PDU 27 หน่วย

การอบรมอุ โมงค์ ในชั้นดิน

(Tunnelling in Soft Ground)

รุ่นที่

2

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560

(วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศึกษาและดูงาน)
ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
จัดโดย
คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอบคุณภาพปกจาก บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) และ TERRATEC Co., Ltd.

การอบรมเรื่อง

การอบรมอุโมงค์ ในชั้นดิน

(Tunnelling in Soft Ground)

รุ่นที่

2

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
(วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศึกษาและดูงาน)
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ มีแนวโน้ม
ที่จะมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากมีความจ�ำเป็นในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญต่างๆ รวมถึงการ
วางแผน และจัดรูปแบบเมืองให้รองรับกับการพัฒนาในอนาคต การก่อสร้างอุโมงค์เพื่อใช้ในงานขนส่ง
และสาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดอบรมนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้วิศวกรที่
ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน�ำทฤษฎีการออกแบบไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึง    
ยังจะมีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์เพื่อให้ด�ำเนินการก่อสร้างได้อย่างปลอดภัยและ     
ส่วนประกอบอื่นๆ

กลุม่ เป้าหมาย

วิศวกรออกแบบ, วิศวกรสนาม, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

หัวข้อ
-

ความรูเ้ บือ้ งต้นอุโมงค์ในชัน้ ดิน
การส�ำรวจและจัดท�ำรายงานทางด้านธรณีเทคนิค
การก่อสร้างอุโมงค์ในชัน้ ดิน (Conventional & TBM)
การออกแบบอุโมงค์ในชัน้ ดิน
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การเคลือ่ นตัวของดินและผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจากงานก่อสร้างอุโมงค์ในชัน้ ดิน
การติดตัง้ และตรวจวัดพฤติกรรมงานอุโมงค์ในชัน้ ดิน
การวางแผนงานและด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์
การเยีย่ มชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดนิ บริเวณคลองพระโขนง ถนนสุขมุ วิท
กรุงเทพมหานคร (Technical Site Visit)
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ก�ำหนดการ

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ ชัน้ 3 ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
08.30-10.00 น. ความรูเ้ บือ้ งต้นอุโมงค์ในชัน้ ดิน (Introduction to Tunnelling in Soft Ground)
วิทยากร รศ.ดร.นพดล เพียรเวช สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
10.00-10.30 น. พักรับประทานน�ำ้ ชา-กาแฟ และอาหารว่าง
10.30-12.00 น. การส�ำรวจและการส�ำรวจจัดท�ำรายงานทางด้านธรณีเทคนิค
(Geotechnical Investigation and Reports)
วิทยากร Dr.Seah T. Ho, Alfa Geotech Co.,Ltd.
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การวางแผนงานและด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์
(Construction Methodology and Planning)
วิทยากร คุณประเสริฐ จันทวิบลู ย์ และ คุณอุทยั แย้มไสย
บริษทั ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
15.00-15.30 น. พักรับประทานน�ำ้ ชา-กาแฟ และอาหารว่าง
15.30-17.00 น. การออกแบบอุโมงค์ในชัน้ ดิน (Design of Tunnel Lining in Soft Ground)
วิทยากร ดร.อภิชาติ สระมูล บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
08.30-10.00 น. การเคลือ่ นตัวของดินและผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจากงานก่อสร้าง
อุโมงค์ในชัน้ ดิน
(Ground Response to Tunnelling in Soft Ground)
วิทยากร รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.00-10.15 น. พักรับประทานน�ำ้ ชา-กาแฟ และอาหารว่าง
10.15-11.45 น. การติดตัง้ และตรวจวัดพฤติกรรมงานอุโมงค์ในชัน้ ดิน
(Instrumentation and Monitoring for Tunnelling in Soft Ground)
วิทยากร ดร.อรรถกิจ อาสาฬห์ประกิต บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ำกัด (GFE)
11.45-12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45-14.45 น. การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(Design and Construction of Others Structures Related to Tunnel)
วิทยากร ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ - Thailand Underground & Tunnelling Group
14.45-15.00 น. พักรับประทานน�ำ้ ชา-กาแฟ และอาหารว่าง
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15.00-17.00 น.

การก่อสร้างอุโมงค์ในชัน้ ดิน
(Tunnel Construction in Soft Ground - Conventional & TBM)
Conventional Tunnelling
TBM Tunnelling
วิทยากร รศ.ดร.นพดล เพียรเวช   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
คุณยุทธนา กุลพันธ์       ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ
Thailand Underground & Tunnelling Group

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 การศึกษาและดูงาน โครงการก่อสร้างอุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดนิ
			
บริเวณคลองพระโขนง ถนนสุขมุ วิท กรุงเทพมหานคร
7.30 น.
9.00 น.
9.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

ออกเดินทางจาก วสท. โดยรถตู้
พร้อมเพรียงกันทีโ่ ครงการก่อสร้างฯ
บรรยายภาพรวมและรายละเอียดของโครงการฯ
เยีย่ มชมโครงการฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เยีย่ มชมโครงการฯ
แผนที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

ติดต่อสอบถามได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2184-4600-9 ต่อ 521 และ 525  โทรสาร 0-2319-2710-1
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ใบสมัครการอบรมเรื่อง

การอบรมอุโมงค์ ในชั้นดิน (Tunnelling in Soft Ground)
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศึกษาและดูงาน)
เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

รุ่นที่

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ–นามสกุล
หน่วยงาน (บริษัท/บ้าน)
เลขที่
อาคาร
ถนน
จั ง หวั ด
โทรศัพท์ (มือถือ)
ผู้ประสานงานโดย ชื่อ-นามสกุล
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภาษี

เลขที่สมาชิก วสท.
ชั้น

เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร
หมู่

ซอย
ตำ�บล/แขวง
อำ�เภอ/เขต
รหั ส ไปรษณี ย์
โทรศั พ ท์
โทรสาร
E-mail
โทรศัพท์ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานใหญ่ หรือ สาขา
ค่าลงทะเบียน (รับจ�ำนวนจ�ำกัด 60 คน)

**อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าประกันภัย-ค่ารถในการศึกษาและดูงาน  และใบประกาศนียบัตร

สมาชิก วสท./นิสิต, นักศึกษา
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บุคคลทั่วไป

8,000 บาท
8,500 บาท
9,000 บาท

ประกาศนียบัตร
การได้รับประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรม
การช�ำระค่าลงทะเบียน
เงินสด
ชำ�ระเงินที่ วสท. ก่อนวันงาน ณ ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ ขวามือ)
หรือ วันแรกของการอบรม ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก
เช็ค
สั่งจ่ายเช็คในนาม   TUTG  นำ�มาชำ�ระก่อนได้ที่ชั้น 5 หรือวันแรกของการอบรม
โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามบัญชี TUTG
			
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่ 045-581934-7
**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์ 0-2319-2710-1 สำ�เนาสลิปเงินโอน พร้อมโดยระบุชื่อบุคคลเข้าอบรม และชื่อ โครงการ “อบรม
อุโมงค์ในชั้นดิน รุ่นที่ 2” ส่งแฟกซ์มาที่ วสท. ประสานงานโดย น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ**
(กรณีเต็ม วสท.จะถือการชำ�ระเงินก่อนเป็นการจองที่สมบูรณ์)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710 Homepage : www.eit.or.th
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