
 

 

 

 

 
 
 

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันเสิร์จ 
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39  
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันอาคารสมัยใหม่มักประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขับเคลื่อนระบบต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบควบคุม และระบบปฏิบัติการต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งนอกจากการออกแบบระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าภายนอกโดยทั่วไป เช่น ระบบตัวน าล่อฟ้า ระบบตัวน าลงดิน ระบบรากสายดิน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจ าเป็นต้อง
มีแนวคิดในการป้องกันผลกระทบจากอิมพัลส์แม่เหล็กฟ้าผ่า (LEMP) เพ่ิมเติมเข้ามาอีกด้วย เช่น Grounding and Bonding 
Network, Shielding, การป้องกันเสิร์จ เป็นต้น 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีความประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจหลักการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าที่
ถูกต้องตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และมาตรฐาน IEC 62305 เพ่ือให้มี
มาตรการการป้องกนัที่ครบถ้วนกับอาคาร ทั้งในเรื่องการป้องกันความเสียหาย  ต่ออาคาร ความปลอดภัยต่อชีวิต และการ
ป้องกันระบบปฏิบัติการต่างๆ เกิดความล้มเหลว นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะมีตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ในการออกแบบที่น่าสนใจ 
และมีการ Workshop เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น 

 
วิทยากรพิเศษ 

1.    คุณลือชัย ทองนิล 
2.    คุณเกียรติ อัชรพงศ์ 
3.    คุณอรรณพ โรมา 

วิทยากร 
1.    กอบกิจ สดวกการ 
2.    ภัทรกฤช พิศพรรณ 
3.    ธนัญชัย ห่อชื่อ 

 
ก าหนดการ 

 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 
09.00 – 10.30  • ข้อมูลของระบบป้องกันฟ้าผ่า 

- การปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า IEC ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 
  - การบังคับใช้มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าในประเทศไทย 

- การประเมินความเสี่ยงโดยน าข้อมูลฟ้าผ่าในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เพ่ือเลือกระดับการ
ป้องกันฟ้าผ่า 

10.30 – 10.45  Coffee Break 
10.45 – 12.00  • การออกแบบระบบตัวน าล่อฟ้าและระยะการแยก (Separation Distance) 

• การออกแบบระบบตัวน าลงดิน, การประสานศักย์ (Bonding), การก าบังของอาคาร 
(Shielding) 

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

PDU   18 หน่วย 



 

 

 

 

13.00 – 14.30  • การออกแบบระบบรากสายดินรูปแบบต่างๆ เช่น รากสายดินแบบ ก., รากสายดินวงแหวน, 
รากสายดินฐานรากคอนกรีต, รากสายดินแบบเคาเตอร์พอยซ์ เป็นต้น 
• การทดสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62561 Series (8 Parts) 

14.30 – 14.45  Coffee Break 
14.45 – 16.30  • เสวนาและอภิปรายกรณีศึกษาแนวทางการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า 

- อาคารมรดกวัฒนธรรมที่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งปลูกสร้างและความปลอดภัยต่อชีวิต 
รวมถึงความสวยงามทางสถาปัตยกรรม เช่น พระราชวัง โบราณสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น 
- การป้องกันฟ้าผ่าส าหรับอาคารสูงที่ต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆ เช่น การป้องกันฟ้าผ่าด้านข้าง 
วงแหวนประสานศักย์รอบอาคาร การติดตั้งตัวน าลงดินในโครงสร้างคอนกรีต เป็นต้น 
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยจากการเหนี่ยวน าของ
แม่เหล็กไฟฟ้าต่อระบบปฏิบัติการและระบบควบคุมต่างๆ 

 
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 
9.00 – 10.30  • การแบ่งย่านป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection Zones: LPZ) 
  • ลักษณะของรูปคลื่นกระแสฟ้าผ่าและแรงดันเสิร์จ 

• การท างานของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) และคุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD) 
10.30 – 10.45  Coffee Break 
10.45 – 12.00  • การออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จส าหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ า, ระบบสื่อสาร, ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
  • การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จตามมาตรฐาน IEC 61643 
12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30  • เสวนาและอภิปรายกรณีศึกษาแนวทางการออกแบบระบบป้องกันเสิร์จ 

- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีระบบปฏิบัติการและระบบควบคุมต่างๆ 
  - โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
  - สถานีวิทยุสื่อสาร 
14.30 – 14.45  Coffee Break 
14.45 – 16.30  • Workshop การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันเสิร์จ พร้อมทั้งเสวนาและ

อภิปรายการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ่) 

เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525   โทรสาร 0-2184-4662    E-Mail : eit@eit.or.th     www.eit.or.th 

 
 
ค่าลงทะเบียน      (อัตรานี้รวม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร  และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%) 

ประเภทสมาชิก  จ่ายภายในวันท่ี  18 สค.63  จ่ายหลังวันท่ี 18 สค.63 
  สมาชิก วสท.  
  ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 

5,000 บาท / คน 
5,500 บาท / คน 

5,500 บาท / คน 
6,000 บาท / คน 

 

mailto:eit@eit.or.th
http://www.eit.or.th/


 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าสง่หลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
 มาที่  Fax No.  :  0-2184-4662  
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 

โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้ 
5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทัง้ในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้

ท่านเต็มจ านวน 
7.  

สิทธิประโยชน ์
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซึ่งก าหนดให้นายจ้างที่มี

ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 

และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 

การช าระเงิน 
เช็ค   สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 ใบสมัคร 
การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง   

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันเสิร์จ 
วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ  

** กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน ** 
 

ช่ือ – นามสกุล .................................................................................. สมาชิก วสท.เลขท่ี ....................... สมาชิกสภาวิศวกร เลขท่ี .....................
หน่วยงาน )บริษัท / บ้าน(  .......................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เลขท่ี.....................อาคาร..............................................................................ช้ัน ...................หมู่....................ซอย.............................................  
ถนน.................................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด .......................รหัสไปรษณีย์
..........................โทรศัพท์มือถือ…………………………………………..……….โทรศัพท์ .............................................................โทรสาร.......................... 
E-mail...................................................................................................................................... ……………………………………………………………………. 
ช่ือผู้ประสานงาน(ถ้ามี).........................................โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน) .............................................E-mail: ………………………………………… 
เลขท่ีประจ าตัวผู้เสยีภาษ ี..........................................................................  ส านักงานใหญ่    สาขา  .................................................... ... 

 

ค่าลงทะเบียน (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าเอกสาร,  ค่าอาหาร อาหารว่าง และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3%) 

ประเภทสมาชิก  จ่ายภายในวันท่ี 18 สค.63  จ่ายหลังวันท่ี 18 สค.63 
  สมาชิก วสท.  
  ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 

5,000 บาท / คน 
5,500 บาท / คน 

5,500 บาท / คน 
6,000 บาท / คน 

  
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  

“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์   เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาใบโอนเงนิ พรอ้มใบสมัคร ระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่    ใน
การออกใบเสร็จ  เลขผู้เสียภาษีฯ   ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662  หรือ E-mail:  eit@eit.or.th 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านักงานใหญ)่ 
   เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 521, 525 (ฝ่ายวิชาการ และโครงการ) โทรสาร 0-2184-4662 
E-Mail : eit@eit.or.th  ,      www.eit.or.th 
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