
 

 

 

จดัโดย คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิว้และป้ันจัน่ไทย  

ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

ร่วมกบั สถาบันวศิวพฒัน์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

ชื่อหลักสูตร: เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 
Course: Basic Design of Lifting Equipment  Class 1 
 

หลักการและเหตุผล: 
ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้อุปกรณส์ าหรับการยกท่ีท ากันข้ึนมาใช้งานกันเอง โดยไม่ได้ใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งท า

ให้เกิดอบุัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยส์ินเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอุปกรณช่์วยยกท่ีใช้ส าหรับการยกกับปั้นจัน่/เครนนั้น 
ไม่ได้มีเพยีงอุปกรณ์ช่วยยกมาตรฐาน เช่น ห่วงใส่สลัก (Shackle), หว่งยก (Eye Bolt), โซ่ยก (Chain Sling) ที่ผลิตเป็นมาตรฐานและมกีารใช้งาน
กันโดยทั่วไป แต่ยังมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนย้ายที่ปลอดภยัและมปีระสิทธิภาพ เช่น คานส าหรับยกตู้
คอนเทนเนอร์, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ที่ใช้ในการยกชิ้นงานท่ีมีขนาดใหญ่ และมลีักษณะที่ยาวกว่าช้ินงานประเภทอื่นๆ หรือ
จะเป็น C-Hook ที่มักจะใช้กันในการยกเหล็กแผ่นม้วน Coil ที่ช่วยท าการยกให้ง่ายขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

ในการออกแบบอุปกรณ์การยกท่ีได้มาตรฐาน จ าเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์และความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ท าให้ตอ้ง
อาศัยทักษะในการออกแบบอย่างมาก เพราะหากไม่ออกแบบตามความรูด้้านวิศวกรรมที่ถูกต้องอาจจะก่อห้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ หรือ
อาจจะท าให้สิ้นเปลืองคา่ใช้จ่ายจ านวนมากโดยไม่จ าเป็น 

ทาง วสท. ได้จัดให้มีหลักสูตรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ไดจ้ริง ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก ประเภท 
Lifting beam, Spreader Bar, ถาดส าหรับรองรับน้ าหนัก และหูยก (Pad Eye, Lifting Lug)  
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 
o เพื่อสามารถค านวณหาแรงท่ีกระท า Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ าหนักได ้
o เพื่อสามารถค านวณหา Stress ตา่งๆ ที่กระท า Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ าหนักได ้
o เพื่อสามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการยก และสามารถใช้วิศวกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อตรวจสอบ

อุปกรณ์การยกได ้
o เพื่อสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ, ค านวณ, ตรวจสอบ และ Load Test ก่อนน ามาใช้จริงได ้
o เพื่อเรียนรูม้าตรฐานต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น ASME BTH1-2005 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง 

  วิทยากรด้านความปลอดภยัในการท างาน 

 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (จป.) 
 ผู้ควบคุมการใช้งานเครน-งานเครือ่งกล 

 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน-งานเครือ่งกล 

 ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส., ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 
 

ก าหนดการฝึกอบรม: วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 
เวลา 09:00 – 16:00 น.  

ณ ห้องประชุม  ชั้น 6 อาคาร วสท. 

ก าหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 

09:00 – 12:00 
 

o พื้นฐานของแรง,ความเค้น, ความเครียด ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ช่วยยก 
o มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกท่ีใช้กับเครน ของ ASME 
o การออกแบบ Pad Eye และ หูยก (Lifting Lug) 

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 o การออกแบบ Spreader Bar, Lifting Beam, Lifting Bar 

o การออกแบบถาดส าหรับรองรับน้ าหนัก 
 

 

หมายเหตุ: o ก าหนดพักรับประทานอาหารวา่ง  เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. 
 o จ านวนผู้เข้าอบรม:  40  ท่าน ***จ ากัดจ านวนไม่เกิน*** 60 ท่าน 
 o หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD):  9 หน่วย 
 o โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมจากสภาวิศวกร:   เข้าร่วม  ไม่เข้าร่วม 

 



 

 

   
  

วิทยากร: 
o อาจารย์ ธราธิป อัมพะลพ 

 
 
 
 

o กรรมการผู้จดัการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล  
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
o วิทยากร หลักสูตรออกแบบปั่นจั่น รุ่นที่ 1 และ 2 
o อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจสิติกส์ คณะวศิกร

รมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting วสท. และ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้ว

และปั้นจั่นไทย 

 
 
 

   
***วิทยากรและก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า*** 

 

o ภาพประกอบการบรรยายท่ีผ่านมา 
ภาพที่ 1: 
(ภาพหลัก)  
ภาพที่ 2: 

 
ภาพที่ 3:  

 
 

 

 
หมายเหตุ: Basic Design of Lifting Equipment #1 

 


