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การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น
Low-Expansion Foam
สำาหรับคลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม
และโรงเก็บอากาศยาน



2

หลักการและเหตุผล

กลุ่มเป้าหมาย

เอกสารอ้าง

วิทยากร

	 จากสภาพปัจจบุนัทีม่กีารสร้างคลงัเกบ็น�า้มนั	และของเหลวไวไฟ	ทัง้ในส่วนของภาคโรงกล่ัน	
ภาคขนส่ง	ภาคอตุสาหกรรมในโรงงานทีต้่องใช้เชือ้เพลงิเป็นปรมิาณมาก	เช่น	โรงไฟฟ้า	โรงผลติสาร
เคมี	 และปิโตเคมี	 ซึ่งแปรผันจากปริมาณใช้งานที่เพิ่มขึ้น	 ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	 ท�าให้กลุ่มสถานประกอบการเหล่านี้มีการเชื้อเพลิงที่อยู่ในสภาพของเหลวรวมกัน
เป็นจ�านวนมาก		ซึง่ของเหลวตดิไฟและของเหลวไวไฟเหล่านีห้ากเกดิอคัคภียัขึน้กจ็ะเกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรง	รวมถึงยากต่อการควบคุมด้วยระบบดับเพลิงด้วยน�้าแบบทั่วไป	
	 ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงที่เหมาะสมต่อชนิดของเชื้อเพลิงประเภทนี้	
จึงต้องมีข้อก�าหนดที่แตกต่างจากมาตรฐานทั่วไปโดยเฉพาะส่วนของคลังเก็บ	โรงกลั่น	หรือ	โรงเก็บ
อากาศยาน	เป็นต้น	
	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการป้องกันอัคคีภัยส�าหรับ
ความเสี่ยงประเภทนี้	จึงได้จัดให้มีการอบรมระบบดับเพลิงด้วยโฟมการขยายตัวต�่า	ตามมาตรฐาน	
NFPA	11	ขึ้นเพื่อให้เข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าวและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นการเสริม
ความรู้และผู้เข้าอบรมสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

วศิวกรผูอ้อกแบบ	และผูส้นใจทัว่ไป

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ	วสท.	และ	NFPA	11,	NFPA16

คุณพศิน  งามวงศ์ชน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงภัย	Risk	Management	ส�านักประกันภัย	เครือเจริญโภคภัณฑ์
อดีต	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยประทุมธานี

การอบรมเรื่อง

การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam

ส�าหรับคลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซ.รามค�าแหง 39 (เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ E-mail : runglawan@eit.or.th
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กำาหนดการ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น.

	 •	 นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน	และค�าจ�ากัดความ
	 •	 องค์ประกอบของระบบโฟมดับเพลิง
	 •	 ประเภทของของเหลวไวไฟ	และของเหลวติดไฟ	ส�าหรับการดับเพลิงด้วยโฟม
	 •	 ชนิดและประเภทของระบบโฟมดับเพลิง
	 •	 การออกแบบ	ระบบโฟมการขยายตัวต�่า		Low-Expansion	System	Design
	 	 -	 แบบของพื้นที่อันตราย	Types	of	Hazards
	 	 -	 Outdoor	Fixed	Roof	Tanks
	 	 -	 Outdoor	Open-Top	Floating	Roof	Tanks
	 	 -	 Outdoor	Covered	(Internal)	Floating	Tanks
	 	 -	 Indoor	Hazard
	 	 -	 Loading	Rack
	 	 -	 Dike	Areas-Outdoor
	 	 -	 Nondiked	Spill	Areas
	 	 -	 Supplementary	Protection

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น.

	 •	 การออกแบบ	ระบบโฟมการขยายตัวต�่า	Low-Expansion	System	Design
	 	 -	 Indoor	Hazard
	 	 -	 Loading	Rack
	 	 -	 Dike	Areas-Outdoor
	 	 -	 Nondiked	Spill	Areas
	 	 -	 Supplementary	Protection
	 •	 Test
	 •	 แนะน�าเบื้องต้น
	 	 -	 ระบบโฟมการขยายตวัปานกลางและขยายตวัสงู	Medium	and	High-Expansion	System
	 	 -	 ระบบโฟมอัดอากาศ	Compressed	Air	Foam	System
	 	 -	 การออกแบบระบบโฟมส�าหรับโรงเก็บอากาศยาน
	 •	 การก�าหนด	Specification	และแผนงาน
	 •	 ความต้องการในการติดตั้งระบบ	Installation	Requirement
	 •	 การทดสอบ	และตรวจรับงาน		Testing	and	Acceptance	
	 •	 การดูแลรักษา			Maintenance
	 •	 Workshop	



การช�าระเงิน

 m ช�าระเงินสด ณ ที่ทำ�ก�รสม�คม  
 m เช็ค สั่งจ่�ย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 m โอนเงิน เข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
   Ø ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ ส�ข�สี่แยกศรีวร� เลขที่ 140-2-30221-6
   Ø ธน�ค�รกรุงเทพ  ส�ข�สุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6
   Ø ธน�ค�รกรุงไทย   ส�ข�จ�มจุรีสแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4

ชื่อ – น�มสกุล........................................................................เลขที่สม�ชิก วสท.............................
หม�ยเลขสม�ชิกสภ�วิศวกร.........................ที่อยู่หน่วยง�น (บริษัท / บ้�น)......................................
เลขที่...................หมู่ที่..............อ�ค�ร..................................ซอย..................................................
ถนน....................................ตำ�บล/แขวง....................................อำ�เภอ/เขต....................................
จงัหวดั.................................รหสัไปรษณย์ี.................................โทรศพัท์........................................
โทรส�ร.................................มือถือ.................................E-mail....................................................
ผูป้ระส�นง�นโดย (ถ้�มี)......................................................โทรศัพท์...................................................
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี......................................... r สำ�นักง�นใหญ่  r ส�ข� ..............................

ประเภทสมาชิก จ่ายในภายวันท่ี 3 พ.ย. 60 จ่ายหลังวันท่ี 3 พ.ย. 60

r	สมาชิก	วสท. 4,500	บาท 5,000	บาท

r	ข้าราชการ,	พนักงานรัฐวิสาหกิจ,	บุคคลทั่วไป 5,000	บาท 5,500	บาท

ข้อปฏิบตักิรณกีารยกเลกิ อบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน ทัง้ในและต่างประเทศ และได้ช�าระเงนิค่าลงทะเบยีนก่อน

ล่วงหน้า ดังนี้

 1. กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ�านวน

 2. กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช�าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

    แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ�านวนของค่าลงทะเบียน 

    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

ใบสมัครการอบรมเรื่อง

การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น Low-Expansion Foam

ส�าหรับคลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมและโรงเก็บอากาศยาน

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

หม�ยเหตุ:กรณีโอนเงินเงินเข้�บัญชีธน�ค�ร กรุณ�แฟกซ์หลักฐ�นก�รชำ�ระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้�อบรมที่อยู่
ในก�รออกใบเสร็จ ส่งม�ที่แฟกซ์ 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8

หมายเหตุ : 1. วสท. ได้รับยกเว้นก�รหักภ�ษี ณ ที่จ่�ยร้อยละ 3 ร�ค�รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม 7% 

   2. อัตร�รวมค่�เอกส�ร และอ�ห�รว่�ง นำ้�ช�  ก�แฟ     

   3. กรณีที่เรียนไม่ 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเว้นก�รออกวุฒิบัตรรับรอง

  4. สำ�หรบัผูเ้ข้�อบรมท่ีชำ�ระค่�ลงทะเบียนในร�ค� ข้�ร�ชก�ร/รฐัวสิ�หกจิ/บคุคลท่ัวไป ท่านจะได้สิทธ์ิประโยชน์

ในการเป็นสมาชกิ วสท. 1 ปี (ฟร)ี โดยท่�นต้องเตรยีมหลกัฐ�นก�รสมัครสม�ชกิ วสท. (สำ�เน�บตัรประช�ชน และสำ�เน�ใบอนุญ�ต

ประกอบวิช�ชีพวิศวกร หรือ สำ�เน�วุฒิก�รศึกษ�) เพื่อแจ้งคว�มจำ�นงในก�รใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภ�ยในวันที่จัดอบรมเท่�นั้น


