Newsletter

November 2018  Volume 1 (2018-2019)

ASHRAE

www.ashraethailand.org

THAILAND CHAPTER

President Message Newsletter #1 – 2018-2019

เรียนทานสมาชิก ASHRAE ประเทศไทย และเพื่อนๆทุกทานครับ

วารสารข า วนี้ เ ป น ฉบั บ แรก สํ า หรั บ วาระของคณะทํ า งาน ASHRAE 2018-2019 ครั บ
กอนอื่นผมตองขอขอบพระคุณ ทานสมาชิก ASHRAE ทุกๆทาน ทานประธาน คณะทํางานดานตางๆ
(Committee Chairs) กรรมการที่ปรึกษา (Board of Governors) ทาน ผูใหการสนับสนุน หรือ
สปอนเซอรทั้งหลาย ที่ทุกทานที่ไดกรุณาใหการสนับสนุนและขอแนะนําในการดําเนินงานของ ASHRAE
Thailand Chapter ดวยดีเสมอมานะครับ
เรื่องแรกที่อยากจะเรียนแจงทานสมาชิกคือ ทาง ASHRAE Thailand Chapter ได ดําเนินการ
ทําเรื่องขอจดเปนสมาคมแอชเร มาหลายเดือนและสามารถจดทะเบียนสมาคมแอชเรสําเร็จเปนที่เรียบรอย
แลวตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2018 ที่ผานมา ตองขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกทานที่ให
การสนับสนุนจนสามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมสําเร็จลงไดดวยดีครับ
สมาคมแอชเรจะดําเนินการเผยแพรความรู บทความ ผลงานวิจัย หรือ ขอกําหนด Standard Code ใหมๆ ที่มีอยูใน ASHRAE
ตางประเทศ เราจะรวมมือทํางานสอดประสานกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย และสมาคมเครื่องทําความเย็นไทย
สมาคมวิชาชีพทางดานงานสถาปนิก งานวิศวกรรม หนวยงานมหาวิทยาลัยตางๆ บริษัทฯ หางรานทั้งที่เปนผูผลิต ผูออกแบบและ
เปนผูรับเหมาอื่นๆ เพื่อสงเสริมและสรางสรรค แบงปนความรูประสบการณตางๆ ใหทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง NetZero Building,
NZEB Tools, LEED, WELL Building Standard และอื่นๆ สวนกิจกรรมอื่นๆ เชน สัมมนาทางวิชาการ การอบรม งาน Dinner talk
หรือ Technical Visit ที่นาสนใจ ทางสมาคมจะเรียนใหทราบ ตอไปเปนระยะ ๆ ครับ
ขาวสารขอมูล ของ ASHRAE ทานสมาชิกสามารถ Update ไดทั้ง Website https://www.ashrae.org และของประเทศไทย
http://www.ashraethailand.org สวนอีกชองทางหนึ่งคือ Fan Page Facebook ASHRAE Thailand https://www.facebook.com/
ashraethailand
ชวงนี้อยูในชวงใกลปใหม สุดทายนี้ผมขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธท้ังหลายในสากลโลก ไดโปรดอํานวยพร
ใหสมาชิกทุกทาน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจและมีความสุข และมีชีวิตที่เจริญรุงเรือง ตลอดไปนะครับ
ขอแสดงความนับถือ
อุทัย โลหชิตรานนท
(Uthai Lohachitranond)
President 2018-2019 ASHRAE Thailand Chapter
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SAVE THE DATE! THE 2019
AHR EXPO IS HEADING TO ATLANTA

THE WORLD’S LARGEST HVACR MARKETPLACE

Recognized as the largest trade show of its kind, the 71st International AHR Expo returns to Atlanta in 2019
for the ﬁrst time in almost 20 years. The Show welcomes HVACR professionals serving commercial, industrial,
residential and institutional markets. Each year, manufacturers from all over the world exhibit their systems,
equipment, and components with air-conditioning, heating, plumbing, ventilation, and refrigeration applications.
Thousands of contractors, engineers, OEMs, distributors and other industry professionals attend the Exposition in
search of new products and services.

WHAT
2019 AHR Expo:
o The world’s largest trade show exclusively for
the heating, ventilation, air conditioning and refrigeration
industry
o Robust educational program, including: ASHRAE
Learning Institute courses; certiﬁcation exams; free
product and technology previews; free seminars from
industry leaders
o Leading Industry Association meetings held in
conjunction with Show
o ASHRAE Winter Conference, held concurrently
with the Show
o Special Show features:
• Building Automation and Control Showcase
• Software Center
• Indoor Air Quality Association Pavilion
• New Product and Technology Theater
presentations
• AHR Expo Innovation Awards Ceremony
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WHO
Exhibitors and attendees from around the world
and every segment of the HVACR industry, including:
• More than 2,100 exhibiting companies from 35
countries representing every facet of the industry
• Over 500,000 net sq. ft. of exhibits
• Over 60,000 total attendance from more than
160 countries (40,000+ visitors)

WHEN

Monday, January 14, 2019
10 a.m. – 6 p.m.
Tuesday, January 15, 2019
10 a.m. – 6 p.m.
Wednesday, January 16, 2019 10 a.m. – 4 p.m.

WHERE

Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia

REGISTRATION

Advance registration is free to qualiﬁed professionals
and students ages 18 and up. A registration fee of
$30 will apply after the January 2019 cut-off date
and onsite. On Show days, 16-and 17-year-old students
accompanied by an adult will also be admitted.

งาน 21st Chapter Regional Conference,
17-18 August 2018
Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, Hong Kong

ปนี้ ทาง Hong Kong Chapter ไดรับเกียรติเปนเจาภาพ
จัดงาน Chapter Regional Conference (CRC) ครั้งที่ 21
ประจําป 2018 ใน Region 13 ซึง่ งานนีจ้ ะมีการจัดปละ 1 ครัง้ เวียน
กันไปในหมู Chapter ตาง ๆ ที่อยูใน Region 13 ไดแก ฮองกง
มาเลเซี ย สิ ง คโปร ไต ห วั น ฟ ลิ ป ป น ส อิ น โดนี เซี ย มาเก า
ญี่ ปุ  น เกาหลี ใ ต และไทย โดยป นี้ ท าง Thailand Chapter
ไดสง President, President Elect, Board of Governor,
Committee Chairs และ Assistant Regional Chair ซึ่งเปน
ตํ า แหน ง ใน Region รวมทั้ ง สิ้ น 9 คน และนั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรอีก 9 คน เขารวมงาน

ในงานจะประกอบดวยกิจกรรม Technical Seminar หรือ
สัมมนาทางวิชาการ ซึ่งในปนี้จัดในหัวขอ “Building RetroCommissioning for System Optimization” เพื่อสรางแนวทาง
การประหยัดพลังงานใหกับอาคารที่กอสรางและใชงานมาแลวผาน
การ Commissioning ตัวอาคารซํา้ อีกครัง้ โดยมีเปาหมายใหอาคาร
เหลานี้มีความสามารถในการประหยัดพลังงานใหเหมาะสมที่สุด
กับสภาพการใชงานของอาคารนั้น ๆ รวมทั้งยังไดรวมเอาเรื่องของ
Indoor Air Quality เข า ไปด ว ย นอกเหนื อ จากงานสั ม มนา
ดังกลาว ยังมีการจัดประชุม Business Session 1&2 ซึ่งเปน
การประชุมรวมกันระหวาง Chapter ตาง ๆ ใน Region 13
กับผูบริหารของทาง ASHRAE สหรัฐอเมริกา โดยไดรบั เกียรติจาก
ASHRAE President คนใหม ประจําป 2018-19 คือ Mrs. Sheila J.

รายงานโดย ดร. เชิดพันธ วิทูราภรณ
Hayter ซึ่งเปน President ผูหญิงคนที่ 2 โดยเปนการประชุม
เพื่ อ รั บ ทราบนโยบาย และทิ ศ ทางการทํ า งานในป 2018-19
ของทาง ASHRAE สํานักงานใหญและการรายงานกิจกรรมการ
ดําเนินงานของ Chapter ตาง ๆใน Region 13 ตลอดจนการรับฟง
ขอคิดเห็นตาง ๆ จากสมาชิกของ ASHRAE ซึ่งนับเปนโอกาสอันดี
ที่ทาง Society ไดมามีปฏิสัมพันธโดยตรงกับสมาชิกใน Region นี้
นอกจากนี้ยังการทํา Workshop ของกิจกรรมตาง ๆ ไดแก
1. กิจกรรม Chapter Technology Transfer ซึ่งเนน
หนักไปที่การถายทอดเทคโนโลยีผานการจัดสัมมนาหรือฝกอบรม
ซึ่งทาง ASHRAE จะใหการสนับสนุนโดยการสง Distinguished
Lecturer ตามที่ ท าง Chapter ร อ งขอเพื่ อ มาเป น วิ ท ยากร
โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด ทั้งนี้ บางหัวขอสัมมนา ผูเขารวม
นอกจากจะไดใบ Certiﬁcate จากทาง ASHRAE แลว ยังอาจจะ
ไดจากทาง AIA (American Institute of Architect) ดวย
หากหัวขอนั้นไดการรับรองจาก AIA

2. กิจกรรม Government Affair Activity ซึ่งเนนหนัก
ไปในการเสาะหาแนวทางการทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานราชการ
ในประเทศ เพื่อหาความรวมมือในการทํางานรวมกัน เนื่องจาก
ASHRAE มีทรัพยากรหรือองคความรูท างดานวิศวกรรมปรับอากาศ
และการทําความเย็นตลอดจนงานวิศวกรรมที่มุงเนนความยั่งยืน
หรืออาคารเขียวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยูอยางมากมาย
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3. กิจกรรม Student Activity ซึง่ เนนไปทีก่ ารหาแนวรวม
ใหม ๆ จากนักศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียน
ในระดับประถมและมัธยม เพื่อกระตุนใหผูเลาเรียนมีความสนใจ
ทางดานวิทยาศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาศาสตรกายภาพ
เพือ่ เตรียมความพรอมใหคนรุน ใหมในการเขาสูว งการอุตสาหกรรม
ปรับอากาศและทําความเย็น โดย ASHRAE ไดจดั เตรียมชุดอุปกรณ
ตลอดจนสือ่ ตาง ๆ ทีจ่ ะชวยใหมคี วามเขาใจพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
ทีเ่ กีย่ วของกับการปรับอากาศและการทําความเย็น เชน การระเหย
การควบแนน พลังงาน การถายเทความรอน รวมทั้งการจัดแขงขัน
การออกแบบทางด า นความยั่ ง ยื น ของอาคาร ออกแบบระบบ
ปรั บ อากาศ การเลื อ กอุ ป กรณ ใ นระบบปรั บ อากาศ สํ า หรั บ
นักศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหมปี ระสบการณ
กับงานจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเขาถึงคูมือและมาตรฐานตางๆ
ในงานปรับอากาศและทําความเย็นในราคาพิเศษผานการเปน
สมาชิกประเภทนักศึกษา

4. กิจกรรม Electronic Communication ที่เนนไป
ทางดานการเผยแพรประชาสัมพันธกจิ กรรมของ Chapter ผานทาง
สื่ออิเลคทรอนิคสตาง ๆ รวมทั้งการแชรขอมูลและการติดตอ
สื่อสารระหวาง Chapter ตาง ๆ ผานสื่ออิเลคทรอนิคส โดยทาง
ASHRAE ไดสราง Application ที่เรียกวา Basecamp ขึ้นมา
ซึ่งจะชวยใหการติดตอสื่อสารหรือการแชรขอมูลระหวาง Chapter
ตาง ๆ เปนไปไดงายและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจาก
การจัดทํา Website ของแตละ Chapter ที่มีอยูแลว
5. กิจกรรม Young Engineer in ASHRAE หรือ YEA
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหกับวิศวกรรุนใหมไดมีกิจกรรมรวมกัน
ผ า นการจั ด งาน YEA ซึ่ ง จะมี ทั้ ง การสั ม มนา การดู ง านหรื อ
สันทนาการตาง ๆ โดยจะจัดขึ้นปละ 1 ครั้ง ป 2017 ที่ผานมา
ไดมกี ารจัดทีฮ่ อ งกง และเปดโอกาสใหวศิ วกร ASHRAE รุน ใหมจาก
ทุก ๆ ประเทศทั่วโลกสามารถลงทะเบียนเขารวมงานได ทั้งนี้
เพือ่ สรางคนรุน ใหมใหมาสานตอกิจกรรมตาง ๆ ทัง้ ใน Society หรือ
ที่ Chapter ไดทําเอาไว กลาวคือ กิจกรรม YEA ถือเปนสวนสําคัญ
ใน Succession Plan ของทาง Society เลยก็วาได
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6. กิจกรรม Membership Promotion เปนกิจกรรม
ที่เสาะแสวงหากลุมคนที่มีความสนใจทางดานปรับอากาศและ
ทําความเย็น และกําลังมองหาสังคมที่ประกอบดวยกลุมคนที่มี
ความสนใจทางดานปรับอากาศและทําความเย็นเชนเดียวกับตนเอง
เพือ่ ทีจ่ ะไดเขามาทําความรูจ กั แลกเปลีย่ นขอคิดเห็น ประสบการณ
การทํางานตลอดจนการแบงปนความรูความสามารถซึ่งกันและกัน
การเขามาเปนสมาชิก ASHRAE จะทําใหไดรับประโยชนมากมาย
ไมวาจะเปนการไดรับคูมือซึ่งถือวาเปนเอนไซโคพีเดียทางดาน
ปรับอากาศและทําความเย็นอันไดแก ASHRAE Fundamental,
HVAC System Selection, HVAC Application และ
Refrigeration ปละ 1 เลม ฟรีรวมทั้งไดรับ ASHRAE Journal
ฟรี ป  ล ะ 12 เล ม ตลอดจนสามารถได สิ ท ธิ ซื้ อ ตํ า ราต า งๆ ซื้ อ
ASHRAE Transaction ซื้อคูมือประกอบมาตรฐาน ซื้อ ASHRAE
Standard และโปรแกรมต า ง ๆ ในราคาสมาชิ ก รวมทั้ ง
ยังสามารถเขาถึงขอมูลใน Website ของ ASHRAE ไดมากกวาบุคคล
ที่ไมใชสมาชิกอีกดวย

7. กิจกรรม Refrigeration กิจกรรมนี้เนนพิเศษสําหรับ
ผูที่สนใจงานทางดาน Refrigeration โดยผูเขาทํา Workshop
จะไดรับทราบถึงแหลงขอมูลทางดาน Refrigeration ที่ ASHRAE
มีอยูตลอดจนหัวขอสัมมนาและวิทยากรทางดานนี้ ทั้งนี้ เพื่อเปน
การ Promote งาน Refrigeration ใน ASHRAE

8. กิ จ กรรม Research Promotion กิ จ กรรมนี้ เ ป น
การหาเงินทุนสนับสนุนงานวิจยั ตาง ๆ ที่ ASHRAE ใหการสนับสนุน
อยู โดยในทุก ๆ ป จะมีเงินสนับสนุนทางดาน ASHRAE Research
จากผูบริจาค ปละ 2 ลานกวาเหรียญอเมริกา ซึ่งนอกเหนือจาก
งานวิจัยแลว ยังมีเรื่องของทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาทั่วโลก
ไม จํ า กั ด เฉพาะนั ก ศึ ก ษาอเมริ กั น ทั้ ง นี้ เงิ น ที่ ผ  า นเข า มาทาง
Research Promotion จะไมไดถกู นําไปใชเพือ่ การบริหาร Society
แตอยางใด เงินทั้งหมดจะนําไปใชกับงานวิจัยไมวาจะเปนงานวิจัย
ระดับมหาวิทยาลัย งาน Senior Project ของนักศึกษาป 4

และทุนการศึกษาแกนักศึกษา นอกจากนี้ ASHRAE ยังเปดโอกาส
ใหผูสนใจสามารถบริจาคในรูปของกองทุน โดยจะไมมีการนํา
เงิ น บริ จ าคไปใช แต ASHRAE จะรั บ ประกั น ดอกผลจากเงิ น
กองทุนนั้นปละ 5% นับจากปที่กองทุนนั้นมีเงินครบตามที่แสดง
เจตจํานงไว โดยกองทุนตองมีเงินขั้นตํ่าอยางนอย 30,000 เหรียญ
อเมริกา เชน ตองการบริจาค 30,000 เหรียญเพื่อตั้งกองทุน
ในชื่อของตนเองหรือชื่อใด ๆ โดยจะบริจาคให ASHRAE ปละ
5000 เหรียญ เมื่อครบ 6 ป ในปที่ 7 ASHRAE จะสมทบเงินเขา
กองทุนนั้น เพื่อใหเปนทุนการศึกษาจํานวน 5% ของมูลคากองทุน
และจะทําแบบนีต้ ลอดไปทุก ๆ ป โดยไมแตะตองเงินบิจาคเบือ้ งตน
ของกองทุนนั้นเลย

ในวันแรกของงาน CRC ไดจัดใหมีงานเลี้ยงตอนกลางวัน
เรียกวา Presidential Luncheon เปนงานเลี้ยงตอนรับผูบริหาร
จากทาง Society อยางเปนทางการ ซึ่ง President ASHRAE
Mrs. Sheila J. Hayter ไดขึ้นบรรยายถึง Theme การทํางาน
ของ Society ในปนี้ โดยปนี้ Society ไดตั้ง Theme ไวดังนี้
“Building Our New Energy Future” โดยเนนไปทีบ่ ทบาทสําคัญ
ของอาคารตอการสราง การเก็บ และการกระจายพลังงานรวมทั้ง
การทําความเขาใจตอผลกระทบของ Smart Grid Evolution ที่จะ
มีตออุตสาหกรรมปรับอากาศและทําความเย็นในอนาคตอันใกล

9. กิจกรรม Women in ASHRAE เปนกิจกรรมที่สงเสริม
การมี ส  ว นร ว มของผู  ห ญิ ง ในงานปรั บ อากาศและทํ า ความเย็ น
โดยเฉพาะ และเปดโอกาสใหสมาชิกที่เปนผูหญิงไดทําความรูจัก
ซึ่งกันและกันรวมทั้งแลกเปลี่ยนหรือแชรประสบการณการทํางาน
รวมกัน

10. การประชุ ม ของคณะกรรมการ ASIA Paciﬁc
Conference on the Built Environment โดย Conference
ดังกลาวจะจัดขึ้นทุก 2 ป เพื่อนําเสนอความกาวหนาทางดาน
สิ่งแวดลอมของอาคารไมวาจะเปนดานความยั่งยืน ความสุขสบาย
เชิ ง ความร อ น คุ ณ ภาพอากาศในอากาศ ซึ่ ง เกี่ ย วโยงกั บ การ
ปรับอากาศและการทําความเย็น โดยมีตัวแทนจากทุก ๆ Chapter
เขารวมเปนกรรมการ ซึ่งครั้งที่แลว ป 2017 จัดขึ้นที่ บาหลี
อินโดนีเซีย มีบทความเขารวมกวา 100 บทความ และผูเขารวมงาน
200 กวาคน สําหรับครั้งหนาในป 2019 มีกําหนดการจัดที่เมือง
เกาซิง ไตหวัน
นอกเหนือจากกิจกรรมที่กลาวมาแลว ในงานยังมีการจัด
งานเลี้ยง Welcome Reception เพื่อเลื้ยงตอนรับตัวแทนจาก
Chapter ตาง ๆ และผูบริหารจาก ASHRAE Society ในตอนเย็น
กอนวันเริ่มงาน CRC
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สําหรับตอนเย็น ไดมีงานเลี้ยง Banquet Dinner ซึ่งเปน
การเลี้ ย งต อ นรั บ ผู  เข า ร ว มงานทั้ ง หมด ภายในงานได จั ด ให มี
การแสดงของนักศึกษาจากทุก Chapter ซึ่งถือเปน Hi-light
ที่สําคัญของงาน

ในวันที่ 2 ของงาน มีการจัดงานเลี้ยง Host Chapter Lunch
ซึ่งเปนงานเลี้ยงประกาศรางวัลที่ Chapter ตาง ๆ ไดรับจาก
ทาง Society ในปนี้ทาง Thailand Chapter ไดรับรางวัล Full
Circle Award, High Five Award, และ Recognition Award
รวมทั้งไดรับเหรียญ Government Affair Activity Award ดวย
นอกจากนี้ คุ ณ อภิ ชิ ต ในฐานะ Nominating Committee
ของ Region 13 ในป ที่ แ ล ว ได ขึ้ น ไปรั บ ใบ Certiﬁcate of
Appreciation จากทาง Mr. Ng Yong Kong ซึ่งเปน Director
Regional Chair ของ Region 13 คุ ณ เผชิ ญ ได ขึ้ น ไปรั บ
ใบ Certiﬁcate of Appreciation แทนคุ ณ วรเสน ซึ่ ง เป น
Government Affair Activity Regional Vice Chair ในปที่แลว
และคุ ณ รพี รั ต น ไ ด ขึ้ น ไปรั บ ใบ Certiﬁcate of Appreciate
ของ High Five Award ดวยเชนกัน
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนักศึกษา โดยนักศึกษาจาก Chapter
ตาง ๆ จํานวนกวา 175 คนมีโอกาสเขาฟง Technical Seminar
และทํากิจกรรมรวมกัน โดยในปนี้ ทางเจาภาพไดจัดใหมีกิจกรรม
Student Competition and Forum เพื่อเพิ่มพูนทักษะดาน
Problem Solving และทํา Presentation ในหัวขอ Building
Design for Future รวมทั้งยังไดพาเยี่ยมชมดูงานที่ Waste
Electrical & Electronic Equipment Treatment and
Recycling Facility, Centre of Eco Park, Construction
Innovation and Technology Application Centre และ
Zero Carbon Building และจบที่การพานักศึกษาเขาสูแหลง
ชอปปงและแฟชั่นสุดชิคของฮองกงยาน Mongkok รวม 2 วันเต็ม
ทั้งนี้ ทาง Thailand Chapter ไดใหการสนับสนุนทางดานการเงิน
ในการนํานักศึกษาเขารวมงานในครั้งนี้เหมือนทุกครั้งที่ผานมา
ซึ่งตองขอขอบคุณสปอนเซอรตาง ๆ ที่ไดในการสนับสนุนกิจกรรม
ของ Chapter มา ณ ที่นี้ดวย

งาน 1st Regional Planning Meeting (RPM 1), 19 August 2018
Crowne Plaza Hong Kong Kowloon East, Hong Kong
งาน Regional Planning Meeting หรือ RPM จะจัด
เปนประจํา วาระละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดตอจากงาน
Chapter Regional Conference หรือ CRC และครั้งที่ 2
จะจัดในปถัดไปชวงระหวางเดือน พฤษภาคม หรือมิถุนายน
งานนี้เปนการประชุมในระดับภูมิภาคของ Chapter ตาง ๆ
ที่อยูในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อรวมกันหารือถึงกิจกรรมตาง ๆ
ในระดับภูมิภาครวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณการจัด
กิจกรรมของแตละ Chapter ซึง่ ใน Region 13 มีหลายกิจกรรม
ที่ทํากัน เชน รายงานการจัดงาน CRC และ RPM ที่ผานมา
รวมถึงการหาเจาภาพในครัง้ ตอไป รายงานการเงินของกองทุน
ระดับภูมิภาค หรือ Regional Fund เพื่อใชสงเสริมกิจกรรม
ไมวาจะเปนเรื่อง Student Activity, Regional Website,
Regional Digital Journal, Regional Technology Award
และอื่น ๆ เปนตน รายงานการจัดประชุม Asia Paciﬁc on
the Built Environment และเจ า ภาพจั ด งานดั ง กล า ว
ในครั้งตอไป ซึ่งจะจัดทุก ๆ 2 ป รายงานการเขาประชุม
และผลการทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในระดับ Society
และ Region จาก Director Regional Chair และ Regional
Vice Chair ของกิ จ กรรมนั้ น ๆ ตลอดจนการพิ จ ารณา
การนําเสนอ Motion ตาง ๆ จากแตละ Chapter ทีจ่ ะนําเสนอ

ในการประชุม CRC ซึ่งหาก Motion ใดไดรับความเห็นชอบก็จะนํา
ขึ้นสู Society ใหพิจารณาตอไป รายงานจาก Regional Member
Council Representative หรือ RMCR ซึ่งเปนตัวแทนของ Region
ที่ ไ ปเป น สมาชิ ก ในสภาสมาชิ ก ของ ASHRAE ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ
การบริหารงานของ ASHRAE Board of Director การสงมอบเอกสาร
การจัดงาน CRC ใหกับเจาภาพครั้งตอไป ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีการมา
สรุปผลกันอีกครัง้ ในการประชุม Regional Planning Meeting ครัง้ ที่ 2

Thailand Chapter’s Condolence on the Passing of
Dr. Yoshimi SUYAMA, ASHRAE Japan Chapter’s President
Everyone in Thailand Chapter is so sorry to hear
about the loss of Dr. Yoshimi SUYAMA, ASHRAE Japan
Chapter’s President, in the morning of 29th August 2018.
He was a fantastic individual who will be greatly missed
by everyone who knew him. Our thoughts and prayers
are with everyone in his family. May his soul Rest In Peace.
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SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS
Package A

2018-2019

บริษัท กุลธร จํากัด
บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด
บริษัท ยูนิแอร จํากัด
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด
บริษัท แอรโค จํากัด
Package B

บริษัท เก็คโค อินดัสทรีส จํากัด
บริษัท ครูเกอร เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท จารดีน เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จํากัด
บริษัท แดนฟอสส จํากัด
บริษัท วารีรักษรุงเรือง จํากัด
บริษัท ว.และสหาย จํากัด
บริษัท วินดชิลล จํากัด
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร จํากัด
บริษัท อีอีซีเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เอ.ดี.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด
บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จํากัด

