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สัมมนาวิชาการ ครังที� 3/2559 
เรื�อง  "ประเทศไทยกบัมาตรการการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ อดตี สู่ปัจจุบัน และอนาคต"  

วนัศุกร์ ที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องสโรชา ชัน3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศในสดัส่วนทีRสูงเทียบกบัระบบอืRน ๆ ในอาคารธุรกิจ โดยทัRวไปการใชพ้ลงังาน
ในระบบปรับอากาศมีสดัส่วนมากกวา่ร้อยละ 60 ของการใชพ้ลงังานรวมทัZงอาคาร ดงันัZน การอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศจึงมี
ความสาํคญัมากต่อแนวทางการกาํหนดนโยบายและการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานของประเทศไทย 

 ปัจจุบนั กระทรวงพลงังาน ไดจ้ดัทาํแผนอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2558-2579 เพืRอกาํหนดแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน
ระยะยาวของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายทีRจะลด Energy Intensity ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 (เทียบปี 2553) ซึRงการใชพ้ลงังานในอาคาร
ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึRงในเป้าหมายทีRจะตอ้งผลกัดนัใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานขึZน โดยเฉพาะในระบบปรับอากาศ 

 ในการนีZ  เพืRอใหก้ารพฒันางานระบบปรับอากาศสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานของ
ประเทศไทย สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จึงไดจ้ดังานสมัมนาครัZ งนีZ ขึZนเพืRอใหข้อ้มูลแผนอนุรักษพ์ลงังานของประเทศ 
แนวทางการดาํเนินการและกรณีศึกษาการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังานจากสถานประกอบทีRไดด้าํเนินการเป็นผลสาํเร็จ อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการทาํงานและการพฒันางานระบบปรับอากาศต่อไป 

เพืRอใหว้ศิวกรทีRปรึกษา ผูรั้บเหมา ผูป้ระกอบการและผูที้RประกอบวชิาชีพทีRเกีRยวขอ้ง ไดรั้บทราบเกีRยวกบัแผนการพฒันาพลงังาน
ทดแทนและแผนการอนุรักษพ์ลงังานในประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนัและอนาคต รวมทัZงไดรั้บขอ้มูลเกีRยวกบัเทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน
ในงานระบบปรับอากาศทีRไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงิน   จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน และกรณีศึกษา , ประสบ 
การณ์ , ปัญหาและอุปสรรคดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในประเทศไทย จากผูป้ระกอบการและทีRปรึกษาดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เพืRอสามารถ
นาํมาประยกุตใ์ชไ้ดเ้หมาะสม “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” และ “ASHRAE Thailand Chapter” จึงไดจ้ดัสมัมานาทาง
วชิาการในหวัขอ้  “ประเทศไทยกับมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ อดตี สู่ปัจจุบัน และอนาคต” 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูป้ระกอบการ วศิวกรทีRปรึกษา ผูรั้บเหมา วศิวกรและช่างบาํรุงรักษา เจา้หนา้ทีRภาครัฐ และผูที้RเกีRยวขอ้งกบัการออกแบบ ติดตัZง
และใชง้าน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
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ประโยชน์ที<คาดว่าจะได้รับ 

1. ความรู้เกีRยวกบัภาพรวมการอนุรักษพ์ลงังาน และมาตรการสนบัสนุนดา้นการอนุรักษพ์ลงังานของภาครัฐ โดยกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

2. ความรู้เกีRยวกบัเทคโนโลยดีา้นการอนุรักษพ์ลงังานในปัจจุบนั 
3. ประสบการณ์ , ปัญหาและอุปสรรคดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในประเทศไทย จากผูป้ระกอบการ 
4. การแลกเปลีRยนความคิดเห็นในการสมัมนา 

 

กําหนดการ  

08.00 – op.oo น  ลงทะเบียน 
09.00 – op.qr น.  พิธีเปิด 
   โดย... ดร.เชิดพนัธ์  วทูิราภรณ์   นายกสมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

09.15 – 10.30 น. บรรยาย หวัขอ้ “นโยบายและมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน” 
โดย... ผูแ้ทนของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

10.30 – 10.45 น.  พกัดืRม นํZ าชา / กาแฟ 

10.45 – 12.00 น.  บรรยาย หวัขอ้ “การสนบัสนุนการลงทุนดา้นอนุรักษพ์ลงังาน ดว้ยมาตรการ ESCO Fund” 
                                               โดย...คุณอนนัต ์ ตปนียสร  
                                               ฝ่ายบริหารกองทุน ESCO Revolving Fund มูลนิธิอนุรักษพ์ลงังานแห่งประเทศไทย 

12.00 – 13.00 น  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.-00 น.  บรรยาย หวัขอ้ “แนวทางการพฒันาอาคารทีRมีการใชพ้ลงังานสุทธิเป็นศูนย”์ (Net Zero Energy Building)” 
   โดย... คุณกมล ตนัพิพฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ Bright Management Consulting Co., Ltd. 

14.00 – 14.15  น.  พกัดืRม นํZ าชา / กาแฟ 

14.15 – 15.15 น. บรรยาย หวัขอ้  “Tesco Lotus กบันโยบายและแนวทางการประหยดัพลงังาน Carbon Reduction Road Map” 
   โดย... คุณเสรี รัตนเริงชยั Senior Engineering & Energy Standards Manager, Tesco-Lotus 

15.15-16.15 บรรยาย หวัขอ้  “งานวจิยัดา้นนวตักรรมการประหยดัพลงังานในประเทศไทย” 
โดย... ผศ. ดร. พิพฒัน์ ชยัววิฒัน์วรกลุ อาจารย ์บณัฑิตวทิยาลยัร่วมดา้นพลงังานและสิRงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

16.15 – 16.30 น.  พิธีปิด 
   โดย... คุณบลัลงัก ์  สาธร   President ASHRAE Thailand Chapter 
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แบบตอบรับสัมมนาวชิาการ ครังที� 3/2559 
เรื�อง  "ประเทศไทยกบัมาตรการการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ อดตี สู่ปัจจุบนั และอนาคต"  

วนัศุกร์ ที� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องสโรชา ชัน 3   โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

 

ชืRอ    นามสกลุ     หมายเลขสมาชิก    

บริษทั       เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี     

ทีRอยู(่สาํหรับออกใบเสร็จ)            

โทรศพัท ์   โทรสาร    มือถือ     

E-mail              

เลขที�สมาชิกสภาวิศวกร(ถ้ามี).....................................................เลขที�ใบอนุญาตสภาวิศวกร(ถ้ามี)............................................. 
    (กรุณากรอกเลขสมาชิกสภาวิศวกรให้ครบถ้วน  เนื�องจากจะมีผลต่อคะแนน CPD ของท่าน) 

ประสงคจ์ะออกใบเสร็จรับเงิน   � ในนามบุคคล     � ในนามบริษทั (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทกรุณาระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี) 

อัตราค่าลงทะเบียน            ชําระเงินภายในวันที< 22 กค. IJ  ชําระเงินหลังวันที< 22  กค. IJ 
�สมาชิกสมาคมฯ/ สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter                2,140    บาท    2,568  บาท  
�บุคคลทัRวไป                                                     2,568    บาท   2,996   บาท 

(ผูส้มคัรทีRจองและจ่ายเงินก่อนการปิดรับสมคัร จะไดสิ้ทธิ} การเขา้ร่วมสมัมนาเป็นลาํดบัแรก) 
หมายเหตุ  

1. อตัราค่าลงทะเบียนขา้งตน้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิRม~% ค่าเอกสารการบรรยาย , อาหารวา่ง , อาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 
2. สมาคมไม่อยูใ่นข่ายทีRตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีRจ่าย �% 
3. พเิศษสุด! ท่านทีRชาํระค่าลงทะเบียนในอตัราบุคคลทัRวไปท่านสามารถใชสิ้ทธิ} สมคัรสมาชิกสมาคมฯ q ปี (มูลค่า �oo บาท)ไดฟ้รีทนัที  

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดที้Rwww.acat.or.thส่งใบสมคัร /สาํเนาบตัรประชาชน / รูปถ่าย ไปทีR E-mail:memberacat@gmail.com สามารถใช้
สิทธิ} ไดภ้ายในวนัทีRจดักิจกรรมเท่านัZน! ไม่สามารถใชสิ้ทธิ} ยอ้นหลงัได ้

4. สมาคมเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรมีหน้าทีRในการจดักิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืRองให้การรับรองกิจกรรม และ
จาํนวนหน่วยพฒันา(PDU) ของกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนืRองสามารถออกใบรับรองการเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันา
วชิาชีพวศิวกรรมอยา่งต่อเนืRองได ้

5. กรณีทีRสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน  และใหบุ้คคลทัRวไปมาแทนในวนังาน ผูที้Rมาแทนจะตอ้งชาํระเงินเพิRมในอตัราบุคคลทัRวไป 
6. ติดต่อขอรายละเอียดไดที้R คุณอรวรรณ , คุณกุลิสรา โทร. o�-318-4119 , 02-318-4123 

วธีิการชําระเงนิ   
� เงินสด ณ ทีRทาํการสมาคมฯ  
� เช็คสัRงจ่าย “สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย” 
� โอนเงินเขา้บญัชี “สมาคมวศิวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย”  
        ธนาคารกสิกรไทย  สาขา โลตสั ทาวน์อินทาวน์  เลขทีRบญัชี  644 - 2 - 10754 – 6 

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


