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หลักการและเหตุผล
การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินในระบบไฟฟา
และโหลดในระบบอื่นๆ ที่ดี มีความสำคัญตอการรักษา
ความปลอดภัยและความเชือ่ ถือไดของระบบไฟฟาไว ระบบ
ตอลงดินยังจัดเตรียมจุดอางอิงรวมสำหรับแหลงจายไฟฟา
และเปนเสนทางสำหรับกระแสเสิรจ ไหลไปสูม วลดิน เปนผล
ใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินตอสาธารณะ
นอกจากนี้การตอลงดินดวยเทคนิคที่ถูกตองจะชวยควบคุม
และลดการรบกวนทางไฟฟา ขณะเดียวกันการตอลงดินที่
ไมเหมาะสมสามารถสรางปญหาในระบบไฟฟา ระบบควบคุม
และระบบสือ่ สารไดอยางมากมาย สงผลใหกระบวนการทำงาน
ลมเหลวและมีการสูญเสียทางการเงินขึ้น
สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy
Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การออกแบบและติดตั้งใชงานระบบตอลงดินและประสาน
ศักยดนิ ใหถกู ตองและปลอดภัย จึงจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ
เรือ่ ง “ระบบตอลงดินและประสานศักยดนิ สำหรับระบบไฟฟา
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร และศูนย
ขอมูล: 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)” โดยการสนับสนุนวิชาการจาก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง
การไฟฟาสวนภูมิภาค มหาวิทยาลัย ผูผลิตอุปกรณ ผู
ประกอบการ ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณในระบบ
ตอลงดินกับการใชงานในดานตางๆ มาเปนอยางดี

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหผเู ขารวมสัมมนาไดรบั ความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับ
แนวคิดในการออกแบบ ติดตั้ง การวัด และทดสอบระบบ
ตอลงดินและประสานศักยดนิ สำหรับระบบไฟฟา ระบบสือ่ สาร
และโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยขอ มูล รวมทัง้
วิธีการและเทคนิคการแกปญหาการติดตั้งระบบตอลงดิน
ใหใชงานไดตามขอกำหนดของมาตรฐาน

กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูประสาน
งานโครงการ
2. ผูรับจางออกแบบ กอสราง และติดตั้งระบบไฟฟา
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอรและศูนย
ขอมูล
3. ที่ปรึกษาโครงการ อาจารยและผูสนใจทั่วไป

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 17 ธันวาคม 2561
08.00 - 08.30 น.
08:30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟาสวนภูมิภาค และคณะทำงาน IEEE Power & Energy
Society - Thailand Chapter
ดำเนินการสัมมนา โดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง
และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session 1 ความรูเกี่ยวกับระบบการตอลงดินและองคประกอบที่สัมพันธกัน
08.45 - 10.15 น. ระบบตอลงดิน: ทฤษฎีการตอลงดินกับกายภาพของดิน,
ความสำคัญของการตอลงดิน, นิยามและคำศัพท, ประเภทการตอลงดิน,
บริบทของการตอลงดินที่มีตอแหลงจายไฟฟา อุปกรณ โหลด
ผูปฏิบัติงานและผูคนทั่วไป
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการโครงการ
ธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร
IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. เทคนิคการวัดความตานทานดิน และการคำนวณความตานทานดิน
โดยโครงสรางดินแบบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น เพื่อใชเปนขอมูลสำหรับ
ออกแบบระบบตอลงดิน
โดย ดร.อรรถ พยอมหอม วิศวกรไฟฟา 9 กองวิศวกรรมไฟฟา
ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2 ระบบการตอลงดินและการประสานศักยดินสำหรับระบบไฟฟา
13.00 - 15.00 น. การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดิน
สำหรับสถานีไฟฟา: Air Insulated Switchgear (AIS) และ
Gas Insulated Switchgear (GIS)
โดย คุณชัชวาล เฉลิมวัฒนชัย วิศวกรระดับ 10
กองวิศวกรรมสถานีไฟฟาแรงสูง ฝายวิศวกรรมระบบสง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.45 น. การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดิน
สำหรับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย: Solar Farm
และ Solar Rooftop
โดย คุณสถาพร สุนทรา ผูจัดการโครงการ
บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอจี เน็ทเวิรค จำกัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2561
Session 3 ระบบการตอลงดินและการประสานศักยดิน
สำหรับระบบไฟฟา (ตอ)
08.45 - 10.15 น. การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและ
ประสานศักยดินสำหรับที่อยูอาศัย อาคารสูง
และโรงงานอุตสาหกรรม
โดย รองศาสตราจารย ธนบูรณ ศศิภานุเดช
วิศวกรที่ปรึกษา งานบำรุงรักษาระบบไฟฟา
รถไฟฟามหานคร บริษัท ซีเมนส จำกัด
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.00 น. การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสาน
ศักยดินสำหรับสายสงและสายจำหนายไฟฟา
โดย คุณกิตติ เลียงเครือ ผูอำนวยการกองวิจัย
การไฟฟาสวนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 4 การออกแบบระบบตอลงดิน
โดยซอฟตแวรคอมพิวเตอร
13.00 - 14.00 น. การออกแบบระบบตอลงดินสำหรับสถานีไฟฟายอย
โดยโปรแกรม CEDGS และกรณีศึกษา
โดย คุณสิทธินันท มวนชาวนา วิศวกรไฟฟา 6
กองพัฒนาระบบไฟฟา ฝายวิจัยและพัฒนา
การไฟฟานครหลวง
14.00 - 15.00 น. การออกแบบระบบตอลงดินสำหรับสายสงไฟฟาแรงสูง
โดยโปรแกรม CEDGS และกรณีศึกษา
โดย คุณชัชวาล เฉลิมวัฒนชัย วิศวกรระดับ 10
กองวิศวกรรมสถานีไฟฟาแรงสูง ฝายวิศวกรรมระบบสง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
Session 5 การออกแบบระบบตอลงดินสำหรับระบบ
ปองกันฟาผา
15.15 - 16.30 น. การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและ
ประสานศักยดินสำหรับระบบปองกันฟาผา
โดย คุณภาธร สิรจันทรสวาง วิศวกรที่ปรึกษาอิสระ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561
Session 6 ระบบการตอลงดินและการประสานศักยดิน
สำหรับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยขอมูล
08.45 - 10.15 น. การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดิน
สำหรับระบบสื่อสารและศูนยโทรคมนาคม
โดย ผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.30 - 12.15 น. การออกแบบและติดตั้งระบบตอลงดินและประสานศักยดิน
สำหรับศูนยคอมพิวเตอร และศูนยขอมูล
โดย ผศ. ดร.สำเริง ฮินทาไม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 7 แนวทางการแกปญหาระบบตอลงดิน
13.15 - 14.45 น. เทคนิคการปรับปรุงระบบตอลงดินสำหรับสถานีไฟฟา
โดยใชสารปรับปรุงความตานทานดิน Earthing Enhancing
Compound และกรณีศึกษา
โดย คุณกอบกิจ สะดวกการ 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

ระบบตอลงดินและประสานศักยดินสำหรับระบบไฟฟา
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ศูนยคอมพิวเตอร
และศูนยขอมูล: การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และแกไขปญหา

รับจำนวน

จำกัด

(Grounding and Equipotential Bonding System for Electric Power System, Communication and
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