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สัมมนาวิชาการ คร้ังที่ 1/2560 

เร่ือง “ เลอืกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง  

เพือ่ประหยดัเงิน และป้องกนัการระบาดของเช้ือลจิีโอเนลล่า ” 

วนัพฤหัสบด ีที่ 23 มนีาคม 2560 

ณ ห้องสโรชา ช้ัน 3 โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

หลกัการและเหตุผล ...    

ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ า จาํเป็นจะตอ้งติดตั้ง Cooling Tower เพ่ือ ลดอุณหภูมินํ้ าระบายความร้อน ทาํให ้ เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็

สามารถทาํงานไดดี้ การเลือก Cooling Tower ท่ีมีขนาดเหมาะสม ก็จะทาํใหร้ะบบทาํงานไดดี้ ประหยดัค่าไฟ ลดค่านํ้ า ประหยดัพ้ืนท่ีติดตั้ง 

ลดค่าติดตั้ง และ ประหยดัค่าบาํรุงรักษา แต่ท่ีผา่นมาหลาย ๆ โครงการก็ยงัประสพปัญหาจากการระบายความร้อนต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบท่ี

ติดตั้งระบายความร้อนไม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทาํงานไดไ้ม่เตม็ 100% / นํ้ากระเด็นไปโดยรอบ ทาํใหอ้าคาร และ รถยนต ์รอบ

ขา้งเป็นคราบ เสียหาย / เกิดเสียงดงัจาก Coooling Tower, นํ้าลน้ถาด Cooling Tower / มีตะกรันเกิดในท่อ และ ในเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ เร็วมาก 

ทาํให ้เปลืองค่าไฟ / ไม่ทราบอตัราการไหลท่ีควรจะเป็น / พ้ืนท่ีติดตั้งไม่เพียงพอ นํ้ าหนกัติดตั้งของ Cooling Tower มากเกินไป / จะตอ้งตั้ง

ค่า Bleed Off ท่ีเท่าไร และ ติดตั้ง Bleed Off Valve ท่ีตาํแหน่งไหน 

จากปัญหาดงักล่าวนั้น เพ่ือเป็นการพฒันาวศิวกรใหมี้ศกัยภาพมากข้ึนสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศฯ จึงจดัสมัมนาเร่ือง “เลอืกใช้ 

Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง เพือ่ประหยดัเงนิ” เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รอบดา้น ใหแ้ก่สมาชิก ให้

เขา้ใจหลกัการทาํงานของ Cooling Tower และ ระบบบาํบดันํ้ าท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้ เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อ ผูอ้อกแบบ และ ผูค้วบคุมงาน ใน

การท่ีจะกาํหนดขนาด พ้ืนท่ีติดตั้ง และ ระบบบาํบดันํ้ าท่ีควรจะเลือกใช ้ เป็นประโยชน์ต่อ ผูรั้บเหมา ในการ เลือกซ้ืออุปกรณ์ใหต้รงกบัท่ี

ตอ้งการใชง้านจริง ไมเ่ผื่อมากเกินไป และระบบบาํบดันํ้ า มีความคุม้ค่า เป็นประโยชน์ต่อ ผูบ้ริหารอาคาร ผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน เพ่ือจะ

ไดดู้แล และ รักษาระบบบาํบดันํ้ าใหไ้ดคุ้ณภาพดี และช่วยประหยดัไฟใหเ้คร่ืองทาํนํ้ าเยน็ 

วทิยากร  

พญ.จริยา  แสงสจัจา                ผูอ้าํนวยการสถาบนับาํราศนราดูร  กรมควบคุมโรค 

คุณประพธุ  พงษเ์ลาหพนัธ์ุ   กรรมการวชิาการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

คุณ สุวฒัน์  ทวเีพ่ิมทรัพย ์  ผูจ้ดัการ บริษทั สยาม-เคมีเทค จาํกดั 

คุณ รววิฒัน์  พนาสนัติภาพ  กรรมการผูจ้ดัการ ไทยเอน็เนอร์ยีค่อนเซอร์เวชัน่ จาํกดั 
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สัมมนาวิชาการ คร้ังที่ 1/2560 

เร่ือง“เลอืกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง  

เพือ่ประหยดัเงิน และป้องกนัการระบาดของเช้ือลจิีโอเนลล่า” 

วนัพฤหัสบด ีที่ 23 มนีาคม 2560 

ณ ห้องสโรชา ช้ัน 3 โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

 

08.30 – 09.00 น. 

09.00 - 09.05 น. 

 

09.05 - 10.30น. 

ลงทะเบียน 

พิธีเปิด  

โดย... คุณ จกัรพนัธ์ ภวงัคะรัตน์  นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-การป้องกนัเช้ือ ลีจิโอเนลล่า ใน Cooling Tower เพ่ือความปลอดภยัต่อชีวติ  

วทิยากร พญ.จริยา  แสงสจัจา  ผูอ้าํนวยการสถาบนับาํราศนราดูร  กรมควบคุมโรค 

10.30 – 10.45น. 

10.45 - 12.00น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-หลกัการทาํงานของ Cooling Tower เพ่ือใหเ้ลือกใช ้และ ซ่อมบาํรุงไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

วทิยากร คุณ ประพธุ พงษเ์ลาหพนัธ์ุ กรรมการวชิาการ สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศฯ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.15น. - ระบบบาํบดันํ้ า Cooling Water แบบต่าง ๆ หลกัการเลือกใช ้และ การดูแล เพ่ือใหป้ระหยดั 

วทิยากร คุณ สุวฒัน์  ทวเีพ่ิมทรัพย ์   ผูจ้ดัการ บริษทั สยาม-เคมีเทค จาํกดั 

14.15– 14.30 น. 

14.30 – 15.45 น. 

 

15.45 – 16.00 น. 

 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-ระบบบาํบดันํ้ า Cooling Tower ในทางเลือกแบบต่าง ๆ 

 วทิยากร คุณรววิฒัน์   พนาสนัติภาพ   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยเอน็เนอร์ยีค่อนเซอร์เวชัน่ จาํกดั 

พิธีปิด  

โดย... ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ   President-Elect ASHRAE Thailand Chapter  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบตอบรับ สัมมนาวชิาการ คร้ังที ่1/2560 

เร่ือง“เลอืกใช้ Cooling Tower และ Water Treatment อย่างถูกต้อง  

เพือ่ประหยดัเงนิ และป้องกนัการระบาดของเช้ือลจีโิอเนลล่า” 

วนัพฤหัสบด ีที ่23 มนีาคม 2560 

ณ ห้องสโรชา  ช้ัน 3 โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 
 

ช่ือ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ท่ีอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   มือถือ    E-mail      

เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขท่ีใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เน่ืองจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน    ในนามบุคคล      ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 

อตัราค่าลงทะเบียน    ชําระเงินภายในวันท่ี 17 มี.ค. 60 ชําระเงินหลงัวันท่ี 17 มี.ค.60 

สมาชิกสมาคมฯ  2,000   บาท   2,400  บาท 
      /สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter    

บุคคลทัว่ไป  2,400  บาท   2,800   บาท 

(ผูส้มคัรท่ีจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธ์ิการเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม7% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายท่ีตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 
3. พเิศษสุด! ท่านท่ีชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว่ไปท่านสามารถใชสิ้ทธ์ิสมคัรสมาชิกสมาคมฯ 1 ปี (มลูค่า 400 บาท)ไดฟ้รีทนัที  

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้www.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปท่ี E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้
สิทธ์ิไดภ้ายในวนัท่ีจดักิจกรรมเท่านั้น! ไม่สามารถใชสิ้ทธ์ิยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าท่ีในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ืองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเน่ืองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเน่ืองได ้

5. กรณีท่ีสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัว่ไปมาแทนในวนังาน ผูท่ี้มาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพ่ิมในอตัราบุคคลทัว่ไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดท่ี้ คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. 02-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   

 เงินสด ณ ท่ีทาํการสมาคมฯ  

 เช็คส่ังจ่าย “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 

 โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิกรไทย  สาขาโลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขท่ีบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

กรุณาใบตอบรับฉบับนี ้พร้อมสลิปใบโอนเงินไปยงั Email:manageracat@gmail.com จึงจะถือว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 
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