
การอบรมและสอบเร่ือง  

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่ 24 

ระหว่างวันท่ี  22-23 พฤษภาคม 2564  จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

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

สอบผ่าน PDU = 12 หน่วย สอบไม่ผ่าน PDU = 9 หน่วย 

หลกัการและเหตุผล 

 ความเขา้ใจในเร่ืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเร่ืองสาํคญัมาก เน่ืองจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลาํเลียงขนส่ง

ของไหลและส่ิงต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบไดก้บัเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย ์ ถา้การออกแบบ

และวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงการบาํรุงรักษาระบบท่อท่ีไม่ไดม้าตรฐานและไม่สมํ่าเสมอ 

ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทาํใหสู้ญเสียค่าใชจ่้ายมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุเบ้ืองตน้ของ

ความเสียหายรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นตามมา 

 โดยทัว่ไป ระบบท่อท่ีใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐานอยู ่3 ส่วน ไดแ้ก่ เส้นท่อท่ีเป็น

ตวักลางในการขนถ่ายของไหลและส่ิงต่างๆ วาลว์ท่ีใชค้วบคุมการทาํงานของของไหลใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ และป๊ัมหรือ

คอมเพรสเซอร์ท่ีใชข้บัของไหลใหเ้คล่ือนท่ีไปตามเส้นท่อ ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นสาํหรับผูท่ี้ทาํงานเก่ียวขอ้งกบัระบบท่อ

อุตสาหกรรมท่ีจะตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบสาํคญัต่างๆ ของระบบท่อเหล่าน้ี เพราะจะทาํใหก้ารออกแบบ การประกอบ การใชง้าน และ

การบาํรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ่้าย 

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลง็เห็นถึงความสาํคญัของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจดัหลกัสูตรน้ีเพื่อให้

วิศวกร ผูอ้อกแบบ นกัวิชาการและผูส้นใจทัว่ไป ไดมี้ความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการในเร่ืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

2. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนาํความรู้เร่ืองระบบท่อไปใชใ้นการออกแบบคาํนวณระบบท่อใน

โรงงานอุตสาหกรรมได ้

3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองคค์วามรู้จากวิทยากรไปสู่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์  ดร.เสกศักดิ์    อสัวะวสิิทธิ์ชัย 

  อาจารยป์ระจาํภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  สามญัวิศวกร สาขาเคร่ืองกล 

  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

  ผูแ้ต่งหนงัสือ ‘การทดสอบแรงดึง’  ‘ทาํอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’ และ ‘การวิเคราะห์ความ

เสียหายทางโลหะการ’ 



      

 

กาํหนดการ 

 วันเสาร์ท่ี 22 พฤษภาคม  2564 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น.  ความรู้พื้นฐานและการคํานวณเกี่ยวกับระบบท่อ 

      แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบท่อ    

ความหนืดของของไหล 

      การสูญเสียความดนัในระบบท่อ    

กลศาสตร์ของไหล 

      พฤติกรรมของระบบท่อ 

     การออกแบบและวางระบบท่อ 

      วสัดุท่อและการเลือกใชง้าน    

การวางผงัระบบท่อ 

      การวางแนวท่อ      

รางรับท่อและส่วนหนุนรับทอ่ 

      การประกอบท่อ 

วันอาทิตย์ท่ี 23 พฤษภาคม 2564 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 16.00 น.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาล์วและป๊ัม 

      หนา้ท่ีของวาลว์ 

      ส่วนประกอบของวาลว์ 

      ลกัษณะและการใชง้านของวาลว์ประเภทต่างๆ 

      ลกัษณะและการใชง้านของป๊ัมประเภทตา่งๆ 

     การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบท่อ 

      การตรวจสอบวาลว์ 

      การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ 

      การตรวจสอบการร่ัวไหล 

      การบาํรุงรักษาระบบท่อ  

16.30 น.    ทดสอบการอบรม 

 



ใบสมัคร  การอบรมและทดสอบเร่ือง 

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม  (Industrial piping system) รุ่นที่  24 

ระหว่างวันที่  22-23 พฤษภาคม 2564 ณ  จดัอบรมออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 
 

ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษทั) …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ถนน ................................................. ตาํบล/แขวง ........................................................ อาํเภอ/เขต ........................................................  

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

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

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

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  .........................................................................    สาํนกังานใหญ่    สาขา  ...........................................  

ขอสํารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี ้   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน         (อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ  วสท. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท.      3,000  บาท/ท่าน 

  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ   3,400  บาท/ท่าน 

  บุคคลทัว่ไป     3,800  บาท/ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชําระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตใุดก็ตาม จะคืนเงินให้กบัลูกคา้เตม็จาํนวน 

   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินให้เตม็จาํนวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คนืค่าลงทะเบียน 

 

 

 

 

**โปรดอาน** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวศิวกร 

กรณีทานที่เปนสมาชิกสภาวิศวกร ทานสามารถนําใบเสร็จไปยื่นเพ่ือขอรับเงนิสนับสนุนคาใชจายในการลงทะเบยีน 

ไดไมเกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ป    

**โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุน คาใชจายในการลงทะเบยีนเขารวมการอบรม/สัมมนาใหกับสมาชิก  1,000 คนแรกเทาน้ัน** 

(สอบถามขอมูลการใชสิทธิ์ไดที่สภาวิศวกร โทรศัพท 1303) 



การชําระเงิน 

เช็ค        ส่ังจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงิน      เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย     เลขท่ี 045-2-03026-1  

ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์           เลขท่ี 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงิน และท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ มาท่ี 0-2184-4662 

 

สนใจเขา้รับการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมติดตอ่   คุณแสงดาว  การะภักดี 

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

E-mail:sangdaw.eit@gmail.com 


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

