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Mechanics Of Lifting 2022 
กลศาสตร์งานยก 2022 คอร์สออนไลน์ผา่นโปรแกรม ZOOM 

หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัในเร่ืองของการยก โดยใชเ้ครน(ป้ันจัน่) มีการตระหนกัถึงอนัตรายมากขึ้น และไดมี้การพฒันาองคค์วามรู้ เพ่ือท าให้การยกใน

ลกัษณะต่างๆ มีความปลอดภยัมากขึ้น โดยทางบริษทัฯ ไดมี้การเปิดสอนในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานกบัเครน(ป้ันจัน่) ในเน้ือหา

ท่ีนอกเหนือจากการอบรมตามกฎหมาย หลายหลกัสูตร โดยเฉพาะในหลกัสูตรน้ีกลศาสตร์ของงานยก จะเป็นการรวบรวมความรู้ในหลากหลาย

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานป้ันจัน่ อาทิเช่น การท าแผนการยก การค านวณ  เพ่ือท าให้การท างานกบัรถป้ันจัน่ และ ป้ันจัน่ในโรงงาน ท่ีมีความ

เส่ียงมีความปลอดภยัมากขึ้น 

 



วตัถุประสงคข์องการอบรม 

1. เพื่อใหส้ามารถค านวณแรงท่ีเกิดขึ้นกบัอุปกรณ์ท่ีใชผ้กูมดั ท าใหส้ามาถเลือกใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

2. เพื่อใหส้ามารถอ่านค่าตารางการยก Load Chart และเลือกใชเ้ครนไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน 

3. เพื่อใหก้ารค านวณแม่นย  าปลอดภยั สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศไทย 

4. เพื่อใหใ้ช ้และออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกไดอ้ยา่งปลอดภยัตามมาตรฐาน ASME  
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4. ผูป้ฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ ตอ้งการความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น 

ก ำหนดกำรอบรมหลกัสูตรกลศำสตร์งำนยก Mechanics of Lifting 2022 

ก ำหนดกำร เน้ือหำกำรอบรม วันแรก 

10.00 - 12.00 Section A. 
1. ค านวณการยกแบบ 2 ถึง 4 ขา ( 2 to 4 Legs Lifting)  
2. การหาจุด C.G. ของช้ินงาน 
3. การเลือกใช ้หูยก (Pad Eye) และ คานยก (Lifting Beam) 

การอ่านค่ารับแรงสลิงตามมาตรฐาน BS-EN 13414-1 
12.00 – 13.00  ----------------------------- พกัเบรก----------------------------- 
13.00 - 15.00 Section B. 

4. ค านวณการยกเม่ือจุดศูนยถ์่วงไม่ไดอ้ยูต่รงกลาง 
5. การใชง้านสลิงผา้ตามมาตรฐาน DIN-EN 1492-1 และ ASME 30-9 
6. การใชง้านสเก็น(Shackle) มาตรฐาน ASME 30-26 
7. การยกตูค้อนเทนเนอร์มาตรฐาน RPP 40736 เสถียรภาพของการยก(Lifting Stability) 

 



ก ำหนดกำร เน้ือหำกำรอบรม วันที่สอง 

10.00 - 12.00 Section C. 
   10. กฎกระทรวงฯ ปี 64 ท่ีเก่ียวขอ้งการท าแผนการยก 
   11. ตารางเลือกใชร้ถเครน ส าหรับท าการยกแบบต่างๆ 
   12. วิธีเขียนรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุท่ีท าการยก ขนาด ต าแหน่งจุดศูนยถ์่วง  
   13. การหาอตัราส่วนของน ้าหนกัท่ีจะยก กบัพิกดัเครน 
   14. การใส่ขอ้มูลในแบบฟอร์มท าแผนการยก  
   15. การแรงกดท่ีขาเครนสูงสุด (Outrigger Reaction Force) 
   16. วิธีหาความสามารถในการรับน ้าหนกัของพื้นท่ีรองรับเครน (Ground Bearing Pressure) 
   17. การหาขนาดแผน่รองขาเครน (Crane Mat Size) 
 

12.00 – 13.00  ----------------------------- พกัเบรก----------------------------- 
13.00 - 15.00 Section D. 

18. กฎพื้นฐานความปลอดภยัในการท างานกบัป้ันจัน่  
19. การประเมินความเส่ียงในการปฎิบติังานกบัป้ันจัน่ 
20. การจดัการความเส่ียงส าหรับการท างานแบบประจ า และไม่ประจ า 
21. Site Review 
22. การเตรียมงานก่อนท างานเก่ียวกบัป้ันจัน่ 
23. อนัตรายท่ีเกิดขึ้นรอบๆพื้นท่ีตั้งป้ันจัน่ 

 

ประวัติวิทยำกร 

ช่ือ : ธราธิป อมัพะลพ อาย ุ34 ปี 

กำรศึกษำ : วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

ประสบการณ์วิทยากรใหก้บัวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในประบรมราชูปถมัภ์ 

    • วิทยากรผูพ้ฒันาหลกัสูตร Mechanics of Lifting 

    • วิทยากรหลกัสูตรเทคนิคการออกแบบป้ันจัน่เหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน 

    • วิทยากรหลกัสูตรการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกพื้นฐาน 

    • วิทยากรหลกัสูตรพื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมและการออกแบบเคร่ืองจกัร 



ประวัติวิทยำกร 

ช่ือ : ชาญวิทย ์เลิศฤทธ์ิ  อาย ุ38 ปี 

กำรศึกษำปริญญำตรี  

สาขา วท.บ. อาชีวอนามยัฯ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมราธิราช 

สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั 

กำรศึกษำปริญญำโท 

สาขา วิศวกรรมความปลอดภยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวัติกำรท ำงำนด้ำนควำมปลอดภัย 

• บริษทั อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคลัส์ จ ากดั ต าแหน่ง Supervisor Process & Safety 

• บริษทั ไทยเปอร์อ๊อกไซด ์จ ากดั ต าแหน่ง Supervisor Process & Safety 

• บริษทั นวโลหะไทย จ ากดั ต าแหน่ง Safety Engineer 

ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 

• ความปลอดภยัในการท างานกบัเคร่ืองจกัรและป้ันจัน่ 

• ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

• ความปลอดภยัในการท างานบนท่ีสูง 

• การปฎิบติังานในพื้นท่ีอบัอากาศ 

ต ำแหน่งในงำนอ่ืนๆ  

• กรรมการ คณะกรรมการวิศวกรรมความปลอดภยั วสท. 

• อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิวและป้ันจัน่ไทย วสท. 



 








