
 

 
การบรรยายพิเศษเร่ือง 

 “TBM LAUNCHING TUNNEL MODIFICATION” 
วนัพุธท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

จดัโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใตดิ้นและอุโมงค ์(TUTG) 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
สนบัสนุนการจดังานโดย บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ  ากดั  

หลกัการและเหตุผล 
โครงการอุโมงคส่์งน ้ าแม่แตง-แม่งดั จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการเพ่ิมปริมาณน ้ าในอ่างเก็บน ้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา 

จงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์หลกัคือเพ่ิมปริมาณน ้ าให้แก่อ่างเก็บน ้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ าในลุ่มน ้ า                   
แม่กวงตอนล่าง โดยการผนัน ้ าจากล าน ้ าแม่แตงผา่นอุโมงคส่์งน ้ าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4.0 เมตร ยาว 25.4 กิโลเมตร มายงัอ่างเก็บน ้ าเข่ือน
แม่งดัสมบูรณ์ชลแลว้ส่งต่อใหอ่้างเก็บน ้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธาราผา่นอุโมงคส่์งน ้ าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4.2 เมตร ยาว 22.7 กิโลเมตร 

บริษทั ไร้ท์ทนัเน็ลล่ิง จ ากดั ถูกว่าจ้างโดยกรมชลประทานให้ด าเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน ้ าช่วงแรกของโครงการอุโมงค์ส่งน ้ า              
แม่แตง-แม่งดั ประกอบดว้ยงานอุโมงคส่์งน ้ าความยาว 13.6 กิโลเมตร และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน แต่จากขอ้จ ากดัหน่ึงของ
งานอุโมงค์ ซ่ึงตอ้งลากช้ินส่วนเคร่ืองเจาะ Tunnel Boring Machine หรือ TBM ผ่านอุโมงคเ์ขา้-ออก (Adit) ท่ีมีรัศมีความโคง้เพียง 90 เมตร 
เพื่อน าไปประกอบให้สมบูรณ์ภายในอุโมงค์ส่งน ้ า ภายใตส้ภาพความซับซ้อนดา้นโครงสร้างธรณีวิทยา จึงจ าเป็นตอ้งปรับแบบก่อสร้าง
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวธีิและกระบวนการปฏิบติังาน 
วทิยากร 

1. คุณ โกศล คงแดง  ผูจ้ดัการโครงการ   บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ ากดั 
2. คุณ นนัทพล มณฑานพรัตน์  ผูช่้วยผูจ้ดัการโครงการ บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ ากดั 
3. คุณ ววิฒัน์ ภู่ก าจดั  นกัธรณีวทิยา  บริษทั ไร้ทท์นัเน็ลล่ิง จ ากดั 

วตัถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และการแกปั้ญหาอุปสรรค รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างอุโมงคใ์นชั้นหิน  
ก าหนดการ 
13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน ณ หอ้งประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 
14.00 – 14.15 น. พธีิเปิด 
  กล่าวเปิดงานโดย  ดร.อภิชาติ  สระมูล ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใตดิ้นและอุโมงค ์(TUTG) 
                                 วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
14.15 – 14.30 น. บรรยายหวัขอ้ “Project Description” 

วทิยากรโดย คุณ โกศล  คงแดง 
14.30 – 15.00 น. บรรยายหวัขอ้ “TBM Launching Plan” 

วทิยากรโดย คุณ นนัทพล  มณฑานพรัตน์ 
15.00 – 15.30 น. บรรยายหวัขอ้ “Launching Tunnel Modification Design” 

วทิยากรโดย คุณ ววิฒัน์  ภู่ก าจดั 
15.30 – 16.00 น. บรรยายหวัขอ้ “Launching Tunnel Modification Construction” 

วทิยากรโดย คุณ นนัทพล  มณฑานพรัตน์ 
16.00 – 16.15 น. ถาม-ตอบ 
16.15 – 16.30 น. พธีิปิด 
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**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 

ช่ือ – นามสกลุ .................................................................................................................................................................................................  

หน่วยงาน (บริษทั/บา้น) ..................................................................................................................................................................................  

เลขท่ี.........................หมู่ท่ี..................................อาคาร........................................................................ชั้น ...................................................  

ซอย..............................................ถนน....................................................ต าบล/แขวง ...................................................................................  

อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณีย ์.................................................  

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................  

โทรศพัท.์...............................................................โทรสาร............................................................................................................................  
 

ไม่เสียค่าลงทะเบียน  (รับจ านวนจ ากดั 70 ท่าน) 
ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ นางสาวอารีรัตน์  อยู่คุ้มญาติ  (ส่งใบสมัครทางโทรสาร 0-2184-4662 หรือ E-mail: plally@gmail.com) 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
487 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลาแยก 21) ถนนรามค าแหงแขวงวงัทองหลาง กทม. 10310 

โทร. 02184-4600-9 ต่อ 511โทรสาร 0-2184-4662 http://www.eit.or.th 
 

วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.)  
487 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลาแยก 11) ถนนรามค าแหง แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  
กทม. 10310 โทร. 02 184-4600-9 โทรสาร 02 184 4662 http://www.eit.or.th 

 
 

 
 
 

 

ช าระค่าไปรษณียากรแลว้ 
ใบอนุญาตท่ี 72/2554 
ศฝ.บดินทรเดชา 


