
 

                              การอบรมเร่ือง   หมอ้นํ้ามนัรอ้น (Thermal Fluid Heaters) 

                            ; Design, Operate, Maintain อย่างไร ใหมี้ประสิทธิภาพ ปลอดภยั ใชท้น  รุ่นที่ 5 

10 กนัยายน 2564 

อบรมออนไลน ์ผ่านโปรแกรม zoom 

จดัโดย    คณะอนุกรรมการระบบไอน้ํา หมอ้น้ําและภาชนะรบัความดนั 

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ (วสท.) 

ร่วมกบั   สมาคมหมอ้น้ําและภาชนะรบัความดนัไทย 

 

หลกัการและเหตุผล 

ประเทศไทย มีการใชหมอน้ำรอนเพื่อการถายเทความรอนในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน  อุตสาหกรรม
อาหาร ยางและพลาสติค อุตสาหกรรมทอผาและฟอกยอม อุตสาหกรรมกระดาษ ฯลฯ การเกิดไฟไหมในโรงงานที่ใชหมอน้ำมัน
รอน เปนปญหารายแรงที่มสีถิติสูงมาก นอกจากนี้ ยังพบปญหาการเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วของน้ำมันที่เปนสื่อความรอน  การ
ตกต่ำลงของประสิทธิภาพการถายเทความรอน  การผกุรอนของถังเก็บน้ำมันสื่อความรอน การแตกร่ัวของคอยลรับความรอนใน
หมอน้ำมันรอน  

หลักสูตรนี้ จะบงชีป้ญหา สาเหตุ ทั้งความบกพรองในการออกแบบหมอน้ำมันรอน การติดตั้งที่ไมถูกหลักวิศวกรรม 
อุปกรณควบคุมการทำงานและอุปกรณความปลอดภัยทีไ่มเพียงพอหรือการตั้งคาตางๆที่ไมถูกตอง การควบคุมการใชงานทีไ่ม
ถูกตองความบกพรองในการตรวจสอบและบำรุงรักษา  ความไมเขาใจตอผลวิเคราะหคุณภาพน้ำมันและการตอบสนองทีไ่มถูกตอง  

การอบรมเร่ือง “หมอน้ำมันรอน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อยางไร ใหมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใชทน”  จะชวยใหเกิดความเขาใจในปญหาและสาเหตุตาง ๆ และนำไปสูการแกไขและการปองกันอยาง
ถูกตอง 

 

                นายศุภวัฒน   ธาดาจารุมงคล 
- อดีตผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- นายกสมาคมหมอน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560 
- อนุกรรมการระบบไอนำ้ หมอน้ำ และภาชนะรับความดนั ในคณะกรรมการสาขา 

วิศวกรรมเคร่ืองกล วสท. 
 

กาํหนดการ 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น.  โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน และการติดต้ัง 

10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น.  อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยและการต้ังค่าท่ีถูกต้อง  

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.  การเลือกใช้น้ำมันท่ีเป็นส่ือนำความร้อน  

                         การใช้งาน การเส่ือมสภาพ สาเหตุและการป้องกัน 

14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.00 น.  กรณีศึกษาความเสียหายในระบบน้ำมันร้อน 

16.00 - 16.30 น.  ถาม-ตอบ 

PDU 6 หนวย 

 



 

 

-ใบสมัคร-   การอบรมเร่ือง หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters);   

   Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน  

                  10 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom 

      จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอนำ้  หม้อน้ำ และภาชนะรบัความดนั  วสท. รว่มกับ  สมาคมหมอ้นำ้และภาชนะรับความดนัไทย  
 

 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บรษิัท) ..........................................................................   

เลขที ่.......... หมู่ที ่.............. อาคาร  ......................  ซอย   ........................  

ถนน .................... ตำบล/แขวง ...................... อำเภอ/เขต ...........................  

จังหวัด ....................  รหสัไปรษณยี ์.................... โทรศัพท ์.............................  

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

ผู้ประสานงานโดย ...............................  โทรศพัท ์  ......................................  

เลขประจำตวัผูเ้สยีภาษ ี ...........................   สำนกังานใหญ่    สาขา .....................  

ขอสำรองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

2)  ชื่อ – นามสกลุ   ........................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ........................  

อัตราค่าลงทะเบยีน 
(อัตราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%) 

  สมาชิก วสท.       1,500  บาท/ท่าน 

   บุคคลท่ัวไป       1,800  บาท/ท่าน 
 
 

การชำระเงิน 
เช็ค       สั่งจา่ยสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

โอนเงนิ     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย     เลขที่  045-2-03026-1  

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสรุวงศ ์           เลขที่  147-4-32388-6 

กรณโีอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร กรณุาส่งหลกัฐานการชำระเงนิ พรอ้มระบชุื่อผู้เข้าอบรม-ทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จ มาที ่0-2184-4662  

หรอืถา่ยรูปใบโอนแล้วสง่ Email มาที ่sangdaw.eit@gmail.com 
 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่  คุณแสงดาว  การะภักดี 

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 523, FAX:(02)184-4662 

E-mail : sangdaw.eit@gmail.com , Website : www.eit.or.th 


	เลขที่ หมู่ที่ อาคาร   ซอย
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