â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàÃ×่Í§

PDU 18 Ë¹‹ÇÂ

การเลือกและการคำนวณ
ระบบควบคุมความชื้น
ในงานปรับอากาศ

ÃØ‹¹·Õ่ 11

ÇÑ¹·Õ่

20-21

àÁÉÒÂ¹ 2561
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ ÍÒ¤ÒÃ ÇÊ·.

¹ÒÂ»ÃàÁ¸ »ÃÐàÊÃÔ°ÂÔ่§
»ÃÐÇÑμÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÇØ²ÔÇÔÈÇ¡Ã
(à¤Ã×่Í§¡Å) Ç¡.485

ÇÈº.(à¡ÕÂÃμÔ¹ÔÂÁ) à¤Ã×่Í§¡Å ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¾.È.2515-2518
ÇÈÁ. à¤Ã×่Í§¡Å ºÑ³±ÔμÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¾.È.2519-2521

¼Å§Ò¹áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³
1. ÇÔÈÇ¡ÃÍÍ¡áººÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈáÅÐÃÐºÒÂÍÒ¡ÒÈ ÃÐºº·‹ÍáÅÐ´Ñºà¾ÅÔ’§ ÍÒ¡ÒÈÍÑ´ ¡Ò«·Ò§¡ÒÃá¾·Â
2. ·Õ»
่ ÃÖ¡ÉÒ¾ÅÑ§§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃªØºªÕÇÔμ¸ØÃ¡Ô¨ä·Â â¤Ã§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ â¤Ã§¡ÒÃ SME â¤Ã§¡ÒÃ¤Ù»Í§¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
3. ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±ÎÕ·»˜ÁáÅÐÎÕ·ä»»ŠÊÓËÃÑºÍÒ¤ÒÃ âÃ§§Ò¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐ§Ò¹ÍºáËŒ§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÒ¢ÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤Ã×่Í§¡Å
ÇÔÈÇ¡ÃÃÊ¶Ò¹áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ (ÇÊ·.)

ใบสมัคร

หลักการและเหตุผล
ระบบปรับอากาศจะตองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใหอยูในขอบเขตที่ทำใหคนที่อยูภายในหองปรับอากาศ มีความ
สุขสบาย โดยทั่วไปถาความชื้นไมเกินขอบเขตก็จะไมมีการควบคุมความชื้น เวนแตเกิดปญหาขึ้นแลวจึงจะตองหาวิธีแกไขซึ่งเปนวิธี
ที่มีคาใชจายมากกวาการที่เตรียมไวลวงหนา และทำใหระบบปรับอากาศตองใชพลังงานมากขึ้นเพื่อการควบคุมความชื้น
นอกจากนี้ความชื้นในอากาศยังเปนปจจัยที่ทำใหจุลชีพเจริญเติบโต ทำใหเกิดความเสียหายแกสินคาในขบวนการผลิต
และการเก็บรักษา การควบคุมความชื้นจึงเปนสิ่งสำคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา
ระบบควบคุมความชื้นมีหลายระบบ แตละระบบมีขอดีขอเสีย การใชพลังงาน ความสะดวกในการใชตางๆกัน จึงควรที่
จะเขาใจหลักการทำงานของระบบควบคุมความชื้นแบบตางๆเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อใหวิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศของอาคารและโรงงาน ผูจัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัด
พลังงาน นักวิชาการและผูสนใจทั่วไป ไดมีความเขาใจในการทำงานของระบบควบคุมความชื้น วิธีการใชงาน และการคำนวณ เพื่อ
ใหสามารถใชระบบควบคุมความชื้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางองคความรูในหลักการทำงานและการใชงานระบบควบคุมความชื้นแบบตางๆในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณและชวยใหผูเขาอบรมสามารถสรางโครงการประหยัดพลังงานที่ใชฮีทไปปได
3. เพือ่ เผยแพรและถายโอนองคความรูจากวิทยากรไปสูผูเขารวมการอบรม

กำหนดการ
วันศุกรที่ 20 เมษายน 2561
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
บทนำสูการควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ
ความสำคัญของการคุมความชื้นในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย งานอุตสาหกรรม
และความตองการพิเศษ
เครื่องมือที่ใชดึงความชื้น
สารดูดความชื้น เครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ
การคำนวณภาระความรอนหองปรับอากาศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การคำนวณภาระความรอนหองปรับอากาศ (ตอ)
ทบทวนการใช Psychrometric Chart
หลักการควบคุมความชื้น
การเพิ่มความชื้น
อุปกรณควบคุมและการทำงาน

วันเสารที่ 21 เมษายน 2561
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
แหลงความรอนสำหรับการควบคุมความชื้น
หลักการทำงานและการใชฮีทไปปและฮีทปม
ตัวอยางเปรียบเทียบการควบคุมความชื้นแบบตางๆ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธดวย Fresh air unit
การควบคุมความชื้นดวยฮีทไปป/การบายพาส
การควบคุมเชื้อราในโรงแรม
SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING)
ควบคุมความชื้นสัมพัทธดวยสารดูดความชื้น
Diffusion & Electro osmosis

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุนที่ 11
ระหวางวันที่ 20-21 เมษายน 2561 ณ หองประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)

ที่อยู (หนวยงานบริษัท) ..........................................................................................................................................................................
เลขที่................หมูที่............อาคาร..................................................ซอย...........................................ถนน..............................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท.......................................................โทรสาร.........................................................มือถือ.............................................................
ผูประสานงานโดย............................................................................................................โทรศัพท..........................................................
E-Mail : .................................................................................................................................................................................................
เลขที่ประจำตัวผูเสียภาษี..................................................................................
สำนักงานใหญ สาขา.....................................
ขอสงรายชื่อเขารวมอบรบดังตอไปนี้

(กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร)

ชื่อ-นามสกุล 1)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................
2)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................
3)...................................................................................................เลขที่สามชิก วสท. ....................................................
หมายเหตุ
อัตราคาลงทะเบียน
สมาชิก วสท.
4,300
ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,200
บุคคลทั่วไป
6,000

บาท/ทาน
บาท/ทาน
บาท/ทาน

1. อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีเพิ่ม 7%
2. วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. ทานที่ชำระคาลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์
สมัครสมาชิก วสท. ฟรี 1 ป (ดาวโหลดใบสมัครไดที่ www.eit.or.th)
พรอมยื่นในวันอบรมเทานั้น
4. ผูที่ผานการสัมมนาจะไดรับการบันทึกเปนผลงานการศึกษาตอเนื่อง
(CPD) 18 หนวย

ขอปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชำระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี้
1. กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจำนวน
2. กรณีผูเขารวมไดลงทะเบียน (ชำระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามใหปฏิบัติดังตอไปนี้
- แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน คืนใหเต็มจำนวนของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน คืนให 80% ของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนให 50% ของคาลงทะเบียน
- แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบืยน

การชำระเงิน

เงินสด ณ ที่ทำการสมาคม
เช็ค สั่งจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
โอนเงิน เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุธวงศ
เลขที่ 147-4-32388-6
หมายเหตุ กรณีโอนเงิน กรุณา FAX หลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร 0-2184-4662
ระบุชื่อโครงการฯ ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ

