คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือง

ผูต้ รวจสอบรอกไฟฟ้ าและปันจันเหนื อศีรษะ

รุ่นที

Electric Hoist & Overhead Crane Inspector
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั นจันเหนือศีรษะ
บริษทั โททัลเมคคานิค จํากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

ระหว่างวันที – 9 มิ ถนุ ายน
เวลา 09:00 – 16:30 น.
หลักการและเหตุผล:

ในปัจจุบนั มีการใช้งานรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะในหน่วยงานต่าง ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในโรงงานต่าง
ๆ ซึงในการใช้งานยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกไฟฟ้ าและปั นจันดังกล่าว
เพือให้รอกไฟฟ้ าและปั นจันอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนัน จําเป็ นทีผูต้ รวจสอบจะต้องมีความรูข้ อ้ กําหนดและเทคนิค
วิธกี ารในการตรวจสอบทีถูกต้อง รวมทังสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติทอาจเกิ
ี
ดขึนของอุปกรณ์ดงั กล่าวได้
วัตถุประสงค์:

 เป็ นแนวทางในการตรวจสอบรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะตามคูม่ อื หรือผูผ้ ลิตเครนแนะนํา
 เป็ นแนวทางในการวางแผนบํารุงรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) สําหรับรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศรีษะ
 เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติทอาจเกิ
ี
ดขึน เพือนําไปเป็ นข้อมูลในการแก้ไขและป้ องกันให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานมากยิงขึน
กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าอบรม:
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบํารุงรักษา/ฝ่ ายวิศวกรรม
ผูค้ วบคุมงานตรวจสอบปั นจัน
วิศวกรผูต้ รวจสอบ
ผูท้ ทํี างานเกียวข้องกับรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศรีษะ

ช่างเทคนิคผูด้ แู ลการซ่อมบํารุง
วิศวกรซ่อมบํารุง
เจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)
ผูส้ นใจทัวไป

กําหนดการ
วันศุกร์ที มิ ถนุ ายน
08:30 – 09:00
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

16:00 – 16:30

เนื อหาการอบรม
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
ลงทะเบียน
 ส่วนประกอบทัวไปของรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะ
 ขันตอนวิธกี ารเลือกใช้และติดตังอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะ
o ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้ า
o อุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะ
o ระบบขับเคลือน
o ระบบห้ามล้อ
 การวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติสาํ หรับรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะ
o ปั ญหาทีเกิดขึนบ่อย
o การชํารุดและความเสียหาย
o แนวทางการป้ องกัน
o ระบบไฟฟ้ า
ถาม – ตอบข้อสงสัย

ภาคทฤษฎี
[อ.จิรายุ]
ภาคทฤษฎี
[อ.จิรายุ]

วันเสาร์ที มิ ถนุ ายน
07:00 – 07:30
07:30 – 09:30

ณ ศูนย์ฝึกอบรมปันจันเหนื อศรีษะ บริ ษทั โททัลเมคคานิ ค จํากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(ผู้เข้าอบรมต้องใส่รองเท้าเซฟตี)
ลงทะเบียน วสท.
ออกเดินทาง ถึงศูนย์ฝึกอบรมปั นจันเหนือศีรษะ บริษทั โททัลเมคคานิค จํากัด อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี
 สาธิตการทดสอบรับนําหนักสําหรับปั นจันเหนือศีรษะ (Overhead Crane Load Test)
 ฝึ กการตรวจสอบรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #1 :สถานีตรวจสอบระบบไฟฟ้ าลิมติ สวิตช์ ชุดควบคุม
o Workshop #2 :สถานีตรวจสอบระบบเบรค
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 ฝึ กการตรวจสอบรอกไฟฟ้ าและปั นจันเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #3 :สถานีตรวจสอบสลิง ตะขอ พูลเลย์
o Workshop #4 :สถานีตรวจสอบสะพาน ชุดยก ราง (ขึนตรวจสอบด้านบนปั นจัน)
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
เดินทางกลับ วสท.

09:30 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

15:00 – 17:00
อ.จิ รายุ เอียมสมร

อ.สายัณต์ฉิมประดิ ษฐ

อ.ประวิ ทย์ โตรฐาน

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ

คณะวิ ทยากร
อนุกรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โททัลเมคคานิค จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทรทัน เมคคานิค จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบซ่อมบํารุงปั นจันและผูเ้ ชียวชาญปั นจันเหนือศีรษะ
อนุกรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอเซียอินสเปคชัน แอนด์ คอนซัลแทนต์ จํากัด
วิศวกรตรวจสอบปั นจันและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางานกับปั นจัน
อนุกรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบและบริการ บริษทั ไทยมุย้ เทรดดิงคอร์ปอเรชัน จํากัด
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุ กรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย
อนุ กรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทํางาน
เกียวกับเครืองจักร ปั นจัน หม้อนํา ตามคําสัง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ทีมวิทยากรผูช้ ว่ ย ทีมงานจาก คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิวและปั นจันไทย และทีมงานจาก บ.โททัลแม็คคานิค จก.
***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า***

ภาคปฏิบตั ิ

ภาคปฏิบตั ิ
















