
วิทยากรโดย 
นายกรณเสฎฐ  ปติอริยะนันท 
บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) 

 

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำเร่ือง   

การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ  

ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)  รุ่นที่ 7 
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

เวลา 09.00 – 16.00 น.  จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

จัดโดย   คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

ร่วมกับ   สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 
 
 

หลักการและเหตผุล ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ถึงแม้อัตราการเจริญเติบโต อาจจะน้อยลง    

เม่ือเทียบกับที่หลายๆ ปีที่ผ่านมา โดยส่วนมากในงานอุตสาหกรรมส่วนมาก เราจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่มีขนาดให้ เช่น หม้อน้ำ(Boiler)             

ถังบรรจุกา๊ซ (Gas Tank) ภาชนะรับความดัน(Pressure vessel) ถังบรรจุน้ำมัน(Oil storage tank) และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ที่มีความดัน เป็นต้น แต่ผู้ประกอบการส่วนมาก จะละเลยต่อการเอาใจใส่ในการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยประเภทล้ินนิรภัย 

(Safety valve) เน่ืองจากผู้ประกอบการอาจจะยังขาดความรูแ้ละความเขา้ใจและอาจรวมถึงไม่ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาหากอุปกรณ์

ประเภทน้ีไม่ทำงานหรือทำงานไม่ถูกต้อง 

  ดังน้ัน  เราจึงต้องมาเรียนรู้กันว่าล้ินนิรภัยหรือเซฟต้ีวาล์ว (Safety valve) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความดันส่วนที่เกิน

จากค่าทีก่ำหนด จะต้องมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษา ที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API 

โดยเฉพาะหม้อน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาและจะทำให้มีการใช้งานเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย

จะต้องทำอย่างไร 

วัตถปุระสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการแบ่งประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของล้ินนิรภัย ตลอดจนถึงการเลือกใช้และ

บำรุงรกัษาดูแลล้ินนิรภัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีจะได้ทราบถึงมาตรฐาน วิธีการในการตรวจสอบและหลักเกณฑ์การยอมรับ 

ตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API   

กำหนดการ 

08.30–09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00–12.00 น. นิยามที่ต้องทราบและเก่ียวข้องกับลิ้นนิรภัย 

 ประเภทและโครงสร้างการเลือกใช้งาน 

 การเลือกใช้และการบำรุงรักษาของ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ 

 และ Pressure Relieving Devices (PRD)  

 สำหรับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 กฎหมายและมาตรฐานสากลสำหรับงานตรวจสอบ เช่นASME และAPI 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. วิธีการตรวจสอบลิ้นนิรภัย 

  หลักเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานสากลและรายงานผล 

  สาเหตุของการเสียหาย  และ  กรณีศึกษา 

**พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.15–10.30 น. และ 14.30–14.45 น. 

PDU  6  หนวย 

 



 

-ใบสมคัร- 

โครงการอบรมเพื�อพฒันาบุคลากรดา้นหมอ้นํ �าเรื�อง    

การเลอืก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สําหรบัหมอ้นํ �า 

ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)  รุน่ที� 7 

วันเสารท์ี� 28 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00–16.00 น.  อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอนํ�า หม้อนํ�าและภาชนะรับความดัน  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื�องกล วสท. 

ร่วมกับ  สมาคมหม้อนํ�าและภาชนะรับความดันไทย 
 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท)  ........................................................................................................................   

เลขที่ .................. หมู่ที่ ........................ อาคาร .........................................    ซอย   ................................  

ถนน .............................................. ตำบล/แขวง ........................................... อำเภอ/เขต............................  

จังหวัด ...................................  รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท ์.............................................  

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

ผู้ประสานงานโดย ...........................................................................  โทรศัพท์   .......................................  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  .................................................   สำนักงานใหญ่   สาขา ................................  
 

ขอสำรองรายชือ่เข้ารว่มอบรมดงัตอ่ไปนี ้  (กรุณาเขยีนชือ่-นามสกลุตวับรรจง เพือ่ความถกูตอ้งของวฒุบิตัร) 
 

1. ช่ือ-นามสกุล        เลขที่สมาชิก      

2. ช่ือ-นามสกุล        เลขที่สมาชิก      

3. ช่ือ-นามสกุล        เลขที่สมาชิก      

อตัราคา่ลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

 สมาชิก วสท. / สมาคมหม้อน้ำ   1,200  บาท/ท่าน 

  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   1,500   บาท/ท่าน 

  บุคคลทั่วไป       1,800   บาท/ท่าน 

การชำระเงิน 

เชค็       ส่ังจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์           เลขที่ 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินกรุณา ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: supannee@eit.or.th หรือโทรสาร 0-2184-4662 
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุแสงดาว  การะภักด ี

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 523, FAX:(02)184-4662  E-mail : sangdaw.eit@gmail.com 
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