
 

 

สถาบันวิศวพัฒน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 

การอบรมเรือง 
กลศาสตรส์าํหรบังานยก  (Mechanic of Lifting)  รุน่ที  

 

หลักการและเหตผุล: 
ตั้งแตอดีตที่ผานงานยก ถือเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมตางๆ ทั่วโลก ซึ่งการยกโดยมากมักจะเปนแบบลักษณะ

แขวนลอยกลางอากาศ สงูจากพื้นหลายเมตร ถึงหลายสบิเมตร และดวยน้ําหนักตั้งแตหลายรอยกิโลกรัม จนถึงหลายรอยตนั ทําใหการ
ยกมีความเสี่ยงที่จะเกิดความสญูเสียมากทั้งดานชีวิตและทรพัยหากเกิดขอพิพาท ซึ่งอุบัติเหตุสวนมากเกิดจากการยึดเกาะชิน้งานที่ขาด
ความเขาใจในพื้นฐานของกลศาสตรการยก ในเร่ืองการรับแรง, โมเมนต, และเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวของ หรือถาในกรณีของรถปนจั่นที่มักเกิด
อุบัติเหตุพลิกคว่ํา หรือ บูมหัก ก็มักเกิดจากการเลือกใชแผนรองขาไมเหมาะสมกับตวั, ความแข็งแรงของพื้นที่ตั้งรถที่ไมมีการกระจาย
น้ําหนักที่ดีพอ และการยกโดยไมรูถึงความสามารถของตัวรถ ทั้งหมดลวนเปนปจจัยของการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง  

 
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 
o เพ่ือสามารถคํานวณหาแรงที่กระทํากับสลิง หรืออุปกรณการยกได 
o เพ่ือสามารถหาผลของแรงที่กระทํากับขายันพืน้ในกรณีที่เปน รถปนจ่ัน 
o เพ่ือสามารถออกแบบ และตรวจสอบยอนกลับ การทําแผนการยก 
o เพ่ือหาแรงลมที่มีผลกระทําตอชิน้งานเมื่อลอยสูงในอากาศ 
o สามารถคํานวณตนกําลัง เชนมอเตอรไฟฟา หรือเครื่องยนตเผาไหมภายในสําหรับ รอก, ปนจั่น, วินช และลิฟต สาํหรับการยกได 

 
 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม: 
วิศวกรที่เก่ียวของ  
 วิทยากรดานความปลอดภยัในการทํางาน 
 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) 
 ผูควบคุมการใชงานเครน-งานเครื่องกล 
 ผูปฏิบัตงิานเก่ียวกับเครน-งานเคร่ืองกล 
 ชางเทคนิค นายชาง ปวช. ปวส., ผูที่มีความสนใจทั่วไป 
 
 

กําหนดการฝกอบรม: วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561 
เวลา 09:00 – 16:00 น.  

ณ หองประชุม อาคาร วสท. 

กําหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
09:00 – 12:00 

 
o คณิตศาสตรพ้ืนฐานที่เก่ียวกับวศิวกรรมการยก 
o การหาจุดศูนยถวงชิ้นงาน 
o แรง, ความเคน(แรงดัน), โมเมนต และ คาปลอดภยัดานวิศวกรรมการยก เบื้องตน 
o การหาแรง และโมเมนตสําหรับการยกใน 2 มิติ 

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 o การหาแรง และโมเมนตสําหรับการยกใน 3 มิติ 

o การหาแรงกดที่ขายันพ้ืนของรถปนจัน่ 
o ตนกําลังสําหรับงานยก, ลิฟต และวินช  
o การหาแรงลมที่มีผลตอการยก 

 

 

หมายเหตุ: o กําหนดพักรับประทานอาหารวาง  เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. 
  
 



 
 

  
 

 

วิทยากร 
o อาจารย ธราธิป อัมพะลพ 

 
 
 
 

o กรรมการผูจดัการ บจก.เครนโปรเฟสช่ันนอล  
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)  
o วิทยากรรับเชิญของ วสท. หลักสตูรออกแบบปนจั่น 
o อ.พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส คณะวิศกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting จัดโดยชมรม 

 
 
 

o อาจารย ธีรพงค มีเงนิ o วิทยากรอิสระ ดานปนจั่น 
o วศ.บ.เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
o อ.พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส คณะวิศกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 

 

***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงลวงหนา*** 
 

o ภาพประกอบการบรรยายที่ผานมา 
ภาพท่ี 1: 
(ภาพหลัก) 

 
ภาพท่ี 2: 

 
ภาพท่ี 3: 

 
หมายเหตุ: Mechanic of Lifting #2 



 
 
 

ใบสมัคร 

การอบรมเรื่อง   “กลศาสตรสําหรับงานยก”  รุนที่ 3 

วันเสารที่ 4 สิงหาคม  2561 

จัดโดย  สถาบันวศิวพัฒน  วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

ท่ีอยู (หนวยงาน/บรษิัท) ................................................................................................................................................................................   

เลขที่ ............. หมูที่ ................................. อาคาร  ....................................................... ซอย   ......................................................................  

ถนน ................................... ตําบล/แขวง ......................................................อําเภอ/เขต ...............................................................................  

จังหวัด .....................................  รหัสไปรษณยี ................................................ โทรศัพท ...............................................................................  

โทรสาร ................................................................................ E-mail : .........................................................................................................  

ผูประสานงานโดย ............................................................... โทรศัพท   ........................................................................................................  

เลขประจําตัวผูเสยีภาษ ี .........................................................   สํานักงานใหญ    สาขา ......................................................................  

 

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี ้   (กรุณาเขยีนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒบิัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ...................................................................................  เลขที่สมาชกิ วสท.  ....................................................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ..................................................................................  เลขที่สมาชกิ วสท.  ....................................................................  

อัตราคาลงทะเบยีน 

 สมาชกิ วสท.      2,000   บาท/ทาน 

 ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ   2,500 บาท/ทาน 

 บุคคลทั่วไป      2,800 บาท/ทาน 

(อัตรานี้รวมภาษมีูลคาเพิม่ 7%, คาอาหารกลางวนั, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษหีัก ณ ที่จาย 3%) 

 

การชําระเงนิ 

เช็ค        สั่งจายสมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ  เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยของ สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย  สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที่ 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ  เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส เลขที่ 162-0-09914-4 

กรณโีอนเงนิเงนิเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงนิ และท่ีอยูในการออกใบเสร็จ มาที ่0-2184-4662 

 

สนใจเขารับการอบรมหรอืตองการขอมลูเพ่ิมเตมิตดิตอ  คุณสุพรรณยี  แสนภักด ี

Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538     FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th  หรอืสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th  


