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ผมรูสึกเปนเกียรติเปนอยางยิ่งที่ไดรับหนาที่ President ของ ASHRAE Thailand
Chapter ในวาระป 2014-2015 ผมขอขอบคุณ คุณชาติชาย พิสุทธิบริบูรณ อดีต President
เมื่ อ ป ที่ แ ล ว ซึ่ ง ได ทํ า หน า ที่ อ ย า งดี เ ยี่ ย ม และสอนงานผมในช ว งที่ ผ มเป น President-Elect
ตองขอขอบคุณที่ในปนี้คุณชาติชาย พิสุทธิบริบูรณ ยังเปน BOG หรือ Board Of Governor
และยังคงชวยเปนที่ปรึกษาใหกับผมและ Chapter อยู
ภารกิจสําคัญที่ทาทายเรามาตลอดคือ การทําให ASHRAE Thailand Chapter เติบโต
อยางยั่งยืน การเติบโตนี้วัดไดดวยจํานวนสมาชิก สวนความยั่งยืนนั้นอาจวัดไดจากหลายอยาง
เชน จํานวนกิจกรรม จํานวนสมาชิกที่มารวมกิจกรรม และสมาชิกที่มารวมเปน Ofﬁcer หรือ
คณะกรรมการตางๆของ ASHRAE Thailand Chapter
ทางดานจํานวนสมาชิกนั้น เราตองรักษาใหสมาชิกเกาตออายุใหไดมากที่สุด สวนที่ Thailand Chapter ชวยไดก็
คือ การแจงเตือนไปยังทานที่อาจยุงจนไมมีเวลาไปดําเนินการตออายุสมาชิก และชวยอํานวยความสะดวกให ในปจจุบัน
การตออายุสมาชิกก็งายขึ้นมาก สามารถทําผานเว็บไซทจายเงินผานบัตรเครดิตไดเลย ทานที่ตองการตออายุไปที่ลิงคนี้ได
เลย https://www.ashrae.org/membership--conferences/renew-my-membership อีกสวนหนึ่งคือ การโปรโมตหาสมาชิก
ใหม ในสวนนี้ Thailand Chapter ไดสนับสนุนโดยการประชาสัมพันธไปยังบริษัทตางๆ ที่จะไดรับประโยชนจาก ASHRAE
Handbook และ ขาวสารที่ทันสมัยจาก ASHRAE Journal ขอใหพิจารณาสมัครเปนสมาชิกอยางนอยสักหนึ่งทาน เพื่อจะ
ไดเกิดการการเชื่อมโยงเครือขายความรูกัน ในปนี้ก็คงจะตองดําเนินการใหเขมขนมากขึ้นทั้งทางดานการรักษาสมาชิกเกา
และการเพิ่มสมาชิกใหม
ทางดานกิจกรรมนั้น ทุกปที่ผานมาเราก็ทําไดอยางยอดเยี่ยม ในการจัดสัมมนาและเยี่ยมชมดูงาน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสัมมนาที่เปนเอกลักษณของเราที่เชิญ DL หรือ Distinguished Lecturer จากอเมริกามาบรรยายใหเราฟงที่ประเทศไทย
ในปนี้เราไดเชิญ DL มาแลว 1 ทาน เมื่อวันที่ 24กันยายน 2014 คือ Mr. Donald L. Beaty มาบรรยายในหัวขอเรื่อง
Data center Energy Efﬁciency และจะพยายามเสนอขอให DL มาบรรยายอีกโดยรวมกับ Chapter อื่นๆ ใน Region
XIII เรื่องการติดตอเชิญ DL และการจัดสัมมนาตลอดจนการเยี่ยมชมดูงาน ก็ตองขอขอบคุณ คุณธวัชชัย เสถียรรัตนกุล
ในฐานะประธานคณะกรรมการถายทอดเทคโนโลยี หรือ Chapter Technology Transfer Chair ที่ไดทุมเทเวลาให
การติดตอประสานงานอยางดีเยี่ยม ลองติดตามกันนะครับวาในปนี้เราจะมีสัมมนาและการเยี่ยมชมดูงานดีๆอะไรบาง
ที่ขาดไมได ก็ตองขอขอบคุณสปอนเซอรซึ่งสนับสนุน ASHRAE Thailand Chapter ในปนี้ เพราะการที่เรามี
สปอนเซอรจึงทําใหเราสามารถจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางเต็มกําลังความสามารถและเกิดความตอเนื่องมาโดยตลอดในปนี้
สปอนเซอรเกาๆก็ยังคงสนับสนุนเราอยางตอเนื่อง และยังมีสปอนเซอรรายใหมๆที่เห็นวากิจกรรมของ ASHRAE Thailand
Chapter เปนประโยชนตอวงการ HVAC&R ในประเทศไทย จึงไดใหการสนับสนุนมาดวย ตองขอขอบคุณเปนอยางสูง
สุดทาย ก็ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ยังคงตออายุมาตลอด ทั้งที่คาสมาชิกนั้นก็สูงอยูไมนอย หลายทานคงมี
คําตอบอยูเองวาทําไมจึงยินดีจายคาสมาชิก สําหรับผมนั้น ผมอาจไมไดใชประโยชนจาก Handbook หรือ Journal เทาใด
แลวในงานที่ผมทําอยูทุกวันนี้ แตผมยินดีจายคาสมาชิก เพราะผมคิดวา ASHRAE เปนองคกรที่ดี เปนองคกรที่คนควาวิจัย
รวบรวมความรูดาน HVAC&R เอาไวไดดีที่สุดในโลก และการที่ผมมีงานอาชีพทุกวันนี้ไดก็เพราะความรูที่ผมไดเรียนรูจาก
ASHRAE ผมจึงอยากสนับสนุนองคกรนี้ตอไปเทาที่ผมจะสนับสนุนได เหมือนกับตอบแทนใหกับครูคนหนึ่ง หวังวาทุกๆทาน
คงจะสนับสนุน ASHRAE ตอไปนานๆนะครับ
จักรพันธ ภวังคะรัตน
Chakrapan Pawangkarat
President 2014-2015 ASHRAE Thailand Chapter

การรวมงาน CRC 2014
ที่ประเทศสาธารณรัฐจีน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ทีมผูบริหาร
ASHRAE Thailand Chapter ประกอบดวย President
คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน President Elect คุณ เผชิญ
แสงบุษราคัม Research Promotion Chair คุณรพีรัฐ
ธั ญ วั ฒ น พ รกุ ล Student Activity Chair ดร. ทสพล
เขตเจนการ Chapter Technology Transfer Chair
คุณ ธวัชชัย เสถียรรัตนกุล Membership Promotion
Chair ดร. เชิดพันธ วิทูราภรณ Regional Nominating
Alternate ดร. อภิชติ ลํา้ เลิศพงศพนาและ Past Assistant
Regional Chair คุณวิชัย ลักษณากร พรอมดวยนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 3 คนไดแก คุณ พรจรัส ลําเจียกมงคล คุณ ณัฐธิดา นามวงศ และคุณ ชุติมณฑน ศิริติกุล ไดเดินทาง
เขารวมประชุม ASHRAE Region XIII 17th Chapter Regional Conference ที่กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ระหวาง
วันที่ 15-16 สิงหาคม โดยการประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมใหญประจําปสําหรับ Chapters ในประเทศตางๆ อันไดแก มาเลเซีย
สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน ไทย ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ที่รวมตัวกันเปน Region 13 มาพบปะหารือรวมกับ President Tom Phoenix
และผูบริหารระดับสูงจากสํานักงานใหญ ASHRAE ในสหรัฐอเมริกา
การประชุมจะแบงเปน 2 วัน วันแรกในชวงเชาเปนการสัมมนาทางเทคนิค โดยในปนี้ทางเจาภาพคือไตหวันไดเชิญ Mr. Ronald
E. Jarnagin ซึ่งเปน ASHRAE Distinguished Lecturer มาบรรยายเรื่อง ASHRAE’s Building Energy Labeling
Program A First Look, Dr. Sam C.M. Huiจาก University of Hong Kong มาบรรยายเรื่อง Green Building and
Green Roof Systems in Subtropical Climate, Mr. Ching-Nan Chen จาก BIM Center Sinotec Ltd. มาบรรยายเรื่อง
Realizing Taiwan Intelligent Green Building Certiﬁcation- A Case Study of SINOTECH R&D Building, และ
Dr. Ming-Shan Kengจาก Green Energy & Environment Research Laboratory ของ Industrial Technology Research
Institute (ITRI) มาบรรยายเรื่อง ITRI Green Campus Program สวนในภาคบายเปนการประชุมรวมกันระหวาง chapters
ตาง ๆ ใน region 13 รวมกับ PresidentTom Phoenix และผูบริหารจาก ASHRAE ภาคเย็นเปนการประชุมเฉพาะ President
และ PresidentElect ของ Chapter ตางๆ รวมกับ Regional Nominating Committee เพื่อหารือถึงตําแหนงตางๆ ในระดับ
Region ที่จะวางลงในอีก 2 ปขางหนาและหาบุคคลที่เหมาะสมเขามาดํารงตําแหนงสวนในวันที่ 2 ภาคเชาตรู จะเปนการประชุมสรุป
เรื่องการเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงในระดับ Region โดยผูเขาประชุมจะเปนPresident และ PresidentElect ของ Chapter
ตางๆ เทานั้น จากนั้นจะตอดวยการทํา Workshop เพื่อฝกอบรมการทํางานในดานตาง ๆ ของ Chapterใหกับ Committee Chair
ที่เขารวมการประชุม โดยWorkshop จะมีตลอดทั้งวันและปดทายดวยการประชุมสรุปรวมระหวางผูบริหาร ASHRAE กับ ผูเขารวม
ประชุมจาก Chapter ตาง ๆ ใน Region 13
อนึ่งในปนี้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน Asia Paciﬁc for Built EnvironmentConference ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรม
ของทาง Region 13 เพื่อสงเสริมความกาวหนาทางดาน HVAC ในแถบเอเซียแปซิฟค ซึ่งมีการจัดขึ้นเปนประจําทุก ๆ 2 ป โดยในปหนา
จะมีการจัดที่ฮองกง ในระหวางวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2015 โดยหนึ่งในคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจาก ASHRAE Thailand
Chapter คือ ดร. เชิดพันธ วิทูราภรณไดเขารวมประชุมดวยทั้งนี้ Thailand Chapter มีขอผูกพันในฐานะที่เปนสมาชิกใน Region 13
ตองสงตัวแทนเขารวมงานอยางนอย 2 คน รวมทั้งสงบทความเขารวมดวยอีกอยางนอย 2 บทความ จึงขอเชิญชวนผูที่สนใจสงบทความเขา
รวมการประชุม โดยติดตอมาที่ Chapter ไดโดยตรง
ในสวนของ Student Program นอกเหนือจากการเขาฟงสัมมนาทางเทคนิค นักศึกษาที่มารวมงานยังไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชม
โรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟาฮิตาชิ โรงงานผลิตคอมเพรสเซอร Hanbell เขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการของ National Taipei University
of Technology และทัศนศึกษาหองสมุด Xinbeitou ซึ่งเปน Green Building รวมทั้งพิพิธภัณฑ Beitou Hot Springs และ
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Thermal Valley กิจกรรมอีกอยางหนึ่งที่นักศึกษาเขารวมคือ
งานแสดงบนเวที ใ นงานเลี้ ย งต อ นรั บ ตอนหั ว คํ่ า ของวั น แรกใน
การประชุม ซึ่งนักศึกษาจากแตละประเทศจะจัดการแสดงเพื่อโชว
ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการละเลนหรือรองเพลงแลวแตวาจะมาใน
รู ป แบบไหนการจั ด กิ จ กรรมดั ง กล า วเพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การ
แสดงออกของนักศึกษาซึ่ง ASHRAE ถือวาบุคคลากรเหลานี้จะ
เติบโตเปนผูนําตอไปในอนาคต โดยในปนี้นักศึกษาจากประเทศไทย
ซึง่ แมจะมีเพียง 3 คน ไดนาํ เสนอการรําไทยและเรียกเสียงปรบมือใน
งานเลี้ยงไดอยางกึกกอง
จํานวนนักศึกษาที่เขารวมในปนี้จาก chapter ตางๆ มี
ประมาณ 130 กวาคน โดยมาจากฟลิปปนสมากสุดซึ่งมามากเปน
ประจําทุกป 60 กวาคนจาก 3 มหาวิทยาลัยใหญในประเทศ สวนที่
นอยที่สุดคือ ประเทศไทยจํานวน 3 คน ทั้งนี้ นักศึกษาที่มารวมงาน
จากประเทศตาง ๆ ใน Region 13 สวนใหญจะออกคาใชจา ยเองโดย
ไมมีการสนับสนุนจากทาง Chapters ซึ่งถือวาความสนใจทางดาน
HVAC และการเขารวมกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพระดับโลกอยางเชน
ASHRAE ของนักศึกษาเหลานัน้ มีสงู มากเมือ่ เทียบกับประเทศไทย ซึง่ ทาง ASHRAE Thailand Chapter ตองหาเงินทุนเพือ่ สนับสนุน
ใหนักศึกษาของเราไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนเชนนี้ ไมวาจะเปนการขอความอนุเคราะหเปนสวนตัวจากผูหลักผูใหญ
ในวงการทําความเย็นและปรับอากาศที่เห็นคุณคาของการใหโอกาส การจัดฝกอบรมในหัวขอพิเศษโดยบุคคลากรใน chapter
โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไมใชเงินจากทางสปอนเซอรที่ใหการสนับสนุน แตปนี้ก็เปนปแรกที่ทาง chapter ตองใชเงินบางสวนที่
ไดรับจากทางสปอนเซอรมาเพื่อสนับสนุนใหนักศีกษาของเราไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนนี้ แตก็พยายามใชอยางนอย
ที่สุดจึงเปนที่มาวาทําไมปนี้จึงมีนักศึกษาเพียงแค 3 คน ซึ่งตองขอถือโอกาสนี้กลาวขอบพระคุณทานสปอนเซอรทุกทานมา ณ ที่นี้ดวย
รวมทั้งตองขอกลาวขอบคุณผูบริหาร ASHRAE Thailand Chapter ทุกทานที่เขารวมงาน ซึ่งนอกจากจะตองสละเวลาอันมีคา
ของทุกทานแลว ทุกทานยังตองออกคาใชจา ยในการเขารวมประชุมเองอีกดวยไมวา จะเปนคาลงทะเบียนตัง้ แต 425ถึง 325 เหรียญสหรัฐ
คาเครื่องบินและที่พัก ซึ่งถึงแมวาจะไดรับการสนับสนุนคาเดินทางจากทาง ASHRAE แตก็ไมเพียงพอ ซึ่งนับเปนภาระอยางหนึ่ง
ของผูที่เสียสละเขามาทํางานให chapter
สวนวันอาทิตยที่ 17 สิงหาคม หลังเสร็จสิ้นการประชุม CRC 2014 แลวก็มีการประชุม Regional Planning Meeting
(RPM) ซึ่งตางหากจากการประชุม CRC โดยในแตละปจะจัดขึ้น 2 ครั้งครั้งแรกจะจัดหลังการประชุม CRC สวนครั้งที่ 2 จะจัดใน
เดือนพฤษภาคมในประเทศที่จะเปนเจาภาพจัดงาน CRC อีก 1 ปถัดไป โดยในปหนาประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดประชุม RPM
ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2015 ซึ่งนั่นก็หมายความวาเราจะตองเปนเจาภาพจัดงาน CRC ในป 2016 หรืออีก 2 ปขางหนา
เนื้อหาหลักในการประชุม RPM จะเปนการประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมของ
แตละ chapter ซึง่ จะมารายงานและแชรประสบการณการทํางานใหกนั และกันรวมทัง้
กิจกรรมในระดับ Region เชนการแจงขาวสารการสัมมนา การฝกอบรมทางดาน
HVAC การชวยจัดตั้ง Chapter ใหมหรือ Sectionใหมในประเทศเพื่อนบาน
ข า งเคี ย ง ซึ่ ง ขึ้ น อยู  กั บ ความสามารถในการทํ า กิ จ กรรมของสมาชิ ก ASHRAE
ในประเทศนั้นๆ หากนอยก็สามารถดําเนินการจัดตั้งเปน Section ได ภายใต
Chapter ที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงในการจัดตั้ง การนําเสนอหัวขอหรือการขอแกไข
หรือเพิ่มเติมกฏระเบียบของ ASHRAE หรือที่เรียกวาการทํา Motion เพื่อขอมติ
จากที่ประชุมกอนนําเสนอเขาที่ประชุมผูบริหาร ASHRAE ซึ่งจะมีปละ 2 ครั้งในชวง
เดือนมกราคม และมิถุนายนของแตละปเพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งการทํา Motion จะมี
ความสําคัญมาก เพราะเปนการเปดโอกาสใหสมาชิก ASHRAE ใน Region 13 ได
มีโอกาสสือ่ สารความตองการหรือการปรับเปลีย่ นแนวทางการทํางานขององคกรอยาง
ASHRAE โดยตรงกับผูบริหารของ ASHRAE
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IPLV, NPLV และ PPLV คืออะไร
และใชงานอยางไร
จากการเลือกซื้อและใชเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม
อันดับแรกคือ เราตองเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ
เพียงพอทีจ่ ะรับภาวะความรอนทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูใ นอาคารใหได
ดังนั้นในการออกแบบผูออกแบบจะกําหนดคาภาระความรอน
สูงสุด (Peak Load) ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในการใชงานตลอดป
สําหรับการใชงานในแตละสวนของหอง ชั้น หรือแตละสวนของ
อาคาร
ดังนั้น การเลือกใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน(Split Type Air-conditioner) นัน้ เราจะตองเลือกขนาด
ของเครื่องปรับอากาศสําหรับแตละสวน(หอง)ใหมีขนาดใหญ
พอที่จะรับภาระความรอนที่เกิดขึ้นไดในแตละสวนไปได เพื่อให
สามารถสรางความสุขสบายใหกับผูที่อยูในหองนั้นไดตามความ
ตองการของผูอาศัยและใชงาน
แตในการใชงานจริงทีใ่ ชงานแตละวันนัน้ ความรอนและ
ความชื้นที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกหองที่รวมกันแลวจะเปน
ภาระความรอนทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศตองรับนัน้ จะมีคา มาก-นอย
เปลีย่ นไปเรือ่ ยๆตามสภาวะอากาศภายนอกและความรอนทีเ่ กิด
ขึ้นภายในหอง เชน ตอนสาย หองที่อยูดานทิศตะวันออกจะรับ
ความรอนจากแสงแดดที่สองผาน กระจก ผนัง เขามาทําให
หองนั้นมีภาระความรอนมากกวา เมื่อเทียบกับอีกหองที่อยูดาน
ตะวันตกในเวลา เดียวกัน และในทํานองกลับกัน หองที่อยูทาง
ดานทิศตะวันตก จะมีภาระความรอนมากกวา หองที่อยูทางทิศ
ตะวันออกในชวงบาย
ดังนัน้ หากเลือกเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกสวนทีใ่ ชใน
บานและรานคาและอาคารพาณิชย โดยทั่วไปการเลือกเครื่อง
ปรับอากาศที่สามารถปรับลดความสามารถในการทําความเย็น
ได ต าม ภาวะโหลดที่ เ ปลี่ ย นไป (Inverter Control,
Compressor) ก็จะชวยใหประหยัดพลังงานได มากกวา และ
ควบคุมอุณหภูมใิ นหอง ไดอยางแมนยําทําใหไมรสู กึ รอนไปและ
หนาวไป เมื่อเทียบกับการใชงานเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไปที่
ใชระบบ ควบคุมการทํางาน ของคอมเพรสเซอรแบบตัด-ตอการ
ทํางาน (On-Oﬀ, Compressor) ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว
สําหรับเครือ่ งปรับอากาศขนาดใหญ ทีใ่ ชระบบรวมศูนย
(Centralized Air-conditioning system) ซึ่งปจจุบันนี้ที่
นิยมใชกันจะมีอยูสองแบบที่แพรหลายและใชกันอยูคือ
เครื่องปรับอากาศแบบที่ใชระบบแปรผันนํ้ายา VRF
(Variable Refrigerant Flow Air-conditioning system)
และ เครื่องปรับอากาศแบบที่ใชระบบนํ้าเย็น (Chilled Water
Air-conditioning system) ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะไม อ ธิ บ ายถึ ง
รายละเอียดความแตกตางและการเลือกใชงานอยางเหมาะสม
สําหรับเครือ่ งปรับอากาศทัง้ สองแบบนี้ แตจะเนนถึง คามาตรฐาน
ที่จะใชในการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
ไดหลายๆประเภท และ หลายๆระบบ เชน เครื่องปรับอากาศ
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แบบระบายความรอนดวยอากาศ และนํ้า หรือ การใชงาน
คอมเพรสเซอร แ บบต า งๆ เช น โรตารี (Rotary) ลู ก สู บ
(Reciprocating) สโครว (Scroll) สกรู (Screw)
เซนตริฟวกัล (Centrifugal) แอบซอรปชั่น (Absorption)
สถาบันมาตรฐานเครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งทําความรอน
และ เครื่องทําความเย็นของอเมริกา (AHRI, www.ahri.org)
สําหรับเครื่องปรับอากาศชนิดตางๆ (*) เชน ไดมีการออก
มาตรฐานเพือ่ ใชในการวัดประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศและ
ระบบทําความรอน และ เครื่องทําความเย็น จากเดิมที่จะมี
การวัดคาอัตราสวนคาพลังงานที่ใช ณ จุดสูงสุด (Maximum
Capacity, 100% Full Load) เทียบกับภาระโหลดความเย็นที่
ทําได (Cooling Capacity) หรือที่เรียกกันวาคา Enery
Eﬃciency Ratio (EER) แตเนื่องจาก การหาคา EER นี้ จะ
เปนการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบทีจ่ ดุ สูงสุด เพียงจุดเดียว
แตการใชงานจริงนัน้ โหลดของอาคารจะมีการเปลีย่ นแปลงตลอด
เวลา ดังนั้น เพื่อใหสามารถเลือกใชงานเครื่องปรับอากาศที่
สามารถตอบสนองตอการใชงานไดตาม ภาวะโหลดของอาคารที่
เปลีย่ นไป จึงไดมกี ารเพิม่ เติมเพือ่ มาตรฐานใหมในการพิจารณา
สมรรถนะของเครื่ อ งปรั บ อากาศ โดยจะเป น การพิ จ ารณา
คาประสิทธิภาพเฉลี่ยของเครื่องปรับอากาศตามการใชงานที่
สภาวะโหลดตางๆ โดยแบงเปน 4 ชวงที่ 25% 50% 75% และ
100% โดยมีการถวงนํ้าหนัก ตามชั่วโมงการใชงานตลอดป
(8760 ชั่วโมง)
โดยมีสูตรดังนี้
EER = kW input / Cooling Capacity
เชน เครื่องปรับอากาศขนาด 100 TR กินพลังงาน
สูงสุดเทากับ 60 kW
ดังนั้น คา EER = 60/100
= 0.6 kW/TR
โดยมีสูตรดังนี้
IPLV (or NPLV or PPLV)
= 0.01A + 0.42B + 0.45C + 0.12D
Where:
A = COP or EER @ 100% Load
B = COP or EER @ 75% Load
C = COP or EER @ 50% Load
D = COP or EER @ 25% Load

The derivation of this equation is extensive and
includes various assumptions which create a lengthy
discussion. For more information refer to Appendix
D, AHRI 550/590(I-P) AHRI 551/591 (SI)

คาความแตกตางของการ IPLV, NPLV และ PPLV คือ
IPLV (Integrated Part Load Value) คือ การทํา
การหาคาประสิทธิภาพที่สภาวะตามที่ AHRI กําหนดทุกอยาง
เชน อุณหภูมินํ้าเย็นเขาออก กําหนดไวที่ 54/44 degree F
และ อุณหภูมินํ้าระบายความรอนเขาออก กําหนดไวที่ 85/95
degree F
NPLV (Non-Standard Part Load Value) คือ
การทําการหาคาประสิทธิภาพที่สภาวะ ไมสอดคลองกับคาที่
AHRI กําหนด เชน อุณหภูมินํ้าเย็นเขาออก กําหนดไวที่ 55/45
degree F และ อุณหภูมินํ้าระบายความรอนเขาออก กําหนดไวที่
90/100 degree F
PPLV (Personnel Part Load Value) คือการทํา
การหาคาประสิทธิภาพที่สภาวะ ไมสอดคลองกับคาที่ AHRI
กําหนด เชน อุณหภูมินํ้าเย็นเขาออก กําหนดไวที่ 55/45 degree
F และ อุณหภูมินํ้าระบายความรอนเขาออก กําหนดไวที่ 90/100
degree F
โดยสามารถปรับคาอัตราไหลของนํ้าเย็นและนํ้าระบาย
ความรอนไดอยางอิสระ( Variable Speed) ซึง่ IPLV และ NPLV
ไมสามารถปรับคาอัตราไหลได (ใชปมพแบบ Fixed Speed)
ดังนั้นการเลือกใชคา IPLV , NPLV และ PPLV นั้น
จะมี ผ ลแตกต า งกั น ในเรื่ อ งของความแม น ยํ า ต อ ผลลั พ ท ข อง
การประหยัดพลังงานที่คํานวณไดของแตละโครงการ โดยขอ
แนะนําวิธีการเลือกใชงานดังนี้
หากเปนการเปรียบเทียบการใชงานทั่วๆไปสามารถใช
คา IPLV เปนตัวเลือกในการใชงานได เนื่องจากเปนคามาตรฐาน
ที่ทาง AHRI ไดมีการใหผูผลิตเครื่องปรับอากาศทําการทดสอบ
และออกมาเปนสรุปรวมเลม ของเครื่องปรับอากาศที่ผลิตและได

รับการรับรองจาก AHRI แลวในเรือ่ งของขนาดและประสิทธิภาพ
การใชงาน
สํ า หรั บ ค า NPLV นั้ น จะใช ใ นกรณี ที่ เราทราบค า
อุณหภูมใิ ชงานของนํา้ เย็น และคาอุณหภูมนิ าํ้ ระบายความรอนแลว
ซึ่งจะแตกตางไปจากคามาตรฐานของ AHRI
และทาง AHRI ไมไดรบั รองผลการทดสอบ แต AHRI
ไดมีการทําการตรวจสอบโปรแกรม Selection และ Rating
ของเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ น อกเหนื อ จากค า สภาวะที่ ท ดสอบ
ตามมาตรฐานแลว โดยจะมีขอสังเกตคือ เอกสารนั้นจะตองมี
เครื่องหมายรับรองของ AHRI บนเอกสารจากโรงงานผูผลิต
ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารไดโดยเขาไปเช็คที่
www.ahri.org ไดวา เครือ่ งปรับอากาศรุน ดังกลาวไดขนึ้ ทะเบียน
และผานการรับรองจาก AHRI แลวหรือไมและมีการยกเลิก
หรือไม รวมทั้งใหพิจารณาถึงเรื่อง การอัพเดทของ Directory
และโปรแแกรมที่ ทาง AHRI รองรับดวย
สําหรับคา PPLV จะใชในกรณีที่ นอกจากคาอุณหภูมิ
ใชงานของนํ้าเย็น และคาอุณหภูมินํ้าระบายความรอนแลว ยังมี
การเปลี่ยนแปลงของคาอัตราไหลของนํ้า ซึ่งจะแตกตางไปจาก
คามาตรฐานของ AHRI
ดังนั้น การเลือกใชเครื่องปรับอากาศเพื่อใชงานให
เหมาะสมนั้น ควรจะเลือกใช คา IPLV,NPLV และ PPLV เปน
เกณฑในการเลือกเครื่องปรับอากาศที่ใหคาประหยัด พลังงานได
มากกวาในการใชงานจริงๆ และเรือ่ งใชคา มาตรฐานนีต้ ามสภาวะ
ทีเ่ ราทราบและกําหนดได (ยิง่ มีขอ มูลมาก ยิง่ ทําใหเราสามารถหา
คาประสิทธิภาพไดเหมาะสมยิ่งขึ้น)

*เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบที่ ใ ช ต ามบ า น, AHRI Standard
210/240, เครื่องปรับอากาศแบบแปรผันนํ้ายา (VRF), AHRI
Standard 1230, เครื่องทํานํ้าเย็นแบบระบายความรอนดวย
อากาศและ นํ้า, AHRI Standard 550/590
มาตราฐานสําหรับแอรแบบ VRF และ ฮีตปมพ

มาตราฐานสําหรับแอรตามบาน

มาตราฐานสําหรับฮีตปมพตามบาน

มาตราฐานสําหรับเครื่องทํานํ้าเย็นแบบระบาย ความรอนดวยนํ้า

มาตราฐานสําหรับเครื่องทํานํ้าเย็นแบบระบายความรอนดวยอากาศ
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¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ã¹Í¹Ò¤µ” “Technology and Research of the Cooling Air Distribution for
Future Energy Saving” ³ ËŒÍ§à¾ªÃªÁ¾Ù ºÕ ªÑé¹ 3 âÃ§áÃÁ ´ÔàÍÁàÁÍÃÑÅ´ ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡

ผศ.ดร.ตุลย มณีวัฒนา
นายกสมาคมฯ
กลาวเปดการสัมมนา

คุณทรงยศ ภารดี
ประธานโครงการ
และผูดําเนินรายการ

กรรมการสมาคมฯ และวิทยากรถายภาพรวมกัน

ผศ.ดร.ตุลย มณีวัฒนา นายกสมาคมฯ มอบโลและของที่ระลึกใหกับวิทยากรภาคเชา

Mr. Futoshi Mihashi

Mr. Pattara Leelaprut

Mr. Wetchayan Worakijthamrongchai

วิทยากร...คุณดุรงคฤทธิ์ ชินสุวพลา
กรรมการผูจัดการ
วิทยากร...
บริษัท อีแอลอี อินเตอรเทรด จํากัด
- Mr. Futoshi Mihashi R&D SWIT System,
- Takasago Thermal Enigineering Co.,Ltd. (คนขวา)
- Mr.Wetchayan Worakijthamrongchai, Manager, Thai Takasago Co.,Ltd. (คนกลาง)

บรรยากาศภายในหองสัมมนา

คุณจักรพันธ ภวังคคะรัตน
President ASHRAE Thailand Chapter
มอบของที่ระลึกใหวิทยากรและกลาวปดงาน

กรรมการสมาคม ถายภาพรวมกับวิทยากร และผูเขารวมการสัมมนา

àÁ×èÍÇÑ¹¾Ø¸ ·Õè 10 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557

ÊÁÒ¤ÁÇÔÈÇ¡ÃÃÁ»ÃÑºÍÒ¡ÒÈáË‹§»ÃÐà·Èä·Â Ã‹ÇÁ¡Ñº ASHRAE
Thailand Chapter ¨Ñ´¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ àÃ×èÍ§ “·íÒäÁ Low delta T syndrome à»š¹µŒ¹àËµØ·íÒãËŒ
BAS ¤ØÁ Chiller Plant äÁ‹ä´Œ´Õ” ³ ËŒÍ§¡ÄÉ³Ò ªÑé¹ 2 âÃ§áÃÁ ÊÇÔÊâ«à·Å àÅÍ¤Í§¤ÍÃ´ ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡

ผศ.ดร.ตุลย มณีวัฒนา
นายกสมาคมฯ กลาวเปดงาน

คุณทศพล สถิตยสุวงศกุล
เปนผูดําเนินรายการ

คุณครรชิต วิเศษสมภาคย คุณธีรชัย รัตนเสวตวัฒน
วิทยากร
วิทยากร

คุณไชยวัฒน ปยัสสพันธุ
ประธานโครงการและวิทยากร

คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน President ASHRAE Thailand Chapter
มอบของที่ระลึกใหกับวิทยากร

บรรยากาศภายในหองสัมมนา
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ชวงเสวนา... (ซาย) คุณไชยวัฒน ปยัสสพันธุ , คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน ,
คุณธีรชัย รัตนเสวตวัฒน, คุณครรชิต วิเศษสมภาคย , คุณศุภเชษฐ สมรูป
และ คุณอรรณพ กิ่งขจี

คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน
President ASHRAE Thailand
กลาวปดงาน

กรรมการ , วิทยากร และผูเขาฟงการสัมมนาถายภาพรวมกัน

ขาวกิจกรรม ASHRAE Thailand Chapter

ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ ·Õè 24 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ

ASHRAE Thailand Chapter Ã‹ÇÁ¡Ñº ÊÁÒ¤Á
ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ»ÃÑºÍÒ¡ÒÈáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ àÃ×èÍ§ “Data Center Energy Eﬃciency and
Green Data Center Re-Engineering Experiences” ³ ËŒÍ§ àÅÍ âÅµÑÊ 2 ªÑé¹ 2 âÃ§áÃÁÊÇÔÊâ«à·Å
àÅÍ¤Í§¤ÍÃ´ ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡

คุณธวัชชัย เสถียรรัตนกุล
Technology Transfer
ผูดําเนินรายการ

คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน วิทยากรภาคเชา….. Douglas T. Reindl , Ph.D., P.E.
President ASHRAE Professor, University of Wisconsin-Madison Director,
Thailand Chapter
Industrial Refrigeration Consortium Madison, WI
กลาวเปดสัมมนาวิชาการ

วิทยากรภาคบาย...คุณสมหมาย จารุดิลกกุล
Assistant Vice President Infrastructure Management/
PTT ICT Solutions Co.,Ltd.

กรรมการถายภาพรวมกับวิทยากร

บรรยากาศภายในหองสัมมนา

คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน
President ASHRAE Thailand
Chapter มอบของที่ระลึกใหกับ
วิทยากรภาคเชา

ผศ.ดร.ตุลย มณีวัฒนา นายกสมาคมวิศวกรรม
ปรับอากาศแหงประเทศไทย กลาวปดงาน และ
มอบของที่ระลึกใหกับวิทยากรภาคบาย

สวนหนึ่งของสปอรนเซอรรวมออกบูธภายในงาน

àÁ×èÍÇÑ¹¾Ø¸ ·Õè 15 µØÅÒ¤Á 2557 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ

ÊÁÒ¤ÁÇÔÈÇ¡ÃÃÁ»ÃÑºÍÒ¡ÒÈáË‹§»ÃÐà·Èä·Â Ã‹ÇÁ¡Ñº
ASHRAE Thailand Chapter ¨Ñ´¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ
àÃ×èÍ§ “à¨ÒÐÅÖ¡ ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ ·Õè·íÒãËŒä´Œ¤Ðá¹¹
ÍÒ¤ÒÃà¢ÕÂÇ LEED” ³ ËŒÍ§«ÒÅÍ¹ ºÕ ªÑé¹ 2 âÃ§áÃÁ
ÊÇÔÊâ«à·Å àÅÍ¤Í§¤ÍÃ´ ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡
บรรยากาศภายในหองสัมมนา

คุณสมนึก ชีพพันธุสุทธิ์
อุปนายกสมาคมฯ
กลาวเปดงาน

คุณวัชระ จันทรทอง คุณประพุธ พงษเลาหพันธุ
เปนผูดําเนินรายการ
วิทยากร

ผศ.ดร.ตุลย มณีวัฒนา นายกสมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย
มอบของที่ระลึกใหวิทยากร และ
กลาวปดงานสัมมนา

นายกสมาคมฯ , กรรมการ , วิทยากร และผูเขาฟงสัมมนาถายรูปรวมกัน
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SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS
2014-2015
Package A
3V Engineering Solutions
Co.,Ltd.

Schneider Co.,Ltd.
Siam Daikin Sales Co.,Ltd.

AAF International (Thailand)
Co.,Ltd.
Freudenberg & Vilene Filter
(Thailand) Co.,Ltd.
I.T.C. (1993) Co.,Ltd.
Johnson Controls International
(Thailand) Co.,Ltd.
Kulthorn Group Co.,Ltd.

Package B

SPECIAL

Site Preparation Management
Co., Ltd.
Special Business Co., Ltd.
Thai Samsung Electronic
Co., Ltd.
Trane Thailand
Windchill Limited

Aeroﬂex Co.,Ltd.
Beijer B.Grimm (Thailand) Co., Ltd.
Danfoss (Thailand) Co., Ltd.
EEC Engineering Network Co.,Ltd.
Gekko Industries Co.,Ltd.
Goldmarktech Co.,Ltd.
Jardine Engineering Co., Ltd.
Kruger Ventilation Industries (Thailand) Co., Ltd.
Powermatic Co.,Ltd.
Siam Compressor Industry Co.,Ltd.
Taikisha (Thailand) Co., Ltd.
Uni-Aire Compressor Industry Co.,Ltd.
W.AND ASSOCIATES consultans Co.,Ltd.

