
 

   การอบรมเรื่อง 

   การเลือกและการคาํนวณระบบควบคมุความชืนในงานปรบัอากาศ  รุน่ที   
   ระหว่างวนัที   – 17  พฤศจิกายน พ.ศ.  
   ณ  หองประชุม  อาคาร   วสท. 

 จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 
 

หลักการและเหตุผล 

 ระบบปรับอากาศจะตองควบคมุอุณหภูมิและความช้ืนใหอยูในขอบเขตท่ีทําใหคนท่ีอยูภายในหองปรับอากาศ    มีความสุขสบาย โดยทั่วไปถา

ความชื้นไมเกินขอบเขตก็จะไมมีการควบคุมความชื้น เวนแตเกิดปญหาข้ึนแลวจึงจะตองหาวิธีแกไขซึ่งเปนวิธีที่มีคาใชจายมากกวาการที่เตรียมไว

ลวงหนา และทําใหระบบปรบัอากาศตองใชพลังงานมากขึ้นเพ่ือการควบคุมความชื้น 

นอกจากนีค้วามช้ืนในอากาศยังเปนปจจัยท่ีทําใหจุลชีพเจริญเติบโต ทําใหเกิดความเสียหายแกสินคาในขบวนการผลิต และการเก็บรักษา การ

ควบคุมความชื้นจึงเปนส่ิงสําคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา  

ระบบควบคมุความช้ืนมีหลายระบบ แตละระบบมีขอดีขอเสีย การใชพลังงาน ความสะดวกในการใชตางๆกัน  จึงควรที่จะเขาใจหลักการ

ทํางานของระบบควบคุมความชื้นแบบตางๆเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 วสท. เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยกีารควบคุมความช้ืนในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพ่ือใหวิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศ

ของอาคารและโรงงาน ผูจัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  นักวิชาการและผูสนใจ

ท่ัวไป ไดมีความเขาใจในการทํางานของระบบควบคมุความชื้น วิธีการใชงาน  และการคํานวณ เพ่ือใหสามารถใชระบบควบคุมความช้ืนไดอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค เพื่อสรางองคความรูในหลักการทํางานและการใชงานระบบควบคุมความช้ืนแบบตาง ๆ ในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณและชวยใหผูเขาอบรมสามารถสรางโครงการประหยัดพลังงานที่ใชฮทีไปปได 

  เพื่อเผยแพรและถายโอนองคความรูจากวิทยากรไปสูผูเขารวมการอบรม 

 วิทยากรโดย     นายปรเมธ   ประเสริฐย่ิง    วุฒิวศิวกร (เครื่องกล) วก.485 
   

วนัศกุรที์  พฤศจิกายน พ.ศ.   วนัเสารที์  พฤศจิกายน พ.ศ.   

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น.บรรยายหัวขอ 

บทนําสูการควบคุมความช้ืนในงานปรับอากาศ 

     ความสําคัญของการคุมความช้ืนในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย  

 งานอุตสาหกรรมและความตองการพิเศษ 

เครื่องมือที่ใชดงึความชื้นสารดูดความชื้น  เครือ่งปรับอากาศ และ

ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ 

การคํานวณภาระความรอนหองปรับอากาศ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.บรรยายหัวขอ        

การคํานวณภาระความรอนหองปรับอากาศ (ตอ) 

ทบทวนการใช Psychrometric Chart 

หลักการควบคุมความช้ืน 

การเพิม่ความชื้น 

อุปกรณควบคุมและการทํางาน 

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น.บรรยายหัวขอ 

แหลงความรอนสําหรับการควบคุมความช้ืน 

หลักการทํางานและการใชฮีทไปปและฮีทปม 

ตัวอยางเปรียบเทียบการควบคุมความช้ืนแบบตางๆ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.บรรยายหัวขอ 

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธดวย Fresh air unit 

การควบคุมความชื้นดวยฮีทไปป/การบายพาส 

การควบคุมเชื้อราในโรงแรม 

SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING) 

ควบคุมความช้ืนสัมพัทธดวยสารดูดความชื้น 

Diffusion & Electro osmosis 

 

PDU 18 หนวย 



 

-ใบสมคัรการอบรมเรอืง  
การเลือกและการคาํนวณระบบควบคุมความชืนในงานปรบัอากาศ  รุน่ท ี  

ระหว่างวันที   – 17 พฤศจกิายน พ.ศ.      
ณ หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเครอืงกล  วศิวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
 

หนวยงาน/บริษัท               

เลขที่  ......................   อาคาร    ซอย     ถนน      

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

โทรศัพท    โทรสาร     E-mail:        
ผูประสานงาน       โทรศัพท        

เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..........................................................   สํานักงานใหญ    สาขา      
ขอสํารองทีน่ั่งรายชื่อ   (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 

ช่ือ-นามสกุล    1)   ...................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.      

 2)   ...................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.      
 
 

คาลงทะเบียน 
   สมาชิก วสท.      4,300  บาท/ทาน 
   ขาราชการ /พนักงานรัฐวสิาหกิจ   5,200  บาท/ทาน 
   บุคคลท่ัวไป     6,000  บาท/ทาน 
หมายเหตุ   1) อัตราคาลงทะเบียนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7%       2)  วสท. ไดรับการยกเวนภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

            3)  ฟรี 1 ป เมื่อทานที่ชําระคาลงทะเบียนในอตัราบุคคลทั่วไป สามารถใชสิทธิ์สมัครสมาชิก วสท.   
 (ดาวนโหลดใบสมัครสมาชิกไดที่  www.eit.or.th )  พรอมยื่นในวันอบรมเทาน้ัน 

ขอปฏิบัตกิรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตางประเทศ และไดชําระเงินคาลงทะเบียนกอนลวงหนา ดังนี ้

   กรณี วสท. เปนผูยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหกับลูกคาเต็มจํานวน 

   กรณีลูกคาไดลงทะเบียน (ชําระเงินแลว) แจงยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน  คนืเงินใหเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน  

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วัน  คืนเงินให 80% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วัน คืนเงนิให 50% ของคาลงทะเบียน 

 แจงยกเลิกกอนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วัน  หรือภายในวันจัดงาน ไมคืนคาลงทะเบียน 
 

การชําระเงิน 
เช็ค       ส่ังจายสมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่  045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ            เลขที่  147-4-32388-6 
กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชําระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2184-4662  ระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผูเขารวม และที่อยูในการจัดสงใบเสร็จ 

 

 


