ขอเชิญเขารวม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“ไดฝกปฏิบัติเพื่อนำไปใชงานไดจริง”

โครงสรางพื้นฐาน
ระบบสายไฟฟาใตดิน

เทคโนโลยี การออกแบบ กอสราง
ติดตัง
้ ทดสอบ และบริหารโครงการ
(Underground Power Cable System Infrastructure:
Technologies, Design, Construction, Installation, Testing
and Project Management

วันที่จัดสัมมนา

สถานที่จัดสัมมนา

1 – 3 กันยายน 2563

หองธาราเทพ ฮอลล
โรงแรมรามาดา บาย วินแดม
บางกอกเจาพระยาปารค

New Normal’s
Standard

บริหารงานสัมมนาโดย

มีประสบการณจัดสัมมนาแลว

ดวยมาตรการปองกัน COVID-19 ครบครัน

ดูลายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

www.pen-th.com

หมายเหตุ : วิทยากรอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
การกอสรางระบบสายไฟฟาใตดนิ (underground cable) ใหมหรือทดแทน
ระบบสายในอากาศ (overhead lines) โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองที่มีปญหา
พืน้ ทีก่ อ สรางไมเพียงพอตอการเพิม่ ปริมาณการใชไฟฟา และความตองการปรับปรุง
ทัศนียภาพในพืน้ ทีใ่ หมคี วามสวยงาม โดยไมมเี สา สายไฟฟา และสายสือ่ สาร ให
เปนมลภาวะทางสายตานั้น เปนที่แพรหลายจนกลายเปนมาตรฐานสากลใน
การปรับปรุงระบบการจายไฟฟาในพื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่ทองเที่ยว เชน
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแกน ชลบุรี
และหาดใหญ เปนตน นอกจากนี้ยังทำใหระบบจายไฟฟามีความเชื่อถือไดและ
มั่นคงสูงกวามาก
ปญหาความไมเขาใจในงานวิศวกรรมระบบสายไฟฟาใตดิน ตั้งแตขั้นตอน
การพิจารณารูปแบบการจายไฟฟา ความเหมาะสมในการออกแบบ กอสราง ติดตัง้
ทดสอบ ใชงาน บริหารโครงการ และแกไขปญหา เปนผลใหการบริหารและการ
ปฏิบัติงานในโครงการเกิดความผิดพลาดขึ้นได ซึ่งสงผลกระทบตอผูใชไฟฟา
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได นอกจากนี้การศึกษาความ
กาวหนาของเทคโนโลยีอุปกรณในระบบสายไฟฟาใตดินจะสามารถชวยใหนำมา
ประยุกตใชงานกับโครงการสายไฟฟาใตดินไดอยางเหมาะสมกับแตละพื้นที่ของ
แตละโครงการดวย
PEN Academy ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสายไฟฟาใตดินในประเทศ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“โครงสรางพืน้ ฐานระบบสายไฟฟาใตดนิ : เทคโนโลยี การออกแบบ กอสราง
ติดตัง้ ทดสอบ และบริหารโครงการ (Underground Power Cable System
Infrastructure: Technologies, Design, Construction, Installation,
Testing and Project Management)” โดยทีมวิทยากรที่มีความรูและ
ประสบการณในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหผเู ขาสัมมนาไดรบั ความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับมาตรฐานการออกแบบ
กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ ใชงาน บริหารโครงการ และแกไขปญหา สำหรับดำเนิน
งานโครงการระบบสายไฟฟาใตดินทั้งที่เปนโครงการของการไฟฟาและโครงการ
ของผูใชไฟฟา รวมถึงการถายทอดประสบการณจากผูที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
ระบบสายไฟฟาใตดนิ เพือ่ ใหสามารถนำความรูแ ละประสบการณทไ่ี ดรบั ไปปฏิบตั ิ
งานไดอยางถูกตองและดำเนินงานโครงการใหสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร วิศ วกร ชางเทคนิ ค ผู  ควบคุ มงาน ผู  ป ระสานงานโครงการ
2. ผูร ับจางกอสรางและติด ตั ้ ง ระบบไฟฟ า ที ่ ป รึ กษาโครงการ อาจารย
3. ผูผลิตและจำหนายอุปกรณระบบสายไฟฟาใตดิน และผูที่สนใจทั่วไป

กำหนดการสัมมนา
วันที่ 1 กันยายน 2563
08:00 – 08:30 น.
08:30 – 08:45 น.

Session
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ลงทะเบียน
พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา
โดย คุณสมชาย โรจนรุงวศินกุล อดีตผูว า การ
การไฟฟานครหลวง President, PEN Academy
ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดย
Session Chairman
เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
Secretary, PEN Academy
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08.45 – 10.30 น. การพัฒนาโครงการสายไฟฟาใตดินใหประสบ
ความสำเร็จอยางยั่งยืน: หลักเกณฑ รูปแบบการ
จายไฟฟา ขอพิจารณาทั้งดานวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตร ประโยชนที่ไดรับ และแผนงานโครงการ
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
Secretary, PEN Academy
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. เทคโนโลยี มาตรฐาน วัสดุสาร การผลิตและทดสอบ
สายเคเบิลใตดนิ สำหรับระบบสงและจำหนายไฟฟา
โดย คุณวิชัย เจริญสุข รองผูจ ดั การโรงงาน
บริษทั สายไฟฟาบางกอกเคเบิล้ จำกัด
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. เทคโนโลยี มาตรฐาน และการจัดหาอุปกรณประกอบ
ระบบสายไฟฟาใตดินที่มีคุณภาพ: Ring Main Unit,
Unit Substation, สวิตชเกียรและหมอแปลงชนิด
จุมน้ำได โดย คุณรัชกร ปานหอทอง ผูเชี่ยวชาญ
อุปกรณไฟฟาแรงสูงสำหรับระบบสง และจำหนายไฟฟา
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.00 – 17.00 น. การจัดวางสายและการคำนวณความสามารถในการ
รับกระแสของสายเคเบิลใตดินโดยวิธี IEC 60287
และ COMSOL Simulation พรอมภาคปฏิบัติ
โดย คุณนิธิ อาจองค ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบ
กอสราง ติดตั้ง อุปกรณสถานีไฟฟายอยและระบบ
สายไฟฟาใตดิน

หมายเหตุ
ผูเขาสัมมนากรุณานำ
Notebook computer
มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย

Workshop

กำหนดการสัมมนา
วันที่ 2 กันยายน 2563
Session
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08:45 – 10:30 น. งานออกแบบระบบสายเคเบิลใตดิน: การคำนวณ
แรงดึง แรงกด และรัศมีโคงของสายเคเบิลใตดิน,
การเลือกใชบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน,
การตอลงดินและประสานศักยดิน
โดย คุณประภัสร พวงเงิน ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบ
โครงขายไฟฟา สถานีไฟฟายอยและระบบสาย
ไฟฟาใตดิน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.15 น. งานออกแบบระบบสายเคเบิลใตดนิ (ตอ): การจัดทำ
แบบระบบสายเคเบิลใตดนิ สำหรับงานดานไฟฟาและ
โยธา เพือ่ ใชสำหรับงานกอสราง ติดตัง้ และบำรุงรักษา
พรอมภาคปฏิบตั ิ โดย คุณประภัสร พวงเงิน
ผูเ ชีย่ วชาญงานออกแบบโครงขายไฟฟา สถานีไฟฟายอย
และระบบสายไฟฟาใตดนิ

หมายเหตุ
ผูเขาสัมมนากรุณานำ
Notebook computer
มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session
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13.15 – 13.45 น. มาตรฐานและขัน้ ตอนความปลอดภัยสำหรับงานกอสราง
และติดตัง้ ระบบสายไฟฟาใตดนิ โดย คุณวิรชัย เกงตรง
ผูเ ชีย่ วชาญงานกอสราง ติดตัง้ บำรุงรักษา ระบบสาย
ไฟฟาใตดนิ
13.45 – 15.15 น. งานกอสรางและติดตัง้ ระบบสายไฟฟาใตดนิ พรอมกับ
การทดสอบระบบกอนนำเขาใชงานจริง
โดย คุณวิรชัย เกงตรง ผูเ ชีย่ วชาญงานกอสราง ติดตัง้
บำรุงรักษา ระบบสายไฟฟาใตดนิ
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.30 – 16.30 น. การบริหารและประสานงานโครงการสายไฟฟาใตดนิ
ใหประสบความสำเร็จ โดย คุณโชตินรินท โชคชัยเศรษฐ
ผูเ ชีย่ วชาญงานบริหารโครงการสายไฟฟาใตดนิ

วันที่ 3 กันยายน 2563
Session
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(Power Cable Splicing)

08.45 – 09.30 น. ประสบการณและการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ
ที่ทำใหสายเคเบิลไฟฟาแรงสูงเกิดความผิดพรอง
(Fault) และขอเสนอการแกไข โดย ผูเชี่ยวชาญ
งานภาคสนามระบบสายไฟฟาใตดิน
09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
09.45 – 16.00 น. ภาคปฏิบัติงานตอสายเคเบิลไฟฟาแรงสูง (Power
Cable Splicing) โดย ทีมผูเชี่ยวชาญ
งานภาคสนามระบบสายไฟฟาใตดิน และผูเขารวม
สัมมนาทุกทาน
16.00 น.
ปดการสัมมนา

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงสรางพื้นฐานระบบสายไฟฟาใตดิน:
เทคโนโลยี การออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ
และบริหารโครงการ

รับจำนวน

จำกัด

(Underground Power Cable System Infrastructure: Technologies, Design,
Construction, Installation, Testing and Project Management)

วันที่ 1 - 3 กันยายน 2563
ณ หองธาราเทพ ฮอลล โรงแรมรามาดาบายวินแดมบางกอกเจาพระยาปารค

คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา

ทานละ 12,000 บาท + VAT 840 = 12,840 บาท

อัตรานี้รวมคาเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารวาง
และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 1.5%
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%
กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

การชำระเงิน
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี

“บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด”

ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย
บัญชีเลขที่ 172–0–26410–4

กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่
email: penthailand2016@gmail.com

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

ลงทะเบียน Online : www.pen-th.com

