
การอบรมอุโมงค์ ในชั้นหิน
(Tunnelling in Rock)
รุ่นที่ 2

จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2560
(วันพุธ-วันศุกร์) เวลา 08.00-17.30 น.

ณ ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 
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โครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน
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หลักการและเหตุผล
 ในประเทศไทย การออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินยังไม่เป็นที่แพร่หลายและเข้าใจ

ในหมู่วิศวกรโยธามากนัก แม้ว่าจะเคยมีงานก่อสร้างไปบ้างแล้วก็ตาม อาทิเช่น โครงการไฟฟ้า

พลังงานน�้าสูบกลับ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันและอนาคต โครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินจะมี

เพิ่มมากขึ้น เช่น โครงการอุโมงค์ผันน�้า โครงการอุโมงค์ส�าหรับรถไฟ และรถยนต์ อีกหลาย

โครงการ ดังนั้นการจัดอบรมในครั้งนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้วิศวกร มีความรู้ความเข้าใจในการ

ก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอุโมงค์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

และเข้าใจขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และส่วนประกอบอื่นๆ อีกด้วย 

กลุ่มเป้าหมาย
 วิศวกรออกแบบ วิศวกรสนาม วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

เนื้อหาการอบรม
  • ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นหิน

  • การส�ารวจและการจัดท�ารายงานทางด้านธรณีเทคนิค

  • การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินด้วยวิธี Conventional

  • การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินด้วยหัวเจาะ TBM

  • การออกแบบค�้ายันอุโมงค์

  • การออกแบบดาดอุโมงค์ในชั้นหิน

  • การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • การวางแผนงานและด�าเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์

  • การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน

การอบรมอุโมงค์ ในชั้นหิน
รุ่นที่ 2  (Tunnelling in Rock) 
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ-วันศุกร์) เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  (วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาและดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน) 
จดัโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดนิและอโุมงค์ (TUTG), วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.)
ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ  1
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ตารางการอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

8:00-8:30 น. ลงทะเบียน
8:30-10:00 น. ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นหิน
  (Introduction to Tunnelling in Rock)
  วิทยากร	 รศ.ดร.นพดล	เพียรเวช
   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
10:00-10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา-กาแฟ
10:15-12:15 น. การส�ารวจและจัดท�ารายงานทางด้านธรณีเทคนิค      
  (Geotechnical Investigation and Reports)
  วิทยากร	 ดร.ธนู	หาญพัฒนพานิชย์
	 	  บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ากัด และ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:15-15:15 น. การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินด้วยวิธี Conventional    
  (Rock Tunnel Construction by Conventional Method)
  วิทยากร	 คุณชวลิต	ถนอมถิ่น
	 	 	 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ากัด
15:15-15:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา-กาแฟ
15:30-17:30 น. การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินด้วยหัวเจาะ TBM
  (Rock Tunnel Construction by Tunnel Boring Machine)
  วิทยากร	 คุณกฤตพน	จิตภักดี
   บริษัท เทอร์ราเทค ทันเนลลิ่ง จ�ากัด

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
8:00-10:00 น. การออกแบบค�้ายันอุโมงค์       
   (Design of Tunnel Rock Supports)
   วิทยากร	ดร.กานต์	แก้วของแก้ว
    กรมชลประทาน
10:00-10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา-กาแฟ
10:15-12:15 น. การออกแบบดาดอุโมงค์ในชั้นหิน
   (Design of Tunnel Lining in Rock)
  	 วิทยากร	ดร.อภิชาติ	สระมูล
    บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด
12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  

3



13:15-15:15 น. การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง     
   (Design of Other Structures Related to Tunnel)
   วิทยากร	คุณอนุสรณ์	ทองสร้อย
    ผู้เชี่ยวชาญอิสระ-Thailand Underground & Tunnelling Group
15:15-15:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง น�้าชา-กาแฟ
15:30-17:30 น. การวางแผนงานและด�าเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์     
   (Rock Tunnel Construction Methodology and Planning)
  วิทยากร ดร.วิรัช	รุ่งโรจน์สารทิศ
   บรษัิท ยนูคิ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
	 	 	 คุณสุรศักดิ์	สีเขียว	
   บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ากัด

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
8:30-17:00 น. การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน โครงการเพิ่มปริมาณน�้าใน  
   อ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา : แม่แตง-แม่งัด-แม่กวง    
   (Technical Site Visit: Mae Tang - Mae Ngad-Mae Kuang Water Tunnel Project)
   วิทยากร	ดร.กานต์	แก้วของแก้ว
    กรมชลประทาน
**หมายเหตุ : ในการดูงานเจาะอุโมงค์ด้วย TBM ทาง SITE งานอนุญาตให้สุภาพสตรีเข้าชมงานได้
เฉพาะบริเวณปากอุโมงค์ ทางวสท.ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

	 ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก	อบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	ทั้งในและต่างประเทศและได้ช�าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า	ดังนี้
  ☛	 กรณี	วสท.	เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม	จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ�านวน
 ☛	 กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน	(ช�าระเงินแล้ว)	แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
  	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมนา	ดูงาน		30	วัน		 คืนเงินให้เต็มจ�านวนของค่าลงทะเบียน
  	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมนา	ดูงาน		15	วัน		 คืนเงินให้	80%	ของค่าลงทะเบียน
  	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมนา	ดูงาน	7	วัน	 คืนเงินให้	50%	ของค่าลงทะเบียน
  	 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด	อบรม	สัมมนา	ดูงาน	3	วัน		หรือภายในวันจัดงาน	ไม่คืนค่าลงทะเบียน

แผนที่
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

จังหวัดเชียงใหม่
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ค่าลงทะเบียน (รับจ�านวนจ�ากัด	60	คน)

ใบสมัคร

ระหว่างวันที่	8-10	พฤศจิกายน	2560	(วันพุธ-วันศุกร์)	เวลา	08.00-17.30	น.	ณ	ห้องประชุมทิพย์พิมาน	ชั้น	2																		
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	จังหวัดเชียงใหม่	(วันศุกร์ที่	10	พฤศจิกายน	2560	ศึกษาและดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน)
จัดโดย	คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์	(TUTG)		วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)

ร่วมกับ	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	สาขาภาคเหนือ	1

การอบรมอุโมงค์ ในชั้นหิน รุ่นที่ 2 (Tunnelling in Rock)

การช�าระค่าลงทะเบียน

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ – นามสกุล 

(กรุณาระบุ) หมายเลขสมาชิก วสท. หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร

หน่วยงาน (บริษัท/บ้าน) 

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร ชั้น

ซอย  ถนน  ต�าบล/แขวง

อ�าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์

E-mail:  โทรศัพท์  โทรสาร

ชื่อผู้ประสานงาน  โทรศัพท์

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี   ส�านักงานใหญ่ หรือ  สาขา

สมาชิก วสท. / นิสิต นักศึกษา   9,000 บาท/ท่าน   10,000 บาท/ท่าน
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป   9,500 บาท/ท่าน   11,000 บาท/ท่าน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
ค่าประกันภัยในการศึกษาและดูงาน ค่าพาหนะในการศึกษาและดูงาน และใบประกาศนียบัตร)

ประกาศนียบัตร การได้รับประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรม

 เงินสด ช�าระก่อนวันอบรมได้ที่ ชั้น 5 อาคาร วสท. หรือ
 	 วันแรกของการอบรม ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

 เช็ค  สั่งจ่ายเช็คในนาม   TUTG  
  น�ามาช�าระก่อนได้ที่ชั้น 5 หรือวันแรกของการอบรม ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน ชั้น 2   
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามบัญชี TUTG
  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่  045-581934-7

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์ 0-2319-2710-1 ส�าเนาสลิปเงินโอน พร้อมโดยระบุชื่อบุคคลเข้าอบรม 
และชื่อ โครงการ “อบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 2” ส่งแฟกซ์มาที่ วสท. ประสานงานโดย น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ** 

(กรณีเต็ม วสท.จะถือการช�าระเงินก่อนเป็นการจองที่สมบูรณ์)

**	กรุณาส่งใบสมัครได้ทาง	Fax	0-2319-2710-1	และ	E-mail:plally@gmail.com**

ประเภท จ่ายภายในวันที่	1	พ.ย.	60
(ถือตราประทับธนาคารเป็นหลัก)

จ่ายในวันที่	2	พ.ย.	60	เป็นต้นไป
หรือหน้างานอบรม
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