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ในชวงเดือนที่ผานมา หลายพื้นที่ตองเผชิญกับฟา
ฝนที่ ไม เป น ใจ จนเกิ ดนํ้ าท วมในหลายจั งหวั ด ใน
สภาพอากาศที่มีความชื้น และลมเย็นที่เริ่มเขามา
นั้น ทําใหไวรัส RSV มีการระบาดมากในชวงนี้ ซึ่ง
กลาวกันวามีการระบาดหนักกวาโควิด และมีผูปวย
เด็กเต็มโรงพยาบาล โดยมีอาการคลายไขหวัด จะ
เห็นไดวาโรคระบาดที่ติดเชื้อจากสารคัดหลั่งตางๆ
ไมวาจะเปนนํ้ามูก นํ้าลาย ละอองจากการไอ จาม
โดยเฉพาะการติดตอจากการสัมผัส ซึง
่ เปนลักษณะ
การแพรเชือ
้ แบบเดียวกับเชือ
้ COVID-19 นัน
้ ยังคง
เกิดขึ้นตอเนื่องในประเทศ ดังนั้นคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารจึงเปนสิ่งสําคัญ
‘เทรน’ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปรับปรุง
คุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อสรางความเชื่อ
มั่น ใหแกเจาของอาคาร และผูที่ตองใชชีวิตภายใน
อาคารรวมกับผูคนมากมาย ดวยเทคโนโลยีฆาเชื้อ
โรค ที่เรียกวา ‘PCO+UVGI’ ที่ไดเปดตัวอยางเปน
ทางการแลวเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผานมา ผม
เชือ
่ วาเทคโนโลยีดง
ั กลาวจะกลายเปน NOW NORMAL
INDOOR AIR QUALITY ของทุกอาคารในยุคนี้
ทุกทานสามารถติดตามสาระประโยชนดีๆมากมาย
ไดจากภายในเลมเชมเคยครับ
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‘เทรน’ เปดตัว Trane PCO+UVGI
เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพอากาศใหมลา สุดจาก ‘เทรน’
โดยคุณพัลลภ เตชะสุวรรณ กรรมการผูจัดการ เทรน
(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรม
Bangkok Marriott Marquis Queen's Park
เพือ
่ คุณภาพอากาศภายในอาคารทีด
่ ข
ี น
ึ้ ชวยธุรกิจโรงแรม
และศูนยการคา บนพื้นฐานแนวคิดสําคัญของ ‘เทรน’
ที่มุงมั่นจะสราง ‘Now Normal Indoor Air Quality’
ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารใหสะอาด และ
ปลอดภัยตอสุขภาพมากขึ้น

https://youtu.be/jC70Pmhl5Vw
Click
to see the VDO
https://youtu.be/jC70Pmhl5Vw
TRANE
https://youtu.be/jC70Pmhl5Vw
PCO+UVGI
https://youtu.be/jC70Pmhl5Vw
https://youtu.be/jC70Pmhl5Vw
https://youtu.be/jC70Pmhl5Vw
https://youtu.be/jC70Pmhl5Vw
https://www.youtube.com/watch?v=jC70Pmhl5Vw&t=14s
https://youtu.be/jC70Pmhl5Vw

ระบบฟอกอากาศของ ‘เทรน’ ได ใ ช เ ทคโนโลยี PCO
(Photocatalytic Oxidation) และ UVGI (Ultraviolet
Germicidal Irradiation) ซึ่งเปนการรวมเทคโนโลยีขั้น
สูงที่ใชในการควบคุมการปนเปอนในอากาศที่พบไดทั่ว
ไปเขาไวดวยกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการกําจัดเชื้อโรค
ใหกับระบบปรับอากาศ ชวยปรับปรุงคุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร อาทิ โรงแรม ศูนยการคา และอาคาร
สํานักงาน
เทคโนโลยีดังกลาวสามารถติดตั้งไดในระบบสงลมเย็น
ขนาดใหญ (Airside) หรือในเครื่องปรับอากาศขนาด
เล็กดวยรูปแบบอุปกรณตอพวง (Plug-in) เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการติดตั้งเพิ่มในอาคารที่มีขนาด และ
วัตถุประสงคการใชงานที่ตางกัน โดยไมตองเปลี่ยน
ระบบทําความเย็นใหมทง
ั้ ระบบ ระบบฟอกอากาศดังกลาว
ไดผา นการทดสอบแลววามีประสิทธิภาพในการปรับปรุง
คุณภาพอากาศใหมค
ี วามปลอดภัยมากขึน
้ ดวยประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อไวรัส H1N1 และการปนเปอ
 นของ
จุลน
ิ ทรียใ นอากาศ (เชน แบคทีเรียทีก
่ อ
 โรค) ไดมากกวา
99%
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Covid-19

กับการเลือกใช
เทคโนโลยีการ
กําจัดเชื้อในอากาศ

‘เทรน’ ไดมโี อกาสเขารวมแบงปนความรูใ หกบ
ั วิศวกร และผูท
 ส
่ี นใจเขารวมสัมมนา
ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย ในหัวขอเรื่อง ‘Covid-19 กับ
การเลือกใชเทคโนโลยีการกําจัดเชื้อในอากาศ’ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ
โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอรด ถนนรัชดาภิเษก โดย ‘เทรน’ ไดมีการนําเสนอ
‘เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร PCO + UVGI’ โดยคุณสุวล
ั ยา
เพ็ชรเพชร ผูจัดการแผนกอะไหล เทรน (ประเทศไทย)
Photo-Catalytic Oxidation (PCO) + Ultraviolet Germicidal Irradiation
(UVGI) เป น อุ ป กรณ ฆ  า เชื้ อ โรคโดยใช โ ฟตอนจากแสงอั ล ตราไวโอเลตมาทํ า
ปฎิกริ ย
ิ า PCO โดยจะสรางไฮดรอกซิลเรดิคอลขึน
้ เพือ
่ กําจัดเชือ
้ โรคและแบคทีเรีย
ใหยอยสลายไป พรอมกับมีการลดปริมาณสารระเหยอินทรีย (VOCs) ในอากาศ
และแสงอัลตราไวโอเลต (UVGI) จะทําการกําจัดเชื้อโรคในขณะเดียวกันดวย
ภายในงาน ‘เทรน’ ยังไดเขารวมออกบูธและไดนาํ อุปกรณฆา เชือ
้ โรคนีม
้ านําเสนอ
ใหกับผูเขารวมสัมมนาไดสัมผัสอุปกรณจริงอีกดวย

การแขงขัน ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ

โครงการศุภาลัย

‘เทรน’ สนับสนุนการพัฒนาฝมือผูรับเหมางาน
ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโครงการคุณภาพ
จากบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เพื่อสงมอบ
เครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพใหแกลูกบานของ
ศุภาลัย โดยรวมจัดการแขงขันติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ ‘เทรน’ รุน Passio ในกลุมผูรับเหมาฯ ณ
โครงการศุภาลัย เวอเรนดา รามคําแหง เมื่อวันที่
18 กันยายนที่ผานมา
มัน
่ ใจวาทุกโครงการของศุภาลัยจะสงมอบเครือ
่ ง
ปรับอากาศที่มีคุณภาพ พรอมฝมือการติดตั้งที่
ดีใหแกคุณ พรอมบริการหลังการขายที่ไววางใจ
ไดจาก ‘เทรน’
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TRANE Air Cleaning System
TRANE Air Cleaning System (TACS) ชวยลดความเสี่ยง
จากการแพรเชื้อ Covid-19
เนื่องจากในปจจุบันความปลอดภัยดานสุขอนามัยของผูที่
อาศัยในอาคารไดเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญ เทคโนโลยีที่ชวย
ทําใหอากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจึงไดถูกพิจารณาเลือกใช เพื่อให
ผูคนที่อยูในอาคารนั้นๆ มั่นใจวาอากาศภายในอาคารนั้นมี
ความสะอาดเพียงพอ

Anion

เปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ชวยทําใหอากาศบริสุทธิ์ ลดความ
เสี่ยงตอการแพรเชื้อโรคตางๆ เหมาะสําหรับใชกับเครื่อง
ปรับอากาศขนาด 1-5 Ton เชน แบบติดผนัง แบบแขวนใตฝา
แบบฝงฝาประดับเพดาน แบบซอนในฝา หรือแบบตูตั้งพื้น
Anion Generator จะถูกติดตัง
้ ที่ supply grille ของชุดแฟน
คอยล และจะปลอยประจุโดยการสรางสนามไฟฟาทีม
่ แี รงดัน
สูง เมื่ออากาศไหลผานสนามไฟฟานี้จะถูกกระตุนและคาย
อิเล็กตรอนออกมา โดยอิเล็กตรอนจะไปจับกับโมเลกุลของ
อากาศที่ไมไดผานสนามไฟฟาเกิดเปนโมเลกุลที่มีประจุลบ
(Anion) และถูกปลอยออกมาตามการไหลของอากาศ

เมือ
่ อนุภาค Anion ไปสัมผัสกับแบคทีเรีย จะทําลายโครงสราง
โปรตีนของโมเลกุลของเชือ
้ โรคเหลานัน
้ โดยการทําใหโครงสราง
โมเลกุลเปลี่ยนแปลงไป และยับยั้งการเติบโตและลดโอกาสการ
แพรเชื้อโรคเหลานั้น
นอกจากนั้นอนุภาคยังชวยลดปริมาณฝุนขนาดเล็ก (PM2.5)
ลดปริมาณสารกอภูมิแพ เชื้อรา รวมถึงกลิ่นไมพึงประสงคใน
หองอีกดวย

Airﬂow

Anion Generator

Anion

ประโยชนของ ANION
เมื่อใชรวมกับเครื่องปรับอากาศภายในหอง
ยับยั้งและลดโอกาสการแพรเชื้อแบคทีเรีย
ชวยลดฝุนและสลายกลิ่นไมพึงประสงค
ชวยลดสารกออาการแพ
สงผลดีตอรางกาย
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การลางทําความสะอาด
ทอคอนเดนเซอรในเครือ
่ งชิลเลอร
เนือ
่ งจากในรูทอ
 ทองแดงของคอนเดนเซอรจะมีนาํ้
ไหลผานตลอดเวลาที่มีการใชงานเครื่องชิลเลอร
จึงทําใหเกิดความสกปรก และมีคราบตะกรันภาย
ในผิวทอดานใน ทําใหการแลกเปลี่ยนความรอน
ไดไมดี และทําใหคา Approach Temperature
สูงขี้นเรื่อยๆ

คา Approach Temperature
Condenser สําคัญอยางไร

ปญหาคา Approach Temperature Condenser
ที่สูงจากคาปกติ เนื่องจากคา Approach Temp.
นีเ้ ปนคาทีเ่ ช็คไดถง
ึ ประสิทธิภาพของการแลกเปลีย
่ น
อุณหภูมิและการถายเทความรอน คา Approach
Temperature ที่มีคานอยแสดงใหเห็นถึงวาการ
แลกเปลี่ยนอุณหภูมิที่ดีทําใหความสามารถในการ
ทํานํา้ เย็นไดดี และเมือ
่ คา Approach Temperature
มีคาสูงแสดงใหเห็นถึงวาการแลกเปลีย
่ นอุณหภูมท
ิ ี่
ไมดีทําใหความสามารถในการทํานํ้าเย็นไดไมดี ทํา
ใหเพิ่มภาระของเครื่องชิลเลอรในการทํางานที่สูง
ขึ้น เพื่อที่จะทําความเย็นใหไดตามคาที่ตั้งไว
คามาตรฐานของ Approach Temperature โดย
ปกติจะทําการยึดจากคาที่ออกมาตอนที่ทําการ
Start up เครื่องชิลเลอรในครั้งแรกเปนหลัก แต
ตองไมเกิน 7 °F ถาเกินถือวาคา Approach Temp.
อยูในเกณฑสูง
ปจจัยทีท
่ าํ ใหเกิดคา Approach Temperature ที่
สูง สวนมากจะมีสาเหตุหลักมาจากคุณภาพของ
นํ้าของ Cooling Tower ที่นําไปแลกเปลี่ยนถายเท
ความรอนจากทอคอนเดนเซอร ทําใหมค
ี ราบตะกรัน
เกาะอยูที่ตามผิวทอคอนเดนเซอร ทําใหการแลก
เปลี่ ย นความร อ นทํ า ได ไ ม ดี เ ท า เดิ ม จึ ง ทํ า ให ค  า
Approach Temperature คอยๆสูงขึ้นตามระยะ
เวลาที่เครื่องชิลเลอรทํางานไปเรื่อยๆ และสาเหตุ
อื่นๆอาจมาจาก Sensor Error บาง

ปญหาทีจ
่ ะเกิดกับเครือ
่ งชิลเลอร เมือ
่ มีคา Approach
Temperature สูง
• สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่องจากประสิทธิภาพการระบายความ
รอน แลกเปลี่ยนความรอนลดลง จะทําใหเครื่องทํางานหนัก
เกินความจําเปน
• มีโอกาส Breakdown จาก Approach Temp. ที่สูงเกินไป
• หากทิ้งไวนานจะทําใหการทําความสะอาดยากยิ่งขึ้น และอาจ
จะทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกดวย
• หากเราลด คา Approach Temperature ทุกๆได 1 °F จะชวย
ลดการใชพลังงานได 1.5%
แนวทางแกไข
ควรทําการลางทอคอนเดนเซอรปละ 1 ครั้ง และหากคา
Approach Temperature สูงเกิน 7 °F แนะนําใหทาํ การลาง
ทันทีกอนที่จะถึงรอบ 1 ป
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ในการติดตั้งปมนํ้าเพื่อใชงานนั้น ผูใชงานสวนใหญ
มักจะพิจารณาเฉพาะคาอัตราการไหลของนํ้า ความ
ดันของระบบ (Pump Head) และประสิทธิภาพของปม
แตละเลยการพิจารณาอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสําคัญ
ตอการใชงานปมไมนอยเลยคือ คาตัวแปรที่ทําใหเกิด
ปรากฎการณคาวิเตชั่นหรือการกลายเปนไอของนํ้า
การเกิดคาวิเตชั่นมีสาเหตุมาจากของเหลวมีความดัน
ตํา่ กวาความดันไอนํา้ ของมัน เมือ
่ ของเหลวมีความดัน
ตํา่ มากๆจะเปลีย
่ นสถานะจากของเหลวกลาย เปนไอนํา้
และเมือ
่ ไอนํา้ เหลานีเ้ คลือ
่ นไปยังตําแหนงทีม
่ ค
ี วามดันสูง
ก็จะกลัน
่ ตัวเปนของเหลว ขณะทีไ่ อนํา้ เปลีย
่ นสถานะเปน
ของเหลวจะเกิดความดันจลน เนื่องจากการเคลื่อนที่
ของของเหลวสูงมาก โดยความดันนี้จะไปกระทํากับ
วัตถุที่อยูใกลๆ และสงผลใหเกิดปญหาตางๆตามมา
เชน การกัดกรอนใบพัดของปม
 การสัน
่ สะเทือนของปม

อัตราการไหลของนํ้าลดลง สงผลใหลดประสิทธิภาพ
การทํางานโดยรวมของปม การเกิดคาวิเตชั่นของปม
มักจะเกิดทีท
่ อ
 ดานดูดใกลๆกับปม
 บริเวณใบพัดของปม

บริเวณที่ของเหลวไหลดวยความเร็วสูง หรือบริเวณที่
มีสิ่งกีดขวางการไหลมากๆเชน วาลวควบคุม ขณะที่
หรี่วาลวมากๆ
ในปมนํ้าตัวแปรที่จะพิจารณาเพื่อปองกันการการเกิด
คาวิเตชั่นคือ คาหัวดูดสุทธิที่เปนบวก (Net Positive
Suction Head, NPSH) โดยคา NPSH มีสองคาคือ
1. คาหัวดูดสุทธิท่ีเปนบวกที่ตองการ (Net Positive
Suction Head Required,
NPSHR) เปนคา NPSHR ที่
ถูกกําหนดโดยปมที่สภาวะ
การทํางานนั้นๆ
2. คาหัวดูดสุทธิทเี่ ปนบวกทีม
่ อ
ี ยู
(Net Positive Suction Head
Available, NPSHA) เปนคา
NPSHA ที่เกิดขึ้นจากการใช
งานจริง

เพื่อเปนการปองการเกิดคาวิเตชั่นในการติดตั้ง
ปมนํ้าจะตองใหคา NPSHA มีคาสูงกวา NPSHR
ในการคํานวณหาคา NPSHA สามารถคํานวณ
ไดตามสมการดานลาง
NPSHA ≥ NPSHR
NPSHA = Patm - ∆z - hL- PV
pg
pg
NPSHA คือ คาหัวดูดสุทธิที่เปนบวกที่มีอยู (m)
Patm

คือ ความดันบรรยากาศ (Pa)

p

คือ ความหนาแนนของนํ้า (Kg/m3)

g

คือ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก (9.81 m/s2)

∆z

คือ ความสูงแตกตางระหวางระดับผิวของนํ้ากับปม (m)

PV

คือ การสูญเสียความดันในทอและอุปกรณในทอดูด (m)

hL

คือ ความดันของนํ้าในตําแหนงที่พิจารณา (Pa)

ตัวอยาง
ปมสูบนํ้าจําเปนตองติดตั้งเหนือที่เก็บนํ้าจงคํานวณ
หาระยะติดตัง
้ ปม
 เหนือผิวนํา้ ไดสง
ู สุดเทาไหร โดยไมเกิด
คาวิเตชั่น โดยนํ้าที่ดูดมีอุณหภูมิ 30 °C อัตราการไหล
ของนํา้ 37.85 ลิตรตอนาที ระบบมีการสูญเสียความดัน
เนื่องจากแรงเสียดทานของทอและอุปกรณ 1.5 เมตร
ทอดานดูดมีเสนผานศูนยกลาง 200 มิลลิเมตร ปมมี
คา NPSHR 2.7 เมตร ความดันบรรยากาศ 101.325
กิโลปาสคาล
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กําหนดให
อัตราการไหล

37.85 ลิตรตอนาที

คาหัวดูดสุทธิที่เปนบวกที่ตองการ (NPSHR) 2.7 เมตร
อุณหภูมินํ้า

30 องศาเซลเซียส

ความดันสูญเสียในทอและอุปกรณ (hL)

1.5 เมตร

ความดันบรรยากาศเทากับ (Patm)

101.325 กิโลปาสคาล

ความดันไอของนํ้าที่อุณหภูมิ 30 °C (PV)

4.246 กิโลปาสคาล

จากสมการ

NPSHA = Patm - ∆z - hL- PV
pg
pg

เพื่อปองกันการเกิดปรากฏการณ
นํ้ากลายเปนไอ (Cavitation)

NPSHA ≥ NPSHR

แทนคาในสมการจะได

Patm - ∆z - hL- PV ≥ NPSHR

pg

pg

ตัวอยางปมที่ใชงาน

∆z ≤ Patm - hL - PV - NPSHR

pg

pg
3

3

∆z ≤ 101.325 × 10 - 1.5 - 4.246 × 10 - 2.7
3
3
10 × 9.81
10 × 9.81
∆z (ZS - Z1) ≤ 5.69 m

ดังนั้นจากตัวอยางการคํานวณที่แสดงใหเห็นนั้น ทําใหทราบวาเพื่อปองกัน
ปรากฏการณนํ้ากลายเปนไอ (Cavitation) นั้น ควรติดตั้งปมนํ้าเหนือผิวนํ้า
สูงสุดไมเกิน 5.69 เมตร

รูปแสดงตําแหนงการเกิดคาวิเตชั่น
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Safety Update

จากกรณีที่พบนักทองเที่ยวหญิงชาวฝรั่งเศสไดรับการ
ยืนยันวาติดเชือ
้ COVID-19 เมือ
่ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ทีผ
่ า นมา โดยตรวจพบการติดเชือ
้ หลังจากพนระยะเวลา
กักตัวใน ASQ แลว ซึง
่ นักทองเทีย
่ วหญิงชาวฝรัง
่ เศสได
เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 30 กันยายน 2563
และได เ ข า กั ก กั น ตนเองใน ASQ พร อ มตรวจทานเชื้ อ
COVID-19 แตไมพบเชื้อ ซึ่งจากการสอบสวนสถานที่
กักกันโรคจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนที่ผูปวยเขาพัก
ระหวางวันที่ 30 กันยายน - 15 ตุลาคม 2563 พบเชื้อ
COVID-19 ที่พื้นผิวอุปกรณออกกําลังกายภายในหอง
ฟตเนส จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผูถูกกักกันไมครบ 14
วัน ออกมาแพรเชื้อในหองฟตเนส
ซึ่งความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 ยังคงเปนสิ่ง
ทีเ่ ราทุกคนตองใหความสําคัญและเฝาระวังอยูต
 ลอดเวลา
จึงขอนําเสนอมาตรการคุมเขมฟตเนส ที่ผูใหบริการและ
ผูใชบริการตองปฏิบัติตาม

ผูใ ชบริการ

• ตองลงทะเบียนผานแอปพลิเคชั่น 'ไทยชนะ'
• สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาเมื่อเขาใชบริการ
(ชวงขณะที่ออกกําลังกายสามารถถอดออกได)
• กอนเลนใหเช็ดทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ดวยผา
และนํ้ายาทําความสะอาดที่ทางฟตเนสเตรียมไวให แต
เพือ
่ ความมัน
่ ใจ ควรพกสเปรยแอลกอฮอลเขมขน 70%
ไปดวย ฉีดทิ้งไว 30 วินาที จนเริ่มแหง แลวคอยเช็ด
ตามดวยผา และอยาลืมเช็ดทําความสะอาดอีกครั้ง
หลังเลนเสร็จ
• ควรเพิ่มระยะหางในการใชอุปกรณออกกําลังกาย
• หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกลชิดกัน
• ลางมือบอยๆ ไมใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก
• หลีกเลี่ยงการอยูบริเวณที่มีผูใชบริการจํานวนมาก

ผูใ หบริการ

• มีจุดลงทะเบียนคัดกรองผูเขาใชบริการ
• พนักงาน และเทรนเนอรตองสวมหนากากอนามัย
หรือหนากากผาตลอดเวลา
• เวนระยะหางอยางนอย 1-2 เมตร
• จํากัดจํานวนผูใชบริการไมใหแออัด
• หมั่นทําความสะอาดอุปกรณ เครื่องออกกําลังกาย
บริเวณที่นั่งและสวนที่เปนจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสซํ้า
ทั้งกอนและหลังใชงาน

ทีม
่ า : กรมอนามัย, สํานักขาวอินโฟเควสท
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