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1.

บทนํา

2.

การทํางานของฟังก์ชัน AI

ในการคํานวณภาระในการทําความเย็น โดยการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ผูใ้ ช้งานโปรแกรมมักมี
ปัญหาอยูเ่ สมอในการใส่ ค่า Internal และ Ventilation Load ต่าง ๆ อาทิเช่น จํานวนคน กิจกรรมของคน จํานวน
Watt ของไฟฟ้ าแสงสว่าง Plug Load ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และปริ มาณการระบายอากาศ เป็ นต้น
นอกจากนั้นแล้ว
เมื่อโปรแกรมทําการคํานวณให้จนแล้วเสร็ จ
ก็ยงั จะพบอีกว่าไม่รู้จะเลือก
เครื่ องปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ ดี เนื่ องจากว่า พอจะปั ดขึ้น เพื่อให้ใด้ขนาดตามมาตรฐานที่มีขาย ก็เกรงว่าจะมี
ขนาดใหญ่ไป พอจะปัดลงก็กลัวว่าจะไม่เย็น เป็ นต้น
กระบวนการตัดสิ นใจว่าจะใช้ค่า Internal Load ต่าง ๆ เท่าไหร่ ดี จะระบายอากาศเท่าไหร่ ดี จะใช้
เครื่ องปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ ดี กลายเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก และน่าปวดหัวที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ สําหรับผูม้ ี
ประสบการณ์นอ้ ย
วิธีการหนึ่งในการช่วยสร้างความมัน่ ใจให้มากขึ้นคือ จะต้องทําการ Run ตัวโปรแกรมอีก 4 ถึง 5 ครั้ง เพื่อ
ศึกษาดูวา่ ค่า Cooling Load ที่ต่าํ ที่สุดที่เป็ นไปได้จะมีค่าเท่าใด หรื อศึกษาถึงอิทธิ พลของ Input บางตัวที่ไม่ค่อย
แน่ใจ การกระทําดังกล่าวเสี ยเวลามาก และถ้าเป็ นผูม้ ีประสบการณ์นอ้ ย ก็อาจนําไปสู่ ความผิดพลาดในการเลือก
ขนาดเครื่ องที่เหมาะสมได้อยูด่ ี
เพื่อย่นระยะเวลาที่ผใู้ ช้ตอ้ งทําการศึกษาเพิ่มเติม และให้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจที่สมบูรณ์ และง่าย
ที่สุด ฟังก์ชนั AI สําหรับการคํานวณหาขนาดที่เหมาะสมสําหรับเครื่ องปรับอากาศจึงถูกประดิษฐ์ข้ ึน หลักการ
ทํางาน และการประยุกต์ใช้งานจริ งของฟังก์ชนั ดังกล่าว ลงในตัวโปรแกรม TMW-CL1 จะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดๆ
ไป
หมายเหตุ: โปรแกรม TMW-CL1 เป็ นโปรแกรมที่ใช้สาํ หรับคํานวณภาระในการทําความเย็น ที่ผเู ้ ขียน
ประดิษฐ์ข้ ึน สําหรับผูท้ ี่ไม่เคยใช้งานตัวโปรแกรม TMW-CL1 มาก่อน ท่านสามารถ Download โปรแกรมดังกล่าว
ได้จาก www.tmn.co.th และควรที่จะติดตั้งและทดลองใช้งานไปพร้อมๆกับการศึกษาบทความนี้ในหัวข้อถัดๆไป

สําหรับการคํานวณ เพื่อหาภาระการทําความเย็นของห้องใด ๆ สิ่ งที่ ฟังก์ชนั AI จะทําคือ ฟังก์ชนั AI จะ
มองดูวา่ ถ้าเอาห้องดังกล่าวไปใช้งานใน Application ต่าง ๆ อีก 81 Applications ดังแสดงอยูใ่ นรู ปที่ 1 แล้วห้องๆ นี้
จะต้องติดตั้งเครื่ องปรับอากาศขนาดเท่าใดบ้างจึงจะเหมาะสม โดยในการคํานวณทั้งหมดนี้ AI จะเป็ นผูใ้ ส่ ขอ้ มูล
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้เอง โดยใช้ค่าตามมาตรฐานสากล และตามลักษณะการใช้งานของห้อง คือ
• อัตราการระบายอากาศ ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.11
• จํานวนคนและกิจกรรมของคน ตามคําแนะนําใน ASHRAE Handbook4 และในมาตรฐาน
ASHRAE 62.11
• Lighting Power Density (LPD) ตามคําแนะนําในมาตรฐาน ASHRAE 90.12

• Plug Power Density (PPD) ตามผลงานวิจยั ของ Wilkins and Hosni3 (ASHRAE Journal May
2011)
หลังจากทําการคํานวณแล้วเสร็ จ AI ก็จะนําเอาผลลัพท์ต่างๆ มาสรุ ป อยูใ่ นรู ปของตาราง AI ดังแสดงอยูใ่ นรู ป
ที่ 2
รู ปที่ 1: แสดง Application (การนําพื้นที่ไปใช้งาน) แบบต่างๆ จํานวน 81 แบบ
ที่ AI คํานวณให้เองโดยอัตโนมัติ

3.

ผลลัพธ์ จาก AI

ผลลัพธ์จาก AI จะอยูใ่ นรู ปแบบของตารางที่จะช่วยแนะนําเราว่าเราควรที่จะติดตั้งเครื่ องปรับอากาศขนาด
เท่าไหร่ ดีในห้องๆนี้ ตารางดังกล่าวเป็ นตารางยาวๆ ที่ถูกตัดแบ่งออกเป็ นสองส่ วน แล้วจับเอามา ซ้อนทับกัน บน
ล่าง (ดังแสดงอยูใ่ นรู ปที่ 2) เพื่อให้ขนาดโดยรวมมีความเหมาะสมกับสัดส่ วนของจอภาพ การตีความข้อมูลจาก
ตาราง AI มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
1)
คอลัมน์ที่ 1 จะเป็ น Standard Sizing Step (ขั้นของขนาดเครื่ อง) ที่สอดคล้องกับ ขนาดมาตรฐานของ
เครื่ องปรับอากาศที่แนะนําให้เลือกใช้ (Recommended Standard A/C Unit Size) เป็ น บีทียตู ่อชัว่ โมง
(Btu/hr หรื อ BTUH) ในคอลัมน์สุดท้าย (คอลัมน์ที่ 14) ตามที่วงแดงไว้ในรู ปที่ 3
2)
ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้วา่ ถ้าเราเคลื่อน Cursor ไปบนหน้าต่าง Cursor จะทําการ Highlight แต่ละบรรทัด
ของ Sizing Step เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนั้นแล้วถ้าเราทําการกดเมาส์ที่บรรทัดใดบรรทัดหนึ่ง จะมี
หน้าต่างเล็กๆ เปิ ดออกมาทางด้านซ้ายมือ หน้าต่างดังกล่าวจะบอกให้เราทราบว่า Sizing Step นี้มีความ
เหมาะสมกับ Application ใดบ้าง (เหมาะสมกับการนําเอาไปใช้งานเป็ นห้องอะไรได้บา้ ง) และควรติดตั้ง
เครื่ องปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ ดี จึงจะเหมาะสม ดังนั้นถ้าเรารู้วา่ ห้องของเราจะเอาไปใช้ทาํ อะไร จากการ

มองหาว่าห้องของเราสอดคล้องกับ Application ใด (ดังแสดงอยูใ่ นรู ปที่ 4) เราก็จะทราบได้ทนั ทีวา่ ห้อง
นั้นควรจะติดตั้งเครื่ องปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ ดี จึงจะเหมาะสม อาทิเช่นว่าถ้าห้องของเราจะเอาไปใช้ทาํ
เป็ น Photo Studios จากการมองหาใน หน้าต่างด้านซ้ายมือ (หน้าต่าง Example of Applications) เราก็จะ
ทราบได้ทนั ทีวา่ ขนาดของเครื่ องปรับอากาศที่เหมาะสม อยูใ่ น Sizing Step-2 และควรจะมีขนาด 30,000 บี
ทียตู ่อชัว่ โมงเป็ นต้น
รู ปที่ 2: แสดงส่ วนบนและล่างของตาราง AI กับหมายเลขของคอลัมน์
(ตัวอย่างเช่น C-1 คือ คอลัมน์ที่ 1)

3)

4)

Sizing Step-1 คือขนาดของเครื่ องปรับอากาศที่เล็กที่สุดที่เป็ นไปได้สาํ หรับห้องๆนี้ (Minimum Cooling
Load) นัน่ คือ AI จะบอกเรามาเลยว่า ห้องนี้ตอ้ งติดแอร์ขนาด 24,000 Btu/hr เป็ นอย่างน้อย ถึงจะเย็น (ใน
หน้าร้อนตอนบ่าย) ดังแสดงอยูใ่ นรู ปที่ 5 โดยทัว่ ไปแล้ว Sizing Step-1 จะเหมาะสมกับห้องที่มี Internal
Load น้อยมากๆ หรื อ "แทบไม่มีเลย" อาทิเช่น โถงทางเดิน ที่อยูอ่ าศัยที่มีคนไม่มาก ห้องนอนที่ใช้เฉพาะ
ตอนกลางคืน หรื อสํานักงานที่ค่อนข้างจะโล่ง และไม่ค่อยมีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเป็ นต้น
Standard Sizing Step ที่สูงขึ้นไปก็จะสอดคล้องกับขนาดของเครื่ องปรับอากาศที่ใหญ่ข้ ึน ตามขนาดของ
Internal Loads (Internal Load คือโหลดที่เกิดขึ้นจากคน ไฟฟ้ าแสงสว่าง และ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในห้อง)
และการระบายอากาศ ที่เพิ่มขึ้น Sizing Step-2 จะเหมาะสมกับห้องที่มี Internal Load โหลด"นิดหน่อย"

อาทิเช่นห้องสมุด ห้องนัง่ เล่น มุมกาแฟ ธนาคารหรื อสํานักงานที่มีคนไม่หนาแน่นมากนัก เป็ นต้น Sizing
Step-3, 4 และ 5 จะเหมาะสมกับห้องที่มีคนมากพอสมควรและมีปริ มาณการระบายอากาศต่อคน ค่อนข้าง
สู งอาทิเช่น ร้านอาหาร ห้อง Lab ที่มีการระบายอากาศค่อนข้างมาก ร้านทําผมหรื อร้านเสริ มสวย เป็ นต้น
ส่ วน Sizing Step ที่สูงกว่านั้นมักเป็ น Application ที่มีคนอยูอ่ าศัยหนาแน่น อาทิเช่นโรงภาพยนตร์ โรง
ละคร หรื อสนามกีฬา เป็ นต้น
รู ปที่ 3: แสดง Standard Sizing Step (ขั้นของขนาดเครื่ อง) ที่สอดคล้องกับ
ขนาดมาตรฐานของเครื่ องปรับอากาศที่ถูกกําหนดไว้
(*** ขนาดมาตรฐานดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ ***)

5)

6)

ตัวเลขที่อยูใ่ นวงเล็บต่อจากตัวเลขบอก Sizing Step เป็ นจํานวนของ Application ที่มีความเหมาะสมในแต่
ละ Sizing Step ตัวเลขมากแสดงว่า Sizing Step นั้นมี Application หลากหลาย เหมาะสําหรับการนําเอาไป
ใช้งานได้ในวงกว้าง Sizing Step ที่มีตวั เลขน้อยแสดงว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับ Application ธรรมดาทัว่ ๆไป
แต่จะเหมาะสมกับ Application พิเศษบางประเภทเท่านั้น
ข้อมูลใน คอลัมน์อื่น ๆ เป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการออกแบบระบบปรับอากาศที่เหมาะสมสําหรับห้อง
นี้ เพิ่มเติม เช่น ค่าปริ มาณการระบายอากาศ และค่าปริ มาณลมจ่ายที่เหมาะสม เป็ นต้น โดยทั้งนี้ ผลลัพธ์
จาก AI จะรวมเอาค่าการระบายอากาศที่เหมาะสมตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 ไว้ให้ดว้ ยแล้ว ในกรณี

7)

แบบไทย ๆ ที่ไม่ค่อยจะสนใจ เรื่ องการระบายอากาศเท่าที่ควร ค่า Cooling Load จาก AI จะให้ค่าที่สูงกว่า
ความรู ้สึกเดิม ๆ เล็กน้อย
คอลัมน์ที่ 2 แสดงจํานวนคนเฉลี่ยในแต่ละ Sizing Step ถ้าเรารู ้วา่ ในห้องของเรามีคนอยูป่ ระมาณกี่คน และ
เราไม่มีขอ้ มูลอื่นๆอีกที่จะมาใช้ประกอบการพิจารณา เราอาจจะใช้จาํ นวนคนเฉลี่ยนี้กาํ หนดขนาดที่
เหมาะสมของเครื่ องปรับอากาศได้เลย อาทิเช่นถ้าห้องของเรามีคนอยูป่ ระมาณ 6 คนเราก็เลือกใช้ขนาด
30,000 บีทียตู ่อชัว่ โมง ถ้า ห้องของเรามีคนอยูป่ ระมาณ 12 คน เราก็เลือกใช้ขนาดประมาณ 36,000 บีทียตู ่อ
ชัว่ โมงเป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากเรามีขอ้ มูลอื่นๆ มาประกอบหรื อทราบลักษณะการใช้งานที่แน่นอน เราก็
ควรที่จะใช้ขอ้ มูลทั้งหมดที่มีมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
รู ปที่ 4: แสดงว่าถ้าห้องนี้เอาไปทําเป็ น Photo Studios ต้องติดเครื่ องขนาด 30,000 BTUH

8)

9)

10)

คอลัมน์ที่ 3 แสดงจํานวนคนเฉลี่ยต่อตารางเมตรในแต่ละ Sizing Step ข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เราทราบได้
ว่าในแต่ละ Sizing Step มีจาํ นวนคนหนาแน่นมากน้อยเพียงไร "Help on Person/Sq.m" ที่อยูท่ างด้านล่าง
ซ้ายมือจะมีขอ้ มูลที่สมบูรณ์วา่ ในแต่ละ Application ควรจะมีจาํ นวนคนเฉลี่ยต่อตารางเมตรประมาณเท่าใด
คอลัมน์ที่ 4 และ 5 จะเป็ นปริ มาณการระบายอากาศเฉลี่ยในแต่ละ Sizing Step มีหน่วยเป็ น CFM และ Air
Change Per Hour (ACH) ตามลําดับ ปริ มาณการระบายอากาศเฉลี่ยดังกล่าว AI จะทําการคํานวณมาจาก
มาตรฐาน ASHRAE Standard 62.1
คอลัมน์ที่ 6, 7 และ 9 เป็ นค่า Internal Load เนื่องจากไฟฟ้ าแสงสว่างและอุปกรณ์เครื่ องใช้สาํ นักงานที่มีอยู่
ในห้อง "Help on LPD" และ "Help on PPD" ที่อยูท่ างด้านล่างจะมีขอ้ มูลที่สมบูรณ์วา่ ในแต่ละ
Application ควรจะมีค่า LPD และ PPD ประมาณเท่าใด ในกรณี ที่อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่อยูใ่ นห้องเป็ นเครื่ องจักร
ไม่ใช่เครื่ องใช้สาํ นักงานแล้ว ผูใ้ ช้งานโปรแกรม มีความจําเป็ น ที่จะต้องหาข้อมูลโหลดทางไฟฟ้ าของ

11)

เครื่ องจักรที่มีความถูกต้องแม่นยําและป้ อนข้อมูลดังกล่าวลงในโปรแกรมด้วยตนเอง เนื่องจากว่าอุปกรณ์
ไฟฟ้ าที่เป็ นเครื่ องจักรมักมีความหลากหลายและมีค่า kW สู ง การละเลยที่จะหาข้อมูลรายละเอียด
ดังกล่าวอาจนําไปสู่ ความผิดพลาดในการคํานวณได้สูงถึงหลายร้อยเปอร์ เซ็นต์
คอลัมน์ที่ 11 เป็ น Check Figure คือเป็ นค่าบีทียตู ่อตารางเมตรเฉลี่ยของ Sizing Step ต่างๆ โดยทัว่ ๆไปแล้ว
ค่าดังกล่าวจะอยูป่ ระมาณราว 500 ถึง 700 บีทียตู ่อชัว่ โมง ต่อตารางเมตร สําหรับห้องนอน และประมาณ
ราว 1,000 บีทียตู ่อชัว่ โมง ต่อตารางเมตร สําหรับ Application อื่นๆโดยทัว่ ๆไป
รู ปที่ 5: แสดงว่าห้องนี้ตอ้ งติดแอร์ อย่างน้อย 24,000 BTUH จึงจะเย็น (ในหน้าร้อนตอนบ่าย)
และแสดงจํานวนของ Application ที่มีความเหมาะสมในแต่ละ Sizing Step

12)

13)

คอลัมน์ที่ 12 และ 13 เป็ นปริ มาณลมจ่ายสู งสุ ดเฉลี่ยที่เครื่ องปรับอากาศควรจะต้องมีสําหรับ Sizing Step
ต่างๆ เพื่อเอาชนะความร้อนจาก Sensible Heat Gain ของห้อง มีหน่วยเป็ น CFM และ ACH ตามลําดับ
ปริ มาณลมจ่ายดังกล่าวคํานวณมาจาก Sensible Heat Gain ของห้องและจาก Assumed Leaving Air
Temperature ของคอยล์เย็นที่น่าจะมีความเหมาะสมที่สุดในเบื้องต้น ในกรณี ที่เครื่ องเป่ าลมเย็นต้องมีการ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องอย่างละเอียด ปริ มาณลมจ่ายนี้จะต้องคํานวณมาจากการพล็อต
กระบวนการปรับสภาวะอากาศลงบน Psychrometric Chart นอกจากนั้นแล้ว ผูใ้ ช้งานโปรแกรมควรต้อง
เข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าปริ มาณลมจ่ายในคอลัมน์ที่ 12 นี้ ไม่ได้ประมาณมาจากค่าประมาณอย่างหยาบที่ 400
CFM ต่อตันความเย็น แต่เป็ นค่าที่คาํ นวณมาจริ ง ตามรายละเอียดดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
Sizing Step ในตาราง AI ที่ถูก Bold เอาไว้ เป็ น Sizing Step ที่มีขนาดของเครื่ องปรับอากาศ สอดคล้องกับ
ผลการคํานวณตามที่ผใู ้ ช้งานกรอกไว้ในหน้า Input Sheet ไม่ได้มีความหมายเป็ นพิเศษอย่างอื่นแต่อย่างใด

14)

สื บเนื่องมาจากการที่ AI สามารถใส่ ค่า Internal Load และค่าการระบายอากาศต่างๆ "ได้เอง" ทําให้จริ งๆ
แล้ว (สําหรับ Application ที่ไม่ได้มีความพิเศษมาก) เราไม่ตอ้ งกรอกข้อมูล คน ไฟฟ้ าแสงสว่าง โหลดจาก
อุปกรณ์ต่างๆ และ การระบายอากาศ ใน Input Sheet ของ TMW-CL1 เลยก็ได้ เมื่อกรอกข้อมูลในส่ วนของ
ตัวอาคาร ท่อลม และ Safety Factor เสร็ จ ก็สามารถกด Run ได้เลย ทําให้การใช้เวลาในการกรอกข้อมูล ยิง่
สั้นลงกว่าเดิมอีกกว่าครึ่ งหนึ่ ง

4.

สรุป

ฟังก์ชนั AI เป็ นของใหม่ที่ไม่เคยมีในโปรแกรม Cooling Load Calculations ตัวอื่นๆ มาก่อน ฟังก์ชนั
ดังกล่าวจะทําให้ผใู ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องยุง่ ยากกับการใส่ ขอ้ มูลจํานวนคน กิจกรรมของคน อัตราการระบายอากาศที่
จําเป็ น จํานวนกิโลวัตต์ของไฟฟ้ าแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอื่นๆ นอกจากนั้นแล้วยังจะช่วยบอกเราได้เลยว่าถ้า
เราเอาพื้นที่ของห้องดังกล่าวไปใช้ในกิจการใด เราควรที่จะติดตั้งเครื่ องปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม
สาเหตุที่ฟังก์ชนั AI สามารถช่วยลดเวลาในการคํานวณลงได้กว่าครึ่ งหนึ่ง ในขณะที่ความแม่นยํากลับจะ
เพิ่มสู งขึ้นนั้นก็ดว้ ยเหตุผลหลักสองประการคือ
• AI จะช่วยลดความไม่แน่ใจต่างๆลงโดยการที่ AI จะเป็ นผูใ้ ส่ ขอ้ มูล Internal Load และอัตราการระบาย
อากาศต่างๆ ที่จาํ เป็ นให้เอง สําหรับ Application ทั้ง 81 รายการ (ไม่รวมส่ วนที่เป็ น User Input) โดยใช้
ค่าตามมาตรฐานสากล ตามลักษณะการใช้งานของห้อง
• AI จะช่วยทําให้ผใู ้ ช้มีมุมมองที่กว้างขึ้น เห็นภาพกว้างของการประยุกต์ใช้เครื่ องปรับอากาศในพื้นที่
ห้องที่กาํ ลังทําการคํานวณอยู่ ฟังก์ชนั AI จะทําให้ผใู ้ ช้งานรู้ได้ทนั ทีวา่ ถ้าเครื่ องปรับอากาศมีขนาดเล็ก
ลงขั้นหนึ่ง จากขั้นที่หมายตาไว้ เครื่ องปรับอากาศนั้นจะเล็กเกินไปหรื อไม่ (หรื อว่าเหมาะสมหรื อไม่)
และถ้าเครื่ องปรับอากาศมีขนาดใหญ่ข้ ึนขั้นหนึ่ง (จากขั้นที่หมายตาไว้) เครื่ องปรับอากาศนั้นจะใหญ่
เกินไปหรื อไม่ (หรื อว่าเหมาะสมหรื อไม่) ทําให้การสรุ ปขนาดที่เหมาะสมทําได้อย่างรวดเร็ วและมัน่ ใจ
หากผูใ้ ช้งานเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์สูงก็จะช่วยลดเวลาในการคํานวณลงได้เป็ นอย่างมาก ในขณะที่ถา้
ผูใ้ ช้งานที่มีประสบการณ์นอ้ ย ฟังก์ชนั AI ก็จะช่วยลดความผิดพลาดลง หรื อทําให้ไม่ผิดพลาดเลยได้
ข้อดีต่างๆของ AI ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะช่วยทําให้งานที่ยากและต้องการฝึ กอบรมมากกลายเป็ น
งานที่ง่ายและไม่ตอ้ งฝึ กอบรมมาก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมบุคลากรลง นอกจากนั้นแล้วหากนําฟังก์ชนั
ดังกล่าวไปใช้งานอย่างกว้างขวางก็จะนําไปสู่ การประหยัดพลังงาน เนื่องจากขนาดของเครื่ องปรับอากาศ ที่ใหญ่
เกินความจําเป็ นจะมีจาํ นวนลดลง เป็ นการประหยัดพลังงานในภาพรวมให้แก่ประเทศชาติ
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