การใช้ รถยก FORKLIFT อย่ างถูกวิธี
ผู้ทไี่ ด้ รับการอนุญาต และอบรมอย่ างถูกต้ องเท่ านั้น ควร
เป็ นผู้ขบั ขีร่ ถยก
ท่านเป็ นผูม้ ีความสามารถพอที่จะขับรถยกได้หรื อไม่
ท่านเรี ยนรู ้เกี่ยวกับรถยกที่ท่านใช้งานอยูบ่ า้ งหรื อไม่
ท่านสวมเสื้ อผ้ารัดกุมและหมวกนิรภัยระหว่างปฏิบตั ิงานหรื อไม่

ก่อนเริ่มงาน ควรตรวจสภาพของรถยก
หยุดคิดสักนิดเพื่อความปลอดภัย ก่อนจะเริ่ มงานประจาวันของท่าน
รถที่จะพร้อมทางานได้ตอ้ งอยูใ่ นสภาพที่ดีพร้อม
ปฏิเสธการทางานทันที ถ้าท่านเห็นว่ารถยกไม่อยูใ่ นสภาพ
ที่พร้อมจะทางาน อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

รายงานโดยทันทีทนั ใดต่ อหัวหน้ างาน เมื่อตรวจพบ สิ่ ง
บกพร่ องเสี ยหาย หรื อเมื่อต้ องการซ่ อม
หยุดใช้งานชัว่ คราวสาหรับรถยกที่บกพร่ องหรื อรถที่ตอ้ งการซ่อมแซม
จนกว่าจะได้รับการซ่อมให้คืนสภาพเดิม ระลึกไว้เสมอว่าการทางานที่ปลอดภัย
ขึ้นอยูก่ บั รถยก ที่มีสภาพสมบูรณ์

อย่ าบรรทุกนา้ หนักเกิน
ตรวจสอบน้ าหนักของ ของที่จะยกว่าไม่เกินขีดจากัดของรถยก(ในแต่ละรุ่ นที่ใช้)
พึงระวังเรื่ องน้ าหนักและจุดศูนย์ถ่วง การทางานจะปลอดภัย ขึ้นอยูก่ บั น้ าหนักที่ยก
ไม่เกินขีดจากัดของรถยก

เลือกใช้ PALLET ให้ เหมาะสมกับของทีจ่ ะยก
PALLET ที่ใช้เป็ นฐานรองต้องอยูใ่ นสภาพดี การยุบหรื อ

หักพัง เกิดขึ้นเพราะ PALLET อยูใ่ นสภาพที่ไม่แข็งแรงพอ

ตั้งระยะความกว้ างของงาให้ พอเหมาะ
ก่อนเข้ายกของ จงมัน่ ใจว่าระยะกว้างของงาอยูใ่ นระยะที่พอดีกบั
PALLET

การจัดระยะความกว้างของงาให้เหมาะสม ช่วยให้การยกของมืความทรงตัวดี
ยิง่ ขึ้น

ระมัดระวังและรอบคอบในเรื่ องนา้ หนักบรรทุก
ในกรณี ที่สิ่งของที่บรรทุกเป็ นหีบห่อ ต่างน้ าหนักและขนาด
บรรทุกแต่พอควร รวมทั้งการจัดวางตาแหน่งของหีบห่อ เพื่อความปลอดภัย

นา้ หนักของสิ่ งของทีบ่ รรทุกบนงาควรจัดให้ ได้ ููนยถ ถ่วง
เมื่อบรรทุกของที่มีความกว้างเกินส่วนกว้างของงา
ควรทางานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้ องกันสิ่ งของ
ที่บรรทุกเลื่อนหลุดออกจากงา ในกรณี ที่บรรทุกของที่มี
ความยาวมากๆ ระวังสิ่ งของที่บรรทุกและหลุดเลื่อนออกจากแผงกั้นหน้ารถ
ยก เช่น ท่อนซุง

อย่ ายกของทีบ่ รรทุกไว้ สูง ขณะทีร่ ถยกวิง่ ผ่ านพืน้ ลาดเอียง
ต่ างระดับ
เมื่อบบรรทุกของและรถต้องวิง่ ผ่านพื้นลาดเอียงต่างระดับ
อย่ายกงาที่บรรทุกของไว้สูงๆ ควรยกให้สูงจากพื้นถนนเพียงเล็กน้อย
เพื่อป้ องกันมิให้เกิดการกระเทือนเพราะแรงสะดุด ซึ่งอาจทาให้รถคว่าได้

ห้ ามมิให้ ผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในระหว่ างบริเวณของรถยก
ห้ามยืนหรื อเดินผ่านใต้งาของรถยก ไม่วา่ จะบรรทุกของอยูห่ รื อไม่

ขณะขับรถ อย่ ายื่นมือหรื อเท้ าออกไปเกินส่ วนทีเ่ ป็ นเสาของ
รถยก
ห้ามโดยเด็ดขาด มีให้ยนื่ มือหรื อเท้าออกไปเกินส่วนที่เป็ นเสาของรถยก
มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุแก่ผขู ้ บั ขี่ได้

ให้ ตะแกรงกั้นของและหลังคานิรภัยสาหรับการใช้ งานยก
ของสู งๆ
ระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อมิให้มีของเลื่อนหลุดออกจากงา เมื่อใช้งานยก
ของสูงๆ

เมื่อบรรทุกของอย่ ายกงาขึน้ สู ง ถ้ าเสาอยู่ในลักษณะเอนหน้ า
เมื่อบรรทุกของอยูบ่ นงา เสาควรอยูใ่ นลักษณะตรงหรื อ เอนหลังตลอดเวลา
เว้นแต่เมื่อจะเข้าวางของลงบนชั้น

เมื่อบรรทุกของและนารถออกวิง่ อย่ ายกงาสู ง
รักษาระดับงาให้สูงจากพื้นถนนประมาณ 100 ถึง 150 มิลลิเมตร (4-6นิ้ว)
อย่ายกงานให้สูงเมื่อบรรทุกของและนารถออกวิง่ โดยไม่จาเป็ น

ปรับให้ เสาเอนหน้ าหลัง เพื่อให้ หีบห่ อซึ่งบรรทุก อยู่บนงา
แนบชิดกันแผงกั้น
สอดงาเข้าใต้ของที่จะบรรทุกให้สุดความยาว ปรับเสาให้
เอนหลังเพื่อให้หีบห่อที่บรรทุกอยูบ่ นงาแนบชิดกันแผงกั้น

ก่อนออกรถ มองหน้ า-หลังให้ ดี
ก่อนออกรถต้องแน่ใจว่า เสา งา และของที่บรรทุกอยูใ่ น
สภาพเรี ยบร้อย และเส้นทางที่จะนารถออกวิง่ ไม่วา่ จะเป็ น
ด้านหน้าหรื อหลังนั้นว่าง

ออกและหยุดรถอย่ างนิ่มนวล
หลีกเลี่ยงการออกหรื อหยุดรถโดยเร็ วหรื อกระตุก
โดยเฉพาะเมื่อบรรทุกของหรื อเข้าวางของ อย่าใช้ความเร็ วสูง
เมื่อจะเลี้ยวรถ ควรลดความเร็ วลงแล้วจึงเลี้ยงรถ

ใช้ รถด้ วยความระมัดระวัง
ขับขี่ดว้ ยระมัดระวัง โดยใช้ความเร็ วให้เหมาะสม
พึงระลึกไว้เสมอว่าท่านทางานอยูใ่ นบริ เวณที่จากัด

เว้ นระยะห่ างให้ กบั รถยกคันอื่นบ้ างเพื่อความปลอดภัย
กะระยะเผื่อรถคันหลังไว้บา้ ง ในกรณี ที่ตอ้ งหยุดรถโดยกะทันหัน

อย่ าแซงรถคันอื่น
อย่าแซงรถคันอื่น ซึ่งวิง่ ไปให้เส้นทางเดียวกัน อาจเกิดจุดบอดทาให้มองไม่เห็น
อันก่อให้เกิดอันตรายโดย ไม่คาดคิดขึ้น

อย่ าขับรถยกในขณะทีม่ อี าการมึนงง หรื อใช้ รถยก เป็ น
เครื่ องเล่นตลก
เมื่อท่านจับพวงมาลัยพึงระลึกไว้เสมอว่า ความปลอดภัย เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
ดังนั้นอย่ากระทาการใด ๆ อันก่อให้เกิดเหตุยงุ่ ยากแก่ท่านและผูอ้ ื่น

อยู่ในสภาพพร้ อมเสมอ อย่ าหลับใน
ไม่วา่ จะขับขี่ไปในทิศทางใด ใช้สายตาของท่านให้เป็ นประโยชน์

ขับช้ าๆ เมื่อผ่ านทีเ่ ปี ยกหรื อลื่น
ต้องเข้าใจว่ารถยกอาจจะเสี ยการทรงตัวในที่เปี ยกหรื อลี่นได้ง่าย
เราขับรถยกมิใช่แข่งแรลลี่ ดังนั้นควรระมัดระวัง

เบาเครื่ อง ให้ สัญญาณแตรเมื่อจะเลีย้ วหัวมุม
ถ้าสถานที่ทางานของท่านไม่มีกระจกโค้งให้ดูทางตรง
หัวมุมต้องระมัดระวังเมื่อจะเลี้ยวโดยการเบาเครื่ อง
แล้วให้สญ
ั ญาณแตร และเลี้ยวไปด้วยความระมัดระวัง

การขับรถยกข้ ามทางรถไฟ ต้ องไปช้ าๆ เป็ นแนวทะแยง
(ดูรูปประกอบ)

การขับรถยกที่บรรทุกของเข้ามาทางรถไฟ ย่อมทาให้เกิดกระเทือน
ดังนั้นเพื่อลดแรงกระเทือน ควรขับทะแยงมุมออกไป เพื่อให้ลอ้ ของรถยก
ข้ามทางรถไฟทีละล้ออันจะช่วยลดแรงกระเทือนได้

หลีกเลีย่ งการทีจ่ ะทาให้ เสี ยการทรงตัว
หลีกเลี่ยงการขับรถยกลงในหลุ่ม-บ่อ หรื อสิ่ งกีดขวาง อันจะทาให้รถเสี ยการ
ทรงตัว

เมื่อยกงาขึน้ สู ง พึงระวังสิ่ งกีดขวางด้ านบน
พึงระวังสิ่ งกีดขวางจากระดับสูง เช่น โคมไฟ สายไฟฟ้า
ท่อติดเพดาน ท่อน้ าระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไม้หรื อหิ น
ที่วางขวางอยูบ่ นประตู และสายพานต่างๆ ลดระดับของงา
ลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ในบริ เวณที่จากัดความสูง

ระมัดระวังด้ านข้าง
เมื่อบรรทุกของที่มีความกว้างที่ยนื่ เลยออกไปจากตัวรถมากๆ
ตั้งหลักให้ดี กะระยะให้รถยกวิง่ ไประหว่างกึ่งกลางของทางวิง่
อันจะเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดการกระทบกระทัง่
จนเกิดความเสี ยหายต่อสิ่ งของหรื อตัวบุคคล

อย่ ายื่นมือหรื อเท้ าออกนอกเขตตัวรถ
ขณะขับรถยก อย่ายืน่ แขน-เท้าหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกตัวรถ
อวัยวะเหล่านี้มีเพียงติดตัวมาเท่านั้น เปลี่ยนไม่ได้เหมือนอะไหล่รถยก ควร
รักษาไว้ให้ดี

ระวังท้ ายปัด
ให้สถานที่ที่ค่อนข้างแคบ ควรระวังท้ายรถเวลาเลี้ยวท้ายรถ
อาจจะไปกระทบกับเสาหรื อกาแพงได้

อย่ ายกงาค้ างเอาไว้
เมื่อวิง่ รถเปล่า ควรลดลงไว้ในระดับต่าเสมอ เพื่อป้ องกันมิให้งาไปเฉี่ ยว
หรื อทิ่มแทงสิ่ งของหรื อตัวบุคคล

บรรทุกของใหญ่ ของสู ง วิธีดีทสี่ ุ ดคือวิง่ ถอยหลัง
ถ้าไม่มีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดช่วยบอกทางให้ เมื่อบรรทุกของใหญ่
หรื อของจานวนมากๆ อันทาให้มองไม่เห็นทางข้างหน้า ถอยหลังวิง่ ดีที่สุด

สั งเกตพืน้ ทีจ่ ากัดนา้ หนัก
อย่า-ตายใจพื้นต่อหรื อเสริ มจะรับน้ าหนักรถยกได้ ไม่วา่ จะบรรทุกของหรื อเป็ น
รถเปล่าๆ
ควรสอบให้แน่ใจว่าพื้นต่อหรื อพื้นเสริ มนั้นๆ ตรึ งไว้แน่นและแข็งแรง พอที่จะ
รับน้ าหนักรถยกของเราได้

ห้ ามล้อและวัสดุกนั มิให้ ล้อเลื่อน
เมื่อต้องทางานโดยให้รถยกของลงจากรถบรรทุก ขอให้แน่ใจว่ารถบรรทุกนั้นๆ
ให้หา้ มล้อ และใช้วสั ดุที่กนั มิให้เกิดการไหลของรถไว้แล้ว เพราะถ้ารถบรรทุก
เกิดเลื่อนออกไปข้างหน้า
อุบตั ิเหตุร้ายแรงจะเกิดขึ้นกับผูข้ บั ขี่รถยกแน่นอน

การขับขึน้ ที่ชันหรื อลงที่ต่า
การขึ้นที่ชนั ให้เดินหน้าขึ้น และเมื่อจะลงที่ลาดต่า ให้ถอยหลังลง อย่าบรรทุก
ของและเดินหน้าสู่ที่ต่าของอาจเลื่อนตกได้ พึงระวังไว้วา่ ในกรณี น้ ีควรเดินหน้า
หรื อถอยหลังช้าๆ

ควรมีผู้ช่วยบอก

ทาง เมื่อบรรทุกของสู งใหญ่ บังสายตา

เมื่อบรรทุกของใหญ่
ควรมีผชู ้ ่วยบอกทาง

และบังสายตามองทางข้างหน้าไม่เห็น
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

อย่ าใช้ รถยกแทนลิฟทถ
รถยกออกแบบมาเพื่อความสะอาดในการยกสิ่ งของ
มิใช่เป็ นลิฟท์สาหรับบุคคล อันตรายมากในกรณี ที่ไปใช้เช่นนั้น

รถยกมิใช่ รถเมลถ
อย่านารถยกไปยกของอื่นที่ทางโรงงานไม่ได้ออกแบบให้ยก
ไม่เป็ นการปลอดภัยเลยที่จะบรรทุกผูค้ นไปบนรถยก

ดับเครื่ องยนตถ เมื่อเลิกใช้ งาน
ไม่ควรจอดรถไว้ที่มีพ้นื ที่มีพ้นื ลาดเอียง เพราะอาจจะไหลไป
ชนใครต่อใครได้ ไม่ควรลืมห้ามล้อ ปลดเกียร์วา่ งและดับเครื่ องยนต์เสี ย

ห้ ามสู บบุหรี่ขณะเติมเชื้ อเพลิง
ดับเครื่ องยนต์ เมื่อเติมน้ ามัน หรื อตรวจสอบแบตเตอรี่ ห้ามสูบบุหรี่ โดยเด็ดขาด

ตรวจตรารถยกเมื่อเลิกงาน
การหมัน่ ตรวจตรารถยกเป็ นเรื่ องที่ดี ช่วยให้ประหยัดเวลา
และค่าโสหุย้ ในการซ่อม และยังส่งผลความปลอดภัย มายังผูข้ บั ขี่ดว้ ย ถ้าตรวจ
พบสิ่ งผิดปกติในการทางานของรถยกรี บรายงานต่อผูร้ ับผิดชอบทันที

เรียนรู้ เกีย่ วกับรถยกให้ มากทีส่ ุ ดแล้วท่ านจะสะดวกใจ
ท่านจะใช้งานรถยกโตโยต้าได้ดว้ ยความมัน่ ใจ ในความปลอดภัย สะดวก
และรวดเร็ ว
ถ้าปฏิบตั ิตามข้อแนะนาต่างๆ ตามที่แจ้งให้ทราบแล้ว

