สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย
AIR - CONDITIONING ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND.

487 อาคารว.ส.ท. ซอยรามคําแหง 39(เทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพท์.02-318-4119, 02-318-4123 โทรสาร. 02-318-4120 E-Mail :info@acat.or.thhttp://www.acat.or.th

No.Ref 341/2562
25 มิถุนายน 2562
เรืS อง ขอเชิญเข้าร่ วมการสัมมนาวิชาการกลางปี 2562 (Mid Year Seminar)
เรี ยน ท่านสมาชิกทุกท่าน
สิS งทีSส่งมาด้วย กําหนดการจัดงาน / ใบตอบรับ

สัมมนาวิชาการ ฟรี !
สําหรั บสมาชิ กสมาคมฯ

ตามทีS “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ได้ก่อตัbงขึbนโดยมีปณิ ธานอันแน่วแน่และมุ่งมันS ในการทํางานด้านวิชาการ
ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกีSยวกับเทคโนโลยีดา้ นระบบปรับอากาศ
ทัbงการให้ความรู ้/การบริ การทางด้านวิชาการต่อ
สาธารณชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสังคมโดยรวมโดยไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์เชิงพาณิ ชย์และ
เพืSอสื บทอดเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯในอดีต ซึSงได้ให้แนวนโยบายการจัดสัมมนาวิชาการฟรี ไว้ โดยกําหนดให้จดั
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัbง คือ สัมมนาวิชาการกลางปี (Mid Year Seminar) 1 ครัbง และสัมมนาวิชาการปลายปี (สัมมนาวิชาการ ประจําปี ) j ครัbง
สําหรับการจัดงานสัมมนาวิชาการกลางปี 2562 (Mid Year Seminar) นีb สมาคมฯ ได้กาํ หนดจัดงานเต็มวัน ในวันพุธ ทีS k สิ งหาคม
lmnl ณ ห้องซาลอน บี ชัbน l โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก โดยแบ่งการจัดงานเป็ น l ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า บรรยายหัวข้อ
“ทีSมาและการจัดการ PM2.5 ภายในอาคาร” กับ “หัวข้อ วิธีป้องกัน ฝุ่ น PM2.5 ภายในอาคารบ้านเรื อน อาคารสํานักงานและโรงเรี ยน” และช่วง
บ่าย หัวข้อ “PM2.5 Product presentation” กับ “เสวนากรวดนํbา ควํSาขัน PM2.5” ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัbงสิbน รับสมัครสมาชิกจํานวนจํากัดเพียง
ท่ าน เท่ านั!น !!!!!
สมาคมฯ จึงใคร่ ขอเชิญสมาชิกทีSสนใจเข้าร่ วมงานในครัbงนีb ได้กรอกแบบฟอร์มตอบรับพร้ อมชําระค่ าลงทะเบียนล่ วงหน้ าเป็ นเงิน
จํานวน & บาท เพืSอเป็ นค่ามัดจํา โดยกรุ ณาส่งแบบฟอร์มตอบรับพร้อมหลักฐานการชําระเงินไปยัง Email:manageracat@gmail.com หรื อ
โทรสารหมายเลข wl-xjy-zjlw ทัbงนีb สมาคมจะคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้กบั สมาชิกเป็ นเงินสดช่วงคอฟฟีS เบรกบ่าย (วันงานสมาชิกจะต้อง
แสดงบัตรสมาชิกของสมาคมหรื อบัตรประจําตัวประชาชนในการติดต่อขอรับเงินคืน กรณี ทีSท่านสมาชิกให้บุคคลอืSนมาแทนในวันงาน
ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธิ{ในการคืนเงินค่ามัดจํา) กรณีทที( ่านได้สาํ รองชืSอพร้อมชําระเงินล่วงหน้าแต่ไม่มาในวันงาน (โดยไม่ได้แจ้งให้
สมาคมทราบล่วงหน้า การแจ้งล่วงหน้าต้องแจ้งก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย x วัน) สมาคมฯใคร่ ขอสงวนสิ ทธิ{ในการคืนเงินค่ามัดจําให้กบั
ท่านสมาชิกเช่นกัน
และ เพืSอเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกและผูม้ ีอุปการคุณได้พบปะและแนะนําผลิตภัณฑ์กบั ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาภายในงานได้เปิ ด
พืbนทีS Mini Trade Show ให้บริ ษทั ฯได้ร่วมออกบูธภายในงานดังกล่าว โดยจัดเตรี ยมโต๊ะ j ตัว เก้าอีb l ตัว (พืbนทีSบูธละ j ตารางเมตร) สําหรับ
วาง แค็ตตาล็อค , โบรชัวร์ และคอฟฟีS เบรก , อาหารกลางวัน สําหรับเจ้าหน้าทีSประจําบูธ จํานวน l ท่าน และเข้าร่ วมในหัวข้อ “PM2.5 Product
presentation” ค่ าใช้ จ่ายบริษัทละ ,, บาท (หนึ(งหมื(นเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน) ราคาดังกล่ าวได้ รวมภาษีมูลค่ าเพิม( ,% ไว้ เรียบร้ อยแล้ ว (พื!นทีม( ี
จํานวนจํากัด!!! จองก่ อนได้ ก่อน)
จึงเรี ยนมาเพืSอทราบ และใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมการสัมมนาวิชาการในครัbงนีb ตามวัน เวลา และสถานทีSดงั กล่าว
ข้างต้น หรื อหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิSมเติมกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีSสมาคมฯ ได้ทีSเบอร์โทรศัพท์. wl-318-4119 , 02-318-4123
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยชาญ อึ~งศรี วงศ์)
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
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สั มมนาวิชาการกลางปี 5&65
เรื( อง “กรวดนํา! ควํา( ขัน PM 2.5”
วันพุธ ที( 7 สิ งหาคม 5&62
ณ ห้ อง ซาลอน บี ชั! น 5 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั “ภัยจากฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5” ทีSปกคลุมไปทัวS ท้องฟ้ ากรุ งเทพมหานคร, ปริ มณฑล และจังหวัดอืSน และ
โจมตีอย่างหนักหน่วงต่อเนืS องทีSจว.เชี ยงใหม่ในช่วงเวลาทีSผา่ นมา ได้คุกคามต่อสุ ขภาพของประชนชาวไทย ซึS งฝุ่ นละอองดังกล่าว
มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและการใช้ชีวิตประจําวันของคนโดยตรง เป็ นเพราะฝุ่ นละอองขนาดเล็กจิ•วของ PM2.5 นัbน สามารถเข้า
ลงสู่ “ปอด”ได้โดยตรงโดยทีSจมูกของมนุษย์ไม่สามารถจะกรองได้ และภัยการทะลุทะลวงของ PM2.5 นัbน ยังสามารถกระจายเข้าสู่
หลอดเลือดฝอย จนเข้าสู่ กระแสเลือดได้ในทีSสุด ซึS งผลของการสะสมดังกล่าว เป็ นทีSมาของสาเหตุของโรคต่างๆมากมาย ทีSพวกเรา
ไม่รู้ตวั เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ, ภูมิแพ้, โรคปอดอักเสบ, โรคถุงลมโป่ งพอง, โรคหลอดเลือดในสมอง จนถึงโรคมะเร็ งใน
ปอด และภัยอืSนๆอีกมากมาย อันเกิดจากการสะสมของละอองขนาดจิ•ว PM2.5 ทีSเข้าสู่ ร่างกายโดยทีSคนเหล่านัbนไม่รู้ตวั จนถึงวาระ
สุ ดท้ายของชีวิต

ในขณะทีSภาครัฐฯหลายๆฝ่ ายได้ช่วยกันรณรงค์การลดแหล่งทีSมาของละอองฝุ่ น PM2.5 ซึS งการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวจะ
เป็ นการแก้ปัญหาในระดับประเทศทัbงในระยะกลาง-ระยะยาว ซึS งหมายถึง พวกเรายังคงต้องเผชิญกับปั ญหาดังกล่าวอย่างต่อเนืS อง
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เป็ นระยะๆ โดย ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มทีSจะทวีเพิSมขึbนสู งอย่างต่อเนืSองในอนาคต … กว่าภาครัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาการ
จัดการแหล่งทีSมาได้สาํ เร็ จ ซึS งอาจจะ xปี หรื อ jwปี หรื ออาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ … ปัญหาต่างๆเหล่านีb จึงเป็ นหน้าทีSของพวกเรา
ทีSตอ้ งมีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกับสภาพแวดล้อมทีSปะปนด้วย PM2.5 ได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร ???
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงมีความยินดีในการจัดสัมมนา “กรวดนํbา ควํSาขัน PM2.5” เพืSอการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับมหันตภัย PM2.5 อย่างปลอดภัยและมีความสุ ข เพืSอให้พวกเราสมาชิ กชาว ACAT และบุคคลภายนอกทีSได้รับผลกระทบ
กับภัยดังกล่าวโดยตรงเช่ นสถานศึ กษา ได้มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรืS อง PM2.5, โรคภัยจาก PM2.5, การป้ องกัน PM2.5
จนถึงการใช้ชีวิตประจําวันให้ปลอดภัยจาก PM2.5 ซึS งเรืS องราวต่างๆดังกล่าว พวกเราในฐานะชาวระบบปรับอากาศ สามารถแนะนํา
หรื อ สร้างสภาพแวดล้อมทีSถูกต้องให้สถานทีSอาคารต่างๆให้ปลอดภัยจาก PM2.5 ได้โดยตรง

สมาคมวิ ศ วกรรมปรั บ อากาศแห่ งประเทศไทย มี ค วามหวังเป็ นอย่า งยิS งว่า การจัด สัมมนากลางปี ในครัb งนีb จะเป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา และอาคารต่ า งๆตลอดจนลงไปถึ ง บ้า นเรื อนทีS พ ัก อาศัย ทีS จ ะสามารถใช้ชี วิ ต ให้ ป ลอดภัย จาก
สภาพแวดล้อมทีSปกคลุมไปด้วย PM2.5 ได้ และนอกเหนื อจากนีb สมาคมฯมีความมุ่งหวังเป็ นอย่างยิSงว่าผลสะท้อนดังกล่าวจะมีการ
ขยายผลในวงกว้าง สร้ างความปลอดภัยให้แ ก่ ประชาชนชาวไทย จนถึ งนักท่ อ งเทีS ย วทีS อาศัยอยู่ใ นแผ่นดิ น ได้ใช้ชีวิตอย่า งมี
ความสุ ขกับคนทีSคุณรัก จนกว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหามหันตภัยฝุ่ นละอองจิ•ว PM2.5 ได้สาํ เร็ จในอนาคต
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กําหนดการ
สั มมนาวิชาการกลางปี 2562
เรื( อง “กรวดนํา! ควํา( ขัน PM 2.5”
วันพุธ ที( , สิ งหาคม 5&65
ณ ห้ อง ซาลอน บี ชั! น 5 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก
08.30 – wƒ.ww น. ลงทะเบียน
09.00 – wƒ.jm น. พิธีเปิ ด
โดย... คุณชัยชาญ อึ~งศรี วงศ์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
09.15 – jw.jm น. ที(มาและการจัดการ PM 2.5 ภายในอาคาร
โดย... คุณอรรณพ กิSงขจี บริ ษทั EEC Engineering Network
10.15 – jw.xw น. พักดืSม นํbาชา / กาแฟ
10.30 – jj.xw น. วิธีป้องกัน ฝุ่ น PM 2.5 ภายในอาคารบ้ านเรื อน อาคารสํ านักงานและโรงเรียน
โดย... ผศ.ดร.ตุลย์ มณี วฒั นา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.30 – jl.ww น. ถาม - ตอบ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. PM 2.5 Product presentation
15:00 – 15:15 น. พักดืSม นํbาชา / กาแฟ
15:15 – 16:15 น. เสวนากรวดนํา! ควํา( ขัน PM 2.5
16:15 – 16:45 น. ถาม-ตอบ และจับของรางวัล
16:45 – 17:00 น. พิธีปิด
โดย... คุณชัยชาญ อึ~งศรี วงศ์
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------
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ใบตอบรับสั มมนาวิชาการกลางปี 2562

เรื( อง “กรวดนํา! ควํา( ขัน PM 2.5”
วันพุธ ที( , สิ งหาคม 5&65
ณ ห้ อง ซาลอน บี ชั! น 5 โรงแรม สวิส โซเทล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก

ฟรี! สงวนสิ ทธิ{การรับสมัครเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านัbน !
ข้าพเจ้า:นาย/นาง/นางสาว……….....…................….นามสกุล………...............……………..หมายเลขสมาชิก....................…….
ชืSองบริ ษทั /ห้างร้าน…………………….….....................................................................……........................…………......………
มือถือ……………………….….…………E-mail…………………………………………………………………………………
สมาชิกที(ประสงค์ จะมาร่ วมงานกรุ ณากรอกข้ อความต่ อไปนี!
ข้ าพเจ้ าจะมาร่ วมงาน : โดย
. สัมมนาวิชาการกลางปี 2562 โดยชําระเงินมัดจําล่วงหน้า จํานวน 500 บาท ดังนี
เงินสด ณ ทีทําการสมาคมฯ
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์อินทาวน์ เลขทีบัญชี 644 - 2 - 10754 – 6
สมาคมฯ จะพิ จ ารณาชืS อ สมาชิ ก ทีS ต อบรั บ เข้า ร่ ว มสั ม มนาตามลํา ดับ ก่ อ น-หลัง กรุ ณ าตอบรั บ พร้ อ มชํา ระค่ า มัด จํา ตอบรั บ ไปทีS
Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสารหมายเลข wl-318-4120

ปิ ดรับสมัครทันทีเมื(อครบ จํานวน 100 ท่ าน
สมาชิกทีSลงทะเบียนเข้าร่ วมงานสัมมนาวิชาการกลางปี สมาคมฯจะพิจารณาชืSอสมาชิกทีSตอบรับเข้าร่ วมสัมมนาตามลําดับก่อน-หลัง
ทาง Email:manageracat@gmail.com หรื อโทรสาร 02-318-4120 พร้อมกับชําระเงินมัดจําค่าลงทะเบียน จํานวน mww บาท เรี ยบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
สําหรับการจัดสัมมนากลางปี lmnl สมาคมฯ ใคร่ ขอสงวนสิ ทธิ{การจัดสัมมนาวิชาการครัbงนีb ฟรี! สําหรับสมาชิกสมาคมฯ
(ทีSยงั ไม่หมดอายุสมาชิก) เท่ านั!น!
กรณี ทีSท่านสมาชิกได้หมดอายุสมาชิกไปแล้ว กรุ ณาดําเนินการต่ออายุสมาชิกให้แล้วเสร็ จก่อนตอบรับเข้าร่ วมการสัมมนา
ยินดีสนับสนุนร่ วมออกบูธภายในงาน จํานวน 10,700 บาท (หนึ(งหมื(นเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน) โดย :
เงินสด ณ วันงาน
เช็คสัSงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”
โอนเงินเข้าบัญชีโอนเงินธนาคารกสิ กรไทย สาขา โลตัส ทาวน์ อนิ ทาวน์
ชืSอบัญชี “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่ งประเทศไทย” เลขที(บัญชี 644 - 2 - 10754 – 6
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