอดภัยในการใชโซ สลิงแผนแบบตาขายโลหะ และสลิงแผนแบบใยสังเคระห
โซ (Chain Sling) เปนอุปกรณในการโยงแขวนที่ใชในการเคลื่อนยายวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใชกันมาก เนื่องจากมี
ความแข็งแรงทนทาน สมารถปรับใหเขากับรูปรางของวัสดุที่จะทําการเคลื่อนยายไดงาย ทั้งการใชงานในอุณหภูมิสูง ทํา
จากเหล็กหลอ และเหล็กผสม
สลิงแบบแผนใยสังเคราะห (Synthetic Web Slings) เปนสลิงที่มีลักษณะเปนแผน ทําจากใยสังเคราะหชนิดตางๆ เชน
ไนลอน โพลีเอสเตอร และแดครอน นิยมใชแบบไนลอน และโพลีเอสเตอร
การใชงานและบํารุงรักษาโซที่ใชในการเคลื่อนยายวัสดุเพื่อความปลอดภัย
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การใชงานและบํารุงรักษาสลิงแผนใยสังเคราะหที่ใชในการเคลื่อนยายวัสดุเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายและจัดเก็บวัสดุดวยเครื่องจักร
ปนจั่น หมายถึง เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชยกสิ่งของหรือวัสดุขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนยายวัสดุแบบใชพื้นที่จํากัด
เคลื่อนยายวัสดุไปใดในแนวทางเดินของปนจั่นเทานั้น แบงไดเปน 2 ประเภทคือ ปนจั่นแบบอยูกับที่ และปนจั่นแบบ
เคลื่อนที่
เครื่องชักรอก (Hoists) เปนอุปกรณยกวัสดุขึ้นลงในแนวดิ่ง ลักษณะทั่วไปประกอบดวยรอกและดรัม และวัสดุที่ใชในการ
ยกเชน โซ หรือลวดสลิง แบงไดเปนแบบโซ และแบบลวดสลิง
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ความปลอดภัยในการใชอุปกรณลําเลียง (Conveyor) เปนอุปกรณที่นิยมใชในการเคลื่อนยายวัสดุที่มีขนาดไมใหญมากนัก
มีลักษณะเปนชิ้นเล็กๆ หรือวัสดุที่มีรูปรางหลากหลาย การเคลื่อนยายแบบวิถีคงที่ 3 ประเภทหลักคือ
1. อุปกรณลําเลียงแบบสายพานหรือสายพานลําเลียง (Belt Conveyors) ตัวสายพานอาจทําดวย หนัง ยาง ผาใบ หรือ
แผนโลหะ กวางประมาณ 30-50 เซนติเมตร
2. อุปกรณลําเลียงแบบลูกกลิ้ง หรือลูกกลิ้งลําเลียง (Roller Conveyors) ประกอบดวยลูกกลิ้งทรงกระบอก ทําจาก
โลหะยางหรือพลาสติก เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 10 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร
3. อุปกรณลําเลียงแบบสกรูหรือสกรูลําเลียง หรือเฟองตัวหนอน (Screw Conveyors) เหมาะกับเคลื่อนยายวัสดุที่เปน
ชิ้นเล็กๆ หรือ ผง เชน ปลาปน ขี้เลื่อย แกลบ
ขอควรปฏิบัติในการใชอุปกรณลําเลียงดวยความปลอดภัย

-
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ความปลอดภัยในการใชรถยก
รถยก (Lift Trucks) เปนเครื่องจักรที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งที่ใชในการเคลื่อนยายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะมี
ความคลองตัวสูง เปนอุปกรณเคลื่อนยายในวงกวาง
ประเภทรถยกที่เหมาะสมกับพื้นที่ไมเปนอันตราย แบงตามตนกําลังที่ขับเคลื่อนดังนี้

การใชงานรถยกดวยความปลอดภัย

manasu

