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สัมมนาวิชาการ ครังที� 2/2557 
เรื�อง  "เทคโนโลยีและงานวจัิยเรื�อง การจ่ายลมเยน็เพื�อการประหยัดพลังงานในอนาคต" 

"Technology and Research of the Cooling Air Distribution for Future Energy Saving"  
วันอังคาร  ที�  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

ณ  ห้องเพชรชมพู ชั น .  โรงแรม ดเิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภเิษก 
 

 หลักการและเหตุผล 

การจา่ยลมเย็นในระบบปรับอากาศ “Space Air Diffusion” สว่นใหญ่มกัเป็นลกัษณะการสง่ลมเยน็ผา่นทางทอ่สง่ลมเย็นสงักะส ี
ไปยงัหวัจา่ยลมที�ติดตั #งที�ฝ้าเพดานหรือผนงั เพื�อจ่ายลมเย็นเข้าสูพื่ #นที�ปรับอากาศ โดยลมเย็นที�มอีณุหภมูิตํ�าจะถกูเป่าออกมาจากหวัจ่าย
ลมเย็น และเกิดการผสมตวักบัลมภายในห้อง ทําให้ลมเย็นมคีวามเร็วลดลงและมีอณุหภมูิที�พอเหมาะก่อนจะเคลื�อนตวัเข้าสูพื่ #นที�ปรับ
อากาศ (Occupied Zone) การจา่ยลมในลกัษณะดงักลา่วทางทฤษฎีเรียกวา่ การจา่ยลมเย็นแบบ “Mixing System”  

เทคโนโลยีการกระจายลมนอกจากจะเป็นลกัษณะ Mixing System ตามที�กลา่วข้างต้นแล้ว ยงัมีการกระจายลมในรูปแบบอื�นที�มี
ความพิเศษเฉพาะทาง รวมทั #งมีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีที�สงูขึ #น เช่น Displacement, Unidirectional, การจ่ายลมจากพื #น 
(Underfloor) เป็นต้น  

 

Displacement System  
• Displacement System เป็นเทคโนโลยีการจ่ายลมเย็นโดยอาศยัหลกัธรรมชาติของอากาศร้อนที�ลอยขึ #นสูที่�สงู สว่น

อากาศเย็นจะถกูจา่ยออกจากหวัจ่ายลมเย็นที�ความเร็วตํ�าอยูใ่นระดบัลา่งเฉพาะพื #นที�ที�ต้องการปรับอากาศ 
(Occupied Zone)  อากาศร้อนจะนําพาอนภุาค สิ�งปนเปื#อนตา่งๆ ลอยขึ #นไปในอากาศทําให้สภาพอากาศในบริเวณ
พื #นที�ปฎิบตัิงานมีความสะอาดและเย็นสบาย รวมถึงการกระจายลมเย็นอยา่งมีประสทิธิภาพเพิ�มขึ #นโดยการพฒันา
เทคโนโลยีหวัจา่ยลมเย็นที�สามารถอาศยัหลกัการเหนี�ยวนําการหมนุวนของอากาศ (Swirling Induction Diffuser) เพื�อ
การประหยดัพลงังาน 
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วิทยากร : Mr. Futoshi Mihashi  

 Mr. Futoshi Mihashi จบการศกึษาปริญญาตรีและปริญญาโท
วิศวกรรมเครื�องกลจากมหาวิทยาลยั   Hokkaido และ ได้รับ SHASE (The 
Society Heating, Air Conditioning and Sanitary of Japan) Technical 
Fellow มีประสบการณ์การทํางานทางด้านระบบปรับอากาศกวา่ 26 ปีกบับริษัท 
Takasago Thermal Engineering Co.,Ltd.  ปัจจบุนัดแูลหนว่ยงานด้านงานวจิยั
และพฒันาเทคโนโลยี (R&D Center, Head Quarter Technical Center)   มี
ผลงาน 

o R&D about Indoor Unit Quality : LUFT (Under-floor Air Conditioning System) , SWIT® 
(Displacement Ventilation System) ซึ�งได้รับรางวัล Energy Saving System Award (2012) จาก 
ECCJ (The Energy Conservation Center, Japan)  

---------------------------------------------------------------------------------- 

  Textile Air Distribution System 
• ระบบการกระจายลม และสง่ลมในปัจจบุนั มิได้มีเพียงแตร่ะบบที�ประกอบขึ #นจาก โลหะ ที�เราคุ้นเคย หากแตม่วีสัดุ

ทางเลอืกอื�น เช่นทอ่ลมที�ผลติจากวสัดสุงัเคราะห์ (ทอ่ลมแอร์ผ้า)  ด้วยเช่นกนั  
ทอ่ลมแอร์ผ้าที�เรารู้จกัหรือเคยใช้งานมาถกูแนะนําภายใต้ชื�อตา่งๆ เช่น Textile duct, Fabric duct ,Duct socks ,Air 
socks ,Air tubes ตา่งๆเหลา่นี # ได้มีการปรับปรุงและพฒันา ในด้านตา่งๆ อยา่งมาก ในช่วงไมกี่�ปีมานี # เช่น วสัดทีุ�
นํามาใช้ ,วิธีการติดตั #ง, วิธีการกระจายลม  ทั #งนี #เพื�อ สามารถนําไปประยกุต์ใช้งานได้เหมาะสมและหลากหลายมาก
ยิ�งขึ #น  ทําให้เราพบเห็นการประยกุต์ใช้งานของทอ่ลมแอร์ผ้า เพื�อการกระจายลมอยา่งมคีณุภาพได้โดยทั�วไป มิได้
จํากดัอยูใ่นกระบวนการผลติอาหาร ( food processing) เช่นที�ผา่นมา ตวัอยา่งเช่นใน สโตร์ขนาดใหญ่ ฟิตเนสเซน
เตอร์ อาคารแสดงสนิค้า  เป็นต้น 

 
 

วิทยากร : คุณดุรงค์ฤทธิn ชนิสุวพลา   กรรมการ บริษัท อีแอลอี อินเตอร์เทรด  จาํกัด 
นายดรุงค์ฤทธิf  ชินสวุพลา จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ดํารงตาํแหนง่กรรมการผู้จดัการ บริษัท อีแอลอี 
อินเตอร์เทรด จํากดั ผู้ นําเข้า จดัจําหนา่ยวสัดอุปุกรณ์ ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง และระบบ
ปรับอากาศ, ทอ่ลมแอร์ผ้า 
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เพื�อให้วศิวกรที�ปรึกษา ผู้ รับเหมา ผู้ประกอบการและผู้ ที�ประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวข้อง ได้รับความรู้และได้รับข้อมลูใหม่ๆ  ทางด้านงานวจิยั
และการพฒันาเทคโนโลยี ที�เกิดขึ #นในงานระบบปรับอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งความรู้ในเชิงลกึของระบบการกระจายลม (Air Diffusion 
System) เพื�อสามารถนํามาประยกุต์ใช้ได้เหมาะสม “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย” จึงได้จดัสมัมานาทางวชิาการใน
หวัข้อ "เทคโนโลยแีละงานวิจยัเรื�องการจ่ายลมเยน็เพื�อการประหยดัพลังงานในอนาคต" "Technology and Research of 

the Cooling Air Distribution for Future Energy Saving" 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการ วิศวกรที�ปรึกษา ผู้ รับเหมา วิศวกรและช่างบํารุงรักษา เจ้าหน้าที�ภาครัฐ และผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัการออกแบบ ติดตั #งและใช้งาน 
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

l.  ความรู้เกี�ยวกบัเทคโนโลยีการกระจายลม และเลอืกใช้เทคโนโลยีที�สอดคล้องและเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งาน  
m.  ความรู้เกี�ยวกบัหลกัการออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีการจ่ายลมแบบ Displacement System : SWIT(Swirling Induction Type     
    HVAC System) และการออกแบบเพื�อกาประหยดัพลงังาน 
n.  ความรู้เบื #องต้นของระบบการกระจายลมด้วยทอ่ลมแอร์ผ้า (Fabric Duct) 
4. การนําทอ่ลมแอร์ผ้าเพื�อประยกุต์ใช้งานในระบบตา่งๆ 
p.  การแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในการสมัมนา 

กาํหนดการ  
qr.qq – qt.qq น.  ลงทะเบียน 
qt.qq – qt.lp น.  พิธีเปิด โดย..ผศ.ดร.ตลุย์   มณีวฒันา  นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย 

qt.lp – lq.30 น. บรรยาย หวัข้อ “SWIT (Swirling Induction Type HVAC System)” 
 วิทยากร  Mr. Futoshi Mihashi R&D SWIT System, Takasago Thermal Enigineering Co.,Ltd./ Mr. 

Wetchayan Worakijthamrongchai, Manager, Thai Takasago Co.,Ltd. 
10.30 – 10.45 น.  พกัดื�ม นํ #าชา / กาแฟ 

10.45 – 12.00 น. บรรยาย หวัข้อ “(Swirling Induction Type HVAC System)” (ตอ่) 
 วิทยากร  Mr. Futoshi Mihashi R&D SWIT System, Takasago Thermal Enigineering Co.,Ltd./ Mr. 

Wetchayan Worakijthamrongchai, Manager, Thai Takasago Co.,Ltd. 
lm.qq – ln.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.45 น. บรรยาย หวัข้อ “ระบบกระจายลมและส่งลมด้วยท่อลมแอร์ผ้า (Textile Air Distribution System)”  
   วิทยากร..คณุดรุงค์ฤทธิf ชินสวุพลา   กรรมการ บริษัท อีแอลอี อินเตอร์เทรด  จํากดั 
lz.45 – l5.00  น.  พกัดื�ม นํ #าชา / กาแฟ 
l5.00 – l6.15 น. บรรยาย หวัข้อ “ระบบกระจายลมและส่งลมด้วยท่อลมแอร์ผ้า (Textile Air Distribution System)” (ตอ่) 
   วิทยากร..คณุดรุงค์ฤทธิf ชินสวุพลา   กรรมการ บริษัท อีแอลอี อินเตอร์เทรด  จํากดั 
16.15 – 16.30 น.  พิธีปิด โดย...คณุจกัรพนัธ์  ภวงัคะรัตน์  President ASHRAE Thailand Chapter 

ดําเนินรายการ โดย...คณุทรงยศ   ภารดี  กรรมการวิชาการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย 
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ใบสมคัรสัมมนาวชิาการ ครั(งที* 2/2557 

เรื*อง  "เทคโนโลยแีละงานวจิยัเรื*อง การจ่ายลมเยน็เพื*อการประหยดัพลงังานในอนาคต"  
"Technology and Research of the Cooling Air Distribution for Future Energy Saving" 

วนัองัคาร  ที*  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
ณ  ห้องเพชรชมพู ชั(น L  โรงแรม ดเิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 

 ชืKอ …………………………..……..นามสกลุ…………………….…….…………….………เลขสมาชิก……………………. 

 บริษทั…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ทีKอยู(่ในการออกใบเสร็จ)……………………………………………………………………………………………………….. 

 โทรศพัท…์………………………..….โทรสาร………………..…….… มือถือ......................................................................... 

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

      เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี).............................................. 

      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

อตัราค่าลงทะเบียน                               ชําระเงินภายในชําระเงินภายในวันที*วันที*   RS สิงหาคม RTTURS สิงหาคม RTTU            ชําระเงินภายในชําระเงินภายในวันที* RS สิงหาคม RTTUวันที* RS สิงหาคม RTTU     

� สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand                    � ราคา 2,000 บาท                            � ราคา 2,400  บาท 
� บุคคลทัKวไป                     � ราคา 2,400 บาท                            � ราคา 2,800 บาท 

� ยนืยนัเขา้ร่วมงานในวนัดงักล่าวเนืKองจากไดล้งทะเบียนล่วงหนา้ไวเ้รียบร้อยแลว้                              

�หมายเหตุ     
1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมลูค่าเพิKม^%,ค่าเอกสาร-ซีดี การบรรยาย ,อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีKตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีKจ่าย a% 
3. พเิศษสุด!  ท่านทีKชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัKวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิc สมคัรสมาชิกสมาคมฯ d ปี(มลูค่า eff บาท)ไดฟ้รีทนัที  

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้K www.acat.or.th 
4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีKในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืKอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืKอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืKองได ้ 

5. กรณีทีKสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัKวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Kมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิKมในอตัราบุคคลทัKวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้K คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. fn-ado-eddp , fn-ado-edne 

วิธีการชําระเงิน  
 � เงินสด ณ ทีKทาํการสมาคมฯ                       

 � เช็คสัKงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

        � โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์   

   บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีKบญัชี  tee - n - df^ue - t   

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชื�อ-ที�อยู่ในการออกใบเสร็จที�ถูกต้อง 

โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรทีKหมายเลขแฟ็กซ์ fn-ado-ednf 


