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การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช
เครื ่องสูบน้ำ
อยางถูกตองเพื่อประหยัดคาติดตั้งและคาไฟฟา รุนที่ 12

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

14
กรกฎาคม 2561

ณ หองประชุม 
อาคาร วสท.

ระหวางวันที่
 PDU 6 หนวย



วิทยากร คุณครรชิต     วิเศษสมภาคย  
กรรมการผูจัดการ  บริษัท สหพีร  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
ผูเชี่ยวชาญดาน เทคนิคเครื่องสูบน้ำ การประหยัดพลังงาน เทคนิคเก่ียวกับวาลวควบคุม
อัตโนมัติและระบบการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย

 “ถาเราชวยกันออกแบบและเลือกใชเครื่องสูบน้ำใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10%
ประเทศไทยจะประหยัดพลังงานไดมหาศาล ไมตองใชวิชาการซับซอน เพียงแตมีความ
เขาใจพ้ืนฐานเคร่ืองสูบน้ำใหดีพอ ก็สามารถทำไดแลว”
 เครื่องสูบน้ำเปนอุปกรณทางกลที่มีการใชเปนจำนวนมาก มีลักษณะการใชงานที่
หลากหลาย และเปนอุปกรณที่ใชพลังงานมาก หากเลือกใชอยางไมถูกตอง เครื่องสูบน้ำอาจ
มีราคาสูงโดยไมจำเปน และทำงานนอกชวงออกแบบ ซ่ึงตองจายคาไฟฟาสูงกวาท่ีควรจะเปน
การเลือกใชเครื่องสูบน้ำอยางถูกตอง จะประหยัดคาติดตั้งไดมาก และที่สำคัญจะประหยัด
คาไฟฟาไดมากตลอดอายุการใชงานอีกดวย
 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ   จึงไดจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อใหสมาชิกและผูที่สนใจ ไดพัฒนาความรูความเขาใจ
และไดรับการถายทอดประสบการณจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

กำหนดการหลักการและเหตุผล
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน  
08.45 – 09.00 น. เปดการสัมมนา  
09.00 – 10.30 น. > ปฐมบทการเรียนรูเรื่องเครื่องสูบน้ำ
   - ความรูพื้นฐานการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
   - พื้นฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหถูกตองเพื่อหลีกเลี่ยง ปญหาการ
    สูบน้ำไมขึ ้นและการลดทอนประสิทธิภาพของเครื ่องสูบน้ำ
   - ความเสียหายของเครื่องสูบน้ำที่เกิดขึ้นจาการใชงานไมถูกตอง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.15 น. > การคำนวณเพื่อกำหนดขนาด และเลือกใชเครื่องสูบน้ำใหถูกตอง
   และมีประสิทธิภาพสูงสุด
   - การคำนวณหาแรงเสียดทานในเสนทอและอุปกรณ 
    (Friction Loss)  เพื่อกำหนดขนาดความดันเครื่องสูบน้ำ
    (Pump Head) ใหเหมาะสม
   - การอานและเขาใจขอมูลบน Pump Performance Curve และ
    System Curve
   - การเลือกเครื่องสูบน้ำและกำหนดขนาดของมอเตอรใหเหมาะสม
   - การใช VFD กับเครื่องสูบน้ำ
  > เครื่องสูบน้ำประเภทตางๆที่ใชในอุตสาหกรรม
12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. > วัสดุโครงสรางเครื่องสูบน้ำและการเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน
   - รายละเอียดชิ้นสวนภายในเครื่องสูบน้ำ
   - การกำหนดความดันใชงานเครื่องสูบน้ำ
   - ประเภทของ MACHANICAL SEAL และการเลือกใช
  > การติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเปนครั้งแรก (Start Up) 
      และการปรับแตงเครื่องสูบน้ำ (Commissioning)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 – 16.45 น. > การปฏิบัติการการเลือกเครื่องสูบน้ำจาก Pump Selection
   Program
   - วิธีใช Pump Selection Program เพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำ
   - การเขียน Pump Performance Curve สำหรับเครื่องสูบน้ำ
    ที่เดินคูขนานกัน
   - การเขียน System Curve เพื่อหาจุดทำงานของเครื่องสูบน้ำ
   - การเขียน H-Q Curve ที่รอบทำงานตางๆกัน

ใบสมัครการสัมมนาเรื่อง 
การเลือกใชเครื่องสูบน้ำอยางถูกตอง เพื่อประหยัดคาติดตั้งและคาไฟฟา  รุนที่ 12

วันเสารที่ 14 กรกฎาคม  2561  ณ  หองประชุม  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.
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(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปน้ี

หมายเหตุ
1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีเพิ่ม 7%  (คาอาหารและอาหารวาง
    เอกสารประกอบบรรยาย)
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์
    สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป (ดาวโหลดใบสมัครไดท่ี www.eit.or.th)
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
    (DPU 6 หนวย)

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

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงิน
คาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
 >  กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
 >  กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปน้ี
- 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

อัตราคาลงทะเบียน


