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เครนเหนือศีรษะ : แบบคานเดี่ยว
OVERHEAD CRANES : SINGLE GIRDER

          เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่ มีความเหมาะสมกับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้้าหนักที่หนักมาก  ซึ่งควรมีความกว้างใช้
งานตั้งแต่   10 – 30 เมตร  และควรมีน้้าหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 
ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าส้าหรับเครนแบบคานคู่ที่
ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว ส้าหรับใช้งานวางบน
เครนแบบคานคู่  โดยมีความเหมาะสมและปลอดภัย  ส้าหรับเครน
เหนือศีรษะแบบคานคู่ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ ได้รับความนิยม
รองลงมาจากเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว เพราะส่วนมากจะใช้
ส้ า ห รับ ง าน อุ ต สา ห กร ร ม ขน า ดใ ห ญ่  ซึ่ ง มี ไ ม่ ม าก นั ก  เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และโครงสร้างตัวเครนเป็น
แบบคานคู่จึงมีน้้าหนักรวมโครงสร้างมากกว่าเครนแบบคานเดี่ยว
ในขนาดของเครนที่ใช้ยกน้้าหนักที่เท่ากัน จึงเป็นภาระหนักที่
มากกว่าส้าหรับโครงสร้างเสาโรงงาน  แต่ถ้างานที่ต้องการใช้เครน
ไฟฟ้ามีน้้าหนักยกที่หนักมาก หรือเป็นเครนขนาดกว้างมาก  เครน
เหนือศีรษะ แบบคานคู่จะเหมาะสมมากกว่า เพระมีโครงสร้างที่มี
ความแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่า เหมาะสมกับโรงงานที่ต้องการ
ใช้เครนเหนือศีรษะยกน้้าหนักตั้งแต่ขนาด 10 ตันขึ้นไป และ/หรือ มี
ความกว้างของโรงงานมากกว่า 20 เมตรขึ้นไป   และส้าหรับเรื่อง
เก่ียวกับความเร็วในการใช้งานความเครนที่เหมาะสม ซึ่งควรมี
ความเร็วแบ่งเป็น 2 จังหวะ คือ จังหวะเคล่ือนที่ช้า และเร็วในทิศทาง
เดียวกัน เหมือนกับเครนเหนือศีรษะ แบบคานเด่ียวทุกประการ  แต่
เม่ือต้องใช้เครนขนาดที่ใหญ่ขึ้น ก็ควรเลือกใช้ระบบความเร็วที่ช้า
กว่าเครนขนาดเล็ก เพ่ือการท้างานที่ความปลอดภัย

          ส้าหรับผู้ใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่ต้องการระยะในการยกสูง
ประมาณ 6 – 12 เมตร โดยวัดจากพื้นถึงระยะตะขอยกขึ้นสูงสุดถึงใต้
คานของเครนไฟฟ้าชนิดนี้ 

          บริษัท ไทแทน เครน จ้ากัด ยังมีความสามารถออกแบบงาน
พิเศษส้าหรับโรงงานที่ต้องการใช้เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ 
นอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน ซึ่งเราสามารถผลิตได้ขนาดที่มี
ความกว้างได้มากกว่า 40 เมตร และใช้รอกชนิดพิเศษยกน้้าหนักได้
มากกว่า 200 ตัน และความสูงมากกว่า 30 เมตร หรือใช้งานเครนที่
ต้องการความเร็วมากได้อีกด้วย

OVERHEAD CRANES : DOULE GIRDER
เครนเหนือศีรษะ : แบบคานคู่

          เครนเหนือศีรษะ แบบคานเด่ียว มีความเหมาะสมใช้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้้าหนักไม่หนักมาก ซึ่งควรมีความกว้างใช้
งานตั้งแต่   6 – 25 เมตร  และควรมีน้้าหนักยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 
ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าส้าหรับเครนแบบคานเดี่ยวที่
ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว ส้าหรับใช้งานแขวน
ประกอบกับเครนชนิดนี้ โดยมีความเหมาะสมและปลอดภัย  ส้าหรับ
เครนชนิดนี้ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุด
ส้าหรับทุกงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย  เพราะโครงสร้างตัวเครน
มีน้้าหนักเบาซึ่งไม่เป็นภาระหนักส้าหรับโครงสร้างเสาโรงงาน และใช้
พื้นที่ความสูงจากรางวิ่งเครนถึงหลังคาไม่มากนัก  สามารถเคล่ือนที่
ยกวัตถุได้ชิดซ้าย – ขวา ได้มากขึ้น เม่ือใช้รอกไฟฟ้า Street รุ่นใหม่ 
และชิดหน้า – หลัง ของโรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะ
สัดส่วนความกว้างของชุดขาเครน (เส้นผ่านศูนย์กลางจากระยะล้อ-
ล้อ) ตามมาตรฐาน BS  Standard ระยะปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ 1/6 
ของความกว้างชุดเครนเท่านั้น   และส้าหรับเรื่องเก่ียวกับความเร็ว
ในการใช้งานความเครนที่เหมาะสม ซึ่งควรมีความเร็วแบ่งเป็น 2 
จังหวะ คือ จังหวะเคล่ือนที่ช้า และเร็วในทิศทางเดียวกัน และปัจจุบัน
ได้มีการน้าชุด Inverter เข้ามาใช้ในการคอนโทรลเครนไฟฟ้าเคล่ือน
ตามแนวระดับราบ เช่นการเคล่ือนที่ของเครนเหนือศีรษะบนรางวิ่ง
แนวขวาง ซ้าย-ขวา และแนวยาว หน้า-หลังของโรงงาน ท้าให้ชุด
เครนเคล่ือนที่ได้อย่างนิ่มนวล ลดการสึกหรอ และประหยัดพลังงาน
อีกด้วย เพื่อให้การใช้งานเครนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งยกวัตถุเคล่ือนที่จัดวางได้อย่างนิ่มนวล และ
ปลอดภัย

          ส้าหรับในเรื่องการยกสูงผู้ใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่ต้องการระยะ
ในการยกสูงประมาณ 5 – 10 เมตร โดยวัดจากพื้นถึงระยะตะขอยกขึ้น
สูงสุดถึงใต้คานของเครนไฟฟ้าชนิดนี้  

          บริษัท ไทแทน เครน จ้ากัด ก็ยังมีความสามารถออกแบบงาน
พิเศษส้าหรับโรงงานที่ต้องการใช้เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว 
นอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน ซึ่งเราสามารถผลิตได้ขนาดที่มีความ
กว้างได้ถึง 30 เมตร และมีรอกไฟฟ้า Street รุ่นใหม่มาตรฐานใช้งาน
กับเครนแบบคานเด่ียวที่ใช้ยกน้้าหนักได้ถึง 25 ตัน และความสูงได้ถึง 
20 เมตร อีกด้วย



GANTRY CRANES : DOULE GIRDER
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง : แบบคานคู่

          เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเด่ียว มีความเหมาะสมใช้ติดต้ังบน
พื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน ส้าหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียม
โครงสร้างเสาไว้เพ่ือรับเครนเหนือศีรษะ ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องติดตั้งเครน
สนามขาสูง 2 ข้าง วางบนพื้นโรงงาน และลักษณะเช่นเดี่ยวกับเครนเหนือ
ศีรษะแบบคานเดี่ยวที่มีความเหมาะสมส้าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยก
น้้าหนักไม่หนักมาก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่   6 – 20 เมตร  และควร
มีน้้าหนักยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้า
ส้าหรับเครนแบบคานเด่ียวที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว 
ส้าหรับใช้งานแขวนประกอบกับเครนชนิดนี้โดยมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัย  ซึ่งเครนสนามขาสูง 2 ข้าง ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยม
ใช้กันไม่มากนักในการน้ามาใช้ติดตั้งภายในตัวอาคารโรงงาน  เพราะจะ
ไม่สะดวกมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับเครนเหนือศีรษะที่วิ่งอยู่บนรางวิ่ง
ด้านบนหูช้างที่เชื่อมติดกับเสาโรงงาน  เนื่องจากมีชุดขาเครนวิ่งที่วางอยู่
บนพื้นที่ด้านล่างจะท้าให้เสียพื้นที่ในการใช้งานทั้ง 2 ด้านของโรงงาน 
ตลอดความยาวของอาคารโรงงานไปทั้งหมด  แต่ดังที่กล่าวไว้ด้านบนคือ 
เหมาะกับเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาส้าหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาที่
แข็งแรงไว้รองรับน้้าหนักเครนเหนือศีรษะและรางวิ่งเครนด้านบน  หรือ
เหมาะกับงานที่ต้องการใช้ยกวัตถุหรือสินค้ากลางแจ้งที่ไม่ต้องการสร้าง
โครงสร้างโรงงาน แต่ผู้ติดตั้งเครนก็จะต้องเตรียมงานฐานรากและคานใต้
ดินไว้อย่างแข็งแรงเพื่อรองรับรางวิ่งเครนเช่นกัน เพราะเครนสนามขาสูง
มีน้้าหนักกดลงบนรางมาก และต้องวิ่งบนรางวิ่งที่มีระดับเท่ากัน และแนว
ตรงตลอดทาง  ซึ่งถ้าฐานรากใต้รางวิ่งไม่แข็งแรงพอก็ท้าให้รางเครนทรุด
ตัว และชุดโครงสร้างเครนอาจมีปัญหาเกิดข้ึนได้

          สิ่งส้าคัญเครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยวไม่ควรท้าขนาด
ความกว้างของชุดคานเครนเกินกว่า 20 เมตร และน้้าหนักยกเกินกว่า 12.5 
ตัน หรือใช้ความเร็ววิ่งตามแนวยาวเกินกว่า 25 เมตร/นาที เพราะ
เนื่องจากเป็นเครนแบบคานเด่ียว และตัวเครนยกขาสูง 2 ข้าง ถ้าออกแบบ
เครนกว้างเกินไป โดยใช้ยกน้้าหนักที่มาก  หรือเคล่ือนที่เร็วเกินไป  เม่ือ
เกิดความฝืดของล้อกับพ้ืนผิวรางวิ่ง หรือระดับรางทั้ง 2 ด้านไม่เท่ากัน ท้า
ให้ขาเครนทั้ง 2 ด้านออกตัวไม่เท่ากัน ถ้าออกแบบโครงสร้างคานเครนไม่
แข็งแรงนัก จะเกิดปัญหากับชุดคานเครนดัดตัวบิดโค้งงอตัวได้ หรือท้าให้
โครงสร้างชุดเครนล้มลงเป็นอันตรายได้

GANTRY CRANES : SINGLE GIRDER
เครนสนามขาสูง 2 ข้าง : แบบคานเดี่ยว

          เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้
ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน ส้าหรับ
โรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพ่ือรับเครนเหนือศีรษะ 
ทุกประการเช่นเดียวกับเครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคาน
เด่ียว และลักษณะเช่นเดียวกับเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ ที่
มีความเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้้าหนัก
ที่หนักมาก ควรที่มีความกว้างใช้งานตั้งแต่   10 – 30 เมตร  
และควรมีน้้าหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่ง
จะมีรอกไฟฟ้าส้าหรับเครนแบบคานคู่ที่ออกแบบผลิตเป็น
มาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว ส้าหรับใช้วางบนเครนแบบคานคู่ 
โดยมีความเหมาะสมและปลอดภัย  ซึ่งเครนสนามขาสูง 2 
ข้าง แบบคานคู่ ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมใช้ไม่
ค่อยมากเช่นกัน เพราะเหตุผลเช่นเดียวกันเครนสนามขาสูง
แบบคานเดี่ยว  และอีกประการประเทศไทยสภาวะอากาศ
ร้อน และฝนตกบ่อย จึงไม่ค่อยมีคนงานยอมท้างานกลางแจ้ง
ในกรณีที่ต้องการติดตั้งเครนไว้นอกอาคาร  แต่เครนชนิดนี้ก็
มีความจ้าเป็นกับงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น งานเท
หล่อแบบชิ้นงานหรือเทเสาคอนกรีตที่ต้องการความร้อนของ
แสงแดดช่วยท้างาน,  งานประกอบโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือ
งานที่ต้องการเก็บวัตถุดิบที่มีน้้าหนัก หรือประเภทตู้คอน
เทรนเนอร์สินค้าจ้านวนมาก ที่สินค้าไม่มีปัญหาต้องเป็น
กังวลเรื่องน้้าฝน ฝุ่น และความร้อน และที่ส้าคัญในการใช้
เครนสนามขาสูงติดตั้งนอกอาคาร คือความประหยัดเงิน
จ้านวนมาก ที่ไม่ต้องลงทุนสร้างตัวอาคารโรงงานขึ้นมาปก
คลุมสินค้า อีกด้วย

          ส้าหรับเครนสนามขาสูงแบบคานคู่บริษัท ไทแทน 
เครน จ้ากัด มีความสามารถออกแบบงานพิเศษส้าหรับ
กิจการที่ต้องการใช้เครนชนิดนี้เกินกว่าขนาดมาตรฐาน
ทั่วไป ซึ่งเราสามารถผลิตได้ขนาดที่มีความกว้างด้านในได้
มากกว่า 40 เมตร และมีแขนรับน้้าหนักยื่นออกด้านเดียว 
หรือ 2 ด้านได้กว่า 8 เมตร และใช้ยกน้้าหนักได้มากกว่า 200 
ตัน และความสูงมากกว่า 20 เมตรอีกด้วย



SEMI GANTRY CRANES : DOULE GIRDER
เครนสนามขาสูงขา้งเดียว : แบบคานคู่

SEMI GANTRY CRANES : SINGLE GIRDER
เครนสนามขาสูงขา้งเดียว : แบบคานเดี่ยว

          เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้
ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มภายในตัวอาคารโรงงาน มี
คุณสมบัติทุกประการเช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงข้างเดียว 
แบบคานเดี่ยว และกรณีที่ต้องการออกแบบเป็นแบบคานคู่ เพราะ
ผู้ใช้งานต้องการประสิทธิภาพภาพในการยกวัตถุ และสินค้าที่หนัก
กว่า และพื้นที่ใช้งานในพื้นที่ที่กว้างกว่า  ดังเช่นที่กล่าวมาแล้วของ
ลักษณะของเครนแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู่  แต่มีข้อแตกต่าง
ในการออกแบบใช้งานบางประการ กับเครนสนามขาสูง 2 ข้าง คือ 
เครนสนา มขาสู งข้ าง เดียว  ไ ม่ควรอ อกแ บบให้ มี เท้ าแ ข น 
(Cantilever) ยื่นออกมาด้านนอกเหมือนกับเครนสนามขาสูง 2 ข้าง 
เพราะเครนสนามขาสูงข้างเดียว เม่ือมีเท้าแขนยื่นออกมาด้านข้าง
ถ้าออกแบบได้ไม่ดีเม่ือรอกไฟฟ้ายกน้้าหนักเคล่ือนออกมาสามารถ
ถ่วงให้ชุดขาเครนวิ่งด้านบนยกกระดกลอยออกจากรางวิ่งและล้ม
คว่้าด้านข้างลงมาได้ และผู้ออกแบบก็มักไม่นิยมออกแบบตัวล็อก
ป้องกันการยกกระดกไว้ที่ ฝ่ังรางวิ่งด้านบนนั้นด้วย โดยถือเป็น
ความเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัยส้าหรับผู้ใช้งานโดยตรง   สิ่งที่ส้าคัญ
ส้าหรับการออกแบบเครนสนามขาสูงทุกประเภท ถ้าสามารถ
หลีกเล่ียงท้าได้ สัดส่วนความสูงต่อความกว้าง ต้องไม่น้อยกว่า  3 : 
5  เพราะการออกแบบชุดคานที่ยาวกว่าความสูงของชุดขาเครน จะ
ช่วยให้เกิดน้้าหนักถ่วงดุลอีกด้านมากขึ้น ท้าให้เครนกระดกตัว
พลิกล้มได้ยากกว่า  และส้าหรับองศาความลาดชันจากก่ึงกลางขา
เครนรับชุดคานเครนด้านบน วัดจากเส้นตั้งฉากจากระดับด้านบน
ขยายกว้างออกมาตามเส้นลาดชันของขาเครนถึงเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล้อเครนด้านล่าง ก็ไม่ควรน้อยกว่า 10 องศา ซึ่งจะ
ท้าชุดเครนสนามขาสูงมีขาหยั่งที่กว้างพอประมาณ ทรงตัวไม่ล้มได้
ง่าย  และอีกประการที่ส้าคัญคือ การออกแบบเครนสนามขาสูงทุก
ประเภท ต้องคิดค้าถึงระดับพื้นที่รางวิ่งทั้ง 2 ฝ่ัง ที่ระดับรางอาจมี
การทรุดตัวได้ จึงจ้าเป็นต้องออกแบบขาเครนด้านใดด้านหนึ่งให้มี
จุดหมุน (Flexible Leg) เพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นตัวได้  แต่ถ้ามีความ
ม่ันใจแน่นอนส้าหรับระดับรางเครนทั้ง 2 ด้านว่าท้าฐานรากไว้
ม่ันคงแข็งแรง ซึ่งจะไม่มีการทรุดตัวได้ในอนาคต ก็สามารถ
ออกแบบให้เป็นขายึดแน่นทั้ง 2 ด้าน (Fix Leg) ได้เช่นเดียวกัน

          เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว  มีความ
เหมาะสมใช้บนพื้นที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสา 
ด้านข้าง - นอกตัวอาคารโรงงาน  หรือใช้ติดตั้งในร่ม โดยติดตั้ง
รางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้าง - ในตัวอาคารโรงงาน หรือผู้ใช้งาน
สามารถออกแบบเครนในโรงงานเป็น 2 ระดับได้อีกด้วย  โดยใช้
ติดตั้งใต้ชุดเครนเหนือศีรษะ เพื่อท้างานเฉพาะกับเครื่องจักร 
หรือใช้งานกับพื้นที่ในอาคารโรงงานงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
ติดตั้งไว้ทั้ง 2 ฝ่ังของตัวอาคารโรงงานเดียวกันก็ได้  แต่สิ่งที่
ส้าคัญในกรณีที่ติดตั้งเครนสนามขาสูงข้างเดียว ในตัวอาคาร
โรงงานเดียวกันทั้ง 2 ฝ่ังของเสาอาคาร  ใต้ชุดเครนเหนือศีรษะ
ด้านบน  ผู้ออกแบบจ้าเป็นต้องเว้นช่องระหว่างกลางของเครน
สนามขาสูงข้างเดียวที่ติดตั้งไว้ทั้ง 2 ฝ่ังให้กว้างพอประมาณ 
เพื่อให้ชุดลวดสลิงและตะขอของเครนเหนือศีรษะด้านบน 
สามารถยกวัตถุหรือสินค้า ผ่านได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ด้วย  เพราะปัญหาที่ส้าคัญของการติดตั้งใช้งานเครน 2 ระดับใน
ตัวอาคารเดียวกันคือ ชุดลวดสลิงและตะขอของชุดเครนเหนือ
ศีรษะด้านบนมักจะเก่ียว หรือชนกับชุดเครนสนามขาสูงที่วิ่งใช้
งานอยู่ด้านล่าง เพราะความประมาทและไม่ระมัดระวังของ
ผู้ใช้งานเอง ท้าให้เ กิดอุบัติ เหตุและความเสียหายได้ง่าย  
เนื่องจากการออกแบบเครน จะไม่สะดวกที่จะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์
ตรวจจับวัตถุอัตโนมัติไว้ตลอดแนวความยาวของคานเครน
ด้านล่างเพื่อป้องกันการชนกับชุดลวดสลิงและตะขอของเครน
เหนือศีรษะด้านบน  หรือยากที่จะติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับ
วัตถุอัตโนมัติไว้ที่ชุดลวดสลิงและตะขอของเครนเหนือศีรษะ
ด้านบน เพื่อป้องกันการเก่ียวชนกันเครนสนามขาสูงด้านล่าง  
ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังด้วยสายตาการมองของ
ผู้กดบังคับเครนทั้ง 2 ระดับเองเท่านั้น  

          ดั้งที่กล่าวมาในความสะดวกของการออกแบบติดตั้งเครน
แบบ 2 ระดับ เพื่อให้ชุดเครนทั้ง 2 ระดับสามารถวิ่งใช้งานสวน
ชุดเครนวิ่งทางกันได้ เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาพร้อม
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน แต่ก็แฝงไว้ด้วยปัญหา
อันตราย และอุบัติเหตุที่ต้องคอยใช้งานอย่างระมัดระวังด้วย



เครนติดผนังยื่นแขนหมุน

          เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน มีความเหมาะสมใช้ส้าหรับงานยก
วัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่น
หมุนของชุดเครน  ซึ่งการออกแบบเครนชนิดนี้ต้องคิดถึงความ
ต้องการ 4 ประการที่ต้องตอบค้าถามให้ผู้ออกแบบเครนคือ

1. ขนาดน้้าหนักที่ต้องการยกน้้าหนักวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่เครนชนิดนี้
นิยมท้าเป็นเครนแบบคานเด่ียว และใช้ยกน้้าหนักไม่หนักมาก 
ประมาณ 100 กิโลกรัม ถึง 5 ตัน 

2. ระยะความสูงในการยกวัตถุ จากพื้นถึงระยะตะขอสูงสุดที่รอก
แขวนใต้คานแขนย่ืน (Hook Path) ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ความสูง
ในการยกไม่เกิน 5 เมตร

3. ระยะแขนย่ืนเพ่ือให้รอกไฟฟ้าสามารถเล่ือนใช้งานเข้า-ออกจาก
ศูนย์กลางถึงปลายเสาได้ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ระยะแขนย่ืนใช้
งานให้รอกไฟฟ้าเล่ือนได้ประมาณ 5 เมตร เพราะจะต้องเสีย
ระยะเริ่มต้นเพื่อยึดเป็นจุดหมุนและรองรับแขนที่ยื่นออกไป
ประมาณเกือบ 1 เมตร

4. ระยะรัศมีของวงแขนหมุนเพ่ือให้เครนหมุนใช้งานได้ตามองศาที่
ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้กันอยู่ที่ 180, 270, 360 องศา แล้วมี
ลิมิตสวิทช์ตัดการท้างานและชุดกันชนเพ่ือให้เครนหมุน
ย้อนกลับ และแบบที่หมุนได้ 360 องศารอบตัวเองแบบไม่มีการ
ตัดหยุดได้

        ส้าหรับสิ่งส้าคัญก่อนการติดตั้งเครนตั้งเสายื่นแขนหมุนคือต้อง
เตรียมท้าฐานรากเพ่ือรองรับเครนตั้งเสาให้แข็งแรง เพราะเครนชนิด
นี้  เม่ือยกน้้าหนักขึ้นที่ปลายแขน  โครงสร้างเครนจะเกิดแรงกด และ
แรงดึงถอนที่แผ่นเหล็กรองรับฐานเสา จึงไม่ควรใช้น็อตสกูรขนาด
เล็กๆ สั้นๆ เจาะฝังยึดแผ่นเหล็กรองรับฐานเสาเครนไว้ ซึ่งมันจะไม่
สามารถรับแรงดึงถอนได้ และจะท้าให้ชุดเครนล้มลงเป็นอันตรายได้ 
ส้าหรับฐานรากที่แข็งแรง ควรหล่อเป็นแบบคอนกรีตใต้พื้น ผูกเหล็ก
โครงสร้าง และใช้ J-Bolt ผูกฝังยึดโผล่ขึ้นมาตามรูแบบแผ่นเหล็กฐาน
เสาของผู้ผลิตเครน โดยให้ขอแบบขนาดฐานรากคอนกรีตได้จาก
ผู้ออกแบบ ซึ่งจะมีความเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัยกว่า

PILLAR  JIB  CRANES
เครนต้ังเสายื่นแขนหมุน

WALL  JIB  CRANES

          เครนติดผนังยื่นแขนหมุน มีความเหมาะสมใช้ส้าหรับงานยก
วัตถุงานหรือสินค้าเฉพาะพื้นที่ รอบวงรัศมีความยาวของวงแขนที่ยื่น
หมุนของชุดเครน  เช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน แต่สิ่งที่
แตกต่างกันคือการใช้เสาของอาคารโรงงานเป็นตัวยึดโครงสร้าง
เพ่ือให้แขนหมุนเท่านั้น  ซึ่งการออกแบบเครนชนิดนี้ต้องคิดถึงความ
ต้องการ 4 ประการที่ต้องตอบค้าถามให้ผู้ออกแบบเครนเหมือน
เช่นเดียวกันกับเครนตั้งเสายื่นแขนหมุนทุกประการ  แต่สิ่งที่มีความ
แตกต่างกันคงมีเพียงเรื่องของรัศมีวงแขนในการหมุน ดังจะเห็นได้
จากภาพถ่ายด้านบนว่าเครนชนิดนี้ไม่สามารถหมุนได้รอบตัวถึง 360 
องศา ซึ่งจะติดปัญหาที่โครงสร้างเสาอาคารโรงงาน ดังนั้นเครนติด
ผนังย่ืนแขนหมุนจะเหมาะสมใช้งานหมุนที่ 180 และ 270 องศาเท่านั้น 
ซึ่งเหมาะใช้งานพื้นที่ติดกับเสาโรงงาน และใช้ยกวัตถุสินค้าข้ามช่อง
โรงงานเพ่ือให้เครนเหนือศีรษะได้ยกต่อไป

           ส้าหรับเสาโรงงานที่เหมาะส้าหรับใช้ติดยึดส้าหรับเครนชนิดนี้
ต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม ไม่อ่อนโยกตัวได้ โดยต้องผ่านการ
ค้านวณรับแรงดึง และแรงบิดตัวได้ ซึ่งอาจเป็นเสาเหล็ก หรือเสา
คอนกรีตก็ได้ และวิธีการติดยึดเครนก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเครนจะ
ออกแบบโครงสร้างรับจุดหมุนเครนยึดติดกับเสาตามความเหมาะสม 
ซึ่งจ้าเป็นจะต้องใช้วิธีการติดตั้งแบบยึดติดด้วยน๊อตสกรู เพื่อการ
ปรับแต่งระดับและถอดออกซ่อมบ้ารุงได้ง่ายด้วย



UNDERHUNG CRANES 
เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้รางเครนติดผนังยื่นแขนยก

WALL  CRANES

          เครนติดผนังยื่นแขนยก มีความเหมาะสมใช้ส้าหรับงาน
ยกวัตถุงานหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนวด้านข้างผนังตัว
อาคารโรงงาน ซึ่งแตกต่างกับเครนติดผนังยื่นแขนหมุนที่
สามารถท้างานได้เฉพาะบริเวณเสาที่ยึดติดเท่านั้น และมี
ลักษณะแตกต่างกับเครนสนามขาสูงข้างเดียว  ตรงที่เครน
สนามขาสูงข้างเดียวมีขาเครนข้างหนึ่งวิ่งบนรางด้านบนติดกับ
เสาโรงงาน และขาเครนอีกข้างหนึ่งวิ่งอยู่ด้านล่างของพื้น
โรงงาน แต่เครนติดผนังยื่นแขนยกนั้น มีชุดขาเครน 3 ขา 6 ล้อ 
วิ่งอยู่บนราง 2 ชั้น โดยชุดขาเครนทั้งหมดติดตั้งไว้ที่รางวิ่งทั้ง 2 
ชั้นติดตั้งกับเสาข้างผนังโรงงาน และชุดคานเครนยื่นตัวออกมา
อิสระเพื่อยกวัตถุหรือสินค้า ซึ่งการใช้งานยกสินค้าตลอดแนว
ด้านข้างของโรงงาน เช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงด้านเดียว 
แต่มีความสะดวกมากกว่า  แต่เครนชนิดยังไม่เป็นที่นิยมใช้กัน
ในประเทศไทยมากนัก เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก หรือยัง
ไม่เข้าใจการใช้งานกับเครนชนิดนี้ จึงไม่ได้ออกแบบเตรียม
โครงสร้างเสาโรงงานที่แข็งแรงไว้รองรับรางวิ่งเครนชนิดนี้ และ
เม่ือรู้จักหรืออยากได้ ก็ไม่สามารถติดตั้งได้  เพราะโครงสร้าง
โรงงานที่สร้างไว้ก็ไม่เหมาะกันกับเครนชนิดนี้เสียแล้ว

          เครนติดผนังย่ืนแขนยก สามารถออกแบบสร้างได้ทั้งแบบ
คานเดี่ยว และแบบคานคู่  โดยโรงงานที่นิยมใช้ส่วนใหญ่จะท้า
เครนวิ่งเป็น 2 ระดับ โดยวางต้าแหน่งเครนเหนือศีรษะวิ่งบนราง
ด้านบน และวางต้าแหน่งเครนติดผนังยื่นแขนยกไว้ด้านล่าง  
แต่ชนิดนี้มีความเหมาะสมใช้งานยกน้้าหนักไม่หนักมาก ควรใช้
งานยกน้้าหนักตั้งแต่ 1 – 5 ตันเท่านั้น ควรมีแขนยื่นออกมาจาก
รางวิ่งเพื่อยกวัตถุ ไม่เกิน 6 เมตร  และควรมีความเร็วในการวิ่ง
ยาวไม่เกิน 20 เมตร/นาที ที่ส้าคัญควรใช้อินเวอร์เตอร์ควบคุม
การออกและหยุดตัว เพราะการวิ่งแนวยาวที่เร็วเกินไป หรือการ
ออกและหยุดตัวอย่างรุนแรง ส้าหรับเครนชนิดนี้จะเป็นอันตราย
ส้าหรับโครงสร้างเครน และเกิดความไม่ปลอดภัยส้าหรับ
ผู้ใช้งานได้

          เ ค ร น เ ห นื อ ศี ร ษ ะ แ ข ว น วิ่ ง ใ ต้ ร า ง  ส า ม า ร ถ
ออกแบบสร้างได้ทั้งแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู่ ตาม
ความเหมาะสมด้านการใช้งานเก่ียวกับการยกน้้าหนัก และ
ความกว้างในตัวอาคารโรงงาน  ดังที่ได้กล่าวอธิบายไว้แล้ว
ในส่วนของเครนเหนือศีรษะที่วิ่งด้านบนรางวิ่ง แต่ส้าหรับ
ความแตกต่างกันที่ต้องน้าเครนเหนือศีรษะลงมาแขวนวิ่ง
ใต้รางก็คือ  เครนลักษณะนี้มีความเหมาะสมใช้กับอาคาร
โรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างที่ต้องการใช้งานพื้นที่
ด้านล่างกว้างมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นอาคารโรง
จอดซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่ หรือโรงงานสร้างเรือยอร์ชใน
ร่ม และโรงงานประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างที่ มีความ
กว้างยาวใหญ่โต เพื่อใช้งานยกชิ้นส่วนการประกอบติดตั้ง
แยกเป็นชิ้นๆ ข้ึนไป โดยอาจจะติดตั้งชุดรางวิ่งแบบคู่เดียว
ไว้ที่เสาทั้ง 2 ข้าง หรือติดตั้งพร้อมกันหลายๆ รางวิ่งติดยึด
ไว้ที่โครงสร้างหลังคา ดังเช่นบนภาพด้านบน ซึ่งหลังคา
ประเภทนี้จะออกแบบสร้างขึงไว้อย่างแข็งแรงเพื่อรับ
น้้าหนักเครนที่เคล่ือนไหวได้ด้วย

           เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง เหมาะกับงานที่ใช้
ยกน้้าหนักไม่หนักมาก ตั้งแต่ 1 – 12.5 ตัน ส้าหรับโรงงานที่
ออกแบบรางวิ่งแขวนยึดกับจุดรับน้้าหนักที่เสาโรงงาน
โดยตรง และยกน้้าหนักไม่เกิน 2 ตัน ในกรณีที่รางวิ่งแขวน
รับยึดจากโครงสร้างหลังคาที่กว้างมาก และควรมีความ
กว้างระหว่างช่วงรางวิ่งเครน แต่ละช่วงรางวิ่งไม่เกิน 20 
เมตร   และส้าหรับเครนชนิดนี้ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับ
ความนิยมใช้กันเฉพาะงาน ซึ่งมีใช้งานกันไม่มากนัก เพราะ
ถ้าเป็นการใช้งานแบบปกติ เม่ือเปรียบเทียบกับเครนเหนือ
ศีรษะวิ่งอยู่บนรางจะสามารถท้าได้ง่ายกว่า งบประมาณการ
สร้างถูกกว่า และมีความปลอดภัยมากกว่า จึงถือว่าไม่มี
ความจ้าเป็นที่ต้องสร้างเครนชนิดนี้เพ่ือใช้งานเลย
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บริษัท ไทแทน เครน จ้ากัด
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2000

Certification No.97710 Scope of
1) Distribution Of Electrical Chain Hoists And Electric Wire Rope Hoists For Crane Systems.
2) Manufacture Of Electrical Devices And Components For Crane Systems.
3) Manufacture And Installation Of Overhead Cranes, Gantry Cranes, Wall Cranes And Jib Cranes.

  ได้ใช้หลักการในการออกแบบเครนตามมาตรฐาน British Standard
1) BS 2573 : Part 1 : 1983 Specification for Classification, Stress Calculations and Design Criteria for Structure
2) BS 2573 : Part 2 : 1980 Specification for Classification, Stress Calculations and Design of Mechanisms
3) BS 466 : 1984 Power Driven Overhead Travelling Cranes, Semi-Gantry and Gantry Cranes for general use

เราเป็นโรงงานที่มีความพร้อม มีความรู้ มีประสบการณ์ท้างาน ในการผลิตชุดเครนไฟฟ้าอย่างดี มีคุณภาพ
เราเชื่อมั่นว่าการท้างานผลิตเครนไฟฟ้าที่ดี มีคุณภาพ ส่งมอบให้ลูกค้าตรงเวลา จะท้าให้ธุรกิจของเรามั่นคง
เรามีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการของเราที่จ้าหน่ายออกไป ด้วยการบริการหลังการขายที่ดีตลอดเวลา
เรามีความซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ในการท้างานผลิต และจ้าหน่ายเครนไฟฟ้า ตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีแล้ว
เรามุ่งมั่น พัฒนาการท้างาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง  เพื่อความเป็นผู้น้าในอุตสาหกรรมนี้



Transportation and Installation:

Training and Certificated:

Testing and Commissioning:

Pre Assembly, Welded and Painted Testing to Finished Cranes :

Cranes Manufacture Procedure
CNC Cut Machining Part and Fabrication Box Girder Profiles :

Weld Machining and Shot Blast Machining :
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