
         การสมัมนาเรื่อง  

             การเลือกใชเ้คร่ืองสูบนํ้าอยา่งถูกตอ้ง เพ่ือประหยดัค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า 

     ในวันเสารที่ 3 กรกฎาคม 2564 
อบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 
 

หลักการและเหตุผล 
“ถาเราชวยกันออกแบบและเลือกใชเคร่ืองสูบน้ำใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 10% ประเทศไทยจะประหยัดพลังงานไดมหาศาล ไม

ตองใชวิชาการซับซอน เพียงแตมีความเขาใจพื้นฐานเคร่ืองสูบน้ำใหดีพอ ก็สามารถทำไดแลว” 
เคร่ืองสูบน้ำเปนอุปกรณทางกลที่มีการใชเปนจำนวนมาก มีลกัษณะการใชงานที่หลากหลาย และเปนอุปกรณที่ใชพลงังานมาก    

หากเลือกใชอยางไมถูกตอง เคร่ืองสูบนำ้อาจมีราคาสูงโดยไมจำเปน และทำงานนอกชวงออกแบบ ซึ่งตองจายคาไฟฟาสูงกวาที่ควรจะ
เปน    การเลือกใชเคร่ืองสูบน้ำอยางถูกตอง จะประหยดัคาติดตั้งไดมาก และทีส่ำคัญจะประหยัดคาไฟฟาไดมากตลอดอายุการใชงาน
อีกดวย 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ   จึงไดจัดหลักสูตรนี้ข้ึนเพื่อให
สมาชิกและผูทีส่นใจ ไดพัฒนาความรูความเขาใจ และไดรับการถายทอดประสบการณจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒ ิ
 

วิทยากร คุณครรชิต     วิเศษสมภาคย   
  กรรมการผูจัดการ  บริษัท สหพรี  เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด  
  ผูเชี่ยวชาญดาน เทคนิคเคร่ืองสบูน้ำ การประหยัดพลงังาน เทคนิคเก่ียวกับวาลวควบคุมอัตโนมตัิ 
  และระบบการบริหารจัดการเพือ่ลดน้ำสญูเสีย 
 

กำหนดการ 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน   
เวลา 09.00 – 10.30 น.  ปฐมบทการเรียนรูเร่ืองเคร่ืองสูบน้ำ 

- ความรูพ้ืนฐานการทำงานของเครือ่งสูบน้ำ 
- พ้ืนฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหถูกตองเพ่ือหลีกเลีย่งปญหาการสูบน้ำไมข้ึนและการลดทอนประสิทธิภาพ

ของเครื่องสูบน้ำ 
- ความเสยีหายของเครื่องสูบน้ำท่ีเกิดข้ึนจาการใชงานไมถูกตอง 

เวลา 10.45 – 12.15 น.  การคำนวณเพ่ือกำหนดขนาด และเลือกใชเคร่ืองสูบน้ำใหถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- การคำนวณหาแรงเสียดทานในเสนทอและอุปกรณ (Friction Loss)  

 เพ่ือกำหนดขนาดความดันเครื่องสบูน้ำ (Pump Head) ใหเหมาะสม 
- การอานและเขาใจขอมูลบน Pump Performance Curve และ System Curve 
- การเลือกเครื่องสูบน้ำและกำหนดขนาดของมอเตอรใหเหมาะสม 
- การใช VFD กับเครื่องสูบน้ำ 

 เคร่ืองสูบน้ำประเภทตางๆท่ีใชในอุตสาหกรรม 
เวลา 12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 – 15.00 น.  วัสดุโครงสรางเคร่ืองสูบน้ำและการเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน 

- รายละเอียดช้ินสวนภายในเครื่องสูบน้ำ 
- การกำหนดความดันใชงานเครื่องสูบน้ำ 
- ประเภทของ MACHANICAL SEAL และการเลือกใช 

 การติดต้ังและเร่ิมเดินเคร่ืองสบูน้ำเปนคร้ังแรก (Start Up)  
และการปรับแตงเคร่ืองสูบน้ำ (Commissioning) 

เวลา 15.15 – 16.45  น.  การปฏิบัติการการเลือกเคร่ืองสูบน้ำจาก Pump Selection Program 
- วิธีใช Pump Selection Program เพ่ือเลือกเครื่องสูบน้ำ 
- การเขียน Pump Performance Curve สำหรบัเครื่องสูบน้ำท่ีเดินคูขนานกัน 
- การเขียน System Curve เพ่ือหาจุดทำงานของเครื่องสูบน้ำ 
- การเขียน H-Q Curve ท่ีรอบทำงานตาง ๆ กัน 

รุ่นที่  14 



           ใบสมัครการสัมมนาเร่ือง  
            การเลือกใชเคร่ืองสูบน้ำอยางถูกตอง เพ่ือประหยัดคาติดตั้งและคาไฟฟา   รุนที่  14 

           ในวันเสารที่ 3 กรกฎาคม 2564 
         อบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom 

            จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 
 

ท่ีอยู (หนวยงาน/บริษัท)  ........................................................................................................................................................................................  

เลขที่ ........................ หมูที่ .................................อาคาร ........................................................    ซอย   ........................................................  

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

จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย ............................................... โทรศัพท ...................................................................  

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

ผูประสานงานโดย......................................................................................................  โทรศัพท   ...............................................................  
 

ขอสำรองรายชื่อเขารวมอบรมดังตอไปน้ี     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 
ชื่อ – นามสกุล     1)   ....................................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ......................... 
 2)    ...................................................................................................................  เลขที่สมาชิก วสท.  ......................... 
 

อัตราคาลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท.       1,500   บาท 
  บุคคลทั่วไป      1,800  บาท 

 

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา 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 
 

การชำระเงิน 
เช็ค        สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน      เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  

• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ            เลขที่ 147-4-32388-6 
หมายเหต ุ:  กรณโีอนเงินกรณุา  fax  หลักฐานการชำระเงินมาท่ี 0-2184-4662  ระบุช่ือโครงการฯ ช่ือผูเขารวม และท่ีอยูในการจัดสงใบเสรจ็ 

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครไดที ่

 โทร  0-2184-4600-09 ตอ 523  โทรสาร  0-2184-4662 
 E-mail: sangdaw.eit@gmail.com     www.eit.or.th  

http://www.eit.or.th/
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