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การอบรม เรื่อง

การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น
 Low-Expansion Foam

ส�าหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   
คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 รามค�าแหง 39 (ซอยเทพลลีา) ถนนรามค�าแหง  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร  02-184-4662
E-mail: runglawan@eit.or.th  www.eit.or.th

หลักการและเหตุผล
       จากสภาพปัจจุบันที่มีการสร้างคลังเก็บน�้ามัน และของเหลวไวไฟ ทั้งในส่วนของภาคโรงกลั่น 
ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมในโรงงานที่ต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นปริมาณมาก เช่น โรงไฟฟ้า โรงผลิตสารเคมี 
และปิโตเคม ีรวมถงึการขยายท่าอากาศยานรวมถงึโรงจอดอากาศยาน ซึง่แปรผนัจากปรมิาณใช้งานทีเ่พิม่ขึน้ 
ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ท�าให้กลุ่มสถานประกอบการเหล่านี้มีการเชื้อเพลิง
ทีอ่ยูใ่นสภาพของเหลวรวมกนัเป็นจ�านวนมาก ซึง่ของเหลวตดิไฟและของเหลวไวไฟเหล่านีห้ากเกดิอคัคภียั
ขึ้นก็จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง รวมถึงยากต่อการควบคุมด้วยระบบดับเพลิงด้วยน�้าแบบทั่วไป 
    ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงที่เหมาะสมต่อชนิดของเชื้อเพลิงประเภทนี้ จึงต้องมี 
ข้อก�าหนดทีแ่ตกต่างจากมาตรฐานทัว่ไป โดยเฉพาะส่วนของคลงัเกบ็ โรงกลัน่ หรอื โรงเกบ็อากาศยาน เป็นต้น 
 วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการป้องกนัอคัคภียัส�าหรบัความเสีย่ง
ประเภทนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมระบบดับเพลิงด้วยโฟมการขยายตัวต�่า ตามมาตรฐาน NFPA 11 ขึ้น
เพือ่ให้เข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าวและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นการเสรมิความรูแ้ละผูเ้ข้าอบรม
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร คุณพศิน  งามวงศ์ชน

    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานวิศวกรรมความเสี่ยงภัย   
    Risk Engineering ส�านักประกันภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์
    อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เอกสารอ้างอิง มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ วสท., NFPA 11, NFPA 16
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ก�าหนดการ

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561  ( เวลา 9.00 – 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

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561   ( 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
  ระบบโฟมการขยายตัวปานกลาง และขยายตัวสูง 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 



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ชำ�ระค่�ไปรษณีย�กรแล้ว

ใบอนุญ�ตที่ 72/2554

ศฝ.บดินทรเดช�

487 ร�มคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีล�) ถ.ร�มคำ�แหง แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-184-4600-9  โทรส�ร 02-184-4662  E-mail : eit@eit.or.th  Homepage : www.eit.or.th

¦ เงินสด ชำ�ระเงินสดที่ อ�ค�ร วสท. ชั้น 5 (ออกจ�กลิฟต์ขว�มือ)
¦ เช็ค ส่ังจ่�ย สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ในน�ม “สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์”
  	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์  ส�ข�สภ�ก�ช�ดไทย เลขบัญชี 045-2-03026-1 หรือ
  	 ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�สุรวงศ์  เลขบัญชี 147-4-32388-6 
  	 ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�จ�มจุรีสแควส์  เลขบัญชี 162-0-09914-4

ขอสำ�รองร�ยชื่อเข้�ร่วมอบรมดังต่อไปนี้  **กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ-น�มสกุล  โทรศัพท์  E-mail:
หน่วยง�น/บริษัท
เลขที่  หมู่ที่ อ�ค�ร  ซอย 
ถนน  ตำ�บล/แขวง  อำ�เภอ/เขต  จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.  โทรศัพท์  โทรส�ร
ผูป้ระส�นง�นโดย  
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี   สำ�นักง�นใหญ่  หรือ  ส�ข�

 ประเภทสมาชิก ช�าระภายในวันที่ 27 เม.ย. 61 ช�าระหลังวันที่ 27 เม.ย. 61
 สม�ชิก ว.ส.ท. 4,500 บ�ท / คน 5,000 บ�ท / คน
 บุคคลทั่วไป 5,000 บ�ท / คน 5,500 บ�ท / คน

หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 3. ส�าหรบัผูเ้ข้าอบรมทีช่�าระค่าลงทะเบยีนในราคา บคุคลทัว่ไป ท่านจะได้สทิธ์ิประโยชน์ในการเป็นสมาชกิ วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่าน 
  ต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ ส�าเนา 
  วุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจ�านงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส�าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มาที่ 02-184-4662 

การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบื้องต้น  Low-Expansion Foam
ส�าหรับ คลังเก็บเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน

 ใบสมัคร การอบรม เรื่อง

อัตราค่าลงทะเบียน

การช�าระเงิน
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