
 

   การอบรมเร่ือง 

   การเลือกและการค านวณระบบควบคุมความช้ืนในงานปรับอากาศ  รุ่นที่  14 

   ระหว่างวนัที ่ 10-11 มถุินายน พ.ศ. 2562 

   ณ  หอ้งประชุม  อาคาร   วสท. 

 จดัโดย    คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
 

หลกัการและเหตุผล 

 ระบบปรับอากาศจะตอ้งควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีท าใหค้นท่ีอยูภ่ายในหอ้งปรับอากาศ    มีความสุขสบาย โดยทัว่ไป

ถา้ความช้ืนไม่เกินขอบเขตก็จะไม่มีการควบคุมความช้ืน เวน้แต่เกิดปัญหาข้ึนแลว้จึงจะตอ้งหาวธีิแกไ้ขซ่ึงเป็นวธีิท่ีมีค่าใชจ่้ายมากกวา่การท่ีเตรียม

ไวล่้วงหนา้ และท าใหร้ะบบปรับอากาศตอ้งใชพ้ลงังานมากข้ึนเพ่ือการควบคุมความช้ืน 

นอกจากน้ีความช้ืนในอากาศยงัเป็นปัจจยัท่ีท าใหจุ้ลชีพเจริญเติบโต ท าใหเ้กิดความเสียหายแก่สินคา้ในขบวนการผลิต และการเก็บรักษา 

การควบคุมความช้ืนจึงเป็นส่ิงส าคญัในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา  

ระบบควบคุมความช้ืนมีหลายระบบ แต่ละระบบมีขอ้ดีขอ้เสีย การใชพ้ลงังาน ความสะดวกในการใชต้่างๆกนั  จึงควรท่ีจะเขา้ใจหลกัการ

ท างานของระบบควบคุมความช้ืนแบบต่างๆเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 วสท. เลง็เห็นถึงความส าคญัของเทคโนโลยกีารควบคุมความช้ืนในระบบปรับอากาศ จึงจดัหลกัสูตรน้ีเพ่ือใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบระบบปรับ

อากาศของอาคารและโรงงาน ผูจ้ดัการพลงังานและคณะกรรมการพลงังานของอาคารและโรงงาน ท่ีปรึกษาการประหยดัพลงังาน  นกัวชิาการ

และผูส้นใจทัว่ไป ไดมี้ความเขา้ใจในการท างานของระบบควบคุมความช้ืน วธีิการใชง้าน  และการค านวณ เพื่อให้สามารถใชร้ะบบควบคุม

ความช้ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในหลกัการท างานและการใชง้านระบบควบคุมความช้ืนแบบต่าง ๆ ในงานอาคารและโรงงาน

อุตสาหกรรม 

  เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสร้างโครงการประหยดัพลงังานท่ีใชฮี้ทไปป์ได ้

  เพ่ือเผยแพร่และถ่ายโอนองคค์วามรู้จากวทิยากรไปสู่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

 วทิยากรโดย     นายปรเมธ   ประเสริฐยิง่    วุฒิวศิวกร (เคร่ืองกล) วก.485 
   

วนัพุธที ่10 มิถุนายน 2563  วนัพฤหัสบดีที ่11 มิถุนายน 253 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

บทน าสู่การควบคุมความช้ืนในงานปรับอากาศ 

     ความส าคญัของการคุมความช้ืนในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย  

 งานอุตสาหกรรมและความตอ้งการพิเศษ 

เคร่ืองมือท่ีใชดึ้งความช้ืนสารดูดความช้ืน  เคร่ืองปรับอากาศ และ

ระบบควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ 

การค านวณภาระความร้อนหอ้งปรับอากาศ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

แหล่งความร้อนส าหรับการควบคุมความช้ืน 

หลกัการท างานและการใชฮี้ทไปป์และฮีทป๊ัม 

ตวัอยา่งเปรียบเทียบการควบคุมความช้ืนแบบต่างๆ 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ 

การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ดว้ย Fresh air unit 

PDU 18 หน่วย 



12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้        

การค านวณภาระความร้อนหอ้งปรับอากาศ (ต่อ) 

ทบทวนการใช ้Psychrometric Chart 

หลกัการควบคุมความช้ืน 

การเพ่ิมความช้ืน 

อุปกรณ์ควบคุมและการท างาน 

การควบคุมความช้ืนดว้ยฮีทไปป์/การบายพาส 

การควบคุมเช้ือราในโรงแรม 

SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING) 

ควบคุมความช้ืนสมัพทัธ์ดว้ยสารดูดความช้ืน 

Diffusion & Electro osmosis 

 



 

-ใบสมคัร-การอบรมเร่ือง  

การเลือกและการค านวณระบบควบคุมความช้ืนในงานปรับอากาศ  รุ่นที่  14 

ระหว่างวนัที่  10-11 มถุินายน  2563    

ณ หอ้งประชุม  อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 
 

หน่วยงาน/บริษทั               

เลขท่ี  ......................   อาคาร    ซอย     ถนน      

ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   

โทรศพัท ์   โทรสาร     E-mail:       
ผูป้ระสานงาน       โทรศพัท ์       

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ..........................................................   ส านกังานใหญ่    สาขา      
ขอส ารองที่น่ังรายช่ือ   (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจง เพ่ือความถูกตอ้งของวฒิุบตัร) 

ช่ือ-นามสกลุ    1)   ....................................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.      

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

ค่าลงทะเบียน 
   สมาชิก วสท.      4,500  บาท/ท่าน 
   ข้าราชการ /พนักงานรัฐวสิาหกจิ   5,500  บาท/ท่าน 
   บุคคลทัว่ไป     6,500  บาท/ท่าน 

หมายเหตุ   1) อตัราค่าลงทะเบียนรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%       2)  วสท. ไดรั้บการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
            3)  ฟรี 1 ปี เม่ือท่านท่ีช าระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลท่ัวไป สามารถใชสิ้ทธ์ิสมคัรสมาชิก วสท.   
 (ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิกไดท่ี้  www.eit.or.th )  พร้อมยืน่ในวนัอบรมเท่านั้น 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลกิ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและต่างประเทศ และได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดงันี้ 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เตม็จ านวน 

   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สัมมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 

 

 
 
 
 
 
 



การช าระเงิน 
เช็ค       สั่งจ่ายสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
โอนเงิน     เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์อง    สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี  045-2-03026-1  
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ ์           เลขท่ี  147-4-32388-6 

กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2184-4662  ระบุช่ือโครงการฯ   ช่ือผูเ้ขา้ร่วม และท่ีอยูใ่นการจดัส่งใบเสร็จ 

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิม่เตมิตดิต่อ คุณแสงดาว  การะภักด ี

Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 

E-mail : sangdaw.eit@gmail.comWebsite : www.eit.or.th 


