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President’s Message
Learn, Unlearn, and Relearn

Dear the ASHRAE Thailand Chapter members,
I want to thank all of you for joining us many activities of ASHRAE Thailand chapter events -- at 
over 100 members, over 10 officers and chairpersons, from every region of Thailand.  We’re 
here to develop about one of our greatest challenges: how do we give every member the 
chance to learn 21st Century knowledge, so they can help developing our HVAC community.

I like the quote from Alvin Toffler, an American writer and futurist, stating:  “The illiterates of the 
21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn, unlearn, 
and relearn”. The new education must teach the individual how to classify and reclassify infor-
mation, how to evaluate its veracity, how to change categories when necessary, how to move 
from the concrete to the abstract and back, how to look at problems from a new direction — 
how to teach himself. Tomorrow’s illiterate will not be the man who can’t read; he will be the man 
who has not learned how to learn.

This quote has been inspired me to conduct the ASHRAE Thailand activities to identifying, filtering and deciding what is important, 
nourishing, valuable, and/or useful -- and learning to ignore that which isn’t. We need to make high-quality education and technical 
seminar to meet or exceed the international demands – we do invite the DL from States and deploy the original training course from 
ALI.  And we must ensure that all of our members have good and up-to-the-minute information that suitable and sufficient to use in 
our society.  

Let us realize that if we truly want to meet this goal -- if we want to give every member the chance to reach their highest need, and 
soar as high as we can -- then we must do it together. It will take the best thinking of our community groups across the country. That 
is what I hope ASHRAE Thailand chapter will unleash -- and it is why I am so eager to hear from you.

  Sincerely,
 

  Vorasen Leewattanakit, PE, HFDP, LEED AP BD+C
  2011 – 2012 ASHRAE Thailand Chapter President
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Next CRC 2012, Aug 10-11, KL, 
Malaysia Free Attending for Student !
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 All 3rd and 4th up students who are now attending in Faculty of 
Architecture (Building Technology or Building Science) and Faculty of Engineering 
(HVAC field) at these following universities, i.e. Chulalongkorn University, 
Kasetsart University, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, King 
Mongkut’s University of Technology Thonburi,  King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok, Chiangmai University, Khon Kaen University and 
Prince of  Songkla University, are invited to submit their application for attending 
Chapter Regional Conference 2012 (CRC 2012) during 10-11 Aug. at Kuala Lumpur, 
Malaysia.
 The student activity at CRC meeting is an exciting activity in which students 
within the ASHRAE Region XIII, i.e. Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippine, 
Singapore, Taiwan and Thailand,  can share their experience together and get to know 
each other. The activity also includes study tour to HVAC related places, cultural 
exchange, university visit and many more. 
 The cost is absolutely FREE !!!!!!! and number of students accepted is limited. 
The selection is solely based on student’s interview in English. Application form 
can be downloaded from www.ashraethailand.org or contact Khun Pu, Khun Gess at 
02-318-4119. 02-318-4123

 Fax your application form to 02-318-4120 or 
 E-mail to asharae@ashraethailand.org 

Application Schedule
Deadline for submitting the application form is Friday 15th June 2012

Date for interview is on Saturday 23th June 2012, 9:00 am 
at ASHRAE Thailand Chapter Office

Final Announcement is on 27th June 2012. 

 Students who get selected will be informed personally via phone and their name 
list will be posted at ASHRAE Thailand Chapter Office.
 

ASHRAE Thailand Chapter opens free opportunity
to students for attending CRC 2012 

at Kuala Lumpur Malaysia during 10-11 August 2012

Next CRC 2012, Aug 10-11, KL, Malaysia
Free Attending for Student !
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 กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ (DOE) ไดประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลา ที่ผานมานี้วา 
มาตรฐาน 90.1 ของป 2010 นั้นไดชวยประหยัดพลังงานไดถึง 18.2% ในแหลงพลังงาน และ
อีก 18.5% ในเรื่องการใชพลังงานเมื่อเทียบกับคามาตรฐานของคาประสิทธิภาพที่ยอมรับได
(Minimum Efficiency Standard) สําหรับอาคารทั่วไปยกเวนอาคารที่พักอาศัยขนาดเล็ก

¡ŒÒÇ·ÕèÊíÒ¤ÑÞáÅÐÂÔè§ãËÞ‹¢Í§
ÁÒµÃ°Ò¹ 90.1

 ในมาตรฐาน 90.1(Ashrae) ของป 2010 ไดบรรลุเปาหมายของคณะกรรมการโครงงานโดยการประหยัด 
คาพลังงานไดเพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับ มาตรฐานที่ออกในป 2004 และ ณ ขณะนี้คณะกรรมการโครงงานกําลัง
ดําเนินการที่จะเพิ่มการประหยัดพลังงานขึ้นอีก 20% ในมาตรฐานใหมที่จะออกในป 2013

 จากการพิจารณาสําหรับเรื่องการประหยัด
พลังงานนั้น จะนํามาตรฐานของป 2010 มาใชเปน
มาตรฐานพลังงานแห งชาติ  (National Energy 
Standard ) โดยเริ่มใชตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม เปนตน
ไป แตละรัฐจะตองไดรับการรับรอง และ ปรับมาตรฐาน
อาคาร (Building code) ใหเทียบเทาหรือสูงกวา
ดวย และรวมไปถึงวา มาตรฐานของป 2010 นี้มีคา
การประหยัดพลังงานสูงกวามาตรฐานที่กําหนดไวในป 2004 ไปอีก 30% คาเปาหมายนี้ถูก
กําหนดไวโดยคณะกรรมการโครงงานเมื่อป 2007 และไดถูกยอมรับโดย ASHRAE และ
ผูรวมงาน, สมาคมไฟฟาแสงสวางของอเมริกา (IES) โดยไมรวมโหลดอื่นที่เพิ่มขึ้น (Plug Load) 
ผลการทดสอบไดแสดงถึงการประหยัดพลังงานมากกวา 32.6% เมื่อเทียบกับ ป 2004 สําหรับ
การใชพลังงานและประหยัดไดอีก 30.1% สําหรับแหลงพลังงาน ซึ่งทําใหคาประหยัดพลังงาน
โดยรวมนี้เทียบเทาไดกับคาการปรับพลังงานโดยรวมที่ถูกกําหนดไวของ Ashrae 90 และ 90.1
 นายสตีเวน สกาลโก (Steven Skalko) ประธานคณะกรรมการโครงงาน ไดบอกวา 
“การพิจารณานี้เปนเรื่องใหญมาก” เนื่องจากคณะกรรมการไดทุมแรงกายใจ
อยางมากมาย เพือ่ใหบรรลเุปาหมายทีต่ัง้ไวกาวทีส่าํคญัและยิง่ใหญของมาตรฐาน 
90.1 From Ashrae Journal, DEC 2011 Editor Talk by Fred Turner 
(BIG Steps for 90.1) 
 มนัเปนเรือ่งทีส่าํคญัมากทีก่ระทรวงพลงังานจะตองดาํเนนิการใหเสรจ็สิน้
กระบวนการในเรื่องการพิจารณาเพื่อใหการประหยัดพลังงานเหลานี้ไดรับรูกัน
อยางทัว่ถงึ ทัง้ในสวนของภาครฐั และหนวยงานทองถิน่ตางๆ ในการนาํมาตรฐานของป 2010 ไปใช 
 สวนที่ลํ้าหนาของมาตรฐานป 2010 มีที่มาจาก 19 หัวขอที่มาจากคาประสิทธิภาพ
พลังงาน รวมทั้งความตองการใหมในเรื่องการควบคุมแสงสวาง (Daylighting Control) 
ศูนยขอมูล (Data Center) การนําพลังงานมาใชใหม ( Heat Recovery ) หลังคา (Cold Roofs) 
การระบายอากาศ (Ventilation energy) การปรับคาอุณหภูมิอากาศที่จาย (Supply Air Temp 
Reset) คาประสิทธิภาพของเครื่องทํานํ้าเย็น (Chiller Efficiency) และ การใชอุปกรณตรวจการ
ใชงาน (Occupancy Sensors)
 นาย สตีเวน สกาลโก (Steven Skalko) ไดกลาวอีกวา “เปาหมายของ มาตรฐาน 
90.1 ของป 2013 นี้คือจะตองประหยัดพลังงานไดเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับคามาตรฐาน 
ของป 2004 เปาหมายใหมนี้สอดคลองกับการทําขอตกลงลาสุดของ ASHRAE และ กระทรวง
พลังงาน (DOE)”
 สิ่งหนึ่งที่ไดทําไปแลวคือการมุ งเปาหมายไปยังระบบอาคาร( Building System 
Approach) ในเรื่องการประหยัดพลังงาน ซึ่งแตเดิมนั้น เราจะมองแยกพิจารณาออกไปยังแตละ
อุปกรณในแตละสวน
 เราจะตองมองภาพโดยรวมของอปุกรณเปนเหมอืน
หนึ่งระบบเทานั้น ความตองการแสงสวางมีผลอยางไรกับ
ความตองการความรอนและเย็นของอาคาร และ ความ
สมัพนัธของเปลอืกอาคาร (Envelope) และความตองการ
แสงสวางจากภายนอก 

From Ashrae Journal , DEC 2011 Editor Talk by Fred Turner ( BIG Steps for 90.1 )
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 วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2555 ASHRAE Thailand Chapter จัดงาน “Dinner Talk & Member Night” ณ หองบุษกร 
ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถนนรัชดาภิเษก
 พบกบัการเสวนาถายทอดความรูและประสบการณจรงิการทาํงานดานวศิวกรรมปรบัอากาศ และทาํความเยน็ในตางประเทศ
เพื่อเตรียมความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถ ในการประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) จากวิทยากรกิตติมศักดิ์ คุณตอศักดิ์ 
โชติมงคล ผูอํานวยการโรงงานยาสูบ ที่ประสบความสําเร็จ ในงานดานวิศวกรรมปรับอากาศและทําความเย็น

Dinner Talk & Member Night

ดร.เชิดพันธ วิทูราภรณ BOGS & Student 
Activites กลาวเชญิคณุวชิยั ลกัษณากร มอบ
ของที่ระลึกใหกับวิทยากร

คุณนิรัญ ชยางศุ BOGS 
ทําหนาที่ในการดําเนินการ
จัดงาน

คุณวร เสน  ลี วัฒนกิ จ 
President วาระป 2011-
2012 กลาวเปดงาน

วิทยากรกิตติมศักดิ์ คุณตอศักดิ์ โชติมงคล ผูอํานวยการโรงงานยาสูบ

บรรยากาศภายในงาน วิทยากรและกรรมการถายภาพรวมกัน

คุณวิชัย ลักษณากร BOGS มอบของที่ระลึก
ใหกับวิทยากร
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บรรยากาศ
ภายในงาน

สัมมนาวิชาการ

วิทยากร ,กรรมการ และผูเขารวมสัมมนาวิชาการถายรูปรวมกัน

ดร.ตุลย มณีวัฒนา อุปนายก
สมาคมปรบัอากาศฯ กลาวปด
งานสัมมนาวิชาการ

ศาสตราภิชานทวี เวชพฤติ BOGS. 
มอบของที่ระลึกใหกับวิทยากร

บรรยากาศภายในงานสัมมนาวิชาการ

วิทยากร Mr. Brian Monk (P.E.) VP Sales AnnexAir Co .,Ltd., USA.

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2555 ASHRAE Thailand Chapter รวมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 
เรื่อง Controlling Environmental “ Indoor Air Quality” for Hotel, Cinema,Restaurant,Hospital and Building Complex ณ หอง
เลอ โลตัส 2 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ วิทยากรโดย... Mr. Brian Monk (P.E.) VP Sales AnnexAir Co.,Ltd., USA.

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ
ASHRAE Thailand Chapter Activities

หองสัมมนาวิชาการ

คุณศิริชัย ประเสริฐวารี Technology 
Transfer เปนผูดําเนินการสัมมนาวิชาการ

คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ President
กลาวเปดงานสัมมนาวิชาการ
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 ระหวางวันที่ 27-28 มีนาคม 2555  ASHRAE Thailand Chapter จัดการฝกอบรม การออกแบบระบบปรับ
อากาศและระบบอากาศสาํหรบัโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 170-2008  เรือ่ง “ Healthcare Facility : 
Best Practice Design and Applications” ณ หองมลฑาทิพย ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน  วิทยากรโดย..
ดร.เชิดพันธ วิทูราภรณ  และ คุณวรเสน ลีวัฒนกิจ

ASHRAE Learning Institute Course

คุณวิชัย  ลักษณากร   BOGS   ASHRAE Thailand Chapter 
กลาวเปดงานสัมมนาวิชาการ

ผูเขารวมสัมมนาวิชาการถายรูปรวมกัน

ศาสตราภิชานทวี เวชพฤติ B0GS. 
ASHRAE Tha i land Chapter  
กลาวปดงานและมอบของทีร่ะลกึใหกบั
วิทยากร

วิทยากรโดย.. 
คุณวรเสน   ลีวัฒนกิจ

ดร.เชิดพันธ วิทูราภรณ  

บรรยากาศภายในงานสัมมนาวิชาการ




