
การอบรม เรื่อง
การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบ้ืองตน Low-Expansion Foam

สําหรับ คลังเก็บเช้ือเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงเก็บอากาศยาน
ระหวางวันท่ี 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 6 อาคาร วสท. ซอยรามคําแหง 39

จัดโดย
คณะกรรมสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

หลักการและเหตุผล
จากสภาพปจจุบันท่ีมีการสรางคลังเก็บน้ํามัน และของเหลวไวไฟ ท้ังในสวนของภาคโรงกลั่น ภาคขนสง

ภาคอุตสาหกรรมในโรงงานท่ี
ตองใชเชื้อเพลิงเปนปริมาณมาก เชน โรงไฟฟา โรงผลิตสารเคมี และปโตเคมี รวมถึงการขยายทาอากาศยานรวมถึง
โรงจอดอากาศยาน ซึ่งแปรผันจากปริมาณใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให
กลุมสถานประกอบการเหลานี้มีการเชื้อเพลิงท่ีอยูในสภาพของเหลวรวมกันเปนจํานวนมาก ซึ่งของเหลวติดไฟและ
ของเหลวไวไฟเหลานี้หากเกิดอัคคีภัยข้ึนก็จะเกิดผลกระทบอยางรุนแรง รวมถึงยากตอการควบคุมดวยระบบ
ดับเพลิงดวยน้ําแบบท่ัวไป

ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงท่ีเหมาะสมตอชนิดของเชื้อเพลิงประเภทนี้ จึงตองมีขอกําหนดท่ี
แตกตางจากมาตรฐานท่ัวไป
โดยเฉพาะสวนของคลังเก็บ  โรงกลั่น หรือ โรงเก็บอากาศยาน เปนตน

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันอัคคีภัยสําหรับความเสี่ยงประเภทนี้
จึงไดจัดใหมีการอบรมระบบดับเพลิงดวยโฟมการขยายตัวต่ํา ตามมาตรฐาน NFPA 11 ข้ึนเพ่ือใหเขาใจในการใชงาน
ระบบดังกลาวและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการเสริมความรูและผูเขาอบรมสามารถนําไปประยุกตใชกับงานท่ี
เก่ียวของไดถูกตอง

กําหนดการ
วันเสารท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ( 9.00 – 16.00 )
 นิยามท่ีใชอางอิงในมาตรฐาน และคําจํากัดความ
 องคประกอบของระบบโฟมดับเพลิง
 ประเภทของของเหลวไวไฟ และของเหลวติดไฟ สําหรับการดับเพลิงดวยโฟม
 ชนิดและประเภทของระบบโฟมดับเพลิง
 การออกแบบ ระบบโฟมการขยายตัวต่ํา Low-Expansion System Design

o แบบของพ้ืนท่ีอันตราย Types of Hazards
o Outdoor Fixed Roof Tanks
o Outdoor Open-Top Floating Roof Tanks
o Outdoor Covered (Internal) Floating Tanks
o Indoor Hazard
o Loading Rack



o Dike Areas-Outdoor
o Nondiked Spill Areas
o Supplementary Protection

วันอาทิตยท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (09.00-16.00)
 การออกแบบ ระบบโฟมการขยายตัวต่ํา Low-Expansion System Design

o Indoor Hazard
o Loading Rack
o Dike Areas-Outdoor
o Nondiked Spill Areas
o Supplementary Protection

 Test
 แนะนําเบื้องตน

o ระบบโฟมการขยายตัวปานกลาง และขยายตัวสูง Medium and High -Expansion System
o ระบบโฟมอัดอากาศ Compressed Air Foam System
o การออกแบบระบบโฟมสําหรับโรงเก็บอากาศยาน

 การกําหนด Specification และแผนงาน
 ความตองการในการติดตั้งระบบ Installation Requirement
 การทดสอบ และตรวจรับงาน Testing and Acceptance
 การดูแลรักษา Maintenance
 Workshop

วิทยากร
คุณพศิน  งามวงศชน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หนวยงานวิศวกรรมความเสี่ยงภัย Risk Engineeringสํานักประกันภัย เครือเจริญโภคภัณฑ
อดีตอาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เอกสารอาง มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของ ว.ส.ท., NFPA 11, NFPA 16

กลุมเปาหมาย
วิศวกรผูออกแบบ และผูสนใจท่ัวไป

สนใจติดตอขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
487 รามคําแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคําแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 510
โทรสาร 02-184-4662, 02184-4597 E-mail: runglawan@eit.or.th www.eit.or.th



ใบสมัคร
การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบโฟมดับเพลิงเบ้ืองตน Low-Expansion Foam

สําหรับ คลังเก็บเช้ือเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมและโรงเก็บอากาศยาน
ระหวางวันท่ี 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เสาร-อาทิตย) เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมอาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ช่ือ – นามสกุล .................. .................................................................................................................................. โทรศัพท......................................................... E-mail :
ท่ีอยูหนวยงาน/บริษัท ...................................................................................................................................................
เลขท่ี ............................. หมูท่ี ........................................อาคาร................................... ซอย.................................
ถนน .................................ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด .....................
รหัสไปรษณีย ....................โทรศัพท..................................... โทรสาร.....................................................................
ผูประสานงานโดย..................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี  สํานักงานใหญ  หรือ สาขา.................................

ประสานงาน และสอบถามขอมลู คุณรุงลาวรรณ  สทานภพ
โทรศัพท  0-21844600-9 ตอ 510 ฝายสถาบันวิศวพัฒน โทรสาร 0-23192710-1 E-Mail: runglawan@eit.or.th

คาลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก ชําระภายในวันท่ี 3 พ.ค. 62 ชําระหลังวันท่ี 3 พ.ค. 62

 สมาชิก ว.ส.ท. 5,000 บาท / คน 5,500   บาท / คน
 บุคคลท่ัวไป 5,500 บาท / คน 6,000   บาท / คน

หมายเหตุ : 1. ราคาน้ีรวม ภาษีมลูคาเพ่ิม 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
2. ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร

3. สําหรับผูเขาอบรมท่ีชําระคาลงทะเบียนในราคา บุคคลท่ัวไป ทานจะไดสิทธ์ิประโยชนในการเปนสมาชิก วสท. 1 ป
(ฟรี) โดยทานตองเตรียมหลักฐานการสมคัรสมาชิก วสท. (สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกร หรือ สําเนาวุฒิการศึกษา) เพ่ือแจงความจํานงในการใชสิทธ์ิโดยสมบูรณ ภายในวันท่ีจัดอบรมเทาน้ัน

การชําระคาลงทะเบียน
 เงินสด ชําระท่ี อาคาร วสท. ช้ัน  5   (ออกจากลิฟตขวามือ)
 เช็ค สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ เลขท่ี 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควส เลขท่ี 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขาบญัชีธนาคาร กรณุาแฟกซสําเนาสลิปเงินโอน พรอมระบุช่ือผูเขาอบรม ท่ีอยูในการออกใบเสร็จ สง
แฟกซมาท่ี 0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8


