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หลักการและเหตุผล การกอสรางระบบสายไฟฟาใตดนิ (Underground Cable) 
ใหมหรือทดแทนระบบสายในอากาศ (Overhead Lines)

โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองที่มีปญหาพื้นที่กอสรางไมเพียงพอ
ตอการเพิ่มปริมาณการใชไฟฟา และความตองการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ใหมีความ
สวยงาม โดยไมมีเสา สายไฟฟา และสายสื่อสาร ใหเปนมลภาวะทางสายตานั้น เปนที่
แพรหลายจนกลายเปนมาตรฐานสากลในการปรบัปรงุระบบการจายไฟฟาในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 
และสถานที่ทองเที่ยว เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม อุบลราชธานี นครราชสีมา 
ขอนแกน และหาดใหญ นอกจากนี้ยังทําใหระบบจายไฟฟามีความเชื่อถือไดและมั่นคง
สูงกวามาก

ปญหาความไมเขาใจในงานวิศวกรรมระบบสายไฟฟาใตดิน ตั้งแตขั้นตอนการ
พจิารณาความเหมาะสม  การออกแบบ กอสราง ตดิตัง้ ทดสอบ ใชงาน บาํรงุรกัษา และ
แกไขปญหา เปนผลทําใหผูที่เกี่ยวของทั้งการบริหารและการปฏิบัติเกิดความผิดพลาด
ขึ้นได สงผลกระทบตอผูใชไฟฟา ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได

สมาคมวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย (IEEE Thailand Section) 
และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได
จัดใหมีการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบสายไฟฟาใตดิน: การออกแบบ กอสราง 
ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุงรักษา (Underground Cable System: Design, Construction, 
Installation Testing and Maintenance)” 

โดยการสนับสนุนวิชาการจาก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูออกแบบ และ
ผูผลิต บริษัทผูประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเปนผูมีประสบการณในงาน
ภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค
เพือ่ใหผูเขาสมัมนาไดรบัความรู ความเขาใจ 

เกีย่วกบัมาตรฐานการออกแบบ กอสราง ตดิตัง้ 
ทดสอบ ใชงาน บํารุงรักษา และแกไขปญหาใน

ระบบสายไฟฟาใตดินทั้งของการไฟฟานครหลวง 
การไฟฟาสวนภูมิภาค และในสวนของผูใชไฟฟา 

รวมถึงการถายทอดประสบการณจากผูที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานระบบสายใตดินของการไฟฟา สถาบัน
อุดมศึกษา และภาคเอกชน  

กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหาร วิศวกร ชางเทคนิค ผูควบคุมงาน 
  ผูประสานงานโครงการ

2. ผูรับจางกอสรางและติดตั้งระบบไฟฟา 
 ที่ปรึกษาโครงการ และ

3. ผูที่สนใจทั่วไป

กำ หนดการสัมมนา

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. พิธีเปด โดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค
 รองประธานบริหาร และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter
ดําเนินการสัมมนาโดย Session Chairman เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา 
 การไฟฟานครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

Session 1 นโยบายและแผนงานโครงการ

08.45 - 09.30 น. นโยบายและแผนงานโครงการระบบสายไฟฟาใตดินของการไฟฟานครหลวง
 โดย คุณนิพนธ จิรทวีวุฒิ ผูชวยผูวาการ วิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟานครหลวง
09.30 - 10.15 น. นโยบายและแผนงานโครงการระบบสายไฟฟาใตดินของการไฟฟาสวนภูมิภาค
 โดย คุณศรัณยพงศ อาชวสุนทร ผูชวยผูวาการ วางแผนและพัฒนาระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค 
10.15 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 - 11.30 น. การพัฒนาระบบไฟฟาใตดินในระดับนานาชาติ 
 โดย เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผูอํานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟา การไฟฟานครหลวง
 และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

Session 2 การออกแบบดานไฟฟา

11.30 - 12.30 น. รูปแบบการจายไฟฟาระบบสายสง และสายปอนใตดิน 
 โดย คุณสิทธินนท ทองกุลภัทร วิศวกรไฟฟา 8 ฝายวางแผนระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง  
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. การจดัวางสายและการคาํนวณความสามารถในการรบักระแสของสายเคเบลิใตดนิทีต่ดิตัง้ในทอรอยสายไฟฟาใตดนิ
 โดย คุณดนตร บุนนาค วิศวกรระดับ 9 กองมาตรฐานระบบไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค
14.30 - 15.30 น. การคํานวณแรงดึง แรงกด และรัศมีโคง ของสายเคเบิลใตดิน การเลือกใชบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดิน  
 โดย คุณนิธิ อาจองค ผูชวยผูอํานวยการกองธุรกิจตางประเทศ การไฟฟานครหลวง
15.30 - 15.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.45 - 16.15 น. การจัดทําแบบระบบสายเคเบิลใตดินสําหรับงานดานไฟฟาและโยธา
 โดย คุณนิธิ อาจองค ผูชวยผูอํานวยการกองธุรกิจตางประเทศ การไฟฟานครหลวง
16.15 - 17.00 น. มาตรฐานการ Bonding และ Grounding ของสายเคเบิลใตดินและอุปกรณประกอบ
 โดย คุณจินตสิทธิ์ เริ่มคิดการณ วิศวกรไฟฟา 6 กองมาตรฐานไฟฟา การไฟฟานครหลวง



หลักการและเหตุผล วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
Session 3  การออกแบบและกอสรางงานโยธา
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 10.15 น. การออกแบบและกอสรางบอพักและทอรอยสายเคเบิลใตดินสําหรับงานดานโยธา
 โดย คุณประสงค ภาคแกว วิศวกรโยธา 8 ฝายบริหารโครงการ การไฟฟานครหลวง
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง

Session 4  เทคโนโลยีอุปกรณไฟฟาในระบบสายไฟฟาใตดิน

10.30 - 11.45 น. เทคโนโลยีสายเคเบิลใตดิน : การกําหนดรายละเอียดของสายไฟฟาใตดินและอุปกรณประกอบ 
 (สายเคเบิลใตดิน Terminator และ Splicing Kits) 
 โดย คุณรัชกร ปานหอทอง วิศวกรไฟฟา 7 ฝายวางแผนแบบระบบไฟฟา การไฟฟานครหลวง
11.45 - 12.30 น. เทคโนโลยีอุปกรณ Unit Substation  
 โดย คุณสิทธิ ชํานาญชานันท ผูจัดการสวนวิศวกรรม บริษัท เจริญชัยหมอแปลงไฟฟา จํากัด
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.15 น. เทคโนโลยีอุปกรณ Ring Main Unit  
 โดย คุณศิลปชัย ตันธนาภินันท ผูจัดการฝายขาย บริษัท Lucy Electric จํากัด
14.15 - 15.00 น. เทคโนโลยีอุปกรณชนิดจุมน้ําได (Submersible Switchgear and Transformer)  
 โดย คุณชนชัย พุมไสว วิศวกรงานบริการ บริษัท ABB Limited
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง

Session 5  การกอสรางและติดตั้งระบบสายเคเบิลใตดิน

15.15 - 16.15 น. การลากสาย การทําหัวสาย และการตอสายเคเบิลใตดิน, การทํา Bonding และ Grounding สําหรับแรงดัน 69 kV 
 และ 115 kV 
 โดย คุณวิรชัย เกงตรง ผูชวยหัวหนาแผนกรักษาสายสงใตดิน การไฟฟานครหลวง
16.15 - 17.15 น. การลากสาย การทําหัวสาย และการตอสายเคเบิลใตดิน สําหรับแรงดัน 12 kV, 22 kV, 24 kV และ 33 kV  
 โดย คุณพฤฒิพงษ สละกลม หัวหนาแผนกกอสรางและบํารุงรักษาสายใตดิน 2 การไฟฟานครหลวง

                       วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
Session 6  การทดสอบสายเคเบิลใตดินและอุปกรณไฟฟา

08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 10.30 น. การทดสอบดิสชารจบางสวนในสายเคเบิลใตดิน
 โดย รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 - 12.00 น. การทดสอบสายเคเบิลใตดินที่โรงงานผลิต และการทดสอบ ณ จุดใชงาน 
 โดย คุณกฤษณะ มากทรัพย Field Application Engineering Manager, Phelps Dodge International (Thailand) Limited
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 7  การบำ รุงรักษาระบบสายเคเบิลใตดิน

13.00 - 14.00 น. แนวทางการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบสายไฟฟาใตดิน   
 โดย คุณปยะศักดิ์ ทับแสง หัวหนาแผนกบํารุงรักษาระบบไฟฟา 2 การไฟฟาสวนภูมิภาค
14.00 - 15.00 น. การหาตําแหนงฟอลตในสายเคเบิลใตดิน และการซอมสายเคเบิลใตดิน กรณีศึกษา : ระบบสายเคเบิลใตดิน
 ในพื้นที่การไฟฟาสวนภูมิภาค
 โดย คุณปยะศักดิ์ ทับแสง หัวหนาแผนกบํารุงรักษาระบบไฟฟา 2 การไฟฟาสวนภูมิภาค
15.00 - 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 - 16.00 น. แนวทางการตรวจสอบและสืบหาสาเหตุการชํารุดของสายเคเบิลใตดิน  
 โดย คุณพฤฒิพงษ สละกลม หัวหนาแผนกกอสรางและบํารุงรักษาสายใตดิน 2 การไฟฟานครหลวง
16.00 - 16.45 น. การหาตําแหนงฟอลตในสายเคเบิลใตดิน และการซอมสายเคเบิลใตดิน กรณีศึกษา : ระบบสายเคเบิลใตดิน
 ในพื้นที่การไฟฟานครหลวง
 โดย คุณวิรชัย เกงตรง ผูชวยหัวหนาแผนกรักษาสายสงใตดิน การไฟฟานครหลวง
16.45 น. ปดการสัมมนา
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● 
 คาลงทะเบียน ทานละ 7,000 บาท + VAT 490 = 7,490 บาท

บริษัทและบุคคลทั่วไป  คาลงทะเบียน ทานละ 8,000 บาท + VAT 560 = 8,560 บาท
อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารวาง และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3%
คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%

●  

โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “บริษัท เพาเวอร เอ็นเนอรจี เน็ทเวิรค จำกัด”
   ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย บัญชีเลขที่ 172-0-26410-4

*** กรุณาสงพรอมสำเนาใบโอนที่ e-Mail : penthailand2016@gmail.com ***   

กรุณาชำระเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

***มีสิทธิ์รับหนวยพัฒนาความรู (PDU) ตามที่สภาวิศวกรใหการรับรอง จำนวน 18 PDUs

***ระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีและสถานประกอบการ เนื่องจากเปนขอมูลสำคัญใชระบุออกใบเสร็จ

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี 13 หลัก

สำนักงานใหญ

IEEE 

1. ชื่อ - สกุล                                                                   ตำแหนง                                อายุ         ป

 ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)

 ชื่อบริษัท / หนวยงาน

 ที่อยู

 โทร.  แฟกซ e-Mail :

PES Member No. เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร

สาขาที่

 

.

IEEE 

2. ชื่อ - สกุล                                                                   ตำแหนง                                อายุ         ป

 ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)

 ชื่อบริษัท / หนวยงาน

 ที่อยู

 โทร.

สมาชิก IEEE หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย

 แฟกซ e-Mail :

PES Member No. เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร

ใบตอบรับเขารวมสัมมนาเชิงวิชาการ

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08-30-17.00 น.

คาใชจายในการลงทะเบียน

การชำระเงิน
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