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จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสภาวิศวกร

หลักการและเหตุผล
ระบบดับเพลิงดวยน้ําเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการปองกันอัคคีภัย โดยเฉพาะสําหรับอาคารสูง อาคาร

ขนาดใหญพิเศษ อาคารที่อยูอาศัย และอาคารโรงงาน ฯลฯ หลักสูตร การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงดวยน้ํา
จะชวยใหวิศวกร และผูท่ีเก่ียวของกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และชางควบคุมงานระบบปองกันอัคคีภัยสามารถ
ที่จะนําความรูที่ไดรับจากการอบรม ไปประยุกตใชงานไดอยางมั่นใจและถูกตอง และเปนการวางพื้นฐานในการศึกษา
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยที่เกี่ยวของไดอยางตอเนื่อง โดยจะเนนทฤษฎี การออกแบและติดตั้งตามมาตรฐาน วสท.
และ NFPA

วิทยากร
คุณวันชัย  บัณฑิตกฤษดา

กรรมการรางมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย วสท.
อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณกาญจน  รักศิริพงษ
กรรมการรางมาตรฐานการปองกันอัคคีภัย วสท.
วิศวกรอาวุโสระบบปองกันอัคคีภัย Lincolne Scott Co., Ltd.

กําหนดการ
วันศุกรท่ี 1 มิถุนายน 2561
09.00-12.00 น. พ้ืนฐานระบบทอยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิง

 Hydraulic and water based fire protection
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบดับเพลิงดวยน้ํา
 นิยามท่ีจําเปนของระบบทอยืน
 ประเภทของระบบ
 การหาปริมาณน้ําดับเพลิงของระบบทอยืน
 การแบงโซนทอยืนสําหรับอาคารสูง
 การกําหนดขนาดทอยืน
 ทอ วัสดุ และอุปกรณในระบบทอยืน เชน Hose Valve, Fire Department Connect, Fire
Hydrant

PDU:   27 หน่วย

กรุณานํา ดินสอ ยางลบ
และไมบรรทัดมาดวย



12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. พ้ืนฐานระบบสงน้ําดับเพลิง

 ประเภทของระบบสงน้ําดับเพลิง
 นิยามท่ีจําเปนของระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 ทอ วาลว และอุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 พ้ืนฐานการทํางานและติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและอุปกรณท่ีเก่ียวของ

วันเสารท่ี 2 มิถุนายน 2561
09.00-12.00 น. พ้ืนฐานระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง

 Building code and sprinkler installation requirement
 นิยามท่ีจําเปนของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
 พ้ืนท่ีครอบครอง
 ทอ วัสดุ และอุปกรณ
 แนวคิดพ้ืนฐานการติดตั้งระบบ
 ประเภทของระบบ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง

 ขอกําหนดในการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงประเภทตาง ๆ
 Special Situation installation requirement
 การหาขนาดทอดับเพลิงโดยวิธี Pipe Schedule และ Hydraulic Calculation
 ตัวอยางแบบแปลนพรอมตัวอยางการคํานวณโดยวิธี Hydraulic Calculation

วันอาทิตยท่ี 3 มิถุนายน 2561
Work shop
09.00-12.00 น. การออกแบบหองเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและการหาขนาดถังน้ําดับเพลิง

 การออกแบบระบบทอและอุปกรณท่ีเก่ียวของของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
 การออกแบบระบบทอยืน
 ตัวอยางแปลนอาคารเพ่ือทํา Case Study

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. การออกแบบระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงในพ้ืนท่ีครอบครองประเภทตาง ๆ

 การจัดวางหัวกระจายน้ําดับเพลิงประเภทตาง ๆ ในแบบ Plan ของอาคาร
 การคํานวณหาปริมาณการใชน้ําดบัเพลิงของระบบและการเลือกระบบสงน้ํา
 ตัวอยางแปลนอาคารเพ่ือทํา Case Study

ติดตอสอบถามไดท่ี คุณรุงลาวรรณ สทานภพ ฝายวิชาการโครงการ
โทรศัพท 02-184-4600-9 ตอ 510 โทรสาร 02-319 2710-1
E-mail: runglawan@eit.or.th
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จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการปองกันอัคคีภัย
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ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังตอไปนี้ (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ช่ือ – นามสกุล ................................................................................... เลขท่ีสมาชิก วสท .......................................
โทรศัพท......................................................... E-mail : .......................................................... .........

ท่ีอยูหนวยงาน/บริษัท ...................................................................................................................................................
เลขท่ี ...............................หมูท่ี ..........................................อาคาร..................................... ซอย...................................
ถนน ...................................ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต................................ จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย ........................โทรศัพ...........................โทรสาร................................ผูประสานงานโดย ..........................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ..........................................................................  สํานักงานใหญ  หรือ สาขา
คาลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก จายภายในวันท่ี 25 พ.ค. 61 จายหลังวันท่ี 25 พ.ค. 61
 สมาชิก ว.ส.ท. 5,500 บาท / คน 6,000   บาท / คน
 ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท / คน 6,500   บาท / คน
 บุคคลท่ัวไป 6,500 บาท / คน 7,000   บาท / คน

(ราคานี้รวม ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%, คาเอกสาร, คาอาหาร และเคร่ืองด่ืม) วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร

***ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน ทัง้ในและตางประเทศและไดชาํระเงินคาลงทะเบยีนกอนลวงหนา ดังน้ี
กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจาํนวน
 กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน 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

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 สงแฟกซมาท่ี
0-2319-2710-1, 0-2184-4597-8
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