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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริ มการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมื อ
แรงงานแหง ชาติ สาขาอาชีพ ผูควบคุ ม ปน จั่น ชนิด หอสู ง โดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชี พ ผู ค วบคุ ม ป น จั่ น ชนิ ด หอสู ง หมายถึ ง ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ ในการบังคับควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ตลอดจนทํางานไดตามวัตถุประสงคของงาน เชน ยกหรือเคลื่อ นยายวัสดุที่ตองการได
รวมถึงสามารถบํารุงรักษาปนจั่นชนิดหอสูงในเบื้องตนได
ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพผูควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง มีเพียงระดับเดียว
ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถและทัศนคติในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพผูควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวยขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) ขอควรระวัง ตามขอกฎหมายกําหนด และการปองกันอุบัติเหตุ
(๒) สัญลักษณ และปายเตือนของความปลอดภัย
(๓) การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
(๔) การใชเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหเหมาะสมกับงาน
(๕) การจัดเก็บ และกําจัดผลิตภัณฑหลอลื่น
(๖) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๓.๑.๒ คณิตศาสตรชาง
(๑) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจํานวนเต็ม
(๒) การคํานวณหาจุดสมดุลหรือจุดศูนยถวง
(๓) การคํานวณการรับน้ําหนักของคานหรือบูม
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(๔) การคํานวณการรับน้ําหนักของรอกยกและบุงกี๋
๓.๑.๓ สารหลอลื่นชนิดตาง ๆ
(๑) สัญลักษณแสดงชนิดของสารหลอลื่น
(๒) การเลือกใชสารหลอลื่นไดอยางถูกตอง
(๓) การเลือกใชภาชนะ ใหเหมาะสมกับสารหลอลื่น
๓.๑.๔ การใชหนังสือคูมือและเครื่องมือในการบํารุงรักษา
(๑) ความหมายของภาพ หรือสัญลักษณ ที่แสดงไวในหนังสือคูมือ
(๒) การเลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสมหรือใกลเคียงกับหนังสือคูมือ
ที่กําหนด
(๓) การใชตารางการบํารุงรักษา
(๔) การอานตารางความสามารถของการยกน้ําหนัก (Load Chart)
๓.๑.๕ ชนิดและโครงสรางของปนจั่น
(๑) ชนิดและโครงสรางปนจั่นชนิดหอสูง เชน บุงกี๋ รอกโซ รอกสลิง
ไฟฟา บูม ตะขอ กวานสลิง ชุดขับเคลื่อน
(๒) การถวงน้ําหนักใหสมดุล
๓.๑.๖ การอานมาตรวัดและระบบสัญญาณเตือนตาง ๆ และการแปลความหมาย
๓.๑.๗ การใชงานและบํารุงรักษา
(๑) ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสรางกอนใชงาน
(๒) ตรวจสอบระบบไฟฟากอนใชงาน
(๓) ตรวจสอบระบบการทํางานกอนการใชงาน
(๔) วิธีการเก็บอุปกรณหลังเลิกงาน
(๕) การบํารุงรักษาปนจั่นชนิดหอสูงตามระยะเวลาการใชงาน
๓.๑.๘ เทคนิคการควบคุม
(๑) วิธีการผูกยึดสิ่งของที่ตองการยก
(๒) วิธีการขึ้นลงปนจั่นชนิดหอสูง
(๓) เทคนิคการหยุด และการเก็บปนจั่นชนิดหอสูง
(๔) วิธีการขับเคลื่อนและยกของแนวดิ่ง
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(๕) วิธีการขับเคลื่อนและยกของแนวนอน
(๖) วิธีปฏิบัติเมื่อมีสัญญาณเตือนเมื่อน้ําหนักเกิน
(๗) วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดแรงลม
(๘) วิธีปฏิบัติเมื่อระบบไฟฟาหรือเครื่องยนตตนกําลังขัดของ
๓.๑.๙ สัญลักษณและการสื่อสาร
(๑) การสื่อสารดวยระบบวิทยุสื่อสาร
(๒) สัญลักษณการควบคุมตาง ๆ
๓.๑.๑๐ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
๓.๒ ความสามารถ ประกอบด ว ย ขอบเขตความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสวนบุคคลและการใชอุปกรณปองกัน
(๒) ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ในการใชงานเครื่องจักรตลอด
การใชงาน
(๓) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการใชเครื่องมือ ในการบํารุงรักษา
ปนจั่น
(๔) ปฏิบัติตามคําแนะนําสําหรับการจัดเก็บสารหลอลื่น
(๕) ปฐมพยาบาลเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุได
(๖) แสดงวิธีการปองกันอัคคีภัยได
๓.๒.๒ เลือกใชและเติมสารหลอลื่นไดอยางถูกตอง
๓.๒.๓ เทคนิคการควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง
(๑) ตรวจสภาพการทํางานทั่วไป ของปนจั่นชนิดหอสูงได
(๒) ใชคันบังคับและอุปกรณควบคุมปนจั่นชนิดหอสูงไดถูกตอง
(๓) อานคาของมาตรวัดและสัญญาณเตือนของเครื่องจักรไดถูกตอง
(๔) การผูกยึดสิ่งของที่ตองการยก
(๕) เทคนิคการขับเคลื่อนและยกของแนวดิ่ง
(๖) เทคนิคการขับเคลื่อนและยกของแนวนอน
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(๗) เทคนิคการสวิงบูม
๓.๒.๔ ปฏิบัติตามสัญลักษณการควบคุมตาง ๆ ไดถูกตอง เชน หยุด ยก
วางลง เคลื่อนยาย
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลา การรักษาวินัย มีความ
ซื่อสัตย และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
พรชัย อยูประยงค
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
หัวหนากลุมภารกิจดานสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

