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สัมมนาวิชาการ ครังที� 2/2560 
เรื�อง  "Update เทคโนโลยใีหม่ๆ  ในวงการเครื�องทํานําเย็น "  

วนัพุธ ที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ณ  ห้องสโรชา ชัน3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 
 

 

 
 

 

หลักการและเหตุผล 

ในอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่การใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศมีสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 60 ของการใชพ้ลงังานรวมทัUงอาคาร 
เครืWองทาํนํU าเยน็ (Chiller) หวัใจหลกัของระบบปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์ทีWใชพ้ลงังานมากทีWสุดในระบบปรับอากาศและมกัจะเป็นอุปกรณ์ทีW
ตอ้งพิจารณาในอนัดบัตน้ๆ ในการลดการใชพ้ลงังาน ปัจจุบนัเทคโนโลยขีองเครืWองทาํนํU าเยน็ของผูผ้ลิตแต่ละค่ายมีการเปลีWยนแปลงไป
พอสมควรในแนวทางเพืWอการลดการใชพ้ลงังาน ไม่วา่จะเป็นในส่วนของคอมเพรสเซอร์ทีWมีการพฒันาเทคโนโลยทีีWใชพ้ลงังานลดลง เช่น 
เทคโนโลยขีอง Magnetic Bearing, เทคโนโลย ีCeramic Bearing หรือ เทคโนโลย ี Two Stage Centrifugal Chiller เป็นตน้ นอกจากนีUการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของ Chiller Plant โดยใช ้ Plant System Manger  ก็ถูกนาํมาใชม้ากขึUน ในหนทางทีWจะใชพ้ลงังานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

                 
              Magnetic Bearing Compressor  2-Stages Centrifugal Compressor   Single Screw Inverter Compressor  
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Hy brid Ceramic Bearing Compressor 

 

         ในการนีUสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงไดจ้ดังานสมัมนา
ครัU งนีU ขึU นเพืWอให้ข้อมูลเรืW องเทคโนโลยีของเครืW องทํานํU าเย็นในปัจจุบัน รวมทัU ง
กรณีศึกษาการการบริหารการใชง้านระบบทาํนํU าเยน็ โดยใช้ Plant System Manager  
เพืWอเพิWมประสิทธิภาพการทาํงานของระบบปรับอากาศ  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ทาํงานและการพฒันางานระบบปรับอากาศต่อไป 

 

 

เพืWอใหว้ศิวกรทีWปรึกษา ผูรั้บเหมา ผูป้ระกอบการและผูที้WประกอบวชิาชีพทีWเกีWยวขอ้ง ไดรั้บทราบเกีWยวกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ ของ
เครืWองทาํนํU าเยน็ในงานระบบปรับอากาศจากผูผ้ลิต ซึWงเป็นเจา้ของเทคโนโลยโีดยตรง เพืWอสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านไดเ้หมาะสม 

“สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” และ “ASHRAE Thailand Chapter” จึงไดจ้ดัสมัมานาทางวชิาการในหวัขอ้  “Update 

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ในวงการเครื�องทํานําเยน็” 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูป้ระกอบการ วศิวกรทีWปรึกษา ผูรั้บเหมา วศิวกรและช่างบาํรุงรักษา เจา้หนา้ทีWภาครัฐ และผูที้WเกีWยวขอ้งกบัการออกแบบ ติดตัUง
และใชง้าน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 

ประโยชน์ที>คาดว่าจะได้รับ 

1. ความรู้เกีWยวกบัเทคโนโลยขีองเครืWองทาํนํU าเยน็ในปัจจุบนัจากผูผ้ลิต  
2. ความรู้เกีWยวกบัเทคโนโลยดีา้นการบริหารการใชง้านเครืWองทาํนํU าเยน็ โดยใช ้Plant System Manager 
3. กรณีศึกษาการเกีWยวกบัการประหยดัพลงังาน โดยใชเ้ทคโนโลยเีครืWองทาํนํU าเยน็ล่าสุด และ Plant System Manager  
4. การแลกเปลีWยนความคิดเห็นในการสมัมนา 
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กําหนดการ  

08.00 – st.ss น  ลงทะเบียน 
09.00 – st.uv น.  พิธีเปิด 
   โดย... คุณจกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.15 – 10.30 น. หวัขอ้ “Magnetic Bear ing Chillers & Central Plant Optimization” 
โดย... คุณวนิยั  แกว้มณี 
          HVAC Plan & Spec Manager  
          บริษทั จอห์นสนั คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชัWนแนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

10.30 – 10.45 น.  พกัดืWม นํU าชา / กาแฟ 
10.45 – 12.00 น.  หวัขอ้ “Hybr id Ceramic Bear ing & Next Generation Refr igerants” 
                                               โดย... คุณพิชญพ์ฒัน์  กิจเกิดแสง 
                                                          Business Development & Application Manager  

           บริษทั เทรน (ประเทศไทย) จาํกดั 

12.00 – 13.00 น  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.-15 น. หวัขอ้ “Two  Stages Centr ifugal, Single Screw Inver ter  เทคโนโลยล่ีาสุดเพื>อการประหยดัพลังงาน” 
โดย... คุณประสงค ์ หล่อเกิดผล  
           Applied Product Department Joint Venture & Applied Product Division   
           บริษทั สยามไดกิUนเซลส์ จาํกดั 

14.15 – 14.30  น.  พกัดืWม นํU าชา / กาแฟ 

14.30 – 15.45 น.  บรรยาย หวัขอ้ “Plant System Manager  for  Efficiency Improvement”  
   โดย... คุณนพดล สีสงัข ์ 

          Sale and Service Engineer 
          บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทยป จาํกดั 

15.45 – 16.00 น.  พิธีปิด 
   โดย... ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ   President-Elect ASHRAE Thailand Chapter 
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แบบตอบรับสัมมนาวชิาการ ครังที� 2/2560 
เรื�อง  "Update เทคโนโลยใีหม่ๆ  ในวงการเครื�องทํานําเย็น "  

วนัพุธ ที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
ณ  ห้องสโรชา ชัน 3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

ชืWอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีWอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ     

E-mail              

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

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันที> \] พค. _`   ชําระเงินหลังวันที> 19  พค. 60 
�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  
�บุคคลทัWวไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีWจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ| การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิWม}% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีWตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีWจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีWชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัWวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ| สมคัรสมาชิกสมาคมฯ u ปี (มูลค่า �ss บาท)ไดฟ้รีทนัที  

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้Wwww.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีW E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้
สิทธิ| ไดภ้ายในวนัทีWจดักิจกรรมเท่านัUน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิ| ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีWในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืWองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืWองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืWองได ้

5. กรณีทีWสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัWวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Wมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิWมในอตัราบุคคลทัWวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้W คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. s�-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีWทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัWงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
        ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีWบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

ส่งใบตอบรับฉบับนี พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยัง Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสาร ,--318-4120 จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


