
การสัมมนาและศึกษาดูงาน 
             การเลือกใชพ้ัดลมอย่างถูกตอ้ง เพือ่ประหยัดค่าตดิตั้งและค่าไฟฟ้า 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน  2562 
ณ    บริษัท  ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จ ากัด 

จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
***************** 

 
 
 
 
 

พัดลมเป็นอุปกรณ์พืน้ฐาน มีการใช้งานเปน็จ านวนมาก  ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป การเลือกใช้พัดลม
ผิดประเภท ท าให้เจ้าของโครงการเสียเงินโดยไม่จ าเปน็ อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนที่แก้ไขไม่ได ้ และเสียคา่ไฟฟา้เพิ่ม การ
เลือกใช้และติดตั้งพัดลมอยา่งถกูต้อง จะประหยัดค่าติดตั้งได้มาก มีเสียงรบกวนต่ า และทีส่ าคัญจะประหยัดค่าไฟฟา้ได้อย่างมาก
ตลอดอายุการใช้งาน 

คณะกรรมการวิชาการสาขาเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้รับการสนบัสนุนโดย  
บริษัท  ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด)์ จ ากัด ก าหนดจัดสัมมนาและศึกษาดงูาน เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ ได้
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณจ์ากวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิซึง่เปน็ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิัติ มีประสบการณ์กว่า 20 ปี 
 
วิทยากร  คุณสมเกียรติ จงสถาพรพงศ์  

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์)  จ ากัด 
เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญดา้นวิศวกรรมพัดลม การผลิตพัดลม การเลือกใช้พัดลมให้ตรงกับลักษณะงาน การติดตั้งพัดลม

เพื่อให้มี System Effect ต่ าทีส่ดุ และมีประสิทธิภาพสูงทีสุ่ด ตลอดจนการควบคุมเสียงที่พัดลมและระบบส่งลม 
 

 

พัดลมเป็นอุปกรณ์ที่มีประสทิธิภาพเปล่ียนแปลงตามการตดิตัง้ ถ้าตดิตัง้ผดิ  
ประสทิธิภาพจะตกต ่าอย่างมากอาจท าให้กนิไฟเพิ่มขึน้ถงึ 50% ได้   



ก าหนดการ 
06.45 น.          ลงทะเบียน ณ ชั้น1 อาคาร วสท. 
07.00 น.          ออกเดินทางโดยรถ วสท.(รถรับ-ส่ง) 
09.00 – 10.30 น. บรรยายหัวข้อ 
   พื้นฐานพัดลมระบายอากาศ 

  การเลือกใช้พัดลมอย่างเหมาะสม 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ 
                       การติดตั้งพัดลมที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับเส้นคุณลักษณะ  
                         ของพัดลม (System Effect) 

- ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตดิตั้งที่ไม่ถูกต้อง 
- ทฤษฎีที่จะไมท่ าให้เกิดผลกระทบ 
- วิธีค านวณระยะของท่อทางเข้าและทางออกของพัดลมที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบ 

12.00 – 13.00 น รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.00 น บรรยายหัวข้อ 
                       การติดตั้งพัดลมที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับเส้นคุณลักษณะ 
                         ของพัดลม (System Effect) ต่อ 

- ตัวอย่างการติดตั้งที่เกิดผลกระทบและวธิีแก้ไข 
- ลักษณะการติดตั้งที่ถูกต้อง 

14.00 – 16.15 น เยี่ยมชมโรงงาน 
- กระบวนการผลิต (Production Process) 
- การควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วน 
- การ Dynamic Balanced Wheel 
- การประกอบพัดลม, การตั้ง Alignment และการตั้งค่าความตึงสายพาน 
- การทดสอบและตรวจสอบการสัน่สะเทือน การTrim Balanced Complete Fan 
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ (Laboratory) 
- การทดสอบระดบัเสียงและปริมาณลม (Sound and Air Performance Test) 
- วิธีการทดสอบพัดลมที่ใช้กับอุณหภูมิสูง (Elevated Temperature Test Procedure) 

16.15 – 16.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
 16.30 – 17.00 น. สรุปการเยี่ยมชมและตอบข้อซักถาม   



           ใบสมัครการสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง  
            การเลือกใช้พัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน  2562 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. 

 

ที่อยู่ (หน่วยงาน/บริษัท) ...................................................................................................................................................................................  

เลขที่ .................. หมู่ที่ .................................อาคาร ........................................................    ซอย   ........................................................  

ถนน ......................................................... ต าบล/แขวง ..........................................................อ าเภอ/เขต ............................................  

จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย ์............................................... โทรศัพท ์...................................................................  

โทรสาร ......................................................................................E-mail : ..............................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย ................................................................................................  โทรศัพท์   ...............................................................  
 
ขอส ารองที่นั่ง  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้      (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
ชื่อ – นามสกลุ  
1)  …………………………………………. เลขที่สมาชิก วสท.  ......................... 
2)  ………................................................ เลขที่สมาชิก วสท.  ......................... 
3)  …………………………………………. เลขที่สมาชิก วสท.  ......................... 

 
ค่าลงทะเบียน 
  สมาชิก วสท.       2,000  บาท 
  บุคคลทั่วไป      2,800  บาท 
หมายเหตุ   

1.  อัตราค่าลงทะเบียนรวมภาษมีูลค่าเพิ่ม 7%   อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และเอกสารประกอบการบรรยาย   
2.  วสท. ไดร้ับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
2.  ท่านที่ช าระค่าลงทะเบยีนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธ์ิสมัครสมาชิก วสท.  
   ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th )  พร้อมยื่นในวันอบรมเท่านั้น 
3.    ผู้ที่ผ่านการสัมมนาจะไดร้ับการบนัทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนื่อง (PDU)  6  หน่วย 
 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้ 
   กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเตม็จ านวน 
   กรณีลูกค้าไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คืนเงินให้เต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  
 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 ที่ท าการสมาคม   
เช็ค        สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                 เลขที่ 147-4-32388-6 
หมายเหตุ : กรณีโอนเงิน  กรุณา fax  หลักฐานการช าระเงินมาที่  โทรสาร 0-2319-2710-11 
ระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผู้เข้าร่วม และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ 

http://www.eit.or.th/

