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สัมมนาวิชาการ ครังที� 2/2561 
เรื�อง  "Update เทคโนโลยพีดัลมเพื�อการประหยดัพลงังาน ใน Air Handling Unit และ Ventilating Fan"  

วนัองัคาร ที� 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องสโรชา ชัน3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

 

               
       Fan System w/ Integrated  Motor  and Speed Controller                                       High Efficiency EC Axial Fan with Speed Controller  

หลักการและเหตุผล 

พดัลมเป็นอุปกรณ์สาํคญัชนิดหนึQงทีQขาดไม่ไดใ้นงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ในอาคารพาณิชยห์รือโรงงานขนาด
ใหญ่ซึQงมีพดัลมติดตัYงในเครืQองปรับอากาศและในระบบระบายอากาศจาํนวนมาก การใชพ้ลงังานทีQพดัลมทัYงหมดของอาคารจะมีค่าไม่ตํQา
กวา่ 30% ของการใชพ้ลงังานโดยรวมของระบบปรับอากาศ ซีQงเป็นอนัดบัสองรองจากการใชพ้ลงังานทีQเครืQองทาํนํY าเยน็ การประหยดั
พลงังานในอดีตเริQมจากมีการใชอุ้ปกรณ์ปรับความเร็วรอบพดัลม (Variable Speed Drive) เพืQอปรับลดความเร็วรอบของพดัลมตามภาระการ
ใชง้านจริงสามารถช่วยในการประหยดัพลงังานไดใ้นระดบัหนึQง  ปัจจุบันเทคโนโลยขีองพดัลมและมอเตอร์ได้มกีารเปลีKยนแปลงและ

นําเสนอเทคโนโลยใีหม่  ๆ เช่น  1) Fan System w/ Integrated Motor  and Speed Controller  (EC Fan) หรือ 2) พดัลมทีKใช้ High 

Efficiency EC Axial Fan with Speed Controller      ซึQงสามารถต่อยอดจากการประหยดัพลงังานเพิQมขึYนจากเดิมเป็นอยา่งมาก  

นอกจากนีY เทคโนโลยดีงักล่าวยงัเอืYอต่อการจดัรูปแบบการแบ่งปริมาณลมโดยการจดัวางพดัลมขนาดเลก็หลายๆ ชุดใน
เครืQองปรับอากาศขนาดใหญ่ชุดเดียวในลกัษณะของ Fan Grid ซึQ งเป็นแนวทางทีQน่าสนใจทัYงในเรืQองของการลดขนาดพืYนทีQติดตัYงพดัลม และ
การประหยดัพลงังาน  
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             Fan System w/ Integrated Motor  and Speed Controller          การจัดวางพัดลมแบบ Fan Grid  

  

         ในการนีYสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงไดจ้ดังานสมัมนาครัY งนีY ขึYนเพืQอใหข้อ้มูลเรืQอง  Update เทคโนโลยพีดั

ลมเพื�อการประหยดัพลงังาน ใน Air  Handling Unit และ Ventilating Fan เพืQอเพิQมประสิทธิภาพการทาํงานของระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานและการพฒันางานระบบปรับอากาศต่อไป 

เพืQอใหว้ศิวกรทีQปรึกษา ผูรั้บเหมา ผูป้ระกอบการและผูที้QประกอบวชิาชีพทีQเกีQยวขอ้ง ไดรั้บทราบเกีQยวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ของพดั
ลมจากผูผ้ลิต ซึQงเป็นเจา้ของเทคโนโลยโีดยตรง เพืQอสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านไดเ้หมาะสม “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศ

ไทย” และ “ASHRAE Thailand Chapter”  จึงไดจ้ดัสมัมานาทางวชิาการในหวัขอ้  “Update เทคโนโลยพีดัลมเพื�อการประหยดัพลงังาน 

ใน Air  Handling Unit และ Ventilating Fan” 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูป้ระกอบการ วศิวกรทีQปรึกษา ผูรั้บเหมา วศิวกรและช่างบาํรุงรักษา เจา้หนา้ทีQภาครัฐ และผูที้QเกีQยวขอ้งกบัการออกแบบ ติดตัYง
และใชง้าน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 

ประโยชน์ทีKคาดว่าจะได้รับ 

1. ความรู้เกีQยวกบัเทคโนโลยขีองพดัลมประสิทธิภาพสูงในปัจจุบนัจากผูผ้ลิต  
2. ความรู้เกีQยวกบัเทคโนโลยดีา้นระบบควบคุมความเร็วรอบของพดัลมเพืQอการประหยดัพลงังาน 
3. กรณีศึกษาการเกีQยวกบัการประหยดัพลงังาน โดยใชเ้ทคโนโลยี Fan System w/ Integrated Motor and Speed Controller และ พดั

ลมทีQใช ้High Efficiency EC Axial Fan with Speed Controller      
4. การแลกเปลีQยนความคิดเห็นในการสมัมนา 
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กําหนดการ  

08.00 – rs.rr น  ลงทะเบียน 

09.00 – rs.tu น.  พิธีเปิด 
   โดย... คุณจกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.15 – 10.30 น. บรรยาย หวัขอ้ “State- of- the-Ar ts Fan Technology for  Air  Handling Units” 
โดย... Mr. Carsten Ederer   
 Technical Director  บริษทั ebm-papst SEA Pte Ltd  
 

 

 

 

 

         

10.30 – 10.45 น.  พกัดืQม นํYาชา / กาแฟ 

10.45 – 12.00 น. บรรยาย หวัขอ้ “State- of- the-Ar ts Fan Technology for  Air  Handling Units” (ต่อ)                                  
โดย... Mr. Carsten Ederer   
Technical Director  บริษทั ebm-papst SEA Pte Ltd   

12.00 – 13.00 น  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.-15 น. บรรยาย หวัขอ้ “High Efficiency Axial Fan Solution for  AHU Application”  
โดย... Mr. D.S.Chani  
 Director  Commercial Buildings (API) and Refr igeration (Global) Danfoss Dr ives 
 
 
 
 
 

       

14.15 – 14.30 น.  พกัดืQม นํYาชา / กาแฟ 
14.30 – 15.45 น. บรรยาย หวัขอ้ “High Efficiency Axial Fan Solution for  AHU Application” (ต่อ)                                   

โดย... Mr. D.S.Chani  
Director  Commercial Buildings (API) and Refr igeration (Global) Danfoss Dr ives 

15.45 – 16.00 น.  พิธีปิด 
   โดย... ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ   President ASHRAE Thailand Chapter 
 
ผู้ดาํเนินรายการ โดย... คุณทรงยศ   ภารด ี   ประธานโครงการ 
มผีู้สรุปเป็นภาษาไทย 
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แบบตอบรับสัมมนาวชิาการ ครังที� 2/2561 
เรื�อง  "Update เทคโนโลยพีดัลมเพื�อการประหยดัพลงังาน ใน Air Handling Unit และ Ventilating Fan"  

วนัองัคาร ที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ณ  ห้องสโรชา ชัน 3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 
ชืQอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีQอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร     มือถือ     

E-mail              

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

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันทีK fg พค.hf  ชําระเงินหลังวันทีK 17  พค. h1 
�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  
�บุคคลทัQวไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีQจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิz การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิQม{% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีQตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีQจ่าย |% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีQชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัQวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิz สมคัรสมาชิกสมาคมฯ t ปี (มูลค่า }rr บาท)ไดฟ้รีทนัที  

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้Qwww.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีQ E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้
สิทธิz ไดภ้ายในวนัทีQจดักิจกรรมเท่านัYน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิz ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีQในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืQองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืQองได ้

5. กรณีทีQสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัQวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Qมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิQมในอตัราบุคคลทัQวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้Q คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. r�-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีQทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัQงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
        ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีQบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบับนี� พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&%จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


