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บริษัทของเรา (Our Company)

บริษัท เอวีแอล ดีไซน์ จ ำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่ม วิศวกร สถำปนิก และนักออกแบบตกแต่งภำยใน ให้บริกำรงำน
ออกแบบในฐำนะผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภำพ และอะคูสติกส์ ทั้งภำครัฐและองค์กรเอกชน 
ด้วยควำมซื่อสัตย์และธรรมรงค์ไว้ซึ่งจรรยำบรรณของนักออกแบบเสมอมำ สร้ำงผลงำนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะองค์กร
ด้วยผลงำนคุณภำพและมำตรฐำนในระดับสำกล ของควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของเรำ มีผลงำนได้รับกำรยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ด้วยนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ 6 ประกำร อันได้แก่ 

บุคลากร (Human Resource)
เรำปฏิบัติต่อพนักงำนของเรำอย่ำงเปน็ทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุด ตั้งแต่กำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำไว้ ภำยใตค้ ำ

ขวัญที่ว่ำ "มุ่งมั่นสู่ควำมเป็นเลิศ ตั้งมั่นในควำมเป็นธรรม และเชื่อมั่นในคุณค่ำของคนของเรำ" เรำมีพนักงำนประจ ำใน
ทุกต ำแหน่งงำนที่ส ำคัญ ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

• นักออกแบบระบบเสียง Audio engineers

• นักออกแบบระบบภำพ Visual designer

• นักออกแบบระบบแสง Lighting designer 

• นักออกแบบระบบไอท ีIT designer

• นักออกแบบระบบอะคสูติกส์ Acoustics specialists

• นักออกแบบตกแต่งภำยใน Interior Designer



การควบคุมกระบวนการในการท างาน (Process Control)

เพ่ือใหก้ำรให้บริกำรปรึกษำออกแบบไดผ้ลออกมำดีที่สุดแก่ลูกค้ำของเรำ ทั้งด้ำนคุณภำพ มำตรฐำน กำรตอบ
โจทย์กำรใช้งำน และมีควำมเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้ำเฉพำะรำย เรำใช้ระบบกำรควบคุมกระบวนกำรในกำรท ำงำน 4 ด้ำน 
ดังนี้

Design Input Analysis กระบวนกำรในกำรรับควำมต้องกำรและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพ่ือตอบสนอง
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ ซึ่งประกอบดว้ย:
• กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนไดเ้สีย
• กำรตรวจสอบแบบรูป และ/หรือ กำรส ำรวจหน้ำงำนจริง
• วิเครำะห์ควำมต้องกำร

Concept Design กระบวนกำรในกำรสรำ้งแนวคิดและก ำหนดทิศทำงกำรออกแบบที่จะตอบสนองวัตถปุระสงค์และ
สร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะงำนของลูกค้ำของเรำ ซึ่งประกอบดว้ย:
• ฟงัก์ชั่นกำรใช้งำน
• รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะงำนขององค์กร

Design Review กำรทวนสอบแบบรูปเพ่ือยืนยันว่ำ ยังคงตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำของเรำและถกูต้องตำม
มำตรฐำนกำรออกแบบ

Design Change กำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและกำรเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของลูกค้ำ เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ำ
แบบรูปขั้นสุดท้ำยยังคงตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ



ขีดความสามารถของเทคโนโลยี (Technological Competency)

กำรออกแบบของเรำ เน้นกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีปัจจัยพ้ืนฐำน (Infrastructure) ทีด่ี รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนำคตได้ สร้ำงผลตอบแทนกำรลงทุน (ROI) ทีคุ่้มค่ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนและทิศทำง (Trend)

ในระดับสำกล (World Class) อำทิเช่น 
Networked AV Technology เทคโนโลยีเครือข่ำยเอวี ใชโ้ครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอทีเพ่ือให้ต้นทุนกำรติดต้ังต ่ำและมี
ประสิทธิภำพ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมและกำรบ ำรุงรักษำในระยะยำวได้ อำทิเช่น
• อุปกรณเ์อวี ที่ใช้งำนบนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเครือข่ำย IP (Internet-Protocol) ที่เข้ำกับ IoT Trend

• กำรควบคุมดูแลอุปกรณ์ AV จำกส่วนกลำง ผ่ำนอุปกรณ์มือถอื เช่น แท็บเล็ต สมำร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
• กำรรำยงำนสถำนะของอปุกรณ์เอวีจำกระยะไกล เช่น กำรแจ้งเตือนเวลำในกำรบ ำรุงรกัษำ
• กำรเปิด / ปิด อุปกรณ์ AV ตำมช่วงเวลำกำรจองใช้ห้องประชุมโดยอตัโนมัติ
• กำรท ำงำนร่วมกับอปุกรณ์ส่วนบุคคลของผู้เข้ำร่วมประชุม (BYOD)

• กำรบันทึกและถ่ำยทอดกำรประชุม กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ เพ่ือเผยแพร่ และกำรน ำมำใช้ในภำยหลัง ที่ง่ำยต่อกำร
จัดเก็บและกำรสืบค้น

• ควำมสำมำรถในกำรออกอำกำศถ่ำยทอดสดผำ่นเครือข่ำยออนไลน์ (Internet Broadcasting) ไปยังสถำนที่ต่ำงๆ 
ตำมต้องกำร

• ส่งเนื้อหำเข้ำสู่อุปกรณ์ส่วนบุคคลของผูเ้ข้ำร่วมงำน ในรูปแบบ BYOD

• ระบบ AV คุณภำพสูงที่มีควำมคมชัดของข้อมูล-ข่ำวสำร เพ่ือสนับสนุนกำรตดัสินใจ กำรน ำเสนอที่ถูกต้องแม่นย ำ
• ระบบ AI (Artificial Intelligence) อัจฉริยะ อำทิเช่น

• ระบบส่ังกำรด้วยเสียง (Voice Command Control)

• ระบบสิทธ์ิกำรเข้ำใช้และกำรเข้ำถึงข้อมูลเฉพำะตน (Finger, Face, Eye  & Voice Recognize)

• ระบบกำรเรียนรู้และจดจ ำเปน็ผู้ช่วยประจ ำตวัท ำให้สะดวก-รวดเร็ว-ประหยัดเวลำผู้ใช้ (Machine learning)



อะคูสติกส์ทางสถาปัตยกรรม (Architectural acoustics design) 

ทีมงำนออกแบบระบบอะคูสตกิของเรำ สร้ำงสรรคง์ำนอะคูสติกส์ท่ีเป็นปัจจัยหลักของกำรสรำ้งคุณภำพเสียง
ทีด่ี โดยมีค่ำอ้ำงอิงตำ่งๆ อำทิเช่น
• ออกแบบควบคุมค่ำ RT60 หรือเวลำของเสียงกอ้งที่เหมำะสม
• ออกแบบควบคุมเสียงรบกวน (NC) ทั้งจำกภำยนอกและภำยใน
• ออกแบบควบคุม Clarity 30 (ส ำหรับค ำพูด) และ Clarity 50 (ส ำหรับดนตร)ี 
• ออกแบบควบคุมกำรถ่ำยโอนเสียง (STC) ทั้งจำกภำยนอกและภำยในของพ้ืนที่ใกล้เคียง
• ออกแบบลดกำรส่ันสะเทือนทั้งทำงโครงสรำ้ง และทำงอำกำศ 



เครื่องมือในการออกแบบ (Design Tools)

เครื่องมือพิเศษที่ช่วยตรวจสอบผลกำรออกแบบ เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ำแบบรูปที่ออกแบบมำถกูต้องเที่ยงตรง 
ตำมที่ก ำหนดไว้ 

EASE 4.2 Sound and Acoustics Simulation Software ซอฟต์แวร์จ าลองค่าเสียง ระดับมาตรฐานสากล 
เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่ำงแพร่หลำยทั่วโลก
• ท ำนำยคุณภำพเสียงภำยในห้องที่ก ำหนดไว้ก่อนกำรตดิตัง้จริง เช่น เวลำของเสียงก้อง(RT60), ระดับเสียงที่

ครอบคลุม (dB-SPL), ควำมชัดเจนในเสียงพูด หรือดัชนีกำรส่งค ำพูด (STI) จะได้รับหลังผลกำรจ ำลองก่อนสร้ำงจรงิ
• Sound convolution เพ่ือฟงัลักษณะเสียงภำยในห้องที่ก ำหนดไว้ ก่อนกำรก่อสรำ้งจรงิ
• คำดกำรณค์วำมผิดปกติใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นในกำรออกแบบห้องและระบบเสียง

NTi XL2 เคร่ืองวัดวิเคราะห์คุณภาพเสียง Sound Analyze

• วัดระดับเสียง (dB-SPL)

• เวลำของเสียงสะท้อน (RT60)

• เสียงรบกวน (NC)

NTi AL1 เคร่ืองวัดวิเคราะห์คุณภาพอะคูสติกส์ Acoustics Analyzer

• ควำมชัดเจนเสียง (STI)

• เวลำของเสียงสะท้อน (RT60)

• ควำมสำมำรถในเสียงพูด
Phabrix SXE เคร่ืองมือวิเคราะห์สัญญาณภาพและเสียงออกอากาศ Broadcast Audio and Video Signal

SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI, ฯลฯ 
• เครื่องก ำเนิดวิดีโอ
• วิเครำะห์สัญญำณ
• ตรวจสอบสัญญำณ
TEF25 เครือ่งมือวิเคราะห์อุปกรณ์เสียงและอะคูสตกิส์ Room Acoustics Analyzer

• สัญญำณเสียงรบกวน(S/N Rstio)

• ควำมผิดเพ้ียน(THD)

• เครื่องวัดระดบัเสียง (dB-SPL)

• เวลำของเสียงสะท้อน (RT 60)

• ควำมสำมำรถในเสียงพูด (STIPA)



มาตรฐานการออกแบบ (Standardized Design) 

กำรออกแบบของเรำ มุ่งเน้นไปที่มำตรฐำนและควำมปลอดภัย เรำปฏิบัติตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนออกแบบของเรำอย่ำงเคร่งครัด

มาตรฐานภายในประเทศ : Local Standards

มำตรฐำนกำรไฟฟำ้นครหลวง

Metropolitan Electricity Authority Standard 

สถำบันวิศวกรรมแห่งประเทศไทย พระบรมรำชูปถมัภ์

The Engineering Institute of Thailand, Under H.M. the King’s Patronage

กรมโยธำธกิำรและผงัเมือง

Department of Public Works and Town & Country Planning

ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.)

Thai Industrial Standards 

มาตรฐานสากล : International Standards

The National Electric Code (NEC)

International Electro-technical Commission (IEC)

The Audio Engineering Society standard mission (AES)

The ANSI standards

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

International Telecommunication Union (ITU)

International Standardization and Organization (ISO)

United States Institute for Theatre Technology (USITT)



สมาชิกสถาบันมาตรฐาน (Commitment to Standards)

ด้วยควำมมุ่งมั่นสร้ำงสรรค์ และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงของ AVL Design เรำภูมิใจที่เรำได้เป็นสมำชิกของ
องค์กรในระดับมำตรฐำนสำกล

ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำจัดตัง้ตำมระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ภำยใต้กำรก ำกับ 

ควบคุมดูแลของส ำนักงำนบรหิำรหนี้สำธำรณะกระทรวงกำรคลัง เพ่ือศูนย์กลำงในกำรรวบรวมข้อมูลที่ปรึกษำและ
กำรบริกำรข้อมูลที่ปรกึษำแก่ภำครัฐและเอกชน

AVIXA ™
เป็นสมำคมด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ ซ่ึงบูรณำกำร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง และสมำคมกำรค้ำระหว่ำงประเทศที่

เป็นตัวแทนของอุตสำหกรรมภำพ แสง และเสียง AVIXA ก่อตั้งขึ้นในปี 2482 มีสมำชิกมำกกว่ำ 5,400 รำย รวมถึง
ผู้ผลิต, ผู้ติดตั้งระบบ, ผู้แทนจ ำหน่ำยและผู้จัดจ ำหน่ำย, ที่ปรึกษำ, โปรแกรมเมอร์, กำรเช่ำและกำรจัดเตรียมองค์กร , 
ผู้จัดกำรเทคโนโลยี, ผู้เชี่ยวชำญด้ำนไอที, ผู้ผลิตเนื้อหำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนมัลติมีเดียจำกกว่ำ 80 ประเทศทั่วโลก 
สมำชิก AVIXA สร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนเอวีครบวงจร ที่ให้ AVIXA เป็นศูนย์กลำงส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมือ
อำชีพ มีข้อมูลและชุมชนของมืออำชีพชั้นน ำส ำหรับงำนเอวี มีมำตรฐำนกำรฝึกอบรมที่เป็นที่ยอมรับจำกทั่วโลก

สมาคมวิศวกรรมเสียง
เป็นสังคมมืออำชีพด้ำนเสียง ที่อุทิศให้กับเทคโนโลยีเสียงเท่ำนั้น ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกำในปี 2491 AES 

เติบโตขึ้นเพ่ือเป็นนำนำชำติ เป็นองค์กรที่รวมวิศวกรเสียง ทั้งด้ำนศิลปินผู้สร้ำงสรรค์ นักวิทยำศำสตร์ และนักเรียน
นักศึกษำ จำกทั่วโลก เพ่ือกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในด้ำนเสียง และกำรเผยแพร่ควำมรู้และกำรวิจัยใหม่ ๆ

สมาคมอะคูสติกส์ของอเมริกา
มีจุดประสงค์ในกำรก่อตัง้เพ่ือบรกิำรสังคม ในกำรเผยแพร่ ส่งเสริมควำมรู้ กำรปฏิบัติกำร และกำรประยุกตใ์ช้

งำน ด้ำนอะคูสติกส์ ที่เป็นที่ยอมรับจำกทั่วโลก



ลูกค้าของเรา (Our Customers)

ด้วยควำมเชี่ยวชำญของเรำในกำรออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภำพ อะคูสติกส์ และงำนตกแต่ง
ภำยในส ำหรับ ห้องประชุม, ห้องสัมมนำ, ห้องฝึกอบรม, ศูนย์ปฏิบัติกำรเครือข่ำย (NOC), ห้องควบคุม Command 

control room, ห้องผลิตรำยกำรวิทยุโทรทัศน์ (Studio) เรำจึงได้รับกำรยอมรับและควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ
หลำกหลำยประเภทธุรกิจ 

ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย



276 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร 10170

โทรศัพท์ 02-448-5120-2  โทรสำร 02-448-5122 

www.avl.co.th email: info@avl.co.th


