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สัมมนาวิชาการ ครังที� 3/2560 
เรื,อง “พดัลมระบายอากาศสําหรับโครงการก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม” 

( Industr ial Fan for  Ventilation System in Building Project, and Factory Project ) 
วนัพุธ ที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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หลักการและเหตุผล  

  
 

 

 

 

 พดัลม  นบัเป็นอุปกรณ์สาํคญั สาํหรับงานระบบระบายอากาศ ในโครงการต่างๆ เช่น งานระบายอากาศ เพืUอลดอุณหภูมิ
ในพืYนทีUปฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรม, งานระบายอากาศสาํหรับอาคาร  ทัYงในส่วนของการระบายอากาศจากภายในอาคาร
ออกไปดา้นนอกอาคาร และการเติมอากาศจากภายนอกอาคารเขา้มาภายในอาคาร  ดงันัYนการมีความเขา้ใจเรืUองพดัลมเพืUอให้
นาํไปใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม จึงมีความสาํคญั เพราะ การเลือกพดัลมทีUเหมาะสม(`)  ตัYงแต่ขัYนตอนการออกแบบ  
ตลอดเรืUอยไปจนไปถึงขัYนตอนการติดตัYงพดัลม และรวมไปถึงการต่อท่อลมเขา้กบัพดัลมอยา่งถูกตอ้ง(a) จะทาํใหร้ะบบระบาย
อากาศทาํงานเตม็สมรรถนะ เป็นไปตามทีUไดอ้อกแบบไว ้  พร้อมกนักบัลดความสิYนเปลืองพลงังานทีUเกินกวา่ปกติลงไปไดใ้นระดบั
หนึUง ซึU งพลงังานทีUสิYนเปลืองเพิUมขึYนจากปกตินีY  เกิดจากการสูญเสีย (Pressure losses) ทีUเพิUมขึYน เนืUองจากการติดตัYงทีUไม่เหมาะสม 
อีกทัYงการติดตัYงทีUไม่ถูกตอ้งยงัก่อใหเ้กิดปัญหาจากการใชง้านอืUนๆ ทีUพบไดบ่้อยครัY ง  เช่น ปัญหาเรืUองการสัUนสะเทือน, การเกิดเสียง
ดงั เป็นตน้  

 วตัถุประสงคข์องการจดัสัมมนาวิชาการครัY งนีY  กเ็พืUอเผยแพร่ขอ้มูลทีUเป็นประโยชน ์ ทัYงจากส่วนทีUมาจากเอกสารวิชาการ, 
เอกสารเทคนิคจากผูผ้ลิตพดัลม, และจากประสบการณ์ผูช้าํนาญงานติดตัYงพดัลม เพืUอใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดรู้้จกัและเขา้ใจเรืUอง
ของพดัลมชนิดต่างๆ ตัYงแต่เริUมตน้เลือกพดัลม ไปจนถึงขบวนการสุดทา้ยทีUจะตอ้งเดินเครืUองและทดสอบระบบ อนัจะเป็น
ประโยชนส์าํหรับการนาํไปใชง้านไดจ้ริง 
 
ตวัอย่างงานระบบระบายอากาศ 

- งานระบายอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL VENTILATION) เพืUอลดอุณหภูมิในพืYนทีUปฏิบติังาน, เพืUอ
จดัการเรืUองกลิUน  

- งานระบายอากาศจากภายในอาคารออกไปดา้นนอกอาคาร  (VENTILATION EXHAUST AIR, KITCHEN EXHAUST) 
- การเติมอากาศจากภายนอกอาคารเขา้มาภายในอาคาร (FRESH AIR, OUTSIDE AIR SUPPLY) 
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กําหนดการ  

08.00 – mn.mm น  ลงทะเบียน 
09.00 – mn.`o น.  พิธีเปิด 
   โดย... คุณจกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.15 – 10.30 น. หวัขอ้ “ประเภทของพดัลม” 
 - ประเภทของพดัลมชนิดต่างๆ , การประยกุตใ์ชง้าน และขอ้จาํกดัในการเลือกใชง้าน 

10.30 – 10.45 น.  พกัดืUม นํYาชา / กาแฟ 

10.45– 12.00 น.               หวัขอ้ “ทาํความรู้จกัและเขา้ใจ PERFORMANCE CURVE” 
        -การเลือกจุดใชง้าน (Operation point) ทีUเหมาะสมสาํหรับพดัลม 
        -ผลกระทบของการต่อท่อลมเขา้กบัพดัลม (System Effect)                                                                     

12.00– 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.15 น.               หวัขอ้ “มาตรฐาน ( STANDARD ) ทีUเกีUยวขอ้งกบัพดัลม” 
        -มาตรฐานดา้นการกาํหนดสมรรถนะ ( PERFORMANE ) 
       -มาตรฐานการทดสอบ การเดินเครืUองระบบ ( COMMISSIONING ) 
       -มาตรฐานทีUเกีUยวขอ้งกบัการนาํไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั  ( SAFETY ) 

14.15 – 14.30  น.  พกัดืUม นํYาชา / กาแฟ 

14.30 – 15.xo น.  หวัขอ้ “การติดตัYงพดัลม และการต่อท่อลมเขา้กบัพดัลมใหถู้กตอ้ง” 
           -การติดตัYงทีUถูกตอ้ง 
           -ผลกระทบจากการติดตัYงไม่ถูกตอ้ง 
           -การแกปั้ญหาการติดตัYงทีUไม่ถูกตอ้ง 

15.45 – 16.00 น.  พิธีปิด 
   โดย... ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ   President  ASHRAE Thailand Chapter 

 
------------------------------------- 

รายชื,อวทิยากร 

1. คุณสมเกียรติ     จงสถาพรพงศ ์    ผูจ้ดัการทัUวไป   Kruger  Ventilation  Industries (Thailand)  Co.,Ltd. 
2. คุณเนติพนัธ์    จิระวรานนัท ์    Product  Manager    Wolter  Ventilation  Co., Ltd. 
3. คุณวธุชิรา    แจง้ประจกัษ ์   ผูจ้ดัการทัUวไป    Ventilation  Engineering  Co., Ltd.  ( Greenheck ) 
4. คุณสาธิต   รัตนพนัธ์ไพโรจน์    Director of  Engineer  Vector  Thai  Technology  Co., Ltd. ( GTG ) 
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แบบตอบรับสัมมนาวชิาการ ครัKงที, 3/2560 
เรื,อง “พดัลมระบายอากาศสําหรับโครงการก่อสร้างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม” 

( Industr ial Fan for  Ventilation System in Building Project, and Factory Project ) 
วนัพุธ ที, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ณ  ห้องสโรชา ชัKน 3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

ชืUอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีUอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ     

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันที, WX กค. YZ   ชําระเงินหลังวันที, 18  กค. 60 
�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  
�บุคคลทัUวไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีUจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ� การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิUม�% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีUตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีUจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีUชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัUวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ ` ปี (มูลค่า xmm บาท)ไดฟ้รีทนัที  

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้Uwww.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีU E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้
สิทธิ� ไดภ้ายในวนัทีUจดักิจกรรมเท่านัYน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิ� ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีUในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืUองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืUองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืUองได ้

5. กรณีทีUสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัUวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Uมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิUมในอตัราบุคคลทัUวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้U คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. ma-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีUทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัUงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
        ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีUบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 
ส่งใบตอบรับฉบับนี พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยัง Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสาร ,--318-4120 จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


