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สัมมนาวิชาการ ครั'งที) 4/2560 
เรื)อง “ การควบคุมเสียง และ การสั)นสะเทือนในระบบปรับอากาศ ตัวอย่างปัญหา และ การแก้ไขปัญหา” 

วนัพุธ ที) 20 กันยายน 2560 
ณ ห้องสโรชา ชั'น > โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

หลักการและเหตุผล ...    

ปัญหาเรืLองเสียงและการสัLนสะเทือนในระบบปรับอากาศนัPน เป็นปัญหาทีL ผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูติ้ดตัPง มกัจะละเลย หรือ มี
ขอ้มูลในการป้องกนัปัญหาไม่มากเท่าทีLควร ทาํใหเ้มืLอเกิดปัญหาขึPนมาในภายหลงัแลว้ แกไ้ขไดย้ากมาก เนืLองจากกระทบต่อระยะการติดตัPง 
โครงสร้าง และ ราคาในการแกไ้ขระบบ ซึLงมกัจะมีราคาทีLแพงมากกวา่การติดตัPงทีLถูกวธีิตัPงแต่แรก 

จากปัญหาดงักล่าวนัPน เพืLอเป็นการพฒันาวศิวกรใหมี้ศกัยภาพมากขึPน สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศฯ จึงจดัสมัมนาเรืLอง “การ
ควบคุมเสียง และ การสัLนสะเทือนในระบบปรับอากาศ ตวัอยา่งปัญหา และ การแกไ้ขปัญหา” เพืLอใหค้วามรู้ ตัPงแต่ทฤษฎีการกาํเนิดเสียง 
เพืLอใหท้ราบถึงทีLมาของเสียงและจะไดป้้องกนัรึลดทอนเสียงไดอ้ยา่งตรงประเด็น ทฤษฎีของการสัLนสะเทือน เพืLอใหเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์ได้
เหมาะสม ลงทุนอยา่งพอดีตัPงแตแ่รก ไม่ตอ้งมาแกไ้ขงานในภายหลงั นอกจากนีP  จะมีการนาํเสนอปัญหาทีLเคยเกิดขึPนจากโครงการต่าง ๆ เพืLอ
เป็นกรณีศึกษา และแนวทางการแกปั้ญหาทีLถูกตอ้ง เพืLอไม่ให ้สมาชิกสมาคม พบกบัความผิดพลาดซํP าซอ้นกนั อนัจะเป็นการพฒันาวชิาชีพ
วงการปรับอากาศในทีLสุด 

นอกจากนีP  ในการสมัมนาครัP งนีP  จะมีผูผ้ลิต และ ผูจ้าํหน่าย ผลิตภณัฑ ์ ทีLเกีLยวขอ้งกบัการควบคุมเสียงและการสัLนสะเทือน มาจดั
แสดงสินคา้ และ นาํเสนอเทคโนโลยใีนการควบคุม ป้องกนั เสียงและการสัLนสะเทือน ซึLงจะทาํใหส้มาชิกไดข้อ้มูลครบถว้นในคราวเดียว 

วทิยากร  
อ.ดร.กฤษฎา  ววิฒัน์เวคิน   
ผูอ้าํนวยการ บริษทั ATKRIST จาํกดั และ อาจารยพิ์เศษมหาวทิยาลยั ต่างๆ 
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08.30 – 09.00 น. 

09.00 - 09.05 น. 
 

09.05 - 10.30น. 

ลงทะเบียน 

พิธีเปิด  
โดย... คุณ จกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์   
          นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-ทฤษฎีของการกาํเนิดเสียง  คุณสมบติัต่าง ๆ ทาง สวนศาสตร์ (Acoustic) 
Haas Effect, Sound Masking, Sound Diffraction, Acoustic Shadow,  
Diffuse, ECHO, Reverberation, NOISE CRITERIA 

10.30 – 10.45น. 

10.45 - 12.00น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-การป้องกนัเสียง SOUND BARRIER, STC เช่น การป้องกนัเสียงจากเครืLองจกัร 
การดูดซบัเสียง SOUND ABSORBER, NRC เช่น การติดตัPงฉนวนซบัเสียง 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.15น. - ทฤษฎีของการสัLนสะเทือนในระบบปรับอากาศ 
CHILLER Noise & Vibration Control 
PUMP Noise & Vibration control & Inertia Base 
FAN, DUCT, System Effect, SELF NOISE, SILENCER 
COOLING TOWER 

14.15– 14.30 น. 

14.30 – 15.45 น. 

15.45 – 16.00 น. 
 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-การเลือกใชอุ้ปกรณ์สาํหรับป้องกนัเสียงและการสัLนสะเทือน 
SPRING, ISOLATOR, RUBBER, FLEXIBLE CONNECTOR 

พิธีปิด  
โดย... ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ    
          President-Elect ASHRAE Thailand Chapter  

-------------------------------------------------------------------------------- 
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โดย อ.ดร.กฤษฎา  ววิฒัน์เวคิน ผูอ้าํนวยการ บริษทั ATKRIST จาํกดั และ อาจารยพิ์เศษ 
วนัพุธ ที) 20 กันยายน 2560 
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ชืLอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีLอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   มือถือ    E-mail      

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

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน     ชําระเงินภายในวันที) 14 ก.ย. 60  ชําระเงินหลังวันที) 14 ก.ย.60 
�สมาชิกสมาคมฯ      /สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                           2,140    บาท    2,568  บาท  
�บุคคลทัLวไป                              2,568    บาท   2,996   บาท 
  

(ผูส้มคัรทีLจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ} การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิLม7% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีLตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีLจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีLชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัLวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ} สมคัรสมาชิกสมาคมฯ � ปี (มูลค่า ��� บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดที้Lwww.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีL E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใชสิ้ทธิ} ได้
ภายในวนัทีLจดักิจกรรมเท่านัPน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิ} ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีLในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืLองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืLองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืLองได ้

5. กรณีทีLสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัLวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Lมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิLมในอตัราบุคคลทัLวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้L คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. ��-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีLทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัLงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  
        เลขทีLบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

กรุณาใบตอบรับฉบับนี3 พร้อมสลิปใบโ อนเงินไปยัง Email:manageracat@gmail.com จึงจะถือว่าท่านลงทะเบียนโ ดยสมบูรณ์ 


