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สั มมนาวิชาการ ครังที 3/2560

เรื, อง “พัดลมระบายอากาศสํ าหรับโครงการก่ อสร้ างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม”
( Industrial Fan for Ventilation System in Building Project, and Factory Project )
วันพุธ ที 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้ องสโรชา ชัน 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล

พัดลม นับเป็ นอุปกรณ์สาํ คัญ สําหรับงานระบบระบายอากาศ ในโครงการต่างๆ เช่น งานระบายอากาศ เพืUอลดอุณหภูมิ
ในพืYนทีUปฏิบตั ิงานในโรงงานอุตสาหกรรม, งานระบายอากาศสําหรับอาคาร ทัYงในส่ วนของการระบายอากาศจากภายในอาคาร
ออกไปด้านนอกอาคาร และการเติมอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร ดังนัYนการมีความเข้าใจเรืU องพัดลมเพืUอให้
นําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงมีความสําคัญ เพราะ การเลือกพัดลมทีUเหมาะสม(`) ตัYงแต่ขY นั ตอนการออกแบบ
ตลอดเรืU อยไปจนไปถึงขัYนตอนการติดตัYงพัดลม และรวมไปถึงการต่อท่อลมเข้ากับพัดลมอย่างถูกต้อง(a) จะทําให้ระบบระบาย
อากาศทํางานเต็มสมรรถนะ เป็ นไปตามทีUได้ออกแบบไว้ พร้อมกันกับลดความสิY นเปลืองพลังงานทีUเกินกว่าปกติลงไปได้ในระดับ
หนึUง ซึU งพลังงานทีUสิYนเปลืองเพิUมขึYนจากปกตินY ี เกิดจากการสู ญเสี ย (Pressure losses) ทีUเพิUมขึYน เนืU องจากการติดตัYงทีUไม่เหมาะสม
อีกทัYงการติดตัYงทีUไม่ถูกต้องยังก่อให้เกิดปัญหาจากการใช้งานอืUนๆ ทีUพบได้บ่อยครัYง เช่น ปัญหาเรืU องการสันU สะเทือน, การเกิดเสี ยง
ดัง เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการครัYงนีY ก็เพืUอเผยแพร่ ขอ้ มูลทีUเป็ นประโยชน์ ทัYงจากส่ วนทีUมาจากเอกสารวิชาการ,
เอกสารเทคนิคจากผูผ้ ลิตพัดลม, และจากประสบการณ์ผชู ้ าํ นาญงานติดตัYงพัดลม เพืUอให้ผเู ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รู้จกั และเข้าใจเรืU อง
ของพัดลมชนิดต่างๆ ตัYงแต่เริU มต้นเลือกพัดลม ไปจนถึงขบวนการสุ ดท้ายทีUจะต้องเดินเครืU องและทดสอบระบบ อันจะเป็ น
ประโยชน์สาํ หรับการนําไปใช้งานได้จริ ง
ตัวอย่ างงานระบบระบายอากาศ
- งานระบายอากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL VENTILATION) เพืUอลดอุณหภูมิในพืYนทีUปฏิบตั ิงาน, เพืUอ
จัดการเรืU องกลิUน
- งานระบายอากาศจากภายในอาคารออกไปด้านนอกอาคาร (VENTILATION EXHAUST AIR, KITCHEN EXHAUST)
- การเติมอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร (FRESH AIR, OUTSIDE AIR SUPPLY)
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กําหนดการ
08.00 – mn.mm น
09.00 – mn.`o น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิ ด
โดย... คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

09.15 – 10.30 น.

หัวข้อ “ประเภทของพัดลม”
- ประเภทของพัดลมชนิดต่างๆ , การประยุกต์ใช้งาน และข้อจํากัดในการเลือกใช้งาน

10.30 – 10.45 น.

พักดืUม นํYาชา / กาแฟ

10.45– 12.00 น.

หัวข้อ “ทําความรู ้จกั และเข้าใจ PERFORMANCE CURVE”
-การเลือกจุดใช้งาน (Operation point) ทีUเหมาะสมสําหรับพัดลม
-ผลกระทบของการต่อท่อลมเข้ากับพัดลม (System Effect)

12.00– 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 น.

หัวข้อ “มาตรฐาน ( STANDARD ) ทีUเกีUยวข้องกับพัดลม”
-มาตรฐานด้านการกําหนดสมรรถนะ ( PERFORMANE )
-มาตรฐานการทดสอบ การเดินเครืU องระบบ ( COMMISSIONING )
-มาตรฐานทีUเกีUยวข้องกับการนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ( SAFETY )

14.15 – 14.30 น.

พักดืUม นํYาชา / กาแฟ

14.30 – 15.xo น.

หัวข้อ “การติดตัYงพัดลม และการต่อท่อลมเข้ากับพัดลมให้ถูกต้อง”
-การติดตัYงทีUถูกต้อง
-ผลกระทบจากการติดตัYงไม่ถูกต้อง
-การแก้ปัญหาการติดตัYงทีUไม่ถูกต้อง

15.45 – 16.00 น.

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

รายชื, อวิทยากร
1.
2.
3.
4.

คุณสมเกียรติ จงสถาพรพงศ์ ผูจ้ ดั การทัวU ไป Kruger Ventilation Industries (Thailand) Co.,Ltd.
คุณเนติพนั ธ์ จิระวรานันท์ Product Manager Wolter Ventilation Co., Ltd.
คุณวุธชิรา แจ้งประจักษ์ ผูจ้ ดั การทัวU ไป Ventilation Engineering Co., Ltd. ( Greenheck )
คุณสาธิต รัตนพันธ์ไพโรจน์ Director of Engineer Vector Thai Technology Co., Ltd. ( GTG )
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แบบตอบรับสัมมนาวิชาการ ครัKงที, 3/2560
เรื, อง “พัดลมระบายอากาศสําหรับโครงการก่อสร้ างอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม”
( Industrial Fan for Ventilation System in Building Project, and Factory Project )
วันพุธ ที, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้ องสโรชา ชัKน 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
ชืUอ

นามสกุล

บริ ษทั

หมายเลขสมาชิก
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี

ทีUอยู(่ สําหรับออกใบเสร็จ)
โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

E-mail
เลขทีสมาชิ กสภาวิศวกร(ถ้ ามี).....................................................เลขทีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ ามี).............................................
(กรุ ณากรอกเลขสมาชิ กสภาวิศวกรให้ ครบถ้ วน เนืองจากจะมีผลต่ อคะแนน CPD ของท่ าน)
ประสงค์จะออกใบเสร็จรับเงิน
อัตราค่ าลงทะเบียน

ในนามบุคคล

ในนามบริ ษทั (กรณี ออกใบเสร็ จในนามบริ ษัทกรุ ณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี)

ชําระเงินภายในวันที, WX กค. YZ
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter
2,140 บาท
บุคคลทัวU ไป
2,568 บาท

ชําระเงินหลังวันที, 18 กค. 60
2,568 บาท
2,996 บาท

(ผูส้ มัครทีUจองและจ่ายเงินก่อนการปิ ดรับสมัคร จะได้สิทธิ•การเข้าร่ วมสัมมนาเป็ นลําดับแรก)
หมายเหตุ
1. อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นรวมค่าภาษีมูลค่าเพิUม€% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารว่าง , อาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว
2. สมาคมไม่อยูใ่ นข่ายทีUตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีUจ่าย ‚%
3. พิเศษสุ ด! ท่านทีUชาํ ระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทัวU ไปท่านสามารถใช้สิทธิ•สมัครสมาชิกสมาคมฯ ` ปี (มูลค่า xmm บาท)ได้ฟรี ทนั ที
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีUwww.acat.or.thส่ งใบสมัคร /สําเนาบัตรประชาชน / รู ปถ่าย ไปทีU E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้
สิ ทธิ•ได้ภายในวันทีUจดั กิจกรรมเท่านัYน! ไม่สามารถใช้สิทธิ•ย้อนหลังได้
4. สมาคมเป็ นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีUในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืU องให้การรับรองกิจกรรม และ
จํานวนหน่ วยพัฒนา(PDU) ของกิ จกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืU องสามารถออกใบรั บรองการเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืUองได้
5. กรณี ทีUสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่ วมงาน และให้บุคคลทัวU ไปมาแทนในวันงาน ผูท้ ีUมาแทนจะต้องชําระเงินเพิUมในอัตราบุคคลทัวU ไป
6. ติดต่อขอรายละเอียดได้ทีU คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. ma-318-4119 , 02-318-4123

วิธีการชําระเงิน
เงินสด ณ ทีUทาํ การสมาคมฯ
เช็คสัUงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีUบญั ชี 644 - 2 - 10754 – 6
ส่ งใบตอบรั บฉบับนี พร้ อมสลิปใบโอนเงิน ไปยัง Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสาร ,--318-4120 จึงจะถือว่ าท่ านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์

