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เรื)อง “การจาํลองการใช้พลงังานในอาคารด้วยโปรแกรม eQuest เพื)อการประหยดัพลงังานและยื)นประเมนิอาคารเขียว” 

วนัศุกร์ ที) 4 มนีาคม ,--9 
ณ ห้องสโรชา ชั'น C โรงแรม สวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

 

หลกัการและเหตุผล ...    
ในการออกแบบระบบปรับอากาศนัMน จะตอ้งการทาํคาํนวณ Cooling Load ดว้ย Program เสมอ และถา้อาคารหลงันัMน มีความ 

ตอ้งการยืXนขอประเมินอาคารเขียว ในเกณฑข์อง LEED หรือ TREES ก็จาํเป็นจะตอ้งส่ง รายงานผลการจาํลองการใชพ้ลงังาน หรือ Energy 
Simulation ควบคู่กบัการยืXนเอกสารดว้ย แต่ Energy Simulation Program ทีXทาง LEED ยอมรับ และ ฟรี นัMนมีไม่มาก เช่น DOE2, Energy 
Plus, eQuest ซึXงลว้นแต่เป็นโปรแกรมทีXมีความซบัซอ้น ใชเ้วลาในการวาดรูปและกรอกขอ้มูลมาก ทาํใหว้ศิวกรในประเทศไทยไม่นิยมใช ้
เมืXอถึงคราวทีXตอ้งส่งรายงาน Energy Simulation จึงจาํเป็นตอ้งวา่จา้ง วศิวกรต่างประเทศ เป็นราคาหลายแสนบาท ต่อการคาํนวณหนึXงอาคาร 

ดงันัMน เพืXอเป็นการพฒันาวศิวกรใหมี้ศกัยภาพมากขึMนสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศฯ จึงจดัสมัมนาเรืXอง “การจาํลองการใช้พลงังาน

ในอาคารด้วยโปรแกรมeQuestเพื)อการประหยดัพลงังานและยื)นประเมนิอาคารเขียว” เพืXอเผยแพร่วธีิการคาํนวณใหแ้ก่สมาชิก ใหเ้ขา้ใจ
หลกัการทาํงานของโปรแกรมและไปศึกษาต่อเพิXมเติมเองได ้นอกจากนีMการรับทราบการใชง้านของโปรแกรมยงัเป็นประโยชน์ต่อ ผูค้วบคุม
งาน และ ผูรั้บเหมา ในการทีXจะ Commissioning การใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปตามทีXส่งเอกสาร เป็นประโยชน์ต่อ ผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นการทีX
จะนาํเสนอ ผลิตภณัฑที์Xประหยดัพลงังาน และ สามารถกรอกในโปรแกรมเพืXอยืXนขอคะแนนได ้ 

วทิยากร  
ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.ชนิกานต ์ ยิMมประยรู 
อาจารยภ์าควชิานวตักรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

กรรมการ สถาบนัอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute) 
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lm.30 – l9.00 น. 
09.00 - 09.15 น. 
 

09.15 - 10.30 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด  
โดย... ดร.เชิดพนัธ์ วทูิราภรณ์ นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

-ลกัษณะของ Energy Simulation Program เพืXอการยืXนประเมินอาคารเขียว 

10.30 – 10.45 น. 

10.45 - 12.00 น. 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-การเริXมตน้ใชง้านในส่วนการสร้างกรอบอาคาร และ งานสถาปัตยกรรมทีXเกีXยวกบังานระบบ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.15 น. - การกรอกขอ้มูลระบบประกอบอาคาร เพืXอการคาํนวณ ภาระการทาํความเยน็ Cooling Load Calculation 

q4.15– q4.30 น. 

14.30 – 15.45 น. 

 

 

q5.45 – 16.00 น. 
 

พกัรับประทานอาหารวา่ง ชา-กาแฟ 

-การจาํลองการใชพ้ลงังานในอาคาร Energy Simulation 

- สรุปผลการใชง้านและผลกระทบต่อการออกแบบและเลือกใชผ้ลิตภณัฑต์่างๆ 

- ถาม-ตอบ 

พิธีปิด  
โดย..คุณเผชิญ   แสงบุษราคมั  President ASHRAE Thailand Chapter  
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ชืXอ    นามสกุล    หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีXอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ      

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 

    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี) 

อตัราค่าลงทะเบียน    ชําระเงินภายในวันที) 26 กพ. -N  ชําระเงินหลงัวันที) 26 กพ. -N 
�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter 2,000บาท   2,400  บาท  
�บุคคลทัXวไป  2,400บาท   2,800   บาท 

(ผูส้มคัรทีXจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิu การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมลูค่าเพิXมv% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีXตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีXจ่าย x% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีXชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัXวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิu สมคัรสมาชิกสมาคมฯ q ปี (มลูค่า yll บาท)ไดฟ้รีทนัที  ดาวน์

โหลดใบสมคัรไดที้Xwww.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีX E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใชสิ้ทธิu ได้
ภายในวนัทีXจดักิจกรรมเท่านัMน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิu ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองคก์รแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีXในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืXองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืXองได ้

5. กรณีทีXสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัXวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Xมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิXมในอตัราบุคคลทัXวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้X คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. l}-xqm-yqq~ , l}-xqm-yq}x 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีXทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัXงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีXบญัชี  �yy - } - qlv�y – � 

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบตอบรับฉบับนี� พร้อมสลิปใบโอนเงิน ไปยังหมายเลขโทรสาร %&-()*-+)&%จึงจะถอืว่าท่านลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ 


