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นิคมอตุสาหกรรมราชบุร ีจงัหวดัราชบรุี
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แบบจาํลอง 3D งานยา้ยโกดงัโรงงาน 
นิคมอตุสาหกรรมราชบุร ีจงัหวดัราชบรุี

ดา้น A

ดา้น B
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แนวการเลือน
นิคมอตุสาหกรรมราชบุร ีจงัหวดัราชบรุี
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ขนัตอนท ี1 : การติดตงัท่อเหลก็ขนาด 5 นิว และติดตงัแม่แรงเกลยีว

งานยา้ยตาํแหน่งโกดงั นิคมอุตสาหกรรมราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี
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ขนัตอนท ี2 : ทาํการตดัโคนเสาเดิมทงิ
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ขนัตอนท ี3 : ทาํการติดตงัคานเหลก็และเพลาสาํหรบัดนัโครงสรา้ง
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ขนัตอนท ี4 : ทาํการติดตงัหชูา้ง และแม่แรงไฮดรอลิคสาํหรบัดนัอาคาร

งานยา้ยตาํแหน่งโกดงั นิคมอุตสาหกรรมราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี



02-050-0830                                        099-001-9051                                      @tatech T.A.tech tatech2006@gmail.com www.tatech2006.com

งานยา้ยตาํแหน่งโกดงั นิคมอุตสาหกรรมราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี

ขนัตอนท ี4 : ทาํการติดตงัหชูา้ง และแม่แรงไฮดรอลิคสาํหรบัดนัอาคาร



02-050-0830                                        099-001-9051                                      @tatech T.A.tech tatech2006@gmail.com www.tatech2006.com

การลดแรงเสยีดทาน (Friction force) ในการเคลอืนยา้ยโรงงาน

N

จากสูตรแรงเสยีดทาน

N

รูปท ี1 : ทาํการเคลอืนยา้ยอาคาร 

โดยไม่มีลอ้ในการลดแรงเสยีดทาน  
รูปท ี2 : ทาํการเคลอืนยา้ยอาคาร 

โดยใชล้อ้ในการลดแรงเสยีดทาน   

𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇
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การวดัแรงลม
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AFTERBEFORE

รูปก่อน และ หลงังานยา้ยโรงงาน นิคมอตุสาหกรรมราชบรุี
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