
โครงการอบรมเรื่อง  “ทบทวนความรู้ ส าหรับผู้ควบคุมประจ าหม้อน  า” รุ่นที่ 1 
ในวันศุกร์ที่  6 กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน ้าหม้อน ้า   
 ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
ร่วมกับ  สมาคมหม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย 

 

หลักการและเหตผุล 
 หม้อน ้ำและกำรผลิตไอน ้ำเพื่อกำรใช้งำนในกำรผลิตและบริกำรต่ำง ๆ  ทั งในโรงงำนอุตสำหกรรมและในสถำนประกอบกำรภำคธุรกิจบริกำร 
เนื่องจำกกำรที่หม้อน ้ำท้ำงำนภำยใต้อุณหภูมิและควำมดันที่สูงมำก ประกอบกับกำรที่หม้อน ้ำ จะสำมำรถท้ำงำนได้นั นจ้ำเป็นต้องมีระบบและ
อุปกรณ์ประกอบอีกเป็นจ้ำนวนมำก เช่น อุปกรณ์ควำมปลอดภัย สัญญำณเตือนภัย ระบบปรับปรุงคุณภำพน ้ำป้อน ระบบเชื อเพลิงและกำรเผำไหม้ 
ระบบกำรจัดกำรพลังงำน ดังนั นควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของผู้ควบคุมประจ้ำหม้อน ้ำ กำรใช้ไอน ้ำและกำรผลิตไอน ้ำ ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย ดังนั นผู้ควบคุมประจ้ำหม้อน ้ำจึงควรศึกษำหำควำมรู้ ท้ำควำมเข้ำใจ และเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรใช้งำนและ
กำรควบคุมหม้อน ้ำและระบบไอน ้ำที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดควำมเสียหำยแก่ตัวหม้อน ้ำ และระบบท่ีเกี่ยวข้อง จึงจ้ำเป็นต้องมี
กำรทบทวนควำมรู้อย่ำงสม่้ำเสมอ  

ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบภำยในหม้อน ้ำทุกระยะเวลำเกินกว่ำ 1 ปี  
แต่ไมเ่กิน 5 ปี ต่อกำรตรวจสอบหนึ่งครั ง พ.ศ. 2559 

ข้อ 4 หม้อน ้ำท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมจะให้ควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบภำยในหม้อน ้ำทุกระยะเวลำเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี  
ต่อกำรตรวจสอบหนึ่งครั ง ได้แก่หม้อน ้ำดังต่อไปนี   

(1) หม้อน ้ำแบบท่อน ้ำท่ีมีอัตรำกำรผลติไอน ้ำตั งแต่ 20 ตันต่อช่ัวโมงขึ นไป 
(2) หม้อน ้ำท่ีใช้ควำมร้อนจำกกระบวนกำรผลิต ( Process Boiler หรอื Process Steam Generator ) ทุกอัตรำกำรผลิตไอน ้ำ โดยหำก

หม้อน ้ำดังกล่ำวหยุดกำรใช้งำนจะท้ำให้กระบวนกำรผลติไมส่ำมำรถท้ำงำนอย่ำงต่อเนื่องได้ 
ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนท่ีจะขอควำมเห็นชอบในกำรตรวจสอบภำยในหม้อน ้ำทุกระยะเวลำเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อกำรตรวจสอบ

หนึ่งครั ง ต้องมีแผนกำรฝึกอบรมทบทวนหรือกำรพัฒนำควำมรูผู้้ควบคุมหม้อน ้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน ้ำ ได้แก่ กฎหมำย มำตรฐำน เทคโนโลยี 
ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงำน ไม่น้อยกว่ำ 6 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้กำรฝึกอบรมต้องมีคณุวุฒิระดับปรญิญำตรีขึ นไปและมี
ประสบกำรณ์ในเรื่องที่ให้กำรฝึกอบรมอย่ำงน้อย 7 ปี หรือไดร้ับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมเห็นชอบ 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อฝึกอบรมทบทวนหรือกำรพัฒนำควำมรูผู้้ควบคุมประจ้ำหม้อน ้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน ้ำดังตอ่ไปนี  
1. กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับหม้อน ้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำควำมร้อน  
2. มำตรฐำนหม้อน ้ำของไทย มำตรฐำนหม้อน ้ำสำกล มำตรฐำนกำรตรวจหม้อน ้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube) 
3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ,สมำร์ทบอยเล่อร์    
4. ควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน ้ำ กำรบ้ำรุงรักษำหม้อน ้ำและอุปกรณ ์กรณีศึกษำอุบัตเิหตุ 
5. เชื อเพลิง อุปกรณ์กำรเผำไหม้ มลพิษ ของเสีย และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้หม้อน ้ำ 
6. ประสิทธิภำพหม้อน ้ำและกำรประหยัดพลังงำน 

 

ก าหนดการ และเนื อหาการอบรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00  น. Part I กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับหม้อน ้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้ำควำมร้อน  

 Part II มำตรฐำนหม้อน ้ำของไทย มำตรฐำนหม้อน ้ำสำกล มำตรฐำนกำรตรวจหม้อน ้ำแบบท่อไฟ(Fire Tube) 
 Part III เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ,สมำร์ทบอยเล่อร์  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.30 น. Part IV ควำมปลอดภัยในกำรใช้หม้อน ้ำ กำรบ้ำรุงรักษำหม้อน ้ำและอุปกรณ์  

Part V เชื อเพลิง อุปกรณ์กำรเผำไหม้ มลพิษ ของเสีย และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้หม้อน ้ำ 
Part VI ประสิทธิภำพหม้อน ้ำและกำรประหยัดพลังงำน 

 
   วิทยากรโดย ดร.ไชยรัช  เมฆแก้ว 

     หัวหน้าศูนย์บริการวิศวกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

     กรรมการ สมาคมหม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย    



 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จะต้องเข้ำฝึกอบรมทั งภำคทฤษฎี รวมระยะเวลำ 6 ชั่วโมง โดยผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
จะต้องมีเวลำฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จึงจะมสีิทธิ์สอบวดัผล 
 

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. ผู้ปฏิบัตงิำนในหน้ำที่ผู้ควบคุมประจ้ำหม้อน ้ำ  
2. ผู้ที่จบกำรศึกษำระดับประกำศประกำศนียบัตรวิชำชีพชั นสูงทีก่ฎหมำยก้ำหนดให้ขึ นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำ้หม้อน ้ำได้ 
3. ฝ่ำยซ่อมบำ้รุงหม้อน ้ำ,ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน, ผู้ให้บริกำรด้ำนหม้อน ้ำ 
4. เจ้ำของกิจกำร,  ผู้สนใจทั่วไป 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-ใบสมัคร-       โครงการอบรมเร่ือง  “ทบทวนความรู้ ส าหรับผู้ควบคุมประจ าหม้อน  า”  รุน่ที่ 1 
   ในวนัศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. 
   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน ้าหม้อน ้า  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 
ร่วมกับ  สมาคมหม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท).......................................................................................................................................................................................................................   

เลขที ่.............................. หมู่ที ่......................................... อาคาร  ...................................................................  ซอย   ........................................................................  

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

จังหวัด ...........................................................  รหัสไปรษณีย์........................................................... โทรศัพท์ ...................................................................................  

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

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

เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี  ..................................................................................   ส้านักงานใหญ่    สาขา ..................................................................  

ขอส ารองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี     (กรุณาเขียนชือ่-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1. ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  .......................................  

 โทรศัพท์ ......................................................................................... E-Mail  ..........................................................................................................................  

2. ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  .......................................  

 โทรศัพท์ ......................................................................................... E-Mail  ..........................................................................................................................  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง, เอกสารบรรยาย  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% ) 

  สมาชิก วสท.       2,500 บาท/ท่าน 
  พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ      3,000 บาท/ท่าน  
  บุคคลทั่วไป      3,500 บาท/ท่าน 

****ฟรี  สมาชิก วสท. 1 ปี  ส้าหรับท่านที่ช้าระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th และยืน่เอกสารในวันอบรมเท่านั น*** 

การช าระคา่ลงทะเบียน 
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 

 
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 

mailto:supannee@eit.or.th

