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No.Ref 292/2564
18 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญเข้าร่ วมงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2564 และ งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564
สมาชิกทุกท่าน

ด้วย “สมาคมวิศวกรรมปรั บอากาศแห่ งประเทศไทย” ได้มีกาํ หนดจัดงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2564 และ งานประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แบบออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Zoom โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัด งานสัม มนาวิ ชาการประจํา ปี 2564 หัว ข้อ เรื่ อ ง “การออกแบบและติ ดตั้งระบบทํานํ้าเย็น ประสิ ท ธิ ภาพสู ง” (High
efficiency chiller plant) (ระหว่างเวลา 13.00– 16.00 น.) ไม่ เสียค่าใช้ จ่าย (เฉพาะสมาชิก ACAT ที่มีสถานะสมาชิกถึงปัจจุบนั เท่านั้น!!!)
2. การจัดงานประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2564 (ระหว่างเวลา 16.00–17.30 น.) แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ไม่ เสี ย
ค่ าใช้ จ่ าย ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ ทธิ ของสมาชิ กของสมาคม จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญสมาชิ กเข้าร่ วมฟั งการแถลงผลการดําเนิ นงาน งบแสดงฐานะ
การเงิ น รวมทั้ง มี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นในการวางแผนงานของสมาคมในปี ถัดไป สําหรั บระเบี ยบวาระการประชุ ม มี
ดังต่อไปนี้-.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2563
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องผลการดําเนินงานประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
3.1 งบการเงินของสมาคมฯสิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่ องรับรองงบการเงินสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.2 เรื่ องการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ในการนี้ จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่ วมงานในครั้งนี้ โดยสมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่ วมงานดังกล่าวกรุ ณาดาวน์โหลด
ลิ้งค์ https://zoom.us/webinar/register/WN_ADTDEnyYSJiZvLEroi1dDQ หรื อ Scan OR Code และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจาก
สมาคมตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะจัดส่ ง link เพือ่ เข้าร่ วมงานให้กบั ท่าน
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ณรัณ ศิริสนั ธนะ)
เลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

QR Code
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สั มมนาวิชาการ ประจําปี 2564
เรื่ อง “การออกแบบ และการติดตั้งระบบทํานํา้ เย็นประสิ ทธิภาพสู งในระบบปรับอากาศ”
วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564
แบบออนไลน์ผา่ นโปรแกรม Zoom
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ราคาพลังงานเพิ่มสู งขึ้นทําให้มีการกําหนดมาตรฐานอาคารในส่ วนการใช้พลังงานและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
เช่น LEED ของสหรํฐอเมริ กา Green Mark ของประเทศสิ งคโปร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสิ งคโปร์ ซ่ ึ งเป็ นประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมีการออกกฎหมายควบคุมการใช้พลังงานของส่ วนวงจรทํานํ้าเย็นของระบบปรับอากาศเพื่อบังคับใช้กบั อาคารที่ออกแบบ
ใหม่และอาคารที่ทาํ การปรับปรุ งเพื่อให้ลดการใช้พลังงานและให้สิ่งจูงใจให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ดาํ เนิ นการจัดทําที่ได้ต่ าํ กว่าที่
กําหนดในกฎหมายควบคุมฯ อาคารจึงดําเนิ นการให้ต่ าํ กว่าที่กาํ หนดในกฎหมายควบคุมฯ ผูป้ ระกอบการระบบปรั บอากาศใน
ประเทศไทยนําหลักเกณฑ์ดงั กล่าวมาเสนอให้กบั เจ้าของอาคารที่จะก่อสร้างโดยการรับประกันว่าระบบทํานํ้าเย็น(Chiller Plant) ที่
ทํา การออกแบบและติ ด ตั้ง เป็ นระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง (High Efficiency) ดัง นั้ นหากเลื อ กใช้ ร ะบบ Chiller Plant ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง จะส่ งผลกระทบต่อค่าพลังงานไฟฟ้าของโครงการลดลงได้ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการความ
เย็นของอากาศภายในอาคาร และมีอาคารในประเทศที่ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จและใช้งานหลายแล้วโครงการ และเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องกับวงการปรับอากาศเช่น ผูอ้ อกแบบ และผูต้ ิดตั้งในการออกแบบและติดตั้งระบบการทํานํ้าเย็นที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งให้กับอาคารรุ่ นใหม่และอาคารที่ จะต้องทําการปรั บปรุ งระบบปรั บอากาศในอนาคตเป็ นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ
ประเทศในอนาคตและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานของประเทศต่อไป
กลุ่มเป้ าหมาย
- ผูอ้ อกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ผูจ้ าํ หน่ายระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ผูบ้ ริ หารงานก่อสร้างและควบคุมการติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ผูท้ ดสอบและปรับแต่งงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- เจ้าของอาคารและผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริ มทรัพย์
ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
ในการสัมมนานี้ ผูเ้ ข้าสัมมนา จะได้ทราบถึงเทคโนโลยีในการออกแบบ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครื่ องจักร และการ
ติดตั้งระบบทํานํ้าเย็นที่มีประสิ ทธิภาพสู ง(High efficiency chiller plant) ในระบบปรับอากาศสําหรับอาคารพร้อมตัวอย่างอาคารที่
จัดทําและใช้งานแล้ว การสร้างสํานึกในการและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาวงการวิศวกรรมปรับอากาศในประเทศไทยต่อไปใน
อนาคตต่อไป
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สั มมนาวิชาการ ประจําปี 2564
เรื่ อง “การออกแบบ และการติดตั้งระบบทํานํา้ เย็นประสิ ทธิภาพสู งในระบบปรับอากาศ”
วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564
Online ผ่ านโปรแกรม Zoom

กําหนดการ
13:00-13:10 น.

พิธีเปิ ด
โดย... คุณ พิสิฐชัย ปัญญาพลังกูล อุปนายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

13:10-14:30 น.

บรรยายหัวข้อ “การออกแบบ และการติดตั้งระบบทํานํ้าเย็นประสิ ทธิภาพสู งในระบบปรับอากาศ”
- กรณี ศึกษา อาคาร Mix Use ที่ได้รับรางวัล LEED & WELL ซึ่ งมี Plant Efficiency < 0.65 kW/Ton
วิทยากร…คุณวุธชิรา แจ้งประจักษ์ กรรมการกลาง สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั เวนทิเลชัน่ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (VENCO)

14:30-15:50 น.

บรรยายหัวข้อ “การออกแบบ และการติดตั้งระบบทํานํ้าเย็นประสิ ทธิภาพสู งในระบบปรับอากาศ”
- กรณี ศึกษา ธนาคาร Data Center โรงผลิตนํ้าเย็น District Cooling ซึ่งมี Plant Efficiency < 0.65 kW/Ton
วิทยากร…คุณกิตติพงษ์ แซ่เฮ้ง General Manager Control & Contracting Solutions Business, Airco Limited (TRANE)

15:50-16:00 น.

พิธีปิด
โดย... คุณ อรุ ณ เอี่ยมสุ รีย ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------------------------------------------
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คุณวุธชิรา แจ้ งประจักษ์ ผู้จดั การทั่วไป บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนีย ริ่ง จํากัด (VENCO)
มีประสบการณ์ดา้ นการ ออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และ บํารุ งรักษา ระบบ Chiller Plant รวม สําหรับอาคารขนาดใหญ่
พิเศษ สํานักงาน ศูนย์การค้า เพื่อให้มีการใช้พลังงาน ตํ่ากว่า 0.65 kW/Ton โดยเป็ นการใช้พลังงานรวมของ
Chiller + Chilled Water Pump + Condenser Water Pump + Cooling Tower ผ่านการเลือกใช้อุปกรณ์ประสิ ทธิ ภาพ
สูง ควบคูก่ บั การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ เพือ่ ให้ค่าการใช้พลังงานตํ่าที่สุด

คุณกิตติพ งษ์ แซ่ เฮ้ ง General Manager, Control & Contracting Solutions Business, Airco Limited (TRANE)
มีประสบการณ์ดา้ นการ ออกแบบ และ ให้คาํ แนะนําในการเลือกใช้ และ ติดตั้ง ระบบ Chiller Plant รวม สําหรับอาคาร
สํานักงาน ธนาคาร ศูนย์ขอ้ มูล Data Center รวมถึง โรงงานผลิตนํ้าเย็น District Cooling ขนาดใหญ่มาก เพื่อให้มีการใช้
พลังงาน ตํ่ากว่า 0.65 kW/Ton ผ่านการเลือกใช้อุปกรณ์ประสิ ทธิภาพสู ง และ กรณี ตวั อย่างจากอาคารที่ได้รับรางวัล
อาคารประหยัดพลังงาน ประเทศ สิ งคโปร์ และ อาคารประหยัดพลังงาน ASEAN
------------------------------------------------------------

