
(ปรบัปรุงเนือหาหลกัสูตรใหม่) 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการเรอืง  การออกแบบระบบท่อไอนาํ  รุ่นที   
ระหว่างวนัที  – 19 สิงหาคม   

ณ หอ้งประชุม  อาคาร วสท.  และ มจธ. วิทยาเขตบางขนุเทียน 

จดัโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอนํา หมอ้นําและภาชนะรบัความดนั  ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครืองกล   

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (วสท.) 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ระบบท่อไอนาํ เป็นส่วนประกอบทีสาํคญัของระบบในการลาํเลียงไอนํา ทีความดนัใชง้านไมต่าํกวา่  psi ระหวา่งหมอ้นํา (Boilers) กบั

อุปกรณที์ตอ้งการไอนํา ทาํใหก้ารออกแบบระบบท่อจ่ายไอนําตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยั (Safety) และความมนัคงทางโครงสรา้ง (Structural integrity) 

เป็นหลกั ตามมาตรฐาน B31.1 ซึงครอบคลุม Boiler external piping (BEP) และ Non-boiler external piping (NBEP) ดว้ยขีดจาํกดัความเคน้วสัดุ เมอื

ระบบท่อรบัภาระแรงในรูปแบบต่างๆทงั Sustained load, Occasional loads, Thermal load โดยเฉพาะในกรณีหลงัที Flexibility analysis ไดมี้บทบาทใน

การออกแบบตวัจบัยึดท่อ การวางแนวทอ่ เพอืป้องกนัความเสียหายต่อระบบท่อจากความเคน้เกิน หรือต่ออุปกรณเ์ชือมตอ่ทีมีความสามารถในการ

รบัภาระแรงทีจาํกดัจากระบบท่อจ่ายไอนํา ตามมาตรฐานของแต่ละอุปกรณ์ 

นอกเหนือจากความปลอดภยัและความมนัคงทางโครงสรา้งทีเกยีวขอ้งอย่างใกลชิ้ดกบัความสามารถในการใชง้านไดอ้ย่างต่อเนืองของอุปกรณ ์

(Reliability) การออกแบบระบบการผลิตไอนําและการใชไ้อนําทีมีประสิทธิภาพก็มีความสาํคญัไมน้่อย ดว้ยวธีิการเลือกขนาดของท่อทีเหมาะสมกบัอตัรา

ความตอ้งการไอนํา รวมถึงอุปกรณป์ระกอบอืน ๆ ดว้ย เชน่ กบัดกัไอนํา (Steam trap) ทีตอ้งมีวิธีการเลือกขนาด การติดตงั และการบาํรุงรกัษาที

เหมาะสม สามารถเพมิคุณภาพไอนํา ทีมีการนําความรอ้นกลบัมาใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสินเปลืองพลงังานอนัเนืองมาจากการแผ่รงัสี 

หรือการสูญเสียไอนํา เป็นตน้ 

คณะอนุกรรมการระบบไอนํา  หมอ้นําและภาชนะรบัความดนั  ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครอืงกล วสท. เห็นความสาํคญัดงักล่าว                  

จึงกาํหนดจดัหลกัสูตรอบรมนีขึนเพอืให ้วิศวกรผูอ้อกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วศิวกรอาํนวยการติดตงัและใชง้าน ตลอดจนผูท้สีนใจ ไดมี้ความเขา้ใจการ

ออกแบบระบบท่อไอนําไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และสามารถจดัระบบท่อเพอืสง่ไอนํา และนําไอกลนัตวักลบัมาใชง้านใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กาํหนดการ  
   วันเสารที์ 18 สิงหาคม  2561  
    ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

    วนัอาทิตยท์ี 19  สิงหาคม  2561  
    ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  วิทยาเขตบางขุนเทียน 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. 

Introduction of layout and design of steam piping system Code, 

standard, and regulation Overview of pipe stress requirements 

Piping design load for sustained loads, occasional loads, and 

flexibility analysis 

 

08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 

09:00 – 12:00   

ระบบการส่งจ่ายไอนําและอุปกรณก์บัดกัไอนํา (คุณสมบติัไอนํา ตารางไอนํา) 
การออกแบบส่วนจ่ายไอนํา  

(ส่วนประกอบ ขนาดท่อจ่ายไอ ขนาด steam header การเดินท่อ การนํา

อากาศออก) 

12.00 – 13.00  น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.00 น.    

Piping support design and expansion loops design including 

calculation of Stresses & Anchor forces ใน Expansion loops, 

90o loop, Hook Z Shape, U shape with equal legs, U shape with 

unequal legs, U shape with no leg, U shape ชนิด  ระนาบ 

Load limits for attached equipment Introduction to computer 

application to design and analysis 

วิทยากรโดย 

ผศ.ดร.ปัญญา   ขนัธสุ์วรรณ   

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

13.00 – 16.00 น. 

หลกัการทาํงาน การเลือกขนาด และการติดตงักบัดกัไอนํา  

(steam trap) 

การบาํรุงรกัษา และการประเมินความสญูเสียทางความรอ้นของ 

 
 
 

วิทยากรโดย 
อาจารยป์รีชา อาการศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 



 

   ใบสมัคร-   การอบรมเร่ือง  การออกแบบระบบทอไอน้ํา  รุนที่ 15 
ระหวางวันท่ี 18 – 19 สิงหาคม  2561 

ณ หองประชุม  อาคาร วสท.  และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน 
 

หนวยงาน/บริษัท   .......................................................................................................................................................................................  

เลขท่ี ........................................  อาคาร.............................ซอย................................ถนน        

ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณยี     

โทรศัพท        โทรสาร         

ชื่อผูประสานงานโดย        โทรศัพท       

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ...........................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  ................................................................   

ขอสํารองที่น่ัง  ดังมีรายชื่อตอไปนี้    (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกุล    1)   ...............................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.      

 2)   ...............................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.   ......................................................   
 

 



หมายเหต ุ 1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%    อาหารวาง  อาหารกลางวนั  และเอกสารประกอบการบรรยาย 
  2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
   3. ทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.  
    ฟรี 1 ป  (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th )  พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น 
    

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชาํระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้ 
   กรณี วสท. เปนผูยกเลกิเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน 
   กรณลูีกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏบิัติดังตอไปนี้ 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 

การชําระเงิน 
เช็ค        สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย     เลขท่ี  045-2-03026-1  
  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ            เลขท่ี  147-4-32388-6 

กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชําระเงนิมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 ระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ 
 

ตดิต่อสอบถามและสมคัรไดท้ ี สพุรรณีย ์ แสนภกัดี 

โทร - - -  ต่อ   โทรสาร - -  

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


