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เรียนท่านสมาชิก ASHRAE ประเทศไทย และเพื่อนๆทุกท่านครับ

วารสารข่าวนี้เป็นฉบับแรก ส�ำหรับวาระของคณะท�ำงาน ASHRAE 2019-2020 ครับ ก่อนอื่น
ผมต้ อ งขอขอบพระคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก ASHRAE ทุ ก ๆท่ า น ท่ า นประธานคณะท� ำ งานด้ า นต่ า งๆ
(Committee Chairs) กรรมการที่ปรึกษา (Board of Governors) ท่านผู้ให้การสนับสนุน หรือ
สปอนเซอร์ ทั้ ง หลาย ที่ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ก รุ ณ าให้ ก ารสนั บ สนุ น และข้ อ แนะน� ำ ในการด� ำ เนิ น งานของ
ASHRAE Thailand Chapter ด้วยดีเสมอมานะครับ
เรื่องแรกที่อยากจะเรียนแจ้งท่านสมาชิกคือ ทาง ASHRAE Thailand Chapter จะด�ำเนินกิจการ
เป็นระยะเวลาครบ 20 ปี ในปี 2020 นี้ ซึ่งทางกรรมการก�ำลังเตรียมการเพื่อจัดงานฉลองครบรอบ
ในช่วงต้นปี 2020 นีค้ รับ การที่ Chapter ด�ำเนินการต่อเนือ่ งมาได้เพราะได้รบั การสนับสนุนของ Sponsor ต่างๆ และคณะท�ำงาน
ที่ทุ่มเท เสียสละก�ำลังกายก�ำลังใจและก�ำลังทรัพย์ ทาง Chapter ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดี นั่นคือ ปีนี้ตัวแทนของประเทศไทยคือ ดร.อภิชิต ล�้ำเลิศพงศ์พนาได้รับเลือก ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
Director Regional Chair (DRC) ของ ASHRAE Region XIII ซึ่งท่านเป็นคนที่สองของประเทศไทย นับจาก คุณวิชัย ลักษณากร
ซึ่งถือเป็นเกียรติของ Thailand Chapter ที่มีตัวแทนคนไทยไปด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ASHRAE Thailand Chapter ก็ได้รับเชิญจากสมาพันธ์การปรับอากาศและเครื่องท�ำ
ความเย็น ที่จะสนับสนุนด�ำเนินการเผยแพร่ความรู้ บทความ ผลงานวิจัย หรือ ข้อก�ำหนด Standard Code ใหม่ๆ ที่มีอยู่
ใน ASHRAE ต่างประเทศแล้ว เราจะร่วมมือท�ำงานสอดประสาน กับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และสมาคม
เครื่องท�ำความเย็นไทย สมาคมวิชาชีพทางด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ต่างๆครับ
ปกติทาง ASHRAE Thailand chapter จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ทาง President
ASHRAE จาก USA ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันประสพการณ์ Energy Efficiency และ O&M ในกิจกรรม Dinner Talk ส่วนกิจกรรม
อื่นๆ เช่น สัมนาทางวิชาการ การอบรม และ Technical Visit ที่น่าสนใจ ทาง Chapter จะเรียนให้ทราบ ต่อไปเป็นระยะๆครับ
ขอแสดงความนับถือ
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President’s Message
ASHRAE President in Town for ASHRAE Thailand Chapter’s Dinner Talk and Bangkok RHVAC
2020 ASHRAE Winter Conference, Orlando, FL | February 1–5, 2020
งาน 22nd Chapter Regional Conference 23-24 August 2019 Sunway Resort Hotel & Spa,
Selangor, Malaysia

ASHRAE President in Town for
ASHRAE Thailand Chapter’s Dinner Talk
and Bangkok RHVAC
ASHRAE President, Mr. Darryl K Boyce ให้เกียรติมาเยี่ยม Thailand Chapter ในระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2562
โดยทาง Chapter ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562 ทาง Chapter ได้รับความอนุเคราะห์จาก
คุณวรเสนผู้บริหารบริษัท Windchill จ�ำกัด อดีต Regional Vice Chair ด้าน Grassroots Government ของ Region 13 และ
Chapter President’s Advisor รับเป็นธุระในการพา ASHRAE President และ ภรรยาเที่ยวชมเมืองเก่าอยุธยา พระราชวังบางปะอิน
พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมทั้งได้พาไปรับประทานอาหารค�่ำทั้ง 2 วัน
และในวันที่ 24 กันยายน Mr. Darryl K Boyce ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงาน Dinner Talk ประจ�ำปีวาระ 2019-20 ของ
Chapter ในหัวข้อ “President’s Past Experience on Energy Efficiency” ณ โรงแรม Swisssotel Le Concorde

ในวันที่ 25 กันยายน ASHRAE President, Mr. Darryl K Boyce, ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Bangkok RHVAC โดยเป็น ASHRAE
President คนแรกที่ได้มาร่วมงานนี้ ซึ่งถือเป็นเกียรติแก่ทางคณะผู้จัดงานเป็นอย่างมากและในวันดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารของ
Thailand Chapter ได้พา ASHRAE President เข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ Chapter เพื่อแสดง
ความขอบคุณและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และในตอนเย็น ASHRAE President ได้เข้าร่วมงาน Welcome Reception โดยได้รับเกียรติจาก
คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็นให้ข้ึนบนเวทีเพื่อกล่าวแสดงความยินดีต่อ
ความส�ำเร็จในการจัดงานพร้อมทั้งได้เน้นย�้ำถึง Theme ของ ASHRAE ในปีนี้ที่ว่า “Building for People and Performance. Achieving
Operational Excellence” เพื่อให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจต่องานระบบในอาคารที่ค�ำนึงถึงทั้งคนและสมรรถนะของระบบ โดยมี
เป้าหมายเพื่อการท�ำงานที่ยอดเยี่ยม และในตอนดึก ทางกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็นได้กรุณาจัดรถตู้
เพื่อส่ง ASHRAE President และภรรยา เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อขึ้นเครื่องกลับสหรัฐอเมริกา
ท้ายนี้ ทาง Chapter ขอแสดงความขอบคุณต่อทุก ๆ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้ชว่ ยกันประสานงานจนการต้อนรับ ASHRAE President
ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณคุณพิชญ์พัฒน์ Chapter Technology Transfer Chair ของ Chapter จากบริษัท Trane (Thailand)
จ�ำกัด ที่ได้สละเวลามาช่วยดูแลรับส่ง President ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
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2020 ASHRAE Winter Conference, Orlando, FL | February 1–5, 2020
Join over 3,000 buildings-related engineers, architects, contractors,
students, and other industry professionals for this 5-day event packed
with technical sessions, education, industry-advancing committee
meetings and social events. Your conference badge will provide entrance
to the AHR Expo, the world’s largest HVAC&R marketplace.
The 2020 ASHRAE Winter Conference technical program is
comprised of eight tracks, selected to represent areas of focus common
among ASHRAE membership. The track focus areas include HVAC&R
fundamentals and applications, systems and equipment, refrigeration
and refrigerants, and other specific topics including novel approaches
to HVAC&R systems and buildings for contemporary concerns and
analytical techniques to economically automate buildings.
“The 2020 ASHRAE Winter Conference will feature a strong
technical program including presentations and discussions on best
design practices and standards, incorporation of innovative
technologies, and cutting edge approaches applicable to a wide
range of buildings-related engineers, architects, and professionals,”
said Conference Chair, Melanie Derby.

4. Cutting Edge Approaches: This track focuses on
novel approaches to HVAC&R systems and buildings due
to changing energy, economic, and environmental concerns.
Papers and programs will focus on emerging approaches
such as the critical Water-Energy nexus, natural/emerging
refrigerants and other cutting edge approaches pertaining
to HVAC&R systems and buildings.
Track Chair: Marianna Vallejo
1. HVAC&R Fundamentals and Applications: Fundamentals
are the foundation for understanding applications in engineering.
5. High Efficiency Design and Operation:
Key components of ASHRAE fundamentals include thermodynamics, Submissions
are requested regarding high efficiency design
psychrometrics, fluid and mass flow. This track provides opportunities and operation
of commercial and residential buildings,
for papers and presentations of varying levels across a large topic base. including specialty
building types.
Concepts, design elements and shared experiences for theoretical and
Track
Chair:
Ryan
MacGillivray
applied concepts of HVAC&R design are included.
6. Big Data and Smart Controls: This track
Track Chair: Maggie Moninski
examines the use of big data, advanced algorithms,
2. Systems and Equipment:  HVAC&R Systems and Equipment occupancy-based control strategies, data mining and other
are constantly evolving to address the changing requirements of the analytical techniques to economically automate buildings.
built environment. Papers and programs in this track will focus on the Given the intersection with the larger world of IT,
development of new systems and equipment, improvements to cybersecurity is also a topic of interest in this track.
Track Chair: Leticia De Oliveira Neves
existing systems and equipment and the proper application and
operation of systems and equipment.
7. Ventilation, IAQ and Air Distribution Systems:
Track Chair: Sonya Pouncy
This track solicits submissions pertaining to the design,
operation and study of ventilation and air distribution
3. Refrigeration and Refrigerants: Refrigeration is a critical systems in residential and commercial buildings.
element of modern life, from preserving food and medicine to The intersection of these systems with respect to indoor
maintaining comfort.   With significant changes on the horizon for air quality and health effects are also of significant
refrigerant regulations, along with new applications for refrigeration interest for this track.
systems being frequently applied, there is more need than ever to
Track Chair: Robert Cox
understand both the fundamental and advanced concepts and issues
8. Standards, Guidelines and Codes: ASHRAE is a
related to refrigeration.  Papers and programs in this track will focus
on refrigerants, refrigerant regulation, refrigeration cycles and leader in the development of standards and guidelines
pertaining to the indoor environment; these standards and
refrigeration applications.
guidelines are used to shape codes. This track invites
Track Chair: Stephen Idem
submissions pertaining to standards for buildings, HVAC&R
systems and IAQ
Track Chair: Lee Riback
For registration please visit: https://www.ashrae.org/conferences/2020-winter-conference-orlando

AHR Expo 2020, 03 Feb 2020 – 05 Feb 2020,
Orange County Convention Center,
9800 International Dr, Orlando, FL 32819

The AHR Expo will take place at the Orange County Convention Center, Monday,
Feb. 3 – Wednesday, Feb. 5. The 2020 Show will host more than 2,100 exhibitors attracting
crowds of 70,000 industry professionals from every state in America and 165 countries
worldwide. When you register for the ASHRAE Winter Conference, your ASHRAE badge will give
you access to the AHR Expo floor.
For registration please visit: https://www.ashrae.org/conferences/2020-winter-conference-orlando/2020-ahr-expo
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งาน 22nd Chapter Regional Conference 23-24 August 2019
Sunway Resort Hotel & Spa, Selangor, Malaysia
ปีนี้ ทางMalaysia Chapterได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน Chapter
Regional Conference (CRC) ครั้งที่ 22 ประจ�ำปี 2019 ใน Region 13
ซึ่งงานนี้จะมีการจัดปีละ 1 ครั้งเวียนกันไปในหมู่ Chapter ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
Region 13 ได้แก่ ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย โดยปีนี้ทาง Thailand Chapter ได้ส่ง
President, President Elect, Committee Chairs อีก 6 คนรวมทั้ง ดร. อภิชิต
ล�้ำเลิศพงศ์พนา ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง Director Regional Chair และคุณจินตนา
ศิริสันธนะซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง Regional Treasurer ซึ่งเป็นต�ำแหน่งใน Region
รวมทัง้ สิน้ 10 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรอีก 15 คน เข้าร่วมงาน

รายงานโดย ดร. เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

ในงานจะประกอบด้วยกิจกรรม Technical Seminar หรือสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งในปีนี้จัด 2 หัวข้อ
คือหัวข้อ “Emerging HVAC Technologies for Energy Efficient Healthy Building in Hot and Humid
Climate”โดยDr. Chandra Sekhar, Professor and Program Director and Co-Director of Centre for
Integrated Building Energy and Sustainability in the Tropics,Department of Building at
the National University of Singapore (NUS) ได้น�ำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ในงานปรับอากาศเพื่อให้อาคาร
ในเขตร้อนชื้นเป็นอาคารที่นอกจากจะมีประสิทธิภาพดีแล้วยังเป็นอาคารที่ดีต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้ในอาคารด้วย
และหัวข้อ “Tall Building HVAC Design and Integration Challenge-with case studies sharing”
โดย Mr. Vincent Tse, Managing Director of WSP, Building MEP, China Regionซึ่งได้พูดถึงการออกแบ
บอาคารสูงและความท้าทายต่าง ๆ ในภาพรวม พร้อมน�ำเสนออาคารสูงต่าง ๆ ที่ออกแบบเช่น the 632-meter
Shanghai Tower, 636-meter Wuhan Greenland Centre and the 555-meter Lotte WorldTower at
Seoul (as Owner’s Engineer), the 648-meter Wuhan CTF Center, the 608-meter Tianjin Gold in
Finance 117 Tower, the 530-meter CTF Centers in Tianjin andGuangzhou, the 528-meter Beijing
Z15Citic Headquarters, the Singapore Marina BaySands resort hotel complex and the 700-meter
KLCC new Mega Towerมาให้ผู้ฟังได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์
นอกเหนือจากงานสัมมนาดังกล่าว ยังมีการจัดประชุม Business Session 1&2 ซึ่งเป็น
การประชุมร่วมกันระหว่าง Chapter ต่าง ๆ ใน Region13 กับผูบ้ ริหารของทาง ASHRAE สหรัฐอเมริกา
โดยได้รับเกียรติจาก ASHRAEPresident คนใหม่ ประจ�ำปี 2019-20 คือ Mr. Darrly K. Boyce
ซึ่งเป็นวิศวกรทางด้าน Operation & Maintenance โดยได้ให้นโยบายว่าในปีนี้จะต้องเน้นย�้ำเรื่อง
สมรรถนะในการท�ำงานของอาคารเพื่อประโยชน์สุขของคนที่อยู่ในอาคาร โดยคนที่อยู่ในอาคารจะ
ต้องมีความมั่นใจในการอยู่ภายในอาคารที่เราสร้างขึ้น ดังนั้นจึงส�ำคัญมากที่เราจะต้องสร้างขั้นตอน
เพื่อน�ำไปสู่สมรรถนะการท�ำงานของอาคารอย่างมีประสิทธิผลและสร้างประสบการณ์แก่ผู้บริหาร
อาคาร นอกจากนี้ยังมีการรายงานกิจกรรมการด�ำเนินงานของ Chapter ต่าง ๆใน Region 13
ตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากสมาชิกของ ASHRAE โดยในการประชุมนี้ ดร. อภิชิต
ในฐานะที่เป็น Director Regional Chair ได้ท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมด้วย
นอกจากนี้ยังมีการท�ำ Workshop ของกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1. กิจกรรม Chapter Technology Transfer หรือการถ่ายทอด
เทคโนโลยีผ่านการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมซึ่งทาง ASHRAE จะให้การสนับสนุน
โดยการส่ง Distinguished Lecturer ตามที่ทาง Chapter ร้องขอเพื่อมาเป็น
วิทยากร โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด ทัง้ นี้ บางหัวข้อสัมมนา ผูเ้ ข้าร่วมนอกจาก
จะได้ใบ Certificate จากทาง ASHRAE แล้ว ยังอาจจะได้จากทาง AIA (American
Institute of Architect) ด้วย หากหัวข้อนั้นได้การรับรองจาก AIA เพื่อน�ำไปเป็น
ส่วนหนึ่งในการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม
2. กิจกรรม Government Affair Activity หรือการหาแนวทาง
การท�ำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการในประเทศ เพื่อหาความร่วมมือใน
การท�ำงานร่วมกัน เนื่องจาก ASHRAE มีทรัพยากรหรือองค์ความรู้ทางด้าน
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วิศวกรรมปรับอากาศและการท�ำความเย็นตลอดจนองค์ความรู้ใน
งานวิศวกรรมที่มุ่งเน้นความยั่งยืนหรืออาคารเขียวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอยู่อย่างมากมาย ซึ่งในปัจจุบันทาง ASHRAE Thailand
chapter ก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งของทางภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างสม�่ำเสมอ
3. กิจกรรม Student Activity หรือการหาแนวร่วมใหม่ๆ
จากนักศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนในระดับ
ประถมและมั ธ ยม เพื่ อ ให้ บุ ค คลเหล่ า นี้ มี ค วามสนใจทางด้ า น
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ในการเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมปรับอากาศ
และท�ำความเย็น โดย ASHRAE ได้จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ตลอดจน
สือ่ ต่าง ๆ ทีจ่ ะช่วยให้มคี วามเข้าใจพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการปรับอากาศและการท�ำความเย็น เช่น การระเหย การควบแน่น
พลังงาน การถ่ายเทความร้อน รวมทัง้ การจัดแข่งขันการออกแบบทาง
ด้านความยั่งยืนของอาคาร ออกแบบระบบปรับอากาศ การเลือก
อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ ส�ำหรับนักศึกษาในระดับวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีประสบการณ์กับงานจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
การเข้าถึงคู่มือและมาตรฐานต่าง ๆ ในงานปรับอากาศและท�ำความ
เย็นในราคาพิเศษผ่านการเป็นสมาชิกประเภทนักศึกษา
4. กิ จ กรรม Electronic Communication หรื อ
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ Chapter ผ่านทาง
สื่ออิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ รวมทั้งการแชร์ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
ระหว่าง Chapter ต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ โดยทาง ASHRAE
ได้สร้าง Application ที่เรียกว่า Basecamp ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารหรือการแชร์ข้อมูลระหว่าง Chapter ต่าง ๆ เป็นไปได้
ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการจัดท�ำ Website ของ
แต่ละ Chapter ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว รวมทัง้ ได้สร้าง application ASHRAE365
เพื่อให้ผู้สนใจได้ติดตามข่าวสารจากทาง Society ได้ตลอดเวลา
5. กิจกรรม Young Engineer in ASHRAE หรือ YEA
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับวิศวกรรุ่นใหม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันผ่าน
การจัดงาน YEA ซึ่งจะมีทั้งการสัมมนา การดูงานหรือกิจกรรม
สันทนาการต่าง ๆ โดยจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง กล่าวคือ กิจกรรม YEA
ถือเป็นส่วนส�ำคัญใน Succession Plan ของทาง Society เลย
ก็ว่าได้
6. กิจกรรม Membership Promotion เป็นกิจกรรม
ในการหากลุม่ คนทีม่ คี วามสนใจทางด้านปรับอากาศและท�ำความเย็น
และก�ำลังมองหาสังคมทีป่ ระกอบด้วยกลุม่ คนทีม่ คี วามสนใจทางด้าน
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ปรับอากาศและท�ำความเย็นเช่นเดียวกับตนเองเพื่อที่จะได้เข้ามาท�ำ
ความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์การท�ำงานตลอดจน
การแบ่งปันความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน การเข้ามาเป็นสมาชิก
ASHRAE จะท�ำให้ได้รับประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการได้รับคู่มือ
ซึ่งถือว่าเป็นเอนไซโคพีเดียทางด้านปรับอากาศและท�ำความเย็นอันได้แก่
ASHRAE Fundamental, HVAC System Selection, HVAC Application
และ Refrigeration ปีละ 1 เล่ม ฟรีรวมทั้งได้รับ ASHRAE Journal ฟรี
ปีละ 12 เล่ม ตลอดจนสามารถได้สิทธิซื้อต�ำราต่างๆ ซื้อ ASHRAE
Transaction ซื้อคู่มือประกอบมาตรฐานซื้อASHRAE Standard และ
โปรแกรมต่าง ๆ ในราคาสมาชิก รวมทัง้ ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลใน Website
ของ ASHRAE ได้ ม ากกว่ า บุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่ ส มาชิ ก อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้
ทาง ASHRAE Thailand chapter ได้ออกสปอนเซอร์แพ็กเกจ โดยถ้าซื้อ
แพ็กเกจ A จะได้สทิ ธิในการสมัครสมาชิก ASHRAE อเมริกาจ�ำนวน 1 ท่าน
เป็นระยะเวลา 1 ปี
7. กิจกรรม Refrigeration ส�ำหรับผู้ที่สนใจงานทางด้าน
Refrigeration โดยผู้เข้าท�ำ  Workshop จะได้รับทราบถึงแหล่งข้อมูล
ทางด้าน Refrigeration ที่ ASHRAE มีอยู่ตลอดจนหัวข้อสัมมนาและ
วิทยากรทางด้านนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ Promote งาน Refrigeration
ใน ASHRAE
8. กิจกรรม Research Promotion หรือหาเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยต่าง ๆ ที่ ASHRAE ให้การสนับสนุนอยู่ โดยในทุก ๆ ปี จะมี
เงินสนับสนุนทางด้าน ASHRAE Research จากผู้บริจาค ปีละ 2 ล้านกว่า
เหรียญอเมริกา ซึ่งนอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว ยังมีเรื่องของทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาทั่วโลก ไม่จ�ำกัดเฉพาะนักศึกษาอเมริกัน ทั้งนี้ เงินที่ผ่าน
เข้ามาทาง Research Promotion จะไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อการบริหาร
Society แต่อย่างใด เงินทัง้ หมดจะน�ำไปใช้กบั งานวิจยั ไม่วา่ จะเป็นงานวิจยั
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย งาน Senior Project ของนั ก ศึ ก ษาปี 4 และ
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซึ่งในแต่ละปีทาง ASHRAE Thailand chapter
ได้รว่ มบริจาคเงินปีละประมาณ 2-3 พันเหรียญ เพือ่ ช่วยสนับสนุนกิจกรรม
นี้ จากผู ้ ที่ มี จิ ต ศรั ท ธาที่ เ ห็ น ประโยชน์ ใ นงานวิ จั ย ที่ มี ต ่ อ วิ ช าชี พ ทาง
ด้านวิศวกรรมปรับอากาศและท�ำความเย็น
นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว ในงานยังมีการจัดงานเลี้ยง
Welcome Receptionในวันก่อนจัดงานเพื่อเลี้ยงต้อนรับตัวแทนจาก
Chapter ต่าง ๆ และผู้บริหารจาก ASHRAE Society ในตอนเย็นก่อน
วันเริ่มงาน CRC
ในวันแรกของงาน CRC ได้จัดให้มีงานเลี้ยงตอนกลางวัน เรียกว่า
Presidential Luncheon เป็นงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารจากทาง Society
อย่างเป็นทางการ ซึ่ง President ASHRAE Mr. Darryl K. Boyce ได้ขึ้น
บรรยายถึง Theme การท�ำงานของ Society ในปีนี้ โดยปีนี้ Society
ได้ตั้ง Theme ไว้ดังนี้ “Building for People and Performance.
Achieving Operational Excellence.” โดยเน้นไปที่บทบาทส�ำคัญของ
การดูแลและการบ�ำรุงรักษาอาคารเพื่อให้อาคารนั้นสามารถมีการท�ำงาน
ในระบบต่าง ๆ อย่างยอดเยี่ยม

ส�ำหรับตอนเย็น ได้มีงานเลี้ยง Banquet Dinner ซึ่งเป็นการเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงของนักศึกษา
จากทุก Chapter ซึ่งถือเป็น Hi-light ที่ส�ำคัญของงาน ซึ่งในปีนี้นักศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัลที่ 3 โดยได้แสดงการตีระนาดให้ชมกัน
ในวันที่ 2 ของงาน มีการจัดงานเลี้ยง Host Chapter Lunch ซึ่งเป็นงานเลี้ยงประกาศรางวัลที่ Chapter ต่าง ๆ ได้รับจากทาง Society
ในปีนี้ทาง Thailand Chapter ได้รับรางวัล Full Circle Award, High Five Award, และRecognition Award, ดร. เชิดพันธ์ได้ขึ้นไปรับ
ใบ Certificate of Appreciate ของ High Five Award และคุณอุทัยขึ้นไปรับของที่ระลึกจากทางเจ้าภาพ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนักศึกษา โดยนักศึกษาจาก Chapter ต่าง ๆ มีโอกาสเข้าฟัง Technical Seminar และเข้าเยี่ยมชมดูงาน
โดยในปีนี้ ทางเจ้าภาพได้จัดไปที่ Daikin Chiller & AHU Manufacturer AC Spit unit Manufacturer, Sunway Clio Hotel Intrix Hot Water
System, Pam Building Green Building, Dunham Bush Chiller & AHU Manufacturer, Setia City Convention Center Green Building,
Truwater Cooling Tower Manufacturer, MayAir
Air Filter Manufacturer, ทั้งนี้ ทาง Thailand Chapter
ได้ ใ ห้ การสนั บ สนุ น ทางด้านการเงิน ในการน�ำนัก ศึก ษา
จ�ำนวน 15 คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ต่าง ๆที่ได้ในการสนับสนุน
กิจกรรมของ Chapter มา ณ ที่นี้ด้วย

งาน 1st Regional Planning Meeting (RPM 1), 25 August 2019
Sunway Resort Hotel & Spa, Selangor, Malaysia
งาน Regional Planning Meeting หรือ RPM ครั้งนี้ ทาง
ดร. อภิชิตในฐานะ Director Regional Chair ได้ท�ำหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุมโดยงานจะจัดเป็นประจ�ำ วาระละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดต่อ
จากงาน Chapter Regional Conference หรือ CRC และครั้งที่ 2 จะจัด
ในปีถดั ไปช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม หรือมิถนุ ายน งานนีเ้ ป็นการประชุม
ในระดับภูมิภาคของ Chapter ต่าง ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เพื่อร่วมกัน
หารือถึงกิจกรรมต่าง ๆในระดับภูมภิ าครวมทัง้ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การจัดกิจกรรมของแต่ละ Chapter ซึ่งใน Region 13 มีหลายกิจกรรมที่ท�ำกัน เช่น รายงานการจัดงาน CRC และ RPM ที่ผ่านมารวมถึงการหา
เจ้าภาพในครั้งต่อไป รายงานการเงินของกองทุนระดับภูมิภาค หรือ Regional Fund เพื่อใช้ส่งเสริมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Student Activity,
Regional Technology Award, Regional Historian, Regional general Fundรายงานการจัดประชุม Asia Pacific on the Built Environment
และเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดทุก ๆ 2 ปีโดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 15 ก�ำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม ที่เมือง เกาซง ไต้หวัน
รายงานการเข้าประชุมและผลการท�ำงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับ Society และ Region จาก Director Regional Chair และ Regional
Vice Chair ของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนการพิจารณาการน�ำเสนอ Motion ต่าง ๆ จากแต่ละ Chapter ที่จะน�ำเสนอในการประชุม CRC ซึ่งหาก
Motion ใดได้รับความเห็นชอบก็จะน�ำขึ้นสู่ Society ให้พิจารณาต่อไป รายงานจาก Regional Member Council Representative หรือ RMCR
ซึ่งเป็นตัวแทนของ Region ที่ไปเป็นสมาชิกในสภาสมาชิกของ ASHRAE ท�ำหน้าที่ก�ำกับการบริหารงานของ ASHRAE Board of Director
การส่งมอบเอกสารการจัดงาน CRC ให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีการมาสรุปผลกันอีกครั้งในการประชุม Regional Planning
Meeting ครั้งที่ 2
ส�ำหรับการจัดประชุม RPM ครั้งที่ 2 จะจัดในวันที่ 6-7 เดือน มิถุนายน 2563 ประเทศญี่ปุ่น และงาน CRC ครั้งที่ 23 จะจัดวันที่ 21-22
สิงหาคม 2563 ประเทศอินโดนีเซีย
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SPECIAL THANKS TO OUR SPONSORS
Package A

2019-2020

บริษัท กุลธร จํากัด
บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเมนท (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ลีฟเพาเวอร จํากัด
บริษัท วินดชิลล จํากัด
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด
บริษัท แอรโค จํากัด
บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จํากัด
Package B
Dunham-Bush Industries SDN BHD
บริษัท เก็คโค อินดัสทรีส จํากัด
บริษัท ครูเกอร เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท จารดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ซีล-อาเบกก (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด บิสซิเนส จํากัด
บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิแอร คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ว.และสหาย ดีซายน จํากัด
บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่งเน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท แอรโรเฟลกซ จํากัด

