
การอบรมและสอบเรือ่ง  

ระบบทอ่ในโรงงานอตุสาหกรรม (Industrial piping system)  รุน่ที่ 22 

ระหว่างวนัที่  8-9 กุมภาพนัธ ์2563  ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

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

 

สอบผ่าน PDU = 24 หน่วย สอบไม่ผ่าน PDU = 18 หน่วย 

 

หลกัการและเหตผุล 

 ความเขา้ใจในเร่ืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเร่ืองส าคญัมาก เน่ืองจากระบบท่อเป็นเสน้ทางในการล าเลียง

ขนส่งของไหลและส่ิงต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบไดก้บัเสน้เลือดในรา่งกายของมนุษย ์ ถา้การ

ออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงการบ ารุงรกัษาระบบท่อท่ีไม่ไดม้าตรฐานและไม่

สม า่เสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ท าใหสู้ญเสียค่าใชจ้า่ยมากขึ้ น และอาจเป็นสาเหตุ

เบ้ืองตน้ของความเสียหายรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้ นตามมา 

 โดยทัว่ไป ระบบท่อท่ีใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบพ้ืนฐานอยู ่ 3 ส่วน ไดแ้ก่ เสน้ท่อท่ี

เป็นตวักลางในการขนถ่ายของไหลและส่ิงต่างๆ วาลว์ท่ีใชค้วบคุมการท างานของของไหลใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ และป๊ัมหรือ

คอมเพรสเซอรท่ี์ใชข้บัของไหลใหเ้คล่ือนท่ีไปตามเสน้ท่อ ดงัน้ันจึงมีความจ าเป็นส าหรบัผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งกบัระบบท่อ

อุตสาหกรรมท่ีจะตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบส าคญัต่างๆ ของระบบท่อเหล่าน้ี เพราะจะท าใหก้ารออกแบบ การประกอบ การใชง้าน 

และการบ ารุงรกัษาระบบท่อเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ้า่ย 

 วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจดัหลกัสูตรน้ีเพ่ือให้

วศิวกร ผูอ้อกแบบ นักวชิาการและผูส้นใจทัว่ไป ไดมี้ความเขา้ใจในหลกัการและวธีิการในเร่ืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

เพ่ือใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค ์  

1. เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มการอบรม 

2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูเ้ร่ืองระบบท่อไปใชใ้นการออกแบบค านวณระบบท่อใน

โรงงานอุตสาหกรรมได ้

3. เพ่ือเผยแพร่และถ่ายโอนองคค์วามรูจ้ากวทิยากรไปสู่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

 

วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย ์ ดร.เสกศกัด์ิ    อสัวะวิสิทธ์ิชยั 

  อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมโลหการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  สามญัวศิวกร สาขาเครื่องกล 

  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 

  ผูแ้ต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดงึ’  ‘ท าอยา่งไรถงึจะเรยีนจบปรญิญาโทและเอก’ และ ‘การวเิคราะห์

ความเสียหายทางโลหะการ’ 

      



 

ก าหนดการ 

 วนัเสารท์ี่ 8 กุมภาพนัธ ์2563 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น.  ความรูพ้ื้นฐานและการค านวณเก่ียวกบัระบบท่อ 

      แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบท่อ    

ความหนืดของของไหล 

      การสูญเสียความดนัในระบบท่อ    

กลศาสตรข์องไหล 

      พฤติกรรมของระบบท่อ 

     การออกแบบและวางระบบท่อ 

      วสัดุท่อและการเลือกใชง้าน    

การวางผงัระบบท่อ 

      การวางแนวท่อ      

รางรบัท่อและส่วนหนุนรบัท่อ 

      การประกอบท่อ 

 

วนัอาทิตยท์ี่ 9 กุมภาพนัธ ์2563 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 16.00 น.  ความรูพ้ื้นฐานเก่ียวกบัวาลว์และปัม๊ 

      หนา้ท่ีของวาลว์ 

      ส่วนประกอบของวาลว์ 

      ลกัษณะและการใชง้านของวาลว์ประเภทต่างๆ 

      ลกัษณะและการใชง้านของป๊ัมประเภทต่างๆ 

     การตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบท่อ 

      การตรวจสอบวาลว์ 

      การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ 

      การตรวจสอบการรัว่ไหล 

      การบ ารุงรกัษาระบบท่อ  

16.30 น.    ทดสอบการอบรม 

 



ใบสมคัร  การอบรมและทดสอบเร่ือง 

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม  (Industrial piping system) รุน่ท่ี  22 

ระหว่างวนัท่ี  8-9 กุมภาพนัธ ์2563  ณ  หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 

 

ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ..................................................................................................................................  

เลขท่ี .................... หมูท่ี่ ........................... อาคาร  .............................................  ซอย   ....................................  

ถนน ....................................... ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต .........................................  

จงัหวดั ........................................  รหสัไปรษณีย ์...................................... โทรศพัท ์...........................................  

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

ผูป้ระสานงานโดย ...........................................................  โทรศพัท ์  ................................................................  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ......................................................    ส านักงานใหญ่    สาขา  ..........................  

ขอส ารองรายช่ือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปน้ี    (กรณุาเขยีนช่ือ-นามสกุลตวับรรจง เพ่ือความถกูตอ้งของวฒิุบตัร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ..........................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ..............................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ..........................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ..............................  

อตัราค่าลงทะเบียน         (อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,   อาหารวา่ง  อาหารกลางวนั  และเอกสารประกอบการบรรยาย   

                                 และวสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท.       4,800  บาท/ท่าน 

  ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ   5,700  บาท/ท่าน 

  บุคคลทัว่ไป      6,500  บาท/ท่าน 

สิทธิพิเศษส าหรบัผูเ้ขา้ร่วม  ช าระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว่ไป  สามารถใชสิ้ทธ์ิสมคัรสมาชิก วสท.  

 ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิกไดท่ี้  www.eit.or.th )  พรอ้มยื่นในวนัอบรมเท่าน้ัน 

ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และไดช้  าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงัน้ี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจ านวน 

   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจ านวนของคา่ลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของคา่ลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้50% ของคา่ลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไมคื่นค่าลงทะเบียน 

การช าระเงิน 

เช็ค        สัง่จา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

โอนเงิน      เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี 045-2-03026-1  

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์           เลขท่ี 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐานการช าระเงิน และท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ มาท่ี 0-2184-4662 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่   คณุแสงดาว  การะภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 523, FAX:(02)184-4662 

E-mail:sangdaw.eit@gmail.com 

http://www.eit.or.th/

