
 

 

จดัโดย  สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ร่วมกบั  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิวและปันจนัไทย  

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครอืงกล 
 

 

การอบรมเรื่อง                                                                                         รุนที่ 4 

เทคนิคการออกแบบอุปกรณชวยยกขั้นพืน้ฐาน ตามมาตรฐานสากล 
(Basic Design of Lifting Equipment) 

วันศุกรที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ณ  หองประชุม อาคาร วสท. 

 หลักการและเหตุผล: 
ปจจุบนัในประเทศไทยมีการใชอุปกรณสําหรับการยกที่ทํากันขึ้นมาใชงานกันเอง โดยไมไดใชหลักการทางดานวิศวกรรมที่

ถูกตอง ซึ่งทําใหเกิดอบุัติเหตุและความเสียหายตอชีวิตและทรพัยสินเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่อุปกรณชวยยกที่ใชสาํหรับการ
ยกกับปนจั่น/เครนนั้น ไมไดมีเพียงอุปกรณชวยยกมาตรฐาน เชน หวงใสสลัก (Shackle), หวงยก (Eye Bolt), โซยก (Chain Sling) ที่
ผลิตเปนมาตรฐานและมีการใชงานกันโดยทั่วไป แตยังมอุีปกรณที่จําเปนตองมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนยายที่
ปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพ เชน คานสาํหรับยกตูคอนเทนเนอร, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ที่ใชในการยกชิ้นงานที่มี
ขนาดใหญ และมีลักษณะที่ยาวกวาชิ้นงานประเภทอื่นๆ หรือจะเปน C-Hook ที่มักจะใชกันในการยกเหล็กแผนมวน Coil ที่ชวยทําการ
ยกใหงายข้ึน อันจะสงผลใหเกิดความปลอดภยัในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น 

ในการออกแบบอุปกรณการยกที่ไดมาตรฐาน จําเปนตองอาศยัคณิตศาสตรและความรูทางดานวิศวกรรมในการออกแบบ ทํา
ใหตองอาศัยทักษะในการออกแบบอยางมาก เพราะหากไมออกแบบตามความรูดานวิศวกรรมที่ถูกตองอาจจะกอหเกิดอันตรายกับ
ผูใชงานได หรืออาจจะทาํใหสิ้นเปลืองคาใชจายจํานวนมากโดยไมจําเปน 

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

วัตถุประสงคของการฝกอบรม: 
1. เพ่ือสามารถคํานวณหาแรงที่กระทํา Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ําหนักได 
2. เพ่ือสามารถคํานวณหา Stress ตางๆ ที่กระทาํ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ําหนักได 
3. เพ่ือสามารถออกแบบอุปกรณที่ใชในการยก และสามารถใชวิศวกรรมการตรวจสอบยอนกลับ (Reverse Engineering)  

เพ่ือตรวจสอบอุปกรณการยกได 
4. เพ่ือสามารถเรยีนรูข้ันตอนการออกแบบ, คํานวณ, ตรวจสอบ และ Load Test กอนนํามาใชจริงได 
5. เพ่ือเรียนรูมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกแบบอุปกรณชวยยก เชน ASME BTH1-2005 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม: 
     วิศวกรที่เก่ียวของ        วิทยากรดานความปลอดภัยในการทํางาน  เจาหนาที่ความปลอดภยัในการทํางาน (จป.) 
  ผูควบคุมการใชงานเครน-งานเครื่องกล         ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับเครน-งานเครื่องกล 

     ชางเทคนิค นายชาง ปวช. ปวส.,       ผูที่มีความสนใจทั่วไป 

วันศุกรที่  25  ตุลาคม พ.ศ.2562 

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 
 

 
 
 
 

PDU 9 หนวย 



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:  

 
 

 

 
 



 

 

 

ที่อยู (หนวยงาน/บรษัิท) .......................................................................................................................................................   

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

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

จังหวัด ......................................  รหัสไปรษณยี ........................................ โทรศัพท ..............................................................  

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

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

เลขประจําตัวผูเสยีภาษี  ....................................................   สํานักงานใหญ    สาขา ..................................................  

 

ขอสํารองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปน้ี    (กรุณาเขยีนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ...........................................................................  เลขที่สมาชกิ วสท.  ...................................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ..........................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ...................................................  

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

 สมาชิก วสท 2,500   บาท/ทาน 

 ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ 3,000  บาท/ทาน 

 บุคคลทั่วไป  3,500 บาท/ทาน 
 

การชําระเงนิ 

เช็ค    สั่งจายสมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ  เขาบัญชเีงนิฝากออมทรัพยของ สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที่ 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ เลขที่ 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส เลขที่ 162-0-09914-4 

กรณโีอนเงนิเงนิเขาบัญชีธนาคาร กรุณาสงหลักฐานการชําระเงนิ และท่ีอยูในการออกใบเสร็จ มาที่ 0-2184-4662 
 

สนใจเขารับการอบรมหรอืตองการขอมลูเพ่ิมเตมิตดิตอ  คุณสุพรรณยี  แสนภักด ี

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

E-mail : supannee@eit.or.th  หรอืสมัครออนไลนที่ www.eit.or.th 

 
 


