
 

 
สถาบันวิศวพัฒน ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
 

การอบรมเรื่อง   กลศาสตร์ส าหรับงานยก  (Mechanic of Lifting)  รุ่นที่ 4 

วนัศกุรท์ี ่27 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

 

หลักการและเหตุผล: 
ต้ังแต่อดีตท่ีผ่านงานยก ถือเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ัวโลก ซ่ึงการยกโดยมากมักจะเป็นแบบ

ลักษณะแขวนลอยกลางอากาศ สูงจากพ้ืนหลายเมตร ถึงหลายสิบเมตร และด้วยน้้าหนักต้ังแต่หลายร้อยกิโลกรัม จนถึงหลาย
ร้อยตัน ท้าให้การยกมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความสูญเสียมากท้ังด้านชีวิตและทรัพย์หากเกิดข้อพิพาท ซ่ึงอุบัติเหตุส่วนมากเกิด
จากการยึดเกาะช้ินงานท่ีขาดความเข้าใจในพ้ืนฐานของกลศาสตร์การยก ในเร่ืองการรับแรง, โมเมนต์, และเร่ืองอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง หรือถ้าในกรณีของรถป้ันจ่ันท่ีมักเกิดอุบัติเหตุพลิกคว้่า หรือ บูมหัก ก็มักเกิดจากการเลือกใช้แผ่นรองขาไม่
เหมาะสมกับตัว, ความแข็งแรงของพ้ืนท่ีต้ังรถท่ีไม่มีการกระจายน้้าหนักท่ีดีพอ และการยกโดยไม่รู้ถึงความสามารถของตัวรถ 
ท้ังหมดล้วนเป็นปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  
 

วัตถปุระสงคข์องการฝึกอบรม: 
o เพื่อสามารถค้านวณหาแรงที่กระท้ากับสลงิ หรอือปุกรณก์ารยกได้ 
o เพื่อสามารถหาผลของแรงที่กระท้ากับขายันพื้นในกรณีทีเ่ปน็ รถปั้นจั่น 
o เพื่อสามารถออกแบบ และตรวจสอบยอ้นกลบั การทา้แผนการยก 
o เพื่อหาแรงลมทีม่ีผลกระท้าต่อชิน้งานเมื่อลอยสงูในอากาศ 
o สามารถคา้นวณต้นก้าลัง เช่นมอเตอรไ์ฟฟ้า หรือเครื่องยนตเ์ผาไหมภ้ายในสา้หรับ รอก,ปัน้จั่น,วินช์ และลฟิต ์สา้หรับการยกได้ 
 

กลุ่มเปา้หมายผูเ้ขา้อบรม: 
 วิศวกรทีเ่กีย่วข้อง  
 วิทยากรด้านความปลอดภยัในการท้างาน 
 เจา้หน้าที่ความปลอดภยัในการท้างาน (จป.) 
 ผู้ควบคุมการใช้งานเครน-งานเครื่องกล 
 ผู้ปฏิบตัิงานเกีย่วกับเครน-งานเครื่องกล 
 ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส., ผูท้ี่มคีวามสนใจทั่วไป 
 

ก าหนดการ / เนือ้หาการอบรม 
09:00 – 12:00 

 
o คณิตศาสตร์พืน้ฐานที่เกี่ยวกบัวศิวกรรมการยก 
o การหาจุดศูนย์ถว่งชิ้นงาน 
o แรง, ความเคน้(แรงดนั), โมเมนต ์และ คา่ปลอดภยัดา้นวศิวกรรมการยก เบื้องตน้ 
o การหาแรง และโมเมนต์สา้รหบัการยกใน 2 มิติ 

12:00 – 13:00 พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 16:00 o การหาแรง และโมเมนต์สา้หรบัการยกใน 3 มิต ิ

o การหาแรงกดทีข่ายันพื้นของรถปั้นจัน่ 
o ต้นกา้ลงัสา้หรับงานยก, ลฟิต ์และวินช์  
o การแรงลมทีม่ีผลตอ่การยก 

 

** พกัรบัประทานอาหารวา่ง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. 
  
 
 



 

 

  
 

 

วิทยากร 
o อาจารย ์ธราธิป อมัพะลพ 

 
 
 
 

o กรรมการผูจ้ัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล  
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
o วิทยากรรับเชญิของ วสท. หลักสตูรออกแบบปั่นจั่น 
o อ.พิเศษ ภาควิชาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดแุละโลจสิตกิส ์คณะวศิกรรม

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนอื (มจพ.) 
o วิทยากรหลกัสตูร Mechanic of Lifting จดัโดยชมรม 

 
 
 

o อาจารย ์ธรีพงค ์มเีงนิ o วิทยากรอิสระ ดา้นปั้นจัน่ 
o วศ.บ.เครือ่งกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร

ลาดกระบัง 
o อ.พิเศษ ภาควิชาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดแุละโลจสิตกิส ์คณะวศิกรรม

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนอื (มจพ.) 

 

***วิทยากรและก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า*** 
 

o ภาพประกอบการบรรยายท่ีผ่านมา 
ภาพที่ 1: 
(ภาพหลัก) 

 
ภาพที่ 2: 

 
ภาพที่ 3: 

 



 

 
 

 
 

 

-ใบสมัคร- 
การอบรมเรื่อง กลศาสตร์ส าหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 4 

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ที่อยู ่(หนว่ยงาน/บรษิัท) .......................................................................   

เลขที ่.... หมู่ที ่.............. อาคาร  .......................  ซอย   ..........................  

ถนน ............... ต้าบล/แขวง ..................... อ้าเภอ/เขต ..............................  

จังหวัด ...............  รหสัไปรษณยี์ .................... โทรศัพท ์...............................  

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

ผู้ประสานงานโดย .........................  โทรศพัท ์  .........................................  

เลขประจา้ตวัผูเ้สยีภาษ ี ......................   สา้นกังานใหญ่    สาขา .......................  
 

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี    (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
 

1)  ชือ่ – นามสกุล   ...............................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ........................  

2)  ชือ่ – นามสกุล   ...............................  เลขทีส่มาชกิ วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน  
(อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท.      2,500   บาท/ทา่น 
 ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ    3,000  บาท/ทา่น 
 บุคคลทัว่ไป      3,500  บาท/ทา่น 

 

****ฟรี 1 ปี  สา้หรับท่านทีช่า้ระค่าลงทะเบยีนในอัตราบุคคลทั่วไป  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรสมาชกิได้ที ่ www.eit.or.th และยืน่เอกสารในวนัอบรมเทา่นั้น*** 

 

การช าระเงิน 
เช็ค       สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงนิ  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา เลขที่ 140-2-30221-6  
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสรุวงศ ์ เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรสีแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4 

กรณีโอนเงนิเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาสง่หลักฐานการชา้ระเงิน และทีอ่ยูใ่นการออกใบเสรจ็ มาที ่0-2184-4662 
 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ  คุณสุพรรณีย์  แสนภักดี 

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

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

PDU 9 หน่วย 
 

mailto:supannee@eit.or.th
http://www.eit.or.th/

