
การอบรมเรื่อง   การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน ้า  รุ่นที่ 3 
(Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) 

ระหว่างวันที่  17 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม อาคาร  วสท. 

จดัโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หมอ้น ้าและภาชนะรบัความดนั   
ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  วสท. 

 

หลกัการและเหตผุล 
 การกดักรอ่นเป็นการเสือ่มสภาพของโลหะอนัเป็นผลจากปฏกิริยิาไฟฟ้าเคมทีีเ่กดิขึน้ระหว่างโลหะและสิง่แวดลอ้ม 
ท าใหส้มบตัทิางกลของโลหะลดลง สง่ผลใหช้ิน้สว่นโลหะในเครือ่งจกัร อปุกรณ์ และโครงสรา้ง มอีายกุารใชง้านสัน้ลงกว่าที่
ควรจะเป็น และอาจท าใหม้คีวามเสยีหายเกดิขึน้ไดใ้นระหว่างการใชง้าน นอกจากนี้การกดักรอ่นยงัสง่ผลต่อความเสยีหายทาง
เศรษฐศาสตรใ์นหลายประเทศทัว่โลก จากการประมาณคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการจดัการเกีย่วกบัการกดักรอ่นของประเทศ
อตุสาหกรรมทัง้หมดพบว่าอยูท่ีป่ระมาณ 3-4% ของ GDP ซึง่คดิเป็นมลูคา่รวมประมาณ 1.8 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐั 
 ในปัจจุบนั หมอ้ไอน ้า (Boiler) เป็นอปุกรณ์หลกัทีส่ าคญัและมใีชก้นัมากในกระบวนการผลติของโรงงานอตุสาหกรรม 
การใชง้านหมอ้ไอน ้าจะเกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีร่นุแรง เนื่องจากสภาวะการใชง้านเกดิขึน้ทีอ่ณุหภมูสิงูและความดนัสงู 
ดว้ยเหตุนี้หมอ้ไอน ้าจงึมคีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิความเสยีหาย ความเสยีหายสว่นใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในหมอ้ไอน ้ามสีาเหตุหลกัมา
จากการกดักรอ่น ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้สง่ผลต่อคา่ใชจ้่ายในการบ ารงุรกัษาและการซ่อมแซมหมอ้ไอน ้า ดงันัน้ความรูค้วาม
เขา้ใจทีถ่กูตอ้งในเรือ่งการกดักรอ่นจงึเป็นสิง่ส าคญัมาก เพราะจะชว่ยป้องกนัและก าจดัปัญหาทีเ่กดิขึน้ในหมอ้ไอน ้าไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
 วสท. เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการกดักรอ่นทีเ่กดิขึน้ในหมอ้ไอน ้า จงึจดัหลกัสตูรนี้เพือ่ใหว้ศิวกร ผูอ้อกแบบ 
นกัวชิาการและผูส้นใจทัว่ไป ไดม้คีวามเขา้ใจในหลกัการและวธิกีารในเรือ่งการกดักรอ่นและการป้องกนัการกดักรอ่นในหมอ้
ไอน ้า เพือ่ใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งการกดักรอ่นและการป้องกนัการกดักรอ่นในหมอ้น ้าใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มการอบรม 
2. เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์และชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูเ้รือ่งการกดักรอ่น 
 และการป้องกนัการกดักรอ่นในหมอ้น ้าไปใชใ้นการท างานได้ 
3. เพือ่เผยแพรแ่ละถ่ายโอนองคค์วามรูจ้ากวทิยากรไปสูผู่เ้ขา้รว่มการอบรม 

 

วิทยากร  รองศาสตราจารย ์ดร.เสกศกัด์ิ  อสัวะวิสิทธ์ิชยั 

 วศบ. เครื่องกล จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 M.S. Manufacturing Engineering จาก The University of Southern California 
 Ph.D. Materials Design and Engineering จาก The University of Nottingham  

  ผลงานและประสบการณ์ 

 อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมโลหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 สามญัวศิวกร สาขาเครื่องกล 
 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
 ผลงานวชิาการและผลงานวจิยัไดร้บัการตพีมิพใ์นระดบัชาตแิละนานาชาต ิมากกว่า 70เรื่อง 
 ผูแ้ต่งหนงัสอื ‘การทดสอบแรงดงึ’  ‘ท าอย่างไรถงึจะเรยีนจบปรญิญาโทและเอก’  

 และ ‘การวเิคราะหค์วามเสยีหายทางโลหการ’ 
 ทีป่รกึษาบรษิทัเอกชนและหน่วยงานราชการ 



 

 ก ำหนดกำร  
 

วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.  ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ้าเป็นในเร่ืองการกัดกร่อนและหม้อน้้า 
    กลไกการกัดกร่อน  
    พ้ืนฐานทางปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและจลนศาสตร์ของการกัดกร่อน 
    หลักการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีต่าง ๆ 
    การตรวจสอบและการวิเคราะห์ปัญหาการกัดกร่อน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  หลักการท้างานของหม้อไอน้้า 
    ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกัดกร่อนในหม้อน้้า 
    ลักษณะของการกัดกร่อนชนิดต่าง ๆ ในหม้อน้้า 
 
วันอาทิตย์ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2563  
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.  การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้้า 
    การกัดกร่อนเน่ืองจากความร้อนสูงเกินไป 
    การกัดกร่อนเน่ืองจากการกัดเซาะ 
    การกัดกร่อนเน่ืองจากสภาพความเป็นกรด 
    การกัดกร่อนเน่ืองจากออกซิเจน 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.  การกัดกร่อนเน่ืองจากข้ีเถ้า 
    การกัดกร่อนเน่ืองจากการสูญเสียสภาพโลหะผสม 
    การแตกหักเน่ืองจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน 
    การแตกหักเน่ืองจากความล้าร่วมกับการกัดกร่อน 

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

 
ข้อปฏิบัติกรณีกำรยกเลิก อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ทั้งในและต่ำงประเทศ และได้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนก่อนล่วงหน้ำ ดังนี้ 

  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

PDU 18 หน่วย 

 



 

การอบรมเรื่อง การกดักร่อนและการป้องกนัการกดักรอ่นในหม้อน า้      รุ่นที ่3 
(Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) 
ระหว่างวันท่ี 17 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หม้อน ้าและภาชนะรับความดัน  วสท. 

 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่.......... หมูท่ี ่................ อาคาร  ........................  ซอย   ..........................  

ถนน ..................... ต้าบล/แขวง ........................ อ้าเภอ/เขต ..............................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

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

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

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษ ี ..............................   ส้านักงานใหญ ่   สาขา ........................  

ขอส้ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี  (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบียน 

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท.      4,300  บาท/ท่าน 
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    5,200  บาท/ท่าน 
 บุคคลท่ัวไป       6,000  บาท/ท่าน 

****ฟร ีสมาชิก วสท. 1 ป ี สา้หรับผู้เข้าร่วมอบรมทีช่า้ระคา่ลงทะเบยีนในอัตราบุคคลทัว่ไป  
ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ใบสมคัรสมาชิกไดท้ี่  www.eit.or.th และยื่นเอกสารในวันอบรมเท่านั้น*** 

การช้าระเงิน 
เชค็        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน  เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสี่แยกศรวีรา เลขที ่140-2-30221-6  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ ์  เลขที ่147-4-32388-6 
 ธนาคารกรงุไทย   สาขาจามจรุีสแควส ์ เลขที ่162-0-09914-4 

หมายเหตุ:   กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการช้าระเงิน พร้อมระบุช่ือผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จ 
ส่งมาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 หรือถ่ายรูปใบโอนแล้วส่ง Email มาที่ supannee@eit.or.th 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 538, FAX:(02)184-4662 

E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 
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