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สัมมนาวิชาการ ครั'งที) 3/2557 
เรื)อง  "ทาํไม Low delta T syndrome  เป็นต้นเหตุทาํให้ BAS คุม Chiller Plant ไม่ได้ด”ี 

วนัพุธ  ที)  10  กนัยายน  พ.ศ. 2557 
ณ  ห้องบุษกร ชั'น L  โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

                             
หลกัการและเหตุผล 
 ระบบปรับอากาศทีKใช ้Chillers เป็นระบบทีKมีมานาน จนพฒันามาถึงการประหยดัพลงังานดา้นของ Chilled water pumps โดยการ
ใช ้Primary & Secondary Chilled water pumps     แต่ปัญหาทีKตามมาคือ ระบบ BAS หรือ Chiller Plant Manager กลบัสัKงการให ้chillers 
เดินขึdนมาหลายเครืKอง แต่วา่แต่ละเครืKองทาํงานทีK Capacity ตํKาๆ  เป็นตน้เหตุให ้ ประสิทธิภาพของทัdง Plant ตํKามาก คือทาํให ้ Kw/Tr สูง
มากกวา่ทีKควร  อนัหมายถึงการเพิKมค่าใชจ่้ายกระแสไฟฟ้าสูงขึdน  

 “Low Delta T syndrome” หรือคา่ ผลต่างอุณหภูมิ ของนํd าเยน็ทีKส่งและกลบัมาตํKากวา่ทีKออกแบบไว ้  เป็นสาเหตุทาํใหร้ะบบ BAS 
ทีKไม่ฉลาดพอ จดัการกบัปัญหาดงักล่าวไม่ได ้   ถึงแมว้า่ผูป้ระกอบการจะเลือกใช ้Chillers และ BAS จากตวัแทนทีKเป็นบริษทัเดียวกนัแลว้ก็
ตาม    

 การสมัมนานีdจะกล่าวถึงปัญหาในเชิงลึกๆ รวมถึงการทาํงานอยา่งละเอียดของระบบนํd าเยน็และอุปกรณ์ ทีKเกีKยวกบัตน้เหตุ ทัdง
ทางดา้นของเครืKอง AHU , Chilled water Pumps , Valves  ฯลฯ , และระบบทัdงหมดอยา่งละเอียด รวมไปถึงปัญหาทีKเกิดจากการออกแบบ ผู ้
ควบคุมงานทีKอนุมติัอุปกรณ์อยา่งไม่ถูกตอ้งมาโดยตลอด และ การทาํงานของช่างผูเ้ป็น Operator ดว้ย     จากนัdนก็เป็นการแกปั้ญหาดว้ย
ระบบBAS ทีKฉลาดขึdนและพฒันามาเพืKอแกปั้ญหานีdอยา่งไดผ้ล 

 ทา้ยของการสมัมนาจะเป็นการยกปัญหาขึdน ถกและวเิคราะห์ปัญหา โดยวทิยากรและผูที้Kไดรั้บเชิญคือ คุณศุภเชษฐ์ สมรูป  

Manager of Building Operation Department of SEACON DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED  ผูที้Kเผชิญกบัปัญหา
เช่นนีdมาเป็นเวลานาน  พร้อมทัdงแนะวธีิแกที้Kเป็นประโยชน์อยา่งยิKง 
 

สิ)งที)จะได้รับ 
1. รับรู้ปัญหาทีKเกิดขึdนบ่อยและตลอดเวลาของ Chiller Plant 
2. การออกแบบและ เลือกใชเ้ครืKองและอุปกรณ์ในการแกแ้ละป้องกนัปัญหา“Low Delta T syndrome” 
3. การควบคุมดว้ยระบบ BAS และอุปกรณ์ประกอบทีKทนัสมยัขึdนและควบคุมได ้
4. การจดัการกบัปัญหาดว้ยการบริหารจากผูมี้ประสบการณ์ 
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กลุ่มเป้าหมาย 

1. Chief Engineer  ช่าง ผูค้วบคุม Chiller Plant ของอาคารต่างๆ 
2. วศิวกร ผูรั้บเหมา  ผูอ้อกแบบ  ผูค้วบคุมงาน 
3. ผูอ้อกแบบโปรแกรม และควบคุมการใชง้านของ BAS , Chiller Plant Manager 
4. ผูบ้ริหารงานระดบัสูงของอาคารทีKใชร้ะบบ Chilled water system 

 
กาํหนดการ 

uv.uu – ux.uu น.  ลงทะเบียน 
ux.uu – ux.yz น.  พิธีเปิด 
   โดย...ผศ.ดร.ตุลย ์   มณีวฒันา   
                                          นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

ux.yz – yu.30 น. บรรยาย หวัขอ้ “สาเหตุทีKทาํใหเ้กิด Low delta T syndrome” 
 วทิยากร...  คุณไชยวฒัน์  ปิยสัสพนัธ์ุ   บริษทั สุวศิว ์จาํกดั 

10.30 – 10.45 น.  พกัดืKม นํd าชา / กาแฟ 

10.45 – 12.00 น. บรรยาย หวัขอ้ “ระบบและการควบคุม ส่งกระจายนํd าเยน็กบัปัญหา Low delta T syndrome” 
 วทิยากร...  คุณครรชิต  วเิศษสมภาค  บริษทั สหพีร์ เอน็จิเนียริKง จาํกดั 

y|.uu – y}.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.45 น. บรรยาย หวัขอ้ “ระบบควบคุมเป็นผูช่้วยชัdนดีในการวเิคราะห์ปัญหาของระบบ HVAC”  
   วทิยากร..   คุณธีรชยั รัตนเสวตวฒัน์  บริษทั โกลดม์าร์ก เทคนิคลั ซพัพลาย จาํกดั 

y~.45 – y5.00  น.  พกัดืKม นํd าชา / กาแฟ 

y5.00 – y6.15 น.  การยกปัญหา การวเิคราะห์ปัญหาอย่างละเอยีด  และวธีิแก้ปัญหา 

   โดย...  คุณไชยวฒัน์  ปิยสัสพนัธ์ุ /  คุณครรชิต   วเิศษสมภาค  / คุณธีรชยั  รัตนเสวตวฒัน์   
           และคุณศุภเชษฐ ์ สมรูป 

16.15 – 16.30 น.  พิธีปิด 
                                              โดย... คุณจกัรพนัธ์   ภวงัคะรัตน์  
                                                         President ASHRAE Thailand Chapter 
  
 

----------------------------------------------------- 
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ใบสมคัรสัมมนาวชิาการ ครังที� 3/2557 
 เรื)อง  "ทาํไม Low delta T syndrome  เป็นต้นเหตุทาํให้ BAS คุม Chiller Plant ไม่ได้ดี” 

วนัพุธ  ที�  10  กนัยายน  พ.ศ. 2557 
ณ  ห้องบุษกร ชั'น L  โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 
 
 ชืKอ …………………………..……..นามสกลุ…………………….…….…………….………เลขสมาชิก……………………. 

 บริษทั………………………………………..…………………..... เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี........................................................ 

 ทีKอยู ่(ในการออกใบเสร็จ)……………………………………………………………………………………………………….. 

 โทรศพัท…์………………………..….โทรสาร………………..…….… มือถือ......................................................................... 

 E-mail………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

      เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี).............................................. 

      (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

อตัราค่าลงทะเบียน                                        ชําระเงินภายในชําระเงินภายใน  22  กนัยายนกนัยายน  deedeeff           ชําระเงินหลงั ชําระเงินหลงั   22  กนัยายน deefกนัยายน deef          

� สมาชิก ACAT / ASHRAE Thailand                    � ราคา 2,000 บาท                            � ราคา 2,400  บาท 
� บุคคลทัKวไป                     � ราคา 2,400 บาท                            � ราคา 2,800 บาท                                 

�หมายเหตุ  
1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้ รวมค่าภาษีมลูค่าเพิKม�%   ค่าเอกสาร-ซีดี การบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนั เรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีKตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีKจ่าย }% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีKชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัKวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ� สมคัรสมาชิกสมาคมฯ y ปี (มลูค่า ~uu บาท)ไดฟ้รีทนัที  

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้K www.acat.or.th 
4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่าย ของสภาวศิวกร มีหนา้ทีKในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืKอง ใหก้ารรับรองกิจกรรม และ

จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืKอง สามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืKองได ้ 

5. กรณีทีKสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัKวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Kมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิKมในอตัราบุคคลทัKวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้K คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. u|-}yv-~yyx , u|-}yv-~y|} 

วิธีการชําระเงิน  

 � เงินสด ณ ทีKทาํการสมาคมฯ                       
 � เช็คสัKงจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
        � โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์   
   บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  เลขทีKบญัชี  �~~ - | - yu�z~ - �   

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการชาํระเงินพร้อมระบุรายละเอียดชืKอ-ทีKอยูใ่นการออกใบเสร็จทีKถูกตอ้ง 
โดยแนบใบนาํฝากมาพร้อมกบัใบสมคัรทีKหมายเลขแฟ็กซ์ u|-}yv-~y|u 
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แผนทีK โรงแรม สวสิโซเทล เลอคอร์ดคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
  

 
 

            การเดินทาง 

- รถไฟฟ้าใตดิ้น MRT สถานีหว้ยขวาง ทางออกทีK 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นประมาณ 50 เมตร) 
- รถโดยสารประจาํทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529 
  


