การสัมมนาเรื่ อง “Centrifuge modelling ในงานวิศวกรรมฐานรากและงานดิน”
วันอังคารที่ 20 สิ งหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างมากทั้งจากการลงทุนจากระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อตอบโจทย์กบั การก่อสร้างในอนาคตวิศวกรไทยต้องเตรี ยมพร้อมกับงานวิศวกรรมโยธาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น วิธีการ
ออกแบบในปั จจุบนั ไม่สามารถครอบคลุมพฤติกรรมของดินและฐานรากที่รองรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และซับซ้อน
นี้ ได้ท้ งั หมด แบบจาลองหมุนเหวี่ยงทางวิศวกรรมปฐพี ถือเป็ นนวัตกรรมที่ถูกนามาใช้ในการจาลองปั ญหาทางวิศวกรรม
และการก่ อ สร้ างที่ มี ค วามซับ ซ้อ น โดยการทดสอบแบบจ าลองขนาดเล็ก ภายใต้ค วามเร่ ง โน้ ม ถ่ ว งที่ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้
แบบจาลองขนาดเล็กนั้นมีความเครี ยดและพฤติกรรมเทียบเท่ากับการก่อสร้างจริ งในสนาม ความเร่ งโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นยัง
ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการศึกษาทาให้การทดสอบมีราคาไม่สูงและมีความรวดเร็ วเทียบกับการทดสอบในสนาม ในปั จจุบนั
เครื่ องหมุนเหวี่ยงได้ถูกนามาใช้ในหลากหลายสาขาของงานวิศวกรรม เช่น สิ่ งแวดล้อม แหล่งน้ า นอกชายฝั่ง แผ่นดินไหว
ขนส่ ง พลังงานความร้อนใต้พิภพ และ ชี ววิศวกรรม และเครื่ องมือนี้ ยงั เป็ นที่ ยอมรับทัว่ โลกในการทดสอบเชิ งพาณิ ชย์
สาหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานขุดดินลึกในสิ งคโปค์ และ งานส่ วนต่อขยายสนามบินนานาชาติฮ่องกง
วิทยากร
1. รศ. ดร.สุ ทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์ (ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท.)
2. ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์ (อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง)
3. ดร. ธยานันท์ บุณยรักษ์ (ผูอ้ านวยการด้านเทคนิค, บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน))
4. ดร.วิรุฬห์ คาชุม (อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
5. ผศ.ดร.กิติเดช สันติชยั อนันต์ (อาจารย์ประจาภาควิชาครุ ศาสตร์โยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
กาหนดการ
13.00 – 13.30 p.m.
ลงทะเบียน
13.30 – 13.50 p.m.
เปิ ดงาน และ บรรยายหัวข้อ “การยกระดับมาตราฐานวิชาชีพและการก่อสร้ างด้ วย Centrifuge”
โดย รศ. ดร.สุ ทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์
13.50 – 14.20 p.m.
หัวข้อ “เทคนิคการทดสอบแบบจาลองบนแกนหมุนเหวีย่ ง หรื อ Centrifuge modelling”
โดย ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ์
14.20 – 14.40 p.m.
พักรับประทานน้ าชา-กาแฟ
14.40 – 15.00 p.m.
หัวข้อ “ผลกระทบจากการก่ อสร้ างอุโมงค์ไขว้ กนั ”
โดย ดร. ธยานันท์ บุณยรักษ์
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15.00 – 15.20 p.m.

หัวข้อ “เสถียรภาพของคันดินถมทะเลเพื่อก่อสร้ างส่ วนต่ อขยายของสนามบินนานาชาติฮ่องกง”
โดย ดร. วิรุฬห์ คาชุม
15.20 – 15.50 p.m.
หัวข้อ “ประสบการณ์ การสร้ างต้ นแบบเครื่ อง Centrifuge และ การทดสอบในประเทศไทย”
โดย ผศ.ดร.กิติเดช สันติชยั อนันต์
15.50 – 16.00 p.m.
ช่ วงตอบคำถำม
16.00 – 16.10 p.m.
กล่าวเปิ ดงาน
โดย รศ. ดร.สุ ทธิศกั ดิ์ ศรลัมพ์
ใบสมัครสัมมนาเรื่ อง “Centrifuge modelling ในงานวิศวกรรมฐานรากและงานดิน”
วันอังคารที่ 20 สิ งหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
**กรุ ณำกรอกด้ วยตัวบรรจงเพื่อควำมชัดเจน**
ชื่อ – นามสกุล ....................................................................................................................................................................
หน่วยงาน (บริ ษทั /บ้าน) .....................................................................................................................................................
เลขที่.........................หมู่ที่..................................อาคาร........................................................................ชั้น ........................
ซอย..............................................ถนน....................................................ตาบล/แขวง .......................................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณี ย ์ .....................
E-mail : ..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................โทรสาร ...............................................................................................
สั มมนาไม่ เสี ยค่ าลงทะเบียน
ติดต่ อสอบถามและส่ งใบสมัครได้ ที่ นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ
วิศวกรรมสถำนแห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.)
487 ซอยรำมคำแหง 39 (เทพลีลำแยก 11) ถนนรำมคำแหง แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กทม. 10310
โทร. 0-2319-2410-3 และ 02184-4600-9 ต่ อ 511โทรสำร 0-2319-2710-1 และ 0-2184-4597 http://www.eit.or.th
กรุณาส่ ง

ชาระค่าไปรษณี ยากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา
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