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การกอสรางระบบสายไฟฟาใตดนิ (underground
cable) ใหมหรือทดแทนระบบสายในอากาศ (overhead
lines) โดยเฉพาะในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองทีม่ ปี ญ
 หาพืน้ ทีก่ อ สราง
ไมเพียงพอตอการเพิ่มปริมาณการใชไฟฟา และความ
ตองการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ใหมีความสวยงาม
โดยไมมเี สา สายไฟฟา และสายสือ่ สาร ใหเปนมลภาวะ
ทางสายตานัน้ เปนทีแ่ พรหลายจนกลายเปนมาตรฐาน
สากลในการปรับปรุงระบบการจายไฟฟาในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
และสถานทีท่ อ งเทีย่ ว เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม
อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแกน และหาดใหญ
เปนตน นอกจากนี้ยังทำใหระบบจายไฟฟามีความ
เชื่อถือไดและมั่นคงสูงกวามาก
ปญหาความไมเขาใจในงานวิศวกรรมระบบสายไฟฟา
ใตดนิ ตัง้ แตขน้ั ตอนการพิจารณารูปแบบการจายไฟฟา
ความเหมาะสมในการออกแบบ กอสราง ติดตัง้ ทดสอบ
ใชงาน บำรุงรักษา และแกไขปญหา เปนผลใหการบริหาร
และการปฏิบตั งิ านในโครงการเกิดความผิดพลาดขึน้ ได
ซึง่ สงผลกระทบตอผูใ ชไฟฟา ประชาชน และเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวมได นอกจากนีก้ ารศึกษาความกาวหนา
ของเทคโนโลยีอปุ กรณในระบบสายไฟฟาใตดนิ จะสามารถ
ชวยใหนำมาประยุกตใชงานกับโครงการสายไฟฟาใตดิน
ไดอยางเหมาะสมกับแตละพืน้ ทีข่ องแตละโครงการดวย
สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
(IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy
Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาโครงการระบบสายไฟฟาใตดนิ ในประเทศ
จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบสาย
ไฟฟาใตดิน: การออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ
และบำรุงรักษา (Underground Cable System:
Design, Construction, Installation, Testing and
Maintenance)” โดยการสนั บ สนุ น วิ ช าการจาก
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิ าค ผูอ อกแบบ
ผูผ ลิตอุปกรณ ผูป ระกอบการ และมหาวิทยาลัย ซึง่ เปน
ผูมีประสบการณในงานภาคปฏิบัติโดยตรง
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
เพือ่ ใหผเู ขาสัมมนาไดรบั ความรู ความเขาใจ เกีย่ วกับ
มาตรฐานการออกแบบ กอสราง ติดตัง้ ทดสอบ ใชงาน
บำรุงรักษา และแกไขปญหา ในระบบสายไฟฟาใตดิน
ทัง้ ของการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิ าค และ
ในสวนของผูใ ชไฟฟา รวมถึงการถายทอดประสบการณ
จากผูที่มีความเชี่ยวชาญในงานระบบสายใตดินของ
การไฟฟา มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂ
1. ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน
ผูประสานงานโครงการ
2. ผูร บั จางกอสรางและติดตัง้ ระบบไฟฟา ทีป่ รึกษา
โครงการ อาจารย
3. ผูที่สนใจทั่วไป

¡ÓË¹´¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò
ÇÑ¹·Õ่ 13 ÁÕ¹Ò¤Á 2562
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด
โดย คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน รองผูวาการปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟาสวนภูมิภาค และรองประธานกรรมการบริหาร IEEE Power &
Energy Society – Thailand Chapter
ดำเนินการสัมมนาโดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
ผูอ ำนวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการ
บริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
Session 1

08.45 – 09.30 น.

09.30 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 11.30 น.

Session 2

11.30 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.

14.30 – 15.15 น.

15.15 – 15.30 น.
15.30 – 17.00 น.

¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ

นโยบายและแผนงานโครงการระบบสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวง
โดย คุณนิพนธ จิรทวีวุฒิ ผูชวยผูวาการ วิชาการและบริหารพัสดุ
การไฟฟานครหลวง
นโยบายและแผนงานโครงการระบบสายไฟฟาใตดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค
โดย คุณศรัณยพงศ อาชวสนุ ทร รองผูว า การ วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารวาง
การพัฒนาระบบไฟฟาใตดินในระดับนานาชาติ
โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอำนวยการโครงการธุรกิจ
พัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง และกรรมการบริหาร IEEE PES Thailand Chapter
ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áºº´ŒÒ¹ä¿¿‡Ò

รูปแบบการจายไฟฟาสำหรับระบบสายสงและสายปอนใตดิน
โดย คุณสิทธินนท ทองกุลภัทร วิศวกรไฟฟา 8 กองวางแผนระบบไฟฟา
ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจัดวางสายและการคำนวณความสามารถในการรับกระแสของสายเคเบิล
ใตดินที่ติดตั้งในทอรอยสายไฟฟาใตดิน โดย คุณดนตร บุนนาค
วิศวกรระดับ 9 กองมาตรฐานระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค
มาตรฐานการ Bonding และ Grounding ของสายเคเบิลใตดินและอุปกรณ
ประกอบ โดย คุณจินตสิทธิ์ เริม่ คิดการณ วิศวกรไฟฟา 6 กองมาตรฐานไฟฟา
การไฟฟานครหลวง
พักรับประทานอาหารวาง
งานออกแบบระบบสายเคเบิลใตดิน: การคำนวณแรงดึง แรงกด และรัศมีโคง
ของสายเคเบิลใตดนิ , การเลือกใชบอ พักและทอรอยสายไฟฟาใตดนิ , การจัดทำ
แบบระบบสายเคเบิลใตดินสำหรับงานดานไฟฟาและโยธา
โดย คุณประสิทธิ์ บุตรโสภา วิศวกรไฟฟา 9 กองออกแบบดานไฟฟา
ฝายออกแบบระบบไฟฟาและงานวิศวกรรมโยธา การไฟฟานครหลวง

ÇÑ¹·Õ่ 14 ÁÕ¹Ò¤Á 2562
Session 3

08.45 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
Session 4

10.30 – 11.45 น.

11.45 – 12.30 น.

12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.15 น.

14.15 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.
Session 5

15.15 –16.15 น.

16.15 –17.15 น.
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การออกแบบและกอสรางบอพักและทอรอยสายเคเบิลใตดิน
สำหรับงานดานโยธา โดย คุณประสงค ภาคแกว
ผูชวยผูอำนวยการกองโครงการบอพักและทอรอยสายใตดิน
ฝายบริหารโครงการ การไฟฟานครหลวง
พักรับประทานอาหารวาง
à·¤â¹âÅÂÕÍØ»¡Ã³ä¿¿‡Òã¹ÃÐººÊÒÂä¿¿‡ÒãµŒ´Ô¹

เทคโนโลยีสายเคเบิลใตดิน: การกำหนดรายละเอียดของสาย
ไฟฟาใตดนิ และอุปกรณประกอบ (สายเคเบิลใตดนิ Terminator
และ Splicing Kits) โดย คุณรัชกร ปานหอทอง
วิศวกรไฟฟา 8 กองมาตรฐานไฟฟา ฝายวางแผนระบบไฟฟา
การไฟฟานครหลวง
เทคโนโลยีอุปกรณ Ring Main Unit (RMU)
โดย คุณอัครเดช พรหมขน MV Product Offer Marketing
Manager, Schneider Electric Thailand
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เทคโนโลยีอุปกรณ Unit Substation และหมอแปลงชนิด
จุมน้ำได (Submersible Transformer)
โดย คุณสิทธิ ชำนาญชานันท ผูจัดการสวนวิศวกรรม
บริษัท เจริญชัยหมอแปลงไฟฟา จำกัด
เทคโนโลยีสวิตชเกียรชนิดจุม น้ำได (Submersible Switchgear)
โดย คุณชนชัย พุมไสว Service Engineer,
Electriﬁcation Products Division, ABB Limited
พักรับประทานอาหารวาง
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การลากสาย การทำหัวสาย และการตอสายเคเบิลใตดิน
การทำ Bonding และ Grounding สำหรับแรงดัน 69 kV
และ 115 kV โดย คุณสาธิต เจริญธรรม ผูชวยผูอำนวยการ
กองติดตั้งอุปกรณและสายใตดิน ฝายกอสราง
การไฟฟานครหลวง
การลากสาย การทำหัวสาย และการตอสายเคเบิลใตดิน
สำหรับแรงดัน 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV
โดย คุณอานุภาพ มูหะหมัด วิศวกรไฟฟา 7 แผนกกอสราง
และบำรุงรักษาสายใตดิน 2 การไฟฟานครหลวงเขตวัดเลียบ
การไฟฟานครหลวง

ÇÑ¹·Õ่ 15 ÁÕ¹Ò¤Á 2562
Session 6

08:45 – 10:30 น.

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
Session 7

13:00 – 14:00 น.

14.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.
15.15 – 16.30 น.

16.30 น.

¡ÒÃ·´ÊÍºÊÒÂà¤àºÔÅãµŒ´Ô¹áÅÐÍØ»¡Ã³ä¿¿‡Ò

การทดสอบดิสชารจบางสวน (Partial Discharge) ในสาย
เคเบิลใตดิน โดย รศ. ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พักรับประทานอาหารวาง
การทดสอบสายเคเบิลใตดินที่โรงงานผลิต และการทดสอบ
ณ จุดใชงาน โดย คุณสาธิต ไกรระภี Quality Assurance
Manager, บริษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒÃÐººÊÒÂà¤àºÔÅãµŒ´Ô¹

แนวทางการตรวจสอบและสืบหาสาเหตุการชำรุดของสาย
เคเบิลใตดิน โดย คุณพฤฒิพงษ สละกลม
หัวหนาแผนกกอสรางและบำรุงรักษาสายใตดิน 2 การไฟฟา
นครหลวงเขตวัดเลียบ การไฟฟานครหลวง
การบำรุงรักษา การหาตำแหนงฟอลต และการซอมสายเคเบิล
ใตดิน กรณีศึกษา: ระบบสายเคเบิลใตดินในพื้นที่การไฟฟา
สวนภูมิภาค โดย คุณปยะศักดิ์ ทับแสง หัวหนาแผนกบำรุง
รักษาระบบไฟฟา 2 ฝายบำรุงรักษาสถานีไฟฟาและระบบไฟฟา
การไฟฟาสวนภูมิภาค
พักรับประทานอาหารวาง
การบำรุงรักษา การหาตำแหนงฟอลต และการซอมสายเคเบิล
ใตดิน กรณีศึกษา: ระบบสายเคเบิลใตดินในพื้นที่การไฟฟา
นครหลวง โดย คุณวิรชัย เกงตรง หัวหนาแผนกรักษาสายสง
ใตดิน 1 ฝายบำรุงรักษาระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
ปดการสัมมนา

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสายไฟฟาใตดิน:
การออกแบบ กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา
(Underground Cable System: Design, Construction, Installation,
Testing, and Maintenance)
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รับจำนวน

จำกัด

สมาชิก IEEE
คาลงทะเบียน ทานละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย
คาลงทะเบียน ทานละ 7,500 บาท + VAT 525 = 8,025 บาท
บริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป
คาลงทะเบียน ทานละ 8,500 บาท + VAT 595 = 9,095 บาท

อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%

154 ซอยลาดพราว 115 (ศานตินิเวศ) ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

