
การอบรมเรื่อง    หมอนํ้ามันรอน (Thermal Fluid Heaters); 
Design, Operate, Maintain อยางไร ใหมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใชทน 

ในวันเสารท่ี  5  พฤษภาคม  2561 
ณ หองประชุม ชั้น  4 อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอนํ้าและภาชนะรับความดัน 
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 

รวมกับ  สมาคมหมอนํ้าและภาชนะรับความดันไทย 

PDU = 9 หนวย 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทย มีการใชหมอน้ํารอนเพื่อการถายเทความรอนในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน  อุตสาหกรรมอาหาร ยาง
และพลาสติค อุตสาหกรรมทอผาและฟอกยอม อุตสาหกรรมกระดาษ ฯลฯ การเกิดไฟไหมในโรงงานที่ใชหมอน้ํามันรอน เปนปญหา
รายแรงท่ีมีสถิติสูงมาก นอกจากนี้ ยังพบปญหาการเส่ือมสภาพอยางรวดเร็วของนํ้ามันท่ีเปนส่ือความรอน  การตกต่ําลงของประสิทธภิาพ
การถายเทความรอน  การผุกรอนของถังเก็บนํ้ามันส่ือความรอน การแตกรั่วของคอยลรับความรอนในหมอน้ํามันรอน  

หลักสูตรนี้ จะบงช้ีปญหา สาเหตุ ท้ังความบกพรองในการออกแบบหมอน้ํามันรอน การติดต้ังท่ีไมถูกหลักวิศวกรรม อุปกรณ
ควบคุมการทํางานและอุปกรณความปลอดภัยท่ีไมเพียงพอหรือการต้ังคาตางๆที่ไมถูกตอง การควบคุมการใชงานที่ไมถูกตองความบกพรอง
ในการตรวจสอบและบํารุงรกัษา  ความไมเขาใจตอผลวิเคราะหคุณภาพน้ํามันและการตอบสนองท่ีไมถูกตอง  

การอบรม เรื่อง “หมอน้ํามันรอน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อยางไร ใหมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย ใชทน”  จะชวยใหเกิดความเขาใจในปญหาและสาเหตุตางๆ และนําไปสูการแกไขและการปองกันอยางถูกตอง 

 

วิทยากร  นายศุภวัฒน  ธาดาจารุมงคล  
 -อดีตผูอํานวยการสาํนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 -นายกสมาคมหมอนํ้าและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560 
 -อนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอนํ้า และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. 
 
กําหนดการ 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 10.30 น.  โครงสราง สวนประกอบ หลักการออกแบบหมอน้ํามันรอน และการติดตั้ง 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น.  อุปกรณควบคุมการทํางาน อุปกรณความปลอดภยัและการตั้งคาที่ถูกตอง  
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.  การเลือกใชนํ้ามันท่ีเปนส่ือนําความรอน  
                             การใชงาน การเส่ือมสภาพ สาเหตุและการปองกัน 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.00 น.  กรณีศึกษาความเสียหายในระบบนํ้ามันรอน 
16.00 - 16.30 น.  ถาม-ตอบ 
 

รับจํานวนจํานวนจํากัด  60 ทานแรกเทานั้น 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิและสมัครไดท่ี 

คุณสุพรรณีย  แสนภักด ี    โทร  0-2184-4600-09  ตอ 538  โทรสาร  0-2319-2710-1   
E-mail: supannee@eit.or.th   www.eit.or.th 



 

ใบสมัครการอบรมเร่ือง หมอน้ํามันรอน (Thermal Fluid Heaters);  
Design, Operate, Maintain อยางไร ใหมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใชทน 

ในวันเสารท่ี  5  พฤษภาคม  2561 
ณ  หองประชุม  อาคาร วสท. 

 

หนวยงาน/บริษัท   ....................................................................................................................................................................................  

เลขที่ ........................................  อาคาร..............................................ซอย.......................................ถนน  

ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................รหัส  

โทรศัพท ........................................................โทรสาร................................E-mail:   

ชื่อ-สกุล  ผูประสานงาน   

โทรศัพท ...................................................................  E-mail:    

เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี ........................................................................  สํานักงานใหญ    สาขา  ...................................................  
  

ขอสํารองท่ีนั่ง  ดังมีรายชื่อตอไปน้ี    (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒบิัตร) 

ช่ือ-นามสกุล    1)   ...................................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.   

 2)   ...................................................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  ................................  
 
 

อัตราคาลงทะเบียน 

  สมาชิก วสท.  2,000 บาท/ทาน   บุคคลท่ัวไป 2,800 บาท/ทาน 

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%   อาหารวาง  อาหารกลางวัน  และเอกสารประกอบการบรรยาย 
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   
3. ทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลท่ัวไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.  

ฟรี 1 ป  (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th )  พรอมยื่นในวนัอบรมเทานั้น 
4.    ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศกึษาตอเน่ือง (PDU)    9   หนวย 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังน้ี 
  กรณ ีวสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงนิใหกับลูกคาเต็มจํานวน 

  กรณลูีกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดกต็ามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 
 

 

การชําระเงิน 
เช็ค       ส่ังจายสมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี  045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ            เลขท่ี  147-4-32388-6 
หมายเหต ุ:     กรณีโอนเงนิ  กรณุา  fax  หลักฐานการชําระเงินมาที่  โทรสาร 0-2319-2710-11 

ระบุช่ือโครงการฯ   ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ 

  


