โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรม 4.0
ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในความร่วมมือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ

หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้ ว ยภาคการผลิ ต ในอุต สาหกรรมไทย เป็ น กลไกส าคัญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ อย่ า งไรก็ต าม
ภาคอุตสาหกรรมยังคงประสบกับปัญหาด้านความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลิตภาพและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงมุ่งมั่น ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความ
ปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วยการส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งได้เล็งเห็นถึงการนาเอาเทคโนโลยี ด้านดิจิตัล (Digital Technology)
มาใช้เพื่อกากับดูแลในด้านความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
กรมโรงงานอุต สาหกรรม ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานที่ กากับดู แลและส่ งเสริม สนับ สนุน ภาคอุตสาหกรรมในด้ า นการผลิ ต
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และวัตถุอันตราย ได้ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยใน
เรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น หม้อน้า ภาชนะรับแรงดัน สารเคมี ภาชนะบรรจุก๊าซ เป็นต้น
สาหรับด้านพลังงานนั้น ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมไทย มีการใช้พลังงานเป็นจานวนมากและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
การใช้พลังงานในการผลิตนั้น มีหลากหลายซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเภท หม้อน้าเป็นต้น กาลัง
พลังงานอย่างหนึ่ง ที่มีการผลิตไอน้าเพื่อเป็นต้นกาลังสาหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และใช้กันอย่างแพร่หลายในทุก
อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมกลั่นน้ามันและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทอผ้า หรือแม้กระทั่งการ
ผลิตไฟฟ้าก็ใช้ไอน้าจากหม้อน้าเป็นต้นกาลังหลักในการผลิตไฟฟ้า ในการใช้งานหม้อน้าหากขาดการดูแลเอาใจใส่อาจก่อให้เกิด
สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหลายด้าน ได้แก่ อุบัติเหตุจากหม้อน้า การสูญเสียพลังงานเกินความจาเป็นในการผลิตไอน้า และมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ออกมาจากหม้อน้า เป็น ต้น สิ่ง เหล่า นี้จึง มีความจาเป็น ที่จ ะต้องควบคุม อย่า งใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิด สิ่ง ที่ไ ม่พึง
ปรารถนาขึ้น
พร้อมกัน นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ เล็ งเห็น ว่ า การน าเทคโนโลยีด้ า นการวิ เคราะห์คานวณทางคอมพิ ว เตอร์
(Computer Simulation) ที่ทันสมัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Factory 4.0 ได้แก่ Internet of Things (IOT) และ Smart
Safety and Monitoring มาปรับใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย การลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้
เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้การใช้งานและดูแลรักษาหม้อน้านั้นสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง โดยจะทาให้สามารถ
ทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ แม่นยา และทันท่วงที อีกทั้งยังทราบถึงการใช้พลังงานและการสูญเสียพลังงานในสภาวะต่าง ๆ
ทาให้ปรับปรุงและสามารถลดการสูญเสียพลังงานต่าง ๆ ได้ และยังสามารถช่วยให้ทราบถึงมลพิษที่ออกจากปล่องไอเสียได้อีก
ด้วย ถือเป็นการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการใช้งานหม้อน้าได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการทราบถึงวิธีการ และผลที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการใช้งานหม้อน้าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านความปลอดภัย ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการใช้งานหม้อน้า เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสอดคล้องยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่
ต้องการส่ งเสริม และพั ฒ นาอุต สาหกรรมให้เป็น มิ ต รกับ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อม โดยส่ ง เสริม ภาคอุต สาหกรรมให้มีการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ที่มีการใช้งานหม้อน้าและ 2. บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อน้า สารเคมี ก๊าซอุตสาหกรรม
วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ
โรงงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การยกระดับความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สาหรับหม้อน้าด้วยเทคโนโลยี 4.0”

หลักสูตร การยกระดับความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ส้าหรับหม้อน้้าด้วยเทคโนโลยี 4.0

รอบที่ 1 วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม Bella B อ้าเภอบางกรวย (สะพานพระราม 7) จังหวัดนนทบุรี

เนื้อหาการบรรยาย
- ยุค 4.0 ได้แก่ Thailand 4.0, Internet of Things (IoT)
- เทคโนโลยี 4.0 ส้าหรับอุตสาหกรรม ได้แก่ Industry 4.0, Factory 4.0
- หลักการด้านความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในการใช้งานหม้อน้้าส้าหรับโรงงาน
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- การน้าเทคโนโลยี 4.0 อาทิเช่น Smart Safety and Monitor เข้ามาประยุกต์ใช้งานในหม้อน้้า
เพื่ อให้ เกิ ดการยกระดับ ด้ านความปลอดภัย การประหยั ดพลั งงาน และลดการปล่ อยมลพิ ษ สู่
สิ่งแวดล้อม

พิเศษส้าหรับผู้ประกอบการ SMEs สามารถสมัครเข้ารับค้าปรึกษาด้านความปลอดภัยในการใช้
หม้อน้้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
Factory 4.0 โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้คา้ ปรึกษา)

สอบถามเพิ่มเติม/ส่งใบสมัครได้ที่:
คุณสุรธัช เพียรประสิทธิ์ (ท๊อป) โทร 084-076-2685 คุณชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย (เอ็ม) โทร 062-745-2497
คุณบุญญรัตน์ ม่วงเนย (เก๋) E-mail: hrd.ited@gmail.com โทร 02-555-2000 ต่อ 2305 ,085-048-3008
คุณปรางใจ ใจอิ่ม [ต่าย] โทร 02-555-2000 ต่อ 2301 โทรสาร 02-585-7590

ก้าหนดการอบรม
หลักสูตร การยกระดับความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ส้าหรับหม้อน้้าด้วยเทคโนโลยี 4.0
รอบที่ 1 วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม Bella B 9/45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตาบลบางกรวย อาเภอบางกรวย (สะพานพระราม 7) จังหวัดนนทบุรี
ช่วงเวลา

การบรรยาย/กิจกรรม

08.30 – 09.15 น.

- ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 น.

- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมและแนะนากิจกรรม

09.30 – 10.00 น.

- ยุค 4.0 และ Thailand 4.0 Internet of Things (IoT)
- Industry 4.0 และ Factory 4.0 ส่งผลอย่างไรต่อภาคอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากเดิม

10.00 – 12.00 น.

-

12.00 – 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 กับการใช้งานหม้อน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

14.30 – 16.00 น.

- จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิด และนาเสนอวิธีการนาเทคโนโลยี 4.0 มาแก้ปัญหาหรือยกระดับในการใช้งาน
หม้อน้าของโรงงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย หรือประหยัดพลังงาน หรือลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

16.00 – 16.15 น.

- ปิดการอบรม

หลักการใช้งานหม้อน้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานหม้อน้าที่ส่งผลกระทบต่อด้านความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการแก้ปัญหาแบบเดิม

หมายเหตุ สแกน QR code
เพื่อใช้ดาวน์โหลดแผนที่โรงแรม/เอกสารการอบรมในโน้ตกลุ่ม

