
การอบรมและสอบเร่ือง  

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่ 24 

ระหว่างวันท่ี  20-21 กุมภาพนัธ ์2564  ณ  หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
********************************************************************************************************************************************************************************** 

 

สอบผ่าน PDU = 24 หน่วย สอบไม่ผ่าน PDU = 18 หน่วย 
 

หลกัการและเหตุผล 

 ความเขา้ใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสาํคญัมาก เน่ืองจากระบบท่อเป็นเสน้ทางในการลําเลียง

ขนสง่ของไหลและสิ่งต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรยีบไดก้บัเสน้เลือดในร่างกายของมนุษย ์ ถา้การ

ออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสทิธภิาพ ซึง่รวมไปถึงการบาํรงุรกัษาระบบท่อที่ไม่ไดม้าตรฐานและไม่

สมํา่เสมอ ก็อาจสง่ผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทําใหสู้ญเสยีค่าใชจ่้ายมากขึ้ น และอาจเป็นสาเหตุ

เบ้ืองตน้ของความเสยีหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้ นตามมา 

 โดยทัว่ไป ระบบท่อที่ใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบพื้ นฐานอยู่ 3 ส่วน ไดแ้ก่ เสน้ท่อที่

เป็นตัวกลางในการขนถ่ายของไหลและสิง่ต่างๆ วาล์วที่ใชค้วบคุมการทํางานของของไหลใหเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการ และป๊ัมหรือ

คอมเพรสเซอรท์ี่ใชข้บัของไหลใหเ้คลื่อนที่ไปตามเสน้ท่อ ดังน้ันจึงมีความจาํเป็นสาํหรบัผูท้ี่ทํางานเกีย่วขอ้งกบัระบบทอ่

อุตสาหกรรมที่จะตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบสาํคญัต่างๆ ของระบบท่อเหล่าน้ี เพราะจะทําใหก้ารออกแบบ การประกอบ การใชง้าน 

และการบาํรงุรกัษาระบบท่อเป็นไปอย่างถกูตอ้ง ปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ่้าย 

 วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ เลง็เห็นถึงความสาํคญัของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจดัหลักสูตรน้ีเพือ่ให ้

วิศวกร ผูอ้อกแบบ นักวิชาการและผูส้นใจทัว่ไป ไดมี้ความเขา้ใจในหลักการและวิธีการในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อใหส้ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสทิธภิาพ 
 

วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูเ้รือ่งระบบท่อไปใชใ้นการออกแบบคาํนวณระบบทอ่ใน

โรงงานอุตสาหกรรมได ้

3. เพื่อเผยแพรแ่ละถ่ายโอนองคค์วามรูจ้ากวิทยากรไปสู่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

 

วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย ์ ดร.เสกศกัดิ์    อสัวะวิสิทธ์ิชัย 

  อาจารยป์ระจาํภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  สามญัวิศวกร สาขาเครื่องกล 

  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพลังงาน กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน 

  ผูแ้ต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’  ‘ทาํอยา่งไรถงึจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’ และ ‘การวเิคราะห์

ความเสียหายทางโลหะการ’ 

      



 

กาํหนดการ 

 วันเสารท่ี์ 20 กุมภาพนัธ ์2564 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น.  ความรูพ้ื้นฐานและการคาํนวณเก่ียวกับระบบท่อ 

      แนวคิดเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัระบบท่อ    

ความหนืดของของไหล 

      การสูญเสยีความดันในระบบท่อ    

กลศาสตรข์องไหล 

      พฤติกรรมของระบบท่อ 

     การออกแบบและวางระบบท่อ 

      วสัดุท่อและการเลือกใชง้าน    

การวางผังระบบท่อ 

      การวางแนวท่อ      

รางรบัท่อและส่วนหนุนรบัท่อ 

      การประกอบทอ่ 

 

วันอาทิตยท่ี์ 21 กุมภาพนัธ ์2564 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 16.00 น.  ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับวาลว์และปัม๊ 

      หน้าท่ีของวาลว์ 

      ส่วนประกอบของวาลว์ 

      ลกัษณะและการใชง้านของวาลว์ประเภทต่างๆ 

      ลกัษณะและการใชง้านของป๊ัมประเภทต่างๆ 

     การตรวจสอบและบาํรุงรกัษาระบบท่อ 

      การตรวจสอบวาลว์ 

      การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ 

      การตรวจสอบการรัว่ไหล 

      การบาํรุงรกัษาระบบท่อ  

16.30 น.    ทดสอบการอบรม 

 



ใบสมคัร  การอบรมและทดสอบเรื่อง 

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม  (Industrial piping system) รุน่ท่ี  24 

ระหว่างวนัท่ี  20-21 กุมภาพนัธ ์2564  ณ  หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 
 

ท่ีอยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) .............................................................................................................................  

เลขท่ี ....................หมู่ท่ี .......................... อาคาร  ............................................  ซอย   ...................................  

ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ........................................  

จงัหวดั ......................................  รหสัไปรษณีย ์..................................... โทรศพัท์ .........................................  

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

ผูป้ระสานงานโดย .........................................................  โทรศพัท์   .............................................................  

เลขประจาํตัวผูเ้สียภาษี  ...................................................    สาํนักงานใหญ่    สาขา  .........................  

ขอสาํรองรายช่ือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปน้ี    (กรุณาเขียนชื่ อ-นามสกุลตวับรรจง เพ่ือความถูกตอ้งของวฒุิบัตร) 

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

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

อตัราคา่ลงทะเบียน         (อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%,   อาหารว่าง  อาหารกลางวนั  และเอกสารประกอบการบรรยาย   

                                 และวสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท.       4,800  บาท/ท่าน 

  ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ   5,700  บาท/ท่าน 

  บุคคลทัว่ไป      6,500  บาท/ท่าน 
สิทธิพิเศษสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วม  ชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว่ไป  สามารถใชส้ทิธิ์สมคัรสมาชิก วสท.  

 ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกไดท้ี่  www.eit.or.th )  พรอ้มย่ืนในวนัอบรมเท่าน้ัน 

ขอ้ปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงัน้ี 

   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 

   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถ้ือปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวันจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวันจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวันจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวันจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงนิ 

เช็ค        สัง่จ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

โอนเงิน      เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  

ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสรุวงศ์            เลขที่ 147-4-32388-6 
กรณีโอนเงินเงินเขา้บัญชีธนาคาร  กรุณาส่งหลักฐานการชาํระเงิน และที่อยู่ในการออกใบเสร็จ มาที่ 0-2184-4662 

 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ   คุณแสงดาว  การะภักดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 

E-mail:sangdaw.eit@gmail.com 

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

	เลขที่ หมู่ที่ อาคาร   ซอย
	ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
	จังหวัด  รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

