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No.Ref  1436/2560 

            5   ตุลาคม  2560 

เรืMอง       ขอเชิญเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการประจาํปี งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี XYZ[ และงานเลี\ยงสงัสรรค ์ 
เรียน    สมาชิกทุกท่าน 

 ดว้ย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดมี้กาํหนดจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี / งานประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี XYZ[  และงานเลี\ยงสงัสรรค ์ขึ\น ในวนัศุกร์ ทีM b[  พฤศจิกายน XYZ[ ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก โดยมีรายละเอียด
ดงันี\  

  1.  การจดังานสมัมนาวชิาการประจาํปี 2560 (ระหวา่งเวลา bh.[[ น. – bZ.[[ น.) ณ หอ้งเพชรชมพ ูชั\น h ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจาํนวน 
�  คน  (เฉพาะสมาชิก ACAT ทีMมีสถานะสมาชิกถึงปัจจุบนั เท่านั\น!!!) สมาชิกทีMสนใจเขา้ร่วมงานในครั\งนี\  กรุณาตอบรับกลบัสมาคมฯ ทาง 
Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข [X-318-4120 พร้อมชาํระค่ามดัจาํล่วงหนา้ เป็นเงินจาํนวน Y[[ บาทโดยสมาคมฯจะ
คืนเงินใหส้มาชิกเป็นเงินสดเมืMอท่านมาลงทะเบียนเขา้สมัมนาหนา้งาน (สมาชิกจะตอ้งยืMนบตัรสมาชิกของสมาคมฯหรือบตัรประจาํตวั
ประชาชนในการติดตอ่ขอรับเงินคืน) ทั\งนี\  สมาคมจะพิจารณาชืMอสมาชิกทีMตอบรับเขา้ร่วมสมัมนาพร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียน
ตามลาํดบัก่อน-หลงั สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิq ใหบุ้คคลอืMนมาแทนได ้ กรณีทีMสมาชิกไม่สามารถมาในวนังานได ้ (โดยไม่ไดแ้จง้ให้
สมาคมฯทราบล่วงหนา้) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิq ไม่คืนเงินค่ามดัจาํ 

 2. การจดังานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี XY60 (ระหวา่งเวลา bZ.[[ น.–17.[[ น.) ณ ห้องเพชรชมพู ชั\น h ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั\งนี\
เพืMอรักษาสิทธิของสมาชิกของสมาคม จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเขา้ร่วมฟังการแถลงผลการดาํเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน รวมทั\ง มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เพืMอเป็นแนวทางในการวางแผนงานของสมาคมในปีถดัไป  สาํหรับระเบียบวาระการประชุม 
มีดงัต่อไปนี\ -. 
 ระเบียบวาระทีM b    เรืMองรับรองรายงานการประชุมครั\ งทีMแลว้/ปี XY59 
 ระเบียบวาระทีM X    เรืMองรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี XYZ[ 
 ระเบียบวาระทีM h    เรืMองงบแสดงฐานะการเงินสิ\นสุด ณ วนัทีM hb ตุลาคม XYZ[ 
 ระเบียบวาระทีM u    เรืMองแต่งตั\งผูต้รวจสอบบญัชี 

 ระเบียบวาระทีM Y เรืMองเสนอเพืMอพิจารณา (ถา้มี) 
 ระเบียบวาระทีM Z     เรืMองอืMน ๆ 

 หมายเหตุ   หลงัจบการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี XYZ[ สมาชิกทีMอยูร่่วมในงานมีสิทธิq  ลุ้นจบัสลากรับมอบรางวลั 

 3. งานเลี\ยงสงัสรรค ์ประจาํปี 2560 (ระหวา่งเวลา 17.30 น. – 22.30 น.) ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั\น 3  สาํหรับวตัถุประสงคใ์นการ
จดังาน เพืMอใหส้มาชิก ผูมี้อุปการคุณของสมาคมฯ บุคคลผูมี้ชืMอเสียงในวงการปรับอากาศ และตวัแทนของสมาคมวชิาชีพวศิวกรรมสาขา
ต่างๆ รวมถึงกรรมการทีMปรึกษาและกรรมการบริหารของสมาคมฯ ไดมี้โอกาสพบปะสงัสรรคแ์ละทาํความรู้จกักนัและกนั โดยจะมีผูเ้ขา้ร่วม
งานประมาณ 600 คน จาํหน่ายบตัรในราคา 1,000 บาท (โตะ๊จีน) 

  จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมงานในครั\ งนี\  โดยสมาชิกทีMประสงคจ์ะเขา้ร่วมงานดงักล่าว กรุณากรอกแบบฟอร์มตอบ
รับไปไดที้M E-mail : manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข 02-318-4120 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                          
                                                                                                                       
 (นายนิรัญ   ชยางศุ) 
 เลขาธิการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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สัมมนาวิชาการ ประจาํปี 2560 
เรื)อง หลักการออกแบบระบบอัดอากาศช่องบันไดหนีไฟ 

โดย ผศ.ดร. พลกฤต กฤชไมตรี  
วนัศุกร์ ที) 10  พฤศจกิายน  2560 

ณ ห้องเพชรชมพู ชั5น 6 โรงแรม ดเิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ควนัไฟเป็นสาเหตุหลกัทีMทาํใหค้นเสียชีวิตขณะเกิดเพลิงไหมใ้นอาคาร หากไม่มีการควบคุมใด ๆ ควนัไฟจะแพร่กระจาย
ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของอาคารและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ช่องบนัไดของอาคารสูงเป็นช่องทางผา่นของควนัไฟทีMทาํ
ใหค้วนัไฟแพร่กระจายไปส่วนต่าง ๆ ของอาคารอยา่งรวดเร็ว และมกัจะเตม็ไปดว้ยควนัไฟ ซึMงปิดกั\นเส้นทางการอพยพและการ
ดบัเพลิง เหตุเพลิงไหมที้Mโรงแรมรอยลั จอมเทียน รีสอร์ท พทัยา เป็นตวัอยา่งของความสูญเสียจากปัญหาควนัไฟครั\ งใหญ่ในอดีต 
โดยตน้เพลิงเกิดขึ\นทีMบริเวณหอ้งอาหารชั\นล่างแต่ควนัไฟไดแ้พร่กระจายไปสู่ส่วนบนของอาคารผา่นช่องบนัได นกัท่องเทีMยวทีMพกั
อยูช่ั\นบนส่วนใหญ่เสียชีวิตจากควนัไฟก่อนการช่วยเหลือจะมาถึง เหตุการณ์ในครั\ งนั\นมีผูเ้สียชีวิตถึง 91 ราย บาดเจบ็อีก 74 คน 
และส่วนใหญ่อยูช่ั\นบนเหนือชั\นตน้เพลิงหลายชั\น 

   

การอดัอากาศช่องบนัไดหนีไฟเป็นการควบคุมควนัไฟไม่ใหแ้พร่กระจายเขา้สู่ช่องบนัไดหนีไฟ เพืMอใชบ้นัไดหนีไฟเป็น
เสน้ทางลาํเลียงคนออกนอกอาคารขณะเกิดเพลิงไหมโ้ดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และเป็นการป้องกนัการแพร่กระจายควนัไฟ
จากชั\นตน้เพลิงผา่นช่องบนัไดหนีไฟไปยงัชั\นอืMน ๆ ระบบอดัอากาศช่องบนัไดหนีไฟจึงถือไดว้า่เป็นส่วนประกอบสาํคญัของ
ระบบควบคุมควนัไฟของอาคารสูงโดยรวม การออกแบบระบบอดัอากาศช่องบนัไดหนีไฟขึ\นกบัปัจจยัและขอ้พิจารณาหลายอยา่ง 
ซึM งผูอ้อกแบบตอ้งมีความเขา้ใจทั\งหลกัวิชาการ ปัจจยัและขอ้พิจารณาเหล่านั\นเป็นอยา่งดี ในการสมัมนานี\  ช่วงแรกเป็นการให้
ความรู้เบื\องตน้เกีMยวกบัหลกัการควบคุมควนัไฟโดยใชค้วามแตกต่างความดนัอากาศ ช่วงทา้ยจะกล่าวถึงวิธีการออกแบบระบบโดย
ใชโ้ปรแกรม CONTAM ซึMงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีMพฒันาขึ\นโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) 
กระทรวงพาณิชย ์สหรัฐอเมริกา การสมัมนาในครั\ งนี\ เหมาะสาํหรับผูอ้อกแบบ ผูรั้บเหมาติดตั\ง และผูดู้แลอาคาร 
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สัมมนาวิชาการ ประจาํปี 2560 

เรื)อง หลักการออกแบบระบบอัดอากาศช่องบันไดหนีไฟ 
โดย...ดร.พลกฤต  กฤชไมตรี 

วนัศุกร์ ที) 10  พฤศจกิายน  2560 
ณ ห้องเพชรชมพู ชั5น 6 โรงแรม ดเิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 

 

12.30 – 13.00 น. 
13.00 - 13.10 น. 
 
 

13.10 - 14.30 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด  
โดย... .คุณจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์   
นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

หวัขอ้ “ความรู้เบื\องตน้เกีMยวกบัหลกัการควบคุมควนัไฟ” 
วทิยากร... ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 

14.30 – 15.00 น. 

15.00 – 16.30 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

หวัขอ้ “การออกแบบระบบอดัอากาศช่องบนัไดหนีไฟ ดว้ยโปรแกรม CONTAM” 

วทิยากร... ดร.พลกฤต กฤชไมตรี 

16.30 – 16.4[ น.                

 

          

พิธีปิด  
โดย... คุณจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์   
           นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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ใบตอบรับเข้าร่วม งานสัมมนาวชิาการ ประจาํปี 2560 
งานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560  และงานเลี5ยงสังสรรค์ 

วนัศุกร์ ที)  <0  พฤศจกิายน  2560   
ณ  โรงแรม  ดเิอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก 

ขา้พเจา้:นาย/นาง/นางสาว…………….....…….นามสกลุ………...............……………..หมายเลขสมาชิก...................……..……. 

ชืMองบริษทั/หา้งร้าน…………………….…...............................................เบอร์โทรศพัท…์…........................…………......……… 

มือถือ……………………….….…………E-mail…………………………………………………………………………………     

สมาชิกที)ประสงค์จะมาร่วมงานกรุณากรอกข้อความต่อไปนี5     ข้าพเจ้าจะมาร่วมงาน :  โดย  
1. สมัมนาวิชาการ ประจาํปี 2560 (เวลา ��.�� – ��.�� น.) โ ดยชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ จาํนวน 500 บาท ดงันี$   
 � เงินสด ณ ที&ทาํการสมาคมฯ                        
                       � โ อนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                        ธนาคารกสิกรไทย สาขา โ ลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขที&บญัชี  644 - 2 - 10754 - 6 

2. งานประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2560 (เวลา bZ.[[ น. – 17.0[ น.) ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  � ยินดีเขา้ร่วมงาน � ไม่สะดวกเขา้ร่วมงาน 

3. งานเลี\ยงสงัสรรค ์ประจาํปี 2560  (เวลา b~.h[ น. – 22.3[ น.)  (โตะ๊จีน) 
               3.1  � จะมาเป็นการส่วนตวั (บตัรราคาท่านละ b,[[[ บาท)                  
               3.2  � จะชวนเพืMอนมาดว้ย........... ท่าน (บตัรราคาท่านละ b,[[[ บาท) 

                 3.3  � จองโต๊ะจาํนวน............... โต๊ะ (โต๊ะละ b[,[[[ บาท(b[ ท่าน) โดยรับผดิชอบค่าใชจ่้ายเองทั\งโต๊ะ 

                    วิธีการชําระเงิน : 
 � เงินสด ณ ทีMทาํการสมาคมฯ  
 � เช็คสัMงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
   � โ อนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
                           ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อนิทาวน์  เลขที�บัญชี  644 - 2 - 10754 - 6 

  ยนิดสีนับสนุนรางวลัจบัสลากงานเลี5ยงสังสรรค์ ประจาํปี 2560  ดงันี5  

รางวลั.................................................................. จาํนวน............................. รางวลั 

รางวลั................................................................... จาํนวน.............................รางวลั 

ลงชืMอ………………................……….ผูแ้จง้ความจาํนง 

                                             วนัทีM…………….................……….. 

กรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับ และเอกสารการชําระเงนิ ไปที) Email:manageracat@gmail.com  


