
 

 

จดัโดย  สถาบนัวิศวพฒัน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ร่วมกบั  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกห้ิวและปัน้จ ัน่ไทย  

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 

 

การอบรมเรื่อง                                                                                         รุ่นที่ 5 

เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล 

(Basic Design of Lifting Equipment) 

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

หลักการและเหตุผล: 
ปัจจุบนัในประเทศไทยมีการใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการยกที่ท ากนัขึ้นมาใช้งานกนัเอง โดยไมไ่ด้ใช้หลักการทางดา้นวิศวกรรมที่

ถูกต้อง ซึ่งท าให้เกิดอบุัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรพัย์สินเปน็จ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่อุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้ส าหรับการ
ยกกับปั้นจัน่/เครนนัน้ ไมไ่ด้มีเพียงอุปกรณ์ช่วยยกมาตรฐาน เช่น ห่วงใสส่ลัก (Shackle), ห่วงยก (Eye Bolt), โซ่ยก (Chain Sling) ที่
ผลิตเป็นมาตรฐานและมีการใช้งานกันโดยทั่วไป แตย่ังมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนย้ายที่
ปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพ เช่น คานส าหรับยกตู้คอนเทนเนอร์, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ที่ใช้ในการยกชิ้นงานที่มี
ขนาดใหญ่ และมีลักษณะที่ยาวกว่าชิ้นงานประเภทอื่นๆ หรือจะเป็น C-Hook ที่มักจะใช้กนัในการยกเหล็กแผ่นม้วน Coil ทีช่ว่ยท าการ
ยกให้ง่ายขึ้น อันจะสง่ผลให้เกิดความปลอดภัยในการท างานเพิม่มากข้ึน 

ในการออกแบบอุปกรณ์การยกที่ได้มาตรฐาน จ าเป็นต้องอาศยัคณิตศาสตร์และความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ท า
ให้ต้องอาศัยทักษะในการออกแบบอย่างมาก เพราะหากไม่ออกแบบตามความรู้ด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องอาจจะก่อห้เกิดอันตรายกับ
ผู้ใช้งานได้ หรืออาจจะท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จา่ยจ านวนมากโดยไม่จ าเปน็ 

ทาง วสท. ได้จัดให้มีหลักสตูรเพื่อเผยแพรอ่งค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้จริง ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก 
ประเภท Lifting beam, Spreader Bar, ถาดส าหรับรองรับน้ าหนัก และหูยก (Pad Eye, Lifting Lug)  
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม: 

1. เพื่อสามารถค านวณหาแรงที่กระท า Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ าหนักได ้
2. เพื่อสามารถค านวณหา Stress ต่างๆ ที่กระท า Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ าหนักได้ 
3. เพื่อสามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการยก และสามารถใช้วิศวกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ (Reverse Engineering)  

เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์การยกได้ 
4. เพื่อสามารถเรียนรู้ข้ันตอนการออกแบบ, ค านวณ, ตรวจสอบ และ Load Test ก่อนน ามาใช้จริงได ้
5. เพื่อเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น ASME BTH1-2005 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม: 
     วิศวกรที่เก่ียวข้อง        วิทยากรด้านความปลอดภัยในการท างาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (จป.) 
  ผู้ควบคุมการใช้งานเครน-งานเครื่องกล         ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับเครน-งานเครื่องกล 

     ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส.,       ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป 

วันเสาร์ที่  21 มีนาคม พ.ศ.2563 

09:00 – 12:00 
 

o พ้ืนฐานของแรง,ความเค้น, ความเครียด ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ช่วยยก 
o มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้กับเครน 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 การออกแบบถาดส าหรับรองรับน้ าหนัก 
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วิทยากร: 
อาจารย์ ธราธิป อัมพะลพ 

 
 
 
 

o กรรมการผู้จดัการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล  
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
o วิทยากร หลักสูตรออกแบบปั่นจั่น รุ่นที่ 1 และ 2 
o อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจสิติกส์ คณะวศิกร

รมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting วสท. และ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้ว

และปั้นจั่นไทย 

 
 
 

   
***วิทยากรและก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า*** 

 

 
ภาพประกอบการบรรยายท่ีผ่านมา 

ภาพที ่1: 
(ภาพหลัก)  
ภาพที่ 2: 

 
ภาพที่ 3:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

ใบสมัครการอบรมเร่ือง 
เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสากล 

(Basic Design of Lifting Equipment) รุ่นท่ี 5 
วันเสาร์ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2563 

จัดโดย   สถาบันวิศวพฒัน ์ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) .......................................................................................................................................................   

เลขที่ ................. หมู่ที ่............................ อาคาร  ..............................................  ซอย   .......................................................  

ถนน .................................... ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต ..............................................................  

จังหวัด ......................................  รหัสไปรษณยี ์........................................ โทรศัพท์ ..............................................................  

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

ผู้ประสานงานโดย ..........................................................  โทรศัพท์   ....................................................................................  

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  ....................................................   ส านักงานใหญ่    สาขา ..................................................  
 

ขอส ำรองรำยชื่อเข้ำร่วมอบรมดังต่อไปนี้    (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ...........................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ...................................................  

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

 

อัตรำค่ำลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าอาหารกลางวนั, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 
 สมาชิก วสท. 2,500   บาท/ท่าน 

 ข้าราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 3,000 บาท/ท่าน 

 บุคคลทั่วไป  3,500 บาท/ท่าน 

****ฟรี 1 ปี  ส าหรับท่านทีช่ าระค่าลงทะเบยีนในอัตราบุคคลทั่วไป  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมคัรสมาชกิได้ที ่ www.eit.or.th และยืน่เอกสารในวนัอบรมเทา่นั้น*** 

 

กำรช ำระเงนิ 

เช็ค    สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ  เข้าบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ของ สมำคมวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสี่แยกศรีวรา เลขท่ี 140-2-30221-6  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขท่ี 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

กรณโีอนเงินเงินเข้าบัญชธีนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงนิ และท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ มาท่ี 0-2184-4662 

 
 

สนใจเข้ำรับกำรอบรมหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมตดิต่อ  คุณสพุรรณีย์  แสนภักด ี

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

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