อันตรายจากปั้ นจัน่ หอคอยสูง
(Tower Crane)
นายประสาน รัตนสาลี บริ ษทั PSMC จํากัด
ในวงการในการก่อสร้ างของไทยเรานิยมปนจั่น

หอคอยสูง หรือTower Crane ช่วยในการ
ลําเลียงขนส่งวัสดุ(นํ ้าหนัก)ที่ใช้ ในการก่อสร้ างของโครงการ โดย
การ ยก ย้ าย หิ ้ว พาไป เพราะปั น้ จัน่ หอคอยสูงครอบครองพื ้น
ที่ตงน้
ั ้ อยโดยใช้ เฉพาะพื ้นที่ตงฐานหอคอยเป็
ั้
นหลัก แต่สามารถ
ทํางานได้ รัศมีกว้ างด้ วยแขนเครนที่ยาว
1.ส่ วนประกอบของ ปั ้นจั่นหอคอยสูง หรื อTower Crane
1.1 ฐานรองรับ(Foundation) มักออกแบบให้ มีเสาเข็ม
รวมถึงฐาน
คอนกรี ตที่หล่อ
คลุมหัวเสาเข็ม
อีกด้ วยเพื่อ
รองรับแรง
กระทําต่างๆที่
ถ่ายลงมาจาก
ตัวของ Tower
Crane ได้ แก่
การส่งถ่าย
นํ ้าหนัก แรงดัด และแรงบิดเป็ นต้ น
1.2 หอคอยสูง (Tower mast) หรื อลําตัวของปั น้ จัน่ มักเป็ น
โครงเหล็กประกอบแบ่งเป็ นท่อนๆเพื่อนํ ้าหนักเบา สามารถขน
ย้ ายได้ สะดวก การถอดประกอบที่ง่าย รวดเร็ว และสามารถ
ประกอบตามความสูงที่ต้องการได้
1.3 แขนปั น้ จัน่ หอคอย (Jib) มี2ด้ าน ได้ แก่แขนปั น้ จัน่ ส่วน
หลังและแขนปั น้ จัน่ ส่วนหน้ าโดย
้ ่ องกว้ าน(Winch) ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ยดึ
ส่วนหลังใช้ ติดตังเครื
โยงลวดสลิงสามารถดึงม้ วนลวดสลิงเข้ าเก็บและคายปล่อย
ลวดสลิงออกในการยึด ย้ าย ยกวัสดุโดย ซึง่ นิยมติดตังไว้
้ บนแขน
ปั น้ จัน่ และแขนส่วนหลังยังใช้ ติดตัง้ นํ้าหนักถ่ วงดุลแขนปั้ นจั่น
(Counter Weight Ballast) เพื่อถ่วงดุลให้ สามารถต่อแขวนได้
ยาวมีรัศมีทํางานได้ วงกว้ างและยกนํ ้าหนักได้ มากตามที่กําหนด
อุปกรณ์ ยดึ รั้ งปั้ นจั่น(Jib Tie)ดึงรัง้ ทังแขนปั
้
น้ จัน่ ส่วนหลังและ
้
แขนปั น้ จัน่ ส่วนหน้ าไว้ เพื่อรับนํ ้าหนักที่เกิดจากแขนปั น้ จัน่ ทังสอง
ส่วน
ส่วนด้ านหน้ าเป็ นส่วนที่ยื่นยาวเพื่อประโยชน์ใช้ ในการยก
วัสดุ รัศมีทํางานได้ วงกว้ างและยกนํ ้าหนักได้ มาก ใช้ ติดตัง้

1.4) สาลี่ หรื อรอกเดิน (Trolley) เป็ นอุปกรณ์ทําหน้ าที่
เป็ นรอกเดี่ยวตายตัวที่เคลื่อนที่ได้ ใช้ ในการเคลื่อนนํ ้าหนักที่ยก
เคลื่อนที่(วิ่ง) เข้ าหรื อวิ่งออกในแนวระดับ(แนวนอน)เพื่อปรับ
ระยะรัศมีการยกวัสดุและวางวัสดุไว้ ในตําแหน่ง(จุด)ที่ต้องการ
รอกยก(Hoisting Block) เป็ นอุปกรณ์ทําหน้ าที่เป็ นรอก
เดี่ยวเคลื่อนที่โดยเคลื่อนที่(วิ่ง) ขึ ้นหรื อวิ่งลงในแนวดิ่ง(แนวตัง)้
เพื่อปรับระดับความสูงในการยกวัสดุและวางวัสดุไว้ ในจุดที่
ต้ องการ
ลวดสลิงยก(Hoisting Rope) เป็ นส่วนถ่ายแรงในการยก
วัสดุโดยการปรับความยาวซึง่ ต้ องมีขนาดเหมาะสมกับนํ ้าหนัก
รวมของการยกนิยมใช้ เหล็กเส้ นเล็กๆถักรวมกัน (Steel wire
rope)ซึง่ มีรายละเอียดอีกมากที่ต้องทําความเข้ าใจก่อนการใช้
งาน
ห้ องควบควบคุมปฏิบัตกิ าร(Operating Cab)เป็ นห้ องที่
มีอปุ กรณ์ควบคุม รวมถึงคันบังคับการทํางานของปั น้ จัน่ หอคอย
สูง
ผู้ปฏิบัตกิ าร(Operator) เป็ นผู้บงั คับให้ ปัน้ จัน่ หอคอยสูง
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ซึง่ ต้ องได้ รับการ
ฝึ กฝนการทํางานมาอย่างดี และต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจปั น้ จัน่
หอคอยสูงในด้ านการติดตัง้ การใช้ งาน การตรวจสอบ การ
บํารุงรักษา เป็ นอย่างดี เพื่อมิให้ เกิดความประมาท เลินเล่อใน
การบังคับปั น้ จัน่ หอคอยสูง
เมื่อมีปัน้ จัน่ หอคอยสูงทํางานเป็ นจํานวนมาก อุบตั ิเหตุก็
เกิดขึ ้นได้ ถ้าการทํางาน ขาดความรู้ ขาดความเข้ าใจ ขาดความ
ดูแล ขาดความเอาใจใส่ และความประมาท เลินเล่อ จึงเป็ น
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ

2. กรณีต้นเหตุการณ์ เกิดอุบัตเิ หตุของปั ้นจั่น
หอคอยสูง(Tower Crane)

การอุบตั ิเหตุของปั น้ จัน่ หอคอยสูง(Tower Crane)นันมั
้ กเกิดขึ ้นได้
หลายปั จจัยซึง่ มีผ้ บู นั ทึกเป็ นข้ อมูลไว้ โดยแยกเป็ นปั จจัยต่างๆไว้
เราลองมาศึกษา
อุบตั ิเหตุที่เกิดตามที่
ได้ รวบรวมกรณีตา่ งๆ
ได้ แก่

2.1 Boltขาด (ลักษณะความเสียหาย: หอคอยถล่ มแบบ
พับโค่ น) เนื่องจากการ

2.3 วัสดุหลุดขณะยก(ลักษณะความเสียหาย: หอคอย
ถล่ มแบบแขนตีกลับ) เนื่องจากการผูกยึดวัสดุที่จะ
ทํา

สลักเกลียวขาด
ประกอบชิ ้นส่วนTower Crane ที่เป็ นสลักเกลียวอาจขัน
ด้ วยแรงที่เกินค่าความยืดหยุ่น(Elasticity Limit)จนทํา
ให้ สลักเกลียวยืดออก(Yield Limit)ความแข็งแรงลดลง
โดยที่ไม่ทราบเมื่อใช้ งานไปเกิดแรงกระทําเพียงเล็กน้ อย
ที่สลักเกลียวอีกจนทําให้ สลักเกลียวขาดและหลุดจน
เกิดเป็ นอุบตั ิเหตุของปั น้ จัน่ หอคอยสูง

หอคอยถล่ มแบบพับโค่ น

2.2 สลักหลุด(ลักษณะความเสียหาย: หอคอยถล่ มแบบ
ทรุ ดตัว)-เนื่องจากpinชํารุดหรื อลืมใส่ปิน้ (Pin)-ที่
ประกับสลักทําให้ สลักเคลื่อนตัวหลุดออกจนเกิดเป็ น
อุบตั ิเหตุ

แขนปั้นจั่นตีกลับหรือดีดกลับ

การยกย้ ายไม่แข็งแรงแน่นหนาในขณะยกวัสดุ แขน
ปั้นจัน่ สายยึดรั้ง และ ลวดสลิงจะยืดออกอยูใ่ นช่วง
Elastic ด้ วยนํ ้าหนักของวัสดุที่ยก ลักษณะคล้ ายยืด
หนังยางเกิดพลังงานสะสมในแขนปั้นจัน่ สายยึดรั้ง
และ เส้ น ลวดสลิง เมื่อขณะยกวัสดุที่จะทําการยก
ย้ ายผูกยึดไม่แข็งแรงแน่นหนาหลุดอย่างกะทันหัน
แขนปั้นจัน่ สายยึดรั้ง และ ลวดสลิงจะหดคืนตัว
กลับอย่างรวดเร็ วทําให้ เกิดการตีกลับหรื อ ดีดกลับ
พลังงานสะสม ในชิ ้นส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็ น
แรงกระทําย้ อนกลับ(พลังงานจลน์) ทําให้ แขนของ
ปั้นจัน่ เสียหายได้
2.4 ลวดสลิงขาด (ลักษณะความเสียหาย: หอคอยถล่ ม
แบบตีกลับ) เนื่องจากนํ ้าหนักยกมากเกินค่าพิกดั ของ
ลวดสลิง คุณภาพ
ลวดสลิง หรื อ
สภาพลวดสลิงมี
การชํารุดอยู่
ในขณะทําการยกวัสดุ แขน

ปั้นจัน่ สายยึดรั้ง และ
ลวดสลิงจะยืดออกอยู่
ในช่วง Elastic และลวดสลิงเกิดขาดในขณะยก ทําให้ เกิดแรงตี
กลับหรื อดีดกลับ ทํานองเดียวกับ วัสดุหลุดขณะยก
หอคอยถล่ มแบบทรุ ดตัว

2.5 ลวดสลิงเกี่ยวขณะยกย้ าย (ลักษณะความเสียหาย:
หอคอยถล่ มแบบแขนหักพับลง)เนื่องจากขณะกว้ าน
ของขึ ้นสูง
พนักงานขับ
มองไม่เห็นว่า
เกิดการเกี่ยว
รัง้ หรื อถูกยึด
ไว้ ด้วย
โครงสร้ างอื่น
หรื อยกวัสดุ
นํ ้าหนักเกิน
แขนปั้นจั่นหักพับลง
พิกดั โดยLimit
switch ไม่ ทาํ งาน หรื อการหมุนตัวปั น้ จัน่ เร็วเกินไป
ขณะยกและเกิดการเกี่ยวรัง้ หรื อถูกยึดไว้ ด้วยโครงสร้ าง
อื่น อย่างกะทันหัน ทําให้ เกิดแรงดึงสะสมใน เส้ น
ลวดสลิง มากขึ ้นจน แขนปั น้ จัน่ ไม่สามารถรับแรงไว้ ได้
จนเกิดอุบตั ิเหตุ หักพับลงมา

2.6 ยกลากวัสดุหนักเกินพิกัดและห่ างจากรั ศมีแขน
ปั้ นจั่น (ลักษณะความเสียหาย: หอคอยถล่ มแบบ
หอคอยหักพับโค่ นลง) เนื่องจากต้ องการยกวัสดุที่มี
นํ ้าหนักเกินพิกดั ซึง่ อยูห่ า่ งรัศมีทําการยกของปั น้ จัน่ จึง

ใช้ งาน
ปั น้ จัน่ ผิด
ประเภท
โดยการ
ใช้ วธิ ี
เกี่ยวลาก
หอคอยหักพับโค่ นลง
เข้ ามาใน
รัศมีแขนปั้นจัน่ ก่อนทําการยก โดย Limit Switch ไม่
ทํางาน เกิดแรงกระทํา(แรงดัด Moment)หอคอย
ของปั้นจัน่ เกินพิกดั ทําให้ เกิดอุบตั เิ หตุขึ ้น
2.7 แรงลมตีขณะยกวัสดุขนึ ้ สูง(ลักษณะความ
เสียหาย: หอคอยถล่ ม
แบบแขนหักพับลง) ใน

ปั้นจั่นหักพับ

กรณีที่ทํางานที่สงู หรื อบริ เวณที่มีกระแสลมพัดผ่าน
ในการยกของต้ องพิจารณาแรงลมที่กระทําด้ วย
เพราะแรงลมสามารถเปลี่ยนเป็ นแรงที่กระทําต่อ
การยกได้ ทั้งแนวนอน และแนวดิง่ ทําให้ เกิดอุบตั เิ หตุ
ได้
2.8 ฐานทรุ ด(ลักษณะความเสียหาย: หอคอยเอียงหรื อ
ล้ มฟาด) มักเกิดจากการออกแบบฐานรากไม่
ถูกต้ อง การใช้ ข้อมูลดินในการออกแบบฐานรากไม่
ถูกต้ อง การทํา หรื อเสาเข็มที่รองรับฐานรากหักเมื่อ
ปั้นจัน่ หอคอยรับนํ ้าหนักเกินพิกดั จึงเกิดการทรุดตัว
เอียงไม่สามารถใช้ งานได้ ถ้ าขั้นรุนแรงจะเกิดการ
ล้ มฟาดของตัวหอคอย
2.9 การหมุนตัวเร็วเกิน(ลักษณะความเสียหาย:
หอคอยถล่ มแบบแขนหักพับลง) ในความต้ องการ
เคลื่อนย้ ายวัสดุที่มีนํ ้าหนักมากๆ จากที่หนึง่ เหวี่ยง
ออกไปโดยการหมุนหอคอยไปยังอีกที่หนึง่ ถ้ า
พนักงานขับ
หมุนหอคอย
เร็ วเกินทําให้
วัสดุเคลื่อนที่
เร็ วเกินไปเมื่อ
หอคอยหยุด
หมุน วัสดุ
ฐานทรุด
แขวนที่แขนถูก
เหวี่ยงยังคงมี แรงเฉื่อย (Inertia Force) ของการ
เหวี่ยง ดึงรั้งปลายแขนTower Craneมากเกินพิกดั
จนทําให้ แขนหอคอยหักพับเสียหายโค่นล้ มได้

2.10 สนิมกัดกร่ อน(ลักษณะความเสียหาย: หอคอย
ถล่ มแบบแขนหักพับลง)เนื่องจากหอคอยปั น้ จัน่ มัก

หอคอยต้ องระมัดระวังไม่ให้ เกิดการแตกรั่วของฉนวน
จากการกระแทกของวัตถุภายนอก หรื อจุดต่อเชื่อมของ
หัวสายไฟฟ้าต้ องแข็งแรงรองรับการขยับเขยื ้อนหลุด

หลวมของหัวสายได้ ถ้ าเกิดการรั่วของกระแสไฟฟ้า
จะไหลผ่านชิ ้นส่วนโลหะจะเกิดการไฟฟ้าดูด
โดยเฉพาะเมื่อหอคอยปั้นจัน่ เปี ยกชื ้นจากนํ ้าหรื อฝน
จะเกิดการเป็ นสื่อนํากระแสไฟฟ้าไฟฟ้าได้ ดี
การผุกร่ อน
ติดตังในพื
้ ้นที่โล่งตากแดดตากฝนมักเกิดสนิมผุกร่ อน

ชิ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็ก จึงนิยมทาสีเพื่อป้องกันสนิม
ถ้ าการบํารุงรักษาขาดความเอาใจใส่ที่ดีก็จะเกิด
การผุกร่อนจากสนิมได้ เมื่อใช้ งานไปนานๆการผุ
กร่อนทําให้ ชิ ้นส่วนบางลงจนขาดสภาพการรับแรง
ต่างๆได้ ทําให้ เกิดความเสียหายต่อปั้นจัน่ หอคอยจน
เกิดอุบตั เิ หตุได้
2.11 นํา้ หนักถ่ วงดุลแขนปั ้นจั่นหลุด(ลักษณะความ
เสียหาย: นํ้าหนักถ่ วงล่ วงหล่ นทับ) เกิดจากการจับ
ยึดนํ ้าหนักถ่วงดุลแขนปั้นจัน่ ไม่ดี อันเกิดจากเช่น
การประกอบไม่ดี การจับยึดของสลักไม่ดี รวมถึง
การการผุกร่อนของอุปกรณ์จบั ยึด เป็ นต้ น เมื่อใช้
งานไปนานๆจะทําให้ เกิดการหลุดหล่นลงมาทํา
อันตรายต่อสิง่ ที่อยูเ่ บื ้องล่างถึงแก่ชีวิต บาดเจ็บ
และทรัพย์สนิ เสียหายได้ ส่วนตัวของหอคอยปั้นจัน่
เองก็เสียสมดุลอาจโค่นล้ มลงได้ ถ้าเกิดเหตุในขณะ
กําลังยกวัสดุจนเกินพิกดั
2.12 กระแสไฟฟ้ารั่ว(ลักษณะความเสียหาย:ไฟฟ้าดูด)
เนื่องจากหอคอยปั น้ จัน่ ต้ องมีการเพิ่มความสูง
สายไฟฟ้าที่จําหน่ายให้ ปัน้ จัน่ หอคอยจําเป็ นต้ องเผื่อ
ความยาวขดเก็บไว้ จงึ ต้ องรักษาป้องกันไม่ให้ เกิดความ
เสียหาย รวมถึงเส้ นสายไฟฟ้าที่พาดขึ ้นตามลําตัวของ

3. การป้องการเกิดอุบตั เิ หตุ
จากกรณีอบุ ตั เิ หตุตา่ งๆดังกล่าว สามารถป้องกันก่อนที่
จะเกิดอุบตั เิ หตุได้ ดงั นี ้
3.1 การควบคุมการปฏิบัตงิ านที่ดี
โดยการควบคุมการปฏิบตั ิงานที่ตระหนักถึงความปลอดภัย
และรับผิดชอบในหน้ าที่อนั ได้ แก่ การปฏิบตั ิงานโดย
3.1.1 ความไม่ เลินเล่ อ โดยขาดความ ระมัดระวัง
ในขณะปฏิบตั ิหน้ าที่
3.1.2 ความไม่ ประมาท โดยคิดว่าสามารถ
ปฏิบตั ิการได้ ด้วยความเสี่ยง
3.1.3 ความเข้ าใจการให้ สัญญาณตรงกัน ของผู้
บังคับปั น้ จัน่ หอคอยกับผู้ควบคุมการยกวัสดุ
3.1.4 การมองเห็นสภาพการทํางาน ขณะการยก
การย้ าย วัสดุ
3.1.5 การทํางานโดยไม่ ฝืนสมรรถนะ ของปั น้ จัน่
หอคอย เมื่อสภาพการทํางานไม่เอื ้ออํานวย
3.1.6 การศึกษาสภาพแวดล้ อมของสถานที่ต้อง
ปฏิบตั ิงานก่อนการทํางาน
3.1.7 การศึกษาวิธีการทํางาน โดยทําความเข้ าใจ
คูม่ ือขอตัวปั น้ จัน่ หอคอย คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
3.2 การบํารุ งรั กษาที่ดี
อุปกรณ์ทกุ ชนิดเพื่อให้ อยูใ่ น
สภาพเหมาะสมต่อการ
ปฏิบตั ิงาน และความปลอดภัย
ต้ องมีการบํารุงรักษาเป็ นประจํา
มัน่ ตรวจตราอยูเ่ สมอๆซึง่
ตัวหอคอยพับชํารุด สามารถปฏิบตั ิโดย

3.2.1 ตรวจสภาพโครงสร้ าง ตังแต่
้ ฐานยึดหอคอย
อยูใ่ นสภาพใช้
งานไม่ทรุด ตัว
หอคอยไม่เกิด
พับ การบิดงอ
สลักยึดมี
สภาพแข็งแรง
ชิ้นส่ วนทีข่ าดการบํารุงรั กษา
ไม่ถอนตัว
แขนหอคอยไม่เกิดพับ การบิดงอ จนถึงปลายตระขอเกี่ยว
วัสดุอยูใ่ นสภาพใช้ งาน
3.2.2 ตรวจสภาพระบบเครื่ องกล ส่วนที่มีการ
ขับเคลื่อนของอุปกรณ์แต่ละชิ ้น สภาพสลัดเกลียว
สภาพรอยเชื่อม รอก ลวดสลิง สภาพเนื ้อเหล็ก การผุ
กร่อนของวัสดุ
3.2.3 ตรวจสภาพระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่
ละชิ ้น สภาพสายไฟฟ้าต่างๆ อยู่ในสภาพ
ใช้ งาน ฉนวนไม่ถกู ทําให้ ชํารุด รวมถึงการ
ต่อลงดินที่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
3.2.4 ตรวจสภาพ ระบบไฟฟ้าควบคุม อุปกรณ์
แต่ละชิ ้นด้ านการส่งสัญญาณควบคุม
อุปกรณ์ตดั เพื่อความปลอดภัย(Limit Switch)
ต่างๆ เช่น ควบคุมนํ ้าหนักยกเกินพิกดั
อุปกรณ์ควบคุมระยะเคลื่อนนํ ้าหนักยกเกิน
พิกดั ที่ปลายแขนปั น้ จัน่
3.2.5 ตรวจสอบสภาพแวดล้ อมการทํางานทัว่ ไป
ก่อนการปฏิบตั ิงาน อุปสรรคของการทํางาน
3.2.6 การบํารุ งรั กษาเบือ้ งต้ น การหล่อลื่น อัดจาร
บี เติมนํ ้ามันการหล่อลื่น การป้องกันการกัดกร่อน
จากสนิม
3.3 การทดสอบสมรรถนะประจําวัน
เช่น การทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย(Limited Switch)
ควบคุมนํ ้าหนักยก หรื อระยะไกลสุดของนํ ้าหนักยกโดยการ
เตรี ยมนํ ้าหนักสําหรับทดสอบไว้ ประจําฐาน

3.4 การติดตัง้ ที่ดี
โดยการเลือกใช้ อปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพดี การติดตัง้ ตังแต่
้ งาน
ฐานรากออกแบบคํานวณรับนํ ้าหนักถูกต้ อง การประกอบ ที่
คุณภาพดีถกู ต้ องตามหลักวิชาการเป็ นต้ น
บทสรุ ป
เนื่องจากปั น้ จัน่ หอคอยผู้บงั คับการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นที่
สูงและระยะไกลจากจุดทํางานมาก สภาพการมองเห็น หรื อ
การรับรู้ไม่สมบรูณ์แบบ ดังนันผู
้ ้ บงั คับการปฏิบตั ิงาน
จําเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจอย่างละเอียดในปั น้ จัน่
หอคอย รวมถึงเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิ่ง ซึง่
เมื่อเกิดอุบตั ิแต่ละครัง้ มักเป็ นเรื่ องราวร้ ายแรง ทําให้ มี
ู เสียไปจากการกู้
ผู้เสียชีวิต ทรัพย์สนิ เสียหาย เวลาที่สญ

ซาก เวลาที่ตดิ ตั้งใหม่ เวลาในการทํางานล่าช้ าออกไป
รวมถึง การเสียขวัญกําลังใจของคนทํางาน และการ
ต้ องโทษทางกฎหมายของผู้รับผิดชอบด้ วย ดังนั้น ผู้ที่
เกี่ยวข้ องจําเป็นต้ องศึกษาปั ญหา สาเหตุของการเกิด
อุบตั เิ หตุและหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดเหตุใน
โครงการที่รับผิดชอบ
อ้ างอิง
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