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หลักการและเหตุผล: 
ปจจุบันในประเทศไทยมีการใชอุปกรณสําหรับการยกที่ทํากันขึ้นมาใชงานกันเอง โดยไมไดใชหลักการทางดานวิศวกรรมที่ถูกตอง ซึ่งทํา

ใหเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณชวยยกที่ใชสําหรับการยกกับปนจัน่/เครนนั้น 
ไมไดมีเพยีงอุปกรณชวยยกมาตรฐาน เชน หวงใสสลัก (Shackle), หวงยก (Eye Bolt), โซยก (Chain Sling) ท่ีผลิตเปนมาตรฐานและมกีารใชงาน
กันโดยทั่วไป แตยังมีอุปกรณท่ีจาํเปนตองมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนยายท่ีปลอดภยัและมปีระสิทธิภาพ เชน คานสาํหรับยกตู
คอนเทนเนอร, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ท่ีใชในการยกชิ้นงานที่มีขนาดใหญ และมลีักษณะที่ยาวกวาชิ้นงานประเภทอ่ืนๆ หรือ
จะเปน C-Hook ที่มักจะใชกันในการยกเหล็กแผนมวน Coil ที่ชวยทําการยกใหงายข้ึน อันจะสงผลใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น 

ในการออกแบบอุปกรณการยกที่ไดมาตรฐาน จําเปนตองอาศัยคณิตศาสตรและความรูทางดานวิศวกรรมในการออกแบบ ทําใหตอง
อาศัยทักษะในการออกแบบอยางมาก เพราะหากไมออกแบบตามความรูดานวิศวกรรมที่ถูกตองอาจจะกอหเกิดอันตรายกับผูใชงานได หรือ
อาจจะทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายจํานวนมากโดยไมจาํเปน 

ทาง วสท. ไดจัดใหมีหลักสูตรเพื่อเผยแพรองคความรูที่ถูกตองและสามารถนําไปใชไดจริง ในการออกแบบอุปกรณชวยยก ประเภท 
Lifting beam, Spreader Bar, ถาดสําหรับรองรับน้ําหนัก และหูยก (Pad Eye, Lifting Lug)  
 

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 
o เพ่ือสามารถคํานวณหาแรงท่ีกระทํา Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ําหนักได 
o เพ่ือสามารถคํานวณหา Stress ตางๆ ที่กระทํา Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ําหนักได 
o เพ่ือสามารถออกแบบอุปกรณท่ีใชในการยก และสามารถใชวศิวกรรมการตรวจสอบยอนกลับ (Reverse Engineering) เพ่ือตรวจสอบ

อุปกรณการยกได 
o เพ่ือสามารถเรียนรูขั้นตอนการออกแบบ, คํานวณ, ตรวจสอบ และ Load Test กอนนํามาใชจริงได 
o เพ่ือเรียนรูมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกแบบอุปกรณชวยยก เชน ASME BTH1-2005 
 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม: 
 วิศวกรท่ีเก่ียวของ 

  วิทยากรดานความปลอดภยัในการทํางาน 

 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) 
 ผูควบคุมการใชงานเครน-งานเครือ่งกล 

 ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับเครน-งานเครือ่งกล 

 ชางเทคนคิ นายชาง ปวช. ปวส., ผูที่มีความสนใจทั่วไป 
 

กําหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ 

วันเสารที่  27  ตุลาคม  2561 
09:00 – 12:00 

 
o พ้ืนฐานของแรง,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 การออกแบบถาดสําหรับรองรบัน้ําหนัก 
 

 
 
 
 
 



วิทยากร: 
อาจารย ธราธิป อัมพะลพ 

 
 
 
 

o กรรมการผูจดัการ บจก.เครนโปรเฟสช่ันนอล  
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)  
o วิทยากร หลักสูตรออกแบบปนจ่ัน รุนท่ี 1 และ 2 
o อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจสิติกส คณะวศิกร

รมศาสตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting วสท. และ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้ว

และปนจั่นไทย 

 
 
 

   

***วิทยากรและกําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงลวงหนา*** 
 

o ภาพประกอบการบรรยายที่ผานมา 
ภาพท่ี 1: 
(ภาพหลัก) 

 
ภาพท่ี 2: 

 
ภาพท่ี 3:  

 
 

 

 
หมายเหตุ: Basic Design of Lifting Equipment #1 
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(Basic Design of Lifting Equipment) 
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อัตราคาลงทะเบยีน 

 สมาชกิ วสท  2,500   บาท/ทาน 

 ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 3,000  บาท/ทาน 

 บุคคลทั่วไป  3,500 บาท/ทาน 

(อัตรานี้รวมภาษมีูลคาเพิม่ 7%, คาอาหารกลางวนั, อาหารวาง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ไดรับการยกเวนภาษหีัก ณ ที่จาย 3%) 
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