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เทรน ได้รับคว�มไว้ว�งใจให้ดูแลระบบปรับ
อ�ก�ศในโครงก�รระดับประเทศอีก

ครั้ง กับโครงก�รสถ�นีกล�งบ�งซื่อ (BANGSUE 
GRAND STATION) ซึ่งเมื่อก�รก่อสร้�งเสร็จเป็น
ที่เรียบร้อย โครงก�รนี้จะเป็นสถ�นีรถไฟหลักของ
ประเทศไทยแห่งใหม่แทนที่สถ�นีหัวลำ�โพงและจะเป็น 
“สถ�นรีถไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในอ�เซยีน” โดยทำ�หน�้ทีเ่ปน็
จุดเชื่อมโยงก�รคมน�คมท�งร�งที่ให้บริก�รรถไฟ
ทุกประเภท รวมทั้งมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ 
ครบวงจร โดยโจทย์สำ�คัญของระบบปรับอ�ก�ศใน
โครงก�รสถ�นีกล�งบ�งซื่อ คือลักษณะก�รใช้ง�น
ระบบปรับอ�ก�ศในเวล�กล�งวัน และเวล�กล�งคืน
ที่มีคว�มแตกต่�งกันม�ก นั่นก็คือเวล�กล�งวัน
ซึ่งอ�ก�ศร้อน ต้องก�รใช้ปริม�ณก�รทำ�คว�ม
เย็นสูง ในขณะที่ เวล�กล�งคืนที่อ�ก�ศเย็นขึ้น  
จะต้องก�รใช้ปริม�ณก�รทำ�คว�มเย็นต่ำ� เครื่อง
ทำ�น้ำ�เย็นที่ทำ�ง�นได้ดีในสภ�วะก�รทำ�ง�นที่ Part 

July 2018  |  Issue 66          

พัลลภ เตชะสุวรรณ์
Trane Thailand 
Country Leader

Load จึงเหม�ะสมกับลักษณะก�รใช้ง�นดังกล่�ว ท�งโครงก�รจึงเลือกใช้ Trane 
CDHG Water-Cooled CenTraVac™ Chillers ซึ่งเป็นเครื่องระบบ Duplex ที่มี
คอมเพรสเซอร์ 2 ตัว เครื่องจะปรับก�รทำ�ง�นให้เหม�ะกับสภ�พก�รใช้ง�นใน
เวล�กล�งคืน โดยหยุดก�รทำ�ง�นของคอมเพรสเซอร์ตัวที่เกินคว�มจำ�เป็น ซึ่ง
ช่วยให้ประหยัดค่�ก�รใช้พลังง�นได้ม�กถึงปีละประม�ณ 2 ล้�นบ�ท 

โดยโครงก�รสถ�นีกล�งบ�งซื่อได้เลือกใช้ชิลเลอร์รุ่น CDHG ขน�ด 2,000 ตัน 
จำ�นวน 5 ชุด, CLCP ขน�ด 100 ตัน จำ�นวน 50 ชุด และขน�ด 50 ตัน จำ�นวน 
60 ชุด แฟนคอยล์รุ่น HFCA และ HFCB จำ�นวนรวม 30 ชุด รวมถึงง�น Chiller 
Plant Management System (CPMS) ซึ่งมีมูลค่�รวมของง�นระบบปรับอ�ก�ศ
และระบบควบคุมกว่� 80 ล้�นบ�ท

นอกจ�กเรื่องประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นที่โดดเด่น และฟังก์ชั่นที่ตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งเป็นรูปธรรมแล้ว ด้�นคว�มมั่นใจในง�นบริก�ร
สำ�หรับเครื่องชิลเลอร์ขน�ดใหญ่ 2,000 ตัน ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ลูกค้�
พจิ�รณ�เลอืกใชเ้ทรน เนือ่งจ�กในประเทศมกี�รใชง้�นชลิเลอรข์น�ดใหญใ่นระดบั
นี้ไม่ม�กนัก และเทรนก็เป็นผู้ที่มีประสบก�รณ์สูงสุดในก�รให้บริก�รแก่โครงก�ร
ขน�ดใหญ่ และด้วยทีมง�นแผนก Trane Care Services กว่� 200 ชีวิต ที่พร้อม
จะใหบ้รกิ�ร จงึมัน่ใจไดว้�่เทรนจะมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุใหแ้กล่กูค�้ และประช�ชนทกุท�่น
ที่ม�ใช้บริก�ร ณ ฮับแห่งก�รคมน�คมแห่งใหม่นี้ตลอดเวล�

นอกจ�กนี้ เร�ยังได้มีก�รเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ‘Trane Thailand’ ขึ้นม� เพื่อให้
บริก�รแก่ลูกค้�ที่ต้องก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รของเร�ได้สะดวก และง่�ยด�ย
ยิ่งขึ้น ไม่ว่�จะเป็นผลิตภัณฑ์ ‘เทรน’, แคตต�ล็อกสินค้�, ตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่อง
ปรับอ�ก�ศ และอะไหล่, error code, สื่อประช�สัมพันธ์ต่�งๆ รวมถึงช่องท�งก�ร
ติดต่อเทรนหล�กหล�ยช่องท�ง ที่คุณส�ม�รถเชื่อมต่อโดยตรงได้จ�กท�ง
แอพพลิเคชั่น ได้แก่ โทรศัพท์, Line@, facebook และ website โดยพร้อมให้คุณ
ด�วน์โหลดฟรีแล้ววันนี้…..

ส�ม�รถดูร�ยละเอียดก�รใช้แอพพลิเคชั่น ‘Trane Thailand’ เพิ่มเติมได้ภ�ยใน
ฉบับครับ

คลิ๊กเพื่อด�วน์โหลด>>

https://itunes.apple.com/th/app/trane-thailand/id1367374412?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranethailand.trane
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โรงพยาบาลจุฬาฯ สภากาชาด

ศึกษางานบำารุงรักษาเชิงป้องกันที่ ‘เทรน’

เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 
โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ ณ 

ถนนบางนาตราด กม. 19 ได้มีโอกาสต้อนรับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิศวกรรมและงานช่าง 
ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อ
เข้าศึกษาเทคโนโลยีการทำางานของเครื่อง
ปรับอากาศ ‘เทรน’ การติดตั้ง การซ่อมแซม
แก้ไข และการบำารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
เชิงป้องกันความปลอดภัย เพื่อเพิ่มระดับ
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้บริการของโรง
พยาบาลฯ รวมทั้งการเยี่ยมชมกระบวนการ
ทำางาน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ 
ภายในโรงงาน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ,  

ผู้บริหารจาก เทรน (ประเทศไทย) โดยนาย
พัลลภ เตชะสุวรรณ์ General Country 
Manager (กลาง) และนายประพันธ์ หวัง
พึ่งตระกูล M&E Contractors Senior 
Manager (ซ้าย) ได้ร่วมแสดงความยินดี
แก่นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด 
(มหาชน) (ขวา) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี 
ที่ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อดำาเนินธุรกิจ
และสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมที่
มีคุณภาพในทุกๆด้านสู่ลูกค้าและสังคม  
รวมทั้งร่วมส่งเสริมดูแลสิ่งแวดล้อม
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ให้สมกับสโลแกน  
Power Line Power The Future….พลัง
แห่งศรัทธา ก้าวหน้าสู่อนาคต.
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VAV (Variable Air Volume)

https://itunes.apple.com/th/app/trane-thailand/id1367374412?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranethailand.trane
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Chiller Cleaning Service





Upgrade your chiller to operate more efficiently

Adaptive Frequency Drive 
(AFD)
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AFD (Adaptive Frequency Drive) เป็น
อุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ชิลเลอร์
เก่าของเทรนทำาหน้าที่คล้าย Inverter ในเครื่อง
ปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ทำาให้ใช้ไฟฟ้าในปริมาณ
ที่น้อยลงในการเปิดระบบทำางาน ช่วยลดรอบ
หมุนของมอเตอร์เหมาะกับการใช้งานที่ Part 
load และสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 
50% จึงช่วยในการประหยัดพลังงาน และลดค่า
ใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ

AFD คืออะไรAFD คืออะไร



Adaptive Frequency Drive 
(AFD)

7

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้ชิลเลอร์ประเภท Water Cooled Screw Chiller AFD เป็นทางเลือกที่ดี
สำาหรับลูกค้าที่มีการติดตั้ง Chiller ไปแล้ว และต้องการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ไม่ต้องการ
เปลี่ยนเครื่อง

 • ประหยัดพลังงาน เครื่องชิลเลอร์ที่ติดตั้ง AFD จะประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องที่ไม่ได้ติดสูงสุดถึง  
50 % ในสภาวะการทำางานที่ Part Load และช่วยรักษาค่า Power Factor ให้คงที่ ที่ 0.95 เมื่อเทียบกับ 
ชิลเลอร์ที่ไม่ได้มีการติดตั้ง AFD จะมีค่า Power factor ที่ต่ำาลงขณะใช้งานที่ part load

 • คืนทุนเร็ว ผลลัพธ์ค่าประหยัดพลังงานช่วยให้ผู้ประกอบการคืนทุนได้ภายในระยะเวลา
อันสั้น

 • สั่งงานง่ายเพียงปลายนิ้ว ใช้งานง่ายด้วยจอควบคุมที่ใหญ่ขึ้น สั่งการได้ด้วยระบบ 
Touch screen แสดงค่าด้วยจอสีสามารถอ่านผลได้ทันที ทั้งการแจ้งเตือน และกราฟ
อุณหภูมิ พร้อมแสดงข้อมูลย้อนหลังได้

จากกราฟ Efficiency Comparison (ด้านซ้าย)  เส้นกราฟสีแดงแสดงถึงกำาลังไฟฟ้าป้อนเข้าเครื่องชิลเลอ
ร์ที่ไม่ได้มีการติดตั้ง AFD ส่วนเส้นกราฟสีเขียวแสดงถึงกำาลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเครื่องชิลเลอร์ที่ได้มีการติด
ตั้ง AFD จะเห็นได้ว่าเมื่อชิลเลอร์ทำางานที่ part load กำาลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเครื่องชิลเลอร์ที่ติดตั้ง AFD 
มีค่าต่ำากว่าเป็นจำานวนเท่ากับเส้นกราฟสีน้ำาเงิน ในกราฟ Efficiency Variation (ด้านขวา) นั่นหมายถึง 
ค่าไฟที่ลดลงนั่นเอง

AFD คืออะไรทำาไมถึงควรติดตั้ง AFD

Efficiency Comparison Efficiency Variation
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อาการเจ็บป่วย 
เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อม
ในอาคาร” หรือ 
Sick Building 
Syndrome 
(SBS)

การดูแลจัดการสภาพแวดล้อมในการทำางานถือเป็นประเด็น
สำาคัญในการดำาเนินงานความปลอดภัยในการทำางานของ
ประเทศไทย ซึง่ตอ้งมุง่เนน้และนำาลงสูก่ารปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั 
เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติ
งาน นอกจากนี้รูปแบบการทำางานและกระบวนการผลิต ยัง
นำามาซึ่งอันตรายหรือความเสี่ยงในการทำางาน ไม่ว่าจะเป็น 
การสัมผัสปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือ
สภาพการทำางาน ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่าย
ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความร่วม
มือในการดำาเนินการตามมาตรการเชิงควบคุมและป้องกัน
เพื่อการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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สำาหรับแนวโน้มปัญหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานนั้น จะมีความสัมพันธ์กับรูปแบบและ กระบวนการทำางาน
ที่เปลี่ยนไป ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่หลายคนอาจมองข้าม คือ ปัญหา
การเกิดอาการเจ็บป่วยในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสำานักงาน ซึ่งมี
สาเหตุจากการจัดสภาพแวดล้อมในอาคาร (Sick Building 
Syndrome)

อาการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานในสำานักงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การจัดสภาพแวดล้อมในอาคารนั้น เป็นเรื่องที่ทวีความสำาคัญมาก
ขึ้นในหลายประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้มีการทำางานล่วงเวลามากขึ้น 
โดยเฉพาะงานสำานักงาน ทั้งนี้ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัญหา
ดังกล่าวมีสาเหตุเนื่องจากการสัมผัสสารเคมีตกค้างในอาคาร 
อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องใช้สำานักงาน ทำาให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดอาการ
แสบจมูก ปวดศีรษะ วิงเวียน หรือง่วงซึมขณะปฎิบัติงาน 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากความหลากหลายของปัจจัยทางด้านเคมี 
ทำาให้การวินิจฉัยและเฝ้าระวังปัจจัยที่เป็นสาเหตุอาจกระทำาได้โดย
ไม่ยากทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างชัดเจน คือ 
สารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ซึ่งมักพบตกค้างในวัสดุ
เครื่องใช้สำานักงานต่างๆ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์จากไม้ นอกจากนี้ 
อาจมีสาเหตุจากสารตัวทำาละลายอื่นๆ ที่ใช้เป็นส่วนผสมในสี กาว 
สารเคลือบเงา เช่น โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) และเอธิล
เบนซีต (Ethyl benzene) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อระดับของสารฟอร์มาลดีไฮด์
ในสิ่งแวดล้อมคือ 

 • การระบายอากาศภายในห้อง บริเวณการทำางาน การเปิด-ปิด
หน้าต่าง และการใช้เครื่องปรับอากาศ

 • การตดิตัง้อปุกรณ-์เฟอรน์เิจอรภ์ายในหอ้ง รวมถงึรปูแบบการ
จัดวางและการใช้งาน เช่น การเปิดตู้ลิ้นชักบ่อยๆ 

 • สภาพอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น 

 • การสูบบุหรี่ การมีแหล่งกำาเนิดความร้อนในบริเวณนั้น 

 • การใช้สารเคมี / สารระเหยอื่นๆ ในห้องนั้น ฯลฯ 

สำาหรับมาตรการเพื่อการปรับปรุง ป้องกันปัญหาใน 
เรื่องนี้ จะเน้นที่การดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบ จัดให้มีการ
ถ่ายเทอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงสภาพที่มีอุณหภูมิสูง ลดการใช้
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ สี กาวเคลือบเงา และทำาการแยก เคลื่อน
ย้ายวัตถุที่เป็นต้นเหตุของปัญหาออกจากบริเวณนั้นๆ

บริษัท แอร์โค จำากัด เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 30-31 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2761 1111, 0 2761 1119


