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หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนัเจา้ของโครงการจาํนวนมากทัMงหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อการสร้างอาคารใหเ้ป็นอาคารเขียว 
คืออาคารทีYพยายามลดผลกระทบในเชิงลบ ต่อสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดลอ้ม การใชท้รัพยากร และให้ความสําคญัต่อการทาํให้เกิดผล
กระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวติของผูใ้ชอ้าคาร รวมทัMงผูที้YเกีYยวขอ้งกบังานอาคาร  

การดําเนินงานให้เป็นอาคารเขียวนัM น มักจะอา้งอิงกับมาตรฐานการประเมินประเภทใด ประเภทหนึY ง เช่น LEED, DGNB, 
CASBEE, Green Mark ซึY งเป็นเกณฑ์ของต่างประเทศ หรือ เกณฑ์อาคารเขียวของประเทศไทย เช่น TREES ของสถาบนัอาคารเขียวไทย 
Eco-village อาคารเขียวพกัอาศยั ของการเคหะแห่งชาติ G-GOODs เกณฑก์ารออกแบบอาคารเขียวภาครัฐ ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
ระบบประเมินเหล่านีM จะครอบคลุมสาระในหลายด้านทัM งทีYตัM งอาคาร การประหยดันํM า การประหยดัพลงังาน สารทาํความเยน็ คุณภาพ
สภาพแวดลอ้มในอาคาร ซึYงอาจจะเนน้นํM าหนกัคะแนนในเรืYองการประหยดัพลงังานและผลกระทบต่อสิYงแวดลอ้ม  

แต่สําหรับ WELLเป็นมาตรฐานที)มีความแตกต่าง ตรงทีYเป็นเกณฑ์ทีYเน้นความสําคัญต่อสุขภาพและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร
มากกวา่เกณฑอื์Yนๆ และเป็นเกณฑที์Yกาํลงัไดรั้บความนิยมเพิYมขึMนอยา่งรวดเร็วในประเทศต่างๆทัYวโลก รวมทัMงไดเ้ริYมมีการนาํเกณฑนี์Mมาใช้
ในการออกแบบโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทย  
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เนืMอหาของเกณฑ์การออกแบบอาคารเขียวในระบบ LEED และ WELL นัMนไดมี้อา้งอิง มาตรฐาน ASHRAE อยู่หลายฉบบั เช่น 
ASHRAE 90.1, ASHRAE 62.1 เป็นตน้ รวมทัM ง ASHRAE เองก็มีมาตรฐานสําหรับอาคารเขียวโดยตรง คือ ASHRAE 189.1 Standard for 
the Design of High-Performance Green Buildings 

การสัมมนานีM จะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาจะไดรั้บความเขา้ใจเกีYยวกบัภาพรวมของเนืMอหา ในการออกแบบอาคารเขียวในระบบ
ต่างๆ เห็นตวัอยา่งโครงการอาคารเขียวขนาดใหญ่ และ เจาะลึกในเกณฑก์ารประเมินอาคารในแบบ WELL BUILDING STANDARD 

วทิยากร...รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร   

-รองประธานสถาบนัอาคารเขียวไทย  
-คณะอนุกรรมการอบรมผูรั้บรองแบบอาคารประหยดัพลงังาน สภาสถาปนิก  
-รองศาสตราจารย ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-ทาํการสอนและวจิยัทางดา้นอาคารรักษาสิYงแวดลอ้ม และไดรั้บรางวลัผลงานวจิยัยอดเยีYยม และรางวลันกัวจิยัดีเด่นแห่งชาติ ในปี 2562 จาก
สภาวจิยัแห่งชาติ (วช.)  
-ปัจจุบนั ดร.อรรจน์ เป็นทีYปรึกษาใหแ้ก่องคก์รภาครัฐและเอกชน ทัMงในประเทศและระดบันานาชาติ ดา้นการพฒันาอาคารเขียว โดย ดร.
อรรจน์ ไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการบริษทั แอฟริคสั จาํกดั และบริษทั อีจีเอสแปลน (กรุงเทพ) จาํกดั 
 

------------------------------------------ 
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กําหนดการ  

08.00 – 08.50 น ลงทะเบียน 
08.50 – 09.00 น พิธีเปิด โดย… คุณชยัชาญ   อึxงศรีวงศ ์
                                                                    นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
09.00 – 10.30 น. หวัขอ้ “ทาํความรู้จกั WELL , ต่างจาก LEED / TREES อยา่งไร”  
                                            วิทยากร...รศ.ดร.อรรจน ์ เศรษฐบุตร , DGNB , TREES-F 
10.30 – 10.45 น  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 – 12.00 น. หวัขอ้ “Air & Water Quality สาํหรับงานอาคาร” 
                                            วิทยากร...คุณชมพูนุช  แสงกาญจนวนิช WELL AP , TREES-A 
12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.                 หวัขอ้ “Nourishment , Comfort , Mind , Materials , Fitness” 
                                            วิทยากร...คุณภาวดี  ธุรวงศ ์ WELL AP, TREES-A   
14.30 – ~�.�� น.                 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 – 16.30 น.                 หวัขอ้ “ประสบการณ์ ประเดน็ปัญหา โอกาส ขอ้จาํกดั การทาํ WELL ในไทย คาํถามคาํตอบ”  
                                             วิทยากร... 
                                             -คุณณฐันี  วงศวี์ระนนทช์ยั  LEED-AP , TREES-A , DGNB 
                                             -คุณชมพูนุช  แสงกาญจนวนิช WELL AP , TREES-A 
                                            - คุณภาวดี  ธุรวงศ ์  WELL AP , TREES-A 
                                            -บริษทั แอฟริคสั จาํกดั 
16.15 – 16.30 น.                 พิธีปิด โดย…คุณอุทยั   โลหชิตรานนท ์

        President  ASHRAE Thailand Chapter 
 
------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 



สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย      
 AIR-CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND. 
487 อาคาร ว.ส.ท. ซอยรามคาํแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310           
โทรศพัท.์02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120  E-Mail :info@acat.or.th http://www.acat.or.th        

                                                                                 Co-organized by 
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วนัองัคาร ที� 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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ชืYอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีYอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร     มือถือ     

E-mail              

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

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันที) 25 มิ.ย.62  ชําระเงินหลังวันที) 25 มิ.ย.62 
สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  

บุคคลทัYวไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีYจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ� การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิYม�% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีYตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีYจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีYชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัYวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ ~ ปี (มูลค่า ��� บาท)ไดฟ้รีทนัที   
4. สมาคมเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีYในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืYองให้การรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืYองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืYองได ้

5. กรณีทีYสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัYวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Yมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิYมในอตัราบุคคลทัYวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้Y คุณอรวรรณ  , คุณจุฬารัตน์ โทร. ��-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
 เงินสด ณ ทีYทาํการสมาคมฯ  

 เช็คสัYงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

 โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  

        ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีYบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

 ชาํระดว้ย QR CODE  

กรุณาส่งใบตอบรับฉบบันี� พร้อมสลปิใบโอนเงิน ไปยงั Email : manageracat@gmail.com จงึจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 

   QR CODE 


