
 

คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหวิและปันจนัไทย 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

การอบรมเรื่อง 

  เทคนิคการออกแบบปนจั่นเหนือศรีษะขั้นพื้นฐาน  รุนที่ 3 

  (Basic of Overhead Crane Design) 
 

หลักการและเหตผุล: 
                ในปจจุบนั มีการใชงานปนจ่ันเหนือศีรษะเปนจํานวนมาก โดยมีการจัดทําโครงสรางเองภายในประเทศ ซึ่งในการออกแบบ            
เพ่ือใชงานยังไมมีการเผยแพรองคความรูในการออกแบบโครงสรางและวิธีการเลือกใชอุปกรณและสวนประกอบตาง ๆ ของปนจั่นดังกลาว
ตามหลักมาตรฐานสากลเพ่ือความปลอดภัยในการใชงานและความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตรวศิวกรรม  ทางอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและ
ปนจัน่ไทยเลง็เห็นวา จะเปนประโยชนในการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูและเทคนิคในการออกแบบเพ่ือเปนการพัฒนาเทคนิควิธีการ 
รวมทั้งเปนการเสริมสรางแนวทางการออกแบบที่ไดมาตรฐาน เปนประโยชนกับวงการปนจั่นเหนือศีรษะตอไป 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 

 เปนแนวทางในการออกแบบปนจั่นเหนือศีรษะตามมาตรฐาน 

 เปนแนวทางในการเลือกใชอุปกรณและสวนประกอบของปนจั่นเหนือศีรษะใหเหมาะสมกับการใชงานตามมาตรฐาน ISO และ FEM 

 เปนแนวทางในการตรวจสอบและวิเคราะหปญหาความผดิปกติท่ีอาจเกิดขึ้น เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการแกไขและปองกันใหเกิดความปลอดภัยใน
การใชงานมากยิ่งข้ึน 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม: 
ผูจัดการฝายออกแบบและวิศวกรรม  วิศวกรผูออกแบบ  วิศวกรผูตรวจสอบ         วิศวกรฝายจัดซื้อ  
ชางบํารุงรักษาผูควบคุมงานตรวจสอบปนจั่น ผูที่ทํางานเก่ียวของกับปนจั่นเหนือศีรษะและผูสนใจทั่วไป 

กําหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561   

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน ที่ วสท.  

09:00 – 12:00 
 

 การเลือกใชรอกใหเหมาะสมกับลกัษณะงาน 

 การเลือกใชสวนประกอบอื่น ๆ ของปนจั่นเหนือศีรษะที่เหมาะสม  
(ลอ, ชุดรอก, รางไฟฟา, ชุดควบคมุ,โครงสรางประกอบอื่นๆ) 

 กรณีศึกษา และการวินิจฉัยปญหาเบื้องตน 

อ.จิราย ุ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00  มาตรฐานที่ใชในการออกแบบปนจั่นเหนือศีรษะ (FEM, ISO) 

 การออกแบบและเลือกใชสวนประกอบใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล  

 กรณีศึกษาที่นาสนใจ 

ดร.สเุมธ 
 

16:00 – 16:30  ถาม – ตอบขอสงสัย  

 วันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม 2561    
08:30 – 09:00  ลงทะเบียน ที่ วสท.  

09:00 – 12:00 
 

 สวนประกอบและกลศาสตรพื้นฐานสําหรับปนจั่นเหนือศรีษะ 

 วิธีการเลือกขนาดของสะพานปนจัน่ (Crane Girder: I-Beam, Wide Flange, Box) 

 วิธีการเลือกขนาดของรางวิ่ง (Crane Runway) 

 ฝกปฏิบัตเิลือกขนาดของสะพานปนจั่น  (Workshop #1) : ใชเครื่องคํานวณ 

อ.ธราธิป 
  

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:00 
 

 ฝกปฏิบัตเิลือกขนาดของสะพานปนจั่น (Workshop #2) : ใชแผนภูมิ (CHART) 

 ฝกปฏิบัตเิลือกขนาดของสะพานปนจั่น  (Workshop #3) : ใชคอมพิวเตอร (EXCEL) 

 ฝกปฏิบัตเิลือกขนาดของรางวิ่ง (Workshop #4) 

อ.ธีระพงค 

16:00 – 16:30  สรุปและถาม – ตอบขอสงสัย  

PDU 18 หนวย 



 
 

     

  

คณะวิทยากร: 

อ.ธราธิป อัมพะลพ 
 

กรรมการผูจดัการ  บริษัท เครน โปรเฟสช่ันแนล จาํกัด 
วิศวกรตรวจสอบปนจ่ัน และวิทยากรดานความปลอดภัยในการทํางานกับปนจั่น 

 
 
 

 
 
 

อ.จิรายุ   เอี่ยมสมร  
 

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย  
กรรมการผูจดัการ บริษัท โททัล เมคคานิค จํากัด  
กรรมการผูจดัการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จํากัด 
ผูจัดการฝายตรวจสอบซอมบํารุงปนจ่ันและผูเช่ียวชาญปนจั่นเหนือศีรษะ  

อ.ธีระพงค   มีเงิน 
วิทยากรปนจั่น อิสระ 
วิศวกรตรวจสอบปนจ่ัน และวิทยากรดานความปลอดภัยในการทํางาน 
เก่ียวกับปนจ่ัน 

 

ดร.สุเมธ สถิตบญุอนันต อาจารยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มทร พระนคร 
ประสบการณการทํางาน 

 Product Manager - Crane Mhe Demag  (Thailand)  Co., Ltd. 

 Key Account Manager KoneCranes (Thailand) Ltd. 

 Business Development Manager - SEA COLUMBUS Mc KINNON  

***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงลวงหนา*** 
 
o ภาพประกอบแผนพับ 

ภาพท่ี 1: 
(ภาพหลัก) 

 
ภาพท่ี 2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดตอสอบถามหรือสมัครไดที ่
คุณสุพรรณีย แสนภักด ี

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

E-mail :  supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 



 
 

     

ใบสมัครการอบรมเรื่อง    เทคนิคการออกแบบปนจั่นเหนือศีรษะข้ันพ้ืนฐาน  รุนท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 21 – 22  กรกฎาคม  2561  ณ  หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปนจั่นไทย  
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 

 

 ที่อยู )หนวยงาน/บริษัท(  ..................................................................................................................................................................................  

 เลขที่ .................. หมูที ่................................ อาคาร ........................................................   ซอย   ...................................................................  

 ถนน......................................................... ตําบล/แขวง  .......................................................... อําเภอ/เขต .......................................................  

 จังหวัด ..........................................  รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ..............................................................................  

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

 ผูประสานงานโดย ...............................................................................................  โทรศัพท   ..........................................................................  

เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี..........................................................................    สํานักงานใหญ  สาขา  ......................................................  
  

 ขอสงรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปน้ี     (นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร-กรุณาเขียนชื่อ) 

1)  ชื่อ-นามสกุล .........................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.     
2)  ชื่อ-นามสกุล .........................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.     
 

อัตราคาลงทะเบียน 
   สมาชิก วสท.      4,300 บาท/ทาน 
   ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   5,200 บาท/ทาน 
   บุคคลทั่วไป      6,000 บาท/ทาน 

 หมายเหตุ 1.  อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%    คาอาหารและอาหารวาง   เอกสารประกอบบรรยาย 
  2. วสท  ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

  3.  ผูเขารวมอบรมทีช่ําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป ทานจะไดรับสิทธปิระโยชนในการเปนสมาชิก วสท.  
   ฟรี 1 ป โดยทานจะตองเตรียมหลักฐานสมัครสมาชิก ประกอบดวยสําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบ กว. หรือวุฒิการศึกษา  
   เพื่อแจงความจํานงในการใชสทิธิ์โดยสมบูรณ ภายในวันที่จัดอบรมเทานั้น 
 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงนิคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 
  กรณี วสท  .เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกบัลูกคาเต็มจํานวน  
  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน )ชําระเงินแลว (แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้  

 แจงยกเลิกกอนวนัจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวนัจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวนัจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7  วัน  คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบยีน 

 แจงยกเลิกกอนวนัจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3  วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 

 
การชําระเงิน 
โอนเงิน      เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ  

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ             เลขที่ 147-4-32388-6 
หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรณุา  fax  หลักฐานการชําระเงินมาที่  โทรสาร 0-2319-27111-0 
                       ระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผูเขารวม และท่ีอยูในการจัดสงใบเสรจ็ 

 


