
การอบรมเร่ือง  ฮีทปัม๊ (Heat Pump) เพ่ือการประหยดัพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  รุ่นท่ี 9 

ระหว่างวนัที่  8-9 พฤษภาคม 2564  

ณ  หอ้งประชุม  อาคาร  วสท. 

จดัโดย   คณะกรรมการสาขาเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

 

 

หลกัการและเหตผุล 

ฮีทปัม๊ เป็นอุปกรณท่ี์ช่วยใหส้ามารถใชพ้ลงังานทางเลือก(จากแหล่งความรอ้นศกัยภาพตํา่)มาใชง้านท่ีอุณหภูมสิูงข้ึนได้

ฮีทป๊ัม สามารถใหค้วามรอ้นได ้3-7 เท่าของพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ช่วยใหไ้ดค้วามรอ้นในราคาท่ีถูกกวา่การใชเ้ชื้ อเพลิงทุกชนิด 

นอกจากน้ียงัไดค้วามเย็นเป็นผลพลอยได ้ โรงแรมในปัจจุบนัจึงใชน้ํ้ารอ้นท่ีผลิตจากฮีทป๊ัมแทนการใชห้มอ้น้ํา โรงงาน

อุตสาหกรรมก็เช่นกนัสามารถใชฮี้ทป๊ัมในขบวนการผลิตท่ีใชค้วามรอ้นและความเย็นได ้ 

สาํหรบัอาคารและโรงงานสามารถใชฮี้ทป๊ัมลดตน้ทุนการผลิต และลดมลพิษจากการใชเ้ชื้ อเพลิงได ้ ช่วยลดปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกิจโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของสินคา้ไทยทาํใหป้ระเทศชาติสามารถลดการพึ่งพาการนําเชื้ อเพลิง

จากต่างประเทศ และช่วยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดซ์ึ่งจะมีผลต่อสภาพแวดลอ้มและปัญหาการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

นอกจากน้ีการใชฮี้ทป๊ัมยงัสามารถใชเ้ป็นมาตรการประหยดัพลงังานของอาคารและโรงงานท่ีตอ้งประหยดัพลงังานตาม   

พรบ.อนุรกัษ์พลงังาน การพิจารณาใหค้ะแนนของ  LEED  และมาตรฐานทางดา้นพลงังานและสิ่งแวดลอ้มอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

วสท. เล็งเห็นถึงความสาํคญัของเทคโนโลยีฮีทป๊ัม จึงจดัหลกัสูตรน้ีเพื่อใหวิ้ศวกรผูอ้อกแบบระบบของอาคารและโรงงาน 

ผูจ้ดัการพลงังานและคณะกรรมการพลงังานของอาคารและโรงงาน ท่ีปรึกษาการประหยดัพลงังาน นักวิชาการและผูส้นใจ

ทัว่ไป ไดม้คีวามเขา้ใจในการทาํงานของฮีทป๊ัม วิธีการใชง้าน และการคาํนวณการประหยดัพลงังาน เพื่อใหใ้ช ้ ฮีทป๊ัมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้นหลกัการทาํงานและการใชง้านฮีทป๊ัมในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถสรา้งโครงการประหยดัพลงังานท่ีใชฮี้ทป๊ัมได ้

3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองคค์วามรูจ้ากวิทยากรไปสู่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

 

วิทยากร นายปรเมธ    ประเสริฐยิ่ง   วุฒิวิศวกร(เคร่ืองกล) วก.485 

  ประวติัการศึกษา  

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

วศม. เคร่ืองกล บณัฑติวิทยาลยั จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั พ.ศ.2519-2521 

ผลงานและประสบการณ ์

วิศวกรออกแบบระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดบัเพลิ’ง อากาศอดั กา๊ซทางการแพทย ์

ท่ีปรึกษาพลงังาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย  โครงการมีสว่นร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวตักรรม 

พฒันาผลิตภณัฑฮี์ทป๊ัมสาํหรบัอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแหง้ 

PDU 18 หนวย 



กาํหนดการ 

วนัเสาร ์8 พฤษภาคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. บทนาํสู่การใชฮี้ทปัม๊ 

-หลกัการทาํงานของฮีทป๊ัม 

-ประเภทของฮีทป๊ัม 

-ฮีทป๊ัมในต่างประเทศ ประเภทการใช ้ขนาดของตลาด การสนับสนุนและการพฒันา 

-ความแตกต่างของฮีทป๊ัมกบัเครื่องปรบัอากาศ 

-เปรียบเทียบค่าความรอ้นของเชื้ อเพลิง 

-เปรียบเทียบการเกิดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเผาไหมเ้ชื้ อเพลิง 

   การทาํนํ้ารอ้นสาํหรบัอาคาร 

 -การใชฮี้ทป๊ัมทาํน้ํารอ้นโรงแรม การเลือกประเภทฮีทป๊ัม 

 -เกณฑก์ารออกแบบระบบน้ํารอ้นโรงแรม 

 -การคาํนวณขนาดของฮีทป๊ัมและถงัเก็บน้ํารอ้น 

 -การเดินท่อระบบน้ํารอ้นของฮีทป๊ัม 

 -การเลือกวสัดุและฉนวน 

 -การใชค้วามเย็น 

 -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมในโรงแรม 

การทาํนํ้ารอ้นในงานอุตสาหกรรม 

 -การพจิารณาขบวนการผลิต    

 -การเลือกขนาดและประเภทฮีทป๊ัม 

 -การประเมินราคาและระยะเวลาคุม้ทุน  

 -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมในระบบสีอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้ นส่วน 

 -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมทาํน้ํารอ้นเติมหมอ้ไอน้ํา 

 -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมมอบแหง้ยา   
 

วนัอาทิตยท่ี์ 9 พฤษภาคม 2564 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น. ระบบ Hybrid แผงแสงอาทิตย ์และฮีทปัม๊ 

 -ระบบทาํน้ํารอ้นแสงอาทิตย ์และขอ้จาํกดั   

 -ทาํไมตอ้ง Hybrid 

 -การออกแบบระบบ Hybrid    

 -การประมาณราคาและระยะเวลาคุม้ทุนของโครงการ 

   การใชฮี้ทปัม๊ควบคุมความช้ืนงานปรบัอากาศ 

 -หลกัการควบคุมความชื้ น   -การใชฮี้ทป๊ัมควบคุมความชื้ น 

 -การประเมินราคาและระยะเวลาคุม้ทุน  -ตวัอยา่งการใชฮี้ทป๊ัมควบคุมความชื้ น 

 WORKSHOP 

-ยก Case Study จากผูเ้ขา้ร่วมการอบรมแบ่งออกเป็นอาคารและโรงงาน 

 ใหค้าํแนะนําและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 



   

  ใบสมคัร  การอบรมเรื่อง  ฮีทปัม๊  (Heat Pump)  

  เพ่ือการประหยดัพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม  รุ่นท่ี 9 

  ระหวา่งวนัท่ี  8-9 พฤษภาคม 2564 ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

  จดัโดย    คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอสาํรองรายช่ือเขา้ร่วมอบรมดงัตอ่ไปน้ี     (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตวับรรจง เพื่อความถูกตอ้งของวุฒิบตัร) 

1)  ชื่อ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .............................................  

2)  ชื่อ – นามสกุล   ...............................................................................  เลขท่ีสมาชิก วสท.  .............................................  
 

อตัราค่าลงทะเบียน  สมาชิก วสท.     4,300  บาท/ท่าน 

 ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ  5,200  บาท/ท่าน 

 บุคคลทัว่ไป    6,000  บาท/ท่าน 

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

 3) ท่านท่ีชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัว่ไป สามารถใชส้ิทธ์ิสมคัรสมาชิก วสท.  

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

ขอ้ปฏิบตัิกรณีการยกเลิก อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและตา่งประเทศ และไดช้าํระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหนา้ ดงัน้ี 

   กรณี วสท. เป็นผูย้กเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินใหก้บัลูกคา้เต็มจาํนวน 

   กรณีลูกคา้ไดล้งทะเบียน (ชาํระเงินแลว้) แจง้ยกเลิกเน่ืองจากเหตุใดก็ตามขอใหถื้อปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  30 วนั  คืนเงินใหเ้ต็มจาํนวนของค่าลงทะเบียน  

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน  15 วนั  คืนเงินให ้80% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   7 วนั คืนเงินให ้50% ของค่าลงทะเบียน 

 แจง้ยกเลิกก่อนวนัจดั อบรม สมัมนา ดูงาน   3 วนั  หรอืภายในวนัจดังาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

การชาํระเงิน   

เช็ค        สัง่จ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

โอนเงิน     เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์อง    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

• ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย     เลขท่ี 045-2-03026-1  

• ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์           เลขท่ี 147-4-32388-6 

• ธนาคารกรุงไทย   สาขาจามจรุสีแควส ์  เลขท่ี 162-0-09914-4 

กรณีโอนเงินเงินเขา้บญัชธีนาคาร  กรุณาส่งหลกัฐานการชาํระเงินและท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ สง่มาท่ี 0-2184-4662 

 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรอืตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณแสงดาว  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/
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