
ขอเชิญเข�าร�วม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ครบเคร�่องเร�่อง
EARTHING

(EARTHING AND EQUIPOTENTIAL BONDING SYSTEM FOR ELECTRICAL POWER SYSTEM, 
RAILWAY SYSTEM, PETROCHEMICAL, COMMUNICATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM, 
COMPUTER AND DATA CENTERS: DESIGN, INSTALLATION, TESTING, AND SOLUTIONS)

ระบบต�อลงดินและประสานศักย�ดิน
สําหรับระบบไฟฟ�ากําลัง ระบบราง 
ป�โตรเคมี ระบบสือ่สาร และโทรคมนาคม 
ศูนย�คอมพ�วเตอร�และศูนย�ข�อมูล :
การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแก� ไขป�ญหา 

23-25 กุมภาพันธ� 2564

วันท่ีจัดสัมมนา

สถานท่ีจัดสัมมนา

ห�องรัชว�ภา ชั้น 2 

อาคารธารทิพย� โรงแรมรามาดา
บายว�นแดมบางกอกเจ�าพระยาปาร�ค 



หมายเหตุ: ผูเขาสัมมนากรุณานำ Notebook computer มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค

      การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดินในระบบไฟฟา
กำลังและโหลดในระบบอื่นๆ ที่รับไฟฟากระแสสลับหรือไฟฟากระแสตรงให
ถูกตองน้ัน มีความสำคัญเปนการรักษาความปลอดภัย ม่ันคง คุณภาพ และความ
เชื่อถือไดของระบบไฟฟาและการทำงานของโหลด ระบบตอลงดินยังจัดเตรียม
จุดอางอิงรวมสำหรับแหลงจายไฟฟา และเปนเสนทางสำหรับกระแสเสิรจไหล
ไปสูมวลดิน เปนผลใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินตอสาธารณะ 
นอกจากนี้การตอลงดินดวยเทคนิคที่ถูกตองจะชวยควบคุมและลดการรบกวน
ทางไฟฟา ขณะเดียวกันการตอลงดินที่ไมเหมาะสมสามารถสรางปญหาในระบบ
ไฟฟา ระบบควบคุม และระบบสื่อสารไดอยางมากมาย สงผลใหกระบวนงาน
ทำงานลมเหลวและมีการสูญเสียทางการเงินขึ้นอยางมาก

      PEN Academy ไดเล็งเห็นความสำคัญถึงการออกแบบและติดตั้งใชงาน
ระบบตอลงดินและประสานศักยดินใหถูกตองและปลอดภัย จึงจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับระบบไฟฟากำลัง 
ระบบราง ปโตรเคมี ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอรและ
ศูนยขอมูล: การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแกไขปญหา (Earthing and 
Equipotential Bonding System for Electrical Power System, Railway 
System, Petrochemical, Communication and Telecommunication 
System, Computer and Data Centers: Design, Installation, Testing, 
and Solutions)” โดยทีมวิทยากรซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับการใชงานในระบบตาง ๆ 
มาเปนอยางดี

      เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับความรูความเขาใจทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
งานจริงเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง การวัด และทดสอบระบบตอลงดินและ
ประสานศักยดินสำหรับระบบไฟฟากำลัง ระบบราง ปโตรเคมี ระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอรและศูนยขอมูล รวมทั้งวิธีการและเทคนิคการแก
ปญหาการติดตั้งระบบตอลงดินใหใชงานไดอยางถูกตองและปลอดภัยตาม
ขอกำหนดของมาตรฐาน  

กลุมเปาหมาย

1. ผู บริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผู ควบคุมงาน ผูประสานงานโครงการ
2. ผู ร ับจางออกแบบ กอสราง และติดตั ้งระบบไฟฟากำลัง ระบบราง 
     ปโตรเคมี ระบบสื ่อสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอรและ
     ศูนยขอมูล 
3. ที ่ปรึกษาโครงการ อาจารย และผู ที ่สนใจทั ่วไป

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน

08:30 – 08:45 น. พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา

                            โดย คุณสมชาย โรจนรุงวศินกุล อดีตผูวาการ

                             การไฟฟานครหลวง  President, PEN Academy 

                            ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย 

                             Session Chairman 

                            เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ 

                             Secretary, PEN Academy

08.45 – 10.30 น.    ระบบตอลงดิน: ทฤษฎีการตอลงดินกับกายภาพของดิน, 

                           ความสำคัญของการตอลงดินและประสานศักยดิน, นิยาม  

                           และคำศัพท, ประเภทการตอลงดิน, บริบทของการตอ

                           ลงดินท่ีมีตอแหลงจายไฟฟา อุปกรณ โหลด ผูปฏิบัติงาน  

                           และผูคนทั่วไป, และวิธีการปรับปรุงความตานทานดิน  

                           โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์  ทัศนานุตริยะ 

                           Secretary, PEN Academy

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารวาง
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กำหนดการสัมมนา
10.45 – 12.15 น.   หลักการและวิธีการทดสอบหาคาความตานทานดิน 

                          (Earth Resistance Testing):  2-point method,  

                          3-point method, 4-point method, Clamp-on  

                          method โดย ผศ. ดร.สำเริง ฮินทาไม  ภาควิชา

                           วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12.15 – 13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.15 น.    การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสาน

                           ศักยดินสำหรับสถานีไฟฟา: Air Insulated Switch

                           gear (AIS) และ Gas Insulated Switchgear (GIS) 

                           โดย คุณนิธิ อาจองค ผูเช่ียวชาญงานออกแบบ กอสราง 

                           ติดต้ัง อุปกรณสถานีไฟฟายอยและระบบสายไฟฟาใตดิน

15.15 – 15.30 น.   พักรับประทานอาหารวาง

15.30 – 16.30 น.   ภาคปฏิบัติ: 1.การคำนวณหาคาความตานทานจำเพาะ                      

                          ของดิน (Earth Resistivity) จากขอมูลการทดสอบความ        

                          ตานทานดินแบบ 4-Point Method 2. การคำนวณเพื่อ

                          ออกแบบระบบตอลงดินของสถานีไฟฟายอยขนาด

                          2 x 60 MVA, 115-24 kV โดย คุณนิธิ อาจองค 

                          ผูเช่ียวชาญงานออกแบบ กอสราง ติดต้ัง อุปกรณไฟฟายอย       

                          และระบบสายไฟฟาใตดิน
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08.45 – 10.30 น.    การออกแบบและติดต้ังระบบตอลงดินและประสานศักย

                            ดินสำหรับอาคารท่ีอยูอาศัย สำนักงานธุรกิจ และโรงงาน

                            อุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย ธนบูรณ ศศิภานุเดช  

                            ผูเช่ียวชาญพิเศษ งานออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟา

10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารวาง

10.45 – 12.15 น.    การออกแบบและติดต้ังระบบตอลงดินและประสานศักย

                            ดินสำหรับระบบจำหนายไฟฟาแรงดันปานกลางและแรง

                            ดันต่ำ โดย คุณทวีศักดิ์ สมานสิน ผูเช่ียวชาญพิเศษ

                            งานออกแบบ กอสรางและติดต้ังอุปกรณระบบจำหนาย

                            ไฟฟา และงานบริการผูใชไฟฟา

12.15 – 13.15 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.    การออกแบบและติดต้ังระบบตอลงดินและประสาน

                            ศักยดินสำหรับโรงงานปโตรเคมีและโรงกล่ัน โดย

                            คุณนริศ อวนเจริญกุล ผูจัดการแผนกวิศวกรรมกอสราง

                            งานไฟฟา ฝายวิศวกรรม บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)

14.45 – 15.00 น.    พักรับประทานอาหารวาง

15.00 – 16.30 น.     การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสาน

                            ศักยดินสำหรับ Electrified Railways with AC or DC 

                             Traction Systems โดย คุณสุจินต สุวรรณกิจบริหาร 

                            ผูเชี่ยวชาญพิเศษงานงานออกแบบ กอสรางและติดตั้ง

                            แหลงจายไฟฟาระบบราง และกรรมการผูจัดการ,   

                            Forward Engineering Consultants Co., Ltd.
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08.45 – 10.15 น.    การออกแบบและติดต้ังระบบตอลงดินและประสาน

                            ศักยดินสำหรับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย:  

                            Solar Farm และ Solar Rooftop

                            โดย คุณสถาพร สุนทรา ผูเช่ียวชาญงานออกแบบ  

                            กอสราง ติดต้ัง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟา 

                            จากพลังงานแสงอาทิตย 

10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.30 น.    การออกแบบและติดต้ังระบบตอลงดินและประสาน

                            ศักยดินสำหรับระบบส่ือสารและศูนยโทรคมนาคม 

                            ศูนยคอมพิวเตอรและศูนยขอมูล 

                            โดย ผศ. ดร.สำเริง ฮินทาไม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  

                            คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12.30 – 13.30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.00 น.    การปฏิบัติงานภาคสนาม: เทคนิคและวิธีการวัด

                            ความตานทานดิน (Earth Resistance Measurement 

                            Techniques and Methods) เพ่ือใหไดคาแมนยำและ

                            ถูกตองท่ีสุด โดย ทีมผูเช่ียวชาญ งานภาคสนามการวัด

                            ความตานทานดิน และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน

16.00 น.                ปดการสัมมนา

                  ÃÐºº¡ÒÃµ‹ÍÅ§´Ô¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹ÈÑ¡Â�´Ô¹
                  ÊÓËÃÑºÃÐºº¼ÅÔµä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� 
                  ÃÐººÊ×่ÍÊÒÃáÅÐâ·Ã¤Á¹Ò¤Á ÈÙ¹Â�
                  ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�áÅÐÈÙ¹Â�¢ŒÍÁÙÅ
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กำหนดการสัมมนา

Session
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หองรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย
โรงแรมรามาดาบายวินแดมบางกอกเจาพระยาปารค

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี 
“บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด” 
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย
บัญชีเลขที่ 172–0–26410–4อัตรานี้รวมคาเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารวาง  

และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได  200%
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน  

กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่
email: penthailand2016@gmail.com            

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งไดที่ บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด
(ผูไดรับการมอบหมายจากสถาบันในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระคาลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน) 

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ผูเสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สำนักงานใหญ)  ติดตอ คุณสาริณี  สาณะเสน โทร. 094-871-4422, แฟกซ 0-2734-1089

หากผูสัมมนาตองการใหจัดอาหารพิเศษ เชน มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล กรุณาแจงใหทราบลวงหนากอนจัดงาน
ไมนอยกวา 7 วัน  ไดที่คุณสาริณี โทร. 09-4871-4422 หรือที่ penthailand2016@gmail.com

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับระบบไฟฟา
กำลัง ระบบราง ปโตรเคมี ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
ศูนยคอมพิวเตอรและศูนยขอมูล: การออกแบบ ติดตั้ง 
ทดสอบ และแกไขปญหา
(Earthing and Equipotential Bonding System for Electrical Power System, Railway System, Petrochemical, Communication 
and Telecommunication System, Computer and Data Centers: Design, Installation, Testing, and Solutions)

Email :  penthailand2016@gmail.com                            ลงทะเบียน Online : www.pen-th.com

วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ 2564

ทานละ 9,500 บาท + VAT 665 = 10,165 บาท

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา การชำระเงิน

รับจำนวน
จำกัด!


