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งานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาติ คร้ังที ่6 

 (6th Thai Geotechnical Conference) 

Innovation in Geotechnics 
 

ระหวา่งวนัท่ี 26 - 27 กนัยายน 2562 (พฤ.-ศ.) 
ณ โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

 

จดัโดย คณะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 

 และ Thai Geotechnical Society (TGS) 
 

สนบัสนุนโดย 

Thai Geotechnical Society (TGS) 

The Engineering Institute of Thailand 

Professor Dr. Chai Muktabhant Foundation 

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 

Association of Geotechnical Society in Southeast Asia 
Thailand underground & Tunnelling Group 
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หลกัการและเหตุผล 
งานแสดงเทคโนโลย ีและการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาติ (TGC) เป็นบรรทดัฐานใหม่ของงานแสดงและประชุมซ่ึง
มุ่งเน้นในการถ่ายทอดความรู้จากวิศวกรมืออาชีพให้แก่ วิศวกร สถาปนิก นิสิต นักศึกษาและบุคคลทัว่ไป เพื่อ
เสริมสร้างความเขม็แขง็ดา้นวชิาชีพวศิวกรรมปฐพีและงานฐานรากของประเทศไทย 
งานแสดงเทคโนโลยี และการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ (TGC 2019) ท่ีจดัข้ึนในปีน้ีถือไดว้า่เป็นงานท่ีวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) ตั้งใจให้เกิดการถ่ายทอดเทคนิคและความรู้สมยัใหม่ รวมทั้ง
ประสบการณ์ และบทเรียนท่ีไดจ้ากการท างานในภาคสนามของ บริษทัก่อสร้างขนาดใหญ่ บริษทัท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญ 
และ วศิวกรอาวโุสทั้งในและต่างประเทศ  ดว้ยการน าเสนอจากผูท่ี้ผา่นการท างานจริง นอกจากน้ีงานแสดงและประชุม
คร้ังน้ียงัเป็นเวทีท่ีจะเปิดโอกาสให้เหล่าวิศวกรปฐพีในประเทศได้น าเสนอข้อคิดเห็นต่อระเบียบ มาตรฐาน และ
สภาพแวดล้อมในการท างานต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการผลักดัน หรือ จดัท ามาตรการท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ
วศิวกรรมปฐพีของประเทศไทยต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นวศิวกรรมปฐพีในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่ายใหแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไป 
2. เพื่อน าเสนอมาตรฐานการท างานดา้นต่างๆ ต่อวศิวกรปฐพี และ เปิดรับฟังขอ้คิดเห็น 
3. เพื่อน าเสนอความรู้และเทคนิควธีิการใหม่ๆ ต่อวศิวกรปฐพี 
4. เพื่อน าเสนอความรู้จากงานวจิยัและการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงในภาคสนาม 
5. เพื่อเป็นเวทีและโอกาสในการรับฟังและเสนอขอ้คิดเห็นต่อการท างานในวชิาชีพวศิวกรรมปฐพี 
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 
วศิวกร ผูป้ระกอบการ นิสิต นกัศึกษา เจา้ของโครงการ และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจในดา้นวศิวกรรมปฐพี 
 

สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมประชุม 
มีสิทธ์ิรับหน่วยพฒันาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเล่ือนระดบัเป็นสามญัวศิวกร สภาวศิวกร 
 

หัวข้อการประชุม 
1. Keynote lectures 
2. Slope stability 
3. Dam, Levees, Flood control structures 
4. Geotechnical rehabilitation  
5. Geosynthetics applications 
6. Soil improvement techniques 
 

7. Foundations 
8. Deep excavations 
9. Transportation geotechnics 
10. Site investigations 
11. Tunnelling 
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ก าหนดการ 
งานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาติ คร้ังที ่6 

 (6th Thai Geotechnical Conference) 
Innovation in Geotechnics 

ระหวา่งวนัท่ี 26 - 27 กนัยายน 2562  
ณ หอ้ง Kamolthip Ballroom โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

 

วนัพฤหัสบดีที ่26 กนัยายน 2562 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หอ้ง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol 
09.00 – 09.45 น. Opening Ceremony 
09.45 – 10.15 น. Coffee Break 
10.15.- 11.15 น. Keynote Lecture: “การบริหารจดัการงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิใน กทม.”  
  โดย  คุณสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข รองผู้ ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  (วิศวกรรมและก่อสร้าง) 
11.15 – 12.00 น. ช่วงแนะน าสินค้าและบริการในงานวศิวกรรมปฐพ ี
12.00 – 13.00 น. Lunch 
13.00 – 14.00 น.  Keynote Lecture: “วศิวกรรมปฐพกีบัการพฒันาเมือง”  
 โดย  ศ.ดร.สุชัชวร์ี  สุวรรณสวสัด์ิ  ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท. 
14.00 – 15.30 น. Pile Foundation: การเสวนา Bleeding and channeling in tremie concrete 
  โดย ดร.ณรงค์  ทัศนนิพันธ์ บริษทั ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน): ผู้ใช้คอนกรีต 
          คุณทวศัีกด์ิ  อัศวชัยวรรณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน): ผู้ผลิตคอนกรีต 
          ผศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา มหาวิทยาลยันเรศวร: นักวิจัยด้านคอนกรีต 
          ผศ.ดร.พงษ์พิพัฒน์  อานันทนสกลุ มหาวิทยาลยัมหิดล: นักวิจัยด้านธรณีเทคนิค 
ด าเนินรายการโดย:  ดร.ธยานนัท ์ บุณยรักษ ์
15.30 – 16.00  Coffee Break 
16.00 – 17.00  Site Investigation 

 ขอ้เสนอการจดัชั้นของการส ารวจดิน เพ่ือยกระดบัการก าหนดราคาและคุณภาพงาน 
โดย รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ  ศรลมัพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท. 

 การส ารวจชั้นดินดว้ย CPTu 
โดย นายเชิดพันธ์  อมรกลุ และ นายจิตวร์ี สิทธิด ารง บริษัท STS Instruments Co., Ltd. 

 การทดสอบ SASW ส าหรับงานวศิวกรรมปฐพีในประเทศไทย 
โดย ผศ.ดร.สุสิทธ์ิ  ฉายประกายแก้ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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วนัศุกร์ที ่27 กันยายน 2562 
09.00 – 10.30 น. Ground Improvement 

 The Technology for large-size soil-cement columns 
By Mr.Ricky Wong, Sanshin Corporation 

 Vibro compaction, Rapid impact compaction: Feasibility QA/QC and construction parameters 
By Francisco Ba’ez, CeTeau BV 

 Vacuum Consolidation Method (VCM) ส าหรับการแกปั้ญหาการทรุดตวัของงานบา้นจดัสรร 
โดย รศ.ดร.สุทธิศักด์ิ  ศรลมัพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท. 

10.30 – 11.00 น. Coffee Break 
11.00 – 12.00 น. Keynote Lecture: “Recent Innovative Solutions for Complex Station and Tunnel Works in Hong Kong”   
  By:  Peter A. Thompson, Director of Infrastructure East Asia Energy Business Leader  
12.00 – 13.00 น. Lunch 
13.00 – 14.00 น. Keynote Lecture: “Bamboo pile matress system as an alternative soft ground improvement for Coastal 

embankment in Indonesia” 
 By Prof. Dr. IR. Masyhur Irsyam, President of Indonesian Society for Geotechnical Engineering (HATTI) 
14.00 – 15.00 น. Various innovation in Geotecnical Engineering: 

 Soil mixing wall (SMW)  
By Mr. Li Jian Qing, Geohabour (Thailand) Co., Ltd. 

 Soil improvement of extremely soft soils with Geotextile encased column (GEC)  
By Marie-Therese Hortmann, HEUSKER Asia Pacific Pte. Ltd. 

 Centrifuge technology เพื่อการพฒันาประเทศไทย 
โดย ผศ.ดร.กิตติเดช  สันติชัยอนันต์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

 การตรวจวดัพฤติกรรมการรับน ้ าหนกัรถบรรทุกและติดตามประเมินสมรรถนะดา้นความแขง็แรงของ
โครงสร้างถนนกรมทางหลวง 
โดย ดร.อัคคพฒัน์  สว่างสุรีย์ กรมทางหลวง 

15.00 – 15.30 น. Coffee Break 
15.30 – 17.00 น. Deep Excavation: การเสวนา การขดุดินเพ่ือก่อสร้างโครงสร้างใตดิ้นในเขตเมือง โดยใช ้  Sheet Pile 
  โดย  รศ.ดร.วนัชัย  เทพรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 คุณบุญเลิศ  ชูวา Trusty Project Management Co., Ltd. 
 คุณวิษณุ  วิวฒันะประเสริฐ บริษทั อัลเท็มเทค จ ากัด 
ด าเนินรายการโดย: ดร.ชาญชยั  ทรัพยม์ณีวงศ ์ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี วสท. 
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ผงัการจัด Booth 

รูปแบบ Booth 

Booth มาตรฐาน ขนาด 2x2x2.40 m. และ 2x4x2.40 m 
ภายใน Booth มีอุปกรณ์ ดงัน้ี 

- โตะ๊ขาตวั C 1 ตวั 
- เกา้อ้ีพลาสติกขาว 2 ตวั 

- ถงัขยะ 1 ใบ 
- ไฟนีออน 2 จุด 

- ปลัก๊ 1 จุด 
- ป้ายสต๊ิกเกอร์ช่ือ (ไม่เกิน 20 ตวัอกัษร) 
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กรุณาเลือกประเภทการสนับสนุน 
กรุณาท า

เคร่ืองหมาย  
 

ด้านหน้า
ประเภทการ
สนับสนุน 

 
 
 

ล าดบั 
 

 
 
 

ประเภทการสนับสนุน 

 
 
 

จ านวนเงนิ 

 สิทธิประโยชน์ 

พ้ืนท่ีขนาด 

Booth  

สญัลกัษณ์หน่วยงาน  

(LOGO) 

โฆษณาใน 
Proceeding 

สิทธิ 

ส่งผูเ้ขา้ 

ร่วมงาน (คน) 2x2
เมตร 

2x4 
เมตร 

บนเวที บนปกหนา้
ของ

Proceeding 

ดา้นในก่อน
ปกหลงัของ 
Proceeding 

เตม็หนา้ 

4 สี 

คร่ึงหนา้ 

4 สี 

 1.  Platinum 200,000        10 

 2.  Gold 120,000        5 

 3.  Silver 60,000   
  

   3 

 4.  กระเป๋า 

(ติดสญัลกัษณ์
หน่วยงานบนกระเป๋า) 

50,000        2 

 5.  เส้ือ T-Shirt 

(ติดสญัลกัษณ์
หน่วยงานบนเส้ือ) 

50,000    
 

   2 

 6.  สายหอ้ยคอ 

(ติดสญัลกัษณ์
หน่วยงานบน 

สายห้อยคอ) 

50,000    
 

   2 

 7.  โฆษณาใน
Proceeding 

30,000        1 

 

หมายเหตุ: กรุณาส่งโลโก้ หรือ Adv. โฆษณา หรือ ช่ือหน่วยงาน ตามประเภทการสนับสนุนดังนี ้
1.โลโก ้หน่วยงาน ไฟล ์ai. และ jpeg  (สนบัสนุนล าดบัท่ี 1-7) 
2. ADV. โฆษณาหน่วยงาน ขอไฟล ์AI. Create outline fonts พร้อมไฟล ์PDF.  (สนบัสนุนล าดบัท่ี 1-3 และ7) 
3.ช่ือหน่วยงานท่ีจะเขียนในป้ายบูธ (สนบัสนุนล าดบัท่ี 1-3) 

**ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 ส่งอีเมลท่ี์ plally@gmail.com** 
**ติดต่อประสานงาน น.ส.อารีรัตน์ อยูคุ่ม้ญาติ โทร. 081-657-7370** 
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ใบแจ้งการสนับสนุน 
งานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาต ิคร้ังที่ 6 

(6th  Thai Geotechnical Conference) 
ระหวา่งวนัท่ี 26-27 กนัยายน 2562 ณ หอ้ง Kamolthip Ballroom ชั้น 2 โรงแรม The Sukosol กรุงเทพฯ 

จดัโดย คณะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 

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

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

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

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

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

ประสานงานโดย ช่ือ-นามสกลุ..................................................................................................................................................... 

โทรศพัทผ์ูป้ระสานงาน..........................................................................โทรสาร......................................................................... 

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

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................................................ส านกังานใหญ่  สาขา...............................................  

ลงนาม…………………………………………....… 

(……………………..………………………..….) 

วนัที.่................./...................../......................... 
หมายเหต:ุ 1. ประเภทการสนบัสนุนและสิทธิประโยชน์  ตามตารางหนา้ท่ี 6 

   2. ผงัการจดั BOOTH หนา้ 5 และแผนท่ีสถานท่ีจดังานโรงแรม The Sukosol กรุงเทพฯ หนา้ 9 

การช าระเงิน 
 เช็ค  สัง่จ่าย  สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5 อาคาร วสท. 
 โอนเงนิ เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย  เลขท่ี  045-2-03026-1 
  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์เลขท่ี 147-4-32388-6 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงินโดยทางโทรสารท่ีหมายเลข 02 184 4662 
 โดยระบุช่ืองานท่ีสนับสนุน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย**  
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ใบลงทะเบียน 
งานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพแีห่งชาต ิคร้ังที่ 6  (6th  Thai Geotechnical Conference) 

ระหวา่งวนัท่ี 26-27 กนัยายน 2562 ณ หอ้ง Kamolthip Ballroom ชั้น 2 โรงแรม The Sukosol 
จดัโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) และ Thai Geotechnical Society (TGS) 

**กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพ่ือความชัดเจน** 
ช่ือ – นามสกลุ............................................................................................................................................................. 
(กรุณาระบุ) หมายเลขสมาชิก วสท................................................หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร…………………… 
หน่วยงาน (บริษทั/บา้น)……………………………………………………………………………......................... 
เลขท่ี.........................หมู่ท่ี...........................................อาคาร.......................................................ชั้น………………. 
ซอย.......................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง……………………………………. 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย…์……………......... 
E-mail:…………………………………………… โทรศพัท.์................................... โทรสาร…………………….. 
ประสานงานโดย ช่ือ-นามสกลุ.....................................................โทรศพัทผ์ูป้ระสานงาน......................................... 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี....................................................................ส านกังานใหญ่  สาขา................................  

ค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท./นิสิต, นกัศึกษา 2,000  บาท 
 ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ 2,500  บาท 
 บุคคลทัว่ไป 3,000  บาท 

 (อตัราน้ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั ค่าอาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม) 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เงนิสด ช าระก่อนวนัสมัมนาไดท่ี้ ชั้น 5 อาคาร วสท.  
  หรือ วนัแรกของการประชุม ณ  หอ้ง Kamolthip Ballroom โรงแรม The Sukosol 
 เช็ค  สัง่จ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5 หรือวนัแรกของการจดัประชุมฯ 
 โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนามสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
  ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย  เลขท่ี  045-2-03026-1 
  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์เลขท่ี 147-4-32388-6 
  ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขท่ี 162-0-09914-4 

**กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลกัฐานการช าระเงินโดยทางโทรสารท่ีหมายเลข 02 184 4662  
หรือ E-mail: plally@gmail.com โดยระบช่ืุองาน ช่ือผู้ เข้าร่วมสัมมนา และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย**  
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แผนทีส่ถานทีจั่ดงาน 
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