
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบ และติดตัง้ระบบดับเพลิงดวยน้ํา รุนท่ี 53 
ระหวางวันที ่24 - 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 (วันศุกร, วันเสาร, วันอาทิตย)  
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท. (ซอยรามคําแหง 39)  

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
 
หลักการและเหตุผล 
 ระบบดับเพลิงดวยน้ําเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการปองกันอัคคีภัย โดยเฉพาะสําหรับอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ อาคารที่อยูอาศัย และอาคารโรงงาน ฯลฯ หลักสูตร การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงดวยน้ํา 
จะชวยใหวิศวกร และผูที่เกี่ยวของกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และชางควบคุมงานระบบปองกันอัคคีภัยสามารถ
ที่จะนําความรูที่ไดรับจากการอบรม ไปประยุกตใชงานไดอยางมั่นใจและถูกตอง และเปนการวางพื้นฐานในการศึกษา
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยที่เกี ่ยวของไดอยางตอเนื่อง โดยจะเนนทฤษฎี การออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน 
วสท. และ NFPA  
 
วิทยากร     
นายวันชัย  บัณฑิตกฤษดา 
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภยั วสท. 
 อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกล  
นายกาญจน  รักศิริพงษ 
 กรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วสท. 
 วศิวกรอาวุโสระบบปองกันอัคคภัีย Lincolne Scott Co., Ltd. 
 
กําหนดการ 

วันศุกรที่  24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

09.00-12.00 น.     พื้นฐานระบบทอยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิง 
 Hydraulic and water based fire protection 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับระบบดับเพลิงดวยน้ํา 
 นิยามที่จําเปนของระบบทอยืน 
 ประเภทของระบบ 
 การหาปริมาณน้ําดับเพลงิของระบบทอยืน 
 การแบงโซนทอยืนสําหรับอาคารสูง 
 การกําหนดขนาดทอยืน 
 ทอ วัสดุ และอุปกรณในระบบทอยนื เชน Hose Valve, Fire Department Connect,Fire Hydrant 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (วสท. จัดเตรียม อาหารบุฟเฟต) 
13.00-16.00 น. พื้นฐานระบบสงน้ําดับเพลงิ 

 ประเภทของระบบสงน้ําดับเพลิง 
 นิยามที่จําเปนของระบบเครื่องสบูน้ําดับเพลิง 
 การเลือกประเภทเครื่องสบูน้ําดับเพลิง 
 ทอ วาลว และอปุกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
 พื้นฐานการทํางานและติดตั้งเครือ่งสูบน้ําดับเพลิง 
 ตูควบคุมเครือ่งสูบน้ําดับเพลิงและอุปกรณทีเ่ก่ียวของ 

 
 
 

PDU:   18 หนวย 

กรุณาเตรียม ดินสอ ยางลบ 
และไมบรรทัดมาดวย 



วันเสารท่ี   25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

09.00-12.00 น. พื้นฐานระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
 Building code and sprinkler installation requirement 
 นิยามที่จําเปนของระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 
 พื้นที่ครอบครอง 
 ทอ วัสดุ และอุปกรณ 
 แนวคิดพ้ืนฐานการติดตั้งระบบ 
 ประเภทของระบบ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (วสท. จัดเตรียม อาหารบุฟเฟต) 
13.00-16.00 น. การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง 

 ขอกําหนดในการติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงประเภทตาง ๆ  
 Special Situation installation requirement 
 การหาขนาดทอดับเพลงิโดยวธิ ีPipe Schedule และ Hydraulic Calculation 
 ตัวอยางแบบแปลนพรอมตัวอยางการคํานวณโดยวิธี Hydraulic Calculation 

วันอาทิตยที่  26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

Work shop 
09.00-12.00 น. การออกแบบหองเครือ่งสบูน้ําดบัเพลิงและการหาขนาดถงัน้ําดับเพลิง 

 การออกแบบระบบทอและอปุกรณที่เกี่ยวของของเครื่องสบูน้ําดับเพลิง 
 การออกแบบระบบทอยืน 
 ตัวอยางแปลนอาคารเพือ่ทํา Case Study 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (วสท. จัดเตรียม อาหารบุฟเฟต) 
13.00-16.00 น. การออกแบบระบบหวักระจายน้ําดับเพลิงในพ้ืนที่ครอบครองประเภทตาง ๆ 

 การจัดวางหัวกระจายน้ําดับเพลิงประเภทตาง ๆ ในแบบ Plan ของอาคาร 
 การคํานวณหาปริมาณการใชน้ําดบัเพลิงของระบบและการเลือกระบบสงน้ํา 
 ตัวอยางแปลนอาคารเพือ่ทํา Case Study 

 
หมายเหตุ : เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
- ใบสมัคร - 

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงดวยน้ํา รุนท่ี 53 
ระหวางวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 (วันศุกร, วันเสาร, วันอาทิตย)  
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท. (ซอยรามคําแหง 39)  

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมปองกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

ขอสํารองรายชือเขา้ร่วมอบรมดงัต่อไปนี  (กรุณาเขียนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพือความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 
ชือ่ – นามสกุล.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   

หนวยงาน   

เลขที่    หมู   อาคาร  ซอย   

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย  มือถือ :    

โทรศัพท :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผูประสานงาน :   

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ..................................................................... □ สาํนกังานใหญ่      □ สาขา…………………………… 

คาลงทะเบียน  
ประเภทสมาชิก กําหนดชําระภายในวันที่ 23 ก.พ.2566 

  สมาชิก ว.ส.ท. 6,500  บาท / คน 

  ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 7,000  บาท / คน 

(ราคานี้รวม ภาษมีูลคาเพิ่ม 7%,) วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร 

 
การชําระคาลงทะเบยีน 

 เช็ค  สั่งจาย สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ 
 โอนเงิน เขาบัญชีเงนิฝากออมทรัพยในนาม.. 
  สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงนิเขาบัญชีธนาคาร กรณุาสงหลักฐานการชําระเงนิ พรอมระบุช่ือผูเขาอบรม ทีอ่ยูในการออกใบเสร็จ สงมาที่ 

คุณเยาวพา สินพาณิชย  โทรศพัท  0-2184-4600-9 ตอ 520  E-mail yaowapha@eit.or.th   
 
หมายเหตุ 
- กรณีเปนสมาชกิสภาวิศวกรสามารถนําใบเสร็จไปยื่นขอรับเงนิสนับสนุนคใชจายในการลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนาจาก 
  สภาวิศวกรไดไมเกิน 1,000 บาท/คน/ครัง้/ป (หนึ่งพันบาทตอคนตอครั้งตอป) 
- กรณีนิติบุคคลที่ไดรับใบอนญุาตฯ สภาวิศวกรสนับสนนุคาใชจายของผูเขาอบรมทีอ่อกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลคนละ 
  1.000 บาท โดยนิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนนุไดแหงละไมเกนิ 5 สทิธิ/ป ทั้งนี้ ผูเขาอบรมไมจําเปนตองเปนสมาชิก 
  สภาวิศวกร 
***โดยสภาวิศวกรจะสนับสนนุคาํใชจายในการลงทะเบียนเขารวมการอบรม/ สัมมนาใหกับสมาชิกภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมติั"* 
(สอบถามขอมูลการใชสทิธิ์รับเงินสนับสนนุไดที่สภาวศิวกร www.coe.or.h สายดวน 1303) 

 

PDU:   18 หนวย 


