
การอบรมเรอืง  ฮีทปัม (Heat Pump) เพอืการประหยดัพลงังานและสงิแวดลอ้ม  รุ่นท ี  

ระหว่างวนัท ี  – 27  ตลุาคม     

ณ  หอ้งประชุม  อาคาร  วสท. 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเครืองกล  วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

 

 

หลกัการและเหตผุล 

ฮีทปัม เป็นอุปกรณ์ทีช่วยใหส้ามารถใชพ้ลงังานทางเลือก(จากแหล่งความรอ้นศกัยภาพตาํ)มาใชง้านทีอุณหภูมิสูงขนึได้

ฮีทปัม สามารถใหค้วามรอ้นได ้3-7 เท่าของพลงังานไฟฟ้าทีใช ้ช่วยใหไ้ดค้วามรอ้นในราคาทีถูกกวา่การใชเ้ชือเพลิงทุกชนิด 

นอกจากนียงัไดค้วามเย็นเป็นผลพลอยได ้ โรงแรมในปัจจุบนัจึงใชนํ้ารอ้นทีผลิตจากฮีทปัมแทนการใชห้มอ้นํา โรงงาน

อุตสาหกรรมก็เช่นกนัสามารถใชฮี้ทปัมในขบวนการผลิตทีใชค้วามรอ้นและความเย็นได ้ 

สาํหรบัอาคารและโรงงานสามารถใชฮี้ทปัมลดตน้ทุนการผลิต และลดมลพิษจากการใชเ้ชือเพลิงได ้ ช่วยลดปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกิจโดยเพิมความสามารถในการแขง่ขนัของสินคา้ไทยทําใหป้ระเทศชาติสามารถลดการพึงพาการนําเชือเพลิง

จากต่างประเทศ และช่วยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ซึงจะมีผลต่อสภาพแวดลอ้มและปัญหาการเปลียนแปลงของภูมิอากาศ 

นอกจากนีการใชฮี้ทปัมยงัสามารถใชเ้ป็นมาตรการประหยดัพลงังานของอาคารและโรงงานทีตอ้งประหยดัพลงังานตาม   

พรบ.อนุรกัษ์พลงังาน การพิจารณาใหค้ะแนนของ  LEED  และมาตรฐานทางดา้นพลงังานและสิงแวดลอ้มอืน ๆ อีกดว้ย 

วสท. เล็งเห็นถึงความสาํคญัของเทคโนโลยฮีีทปัม จึงจดัหลกัสูตรนีเพือใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบระบบของอาคารและโรงงาน 

ผูจ้ดัการพลงังานและคณะกรรมการพลงังานของอาคารและโรงงาน ทีปรึกษาการประหยดัพลงังาน นักวชิาการและผูส้นใจ

ทัวไป ไดมี้ความเขา้ใจในการทาํงานของฮีทปัม วธีิการใชง้าน และการคาํนวณการประหยดัพลงังาน เพือใหใ้ช ้ ฮีทปัมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพือสรา้งองคค์วามรูใ้นหลกัการทาํงานและการใชง้านฮีทปัมในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

2. เพือแลกเปลียนประสบการณ์และช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสรา้งโครงการประหยดัพลงังานทีใชฮี้ทปัมได ้

3. เพือเผยแพร่และถ่ายโอนองคค์วามรูจ้ากวทิยากรไปสู่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

 

วิทยากร นายปรเมธ    ประเสริฐยิง   วุฒิวิศวกร(เครอืงกล) วก.485 

  ประวัติการศึกษา  

วศบ.(เกียรตินิยม) เครืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2515-2518 

วศม. เครอืงกล บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2519-2521 

ผลงานและประสบการณ ์

วิศวกรออกแบบระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดบัเพลิ’ง อากาศอดั กา๊ซทางการแพทย ์

ทีปรึกษาพลงังาน โครงการชุบชีวติธุรกิจไทย  โครงการมีส่วนรว่ม โครงการ SME โครงการคูปองนวตักรรม 

พฒันาผลิตภณัฑฮ์ีทปัมสาํหรบัอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแหง้ 

PDU 18 หนวย 



กาํหนดการ 

วนัศุกรท์ี    ตลุาคม   

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. บทนาํสูก่ารใชฮี้ทปัม 

-หลกัการทาํงานของฮีทปัม 

-ประเภทของฮีทปัม 

-ฮีทปัมในต่างประเทศ ประเภทการใช ้ขนาดของตลาด การสนับสนุนและการพฒันา 

-ความแตกต่างของฮีทปัมกบัเครืองปรบัอากาศ 

-เปรียบเทียบค่าความรอ้นของเชือเพลิง 

-เปรียบเทียบการเกิดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมเ้ชือเพลิง 

   การทาํนาํรอ้นสาํหรบัอาคาร 

 -การใชฮี้ทปัมทาํนํารอ้นโรงแรม การเลือกประเภทฮีทปัม 

 -เกณฑก์ารออกแบบระบบนํารอ้นโรงแรม 

 -การคาํนวณขนาดของฮีทปัมและถงัเก็บนํารอ้น 

 -การเดินท่อระบบนํารอ้นของฮีทปัม 

 -การเลือกวสัดุและฉนวน 

 -การใชค้วามเยน็ 

 -ตวัอย่างการใชฮี้ทปัมในโรงแรม 

การทาํนาํรอ้นในงานอตุสาหกรรม 

 -การพิจารณาขบวนการผลิต    

 -การเลือกขนาดและประเภทฮทีปัม 

 -การประเมินราคาและระยะเวลาคุม้ทุน  

 -ตวัอย่างการใชฮี้ทปัมในระบบสีอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชินส่วน 

 -ตวัอย่างการใชฮี้ทปัมทาํนํารอ้นเติมหมอ้ไอนํา 

 -ตวัอย่างการใชฮี้ทปัมมอบแหง้ยา   
 

วนัเสารท์ี   ตุลาคม   

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. ระบบ Hybrid แผงแสงอาทติย ์และฮีทปัม 

 -ระบบทาํนํารอ้นแสงอาทิตย ์และขอ้จาํกดั   

 -ทาํไมตอ้ง Hybrid 

 -การออกแบบระบบ Hybrid    

 -การประมาณราคาและระยะเวลาคุม้ทุนของโครงการ 

   การใชฮี้ทปัมควบคมุความชืนงานปรบัอากาศ 

 -หลกัการควบคุมความชืน   -การใชฮี้ทปัมควบคุมความชืน 

 -การประเมินราคาและระยะเวลาคุม้ทุน  -ตวัอย่างการใชฮี้ทปัมควบคุมความชืน 

 WORKSHOP 

-ยก Case Study จากผูเ้ขา้ร่วมการอบรมแบ่งออกเป็นอาคารและโรงงาน 

 ใหค้าํแนะนําและแลกเปลียนความคิดเห็น 



   

  ใบสมคัร  การอบรมเรอืง  ฮีทปัม  (Heat Pump)  

  เพอืการประหยดัพลงังานและสิงแวดลอ้ม  รุน่ท ี  

  ระหว่างวนัที  -  ตุลาคม  ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

  จดัโดย    คณะกรรมการสาขาเครืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

ทีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ......................................................................................................................................................  

เลขที ..................... หมู่ที ............................. อาคาร  ................................................  ซอย   .................................................  

ถนน .......................................... ตาํบล/แขวง .............................................. อาํเภอ/เขต .......................................................  

จงัหวดั ...........................................  รหสัไปรษณีย ์......................................... โทรศพัท ์........................................................  

โทรสาร .................................................................................. E-mail : ................................................................................  

ผูป้ระสานงานโดย ................................................................  โทรศพัท ์  ...............................................................................  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  ..........................................................    สาํนักงานใหญ่    สาขา  .........................................  

 

ขอสาํรองรายชือเขา้รว่มอบรมดงัตอ่ไปนี     (กรุณาเขยีนชือ-นามสกุลตวับรรจง เพอืความถูกตอ้งของวุฒบิตัร) 

)  ชือ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .............................................  

)  ชือ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขทีสมาชิก วสท.  .............................................  
 

อตัราค่าลงทะเบียน  สมาชิก วสท.     4,300  บาท/ท่าน 

 ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ  5,200  บาท/ท่าน 

 บุคคลทวัไป    6,000  บาท/ท่าน 

หมายเหต ุ ) อตัราคา่ลงทะเบียนรวมภาษีมูลคา่เพิม 7%    ) วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 

 ) ท่านทีชาํระคา่ลงทะเบียนในอตัราบุคคลทวัไป สามารถใชสิ้ทธิสมคัรสมาชิก วสท.  

    ฟรี  ปี  (ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิกไดที้  www.eit.or.th )  พรอ้มยืนในวนัอบรมเท่านัน 

ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน ทงัในและตา่งประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงันี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเนืองจากเหตุใดกต็าม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 

   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเนืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปนี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้ % ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้ % ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน    วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน   

เช็ค        สงัจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

โอนเงิน     เขา้บญัชีเงนิฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย     เลขที 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์           เลขที - - -6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจุรีสแควส ์  เลขที - - -4 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงินและทีอยูใ่นการออกใบเสร็จ ส่งมาที - -4662 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มูลเพมิเติมติดต่อ คณุสุพรรณีย ์แสนภกัด ี

Tel: ( ) -  ถึง  ต่อ , FAX:(02)184-4662  E-mail : supannee@eit.or.th , Website: www.eit.or.th 


