จัดโดย คณะอนุกรรมการวิ ศวกรรมยกหิ วและปันจันไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิ ศวกรรมเครืองกล
ร่วมกับ สถาบันวิ ศวพัฒน์ วิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณชว ยยกขัน้ พืน้ ฐาน ตามมาตรฐานสากล รุน ที่ 2
(Basic Design of Lifting Equipment)

วันเสารที่ 27 ตุลาคม 2561
ณ หองประชุม อาคาร วสท.
หลักการและเหตุผล:
ปจจุบันในประเทศไทยมีการใชอุปกรณสําหรับการยกที่ทํากันขึ้นมาใชงานกันเอง โดยไมไดใชหลักการทางดานวิศวกรรมที่ถูกตอง ซึ่งทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณชวยยกที่ใชสําหรับการยกกับปนจัน่ /เครนนั้น
ไมไดมีเพียงอุปกรณชวยยกมาตรฐาน เชน หวงใสสลัก (Shackle), หวงยก (Eye Bolt), โซยก (Chain Sling) ที่ผลิตเปนมาตรฐานและมีการใชงาน
กันโดยทั่วไป แตยังมีอุปกรณที่จําเปนตองมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนยายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เชน คานสําหรับยกตู
คอนเทนเนอร, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ที่ใชในการยกชิ้นงานที่มีขนาดใหญ และมีลักษณะที่ยาวกวาชิ้นงานประเภทอื่นๆ หรือ
จะเปน C-Hook ที่มักจะใชกันในการยกเหล็กแผนมวน Coil ที่ชวยทําการยกใหงายขึ้น อันจะสงผลใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
ในการออกแบบอุปกรณการยกที่ไดมาตรฐาน จําเปนตองอาศัยคณิตศาสตรและความรูทางดานวิศวกรรมในการออกแบบ ทําใหตอ ง
อาศัยทักษะในการออกแบบอยางมาก เพราะหากไมออกแบบตามความรูด านวิศวกรรมที่ถูกตองอาจจะกอหเกิดอันตรายกับผูใชงานได หรือ
อาจจะทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายจํานวนมากโดยไมจาํ เปน
ทาง วสท. ไดจัดใหมีหลักสูตรเพื่อเผยแพรองคความรูที่ถูกตองและสามารถนําไปใชไดจริง ในการออกแบบอุปกรณชวยยก ประเภท
Lifting beam, Spreader Bar, ถาดสําหรับรองรับน้ําหนัก และหูยก (Pad Eye, Lifting Lug)
วัตถุประสงคของการฝกอบรม:
o เพื่อสามารถคํานวณหาแรงที่กระทํา Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ําหนักได
o เพื่อสามารถคํานวณหา Stress ตางๆ ที่กระทํา Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ําหนักได
o เพื่อสามารถออกแบบอุปกรณที่ใชในการยก และสามารถใชวศิ วกรรมการตรวจสอบยอนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อตรวจสอบ
อุปกรณการยกได
o เพื่อสามารถเรียนรูขั้นตอนการออกแบบ, คํานวณ, ตรวจสอบ และ Load Test กอนนํามาใชจริงได
o เพื่อเรียนรูม าตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบอุปกรณชวยยก เชน ASME BTH1-2005
กลุมเปาหมายผูเขาอบรม:
 วิศวกรที่เกี่ยวของ

วิทยากรดานความปลอดภัยในการทํางาน
 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.)
 ผูควบคุมการใชงานเครน-งานเครือ
่ งกล
 ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน-งานเครือ
่ งกล
 ชางเทคนิค นายชาง ปวช. ปวส., ผูที่มีความสนใจทั่วไป
กําหนดการ
เนื้อหาการอบรม
หมายเหตุ

วันเสารที่ 27 ตุลาคม 2561
09:00 – 12:00 o พื้นฐานของแรง,ความเคน, ความเครียด ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณชวยยก
o มาตรฐานการออกแบบอุปกรณชวยยกที่ใชกับเครน 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 การออกแบบถาดสําหรับรองรับน้ําหนัก

วิทยากร:
อาจารย ธราธิป อัมพะลพ

กรรมการผูจดั การ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล
วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)
วิทยากร หลักสูตรออกแบบปนจั่น รุนที่ 1 และ 2
อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส คณะวิศกร
รมศาสตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting วสท. และ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้ว
และปนจั่นไทย
o
o
o
o

***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงลวงหนา***
o ภาพประกอบการบรรยายที่ผานมา
ภาพที่ 1:
(ภาพหลัก)

ภาพที่ 2:

ภาพที่ 3:

หมายเหตุ:

Basic Design of Lifting Equipment #1

ใบสมัครการอบรมเรื่อง
เทคนิคการออกแบบอุปกรณชวยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุนที่ 2
(Basic Design of Lifting Equipment)
วันเสารที่ 27 ตุลาคม 2561
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่อยู (หนวยงาน/บริษัท) ...................................................................................................................................................................................
เลขที่ ..................... หมูที่ ................................. อาคาร ....................................................... ซอย .................................................................
ถนน ........................................... ตําบล/แขวง ...................................................... อําเภอ/เขต ..........................................................................
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท..........................................................................
โทรสาร ........................................................................................ E-mail : ....................................................................................................
ผูประสานงานโดย ....................................................................... โทรศัพท ...................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .................................................................. สํานักงานใหญ  สาขา .................................................................
ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
1) ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ...............................................................
2) ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท. ...............................................................
อัตราคาลงทะเบียน





สมาชิก วสท
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บุคคลทั่วไป

2,000
2,500
2,800

บาท/ทาน
บาท/ทาน
บาท/ทาน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิม่ 7%, คาอาหารกลางวัน, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%)

การชําระเงิน
เช็ค สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา
เลขที่ 140-2-30221-6
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส
เลขที่ 162-0-09914-4
กรณีโอนเงินเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน และที่อยูในการออกใบเสร็จ มาที่ 0-2184-4662
สนใจเขารับการอบรมหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมติดตอ คุณสุพรรณีย แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ตอ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : supannee@eit.or.th หรือสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th

