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1. บทนํา 

 ในการคาํนวณภาระในการทาํความเยน็ โดยการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ผูใ้ชง้านโปรแกรมมกัมี

ปัญหาอยูเ่สมอในการใส่ค่า Internal และ Ventilation Load ต่าง ๆ อาทิเช่น จาํนวนคน กิจกรรมของคน จาํนวน 

Watt ของไฟฟ้าแสงสวา่ง Plug Load ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และปริมาณการระบายอากาศ เป็นตน้ 

 นอกจากนั้นแลว้ เม่ือโปรแกรมทาํการคาํนวณให้จนแลว้เสร็จ ก็ยงัจะพบอีกวา่ไม่รู้จะเลือก

เคร่ืองปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ดี เน่ืองจากวา่ พอจะปัดข้ึน เพื่อใหใ้ดข้นาดตามมาตรฐานท่ีมีขาย ก็เกรงวา่จะมี

ขนาดใหญ่ไป พอจะปัดลงก็กลวัวา่จะไม่เยน็ เป็นตน้ 

 กระบวนการตดัสินใจวา่จะใชค้่า Internal Load ต่าง ๆ เท่าไหร่ดี จะระบายอากาศเท่าไหร่ดี จะใช้

เคร่ืองปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ดี กลายเป็นเร่ืองยุง่ยาก และน่าปวดหวัท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สาํหรับผูมี้

ประสบการณ์นอ้ย 

 วธีิการหน่ึงในการช่วยสร้างความมัน่ใจใหม้ากข้ึนคือ จะตอ้งทาํการ Run ตวัโปรแกรมอีก 4 ถึง 5 คร้ัง เพื่อ

ศึกษาดูวา่ ค่า Cooling Load ท่ีต ํ่าท่ีสุดท่ีเป็นไปไดจ้ะมีค่าเท่าใด หรือศึกษาถึงอิทธิพลของ Input บางตวัท่ีไม่ค่อย

แน่ใจ การกระทาํดงักล่าวเสียเวลามาก และถา้เป็นผูมี้ประสบการณ์นอ้ย ก็อาจนาํไปสู่ความผดิพลาดในการเลือก

ขนาดเคร่ืองท่ีเหมาะสมไดอ้ยูดี่ 

 เพื่อยน่ระยะเวลาท่ีผูใ้ชต้อ้งทาํการศึกษาเพิ่มเติม และให้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีสมบูรณ์ และง่าย

ท่ีสุด ฟังกช์นั AI สาํหรับการคาํนวณหาขนาดท่ีเหมาะสมสาํหรับเคร่ืองปรับอากาศจึงถูกประดิษฐข้ึ์น หลกัการ

ทาํงาน และการประยกุตใ์ชง้านจริงของฟังกช์นัดงักล่าว ลงในตวัโปรแกรม TMW-CL1 จะไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ถดัๆ 

ไป 

 หมายเหตุ: โปรแกรม TMW-CL1 เป็นโปรแกรมท่ีใชส้าํหรับคาํนวณภาระในการทาํความเยน็ ท่ีผูเ้ขียน

ประดิษฐข้ึ์น สาํหรับผูท่ี้ไม่เคยใชง้านตวัโปรแกรม TMW-CL1 มาก่อน ท่านสามารถ Download โปรแกรมดงักล่าว

ไดจ้าก www.tmn.co.th  และควรท่ีจะติดตั้งและทดลองใชง้านไปพร้อมๆกบัการศึกษาบทความน้ีในหวัขอ้ถดัๆไป 

 

2. การทาํงานของฟังก์ชัน AI 

 สาํหรับการคาํนวณ เพื่อหาภาระการทาํความเยน็ของห้องใด ๆ ส่ิงท่ี ฟังกช์นั  AI จะทาํคือ ฟังกช์นั AI จะ

มองดูวา่ ถา้เอาหอ้งดงักล่าวไปใชง้านใน Application ต่าง ๆ อีก 81 Applications ดงัแสดงอยูใ่นรูปท่ี 1 แลว้หอ้งๆ น้ี 

จะตอ้งติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาดเท่าใดบา้งจึงจะเหมาะสม โดยในการคาํนวณทั้งหมดน้ี AI จะเป็นผูใ้ส่ขอ้มูล

ต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีใหเ้อง โดยใชค้่าตามมาตรฐานสากล และตามลกัษณะการใชง้านของหอ้ง คือ 

• อตัราการระบายอากาศ ตามมาตรฐาน ASHRAE 62.11 

• จาํนวนคนและกิจกรรมของคน ตามคาํแนะนาํใน ASHRAE Handbook4 และในมาตรฐาน 

ASHRAE 62.11 

• Lighting Power Density (LPD)  ตามคาํแนะนาํในมาตรฐาน ASHRAE 90.12 



 

 

• Plug Power Density (PPD)  ตามผลงานวจิยัของ Wilkins and Hosni3  (ASHRAE Journal May 

2011) 

 

หลงัจากทาํการคาํนวณแลว้เสร็จ AI ก็จะนาํเอาผลลพัทต่์างๆ มาสรุป อยูใ่นรูปของตาราง AI ดงัแสดงอยูใ่นรูป

ท่ี 2  

 
รูปท่ี 1: แสดง Application (การนาํพื้นท่ีไปใชง้าน) แบบต่างๆ จาํนวน 81 แบบ 

ท่ี AI คาํนวณใหเ้องโดยอตัโนมติั 

 
 

3.  ผลลพัธ์จาก AI 

 ผลลพัธ์จาก AI  จะอยูใ่นรูปแบบของตารางท่ีจะช่วยแนะนาํเราวา่เราควรท่ีจะติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาด

เท่าไหร่ดีในหอ้งๆน้ี  ตารางดงักล่าวเป็นตารางยาวๆ ท่ีถูกตดัแบ่งออกเป็นสองส่วน แลว้จบัเอามา ซอ้นทบักนั บน

ล่าง (ดงัแสดงอยูใ่นรูปท่ี 2) เพื่อใหข้นาดโดยรวมมีความเหมาะสมกบัสัดส่วนของจอภาพ การตีความขอ้มูลจาก

ตาราง AI มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ 

1) คอลมัน์ท่ี 1 จะเป็น Standard Sizing Step (ขั้นของขนาดเคร่ือง) ท่ีสอดคลอ้งกบั ขนาดมาตรฐานของ

 เคร่ืองปรับอากาศท่ีแนะนาํใหเ้ลือกใช ้(Recommended Standard A/C Unit Size) เป็น บีทียตู่อชัว่โมง 

 (Btu/hr หรือ BTUH) ในคอลมัน์สุดทา้ย (คอลมัน์ท่ี 14) ตามท่ีวงแดงไวใ้นรูปท่ี 3   

2) ถา้สังเกตใหดี้จะเห็นไดว้า่ ถา้เราเคล่ือน Cursor ไปบนหนา้ต่าง Cursor จะทาํการ Highlight แต่ละบรรทดั

 ของ Sizing Step เพื่อใหง่้ายต่อการอ่าน นอกจากนั้นแลว้ถา้เราทาํการกดเมาส์ท่ีบรรทดัใดบรรทดัหน่ึง จะมี

 หนา้ต่างเล็กๆ เปิดออกมาทางดา้นซา้ยมือ หนา้ต่างดงักล่าวจะบอกใหเ้ราทราบวา่ Sizing Step น้ีมีความ

 เหมาะสมกบั Application ใดบา้ง (เหมาะสมกบัการนาํเอาไปใชง้านเป็นห้องอะไรไดบ้า้ง) และควรติดตั้ง

 เคร่ืองปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ดี จึงจะเหมาะสม ดงันั้นถา้เรารู้วา่ห้องของเราจะเอาไปใชท้าํอะไร จากการ



 

 

 มองหาวา่ห้องของเราสอดคลอ้งกบั Application ใด (ดงัแสดงอยูใ่นรูปท่ี 4)  เราก็จะทราบไดท้นัทีวา่ห้อง

 นั้นควรจะติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาดเท่าไหร่ดี จึงจะเหมาะสม อาทิเช่นวา่ถา้หอ้งของเราจะเอาไปใชท้าํ

 เป็น Photo Studios จากการมองหาใน หนา้ต่างดา้นซา้ยมือ (หนา้ต่าง Example of Applications) เราก็จะ

 ทราบไดท้นัทีวา่ ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศท่ีเหมาะสม อยูใ่น Sizing Step-2 และควรจะมีขนาด 30,000 บี

 ทียตู่อชัว่โมงเป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2: แสดงส่วนบนและล่างของตาราง AI กบัหมายเลขของคอลมัน์ 

(ตวัอยา่งเช่น C-1 คือ คอลมัน์ท่ี 1) 

 
 

3) Sizing Step-1 คือขนาดของเคร่ืองปรับอากาศท่ีเล็กท่ีสุดท่ีเป็นไปไดส้าํหรับหอ้งๆน้ี (Minimum Cooling 

 Load) นัน่คือ AI จะบอกเรามาเลยวา่ หอ้งน้ีตอ้งติดแอร์ขนาด 24,000 Btu/hr เป็นอยา่งนอ้ย ถึงจะเยน็ (ใน

 หนา้ร้อนตอนบ่าย)  ดงัแสดงอยูใ่นรูปท่ี 5  โดยทัว่ไปแลว้ Sizing Step-1 จะเหมาะสมกบัหอ้งท่ีมี Internal 

 Load นอ้ยมากๆ หรือ "แทบไม่มีเลย" อาทิเช่น โถงทางเดิน ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีคนไม่มาก หอ้งนอนท่ีใชเ้ฉพาะ

 ตอนกลางคืน หรือสาํนกังานท่ีค่อนขา้งจะโล่ง และไม่ค่อยมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเป็นตน้ 

4) Standard Sizing Step ท่ีสูงข้ึนไปก็จะสอดคลอ้งกบัขนาดของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใหญ่ข้ึน ตามขนาดของ 

 Internal Loads (Internal Load คือโหลดท่ีเกิดข้ึนจากคน ไฟฟ้าแสงสวา่ง และ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในหอ้ง) 

 และการระบายอากาศ ท่ีเพิ่มข้ึน Sizing Step-2 จะเหมาะสมกบัหอ้งท่ีมี Internal Load โหลด"นิดหน่อย" 



 

 

 อาทิเช่นหอ้งสมุด หอ้งนัง่เล่น มุมกาแฟ ธนาคารหรือสาํนกังานท่ีมีคนไม่หนาแน่นมากนกั เป็นตน้ Sizing 

 Step-3, 4 และ 5 จะเหมาะสมกบัหอ้งท่ีมีคนมากพอสมควรและมีปริมาณการระบายอากาศต่อคน ค่อนขา้ง

 สูงอาทิเช่น ร้านอาหาร หอ้ง Lab ท่ีมีการระบายอากาศค่อนขา้งมาก ร้านทาํผมหรือร้านเสริมสวย เป็นตน้ 

 ส่วน Sizing Step ท่ีสูงกวา่นั้นมกัเป็น Application ท่ีมีคนอยูอ่าศยัหนาแน่น อาทิเช่นโรงภาพยนตร์ โรง

 ละคร หรือสนามกีฬา เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 3: แสดง Standard Sizing Step (ขั้นของขนาดเคร่ือง) ท่ีสอดคลอ้งกบั 

ขนาดมาตรฐานของเคร่ืองปรับอากาศท่ีถูกกาํหนดไว ้ 

(*** ขนาดมาตรฐานดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามตอ้งการ ***) 

 
 

5) ตวัเลขท่ีอยูใ่นวงเล็บต่อจากตวัเลขบอก Sizing Step เป็นจาํนวนของ Application ท่ีมีความเหมาะสมในแต่

 ละ Sizing Step ตวัเลขมากแสดงวา่ Sizing Step นั้นมี Application หลากหลาย เหมาะสาํหรับการนาํเอาไป

 ใชง้านไดใ้นวงกวา้ง Sizing Step ท่ีมีตวัเลขนอ้ยแสดงวา่ไม่ค่อยเหมาะสมกบั Application ธรรมดาทัว่ๆไป 

 แต่จะเหมาะสมกบั Application พิเศษบางประเภทเท่านั้น 

6) ขอ้มูลใน คอลมัน์อ่ืน ๆ เป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการออกแบบระบบปรับอากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับหอ้ง

 น้ี เพิ่มเติม เช่น ค่าปริมาณการระบายอากาศ และค่าปริมาณลมจ่ายท่ีเหมาะสม เป็นตน้ โดยทั้งน้ี ผลลพัธ์

 จาก AI จะรวมเอาค่าการระบายอากาศท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 ไวใ้หด้ว้ยแลว้ ในกรณี



 

 

 แบบไทย ๆ ท่ีไม่ค่อยจะสนใจ เร่ืองการระบายอากาศเท่าท่ีควร ค่า Cooling Load จาก AI จะใหค้่าท่ีสูงกวา่

 ความรู้สึกเดิม ๆ เล็กนอ้ย 

7) คอลมัน์ท่ี 2 แสดงจาํนวนคนเฉล่ียในแต่ละ Sizing Step ถา้เรารู้วา่ในหอ้งของเรามีคนอยูป่ระมาณก่ีคน และ

 เราไม่มีขอ้มูลอ่ืนๆอีกท่ีจะมาใชป้ระกอบการพิจารณา เราอาจจะใชจ้าํนวนคนเฉล่ียน้ีกาํหนดขนาดท่ี

 เหมาะสมของเคร่ืองปรับอากาศไดเ้ลย อาทิเช่นถา้ห้องของเรามีคนอยูป่ระมาณ 6 คนเราก็เลือกใชข้นาด 

 30,000 บีทียตู่อชัว่โมง ถา้ ห้องของเรามีคนอยูป่ระมาณ 12 คน เราก็เลือกใชข้นาดประมาณ 36,000 บีทียตู่อ

 ชัว่โมงเป็นตน้ อยา่งไรก็ตามหากเรามีขอ้มูลอ่ืนๆ มาประกอบหรือทราบลกัษณะการใชง้านท่ีแน่นอน เราก็

 ควรท่ีจะใชข้อ้มูลทั้งหมดท่ีมีมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

 

รูปท่ี 4: แสดงวา่ถา้หอ้งน้ีเอาไปทาํเป็น Photo Studios ตอ้งติดเคร่ืองขนาด 30,000 BTUH 

 
 

8) คอลมัน์ท่ี 3 แสดงจาํนวนคนเฉล่ียต่อตารางเมตรในแต่ละ Sizing Step ขอ้มูลดงักล่าวจะทาํใหเ้ราทราบได้

 วา่ในแต่ละ Sizing Step มีจาํนวนคนหนาแน่นมากนอ้ยเพียงไร "Help on Person/Sq.m" ท่ีอยูท่างดา้นล่าง

 ซา้ยมือจะมีขอ้มูลท่ีสมบูรณ์วา่ในแต่ละ Application ควรจะมีจาํนวนคนเฉล่ียต่อตารางเมตรประมาณเท่าใด 

9) คอลมัน์ท่ี 4 และ 5 จะเป็นปริมาณการระบายอากาศเฉล่ียในแต่ละ Sizing Step มีหน่วยเป็น CFM และ Air 

 Change Per Hour (ACH) ตามลาํดบั ปริมาณการระบายอากาศเฉล่ียดงักล่าว AI จะทาํการคาํนวณมาจาก

 มาตรฐาน ASHRAE Standard 62.1  

10) คอลมัน์ท่ี 6, 7 และ 9 เป็นค่า Internal Load เน่ืองจากไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานท่ีมีอยู่

 ในหอ้ง  "Help on LPD" และ "Help on PPD" ท่ีอยูท่างดา้นล่างจะมีขอ้มูลท่ีสมบูรณ์วา่ในแต่ละ 

 Application ควรจะมีค่า LPD และ PPD ประมาณเท่าใด ในกรณีท่ีอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีอยูใ่นหอ้งเป็นเคร่ืองจกัร

 ไม่ใช่เคร่ืองใชส้าํนกังานแลว้ ผูใ้ชง้านโปรแกรม มีความจาํเป็น ท่ีจะตอ้งหาขอ้มูลโหลดทางไฟฟ้าของ



 

 

 เคร่ืองจกัรท่ีมีความถูกตอ้งแม่นยาํและป้อนขอ้มูลดงักล่าวลงในโปรแกรมดว้ยตนเอง เน่ืองจากวา่อุปกรณ์

 ไฟฟ้าท่ีเป็นเคร่ืองจกัรมกัมีความหลากหลายและมีค่า kW สูง การละเลยท่ีจะหาขอ้มูลรายละเอียด

 ดงักล่าวอาจนาํไปสู่ความผดิพลาดในการคาํนวณไดสู้งถึงหลายร้อยเปอร์เซ็นต ์

11) คอลมัน์ท่ี 11 เป็น Check Figure คือเป็นค่าบีทียตู่อตารางเมตรเฉล่ียของ Sizing Step ต่างๆ โดยทัว่ๆไปแลว้

 ค่าดงักล่าวจะอยูป่ระมาณราว 500 ถึง 700 บีทียตู่อชัว่โมง ต่อตารางเมตร สาํหรับห้องนอน และประมาณ

 ราว 1,000 บีทียตู่อชัว่โมง ต่อตารางเมตร สาํหรับ Application อ่ืนๆโดยทัว่ๆไป 

 

รูปท่ี 5: แสดงวา่หอ้งน้ีตอ้งติดแอร์อยา่งนอ้ย 24,000 BTUH จึงจะเยน็ (ในหนา้ร้อนตอนบ่าย) 

 และแสดงจาํนวนของ Application ท่ีมีความเหมาะสมในแต่ละ Sizing Step 

 
 

12) คอลมัน์ท่ี 12 และ 13 เป็นปริมาณลมจ่ายสูงสุดเฉล่ียท่ีเคร่ืองปรับอากาศควรจะตอ้งมีสําหรับ Sizing Step 

 ต่างๆ เพื่อเอาชนะความร้อนจาก Sensible Heat Gain ของหอ้ง มีหน่วยเป็น CFM และ ACH ตามลาํดบั 

 ปริมาณลมจ่ายดงักล่าวคาํนวณมาจาก Sensible Heat Gain ของหอ้งและจาก Assumed Leaving Air 

 Temperature ของคอยลเ์ยน็ท่ีน่าจะมีความเหมาะสมท่ีสุดในเบ้ืองตน้ ในกรณีท่ีเคร่ืองเป่าลมเยน็ตอ้งมีการ

 ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนภายในหอ้งอยา่งละเอียด ปริมาณลมจ่ายน้ีจะตอ้งคาํนวณมาจากการพล็อต 

 กระบวนการปรับสภาวะอากาศลงบน Psychrometric Chart นอกจากนั้นแลว้ ผูใ้ชง้านโปรแกรมควรตอ้ง

 เขา้ใจใหถู้กตอ้งดว้ยวา่ปริมาณลมจ่ายในคอลมัน์ท่ี 12 น้ี ไม่ไดป้ระมาณมาจากค่าประมาณอยา่งหยาบท่ี 400 

 CFM ต่อตนัความเยน็ แต่เป็นค่าท่ีคาํนวณมาจริง ตามรายละเอียดดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

13)  Sizing Step ในตาราง AI ท่ีถูก Bold เอาไว ้เป็น Sizing Step ท่ีมีขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ สอดคลอ้งกบั 

 ผลการคาํนวณตามท่ีผูใ้ชง้านกรอกไวใ้นหนา้ Input Sheet ไม่ไดมี้ความหมายเป็นพิเศษอยา่งอ่ืนแต่อยา่งใด 



 

 

14) สืบเน่ืองมาจากการท่ี AI สามารถใส่ค่า Internal Load และค่าการระบายอากาศต่างๆ "ไดเ้อง" ทาํใหจ้ริงๆ 

 แลว้ (สาํหรับ Application ท่ีไม่ไดมี้ความพิเศษมาก) เราไม่ตอ้งกรอกขอ้มูล คน ไฟฟ้าแสงสวา่ง โหลดจาก

 อุปกรณ์ต่างๆ และ การระบายอากาศ ใน Input Sheet ของ TMW-CL1 เลยก็ได ้เม่ือกรอกขอ้มูลในส่วนของ

 ตวัอาคาร ท่อลม และ Safety Factor เสร็จ ก็สามารถกด Run ไดเ้ลย ทาํใหก้ารใชเ้วลาในการกรอกขอ้มูล ยิง่

 สั้นลงกวา่เดิมอีกกวา่คร่ึงหน่ึง 

 

4. สรุป 

 ฟังกช์นั AI เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีในโปรแกรม Cooling Load Calculations ตวัอ่ืนๆ มาก่อน ฟังกช์นั

ดงักล่าวจะทาํใหผู้ใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งยุง่ยากกบัการใส่ขอ้มูลจาํนวนคน กิจกรรมของคน อตัราการระบายอากาศท่ี

จาํเป็น จาํนวนกิโลวตัตข์องไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ นอกจากนั้นแลว้ยงัจะช่วยบอกเราไดเ้ลยวา่ถา้

เราเอาพื้นท่ีของห้องดงักล่าวไปใชใ้นกิจการใด เราควรท่ีจะติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาดเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม 

 สาเหตุท่ีฟังกช์นั AI  สามารถช่วยลดเวลาในการคาํนวณลงไดก้วา่คร่ึงหน่ึง ในขณะท่ีความแม่นยาํกลบัจะ

เพิ่มสูงข้ึนนั้นก็ดว้ยเหตุผลหลกัสองประการคือ 

• AI จะช่วยลดความไม่แน่ใจต่างๆลงโดยการท่ี AI จะเป็นผูใ้ส่ขอ้มูล Internal Load และอตัราการระบาย

อากาศต่างๆ ท่ีจาํเป็นใหเ้อง สาํหรับ Application ทั้ง 81 รายการ (ไม่รวมส่วนท่ีเป็น User Input) โดยใช้

ค่าตามมาตรฐานสากล ตามลกัษณะการใชง้านของหอ้ง 

• AI จะช่วยทาํใหผู้ใ้ชมี้มุมมองท่ีกวา้งข้ึน เห็นภาพกวา้งของการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองปรับอากาศในพื้นท่ี

หอ้งท่ีกาํลงัทาํการคาํนวณอยู ่ฟังกช์นั AI จะทาํใหผู้ใ้ชง้านรู้ไดท้นัทีวา่ ถา้เคร่ืองปรับอากาศมีขนาดเล็ก

ลงขั้นหน่ึง จากขั้นท่ีหมายตาไว ้เคร่ืองปรับอากาศนั้นจะเล็กเกินไปหรือไม่ (หรือวา่เหมาะสมหรือไม่) 

และถา้เคร่ืองปรับอากาศมีขนาดใหญ่ข้ึนขั้นหน่ึง (จากขั้นท่ีหมายตาไว)้ เคร่ืองปรับอากาศนั้นจะใหญ่

เกินไปหรือไม่ (หรือวา่เหมาะสมหรือไม่) ทาํใหก้ารสรุปขนาดท่ีเหมาะสมทาํไดอ้ยา่งรวดเร็วและมัน่ใจ  

 

 หากผูใ้ชง้านเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สูงก็จะช่วยลดเวลาในการคาํนวณลงไดเ้ป็นอยา่งมาก ในขณะท่ีถา้

ผูใ้ชง้านท่ีมีประสบการณ์นอ้ย ฟังกช์นั AI ก็จะช่วยลดความผดิพลาดลง หรือทาํใหไ้ม่ผิดพลาดเลยได ้ 

 ขอ้ดีต่างๆของ AI ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะช่วยทาํให้งานท่ียากและตอ้งการฝึกอบรมมากกลายเป็น

งานท่ีง่ายและไม่ตอ้งฝึกอบรมมาก ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมบุคลากรลง นอกจากนั้นแลว้หากนาํฟังกช์นั

ดงักล่าวไปใชง้านอยา่งกวา้งขวางก็จะนาํไปสู่การประหยดัพลงังาน เน่ืองจากขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีใหญ่

เกินความจาํเป็นจะมีจาํนวนลดลง เป็นการประหยดัพลงังานในภาพรวมให้แก่ประเทศชาติ 
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