
 
 

การอบรมเรื่อง  การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล  เพื่อการบ ารุงรักษาและประสิทธิภาพ 
ระหว่างวันที่  19-20  กรกฎาคม  2562 

ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท. 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 
หลักการและเหตผุล 
 ในการผลิตเคร่ืองจักรกลหมุน เช่น พัดลม เครื่องสูบน้้า และคอมเพรสเซอร์เป็นต้นจะมีมวลที่ไมส่มดุลรอบจุดหมนุ  
เนื่องมาจากความไม่สม่า้เสมอของวัสดุที่ใช้ทา้ ความไม่สมมาตรของชิ้นงาน การสึกหรอของอุปกรณ์ หรือการต่อชิ้นงานเยื้องศูนย์
กัน จึงทา้ให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อใช้งาน การสั่นสะเทือนที่เคร่ืองจักรจะส่งต่อไปที่โครงสร้างทา้ให้อุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่ตั้งอยู่บน
โครงสร้างสัน่ตามไปด้วยและยังเกิดเสียงดังรบกวนแก่ผู้ทา้งานดว้ย การสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักรจะรุนแรงขึ้นเมื่อความเร็วรอบ
ของเคร่ืองจักรหรือความถี่ของแรงที่กระท้าไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของเคร่ืองจักรหรือโครงสร้างโดยการสัน่สามารถขยาย
เพิ่มข้ึนถึง 10 เท่าตัวเป็นเหตุให้ของเครื่องจักรหรือโครงสร้างนั้น แตกหักเสียหายได ้การตรวจวัด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการ
สั่นสะเทือน รวมถึงการมีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม จึงมี
ความส้าคัญ 
 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นวา่หลักสูตรนี้เป็นประโยชน ์ ต่อ
วิศวกร  ผู้ใช้งาน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานระบบสัน่สะเทือน  ตรวจวัดและวิเคราะห์การสัน่สะเทือน 
ตลอดจนนา้ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการสัน่สะเทือน 
 
วิทยากรโดย รศ. ดร.วิทยา ยงเจริญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  นายสพุจน์ ตงุคเศรวงศ์  ผู้อ้านวยการฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา 
     บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ้ากัด           
  นายสารกิจ จูมวันทา วิศวกรฝ่ายเครื่องมือวัดวิเคราะห์การสั่น 
     บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ้ากัด 
         
ก้าหนดการ 
วันเสารท์ี่ 19  กรกฎาคม  2562  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ 
 - นิยามของการสัน่ 

- ประโยชน์และโทษของการสั่น 
- องค์ประกอบส้าคัญของเคร่ืองจักรต่อการสั่น 
- ชนิดและแบบของการสั่น 
- หลักการท้างานของหัววัดการสัน่ (Accelerometer) และวิธีเลอืกใช้ให้เหมาะกับงาน 
วิทยากรโดย นายสพุจน์ ตงุคเศรวงศ์ 



12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. บรรยายหัวข้อ 

- เครื่องมือวัดวิเคราะห์การสั่นของเคร่ืองจักรกล 
- หลักการติดตั้งหัววัดการสั่นและวิธีการวัด 
- การก้าหนดค่าการวัดวิเคราะห์ให้กับเครื่องวัดวิเคราะห์ 
- การอ่านค่าปญัหาการสัน่ 

 วิทยากรโดย นายสารกิจ จูมวันทา 
 
วันอาทิตยท์ี่ 20  กรกฎาคม  2562   
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ 

- หลักการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรกลแบบต่าง ๆ 
- การเลือกอุปกรณ์แก้ปัญหาการสั่น 
- ตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาการสั่น 
วิทยากรโดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. บรรยายหัวข้อ 

- ปฎิบัติการวัดการสั่นของชุดทดลอง (1-2) 
- ปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการสัน่ของชุดทดลอง (3-4) 
- ปฎิบัติการแก้ปัญหาการสั่นของชุดทดลอง (5-6) 
วิทยากรโดย รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ   

     คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์   
     คุณสารกิจ จูมวันทา  



ใบสมัครการอบรมเรื่อง 
การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล  เพื่อการบ ารุงรักษาและประสิทธิภาพ 

ระหว่างวันที่  19-20  กรกฎาคม  2562 
ณ ห้องประชุม    อาคาร   วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

หน่วยงาน/บริษัท  ........................................................................................................................................................  
เลขที่ ........................................  อาคาร.............................ซอย................................ถนน.... ....................................... 
ต้าบล/แขวง..........................................................................อ้าเภอ/เขต....................................................................... 
จังหวัด.......................................................รหัส...................................โทรศัพท์ ............... ......................................... 
โทรสาร...............................................................................E-mail: ........................................................................... 
ผู้ประสานงาน  .....................................................................................โทรศัพท์ ..................................................... 
เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี  ..........................................................    ส้านักงานใหญ่    สาขา  .............................  
 
ขอส้ารองที่นั่งรายชื่อ   (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ชื่อ-นามสกลุ    1)   ........................................................................................ เลขที่สมาชิก วสท. ...................................... 

 2)   ....................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.   .........................................  

 3)   .......................................................................................เลขที่สมาชิก วสท.   ..........................................  
 
 

ค่าลงทะเบียน 
   สมาชิก วสท.      4,300  บาท/ท่าน 
   ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ   5,200  บาท/ท่าน 
   บุคคลทั่วไป     6,000  บาท/ท่าน 
หมายเหตุ   

1. อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 7%       
2. วสท. ไดร้ับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
3. ท่านที่ช้าระค่าลงทะเบยีนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธ์ิสมัครสมาชิก วสท.  
 ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th )  พร้อมยื่นในวันอบรมเท่านั้น 
4.    ผู้ที่ผ่านการสัมมนาจะไดร้ับการบนัทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนื่อง (CPD)    18  หน่วย 
 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเตม็จ้านวน 
   กรณีลูกค้าไดล้งทะเบียน (ช้าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ้านวนของค่าลงทะเบียน  
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบยีน 

 



การช าระเงิน 
เงินสด  ณ  อาคาร วสท. / หน้าโต๊ะลงทะเบียน  
เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์            เลขที่  147-4-32388-6 

หมายเหตุ :     กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชา้ระเงนิมาที่  โทรสาร 0-2319-2710-11 
ระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผู้เข้าร่วม และที่อยู่ในการจัดสง่ใบเสร็จ 

 
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที ่  คุณแสงดาว  การะภักดี 
โทร 0-2184-4600-9  ต่อ 523 
E-mail: sangdaw.eit@gmail.com 

 
 

 
 


