
 
การอบรมเรอืง   

วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหมอ้นาํ   รุ่นที  17 
ระหว่างวนัที   – 14 กรกฎาคม   

ณ  หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 
จดัโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอนํา  หมอ้นํา และภาชนะรบัความดนั   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครืองกล  วสท. 
ร่วมกบั   สมาคมหมอ้นําและภาชนะรบัความดนัไทย 

 

 
หลักการและเหตุผล 

หมอน้ํา  (Boiler)   เปนเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม  และโรงพยาบาล  ฯลฯ  
เพ่ือเปนตนกําลังทางความรอนหรือเปนตนกําลังทางความดัน ซึ่งจัดไดวาเปนอุปกรณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดความ
เสียหายและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง    ท้ังตอสิ่งมีชีวิตและทรัพยสิน หรือแมกระทั่งสิ่งแวดลอม    

การตรวจทดสอบหมอน้ํา เปนหนาที่ของวิศวกรเครื่องกล ตามขอกําหนดของสภาวิศวกร หนวยงานรัฐ ทั้งกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ตางก็ออกกฎหมายสอดคลองกับขอกําหนดของสภาวิศวกร แต
หมอน้ําเปนเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ และมีอันตรายสูง ถาวิศวกรท่ีมีหนาที่ตรวจทดสอบไมศึกษารายละเอียด เทคนิค 
ประสบการณ และความชํานาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทั้งโครงสรางและอุปกรณตาง ๆ ก็จะทําใหมีความเสี่ยงตอ
วิศวกรเอง รวมไปถึงความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินของสถานประกอบการดวย 

ดังนั้น  หมอน้ํา จะใชงานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ข้ึนอยูกับการควบคุมหมอน้ําใหทํางานอยาง
คงที่สม่ําเสมอ  มีการตรวจสอบเปนระยะๆ ตามที่กําหนดไว คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอน้ําและภาชนะรับความดัน  
รวมกับสมาคมหมอน้ําและภาชนะรับความดันไทย  ตระหนักความสําคัญของความปลอดภัย  จึงไดกําหนดจัดอบรมนี้ขึ้น 

 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม  
1.ผูเขารับการอบรม  ควรมีความรูขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (วศ.บ.)  คุรุศาสตรอุตสาหกรรม (คอ.บ.)     

อุตสาหกรรมศาสตร  (อศ.บ.)  และวิทยาศาสตร (วท.บ)  หรือสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวของกับระบบไอน้ํา และผูสนใจทั่วไป 
2.ผูท่ีผานการอบรมจะเปนผูที่มีความรูทางดานการตรวจสอบหมอน้ําเพ่ิมข้ึน  สําหรับผูท่ีจะขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจทดสอบ

หมอน้ําที่ถูกตองจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
 

วัตถุประสงค  

 เพ่ือสรางพื้นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหมอน้ําตามหลักวิชาการ 

 เพ่ือสรางองคความรูใหวิศวกรรุนใหมหรือยังขาดประสบการณ ใหเขาใจหลักการและเทคนิคการตรวจหมอน้ํา 

 เพ่ือเสริมสรางประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหมอน้ํา 
 

     แจกฟรี  หนังสือคูมือแนวทางปฏิบตัิ     

         สําหรับการตรวจทดสอบหมอน้ํา 
       
 
 
   สอบผาน 36 หนวย 
   สอบไมผาน 27 หนวย 
    

    PDU 



 
กําหนดการ 

วันพฤหัสบดีท่ี  12 กรกฎาคม  2561 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. เทอรโมไดนามิคสของระบบการผลิตไอน้ํา 
  วิทยากรโดย    ผศ.ธวชัชัย   นาคพิพัฒน 
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.15 – 12.15 น. ความรูเกี่ยวกับหมอน้ําและอันตรายจากหมอน้ํา 
  วิทยากรโดย    ผศ.ธวชัชัย   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 
วันศุกรท่ี  13 กรกฎาคม  2561 
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 
วันเสารท่ี  14 กรกฎาคม  2561 
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 



 
-ใบสมัคร- 

 

หนวยงาน/บรษิัท   ............................................................................................................................................................................  

เลขที่ ...........................  อาคาร................................... หมู  ................................... ซอย ............................................................. 

ถนน.............................................................................ตําบล/แขวง.............................................................................................. 

อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................  รหัส................................................... 

โทรศัพท .......................................................................  โทรสาร ............................................................................................... 

ชื่อ-สกุล  ผูประสานงานโดย ........ ............................................................................................................................................... 

โทรศัพท ...................................................................  E-mail:  ................................................................................................... 

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี ..................................................  สํานักงานใหญ    สาขา .......................................................... 

ขอสํารองที่นั่งดังรายชื่อตอไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกลุ     1)  . ..................................................................................................... ................................................................. 

 2)   ....................................................................................................... ......... ......................................................... 

คาลงทะเบียน  (อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  คาอาหารวาง  อาหารกลางวัน  และ วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%) 

  สมาชิก วสท. /สมาคมหมอน้ําฯ     5,400 บาท/ทาน 
  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     6,000 บาท/ทาน 
  บุคคลทั่วไป       7,500 บาท/ทาน 

 

 ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้
   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงนิใหกับลูกคาเตม็จํานวน 
   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงนิแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี ้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คนืเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คนืเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวนัจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 
 

การชําระเงิน 

เช็ค      สั่งจายในนาม   สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   
  ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่  045-2-03026-1  
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ            เลขที่  147-4-32388-6 

(กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชําระเงินมาที่  โทรสาร 0-2184-4662) 
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที ่   คณุสุพรรณีย   แสนภักดี 
    โทร 0-2184-4600-9 ตอ 538  

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


