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How to Spec

the Right Forklift for Your Operation
Article by : MEGA Tech Magazine

ในปัจจุบันนี้ มีรถฟอร์คลิฟท์มากมายหลายยี่ห้อ หลายรุ่น หลายแบบ และมีความ
เหมาะสมต่อการท�ำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์คลิฟท์แบบใด รุ่น
ใดก็ตาม ก็ควรตอบสนองต่อการท�ำงานได้เป็นอย่างดี และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

รถฟอร์คลิฟท์ที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1

1) สีของตัวรถมองเห็นได้อย่างชัดเจน: รถฟอร์คลิฟท์
เป็นรถที่มีความอันตราย และไม่ควรเข้าใกล้หากว่าไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ ง และแม้ แ ต่ ผู ้ ที่ ขั บ หรื อ ท� ำ งานร่ ว มกั น ก็ ต ้ อ ง
ระมัดระวังด้วย ดังนั้น รถฟอร์คลิฟท์ที่ดีควรมีสีของตัวรถที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจน สะดุดตา และท�ำให้ทราบได้ทันทีว่า
เป็นรถฟอร์คลิฟท์
2) มีระบบการควบคุมบังคับที่ดี: นอกจากสีของตัวรถ
แล้ว รถฟอร์คลิฟท์ทดี่ ี ควรมีระบบการควบคุมบังคับทีเ่ ป็นไป
ดังใจ คือ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างดี เบรคท�ำงานดี บังคับ
เลี้ยวได้ตามต้องการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นตัวการันตีความ
ปลอดภัยให้กับการใช้รถฟอร์คลิฟท์ได้เป็นอย่างมาก

Nowadays, there are many brands and makes of
forklift and each is specially designed for different
purposes. No matter what make of forklift you choose,
it should meet your requirements and also the safety
standards.
A good forklift should have the following properties1
1) Clearly visible body color: A forklift is a dangerous

vehicle and should be avoided by those who are not involved.

Even those who have to be on the same site or the driver must
take good care. Therefore, a good forklift must have a body

with clearly visible color so that people can immediately
recognize it as a forklift.

2) A good control system: Apart from the clearly visible

color of its body, a good forklift must have a good control
system. That is to say, the steering functions well. Brakes work

properly. And the operation (such as turning) works according
to the control. A good control system will guarantee safety from
using a forklift.

3) It will be driven only by those responsible: Only the

person responsible for the forklift can drive it and they must
be trained to use it. They must know all rules and regulations.

Besides, those who have to work with forklifts need to learn
these rules and regulations.
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3) ขับโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย: ผู้ที่จะขับรถ
ฟอร์คลิฟท์ได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
และต้องได้รับการอบรมการใช้งาน รวมถึงรับรู้กฎ
ต่างๆในการใช้งานด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ท�ำงานร่วมกับรถ
ฟอร์คลิฟท์ควรเรียนรู้กฎต่างๆด้วยเช่นกัน
4) ได้รบั การตรวจสภาพเสมอ: รถฟอร์คลิฟท์
ที่ดีนั้น ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมากที่สุด ดัง
นั้น จึงควรได้รับการตรวจสภาพเป็นประจ�ำ และมี
การตรวจก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งด้วย
เมื่อเราจะเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์กับงานใดๆ
ก็ตาม เรือ่ งของความเหมาะสม และความปลอดภัย
ต้องมาเป็นอันดับแรก ดังนัน้ หากเราเลือกรถฟอร์ค
ลิฟท์ทดี่ ี ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยมากที่สุดได้
นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรค�ำนึงถึง logistics
operation/warehouse operation ของงาน
เคลื่อนย้ายสินค้าเป็นหลักส�ำคัญในเลือกรถฟอร์ค
ลิฟท์ โดยมีปัจจัยส�ำคัญหลักๆ2 เช่น
สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมของงานเคลือ่ นย้ายสินค้ามีสว่ น
ส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดชนิ ด ของรถฟอร์ ค ลิ ฟ ท์ ที่
เหมาะสม เช่น หากใช้งานในห้องเย็นเก็บอาหาร
สดซึ่งมีน�้ำเค็ม ควรเลือกรถชนิดพิเศษส�ำหรับห้อง
เย็น (Cold storage) และมีการป้องกันสนิมเป็น
พิเศษ ในกรณีทใี่ ช้งานในสภาพแวดล้อมมีลกั ษณะ
สุดขั้ว (Extreme condition) เช่น ร้อนจัด เค็มจัด
หรือไวต่อประกายไฟ ควรเลือกรถฟอร์คลิฟท์จาก
ผูผ้ ลิตทีไ่ ว้ใจได้และเลือกตัวเลือกพิเศษทีเ่ หมาะกับ
สภาพแวดล้ อ มจากโรงงาน โดยไม่ ต ้ อ งน� ำ มา
ดัดแปลงเอง และควรทนทานต่อความชื้นและฝุ่น
ในระดับ IP 54 หรือ IP 65 เป็นมาตรฐาน
ขนาด รูปแบบ ของสินค้าหรือวัสดุที่เคลื่อนย้าย
ควรเลือกรถฟอร์คลิฟท์ที่สามารถยกสินค้า
หรื อ วั ส ดุ ไ ด้ ต รงตามความต้ อ งการ เช่ น หาก
ต้องการยกสินค้าหนัก 2 ตัน ที่ความสูงเกินกว่า
4,000 มม. อาจต้องเลือกรถฟอร์คลิฟท์ขนาด 2.5
หรือ 3 ตัน หรือหากมีลักษณะเป็นทรงกรวย เช่น
ม้วนกระดาษ จะต้องเลือกอุปกรณ์เสริมพิเศษใน
การเคลื่อนย้าย รถฟอร์คลิฟท์ที่ดีจะสามารถติด
อุปกรณ์เสริมได้หลากประเภทและท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมัน่ ใจได้ในบริการหลังการขาย
การเลือกรถฟอร์คลิฟท์ใหม่หรือรถฟอร์คลิฟท์
ใช้แล้ว : การเลือกผู้ให้บริการ
หากใช้งานรถฟอร์คลิฟท์มากกว่า 4 ชั่วโมง/
วัน อย่างต่อเนื่องทุกวัน และงานเคลื่อนย้ายสินค้า
เป็นหนึ่งในหัวใจของธุรกิจ การเลือกซื้อรถฟอร์ค
ลิฟท์ใหม่หรือเช่ารถฟอร์คลิฟท์เป็นทางเลือกที่ดี
แต่หากใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน ใช้
เพียงบางโอกาส หรือใช้เป็นรถส�ำรอง การเลือกรถ
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สินคารองรับทุกอุตสาหกรรม ตั้งแตรถลากขนาดเล็ก จนถึงรถยกขนาดใหญ
สินคามาตรฐานระดับสากล สงออกขายทั่วโลก
บริษัทชั้นนำ เพราะเราเปนผูผลิตติดอันดับ 20 แรกของโลก
ผลิตและออกแบบสินคา จากโรงงานใหตรงกับความตองการของลูกคา
ไรกังวล เพราะเรามีทีมวิศวกรและชางเทคนิคมากกวา 30 คนที่พรอมใหบริการคุณถึงที่
ใหคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีที่สุด โดยทีมงานที่มีประสบการณยาวนานกวา 20 ป
รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑระดับโลก (Red Dot Design Award)
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4) Regular check-up and maintenance: A good forklift

must be well-maintained in order that it is ready for use at
any time. Therefore, it needs to be checked regularly and it
also needs to be checked before and after each use.

When we want to use a forklift, the appropriateness and

the safety must come as the top priority. If we have a good
forklift, we can use it effectively and meet the safety

standards. Besides, the employers must be aware of logistics
operation/ warehouse operation as the main reason for
choosing a forklift to move goods. The main factors include2 :

Environment:

The working environment of loading area plays a

significant role in choosing the right forklift for use. If a
forklift is to be used in a cold area where fresh food is stored

ฟอร์คลิฟท์ใช้แล้วนับเป็นหนึง่ ในทางเลือกทีเ่ หมาะทัง้ นีค้ วรค�ำนึงถึงระยะ
เวลาในการเข้ารับบริการ (long service hours) ในแต่ละรอบด้วย ซึ่ง
จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่ต้องจอดเพื่อบ�ำรุงรักษาบ่อยๆ

and there is salt, a special kind of forklift for cold storage is

หลักการเลือกผู้ให้บริการรถฟอร์คลิฟท์

should be chosen from a reliable manufacturer with

• เลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ มีประสบการณ์
• มีบริการครบวงจร ขาย เช่า บริหารโครงการเช่ารถฟอร์คลิฟท์
(Fleet management) ซื้อ-แลกเปลี่ยนรถ อบรมนักขับ (forklift
operator) และทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานภาครัฐ
• มีความรู้ความเข้าใจในงานซ่อม ปิดงานซ่อมได้อย่างรวดเร็ว
• มีคลังอะไหล่พร้อมให้บริการ
• มีการพัฒนาทักษะ อบรม บุคลากร นายช่างผู้ช�ำนาญ อย่างต่อ
เนื่อง
• มีสาขาครอบคลุมในภาคต่างๆ อยู่ใกล้ลูกค้า
• มีสินค้าครบทั้งรถฟอร์คลิฟท์แบบ counterbalance และรถ
ส�ำหรับคลังสินค้า (warehouse trucks)
• ให้ค�ำแนะน�ำในการเลือกซื้อเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ที่เหมาะกับงาน
ได้อย่างเหมาะสม
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี อี ก
หลายปัจจัยทีค่ วรต้องค�ำนึง
ถึงในการเลือกใช้รถฟอร์ค
ลิ ฟ ท์ ไม่ ว ่ า จะเป็ น พื้ น ที่
ปฏิ บั ติ ง านที่ จ� ำ กั ด หรื อ
ปฏิบตั งิ านในทีส่ งู เป็นพิเศษ
การเลือกใช้ยางตันหรือยาง
ลม รวมไปถึงการเลือกใช้
ชนิ ด เชื้ อ เพลิ ง ของรถที่
เหมาะสมทั้ ง นี้ ผู ้ ป ระกอบ
การควรเลือกผู้จัดจ�ำหน่าย
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
สามารถให้คำ� ปรึกษาได้ตรง
กับความต้องการมากที่สุด
จะท�ำให้การลงทุนของเรา
ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าใน
ระยะยาว

required because it comes with rust-proof specifications. If
a forklift is to be used in n an extreme condition, such as too

much heat, too much salt or sensitivity to flame, a forklift
specifications required for the conditions in the factory

without any further modification. Moreover, it must be able
to resist dust and moisture with the rating at IP 54 or IP 65
as a standard.

Size and Type of Loading Material :

A good forklift should be able to load and lift the required

goods or products. If a forklift is to be used to load 2 tons of

loading material with the height of over 4,000 mm., it is a
good idea to choose a forklift with 2.5 or 3 tons. If the

products are cylindrical such as paper rolls, special

attachments would be required for loading. A good forklift
must be able to attach various types of optional attachments

for different types of work and it must work effectively. It
must also come with decent after sales service.

A new forklift or a secondhand forklift : Choose the
provider

If a forklift is to be used for over 4 hours/day continuously

every day and loading is the heart of your business, a new
forklift or a hired forklift is a good choice. If a forklift is

required for a few hours per day occasionally or if it is to be
used as a spare, a secondhand forklift is a reasonable choice.

However, the time for long service hours should be taken
into account for each service because this will help save the

cost. Moreover, a good maintenance means that the forklift
will work properly for a longer time without stopping for a
minor fault.

How to choose a forklift provider

• Choose a reliable and experienced provider

• There should be one-stop service for fleet management

with selling, hiring and managing forklifts where forklifts
can be bought and exchanged. Moreover, there should be
training sessions as well as tests for forklift operators as
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specified by the National Competence Framework.

• The provider should know and understand how to

repair a forklift in a short time

• The provider should have spare parts in stock

• The provider should train and develop the skills of

their employees and senior technicians regularly

• The provider should have branches or offices in each

region or near the customer

• The provider should have both counterbalance

forklifts and warehouse trucks in their catalogue

• Advice and suggestions should be provided to customers

in order to choose the right one for the required purpose

In addition, there are many factors in considering which

forklift to be chosen, such as the space for working (e.g.,

too narrow or too high), the type of tyre required and the
type of fuel for the forklift. Entrepreneurs should consult
experienced providers in order to get advice and suggestions

regarding the forklift that best fit the requirements so that
it is a good value for the investment.

業務に適正なフォークリフトの選び方
現在多様な種類、用途のフォークリフトが、数多く
のメーカーから出ている。どのメーカー、種類のフォー
クリフトも効率的かつ安全に作業を行うことができる。
良いフォークリフトは以下の特性を備えている必要があ
る。1

1) 車両の色がはっきり見える色を使用している：フォークリ
フトは危険をもたらす可能性があるため、関係者以外はフォーク
リフトに近寄ってはならない。その上、運転者およびフォークリ
フトと共に作業する者も十分気を付けて作業をしなければならな
い。従って、良いフォークリフトは鮮明で目立つ色を使用し、一
目でフォークリフトだと認識できるものを選択するのがよい。
2) 良い操縦装置を使用している：車両の色の他に、良いフォ
ークリフトは良い操縦装置を持っていることが必要である。スム
Ref;

1. GTM Company Limited

ーズに移動ができ、急ブレーキに対応でき、運転者の思う通りの方向に操
縦ができることが望ましい。これらの機能があることで安全にフォークリ
フトを使用することが可能となる。
3) 許可を持つ者のみが使用する：フォークリフトを使用する者は許可
を持つ者のみに限定しなければならない。使用者は決められた訓練を実施
し、使用時に関する規定を理解していなければならない。それに伴い、フ
ォークリフトと共に作業する者もフォークリフトに関する規定等の訓練に
合格していなければならない。
4) 点検が定期的に行われること：良いフォークリフトはいつでも使用
できる状態を保ち続けなければ
ならない。従って、定期的な点検を行い、使用前後に必要な点検を必ず
行わなければならない。
フォークリフトを使用する場合、用途の適正および安全を第一に考えな
ければならない。従って、良いフォークリフトを選択することで使用者は
効率的に作業ができ、安全に作業を終えることができる。加えて物流業務
または倉庫業務の事業主は、製品移動に適したフォークリフトの選択をす
る際、下記の要素2を踏まえて選択すると、良いフォークリフトを選ぶこと
ができる。
環境
使用環境はフォークリフト選びの大切な要素である。例えば、冷却室で
海産物の移動を行う業務の場合は冷蔵車型フォークリフト、およびさび止
め特装車を選択するべきである。ただし、極限条件である極暑、塩分濃度
が極限に高い場所、または可燃物周辺で、フォークリフトを使用して作業
を行わなければならない場合は、独自で改造を行わず、信頼できるフォー
クリフトメーカーを選択し、用途に適したフォークリフトを選択するべき
である。なお、極限条件で使用するフォークリフトは防塵および防水規格
IP54またはIP65に対応した物を選択するべきである。
製品または移動物のサイズおよび形状
フォークリフト選びに欠かせないのは製品および移動物との適正性であ
る。例えば、2トンの製品を4,000ミリ以上の高さに持ち上げる場合、2.5
トンまたは3トン仕様のフォークリフトを選ばなければならない。または円
錐型の製品（例えば、紙ロール等）は特別装置を設置した上で使用しなけ
ればならない。良いフォークリフトを選ぶには、多種の特別装置に対応で
き、効率的に作業ができ、アフターサービスが充実しており、信頼できる
メーカーのものを選択するべきである。
フォークリフトの新規購入または中古フォークリフトの購入
フォークリフトを1日4時間以上使用する企業にとって、フォークリフ
トは業務効率を上げる大切な機械である。
そのため、フォークリフトの新規購入またはリースは、企業にとって良
い選択肢である。ただし、1日の稼働時間が少ない、または使用頻度が少な
い、または予備機として使用する企業にとっては、中古フォークリフトの
購入も魅力的な選択肢である。その場合、フォークリフトの定期点検（長
期サービス）を徹底管理することで故障時の費用および故障による稼働停
止期間を抑えることができる。

フォークリフトサービス業者の選択要素

• 経験豊富、かつ信頼がおける
• 総合サービスを展開している。総合サービスとは販売、リース、フリ
ートマネジメント、買い取り・交換、運転者訓練および政府指定の資格テ
ストへの対応等である。
• 修理業務に理解があり、早期修理をに対応
• スペアパーツが充実し、迅速な購入が可能
• 従業員および修理者に訓練および技術講習を定期的に実施する
• 多くの支店があり、顧客への対応が早い
• カウンター式フォークリフトおよび倉庫業務用フォークリフトの品揃
いが豊富
• 業務に最適なフォークリフト選びのアドバイスができる
その他にも多くのフォークリフト選びの要素がある。例えば、作業スペ
ースが狭いまたは作業場所が高い、ソリッドタイヤまたはエアータイヤの
選択、燃料の種類等について、豊富な経験を踏まえてニーズに合わせたア
ドバイスをしてくれるメーカーまたは販売業者を選ぶことで、低コスト・
ハイリターンの投資が可能となる。
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