
การอบรมและสอบเรือง  
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุน่ที  
ระหว่างวนัที   – 10 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.   ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 
จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเครืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

********************************************************************************************************************************************************************************** 

 

สอบผ่าน PDU = 24 หน่วย สอบไม่ผ่าน PDU =  หน่วย 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ความเขา้ใจในเรืองระบบทอ่ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรืองสาํคญัมาก เนืองจากระบบท่อเป็นเสน้ทางในการลาํเลียง
ขนส่งของไหลและสงิต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบไดก้บัเสน้เลือดในร่างกายของมนุษย ์ ถา้การ
ออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไมม่ีประสิทธิภาพ ซึงรวมไปถึงการบาํรุงรกัษาระบบท่อทีไมไ่ดม้าตรฐานและไม่
สมาํเสมอ กอ็าจสง่ผลกระทบตอ่ระบบตา่งๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทาํใหสู้ญเสียค่าใชจ้า่ยมากขึน และอาจเป็นสาเหตุ
เบืองตน้ของความเสียหายรุนแรงทีอาจเกิดขนึตามมา 
 โดยทวัไป ระบบท่อทีใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบพืนฐานอยู ่ 3 ส่วน ไดแ้ก ่ เสน้ท่อที
เป็นตวักลางในการขนถ่ายของไหลและสิงตา่งๆ วาลว์ทีใชค้วบคุมการทาํงานของของไหลใหเ้ป็นไปตามทีตอ้งการ และปัมหรือ
คอมเพรสเซอรที์ใชข้บัของไหลใหเ้คลือนทีไปตามเสน้ท่อ ดงันันจึงมีความจาํเป็นสาํหรบัผูที้ทาํงานเกยีวขอ้งกบัระบบท่อ
อุตสาหกรรมทีจะตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบสาํคญัต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี เพราะจะทาํใหก้ารออกแบบ การประกอบ การใชง้าน 
และการบาํรุงรกัษาระบบท่อเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั และประหยดัคา่ใชจ้า่ย 
 วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ เล็งเห็นถึงความสาํคญัของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจดัหลักสูตรนีเพือให้
วศิวกร ผูอ้อกแบบ นักวิชาการและผูส้นใจทวัไป ไดม้คีวามเขา้ใจในหลกัการและวิธีการในเรืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
เพือใหส้ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค ์  
1. เพือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมใหแ้กผู่เ้ขา้ร่วมการอบรม 
2. เพือแลกเปลียนประสบการณ์และช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูเ้รืองระบบท่อไปใชใ้นการออกแบบคาํนวณระบบท่อใน

โรงงานอุตสาหกรรมได ้
3. เพือเผยแพร่และถ่ายโอนองคค์วามรูจ้ากวิทยากรไปสูผู่เ้ขา้ร่วมการอบรม 

 

วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย ์ ดร.เสกศกัด ิ   อสัวะวิสิทธิชยั 
  อาจารยป์ระจาํภาควชิาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
  สามญัวิศวกร สาขาเครืองกล 
  ผูเ้ชียวชาญดา้นพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
  ผูแ้ต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดงึ’  ‘ทาํอยา่งไรถงึจะเรยีนจบปริญญาโทและเอก’ และ ‘การวเิคราะห์

ความเสียหายทางโลหะการ’ 
      



 

กาํหนดการ 
 วนัเสารท์ ี  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.   

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.  ความรูพื้นฐานและการคาํนวณเกยีวกบัระบบท่อ 
      แนวคิดเบืองตน้เกยีวกบัระบบท่อ    

ความหนืดของของไหล 
      การสูญเสียความดนัในระบบท่อ    

กลศาสตรข์องไหล 
      พฤติกรรมของระบบทอ่ 
     การออกแบบและวางระบบท่อ 
      วสัดุท่อและการเลือกใชง้าน    

การวางผงัระบบท่อ 
      การวางแนวท่อ      

รางรบัท่อและส่วนหนุนรบัท่อ 
      การประกอบท่อ 
 
วนัอาทติยท์ ี  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.  ความรูพื้นฐานเกียวกบัวาลว์และปัม 
      หน้าทีของวาลว์ 
      ส่วนประกอบของวาลว์ 
      ลักษณะและการใชง้านของวาลว์ประเภทต่างๆ 
      ลกัษณะและการใชง้านของปัมประเภทต่างๆ 
     การตรวจสอบและบาํรุงรกัษาระบบทอ่ 
      การตรวจสอบวาล์ว 
      การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ 
      การตรวจสอบการรวัไหล 
      การบาํรุงรกัษาระบบท่อ  

16.30 น.    ทดสอบการอบรม 
 



ใบสมคัร  การอบรมและทดสอบเรือง 
ระบบท่อในโรงงานอตุสาหกรรม  (Industrial piping system) รุน่ที   

ระหว่างวันที  9 – 10 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.   ณ  หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 
จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครอืงกล  วสท. 

 

ทีอยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ..................................................................................................................................  
เลขที .................... หมู่ที ........................... อาคาร  .............................................  ซอย   ....................................  
ถนน ....................................... ตาํบล/แขวง .......................................... อาํเภอ/เขต .........................................  
จงัหวดั ........................................  รหสัไปรษณีย ์...................................... โทรศัพท์ ...........................................  
โทรสาร .............................................................................. E-mail : .................................................................  
ผูป้ระสานงานโดย ...........................................................  โทรศพัท์   ................................................................  
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  ......................................................    สาํนักงานใหญ่    สาขา  ..........................  
ขอสาํรองรายชือเขา้รว่มอบรมดงัต่อไปนี    (กรณุาเขยีนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพือความถกูตอ้งของวฒิุบตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ..........................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  ..............................  

)  ชือ – นามสกุล   ..........................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  ..............................  

อตัราค่าลงทะเบยีน         (อตัรานีรวมภาษีมูลค่าเพิม 7%,   อาหารว่าง  อาหารกลางวนั  และเอกสารประกอบการบรรยาย   
                                 และวสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย %) 

  สมาชิก วสท.       4,800  บาท/ท่าน 
  ขา้ราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   5,700  บาท/ท่าน 
  บุคคลทวัไป      6,500  บาท/ท่าน 

สิทธิพิเศษสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วม  ชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทวัไป  สามารถใชสิ้ทธิสมคัรสมาชิก วสท.  
 ฟรี  ปี  (ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิกไดที้  www.eit.or.th )  พรอ้มยืนในวนัอบรมเท่านัน 

ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทงัในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 
   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของคา่ลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของคา่ลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน 
เช็ค        สงัจา่ยสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน      เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที 045-2-03026-1  
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์           เลขที - - -6 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงิน และทีอยูใ่นการออกใบเสร็จ มาที - -4662 
 

 


