หลักการและเหตุผล
หมอน้ำ (Boiler) เปนเครื่องจักรที่ใชในการผลิตไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล
ฯลฯ เพือ่ เปนตนกำลังทางความรอนหรือเปนตนกำลังทางความดัน ซึง่ จัดไดวา เปนอุปกรณทม่ี คี วามเสีย่ งตอการ
เกิดความเสียหายและอาจกอใหเกิดอุบตั เิ หตุรา ยแรง ทัง้ ตอสิง่ มีชวี ติ และทรัพยสนิ หรือแมกระทัง่ สิง่ แวดลอม
การตรวจทดสอบหมอน้ำ เปนหนาทีข่ องวิศวกรเครือ่ งกล ตามขอกำหนดของสภาวิศวกร หนวยงานรัฐ ทัง้ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ตางก็ออกกฎหมายสอดคลองกับขอกำหนดของสภาวิศวกร
แตหมอน้ำเปนเครือ่ งจักรทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ และมีอนั ตรายสูง ถาวิศวกรทีม่ หี นาทีต่ รวจทดสอบไมศกึ ษารายละเอียด
เทคนิค ประสบการณ และความชำนาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทัง้ โครงสรางและอุปกรณตา ง ๆ ก็จะทำให
มีความเสี่ยงตอวิศวกรเอง รวมไปถึงความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินของสถานประกอบการดวย
ดังนัน้ หมอน้ำ จะใชงานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ขึน้ อยูก บั การควบคุมหมอน้ำใหทำงาน
อยางคงที่สม่ำเสมอ มีการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามที่กำหนดไว คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หมอน้ำและ
ภาชนะรับความดัน รวมกับสมาคมหมอน้ำและภาชนะรับความดันไทย ตระหนักความสำคัญของความ
ปลอดภัยจึงไดกำหนดจัดอบรมนี้ขึ้น

โครงการอบรม

วิธี การและเทคนิค
การตรวจทดสอบหม้ อรุน้นทีำ่ 15

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
1. ผูเ ขารับการอบรม ควรมีความรูข น้ั ต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.) คุรศุ าสตรอตุ สาหกรรม
(คอ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตร (อศ.บ.) และวิทยาศาสตร (วท.บ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับระบบ
ไอน้ำ และผูสนใจทั่วไป
2. ผูที่ผานการอบรมจะเปนผูที่มีความรูทางดานการตรวจสอบหมอน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับผูที่จะขึ้นทะเบียนเปน
ผูตรวจทดสอบหมอน้ำที่ถูกตองจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
วัตถุประสงค
• เพื่อสรางพื้นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหมอน้ำตามหลักวิชาการ
• เพือ่ สรางองคความรูใ หวศิ วกรรุน ใหมหรือยังขาดประสบการณ ใหเขาใจหลักการและเทคนิคการตรวจหมอน้ำ
• เพื่อเสริมสรางประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหมอน้ำ

ระหวางวันที่

พฤศจิ ก ายน 2560

จัดโดย

2-4

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หมอน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
รวมกับ สมาคมหมอน้ำและภาชนะรับความดันไทย

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหมอน้ำ รุนที่ 15
ระหวางวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 2559 ณ หองประชุม อาคาร วสท.
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. เทอรโมไดนามิคสของระบบการผลิตไอน้ำ
วิทยากรโดย ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.15 น. ความรูเกี่ยวกับหมอน้ำและอันตรายจากหมอน้ำ
วิทยากรโดย ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. การเชื่อมสำหรับหมอน้ำและถังมีความดัน
วิทยากรโดย นายอรรถพร ฆารสมบูรณ
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30 – 16.30 น. การตรวจสอบแบบไมทำลาย
วิทยากรโดย นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร
วันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.30 น. การถายเทความรอน
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.15 น. ทฤษฎีการเผาไหม
การใชเชื้อเพลิง และการควบคุมมลภาวะ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. คุณสมบัติของน้ำ การควบคุมน้ำปอนและน้ำในหมอน้ำ และการวิเคราะหปญหาตาง ๆ
ที่เกิดจากสภาพน้ำ
วิทยากรโดย นายชัชวาล บุญชู
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30 – 16.30 น. วัสดุศาสตรที่เกี่ยวของกับระบบไอน้ำ (โลหะและฉนวน)
วิทยากรโดย นายกรณเสฏฐ ปติอริยะนันท

วันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น. เตรียมหมอน้ำกอนการตรวจทดสอบ
วิทยากรโดย นายเทพรัตน เทพพิทักษ / คุณสายัณห ปานซัง
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.15 น. ขั้นตอนและวิธีการตรวจทดสอบหมอน้ำ
วิทยากรโดย นายเทพรัตน เทพพิทักษ / คุณสายัณห ปานซัง
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น. การประหยัดพลังงานหมอน้ำ การใชไอน้ำ และน้ำคอนเดนเสท
วิทยากรโดย นายจรัล จิรวิบูลย
14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
14.30 – 16.30 น. การประเมินผลการตรวจทดสอบและจัดทำรายงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ และจรรยาบรรณวิศวกร
วิทยากรโดย นายวิชัย สถาปตานนท
16.30 – 17.00 น. สอบประเมินผลการอบรม
ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียน
กอนลวงหนา ดังนี้
กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน
คืนเงินใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน
คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน
คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน
หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
โทร 0-2319-2410-3, 0-2184-4600-9 ตอ 538 หรือ www.eit.or.th

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หมอน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. รวมกับ สมาคมหมอน้ำ และภาชนะรับความดันไทย
หนวยงาน/บริษัท .......................................................................................................................................................................................
เลขที่ ........................... อาคาร........................................................ หมู ................................... ซอย .................................................
ถนน ..................................................................................... ตำบล/แขวง ................................................................................................
อำเภอ/เขต.............................................................................จังหวัด............................................... รหัส ................................................
โทรศัพท ................................................................................โทรสาร ........................................................................................................
ชื่อ-สกุล ผูประสานงานโดย ...................................................................................................................................................................
โทรศัพท ................................................................................ E-mail: ...................................................................................................
เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี ..........................................

สำนักงานใหญ

สาขา .............................................................

ขอสำรองที่นั่งดังรายชื่อตอไปนี้ (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)
ชื่อ-นามสกุล

1) ..........................................................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................................

คาลงทะเบียน
สมาชิก วสท. /สมาคมหมอน้ำฯ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บุคคลทั่วไป

5,400
6,000
7,500

บาท/ทานv
บาท/ทาน
บาท/ทาน

หมายเหตุ
1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% / 2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป
(ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่ www.eit.or.th ) พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น
4. ผูที่ผานการอบรม/สัมมนา จะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง (CPD) ของสภาวิศวกร
กรณีสอบผานประเมินผล 60% ได CPD 36 หนวย กรณีสอบไมผานประเมินผล ได CPD 18 หนวย

การชำระเงินโดย
เงินสด
เช็ค
โอนเงิน

ณ อาคาร วสท.
สั่งจายในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
• ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
หมายเหตุ : กรณีโอนเงิน กรุณา fax หลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร 0-2319-2710-11, 0-2184-4597-8

