
การอบรมเรือ่ง  ฮีทปัม๊ (Heat Pump) เพื่อการประหยดัพลงังานและสิง่แวดลอ้ม  รุน่ที่ 10 

ระหว่างวนัที่  3-4 ตลุาคม  2563  

ณ  หอ้งประชุม  อาคาร  วสท. 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

 

 

หลกัการและเหตผุล 

ฮีทปัม๊ เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยใหส้ามารถใชพ้ลงังานทางเลือก(จากแหล่งความรอ้นศกัยภาพต า่)มาใชง้านท่ีอุณหภูมิสูงขึ้ นได้

ฮีทป๊ัม สามารถใหค้วามรอ้นได ้3-7 เท่าของพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ช่วยใหไ้ดค้วามรอ้นในราคาท่ีถูกกวา่การใชเ้ช้ือเพลิงทุกชนิด 

นอกจากน้ียงัไดค้วามเยน็เป็นผลพลอยได ้ โรงแรมในปัจจุบนัจึงใชน้ ้ารอ้นท่ีผลิตจากฮีทป๊ัมแทนการใชห้มอ้น ้า โรงงาน

อุตสาหกรรมก็เช่นกนัสามารถใชฮี้ทป๊ัมในขบวนการผลิตท่ีใชค้วามรอ้นและความเยน็ได ้ 

ส าหรบัอาคารและโรงงานสามารถใชฮี้ทป๊ัมลดตน้ทุนการผลิต และลดมลพิษจากการใชเ้ช้ือเพลิงได ้ ช่วยลดปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกิจโดยเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของสินคา้ไทยท าใหป้ระเทศชาติสามารถลดการพ่ึงพาการน าเช้ือเพลิง

จากต่างประเทศ และช่วยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดซ่ึ์งจะมีผลต่อสภาพแวดลอ้มและปัญหาการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

นอกจากน้ีการใชฮี้ทป๊ัมยงัสามารถใชเ้ป็นมาตรการประหยดัพลงังานของอาคารและโรงงานท่ีตอ้งประหยดัพลงังานตาม   

พรบ.อนุรกัษ์พลงังาน การพิจารณาใหค้ะแนนของ  LEED  และมาตรฐานทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

วสท. เล็งเห็นถึงความส าคญัของเทคโนโลยฮีีทป๊ัม จึงจดัหลกัสูตรน้ีเพ่ือใหว้ศิวกรผูอ้อกแบบระบบของอาคารและโรงงาน 

ผูจ้ดัการพลงังานและคณะกรรมการพลงังานของอาคารและโรงงาน ท่ีปรึกษาการประหยดัพลงังาน นักวชิาการและผูส้นใจ

ทัว่ไป ไดมี้ความเขา้ใจในการท างานของฮีทป๊ัม วธีิการใชง้าน และการค านวณการประหยดัพลงังาน เพ่ือใหใ้ช ้ ฮีทป๊ัมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือสรา้งองคค์วามรูใ้นหลกัการท างานและการใชง้านฮีทป๊ัมในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสรา้งโครงการประหยดัพลงังานท่ีใชฮี้ทป๊ัมได ้

3. เพ่ือเผยแพร่และถ่ายโอนองคค์วามรูจ้ากวทิยากรไปสู่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

 

วิทยากร นายปรเมธ    ประเสริฐยิ่ง   วุฒิวศิวกร(เครื่องกล) วก.485 

  ประวติัการศึกษา  

วศบ.(เกียรตินิยม) เคร่ืองกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2515-2518 

วศม. เคร่ืองกล บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2519-2521 

ผลงานและประสบการณ ์

วศิวกรออกแบบระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดบัเพลิ’ง อากาศอดั กา๊ซทางการแพทย ์

ท่ีปรึกษาพลงังาน โครงการชุบชีวติธุรกิจไทย  โครงการมีสว่นรว่ม โครงการ SME โครงการคูปองนวตักรรม 

พฒันาผลิตภณัฑฮี์ทป๊ัมส าหรบัอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแหง้ 

PDU 18 หน่วย 



ก าหนดการ 

วนัเสาร ์3 ตุลาคม  2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. บทน าสูก่ารใชฮี้ทปัม๊ 

-หลกัการท างานของฮีทป๊ัม 

-ประเภทของฮีทป๊ัม 

-ฮีทป๊ัมในต่างประเทศ ประเภทการใช ้ขนาดของตลาด การสนับสนุนและการพฒันา 

-ความแตกต่างของฮีทป๊ัมกบัเคร่ืองปรบัอากาศ 

-เปรียบเทียบค่าความรอ้นของเช้ือเพลิง 

-เปรียบเทียบการเกิดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 

   การท าน ้ารอ้นส าหรบัอาคาร 

 -การใชฮี้ทป๊ัมท าน ้ารอ้นโรงแรม การเลือกประเภทฮีทป๊ัม 

 -เกณฑก์ารออกแบบระบบน ้ารอ้นโรงแรม 

 -การค านวณขนาดของฮีทป๊ัมและถงัเก็บน ้ารอ้น 

 -การเดินท่อระบบน ้ารอ้นของฮีทป๊ัม 

 -การเลือกวสัดุและฉนวน 

 -การใชค้วามเยน็ 

 -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมในโรงแรม 

การท าน ้ารอ้นในงานอตุสาหกรรม 

 -การพจิารณาขบวนการผลิต    

 -การเลือกขนาดและประเภทฮีทป๊ัม 

 -การประเมินราคาและระยะเวลาคุม้ทุน  

 -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมในระบบสีอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน 

 -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมท าน ้ารอ้นเติมหมอ้ไอน ้า 

 -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมมอบแหง้ยา   

 

วนัอาทิตยท์ี่ 4 ตลุาคม  2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. ระบบ Hybrid แผงแสงอาทิตย ์และฮีทปัม๊ 

 -ระบบท าน ้ารอ้นแสงอาทิตย ์และขอ้จ ากดั   

 -ท าไมตอ้ง Hybrid 

 -การออกแบบระบบ Hybrid    

 -การประมาณราคาและระยะเวลาคุม้ทุนของโครงการ 

   การใชฮี้ทปัม๊ควบคมุความช้ืนงานปรบัอากาศ 

 -หลกัการควบคุมความช้ืน   -การใชฮี้ทป๊ัมควบคุมความช้ืน 

 -การประเมินราคาและระยะเวลาคุม้ทุน  -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมควบคุมความช้ืน 

 WORKSHOP 

-ยก Case Study จากผูเ้ขา้ร่วมการอบรมแบ่งออกเป็นอาคารและโรงงาน 

 ใหค้ าแนะน าและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 



   

  ใบสมคัร  การอบรมเรื่อง  ฮีทปัม๊  (Heat Pump)  

  เพื่อการประหยดัพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม  รุน่ท่ี 10 

  ระหว่างวนัท่ี  3-4 ตุลาคม  2563 ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

  จดัโดย    คณะกรรมการสาขาเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษัท) ......................................................................................................................................................  

เลขท่ี ..................... หมู่ท่ี ............................. อาคาร  ................................................  ซอย   .................................................  

ถนน .......................................... ต าบล/แขวง .............................................. อ าเภอ/เขต .......................................................  

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

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

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

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  ..........................................................    ส านักงานใหญ่    สาขา  .........................................  

 

ขอส ารองรายช่ือเขา้รว่มอบรมดงัต่อไปน้ี     (กรุณาเขยีนช่ือ-นามสกุลตวับรรจง เพื่อความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

1)  ช่ือ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .............................................  

2)  ช่ือ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .............................................  

 

อตัราค่าลงทะเบียน  สมาชิก วสท.     4,300  บาท/ท่าน 

 ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ  5,200  บาท/ท่าน 

 บุคคลทัว่ไป    6,000  บาท/ท่าน 

หมายเหตุ  1) อตัราคา่ลงทะเบียนรวมภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%    2) วสท. ไดร้บัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 3) ท่านท่ีช าระคา่ลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว่ไป สามารถใชสิ้ทธ์ิสมคัรสมาชิก วสท.  

    ฟรี 1 ปี  (ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิกไดท่ี้  www.eit.or.th )  พรอ้มยื่นในวนัอบรมเท่าน้ัน 

ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดงูาน ทั้งในและตา่งประเทศ และไดช้ าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงัน้ี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจ านวน 

   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ช าระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วนั  หรือภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การช าระเงิน   

เช็ค        สัง่จ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

โอนเงิน     เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย     เลขท่ี 045-2-03026-1  

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์           เลขท่ี 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรีุสแควส ์  เลขท่ี 162-0-09914-4 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชีธนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐานการช าระเงินและท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งมาท่ี 0-2184-4662 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติมติดต่อ คณุแสงดาว  การะภกัด ี

Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662  E-mail : sangdaw.eit@gmail.com , Website: www.eit.or.th 

 

http://www.eit.or.th/

