
การอบรมและสอบเร่ือง  

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่ 27 

ระหว่างวนัที ่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565  จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเคร่ืองกล  วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
***************************************************************************************************************************** *************************************************** 

สอบผ่าน PDU = 12 หน่วย สอบไม่ผ่าน PDU = 9 หน่วย 

หลกัการและเหตุผล  gos’do 

  ความเขา้ใจในเร่ืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเร่ืองส าคญัมาก เน่ืองจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการ

ล าเลียงขนส่งของไหลและส่ิงต่าง ๆ ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบไดก้บัเส้นเลือดในร่างกายของ

มนุษย ์ถา้การออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงการบ ารุงรักษาระบบท่อท่ีไม่ได้

มาตรฐานและไม่สม ่าเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ท าใหสู้ญเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึน 

และอาจเป็นสาเหตุเบ้ืองตน้ของความเสียหายรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา 

  โดยทัว่ไป ระบบท่อท่ีใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปดว้ยองค์ประกอบพ้ืนฐานอยู่ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

เส้นท่อท่ีเป็นตวักลางในการขนถ่ายของไหลและส่ิงต่าง ๆ วาลว์ท่ีใชค้วบคุมการท างานของของไหลให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

และป๊ัมหรือคอมเพรสเซอร์ท่ีใชข้บัของไหลให้เคล่ือนท่ีไปตามเส้นท่อ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นส าหรับผูท่ี้ท างานเก่ียวขอ้งกบั

ระบบท่ออุตสาหกรรมท่ีจะตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบส าคญัต่าง ๆ ของระบบท่อเหล่าน้ี เพราะจะท าใหก้ารออกแบบ การประกอบ 

การใชง้าน และการบ ารุงรักษาระบบท่อเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ่้าย 

  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจดัหลกัสูตรน้ี

เพ่ือให้วิศวกร ผูอ้อกแบบ นกัวิชาการและผูส้นใจทัว่ไป ไดมี้ความเขา้ใจในหลกัการและวิธีการในเร่ืองระบบท่อในโรงงาน

อุตสาหกรรมเพ่ือใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้เร่ืองระบบท่อไปใชใ้นการออกแบบ

ค านวณระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมได ้

3. เพ่ือเผยแพร่และถ่ายโอนองคค์วามรู้จากวิทยากรไปสู่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

วทิยากรโดย  รองศาสตราจารย์  ดร.เสกศักดิ์    อสัวะวสิิทธ์ิชัย 

   อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   สามญัวิศวกร สาขาเคร่ืองกล 

   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

  ผูแ้ต่งหนงัสือ ‘การทดสอบแรงดึง’  ‘ท าอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’ และ ‘การวิเคราะห์

ความเสียหายทางโลหะการ’ 



      

 

ก าหนดการ 
 วนัเสาร์ที ่2  กรกฎาม  2565 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.   ความรู้พืน้ฐานและการค านวณเกีย่วกบัระบบท่อ 
     แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบท่อ    

      ความหนืดของของไหล 
     การสูญเสียความดนัในระบบท่อ    

      กลศาสตร์ของไหล 
     พฤติกรรมของระบบท่อ 
     การออกแบบและวางระบบท่อ 
     วสัดุท่อและการเลือกใชง้าน    

      การวางผงัระบบท่อ 
     การวางแนวท่อ      

      รางรับท่อและส่วนหนุนรับท่อ 
     การประกอบท่อ 
วนัอาทติย์ที ่3 กรกฎาคม 2565 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 – 16.00 น.   ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกบัวาล์วและป๊ัม 
     หนา้ท่ีของวาลว์ 
     ส่วนประกอบของวาลว์ 
     ลกัษณะและการใชง้านของวาลว์ประเภทต่าง ๆ 
     ลกัษณะและการใชง้านของป๊ัมประเภทต่าง ๆ 
     การตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อ 
     การตรวจสอบวาลว์ 
     การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ 
     การตรวจสอบการร่ัวไหล 
     การบ ารุงรักษาระบบท่อ  
16.30 น.    ทดสอบการอบรม 

 



ใบสมคัร  การอบรมและทดสอบเร่ือง 
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม  (Industrial piping system) รุ่นที่  27 

ระหว่างวนัที่  2 – 3 กรกฎาคม 2565  จดัอบรมออนไลนผ์า่นโปรแกรม Zoom 
จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วสท. 

 

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

เลขท่ี.......................... หมู่ท่ี .................................. อาคาร  ...........................................................  ซอย   ...............................................  
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................................................ อ าเภอ/เขต ........................................................  
จงัหวดั ...................................................  รหสัไปรษณีย ์.................................................. โทรศพัท ์......................................................  
โทรสาร ................................................................................................ E-mail :....................................................................................  

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

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  .........................................................................    ส านกังานใหญ่    สาขา  ...........................................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดงัต่อไปนี ้   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตัวบรรจง เพ่ือความถกูต้องของวฒิุบัตร) 

1)  ช่ือ – นามสกลุ   ...................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

2)  ช่ือ – นามสกลุ   ...................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ...........................................  

อตัราค่าลงทะเบียน         (อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ  วสท. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%) 
  สมาชิก วสท.      3,000  บาท/ท่าน 
  บุคคลทัว่ไป     3,800  บาท/ท่าน 

 
 
 

 
 

ข้อปฏิบัตกิรณีการยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงนิค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี ้

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดกต็าม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เตม็จ านวน 
   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดกต็ามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ตม็จ านวนของค่าลงทะเบียน  
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วนั  คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การช าระเงนิ 
เช็ค        สัง่จ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน      เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี 045-2-03026-1  
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์          เลขท่ี 147-4-32388-6 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐานการช าระเงิน และท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ มาท่ี 0-2184-4662  
หรือ Email: admineit05@eit.or.th 

สอบถามเพ่ิมเติม: คุณเยาวรักษ์ บุญสวสัดิ์  โทร : 0 2184 4600 - 9 ต่อ 500 

**หมายเหตุ** สิทธิ์ของสมาชิกสภาวศิวกร  

- กรณีเป็นสมาชิกสภาวิศวกรสามารถน าใบเสร็จไปยื่นขอรับเงินสนับสนุนค่ใช้จ่ายในการลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสัมมนาจาก 

  สภาวิศวกรได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี (หนึ่งพันบาทต่อคนต่อครั้งตอ่ปี) 
- กรณีนิตบิุคคลที่ได้รับใบอนุญาตฯ สภาวิศวกรสนับสนุนค่าใช้จา่ยของผู้เข้าอบรมที่ออกใบเสร็จในนามของนิตบิุคคลคนละ 

  1.000 บาท โดยนิตบิุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้แหง่ละไม่เกิน 5 สิทธิ/ป ีทั้งน้ี ผู้เข้าอบรมไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิก 

  สภาวิศวกร 

***โดยสภาวิศวกรจะสนับสนุนค าใช้จา่ยในการลงทะเบยีนเข้ารว่มการอบรม/ สัมมนาให้กับสมาชิกภายใตง้บประมาณที่ได้รบัอนุมัติ"* 

(สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ์รบัเงินสนับสนุนได้ที่สภาวิศวกร www.coe.or.h สายด่วน 1303) 


