PDU: 27 หน่วย

การอบรมอุโมงค์ ในชั้นหิน
(Tunnelling in Rock)
รุ่นที่ 4
พร้อมศึกษาดูงาน
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ในชั้นหิน :
โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา
–ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ

ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562
(วันพุธ-วันศุกร์) เวลา 08.00-17.30 น.
ณ ห้องประชุม Balios
โรงแรม Balios Resort Khaoyai
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพจาก กิจการร่วมค้า ITD-RT

การอบรมอุโมงค์ ในชั้นหิน

รุ่นที่ 4 (Tunnelling in Rock)

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 (วันพุธ-วันศุกร์) เวลา 08.00-17.30 น.
ณ ห้องประชุม Balios โรงแรม Balios Resort Khaoyai อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาและดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน)
จัดโดย		 คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดนิ และอุโมงค์ (TUTG)
		 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินบริเวณพื้นที่ภูเขาขนาดใหญ่
หลายโครงการ ทั้งที่กำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้างและที่ยังอยู่ในช่วงศึกษาออกแบบเพื่อเริ่มเตรียมการ
ประมูล เช่น โครงการอุโมงค์ส่งนํ้าของกรมชลประทานที่ แม่แตง แม่งัด แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และโครงการผันนํ้าขนาดใหญ่อื่นๆ อีกหลายโครงการที่กำ�ลังจะ
เกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง
ซึ่งดำ�เนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย สำ�หรับโครงการที่อยู่ระหว่างช่วงการก่อสร้างคือ
อุโมงค์รถไฟในสายทางสระบุรี-โคราช ซึ่งโครงการดังกล่าวมีสิ่งท้าทายหลายอย่าง อีกทั้งยังได้มี
การนำ�เทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการออกแบบและการก่อสร้าง การจัดอบรมนี้จึงมีความเหมาะสม
เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับวิศวกรและผู้ที่สนใจ รวมถึงผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับงานอุโมงค์ในชั้นหินภายใน
ประเทศที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต
คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญและโอกาส
ในการพัฒนาบุคลากรสำ�หรับงานอุโมงค์ภายในประเทศ จึงได้ดำ�เนินการจัดอบรมเรื่องงานออกแบบ
และก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน (รุ่นที่ 4) ขึ้น ณ โรงแรม Balios Resort Khaoyai อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ที่สนใจงานอุโมงค์ในชั้นหิน

กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรออกแบบ วิศวกรสนาม วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

เนื้อหาการอบรม

		 Ø ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นหิน
		 Ø การส�ำรวจทางธรณีเทคนิคและการจัดท�ำรายงานทางด้านธรณีเทคนิค
		 Ø การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินด้วยวิธี Conventional Tunnelling
		 Ø การขุดเจาะอุโมงค์ในชั้นหินด้วยหัวเจาะ TBM
		 Ø การออกแบบค�้ำยันอุโมงค์
		 Ø การออกแบบดาดอุโมงค์ในชั้นหิน
		 Ø การส�ำรวจและออกแบบโครงการอุโมงค์ในชั้นหินในประเทศ
		 Ø การวางแผนงานและด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ – กรณีศึกษาโครงการอุโมงค์รถไฟ
		 Ø การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ
			 สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ
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ตารางการอบรมอุโมงค์ ในชั้นหิน
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
8:00-8:30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม Balios โรงแรม Balios Resort Khaoyai

8:30-10:15 น.
		
		
		
10:15-10:45 น.
10:45-12:30 น.
		
		
		
		

ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นหิน
Tunnelling Past & Present, Moutain Tunnelling, Gelogy, Rock Mechanics,
Tunnelling Method & Logistics, Challenging Projects in Europe
วิทยากร Dr.Harald Wagner Thailand Underground & Tunnelling Group
พักรับประทานอาหารว่าง น�้ำชา-กาแฟ
การส�ำรวจทางธรณีเทคนิค และการจัดท�ำรายงานทางด้านธรณีเทคนิค
Geological Model for Tunnelling, Geological Mapping,
Geological Investigation , Rock Tests, Geophysics Survey,
Rock Classification- RMR, GSI			
วิทยากร ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์และคณะ
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด
12:30-13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30-15:15 น. การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินด้วยวิธี Conventional Tunnelling
		
Rock Excavation in Conventional Tunnelling Method, Tunnel Blasting
		
Technology and Design, Tunnel Excavators and Roadheaders
		
วิทยากร คุณชวลิต ถนอมถิ่น    บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด
15:15-15:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง น�้ำชา-กาแฟ
15:45-17:30 น. การขุดเจาะอุโมงค์หินด้วยหัวเจาะ TBM
		
Tunnel Boring Machine for Rock Tunnelling, TBM Selection, Logistics
		
and Muck Removal System, TBMs in Chiangmai RID Tunnel Projects:		
		
Project Cases		
		
วิทยากร คุณกฤตพน จิตภักดี และคุณบรรเจิด เอมนุช
				
บริษัท เทอร์ราเทค (ไทยแลนด์)  จ�ำกัด
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วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
8:30-10:15 น.
		
		
		
		
10:15-10:45 น.
10:45-12:15 น.
		
		

การออกแบบค�้ำยันอุโมงค์
Tunnel Behavior and Ground Support Requirement, Method of Ground
Support Design, Instrumentation in Tunnel Excavation as a Part of
Ground Support Design
วิทยากร ศ.ดร.นพดล เพียรเวช TUTG / สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
พักรับประทานอาหารว่าง น�้ำชา-กาแฟ
การออกแบบดาดอุโมงค์ในชั้นหิน
Cast in Place Tunnel Lining and Segmental Lining Design for Tunnels 		
in Rocks
วิทยากร ดร.อภิชาติ สระมูล
				 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนีย์ริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
12:15-13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30-15:15 น. การส�ำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ในชั้นหิน ในประเทศ
		
Current and upcoming mountain tunnel projects in Thailand, Practice
in geological-investigation, Design phylosophy and analysis, Comparsion
		
between local and Chinese practice in tunnel design and construction.
		
วิทยากร ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ศิริสิน จันทร์รุ่งอุทัย MAA Consultants Co., Ltd.
15:15-15:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง น�้ำชา-กาแฟ
15:45-17:30 น. การวางแผนงานและด�ำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ - กรณีศึกษาโครงการอุโมงค์รถไฟ
		
Planning of Tunnel Construction & Control, Plant and Facilities, Equipment
		
Logistics, Ground Support Design, Safety and Health Administration, 		
		
Tunnel Contract Administration
		
วิทยากร ศ.ดร.นพดล เพียรเวช TUTG / สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
คุณประเทือง อินคุ้ม International Engineering Consultants Co., Ltd.
คุณศรายุธ  ทองยศ  MAA Consultants Co., Ltd.
คุณสุรศักดิ์ สีเขียว   บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
9:00-15:00 น.
			

การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ
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ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ช�ำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้
☛ กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ�ำนวน
☛ กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช�ำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
		 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน  30 วัน
คืนเงินให้เต็มจ�ำนวนของค่าลงทะเบียน
		 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
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ใบสมัคร

การอบรมอุโมงค์ ในชั้นหิน รุ่นที่ 4 (Tunnelling in Rock)

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 (วันพุธ-วันศุกร์) เวลา 08.00-17.30 น.
ณ ห้องประชุม Balios โรงแรม Balios Resort Khaoyai อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาและดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน :
โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ)
จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ – นามสกุล
(กรุณาระบุ) หมายเลขสมาชิก วสท.
หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร
หน่วยงาน (บริษัท/บ้าน)
เลขที่
หมู่ที่
อาคาร
ชั้น
ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
E-mail:
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
ส�ำนักงานใหญ่ หรือ สาขา
ค่าลงทะเบียน (รับจ�ำนวนจ�ำกัด 60 คน)
ประเภท
สมาชิก วสท. / นิสิต นักศึกษา
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป

จ่ายภายในวันที่ 1 พ.ย. 62 จ่ายในวันที่ 2 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
(ถือตราประทับธนาคารเป็นหลัก)
หรือหน้างานอบรม

9,000 บาท/ท่าน
9,500 บาท/ท่าน

10,000 บาท/ท่าน
11,000 บาท/ท่าน

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

ประกาศนียบัตร การได้รับประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรม

เงินสด
		
เช็ค
		
โอนเงิน
		

การช�ำระค่าลงทะเบียน

ช�ำระก่อนวันอบรมได้ที่ ชั้น 5 อาคาร วสท. หรือ วันแรกของการอบรม
ณ ห้องประชุม Balios โรงแรม Balios Resort Khaoyai อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สั่งจ่ายเช็คในนาม TUTG น�ำมาช�ำระก่อนได้ที่ชั้น 5 หรือ วันแรกของการอบรม
ณ ห้องประชุม Balios โรงแรม Balios Resort Khaoyai อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามบัญชี TUTG
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-581934-7

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์ 0-2184-4662 ส�ำเนาสลิปเงินโอน พร้อมโดยระบุชื่อบุคคลเข้าอบรม และ
ชื่อ โครงการ “อบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 4” ส่งแฟกซ์มาที่ วสท. ประสานงานโดย น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ**
(กรณีเต็ม วสท.จะถือการช�ำระเงินก่อนเป็นการจองที่สมบูรณ์)

** กรุณาส่งใบสมัครได้ทาง Fax 0-2184-4662 และ E-mail:plally@gmail.com**
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วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา 1) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2184-4662
Homepage : www.eit.or.th or Homepage : www.tutg.or.th Facebook : Tutg Thailand

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

