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กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ประสานงาน

โครงการ ผู้รับเหมา วิศวกร ช่างเทคนิค และ
เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าและ
สื่อสารเคเบิลใต้ดิน

2. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่สรา้งความรู ้ความเข้าใจพืน้ฐานของระบบ

ไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน เทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน แก่ผู้ให้บริการออกแบบ
ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำารุงรักษา
ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง

2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการ
บริหารสินทรัพย์ของระบบเคเบิลใต้ดิน ให้
สามารถทำางานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3 .  เ พ่ือ เปิ ดโอกาสให้ปรึ กษาแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคนกับ
ผู้ เชี่ยวชาญโดยตรง และทราบถึงความ
คืบหน้าและรายละเอียดของโครงการต่างๆ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและ
สื่อสารเคเบิลใต้ดิน

หมายเหตุ : วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โปรแกรมการสัมนาเชิงวิชาการ ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำาหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: 
โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำารุงรักษา 

หลักการและเหตุผล 
ระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable System) ถูกนำาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้า 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพ้ืนที่จ่ายไฟฟ้าและลดอุบัติเหตุภัยจากไฟฟ้าต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่บริเวณใกล้เคียง                    
แนวสายไฟฟ้าและให้สวยงามเป็นระเบียบ ระบบเคเบิลใต้ดิน จึงถูกนำามาติดตั้ง เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำาหรับ                           
พ้ืนที่ศูนย์กลางเมืองและธุรกิจขนาดใหญ่ พื้นท่ีอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีระดับสูง พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ           
การท่องเที่ยว พื้นที่ที่มีความสวยงามหรือมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นพื้นที่พัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่                     
อาศยัแหง่ใหม ่เพ่ือสนองตอบความตอ้งการขา้งตน้ แมจ้ะเปน็ทีย่อมรบักันโดยทัว่ไปวา่ ระบบเคเบลิใตด้นิ สามารถ
ให้ความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้า ได้ดีกว่าระบบสายไฟฟ้าบนอากาศ (Overhead Lines System) เนื่องจาก                    
มฉีนวนท่ีแขง็แรง ทัง้ถกูฝงัไวใ้ต้ดนิอยา่งมิดชิด มีการป้องกนัอยา่งหนาแน่น ไมไ่ดร้บัผลผลกระทบจะสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เช่น สภาพภูมิอากาศ อุบัติเหตุรถชน เสาไฟฟ้า การสัมผัสจากต้นไม้ สัตว์ หรือคน เป็นต้น แต่หาก
วิเคราะห์ลึกลงไปในแง่ของจำานวนครั้งเฉลี่ยไฟฟ้าดับ (SAIFI) หรือระยะเวลาเฉลี่ยไฟฟ้าดับ (SAIDI) แล้วจะพบ
ว่าระบบเคเบิลใต้ดิน จะมีค่า SAIFI น้อยกว่าแต่กลับมี SAIDI มากกว่า เนื่องจากถ้าเกิดเหตุชำารุดกับสายเคเบิล
ใต้ดินแล้ว จะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมแก้ไขนานกว่าระบบสายไฟฟ้าแบบอากาศมาก อีกทั้งสายไฟใต้ดิน                    
จะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าสายไฟฟ้าอากาศ ดังน้ันเพ่ือรับประกันผลการใช้งานระบบสายเคเบิลใต้ดินให้ได้                        
อย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องอาศัยการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง 
ติดตั้ง บำารุงรักษา ใช้งาน และทดสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการนำาระบบเคเบิลใต้ดินมาใช้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลได้อนุมัติ         
เงินลงทุน เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงนำาสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรองรับ            
การเปน็มหานครแหง่อาเซยีน และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค นำาสายไฟฟา้ลงใต้ดนิสำาหรับหัวเมืองใหญ่ตา่งๆ ในพืน้ท่ี
ต่างจังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ดำาเนินการทั้งหมด 16 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 12 เขต ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี มุกดาหาร นครราชสีมา ขอนแก่น นครพนม พระนครศรีอยุธยา 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม เพชรบุรี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสงขลา เป็นต้น ขณะเดียวกันผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนหลายรายกม็กีารเชือ่มต่อระบบสายไฟฟา้ใตด้นิจากโรงไฟฟา้ของตนเองไปยงัลกูคา้ทีร่บัไฟตรงในเขตนคิม
อุตสาหกรรม เพื่อรับประกันความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้า ส่วนโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน เช่น Solar 
Farm หรือ Wind Farm รวมทัง้หมูบ่า้นจดัสรรทีต่อ้งการทศันยีภาพทีส่วยงาม ก็มกีารตดิตัง้ระบบสายเคเบลิใตด้นิ
เป็นจำานวนมากเช่นเดียวกัน 

ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังประสบปัญห�ข�ดแคลนบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้ทักษะที่เหม�ะสม ต่อก�รบริห�ร
สินทรัพย์ระบบส�ยเคเบิลใต้ดิน ทั้งด้�นก�รว�งแผน ออกแบบ ก่อสร้�ง ติดตั้งใช้ง�นและบำ�รุงรักษ�และทดสอบ 
ข�ดเครื่องมือที่มีประสิทธิภ�พสำ�หรับก�รทำ�ง�น ดังนั้นจึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องทำ�ก�รพัฒน�                                 
ให้ได้บุคล�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญที่เหม�ะสมในจำ�นวนที่เพียงพอต่อภ�รกิจดังกล่�วข้�งต้น   

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE Power & Energy Society (Thailand)
ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญจึงได้จัดให้มีการสัมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบไฟฟ้�และสื่อส�รเคเบิลใต้ดิน สำ�หรับ
โครงก�รพัฒน�ในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: โครงสร้�งพ้ืนฐ�น เทคโนโลยี ก�รออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบ ปฎิบัติก�ร
และบำ�รุงรักษ� โดยการสนับสนุนวิชาการจาก กฟผ. กฟภ. กฟน. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ออกแบบ                 
ผู้รับเหมา และผู้ผลิต บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงาน
ภาคปฏิบัติโดยตรง

*** สมาคมฯ ให้ความสำาคัญกับมาตรการ                
ของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค                   
ติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน 
ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการ                  
ป้องกันโรคและคำาแนะนำาของทางราชการ 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 - 08.45 น. พิธีเปิด 
  โดย คุณสมช�ย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการวางแผนและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า 
  และ Senior Vice Chairman, IEEE Power & Energy Society (Thailand) 
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society (Thailand)  
  Session 1 นโยบายและแผนงานโครงการระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดินในประเทศไทย
08.45 - 09.30 น. นโยบายและแผนงานโครงการระบบเคเบิลใต้ดิน สำาหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและปริมณฑล 
  โดย ดร.คณ�ธิป สพันธุพงษ ์ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าและโครงข่ายอัจฉริยะ การไฟฟ้านครหลวง
09.30 - 10.15 น. นโยบายและแผนงานโครงการระบบเคเบิลใต้ดิน สำาหรับโครงการพัฒนาในเมืองใหญ่ พ้ืนท่ีศูนย์กลางธุรกิจการท่องเท่ียวและมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์
  โดย คุณทรงวุฒิ ขันดี ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.15 น. นโยบายและแผนงานโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing)
  โดย ดร.พีระ พัชรินทร์ตนะกุล ผู้จัดการส่วนบริหารธุรกิจสื่อสารไร้สาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
11.15 - 12.00 น. แนวคิดในการออกแบบและแผนงานโครงการก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Substation) 
  กรณีศึกษาสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินคลองเตย 
  โดย ดร.อัศวิน ร�ชกรม ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - ดร.อัศวิน ร�ชกรม ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
  และกรรมการ IEEE Power & Energy Society (Thailand)  
  Session 2  รูปแบบการจ่ายไฟ เทคโนโลยีการก่อสร้าง ขั้นตอนและวิธีการสำารวจพื้นที่ 
13.00 - 13.45 น. รูปแบบการจ่ายไฟของระบบเคเบิลใต้ดินแรงต่ำาและแรงสูง (24 kV, 69 kV, 115 kV) ของการไฟฟ้านครหลวง
  โดย คุณทววรรธ จันทวิมล วิศวกรไฟฟ้า 7 กองวางแผนระบบไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
13.45 - 14.30 น. รูปแบบการจ่ายไฟของระบบเคเบิลใต้ดินแรงต่ำาและแรงสูง (22 kV, 33 kV, 115 kV) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  โดย คุณสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) 
  ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30 น.  รูปแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างงานโยธา แบบเปิดหน้าดินและไม่เปิดหน้าดิน 
  โดย คุณมโนช จิตร์ศิริ ผู้ช่วยผู้อำานวยฝ่ายบริหารโครงการ การไฟฟ้านครหลวง



หมายเหตุ : วิทยากรและหัวข้อบรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

15.30 - 16.30 น. การสำารวจงานและกำาหนดรูปแบบวิธีการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินที่เหมาะสม และการเลือกตำาแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ หม้อแปลงจำาหน่าย 
  Ring Main Unit (RMU) บ่อพักสาย และ Riser Pole และข้อแนะนำาสำาหรับการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน สำาหรับหมู่บ้านจัดสรร
  โดย คุณสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช รองผู้อำานวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) 
  ฝ่านงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman - ดร.อัศวิน ร�ชกรม ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง 
  และกรรมการ IEEE Power & Energy Society (Thailand)
  Session 3 โครงสร้าง เทคโนโลยีของสาย หัวต่อ และหัวปลายสาย สวิตช์เกียร์ และหม้อแปลง สำาหรับระบบเคเบิลใต้ดิน 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. โครงสร้างและเทคโนโลยีของสายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable) 
  โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วีรพันธ์ รังสีวิจิตรประภ� ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
09.30 - 10.30 น.   โครงสร้างและเทคโนโลยีของหัวต่อ (Joint) และหัวปลายสาย (Termination) สำาหรับสายเคเบิลใต้ดิน  
  โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วีรพันธ์ รังสีวิจิตรประภ� ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.30 น. เทคโนโลยีของสวิตช์เกียร์ Unit Substation, Ring Main Unit (RMU) และแบบจุ่มน้ำาได้ Submersible Switchgear และ Submersible Transformer
  โดย คุณสร�ยุทธ บุรีแก้ว วิศวกรระดับ 9 กองข้อกำาหนดทางเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11.30 - 12.00 น. เทคโนโลยีและกรณีศึกษาการติดตั้งใช้งาน Submersible RMU and Transformer
  โดย คุณสุรเชษฐ์ น�แพง ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองบริการงานก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  Session 4      แนวคิดการออกแบบและการเลือกใช้ขนาดหม้อแปลง สาย ท่อ บ่อพักสายของระบบเคเบิลใต้ดิน
13.00 - 13.45 น.  การคำานวณโหลดจุดบริการลูกค้า ขนาดหม้อแปลง เลือกขนาดสาย แรงดันตก จุดต่อลงดิน และตำาแหน่งบ่อพักสาย พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
  โดย คุณวรวิทย์ บินซ�อิ๊ด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบเคเบิลใต้ดิน กองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) 
  ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
13.45 - 14.30 น.  การคำานวณแรงดึง แรงกด และรัศมีความโค้ง ของสายเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา  
  โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศร ีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.45 น. การคำานวณพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า แรงดันเหนี่ยวนำา การต่อเปลือก (Sheath Bonding) และพิกัดการจ่ายกระแสไฟฟ้า ในสายเคเบิลใต้ดิน
  พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
  โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15.45 - 16.30 น. ตัวอย่างกรณีศึกษา การคำานวณแรงดันเหนี่ยวนำา (Sheath Voltage) โดยใช้โปรแกรม EMTP 
  โดย คุณดนตร์ บุนน�ค รองผู้อำานวยการกองออกแบบสถานีไฟฟ้า ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
ดำาเนินการสัมมนา โดย Session Chairman ดร.อัศวิน ร�ชกรม ผู้อำานวยการฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง 
  และกรรมการ IEEE Power & Energy Society (Thailand)
  Session 5 การติดตั้งระบบสายเคเบิลใต้ดิน และความปลอดภัยในการทำางาน  
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.30 น. เทคนิคและวิธีการวางสายเคเบิลใต้ดิน ติดตั้งหัวต่อและหัวปลายสายเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
  โดย คุณส�ธิต เจริญธรรม ผู้อำานวยการกองติดตั้งอุปกรณ์และสายใต้ดิน ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
09.30 - 10.15 น. ความปลอดภัยในการทำางานกับสายเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา 
  โดย คุณส�ธิต เจริญธรรม ผู้อำานวยการกองติดตั้งอุปกรณ์และสายใต้ดิน ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
10.15 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
  Session 6  เทคโนโลยีและมาตรฐานการทดสอบทางไฟฟ้า การเฝ้าระวัง และวิเคราะห์สมรรถภาพของระบบเคเบิลใต้ดิน   
10.30 - 11.15 น. เทคโนโลยีและมาตฐานการทดสอบทางไฟฟ้า การเฝ้าระวัง และวิเคราะห์สมรรถภาพของระบบเคเบิลใต้ดิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
  โดย คุณนพพร บุญเพียร ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
11.15 - 12.00 น. เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจวัด Tan δ สำาหรับสายเคเบิลใต้ดิน
  โดย คุณปรีชพล เล่�ชู วิศวกรไฟฟ้า 6 แผนกสายใต้ดิน 2 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น. เทคโนโลยีและมาตรฐานการตรวจวัดดิสชาร์จบางส่วน ในสายเคเบิลใต้ดิน 
  โดย รองศ�สตร�จ�รย ์ดร.นรเศรษฐ พฒันเดช ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
13.45 - 14.30 น. ตัวอย่างกรณีศึกษา การทดสอบสายเคเบิลใต้ดิน Factory Acceptance Test และ On Site Testing      
  โดย คุณชยพิชญ์ ชีช้�ง หัวหน้าแผนกสายใต้ดิน 2 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  Session 7  เทคโนโลยีการประเมินอายุการใช้งาน การเสื่อมสภาพของสาย การซ่อมและการบำารุงรักษาระบบเคเบิลใต้ดิน  
14.45 - 15.30 น. เทคโนโลยีและการประเมินอายุการใช้งาน การเสื่อมสภาพ (Ageing) ของสายเคเบิลใต้ดิน 
  โดย ดร.สมยศ ตันติภัทรกุล วิศวกรระดับ 8 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                    
15.30 - 16.15 น. ตัวอย่างกรณีศึกษาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวทางการตรวจสอบ หาตำาแหน่งฟอลต์ การซ่อมและบำารุงรักษา
  โดย คุณปิยะศักดิ์ ทับแสง วิศวกรระดับ 9 กองบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายบำารุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
16.15 - 17.00 น. ตัวอย่างกรณีศึกษาของการไฟฟ้านครหลวง แนวทางการวิเคราะห์สาเหตุการชำารุดของสาย หัวต่อและหัวปลายสายเคเบิลใต้ดิน 
  การซ่อมและบำารุงรักษา
  โดย คุณวิรชัย เก่งตรง หัวหน้าแผนกรักษาสายส่งใต้ดิน 1 ฝ่ายบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
09.00 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 12.00 น. เยี่ยมชมโครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV บางกะปิ-ชิดลม ณ ก�รไฟฟ้�นครหลวง สำ�นักง�นเพลินจิต
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การชำระเง�น

ค�าใช�จ�ายในการลงทะเบียนสัมมนา และเยี่ยมชมโครงการ

ทานละ 9,500 + Vat 665 = 10,165 บาท
ทานละ 10,500 + Vat 735 = 11,235 บาท

ทานละ 9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

(อัตรานี้รวมคาเอกสาร อาหารกลางวันและ Coffee Break และสามารถหักภาษี ณ ที่จายได 3% 
สำหรับนิติบุคคล คาสัมมนาสามารถลงรายจายได 200%)

(Underground Power and Communication Cable Systems for Development Projects in the Capital and 
Large Cities: Infrastructure, Technologies, Design, Installation, Testing, Operation and Maintenance)

(** เน่ืองจากสถานการณ COVID-19 ผูเขาสัมมนาตองแสดงหลักฐานการตรวจ ATK เปนผลลบภายใน 24 ช่ัวโมงกอนเขาสัมมนา)

รับจำนวนจำกัด
 ใบตอบรับเขารวมงานสัมมนาเชิงว�ชาการ                                           ระบบไฟฟาและสื่อสาร

เคเบิลใตดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ: 
โครงสรางพ�้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำรุงรักษา 


