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08.00 - 08.30 น.      ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.      พิธีเปด

                            โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟา

                            สวนภูมิภาค  และคณะทำงาน IEEE Power & Energy Society – 

                            Thailand Chapter

ดำเนินการสัมมนาโดย  Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ 

                            ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ

                            บริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

08.45 – 10.15 น.     ระบบตอลงดิน: ทฤษฎีการตอลงดินกับกายภาพของดิน, 

                           ความสำคัญของการตอลงดิน,  นิยามและคำศัพท, ประเภทการตอลงดิน, 

                           บริบทของการตอลงดินที่มีตอแหลงจายไฟฟา อุปกรณ โหลด ผูปฏิบัติงานและ

                           ผูคนทั่วไป โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการ

                           โครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร 

                           IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

10.15 – 10.30 น.     พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น.     เทคนิคการวัดและการคำนวณคาความตานทานจำเพาะของดินที่มีโครงสราง

                           แบบ 1 ชั้น  และ 2 ชั้น เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับออกแบบระบบตอลงดิน

                           โดย ดร.อรรถ พยอมหอม วิศวกรไฟฟา 9 กองวิศวกรรมไฟฟา

                           ฝายวางแผนระบบไฟฟา  การไฟฟานครหลวง 

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.     การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับสถานีไฟฟา: 

                           Air Insulated Switchgear (AIS) และ Gas Insulated Switchgear (GIS) 

                           โดย คุณชัชวาล เฉลิมวัฒนชัย  วิศวกรระดับ 10 กองวิศวกรรมสถานีไฟฟาแรงสูง 

                           ฝายวิศวกรรมระบบสง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารวาง

15.30 – 17.00 น.     การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับระบบผลิต

                           ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย: Solar Farm และ Solar Rooftop

                           โดย คุณสถาพร สุนทรา ผูจัดการโครงการ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด

การออกแบบและติดต้ังระบบตอลงดินในระบบไฟฟาและโหลด
ในระบบอื่นๆ ที่ดี มีความสำคัญตอการรักษาความปลอดภัย
และความเชื่อถือไดของระบบไฟฟาไว ระบบตอลงดินยังจัด
เตรียมจุดอางอิงรวมสำหรับแหลงจายไฟฟา และเปนเสนทาง
สำหรับกระแสเสิรจไหลไปสูมวลดิน เปนผลใหเกิดความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินตอสาธารณะ นอกจากน้ีการตอ
ลงดินดวยเทคนิคท่ีถูกตองจะชวยควบคุมและลดการรบกวน
ทางไฟฟา ขณะเดียวกันการตอลงดินที่ไมเหมาะสมสามารถ
สรางปญหาในระบบไฟฟา ระบบควบคุม และระบบสื่อสาร
ไดอยางมากมาย สงผลใหกระบวนงานทำงานลมเหลวและมี
การสูญเสียทางการเงินขึ้น
สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย 
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy 
Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญถึง
การออกแบบและติดต้ังใชงานระบบตอลงดินและประสานศักย
ดินใหถูกตองและปลอดภัย จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง 
“ระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับระบบไฟฟา 
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร และศูนย
ขอมูล: การออกแบบ ติดตั ้ง ทดสอบ และแกไขปญหา 
(Grounding and Equipotential Bonding System for 
Electric Power System, Communication and 
Telecommunication System, Computer and Data 
Centers: Design, Installation Testing and Solutions)” 
โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัย 
ผูผลิตอุปกรณ ผูประกอบการ ซ่ึงเปนผูมีความรูและประสบการณ
ในระบบตอลงกับการใชงานในดานตางๆ มาเปนอยางดี

หลักการและเหตุผล

เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ  เกี่ยวกับ
แนวคิดในการออกแบบ ติดตั้ง การวัด และทดสอบระบบ
ตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับระบบไฟฟา ระบบส่ือสาร
และโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยขอมูล รวมทั้ง
วิธีการและเทคนิคการแกปญหาการติดตั้งระบบตอลงดินให
ใชงานไดอยางถูกตองและปลอดภัยตามขอกำหนดของ
มาตรฐาน  

ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน 
ผูประสานงานโครงการ

ผูรับจางออกแบบ กอสราง และติดตั้งระบบไฟฟา 
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร 
และศูนยขอมูล

ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย และผูที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

1.

2.

3.

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 9 ตุลาคม 2562

Session 1 ¤ÇÒÁÃÙŒà¡Õ ่ÂÇ¡ÑºÃÐºº¡ÒÃµ‹ÍÅ§´Ô¹áÅÐÍ§¤�»ÃÐ¡Íº·Õ่ÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñ¹

Session 2 ÃÐºº¡ÒÃµ‹ÍÅ§´Ô¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹ÈÑ¡Â�´Ô¹ÊÓËÃÑºÃÐººä¿¿‡Ò



Session 6 á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒÃÐººµ‹ÍÅ§´Ô¹

08.45 - 10.30 น.    การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับที่อยูอาศัย 

                          อาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรม 

                          โดย รองศาสตราจารย ธนบูรณ ศศิภานุเดช  วิศวกรท่ีปรึกษางานบำรุงรักษา

                          ระบบไฟฟา รถไฟฟามหานคร บริษัท ซีเมนต จำกัด

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารวาง

10.45 – 12.15 น.    การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับสายสง

                          และสายจำหนายไฟฟา  โดย คุณกิตติ เลียงเครือ ผูอำนวยการกองวิจัย  

                          การไฟฟาสวนภูมิภาค 

12.15 – 13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.   การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับโรงงาน

                         ปโตรเคมีและโรงกลั่น โดย คุณนริศ อวนเจริญกุล 

                         ผูจัดการแผนกวิศวกรรมกอสรางไฟฟา บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

14.45 – 15.00 น.   พักรับประทานอาหารวาง

15.00 – 16.30 น.   การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับ  

                         Electrified Railways with AC or DC Traction Systems 

                         โดย คุณสุจินต สุวรรณกิจบริหาร กรรมการผูจัดการ 

                         Forward Engineering Consultants Co., Ltd.

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

Session 3 ÃÐºº¡ÒÃµ ‹ÍÅ§´ Ô¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹È Ñ¡Â �´ Ô¹ÊÓËÃ Ñº
ÃÐººä¿¿‡Ò (µ ‹Í)

Session 4 ¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐººµ ‹ÍÅ§´ Ô¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹È Ñ¡Â �´ Ô¹
ÊÓËÃ ÑºÃÐººÃÒ§áÅÐ» � âµÃàÅ ÕÂÁ

08.45 - 10.15 น.    การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับระบบ

                          สื่อสารและศูนยโทรคมนาคม โดย คุณยุทธนา ขาวอุปถัมภ  วิศวกร 7 

                          สถาบันนวัตกรรม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.15 น.    การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับ

                          ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยขอมูล โดย ผศ. ดร.สำเริง ฮินทาไม  

                          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12.15 – 13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.    เทคนิคการปรับปรุงระบบตอลงดินสำหรับสถานีไฟฟาโดยใชสารปรับปรุง

                          ความตานทานดิน Earthing Enhancing Compound และกรณีศึกษา 

                          โดย คุณกอบกิจ  สดวกการ  Engineering Solution Manager, 

                          Kumwell Corporation Limited

14.45 – 15.00 น.    พักรับประทานอาหารวาง

15.00 – 16.30 น.    การปรับปรุง Earthing Impulse Impedance สำหรับเสาสายสงไฟฟาแรงสูง 

                          และกรณีศึกษา โดย คุณอรรณพ  โรมา  ผูอำนวยการฝายวิศวกรรม 

                          Kumwell Corporation Limited

16.30 น.               ปดการสัมมนา

Session 5 ÃÐºº¡ÒÃµ‹ÍÅ§´Ô¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹ÈÑ¡Â�´Ô¹ÊÓËÃÑºÃÐºº
Ê× ่ÍÊÒÃáÅÐâ·Ã¤Á¹Ò¤Á ÈÙ¹Â�¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ� áÅÐÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ



ระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับระบบไฟฟา 
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยขอมูล: 
การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแกไขปญหา 
(Grounding and Equipotential Bonding System for Electric Power System, Communication and 
Telecommunication System, Computer and Data Centers: Design, Installation Testing and Solutions)

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ รับจำนวน
จำกัด

ÇÑ¹·Õ ่ 9-11 µØÅÒ¤Á 2562 ³ ËŒÍ§¸ÒÃÒà·¾ ÎÍÅÅ� âÃ§áÃÁà¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ»ÒÃ�¤ ¡ÃØ§à·¾Ï

อัตรานี ้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง และสามารถ
หักภาษี ณ ที ่จายได 3% คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%  

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย 
คาลงทะเบียน ทานละ 7,500 บาท + VAT 525 = 8,025 บาท 

สมาชิก IEEE
คาลงทะเบียน ทานละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท 

บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป 
คาลงทะเบียน ทานละ 8,500 บาท + VAT 595 = 9,095 บาท  

คาใชจายในการลงทะเบียน การชำระเงิน

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240


