
 

 

การอบรมเรื่อง            รุน่ที่ 22 

วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน ้า 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า  หม้อน ้า และภาชนะรับความดัน   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 

ร่วมกับ   สมาคมหม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย 

 

 

 

 

 

 

แจกฟรี          หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติ 
                      ส้าหรับการตรวจทดสอบหม้อน ้า 

หลักการและเหตุผล  

หม้อน ้ำ (Boiler)เป็นเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตไอน ้าในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และโรงพยาบาล ฯลฯ  
เพ่ือเป็นต้นก้าลังทางความร้อนหรือเป็นต้นก้าลังทางความดัน ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดความ
เสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง    ทั งต่อส่ิงมีชีวิตและทรัพย์สิน หรือแม้กระท่ังส่ิงแวดล้อม    

การตรวจทดสอบหม้อน ้า เป็นหน้าท่ีของวิศวกรเคร่ืองกล ตามข้อก้าหนดของสภาวิศวกร หน่วยงานรัฐ ทั งกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต่างก็ออกกฎหมายสอดคล้องกับข้อก้าหนดของสภาวิศวกร แต่
หม้อน ้าเป็นเคร่ืองจักรท่ีมีลักษณะเฉพาะ และมีอันตรายสูง ถ้าวิศวกรท่ีมีหน้าท่ีตรวจทดสอบไม่ศึกษารายละเอียด เทคนิค 
ประสบการณ์ และความช้านาญเพียงพอ การตรวจทดสอบ ทั งโครงสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะท้าให้มีความเส่ียงต่อ
วิศวกรเอง รวมไปถึงความเส่ียงต่อชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการด้วย 

ดังนั น  หม้อน ้ำ จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ขึ นอยู่กับการควบคุมหม้อน ้าให้ท้างานอย่าง
คงท่ีสม้่าเสมอ  มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามท่ีก้าหนดไว้ คณะอนุกรรมการระบบไอน ้า หม้อน ้าและภาชนะรับความดัน  
ร่วมกับสมาคมหม้อน ้าและภาชนะรับความดันไทย  ตระหนักความส้าคัญของความปลอดภัย  จึงได้ก้าหนดจัดอบรมนี ขึ น 
วัตถุประสงค์  

 เพ่ือสร้างพื นฐานและบรรทัดฐานการตรวจทดสอบหม้อน ้าตามหลักวิชาการ 
 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้วิศวกรรุ่นใหม่หรือยังขาดประสบการณ์ ให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการตรวจหม้อน ้า 
 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน ้า 

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  

1. ผู้เข้ารับการอบรม ควรมีความรู้ขั นต้่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(คอ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตร์ (อศ.บ.) และวิทยาศาสตร์ (วท.บ)  หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับระบบไอน ้า 
และผู้สนใจท่ัวไป 

2. ผู้ท่ีผ่านการอบรมจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านการตรวจสอบหม้อน ้าเพ่ิมขึ น  ส้าหรับผู้ท่ีจะขึ นทะเบียนเป็นผู้ตรวจ
ทดสอบหม้อน ้าท่ีถูกต้องจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

 
 
 

PDU (หน่วยพัฒนาวิชาชีพ สภาวิศวกร) 
สอบผ่าน 36 หน่วย / สอบไม่ผ่าน 27 หน่วย 
 



 
 

ก้าหนดการ 

วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. เทอร์โมไดนำมิคส์ของระบบกำรผลิตไอน ้ำ 
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.15 น.  ควำมรู้เก่ียวกับหม้อน ้ำและอันตรำยจำกหม้อน ้ำ 
   วิทยากรโดย    ผศ.ธวัชชัย   นาคพิพัฒน์ 
12.15 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.15 น.  กำรเช่ือมส้ำหรับหม้อน ้ำและถังมีควำมดัน 
   วิทยากรโดย นายอรรถพร   ฆารสมบูรณ์ 
14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 16.30 น.  กำรตรวจสอบแบบไม่ท้ำลำย 
   วิทยากรโดย นายสุเมธ    เตชาชัยนิรันดร์ 
 

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 

 

09.00 – 10.30 น.  กำรถ่ำยเทควำมร้อน 
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.15 น.  ทฤษฎีกำรเผำไหม้    
   กำรใช้เชื อเพลิง และกำรควบคุมมลภำวะ 
   วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุรชัย   สนิทใจ 
12.15 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.15 น.  คุณสมบัติของน ้ำ กำรควบคุมน ้ำป้อนและน ้ำในหม้อน ้ำ และกำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ  

  ท่ีเกิดจำกสภำพน ้ำ 
   วิทยากรโดย    นายชัชวาล   บุญชู 
14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 16.30 น.  วัสดุศำสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบไอน ้ำ (โลหะและฉนวน) 
   วิทยากรโดย    นายกรณเสฏฐ์    ปิติอริยะนันท์ 
 

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563 

 

09.00 – 10.00 น. เตรียมหม้อน ้ำก่อนกำรตรวจทดสอบ 
10.00 – 10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.15 น.  ขั นตอนและวิธีกำรตรวจทดสอบหม้อน ้ำ 
   วิทยากรโดย  นายเทพรัตน์  เทพพิทักษ์ / คุณสายัณห์  ปานซัง 
12.15 – 13.15 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 1415 น.  กำรประหยัดพลังงำนหม้อน ้ำ กำรใช้ไอน ้ำ และน ้ำคอนเดนเสท 
14.15 – 14.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 16.30 น.  กำรประเมินผลกำรตรวจทดสอบและจัดท้ำรำยงำน  
   กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และจรรยำบรรณวิศวกร 
   วิทยากรโดย นายวิชัย   สถาปิตานนท์ 
16.30 – 17.30 น.  สอบประเมินผลกำรอบรม 



 
-ใบสมัคร- 

กำรอบรมเรื่อง วธิีกำรและเทคนคิกำรตรวจทดสอบหมอ้น ้ำ  รุ่นที ่22 
ระหว่ำงวันท่ี 12–14 มีนำคม พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย   คณะอนกุรรมการระบบไอน า้  หม้อน ้า และภาชนะรับความดนั  
 ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครื่องกล วสท. 
ร่วมกับ   สมาคมหมอ้น า้ และภาชนะรับความดันไทย 

 

หน่วยงาน/บริษทั   ............................................................................................................................................................................  

เลขที่ ...........................  อาคาร................................... หมู่  ................................... ซอย ............................................................. 

ถนน.............................................................................ต าบล/แขวง.............................................................................................. 

อ าเภอ/เขต......................................................จังหวัด.......................................................  รหัส................................................... 

โทรศัพท์ .......................................................................  โทรสาร ............................................................................................... 

ชื่อ-สกุล  ผู้ประสานงานโดย ........ ............................................................................................................................................... 

โทรศัพท์ ...................................................................  E-mail:  ................................................................................................... 

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา .......................................................... 

ขอส้ารองที่นั่งดังรายชื่อต่อไปนี      (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกลุ     1)  ......................................................................................................  เลขที่สมาชิก   

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

ค่าลงทะเบียน  (อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน  าฯ     5,400 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     6,000 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป       7,500 บาท/ท่าน 

 

 ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั งในและตา่งประเทศ และได้ช้าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี  
   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเตม็จ านวน 
   กรณีลูกค้าไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี  

 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 

 

การช้าระเงิน 

เช็ค      สั่งจ่ายในนาม   สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่  045-2-03026-1  
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์            เลขที่  147-4-32388-6 

(กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการช าระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2184-4662) 
 

ติดตอ่สอบถามรายละเอียดไดท้ี่  คุณสุพรรณยี์   แสนภักด ี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538 

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

mailto:supannee@eit.or.th
http://www.eit.or.th/

