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PDU 6 หน่วย
***

จัดโดย สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการ
ระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล วสท.
*******************************************************************************************************************************

หลักการและเหตุผล
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ภาชนะรับแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตที่มีความ
ดั น มาเกี่ ย วข้ อ ง โดยมี ก ารติ ด ตั้ งอยู่ ในโรงงานอุ ต สาหกรรมเกื อ บทุ ก ประเภท ภาชนะรั บ แรงดั น ที่ มี ใช้ ในโรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปจะ
ประกอบด้ วย ถั งบรรจุ ไอน้ ำ, ถั งบรรจุ ส ารเคมี ที่ ใช้ในกระบวนการผลิ ต , ถั งลมอั ด , อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ น (Heat Exchangers,
Heaters, Coolers), หอกลั่น และภาชนะรับความดันอื่น ๆ อีกหลายชนิด
ผู้ที่ไม่เคยทำงานหรือไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับภาชนะรับแรงดันมาก่อนมักจะเข้าใจว่าภาชนะรับแ รงดันคงไม่
แตกต่างจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆในโรงงาน ที่มีการออกแบบและสร้างมาเพือ่ ใช้งานตามสภาพการใช้งานที่ออกแบบ และจะทำการ
ซ่อมบำรุงเมื่อมีความเสียหายหรือมีข้อบกพร่ องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเครื่องจักรทั่ว ๆ ไป จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานที่ใช้ใน
การออกแบบและการสร้าง การจัดซื้อ การตรวจสอบรับรองคุณภาพก่อนการตรวจรับและการบริหารจัดการภาชนะรับความดันระหว่างการใช้
งานอย่างเพียงพอเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของอุปกรณ์ดังกล่าว
ซึ่งในระดับสากล ภาชนะรับแรงดันถูกจัดให้เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง แตกต่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอื่น ๆ เป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังงานภายใน(Stored Energy) สูงและมีโอกาสเกิดการระเบิดหรือเกิดอันตรายกับบุคคลและทรัพย์สินได้
มากกว่าเครื่องจักรที่ไม่มีความดัน โดยระดับความเสี่ยงของภาชนะรับแรงดันแต่ละลูกจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ชนิดของสารที่บรรจุอยู่
ภายใน(สารพิษ สารระเบิดได้ สารไวไฟ เป็นต้น) สถานะของสาร(ของเหลวหรือก๊าซ) ความดันใช้งาน ขนาดหรือปริมาตร อุณหภูมิใช้งาน และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ สถานที่ใช้งานมีอุณหภูมิต่ำมาก ๆ เป็นต้น
ดังนั้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน เกาหลีใต้ อินเดีย
สิงคโปร์ มาเลเซีย และอีกหลายประเทศ จึงได้กำหนดให้ภาชนะรับแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ตาม
กฎหมายที่แต่ละประเทศกำหนดและมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีหรืออาจเป็นร้อยปีในบางประเทศ
ในประเทศไทยมีกฎหมายที่บังคับใช้กับหม้อไอน้ำมาหลายสิบปี แต่เป็นที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งที่กฎหมายภาชนะรับแรงดัน
ของประเทศไทยยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างสมบูรณ์และยังไม่มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับประเทศที่
มีกฎหมายดังกล่าว จึงทำให้หลาย ๆ องค์กรหรือบริษัทที่กำลังใช้งานภาชนะรับแรงดันอยู่ในปัจจุบัน อาจจะอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงสูงมาก
หากไม่มีการดำเนินการตรวจสอบสภาพด้วยวิธีการและในระยะเวลาที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล จนภาชนะเหล่านั้นเกิดความเสียหาย หรือ
ระเบิด ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชื่อเสียง รวมถึงความยั่งยืนขององค์กรได้ในอนาคต
ดังนั้นผู้บริหารและวิศวกรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการใช้งานของภาชนะรับแรงดัน จำเป็นต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่อง
การบริหารจัดการภาชนะรับแรงดัน รวมถึงอุปกรณ์ที่กำลังมีการใช้งานและข้อกำหนดที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดซื้อภาชนะรับความดันใหม่
เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากลและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในอนาคต

โดยวัตถุประสงค์การอบรมเป็นการให้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและวิศวกรที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการออกแบบและการผลิตภาชนะรับแรงดัน
ข้อมูลและรายละเอียดที่เจ้าของหรือผู้ใช้ภาชนะรับแรงดันควรรู้ก่อนการออกข้อกำหนดการจัดซื้อ (Technical Specification)
ข้อควรระวังและข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการผลิตภาชนะรับแรงดัน
การตรวจสอบระหว่างการผลิตและการรับรองโดยผู้ตรวจสอบว่าภาชนะรับแรงดันมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ
ก่อนนำมาใช้งาน
การประเมินระดับความเสี่ยงของภาชนะรับแรงดันตามกฎหมายอุปกรณ์รับแรงดันของกลุ่มสหภาพยุ โรป (Pressure Equipment
Directive, PED)
การตรวจสภาพ และการตรวจทดสอบภาชนะแรงดัน หลังจากนำมาใช้งานแล้ว
ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติหากมีการซ่อมด้วยวิธีการเชื่อมโลหะ
Introduction เรื่องการบริหารจัดการภาชนะรับแรงดันตามมาตรฐาน ISO 55001, Asset Management

ใบสมัครหลักสูตรการอบรมเรื่อง

“การบริหารจัดการภาชนะรับแรงดันตามมาตรฐานสากล สำหรับผู้บริหารและวิศวกร”
วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
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อัตราค่าลงทะเบียน
 สมาชิก สมาคมหม้อน้ำฯ
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บุคคลทั่วไป

2,000
2,500
3,500

บาท/ท่าน
บาท/ท่าน
บาท/ท่าน

(อัตรานีไ้ ม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และไม่รวมหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชำระเงิน
โอนเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เลขที่ 254 206 0827

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 40 คน ย้ายไปเป็นรอบถัดไป
กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาที่
โทรสาร. 02 470 9109 หรือ Email มาที่ thaiboilerorg@gmail.com

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
นางสาวธิดา บุญเกิด Tel: 061 449 0555, 083 791 5954

