
 
 

 
การอบรมหลักสูตร มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน ้าชนิดท่อไฟ วสท. รุ่นที ่2 (6 วัน) 

 ครั งที ่1 -  วันที ่3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 
 ครั งที ่2 -  วันที ่17 - 18 กมุภาพันธ ์2565 
 ครั งที ่3 -  วันที ่3 - 4 มีนาคม 2565 

เวลา 09.00 - 16.00 น. จดัอบรมออนไลนผ่์านโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
 

 

 
มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน า้ชนิดท่อไฟนี  จัดท้าขึ นตามแนวทางการตรวจสอบหม้อน ้าที่เป็นทีย่อมรับในระดับสากลโดย

ผนวกรวมความรู้และประสบการณ์ของวิศวกรตรวจสอบหมอ้น า้ของประเทศไวด้้วยกนั เพือ่ใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของ
วิศวกรตรวจสอบหม้อน ้า โดยได้รับการเห็นชอบจากนายกสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วสท.)  

 

วัตถุประสงค์ 
 
1.เพื่อใหว้ิศวกรผูต้รวจสอบหมอ้น ้าและผูส้นใจทั่วไป มคีวามรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรฐานการตรวจสอบหมอ้น า้ชนิด

ท่อไฟ 
 2. เพือ่ให้ผูเ้ขา้อบรมใช้ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางอ้างองิในการตรวจทดสอบหม้อน ้า รวมถึง อุปกรณส์่วนควบ เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยและความถกูต้องตามหลักวิศวกรรม  
      3.เพื่อสรา้งอาชีพวิศวกรตรวจสอบหมอ้น า้มาตรฐานนี จะชว่ยยกระดับการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบหม้อน ้าของ
วิศวกรไทยเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั และชว่ยใหห้มอ้น า้เดินเครื่องได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 
วิศวกร (เครื่องกล) วศิวกรผูต้รวจสอบหมอ้น า้ และผูส้นใจทัว่ไป 
  
 

วิทยากร 
    
  1. ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ 
  2. วศ.ตรีชัย  เลาหตีรานนท์ 
  3. คุณชัชวาล บุญชู 
  4. คุณกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์ 

5. ผศ.ดร.ปัญญา  ขันธ์สุวรรณ 
6. ผศ.ดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา 
7. คุณสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 
8. ผศ.ดร.บวรลักษณ์ อุนคานนท์ 
9. คุณศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล 

 
 

PDU 36 หน่วย 



 
โครงสร้างหลักสูตร 

 
3 กุมภาพันธ์ 2565 

 เวลา  หัวข้อบรรยาย ชั่วโมง วิทยากร 
บทที่ 1 09.00-12.00 ข้อพิจารณาทั่วไปก่อนการตรวจสอบ 3 ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์ 
บทที่ 2 หม้อน ้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boilers) 

บทที่ 3 ตัวหม้อน ้า 
บทที่ 4 เปลือกหม้อน ้าด้านสมัผสัน ้า (Shell : Water side) 
บทที่ 5 ผนังหน้า-หลัง ฝั่งสมัผสัน ้าและด้านสัมผสัก๊าซร้อน  

(End plates ; water side, fire side) 
บทที่ 6 13.00-16.00 ห้องไฟย้อนกลับ (Reversal Chamber) 3 คุณตรีชัย  เลาหตีรานนท์  

 บทที่ 7 ท่อไฟใหญ่ ด้านสมัผสัน ้าและด้านสัมผสัก๊าซร้อน  
(Main chamber, Water side, Fire side) 

บทที่ 8 ท่อไฟเล็ก ทั งด้านสมัผสัน ้าและด้านสัมผสัก๊าซร้อน  
(Smoke tube, Water side, Fire side)  

บทที่ 10 ช่องเปิดส้าหรับก้าจัดขี เถ้า (Ash door) 
บทที่ 11 ช่องต่าง ๆ (Nozzles)  
บทที่ 12 เหล็กยดึโยง (Stay) 

บทที่ 16 ประตรูะบายกา๊ซ และการปลดปลอ่ยไอเสยี  
(Explosion door and stack emissions) 

 

4 กุมภาพันธ์ 2565 
 เวลา หัวข้อบรรยาย ชั่วโมง วิทยากร 

บทที่ 14 9.00-16.00 ระบบน ้าป้อน 6 
 

คุณชัชวาล  บุญช ู
/ คุณกรณเสฎฐ ์
 

บทที่ 19 คุณภาพน ้าในระบบน ้าป้อน 

 

17 กุมภาพันธ์ 2565 
 เวลา หัวข้อบรรยาย ชั่วโมง วิทยากร 

บทที่ 21 9.00-11.00 รูปแบบความเสียหาย 
2 

ผศ.ดร.ปัญญา  ขันธ์
สุวรรณ/ ดร.ธรี ์

11.00-12.00 
/13.00-14.00 

การทดสอบโดยไม่ท้าลาย (Nondestructive 
examination, NDE)  

2 
คุณสเุมธ  เตชาชัยนิรันดร ์

 
บทที่ 9 14.00-16.00 ฉนวนทนไฟ (insulator) และอิฐทนไฟ 

2 
ผศ.ดร.บวรลักษณ ์
 



 

18 กุมภาพันธ์ 2565 

 เวลา หัวข้อบรรยาย ชั่วโมง วิทยากร 
บทที่ 15 9.00-12.00 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Devices) 3 คุณกรณเสฎฐ์  

/ คุณศภุวัฒน ์บทที่ 20 13.00-16.00 ระบบท่อจ่ายไอและวาล์ว 3 
 

3 มีนาคม 2565 

 เวลา หัวข้อบรรยาย ชั่วโมง วิทยากร 

บทที่ 13 9.00-16.00 ระบบควบคมุระดับน ้า 6 วิทยากรจาก บ.เจตาเบค 
 
 

บทที่ 17 อุปกรณ์ควบคมุความดัน (Pressure  Control) 

บทที่ 18 ระบบไฟฟ้าควบคุม 
 

4 มีนาคม 2565 

 เวลา หัวข้อบรรยาย ชั่วโมง วิทยากร 
บทที่ 22 9.00-12.00 การตรวจทดสอบหม้อน ้า 3 คุณศุภวัฒน ์

บทที่ 23 การพิจารณาประวัติการใช้งานและการตรวจสอบ 
บทที่ 24 เอกสารรายงานการตรวจสอบหมอ้น ้า 
บทที่ 25 หน้าท่ีและคณุสมบัติของผูต้รวจสอบหรือวิศวกรตรวจ

ทดสอบหม้อน ้า และหน่วยงานรบัรองวิศวกรรมดา้น
หม้อน ้า 

ภาคผนวก ก 13.00-16.00 ขั นตอนการด้าเนินการในการตรวจสอบความปลอดภยั
หม้อน ้า 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ กรณีศึกษาการตรวจสอบ
หม้อน ้าชนิดท่อไฟ 

3 วิทยากรทุกท่าน 
**เวทีเสวนา 

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเสียหายของหม้อน ้า 
ปัญหาจากการตรวจสอบหม้อน ้าท่ีใช้เชื อเพลิงชีวมวล
และ 
ก๊าซชีวภาพ 

 
 
 
 



 
ใบสมคัรการอบรมหลักสูตร มาตรฐานหมอ้น ้าชนิดทอ่ไฟ 

ครั งที ่1 -  วันที ่3 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 
 ครั งที ่2 -  วันที ่17 - 18 กมุภาพันธ ์2565 

               ครั งที่ 3 -  วนัที่ 3 - 4 มนีาคม 2565     
เวลา 09.00 -16.00 น. 

จดัอบรมออนไลนผ่์านโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วสท.  
 

 

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

เลขที ่.......... หมู่ที ่........... ซอย ........................... อาคาร .......................  

ถนน ...................... ต้าบล/แขวง ..............................อ้าเภอ/เขต ...............  

จังหวัด ......................................... รหสัไปรษณยี ์.................................   

โทรศัพท ์....................................... โทรสาร  ....................................  

ผู้ประสานงานโดย  .......................................  โทรศพัท ์............................  

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

เลขที่ประจ้าตัวผู้เสียภาษี   ................................. ส้านกังานใหญ่      สาขา   ........  

ขอสา้รองที่นัง่ดงัตอ่ไปนี    กรณุาเขียนชือ่-นามสกุลด้วยตวับรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒบิตัร 

1. ชื่อ – นามสกุล .............................................. เลขที่สมาชิก วสท.  ..............  

2. ชื่อ – นามสกุล .............................................. เลขที่สมาชิก วสท.  ..............  
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
 

 สมาชกิ วสท.      9,500  บาท/ ทา่น 
 บุคคลทั่วไป      12,000  บาท/ ทา่น 
 

หมายเหตุ  1. อัตราค่าลงทะเบยีนรวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%        2. วสท. ไดร้ับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
  3. ผูท้ี่ผา่นการสมัมนาจะได้รบัการบนัทกึเป็นผลงานการศกึษาตอ่เนือ่ง (CPD) 36  หน่วย 
  4.คู่มอืมาตรฐานฟร+ีไฟล์ประกอบการอบรม  
 

ข้อปฏบิัตกิรณีการยกเลกิ อบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน ทั งในและต่างประเทศ และไดช้้าระเงินค่าลงทะเบียนกอ่นล่วงหน้า ดงันี  
   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ้านวน 
 
   กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช้าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี  

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ้านวนของค่าลงทะเบียน  
 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 
เชค็       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที ่045-2-03026-1  
 ธนาคารกรงุเทพ  สาขาสุรวงศ์         เลขที ่147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการช้าระเงิน พร้อมท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ มาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 
 

 ติดต่อสอบถามหรือสมคัรไดท่ี้   คุณพทัชา มากสมบรูณ ์

โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 533    

E-mail: patcha@eit.or.th 


