
  

 

 
 

การอบรมเรื่อง “การออกแบบและตรวจสอบระบบป้องกันสนิมของเหล็กเสรมิในโครงสร้างคอนกรีต
ด้วยวิธีแคโทดิก”รุ่นที่1 

ในวันที ่29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564   
ณ เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น สะพาน ทางยกระดับ ท่าเรือ รวมถึงอาคารขนาดใหญ่และบ้านพัก
อาศัยทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ในพ้ืนที่เสี่ยงบริเวณชายทะเล ดินเค็ม หรือบริเวณที่มีการปนเปื้อนคลอไรด์ ก าลัง
ประสบปัญหาการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม  ท าให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
แตกร้าวและเสียหาย ซึ่งท าให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจ านวนมาก และยังเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนหากโครงสร้างพื้นฐานเกิดการพังทลายดังตัวอย่างที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี หรือ
ใต้หวัน  

การอบรมนี้จะครอบคลุมถึงความรู้พ้ืนฐาน การออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และกรณีศึกษาของระบบ
ป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยวิธีแคโทดิก ตามาตรฐาน ISO 12696: Cathodic Protection of Steel in 
Concrete ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถแก้ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง  เพ่ือเป็น
แนวทางให้วิศวกรไทยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป 

วิทยากร 

1. ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ไทยมารีนโพรเทคชั่น จ ากัด 
2. ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน         อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม 

1. วิศวกร 2. ผู้คุมงาน      3. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง   4.ผู้ที่สนใจ 
 
ก าหนดการ 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น.  บรรยายหัวข้อ  
- ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก 
- ความรู้พื้นฐานของการเกิดสนิม 
- การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต 

   โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 
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10.30-10.45 น  พักรบัประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น  บรรยายหัวข้อ 
   - หลักการของระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก 
   - ประวัติศาสตร์ของการใช้ระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิกกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. บรรยายหัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก ตามมาตรฐาน ISO 12696: 
Cathodic Protection of steel in Concrete 

   โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 

14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.15 น. บรรยายหัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก ตามมาตรฐาน ISO 12696: 
Cathodic Protection of steel in Concrete (ต่อ) 

   โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. บรรยายหัวข้อ การตรวจสอบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิกส าหรับโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 

10.30-10.45 น พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น บรรยายหัวข้อ การตรวจสอบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิกส าหรับโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ) 

 โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. บรรยายหัวข้อ กรณีศึกษา 
 โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.15 น. บรรยายหัวข้อ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก 
 โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน 

  

 สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่  
 คุณชฎาพร พงษ์อ่ิม โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ  520 
 โทรสาร : 02-184-4662  E-mail : chadaporn.eit@gmail.com  
 หรือ www.eit.or.th 

mailto:chadaporn.eit@gmail.com


 
 

 
 

ใบสมัครการอบรมเรื่อง “การออกแบบและตรวจสอบระบบป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธี
แคโทดิก”รุ่นที1่ 

ในวันที ่29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564   
ณ เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

 

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก วสท  

หน่วยงาน    

เลขที่  หมู่  อาคาร     ซอย     

ถนน    ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   มือถือ      

โทรศัพท์ : E-mail:    
เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี    ส านักงานใหญ่ สาขา      

 

ค่าลงทะเบียน 
 

สมาชิก วสท.    5,000 บาท 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   5,200 บาท 
บุคคลทั่วไป    5,400 บาท 

      (อัตรานี้รวมค่าเอกสาร อาหาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และได้รับการยกเว้น ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %) 

การช าระเงิน  
เงินสด  ช าระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ) 
เช็คสั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี  140-2-30221-6  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์  เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

(กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์ใบโอนมาที่ วสท. โทรสาร 02-184-4662 หรือ E-mail : chadaporn.eit@gmail.com 

โดยระบุโครงการ ชื่อผู้เข้าร่วม ที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จให้ชัดเจน) 
 

สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ คุณชฎาพร พงษ์อ่ิม โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ  520 
โทรสาร : 02-184-4662  E-mail : chadaporn.eit@gmail.com หรือ www.eit.or.th 
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