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หลักการและเหตุผล

ในสภาพแวดลอมปจจุบันท่ีแรงงานชางกอสรางมีความขาดแคลน ผูรับเหมาและ
ผูประกอบการในธุรกิจกอสรางหลายรายจึงมีความจําเปนตองปรับตัว หันมากอสรางดวย
ระบบสําเร็จรูปท่ีผลิตสําเร็จมาพรอมประกอบท่ีหนางานใหมากยิ่งข้ึน ระบบโครงสรางท่ี
เหมาะสมตอการนํามาใชเปนโครงสรางสําเร็จรูปดังกลาวนี้คือ โครงสรางเหล็ก (Steel
Structure) ท่ีมีการนําสลักเกลียว (Bolt & Nut) มาชวยในการตอประกอบชิ้นสวน
โครงสราง เพ่ือทดแทนการเชื่อม (Welding) ท่ีหนางาน อันจะสามารถลดจํานวนคนงาน
และระยะเวลาดําเนินการท่ีหนางานใหสั้นลง นอกจากนี้ยังสามารถจะชวยลดความ
ผิดพลาดจากการดําเนินงานของชางกอสราง (Human Error) อันเปนการบูรณาการงาน
กอสรางเพ่ือยังประโยชนใหเกิดแกเจาของงานอยางสูงสุด

อยางไรก็ดี ปญหาและอุปสรรคสําคัญของวิศวกรโยธาในการออกแบบโครงสรางเหล็ก
สําเร็จรูป คือ การออกแบบจุดตอ(Connection)ใหสามารถรับและถายแรงไดอยางถูกตอง
ปลอดภัยและเอ้ืออํานวยใหชางกอสรางสามารถทํางานไดโดยงายนั้น มีรายละเอียดและ
ข้ันตอนการพิจารณาท่ียุงยากและสลับซับซอน การสัมมนาในหัวขอ "การออกแบบจุดตอ
และการผลิตชิ้นสวนโครงสรางเหล็กสําเร็จรูป" นี้ นอกจากจะนําเสนอถึงพฤติกรรมการ
วิบัติของขอตอและข้ันตอนการออกแบบเพ่ือรองรับตอการวิบัติของจุดตอในทุกมิติ (ทุก
Failure Mode) แลว เนื้อหาของงานสัมมนายังครอบคลุมถึงวิธีการทําแบบรายละเอียด
สําหรับชิ้นสวนแตละชิ้นท่ีจะเขาสูกระบวนการผลิตในโรงงาน รวมไปจนถึงการนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการทําแบบจําลองโครงสรางสําหรับการวิเคราะหโครงสราง การ
จัดทํารายละเอียดชิ้นสวนเพ่ือข้ึนรูปในโรงงาน และการบริหารจัดการการผลิตระบบลีน
(Lean) ท่ีตองพยายามลดความสูญเปลา (Waste) เพ่ือใหเกิดคุณคา (Value) อันเปนการ
ลดตนทุนในการผลิต

กําหนดการอบรม

วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 (วทิยากร: คุณณัฐพล สุทธิธรรม)
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-16.30 น. ผลิตภัณฑเหล็กโครงสราง และการทํา Connection detail

- ภาพรวมงานโครงสรางเหล็ก
- มาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานผลิตภัณฑ ในงาน

โครงสรางเหล็กของประเทศไทย
- กระบวนการงานกอสราง (Construction workflow)
- กระบวนการในการทํา connection detail
- กระบวนการงานข้ึนรูป (fabrication process)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. - วิธีการและข้ันตอนในการทําแบบรายละเอียดโครงสรางเหล็ก

- การทํา Detail เพ่ือความประหยัด และความปลอดภัย
- กรณีศึกษาและตัวอยาง Connection detail ในโครงการ

กอสรางขนาดใหญ
- เทคโนโลยีการทํา Steel detailing ในอนาคต

วันเสารที่ 27 เมษายน 2562 (วิทยากร : ผศ.ดร. อภินัติ อัชกุล)
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.30 - 10.30 น. ความรูพื้นฐาน

- Materials ท่ีใชในการออกแบบและสภาวะจํากัด (limit
State) ท่ีเก่ียวของ

- การออกแบบจุดตอรับแรงในแนวแกน
- ตัวอยางการคํานวณ

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. จุดตอรับแรงเฉือน



- ประเภทของจุดตอรับแรงเฉือน ลักษณะเฉพาะ และวิธีการ
เลือกใชงาน

- สภาวะจํากัดในการออกแบบจุดตอรับแรงเฉือนประเภท
ตางๆ

- ตัวอยางการคํานวณ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. จุดตอรับโมเมนตดัด

- ประเภทของจุดตอรับแรงดัด
- สภาวะจํากัดของจุดตอรับแรงดัด
- ตัวอยางการคํานวณ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.45 – 16.30 น. สภาวะจํากัดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบจุดตอ

- สภาวะจํากัดท่ีเก่ียวของกับแรงประเภทท่ีกระทําเปนจุด
(Concentrated Load)

- สภาวะจํากัดท่ีเก่ียวของกับจุดตอรับแรงดัด (Column Side
Limit State)

- การออกแบบ Stiffener
- ตัวอยางการคํานวณ

คาลงทะเบียน
สมาชิก วสท. 5,500 บาท
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท
บุคคลทั่วไป 6,500 บาท

(อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหาร ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และไดรับการยกเวน ภาษี ณ ท่ีจาย 3 %)

การชําระเงิน
เงินสด ชําระเงินสดท่ี อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟตขวามือ)
เช็คสั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
โอนเงินเขาบัญชี เงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ีบัญชี  140-2-30221-6
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส เลขท่ีบัญชี  162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินแลวกรุณาแฟกซใบโอนมาท่ี วสท. โทรสาร 02-184-4662
หรือ E-mail : namsai.eit@gmail.com โดยระบุโครงการ ชื่อผูเขารวม ท่ีอยูท่ีจะ
ออกใบเสร็จใหชัดเจน)

สอบถามรายละเอียดและสงใบสมัครไดที่ คุณศิราภรณ  บัวเจตธรรม
โทรศัพท : 02-184-4600-9 ตอ  522  โทรสาร : 02-184-4662
E-mail : namsai.eit@gmail.com หรือ www.eit.or.th


