
   

 
 

การอบรมเรื่อง   
การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน  รุ่นท่ี 5 

ระหว่างวันที ่22-25 มีนาคม พ.ศ. 2566  
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 

➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔➔ 

หลักการและเหตุผล 
ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน หรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ภาชนะรับความดันถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญใน

กระบวนการผลิตท่ีออกแบบให้ใช้งานภายใต้ความดันและอุณหภูมิหน่ึงๆ จากแหล่งความร้อนภายในหรือภายนอก สามารถสนับสนุนการดำเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ออกแบบไว้ ด้วยความดันใช้งานท่ีสูงและสารทำงานท่ีอันตรายท่ีอยู่ภายใน ทำให้อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม หรือต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังน้ันภาชนะรับความดันจึงต้องถูกกำกับด้วยมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานในอุตสาหกรรมน้ัน
เป็นไปได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่ การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การประเมินความเสี่ยง ก่อนการสร้าง การติดต้ัง รวมถึงการตรวจสอบระหว่างการสร้างและติดตั้ง 
การอำนวยการใช้ การดูแลรักษา การซ่อมแซม การตรวจสอบหลังการติดตั้งและเริ่มใช้งาน ซ่ึงเน้ือหาของหลักสูตรอบรมน้ีจะกล่าวถึงการตรวจสอบหลังการ
ติดตั้งและเริ่มใช้งาน 

การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน ผู้ประกอบการและผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของภาชนะท่ีเสื่อมสภาพจากการใช้
งานมาแล้วระยะหน่ึงว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ สามารถใช้ต่อเน่ืองตามระยะเวลาท่ีกำหนด   การประเมินดังกล่าวอาศัยความรู้ในการออกแบบความแข็งแรง
ของโครงสร้าง กลไกความเสียหายหลักของแต่ละตำแหน่งเฝ้าระวังท่ีกำหนด วิธีการตรวจสอบระดับความเสียหาย รวมถึงการประเมินอัตราการขยายตัวของ
ความเสียหายนั้น ความเข้าใจผลกระทบจากการใช้งานหรือสารทำงาน  การตรวจสอบอุปกรณ์ควบว่ามีสภาพพร้อมใช้ตามเงื่อนไขที่ออกแบบ   หากภาชนะรับ
ความดันได้รับการซ่อมแซมหรือดัดแปลง ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ในเรื่องนี้อีกด้วย 

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับ
ความดันไทย  เห็นความสำคัญในความปลอดภัยของการใช้งานภาชนะรับความดัน โดยเฉพาะการตรวจสอบหลังจากเริ่มใช้งาน จึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมน้ี
ขึ้นเพ่ือให้ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน วิศวกรตรวจสอบ ตลอดจนผู้ท่ีสนใจ ได้มีความเข้าใจการตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจาก
เริ่มใช้งานได้อย่างถูกต้อง และอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิทยากรโดย 

 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ปญัญา   ขันธ์สุวรรณ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 
 
 
 
 
 
 

คุณสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษทั ควอลีเทค จำกัด (มหาชน) 
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สแกน QR Code  
เพื่อสมัครอบรม 

 

กำหนดการ 
 

วันที่  22 มีนาคม พ.ศ. 2566 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ  
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 10:30  Introduction to API 510  
10:30 – 10:45  พักรับประทานอาหารว่าง   
10:45 – 12:00   Service Restriction, joint efficiency, Radiography 
12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30  Shell and Head Calculation 
14:30 – 14:45  พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45 – 16:00  Maximum Allowable Working Pressure/Hydrostatic Head Pressure  

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 วิทยากรโดย  ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ 
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 10:00  Hydrostatic, Pneumatic Tests and Test Gauges 
10:00 – 10:45  Postweld Heat Treatment    
10:45 – 11:00   พักรับประทานอาหารว่าง 
11:00 – 12:00   External Pressure Calculation 
12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:00   Charpy Impact testing 
14:00 – 14:15   พักรับประทานอาหารว่าง 
14:15 – 16:00  Corrosion calculations and Damage Mechanism 

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 วิทยากรโดย คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 
09:00 – 09:20  องค์ความรู้ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
09:20 – 10:00  การวางแผนการตรวจสอบ 
10:00 – 10:45   CML / CMM / NDE 
10:45 – 11:00   พักรับประทานอาหารว่าง 
11:00 – 12:00   การตรวจสอบภายนอกและภายใน 
12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:00   การตรวจสอบภายนอกและภายใน (ต่อ) 
14:00 – 14:15   พักรับประทานอาหารว่าง 
14:15 – 16:00  การประเมินข้อมูลการตรวจสอบ 

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 วิทยากรโดย คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์ 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 
09:00 – 10:00  การซ่อมและการดัดแปลง 
10:00 – 10:45  การทดสอบความดัน 
10:45 – 11:00  พักรับประทานอาหารว่าง 
11:00 – 12:00  ความถี่ในการตรวจสอบ 
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 13:45  อุปกรณ์ระบายความดัน 
13:45 – 14:30  บันทึกและรายงาน 
14:30 – 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
14:45 – 15:05  ความปลอดภัยในการตรวจสอบ 
15:05 – 16:00  WPS/PQR 
16.00 ทำแบบทดสอบหลังอบรม 

 



 

 

 

 

-ใบสมัคร-การอบรมเรื่อง  
การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเร่ิมใช้งาน  รุ่นที่ 5 
                วันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  
 จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 

        ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย 
 

 

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

เลขที่ ................. อาคาร.................................................... หมู่  .................... ซอย .......................................ถนน.......................................
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด.......................................รหัส........................... 

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

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ........................................................... ❑ สำนักงานใหญ่  ❑  สาขา .............................................................. 

ชื่อ-สกุล  ผู้ประสานงานโดย ........................................................................................................โทรศัพท์ ...............................................  

ขอสำรองที่นั่งดังรายชื่อต่อไปนี้     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกลุ    1)   .......................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท. .............................................. 

 2)   ......................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท. .............................................. 
  

อัตราค่าลงทะเบียน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ     7,900 บาท/ท่าน 
  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     8,400 บาท/ท่าน 
  บุคคลทั่วไป       9,200 บาท/ท่าน 

  

การชำระเงิน 
เช็ค      สั่งจ่ายในนาม   สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่  045-2-03026-1  
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์            เลขที่  147-4-32388-6 

การโอนเงิน  กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามอเีมลที่แจง้ไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สอบถามเพิ่มเติม  
คุณสราญรัตน์  พงษ์ต้น โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 526 Fax : 02-184-4662 E-mail: saranrat@eit.or.th 
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