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สัมมนาวชิาการ ฟรี ! 
สาํหรับสมาชิกสมาคมฯ 

No.Ref  341/2562                

             25  มิถุนายน  2562                                                                       

เรืSอง     ขอเชิญเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการกลางปี 2562 (Mid Year Seminar)              
เรียน     ท่านสมาชิกทุกท่าน 
สิSงทีSส่งมาดว้ย   กาํหนดการจดังาน / ใบตอบรับ  

              ตามทีS “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ไดก่้อตัbงขึbนโดยมีปณิธานอนัแน่วแน่และมุ่งมัSนในการทาํงานดา้นวชิาการ
ตลอดจนเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกีSยวกบัเทคโนโลยดีา้นระบบปรับอากาศ ทัbงการใหค้วามรู้/การบริการทางดา้นวชิาการต่อ
สาธารณชน ตลอดจนการจดักิจกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสงัคมโดยรวมโดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชนเ์ชิงพาณิชยแ์ละ
เพืSอสืบทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯในอดีต ซึSงไดใ้หแ้นวนโยบายการจดัสมัมนาวชิาการฟรีไว ้  โดยกาํหนดใหจ้ดั
อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัb ง คือ สมัมนาวชิาการกลางปี (Mid Year  Seminar) 1 ครัb ง และสมัมนาวชิาการปลายปี (สมัมนาวชิาการ ประจาํปี) j ครัb ง  

               สาํหรับการจดังานสมัมนาวชิาการกลางปี 2562 (Mid Year Seminar)  นีb   สมาคมฯ ไดก้าํหนดจดังานเตม็วนั ในวนัพธุ ทีS k สิงหาคม 
lmnl ณ หอ้งซาลอน บี ชัbน l โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก โดยแบ่งการจดังานเป็น l ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงเชา้ บรรยายหวัขอ้ 
“ทีSมาและการจดัการ PM2.5 ภายในอาคาร” กบั “หวัขอ้ วธีิป้องกนั ฝุ่ น PM2.5 ภายในอาคารบา้นเรือน อาคารสาํนกังานและโรงเรียน” และช่วง
บ่าย หวัขอ้ “PM2.5 Product presentation” กบั “เสวนากรวดนํb า คว ํSาขนั PM2.5” ไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ ทัbงสิbน  รับสมคัรสมาชิกจาํนวนจาํกัดเพยีง 
�   ท่าน เท่านั!น !!!!! 

              สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกทีSสนใจเขา้ร่วมงานในครัbงนีb  ไดก้รอกแบบฟอร์มตอบรับพร้อมชําระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเงนิ 
จาํนวน &   บาท เพืSอเป็นค่ามดัจาํ โดยกรุณาส่งแบบฟอร์มตอบรับพร้อมหลกัฐานการชาํระเงินไปยงั Email:manageracat@gmail.com หรือ
โทรสารหมายเลข wl-xjy-zjlw ทัbงนีb   สมาคมจะคืนเงินจาํนวนดงักล่าวใหก้บัสมาชิกเป็นเงินสดช่วงคอฟฟีS เบรกบ่าย (วนังานสมาชิกจะตอ้ง
แสดงบตัรสมาชิกของสมาคมหรือบตัรประจาํตวัประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน กรณีทีSท่านสมาชิกใหบุ้คคลอืSนมาแทนในวนังาน 
ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ{ ในการคืนเงินค่ามดัจาํ) กรณีที(ท่านไดส้าํรองชืSอพร้อมชาํระเงินล่วงหนา้แต่ไม่มาในวนังาน (โดยไม่ไดแ้จง้ให้
สมาคมทราบล่วงหนา้ การแจง้ล่วงหนา้ตอ้งแจง้ก่อนวนัสมัมนาอยา่งนอ้ย x วนั) สมาคมฯใคร่ขอสงวนสิทธิ{ ในการคืนเงินค่ามดัจาํใหก้บั
ท่านสมาชิกเช่นกนั   

               และ เพืSอเป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกและผูมี้อุปการคุณไดพ้บปะและแนะนาํผลิตภณัฑก์บัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาภายในงานไดเ้ปิด
พืbนทีS Mini Trade Show ใหบ้ริษทัฯไดร่้วมออกบูธภายในงานดงักล่าว โดยจดัเตรียมโตะ๊ j ตวั เกา้อีb  l ตวั (พืbนทีSบูธละ j ตารางเมตร) สาํหรับ
วาง แคต็ตาลอ็ค , โบรชวัร์ และคอฟฟีS เบรก , อาหารกลางวนั สาํหรับเจา้หนา้ทีSประจาํบูธ จาํนวน l ท่าน และเขา้ร่วมในหวัขอ้ “PM2.5 Product 
presentation” ค่าใช้จ่ายบริษัทละ � ,,   บาท (หนึ(งหมื(นเจด็ร้อยบาทถ้วน) ราคาดงักล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ(ม ,%  ไว้เรียบร้อยแล้ว (พื!นที(มี
จาํนวนจาํกัด!!! จองก่อนได้ก่อน) 

               จึงเรียนมาเพืSอทราบ และใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเขา้ร่วมการสมัมนาวชิาการในครัb งนีb  ตามวนั เวลา และสถานทีSดงักล่าว
ขา้งตน้ หรือหากท่านตอ้งการทราบรายละเอียดเพิSมเติมกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ทีSสมาคมฯ ไดที้Sเบอร์โทรศพัท.์ wl-318-4119 , 02-318-4123  
             

          ขอแสดงความนบัถือ 
                                        

                                                                                                                   (นายชยัชาญ  อึ~งศรีวงศ)์ 
                     นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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สัมมนาวชิาการกลางปี 5&65 
เรื(อง “กรวดนํ!า ควํ(าขัน PM2.5” 

วนัพุธ ที( 7 สิงหาคม 5&62 
ณ ห้อง ซาลอน บี ชั!น 5 โรงแรม สวสิ โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

 
 
หลักการและเหตุผล 

                  ปัจจุบนั “ภยัจากฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM2.5” ทีSปกคลุมไปทัSวทอ้งฟ้ากรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และจงัหวดัอืSน และ
โจมตีอยา่งหนกัหน่วงต่อเนืSองทีSจว.เชียงใหม่ในช่วงเวลาทีSผา่นมา ไดคุ้กคามต่อสุขภาพของประชนชาวไทย ซึSงฝุ่ นละอองดงักล่าว
มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและการใชชี้วิตประจาํวนัของคนโดยตรง เป็นเพราะฝุ่ นละอองขนาดเลก็จิ�วของ PM2.5 นัbน สามารถเขา้
ลงสู่ “ปอด”ไดโ้ดยตรงโดยทีSจมูกของมนุษยไ์ม่สามารถจะกรองได ้และภยัการทะลุทะลวงของ PM2.5 นัbน ยงัสามารถกระจายเขา้สู่
หลอดเลือดฝอย จนเขา้สู่กระแสเลือดไดใ้นทีSสุด ซึS งผลของการสะสมดงักล่าว เป็นทีSมาของสาเหตุของโรคต่างๆมากมาย ทีSพวกเรา
ไม่รู้ตวั เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ, ภูมิแพ,้ โรคปอดอกัเสบ, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคหลอดเลือดในสมอง จนถึงโรคมะเร็งใน
ปอด และภยัอืSนๆอีกมากมาย อนัเกิดจากการสะสมของละอองขนาดจิ�ว PM2.5 ทีSเขา้สู่ร่างกายโดยทีSคนเหล่านัbนไม่รู้ตวัจนถึงวาระ
สุดทา้ยของชีวิต 

 
                    ในขณะทีSภาครัฐฯหลายๆฝ่ายไดช่้วยกนัรณรงคก์ารลดแหล่งทีSมาของละอองฝุ่ น PM2.5 ซึS งการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจะ
เป็นการแกปั้ญหาในระดบัประเทศทัbงในระยะกลาง-ระยะยาว ซึS งหมายถึง พวกเรายงัคงตอ้งเผชิญกบัปัญหาดงักล่าวอยา่งต่อเนืSอง
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เป็นระยะๆ โดย ปัญหาดงักล่าวมีแนวโนม้ทีSจะทวีเพิSมขึbนสูงอยา่งต่อเนืSองในอนาคต … กวา่ภาครัฐบาลจะสามารถแกไ้ขปัญหาการ
จดัการแหล่งทีSมาไดส้าํเร็จ ซึS งอาจจะ xปี หรือ jwปี หรืออาจจะไม่สามารถแกไ้ขได ้… ปัญหาต่างๆเหล่านีb จึงเป็นหนา้ทีSของพวกเรา 
ทีSตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการใชชี้วิตอยูร่่วมกบัสภาพแวดลอ้มทีSปะปนดว้ย PM2.5 ไดอ้ยา่งปลอดภยัไดอ้ยา่งไร ??? 

                สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงมีความยินดีในการจดัสมัมนา “กรวดนํbา คว ํSาขนั PM2.5” เพืSอการใชชี้วิต
อยู่ร่วมกบัมหนัตภยั PM2.5 อย่างปลอดภยัและมีความสุข เพืSอใหพ้วกเราสมาชิกชาว ACAT และบุคคลภายนอกทีSไดรั้บผลกระทบ
กบัภยัดงักล่าวโดยตรงเช่นสถานศึกษา ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจอย่างถูกตอ้งในเรืSอง PM2.5, โรคภยัจาก PM2.5, การป้องกนั PM2.5 
จนถึงการใชชี้วิตประจาํวนัใหป้ลอดภยัจาก PM2.5 ซึS งเรืSองราวต่างๆดงักล่าว พวกเราในฐานะชาวระบบปรับอากาศ สามารถแนะนาํ 
หรือ สร้างสภาพแวดลอ้มทีSถูกตอ้งใหส้ถานทีSอาคารต่างๆใหป้ลอดภยัจาก PM2.5 ไดโ้ดยตรง 

 
               สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย มีความหวงัเป็นอย่างยิSงว่า การจัดสัมมนากลางปีในครัb งนีb  จะเป็น
ประโยชน์แก่สถานศึกษา และอาคารต่างๆตลอดจนลงไปถึงบ้านเรือนทีSพักอาศัย ทีSจะสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจาก
สภาพแวดลอ้มทีSปกคลุมไปดว้ย PM2.5 ได ้และนอกเหนือจากนีb  สมาคมฯมีความมุ่งหวงัเป็นอยา่งยิSงว่าผลสะทอ้นดงักล่าวจะมีการ
ขยายผลในวงกวา้ง สร้างความปลอดภยัให้แก่ประชาชนชาวไทย จนถึงนักท่องเทีSยวทีSอาศยัอยู่ในแผ่นดิน ไดใ้ช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขกบัคนทีSคุณรัก จนกวา่รัฐบาลจะแกไ้ขปัญหามหนัตภยัฝุ่ นละอองจิ�ว PM2.5 ไดส้าํเร็จในอนาคต 
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กําหนดการ 
สัมมนาวชิาการกลางปี 2562 

 เรื(อง “กรวดนํ!า ควํ(าขัน PM2.5” 
วนัพุธ ที( , สิงหาคม 5&65 

ณ ห้อง ซาลอน บี ชั!น 5 โรงแรม สวสิ โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

08.30 – w�.ww น. ลงทะเบียน 
09.00 – w�.jm น. พิธีเปิด  
  โดย... คุณชยัชาญ อึ~งศรีวงศ ์
                                        นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.15 – jw.jm น. ที(มาและการจัดการ PM2.5 ภายในอาคาร 
                             โดย... คุณอรรณพ กิSงขจี บริษทั EEC Engineering Network 

10.15 – jw.xw น. พกัดืSม นํbาชา / กาแฟ 

10.30 – jj.xw น.   วธีิป้องกัน ฝุ่ น PM2.5 ภายในอาคารบ้านเรือน อาคารสํานักงานและโรงเรียน 
                              โดย... ผศ.ดร.ตุลย ์มณีวฒันา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11.30 – jl.ww น.   ถาม - ตอบ 

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั  

13:00 – 15:00 น.   PM2.5 Product presentation 

15:00 – 15:15 น.   พกัดืSม นํbาชา / กาแฟ 

15:15 – 16:15 น.   เสวนากรวดนํ!า ควํ(าขัน PM2.5 

16:15 – 16:45 น.   ถาม-ตอบ และจบัของรางวลั 

16:45 – 17:00 น.   พิธีปิด 
    โดย... คุณชยัชาญ อึ~งศรีวงศ ์ 
                                          นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
 

-------------------------------------------------- 
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ใบตอบรับสัมมนาวชิาการกลางปี 2562 
 เรื(อง “กรวดนํ!า ควํ(าขัน PM2.5” 

วนัพุธ ที( , สิงหาคม 5&65 
ณ ห้อง ซาลอน บี ชั!น 5 โรงแรม สวสิ โซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 
ฟรี!  สงวนสิทธิ{ การรับสมคัรเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านัbน ! 

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

ชืSองบริษทั/หา้งร้าน…………………….….....................................................................……........................…………......……… 

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

สมาชิกที(ประสงค์จะมาร่วมงานกรุณากรอกข้อความต่อไปนี!      

ข้าพเจ้าจะมาร่วมงาน :  โดย  
�. สมัมนาวิชาการกลางปี 2562 โ ดยชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ จาํนวน 500 บาท ดงันี�   

 � เงินสด ณ ที ทาํการสมาคมฯ                        
                      � โ อนเงินเขา้บญัชี  “ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                        ธนาคารกสิกรไทย สาขา โ ลตสั ทาวนอ์ินทาวน ์ เลขที บญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

สมาคมฯ จะพิจารณาชืSอสมาชิกทีSตอบรับเข้าร่วมสัมมนาตามลําดับก่อน-หลัง กรุณาตอบรับพร้อมชําระค่ามัดจําตอบรับไปทีS
Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสารหมายเลข wl-318-4120  
 

ปิดรับสมคัรทนัทเีมื(อครบ จํานวน 100 ท่าน 

          สมาชิกทีSลงทะเบียนเขา้ร่วมงานสมัมนาวชิาการกลางปี สมาคมฯจะพิจารณาชืSอสมาชิกทีSตอบรับเขา้ร่วมสมัมนาตามลาํดบัก่อน-หลงั

ทาง Email:manageracat@gmail.com หรือโทรสาร 02-318-4120 พร้อมกบัชาํระเงินมดัจาํค่าลงทะเบียน จาํนวน mww บาท เรียบร้อยแลว้ 

หมายเหตุ   

            สาํหรับการจดัสมัมนากลางปี lmnl สมาคมฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ{ การจดัสมัมนาวชิาการครัb งนีb  ฟรี!  สาํหรับสมาชิกสมาคมฯ           
            (ทีSยงัไม่หมดอายสุมาชิก) เท่านั!น! 

กรณีทีSท่านสมาชิกไดห้มดอายสุมาชิกไปแลว้ กรุณาดาํเนินการต่ออายสุมาชิกใหแ้ลว้เสร็จก่อนตอบรับเขา้ร่วมการสมัมนา  

� ยินดสีนับสนุนร่วมออกบูธภายในงาน จํานวน 10,700 บาท (หนึ(งหมื(นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดย :  

 � เงินสด ณ วนังาน                          
 � เช็คสัSงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
                                �โอนเงินเขา้บญัชีโอนเงินธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์  
                                       ชืSอบญัชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”   เลขที(บัญชี  644 - 2 - 10754 – 6 

 

   QR CODE 


