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วัตถุประสงค

     การกอสรางระบบสายไฟฟาใตดิน (underground cable) ใหมหรือทดแทน
ระบบสายในอากาศ (overhead lines) โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองที่มีปญหา
พ้ืนท่ีกอสรางไมเพียงพอตอการเพ่ิมปริมาณการใชไฟฟา และความตองการปรับปรุง
ทัศนียภาพในพ้ืนท่ีใหมีความสวยงาม โดยไมมีเสา สายไฟฟา และสายส่ือสาร ให
เปนมลภาวะทางสายตานั้น  เปนที่แพรหลายจนกลายเปนมาตรฐานสากลใน
การปรับปรุงระบบการจายไฟฟาในพื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่ทองเที่ยว เชน 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  เชียงใหม อุบลราชธานี  นครราชสีมา ขอนแกน ชลบุรี 
และหาดใหญ เปนตน  นอกจากนี้ยังทำใหระบบจายไฟฟามีความเชื่อถือไดและ
มั่นคงสูงกวามาก

      ปญหาความไมเขาใจในงานวิศวกรรมระบบสายไฟฟาใตดิน ตั้งแตขั้นตอน
การพิจารณารูปแบบการจายไฟฟา ความเหมาะสมในการออกแบบ กอสราง ติดต้ัง 
ทดสอบ ใชงาน บริหารโครงการ และแกไขปญหา  เปนผลใหการบริหารและการ
ปฏิบัติงานในโครงการเกิดความผิดพลาดขึ้นได ซึ่งสงผลกระทบตอผูใชไฟฟา 
ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได นอกจากนี้การศึกษาความ
กาวหนาของเทคโนโลยีอุปกรณในระบบสายไฟฟาใตดินจะสามารถชวยใหนำมา
ประยุกตใชงานกับโครงการสายไฟฟาใตดินไดอยางเหมาะสมกับแตละพื้นที่ของ
แตละโครงการดวย

      PEN Academy ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสายไฟฟาใตดินในประเทศ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“โครงสรางพ้ืนฐานระบบสายไฟฟาใตดิน: เทคโนโลยี การออกแบบ กอสราง 
ติดต้ัง ทดสอบ และบริหารโครงการ (Underground Power Cable System 
Infrastructure: Technologies, Design, Construction, Installation, 
Testing and Project Management)” โดยทีมวิทยากรที่มีความรูและ
ประสบการณในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

      เพ่ือใหผูเขาสัมมนาไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับมาตรฐานการออกแบบ 
กอสราง ติดตั้ง ทดสอบ ใชงาน บริหารโครงการ และแกไขปญหา สำหรับดำเนิน
งานโครงการระบบสายไฟฟาใตดินทั้งที่เปนโครงการของการไฟฟาและโครงการ
ของผูใชไฟฟา รวมถึงการถายทอดประสบการณจากผูที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
ระบบสายไฟฟาใตดิน เพ่ือใหสามารถนำความรูและประสบการณท่ีไดรับไปปฏิบัติ
งานไดอยางถูกตองและดำเนินงานโครงการใหสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ   
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3. ผูผลิตและจำหนายอุปกรณระบบสายไฟฟาใตดิน และผูที ่สนใจทั่วไป

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน

08:30 – 08:45 น. พิธีเปดและประธานกลาวเปดการสัมมนา

                            โดย คุณสมชาย โรจนรุงวศินกุล อดีตผูวาการ
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08.45 – 10.30 น.    การพัฒนาโครงการสายไฟฟาใตดินใหประสบ

                           ความสำเร็จอยางยั่งยืน: หลักเกณฑ รูปแบบการ

                           จายไฟฟา ขอพิจารณาทั้งดานวิศวกรรมและ

                           เศรษฐศาสตร ประโยชนที่ไดรับ และแผนงานโครงการ
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10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารวาง

10.45 – 12.00 น.    เทคโนโลยี มาตรฐาน วัสดุสาร การผลิตและทดสอบ

                            สายเคเบิลใตดิน สำหรับระบบสงและจำหนายไฟฟา  

                            โดย คุณวิชัย เจริญสุข  รองผูจัดการโรงงาน  

                            บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบ้ิล 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
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Workshop

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
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                           แรงดึง แรงกด และรัศมีโคงของสายเคเบิลใตดิน, 

                           การเลือกใชบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน, 

                           การตอลงดินและประสานศักยดิน

                           โดย คุณประภัสร พวงเงิน ผูเชี่ยวชาญงานออกแบบ

                           โครงขายไฟฟา สถานีไฟฟายอยและระบบสาย

                           ไฟฟาใตดิน

10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารวาง

10.45 – 12.15 น.   งานออกแบบระบบสายเคเบิลใตดิน (ตอ): การจัดทำ

                           แบบระบบสายเคเบิลใตดินสำหรับงานดานไฟฟาและ 

                           โยธา เพ่ือใชสำหรับงานกอสราง ติดต้ัง และบำรุงรักษา  

                           พรอมภาคปฏิบัติ โดย คุณประภัสร พวงเงิน  

                           ผูเช่ียวชาญงานออกแบบโครงขายไฟฟา สถานีไฟฟายอย

                           และระบบสายไฟฟาใตดิน

12.15 – 13.15 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 13.45 น.   มาตรฐานและข้ันตอนความปลอดภัยสำหรับงานกอสราง

                           และติดต้ังระบบสายไฟฟาใตดิน โดย คุณวิรชัย เกงตรง  

                           ผูเช่ียวชาญงานกอสราง ติดต้ัง บำรุงรักษา ระบบสาย 

                           ไฟฟาใตดิน

13.45 – 15.15 น.   งานกอสรางและติดต้ังระบบสายไฟฟาใตดิน พรอมกับ

                           การทดสอบระบบกอนนำเขาใชงานจริง

                           โดย คุณวิรชัย เกงตรง ผูเช่ียวชาญงานกอสราง ติดต้ัง  

                           บำรุงรักษา ระบบสายไฟฟาใตดิน

15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารวาง

15.30 – 16.30 น.   การบริหารและประสานงานโครงการสายไฟฟาใตดิน

                           ใหประสบความสำเร็จ โดย คุณโชตินรินท โชคชัยเศรษฐ    

                           ผูเช่ียวชาญงานบริหารโครงการสายไฟฟาใตดิน

หมายเหตุ
ผูเขาสัมมนากรุณานำ 
Notebook computer 
มาใชในชวงภาคปฏิบัติดวย
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คาใชจายในการลงทะเบียนสัมมนา การชำระเงิน

ทานละ 12,000 บาท  + VAT 840 = 12,840 บาท
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี 
“บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด” 
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย
บัญชีเลขที่ 172–0–26410–4

อัตรานี้รวมคาเอกสารอาหารกลางวัน และอาหารวาง  
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