
  

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิวและปันจันไทย 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

หลกัสูตร: เสวนาพเิศษ  ‘เครนล้ม! อุบัติภัยซําซาก ใคร? รับผดิชอบ’ 

Course: D4 Special Seminar: Tower Crane Accident again and again! Who will take responsibility? 
 

หลกัการและเหตุผล: 

         จากข่าวสาร ทาวเวอร์เครนถล่มทีเกิดขึน ตามสือต่างๆ หลายครังพบวา่มีผูเ้สียชีวติ เช่นเดียวกบัอุบตัิเหตุครังล่าสุด เมือวนัที  ส.ค.  

ทีพบผูบ้งัคบัปันจนัเสียชีวติในทีเกิดเหต ุ  ท่าน ทงัๆ ทีมีกฎหมายทีเกียวขอ้งมากมายหลายฉบบั รวมทงัมีผูที้มีส่วนเกียวขอ้งจาํนวนมากในการ

ก่อสร้าง แต่เหตุใด จึงยงัมีอบุติัเหตุเกิดขึนกบัเครน โดยเฉพาะอยา่งยงิทาวเวอร์เครนอยา่งต่อเนือง โดยจะพบเป็นข่าวมาโดยตลอดในหลายปีที

ผา่นมา ซึงอุบติัเหตุแต่ละครัง นอกจากสร้างความสูญเสียโดยตรงกบัผูป้ฏิบตัิงานแลว้ ยงัส่งผลต่อทงัภาพลกัษณ์ ทรัพยสิ์น ระยะเวลาการ

ก่อสร้างทีล่าชา้ออกไป  รวมถึงคดีความต่างๆ ดว้ย                         

         ในทางอนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันไทยไดเ้ล็งเห็นและตอ้งการส่งเสริม สนบัสนุนใหไ้ดมี้การแลกเปลียนขอ้คิดเห็น เพือสร้าง

ความตระหนกัและรับรู้ถึงอนัตรายทีเกิดจากการใชง้านปันจนั/เครนในประเทศไทย รวมทงัหาแนวทาง มาตรการ เพือนาํไปสู่การลดอุบติัเหตุที

เกิดขึน เพอืใหก้ารใชง้านปันจนั ปลอดภยั ทวัไทย ตามเจตนารมณ์ของทาง อนุกรรมการวศิวกรรมยกหิวและปันจนัไทย 
 

วตัถุประสงค์ของการเสวนา: 

 ใหมี้เวทีแลกเปลียนขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขของฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

 เพือสร้างความตระหนกัและรับรู้ถึงอนัตรายทีเกิดจากการใชง้านปันจนั/เครน 

 เพือนาํไปสู่การลดอุบติัเหตจุากการใชง้านปันจนัทีเกิดขึน  

 เพือเป็นกรณีศึกษาและเขา้ใจถึงวธีิการติดตงัและตรวจสอบทาวเวอร์เครนทีถูกตอ้ง 

 เพือใหเ้ขา้ใจขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานทีเกียวขอ้ง เช่น เจา้ของอาคาร วศิวกรควบคุมการติดตงั ผูบ้งัคบัปันจนั 
 

กาํหนดการเสวนา: วนัท ี12 กนัยายน 2561 เวลา 08:30 – 16:00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  

กาํหนดการ เนือหาการเสวนา/สัมมนา หมายเหตุ 

วนัทหีนงึ: วนัท ี12 กนัยายน 2561 

08:30 – 09:00  ลงทะเบียน  

09:00 – 10:30 

 

 เสวนาพเิศษ ‘เครนล้ม! อบุตัิภยัซาํซาก ใคร? รับผิดชอบ’ | ชว่งท ี1 

 ผู้ ร่วมวงเสวนา:  

o ผู้ประกอบการพฒันาโครงการอาคารสงู/ขนาดใหญ่:  

o ผู้ประกอบการให้เชา่เครน: คณุวีรวฒัน ศริิบญุฤทธิ - General Manager S B SIAM Co.,Ltd 

o วิศวกรโยธา: อ.รณรงค์ กระจ่างยศ – อปุนายก สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) 

o วิศวกรตรวจสอบ: อ.สายณัต์ ฉิมประดิษฐ - กก.ผจก./วิศวกรเครืองกล บ.เอเชียเครนเซฟตี จก. 

o ผู้บงัคบัเครน: คณุพวน เงินพา – อดีตผู้ขบัเครนประสบการณ์มากกว่าสิบปี และ 

                                               เชียวชาญทาวเวอร์เครนแบรนด์เยอรมนั ELBA KAISER 

o อน.ุกก.ร่างกฎหมายปันจนั: คณุปกรณ์ เชนพนู  นกัวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ และ

เลขานกุาร อน.ุกก.ร่างมาตรฐาน เครืองจกัร ปันจนั หม้อนาํ (กฎกระทรวงปันจนัฉบบัใหม)่ 

 ผู้ดําเนินการเสวนา: อ.ชาญวิทย์ เลศิฤทธิ - เลขานกุารและอน.ุกก.วศ.ยกหวิและปันจนัไทย วสท. 

 

10:45 – 12:00 

 

 เสวนาพเิศษ ‘เครนล้ม! อบุตัิภยัซาํซาก ใคร? รับผิดชอบ’ | ชว่งท ี2 

 ผู้ ร่วมวงเสวนา: --เหมือนชว่งท ี — 

 สรุป ถาม – ตอบ ช่วงท้ายเสวนา 

 

FREE 
ไมมี่คา่ใช้จา่ย



 
 

   
  

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

13:00 – 14:30 

 

 สมัมนา ‘กรณีศกึษา เครนล้มทงีานก่อสร้างอาคารยา่นพระราม  และกรณีเครนล้มอนื ๆ’ 

วิทยากร: อ.ณฐัพงศ์  ไชยสิทธิ – วฒุิวศิวกรเครืองกลและวศิวกรตรวจสอบทาวเวอร์เครน 

                                                บ. เซฟตี โปรเฟสชนัแนล จก. / แอดมินเพจ FB วก.958 

ผู้ดําเนินการสมัมนา: อ.ประวิทย์  โตรฐาน – รอง ปธ.อน.ุกก.วศ.ยกหิวและปันจนัไทย วสท. 

 สรุป ถาม – ตอบ 

 

14:45 – 16:30 

 

 สมัมนา: ‘แนวทางปฏิบตัิในช่วงกอ่นติดตงัและขนัตอนการติดตงัเครนตามหลกัวิศวกรรม’ 

วิทยากร: อ.หฤษฏ์ ศรีนกุลู – กรรมการผู้จดัการ/วิศวกรเครืองกล  

                                           บ. เดอะทาวเวอร์เครน ประเทศไทย จก.  

ผู้ดําเนินการสมัมนา: อ.วฒุินนัทน์ ปัทมวิสทุธิ – ปธ.อน.ุกก.วศ.ยกหวิและปันจนัไทย วสท. 

 สรุป ถาม – ตอบ 

 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเสวนา/สัมมนา: 

ผู้ประกอบการพฒันาโครงการ  ผู้ให้เช่าเครน  ผู้บริหารงานก่อสร้างโครงการ  เจ้าหน้าทีผู้บงัคบัใช้กฎหมาย 

 วิศวกรโครงการ  วิศวกรตรวจสอบปันจนั  เจ้าหน้าทีด้านความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.)  

 ผู้ควบคมุการใช้ปันจนั  ผู้บงัคบัปันจนั  ช่างติดตงั   ช่างเทคนิค  ผู้สนใจทวัไป 
 

หมายเหต:ุ o กําหนดพกัรับประทานอาหารวา่ง  เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. 

o จํานวนผู้เข้าเสวนา:  100 ทา่น ***สงูสดุได้ไมเ่กิน*** 110 ทา่น 

o หน่วยความรู้การพฒันาวชิาชีพวิศวกรรมต่อเนอืง (CPD):  - หน่วย 
 

***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งลว่งหน้า*** 
 

 

หมายเหต:ุ 
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ใบสมคัร    
เสวนาพเิศษ  ‘เครนลม้! อุบตัภิยัซาํซาก ใคร? รบัผิดชอบ’ 

วนัที  กนัยายน  เวลา :  – 16:00 น. 
จดัโดย  คณะอนุกรรมการวศิวกรรมยกหวิและปันจนัไทย  วสท. 
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