
  
 
 
 
  

วันที่ 17 - 19  กันยายน 2563  ณ ห้อง Le Lotus ชั้น 2 
วันที่ 24 - 26 กันยายน 2563 ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 
เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ (รัชดา) 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม 
คณะอนกุรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

โครงการอบรม 
การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ตามกฎกระทรวง และ มาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61

CPD 54 หน่วย 



 
 

 
โครงการอบรม การออกแบบอาคารต้านทานการสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว 

ตามกฎกระทรวง และ มาตรฐาน มยผ. 1301/1302-61 ฉบับใหม่  
วันที่ 17-19 กันยายน 2563 ณ ห้อง Le Lotus 
และ 24-26 กันยายน 2563 ณ ห้อง Salon B 

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ (รัชดา) 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม  

คณะอนุกรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพี 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ความเป็นมา 
 ปัจจุบัน กฎหมาย และ มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวในประเทศไทย ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และข้อมูล
เกี่ยวกับแผ่นดินไหวในปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยมี กฎกระทรวง ก้าหนดการรับน้้าหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
และมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1301/1302-61) 
ท่ีมีเนื้อหาท่ีเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมในหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้ วิศวกร และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้
เรียนรู้ถึงเนื้อหาท่ีส้าคัญ และเป็นแนวทางให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมาตรฐานฉบับใหม่ท้ังสองนี้
ได้อย่างถูกต้อง คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม และคณะอนุกรรมการ
สาขาวิศวกรรมปฐพี จึงร่วมกันจัดการอบรมสัมมนานี้เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวขึ้น   

ก าหนดการ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 
08.15-08.45  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
08.45-09.00 ประธานกล่าวเปิดงาน 
  โดย รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ 
   ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
09.00-10.30 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหว        
  โดย นายบุรินทร์ เวชบันเทิง  
   กรมอุตุนิยมวิทยา 
10.30-10.45  พักดื่มน้้าชา-กาแฟ 
10.45-12.15 กฎหมายและมาตรฐาน เกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพ่ือต้านทานการสั่นสะเทือนของ 
 แผ่นดินไหว   
  โดย ดร.เสถียร เจริญเหรียญ  
   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
12.15-13.15  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 



13.15-14.45  หลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับการออกแบบและการเสริมความมั่นคงแข็งแรง  
   ของอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว       
   โดย ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.45-15.00  พักดื่มน้้าชา-กาแฟ 
15.00-16.30  พลศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ส้าหรับแรงแผ่นดินไหว      

  โดย  รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 
 

09.00-10.30   การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว ของประเทศไทย   
   โดย  ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย 
    สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
10.30-10.45    พักดื่มน้้าชา-กาแฟ  
10.45-12.15   ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในรูปของความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม ทั่วประเทศ
   โดย  ผศ.ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ 
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
12.15-13.15    พักรับประทานอาหาร  
13.15-14.45   ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมส้าหรับการออกแบบ ที่รวมผลเนื่องจากสภาพชั้นดินอ่อน 
   ในกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ใกล้เคียงและการปรับปรุงมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 
   โดย  รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
14.45-15.00    พักดื่มน้้าชา-กาแฟ  
15.00-16.30  การเลือกระบบโครงสร้างและรูปทรงอาคาร ต้านทานแรงแผ่นดินไหว 
   โดย รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 
 

09.00-10.30  หลักการออกแบบโครงสร้าง และวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า  
   โดย  รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
10.30-10.45  พักดื่มน้้าชา-กาแฟ 
10.45-12.15  หลักการออกแบบโครงสร้าง และวิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า (ต่อ) 
       โดย  รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.45 การให้รายละเอียดเหล็กเสริมเสา คาน ก้าแพงรับแรงเฉือนและแผ่นพ้ืนไร้คาน                   
 ให้มีความเหนียวตามมาตรฐาน มยผ 1301/1302 
 โดย  ศ.ดร.อมร พิมานมาศ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 



14.45-15.00 พักดื่มน้้าชา-กาแฟ 
15.00-16.30 การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้านทานแรงแผ่นดินไหว    
 โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 
 

09.00-10.30 พลศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง ส้าหรับแรงแผ่นดินไหว     
 โดย รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10.30-10.45 พักดื่มน้้าชา-กาแฟ 
10.45-12.15 วิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์                   
 โดย  ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.45 วิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ (ต่อ)                
 โดย  ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.45-15.00 พักดื่มน้้าชา-กาแฟ 
15.00-16.30 ภาคปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์  (โปรดน าคอมพิวเตอร์มาด้วย)           
 โดย  ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 
09.00-10.00 ตัวอย่างการออกแบบอาคารเตี้ยและอาคารสูง ต้านทานแรงแผ่นดินไหว    
 โดย  ดร.เมธี เชี่ยววณิชย์กร และ ดร.อ ัศวิน วาณิชย์ก่อกุล   
   บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จ้ากัด และ บริษัท InGen Design จ้ากัด   
10.00-10.15 พักดื่มน้้าชา-กาแฟ 
10.15-11.15 พฤติกรรมและผลกระทบของผนังอิฐก่อ ต้านทานแรงแผ่นดินไหว   
 โดย  ดร.จรัญ ศรีชัย 
   มหาวิทยาลัยบูรพา  
11.15-12.15 การวิเคราะห์พฤติกรรมอาคารที่มีผนังอิฐก่อ      
 โดย  ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย 
   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
12.15-13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15-14.45 การเสริมก้าลังและความเหนียวของโครงสร้าง ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในระดับก้าแพงอิฐก่อ 
 โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป 
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 การเสริมก้าลังและความเหนียวของโครงสร้าง ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในระดับองค์อาคาร 
 โดย ศ.ดร.อมร  พิมานมาศ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 



 การเสริมก้าลังและความเหนียวของโครงสร้าง ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในระดับโครงสร้าง 
 โดย  รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
14.45-15.00 พักดื่มชา-กาแฟ 
15.00-16.00 ระบบโครงสร้างแบบหล่อส้าเร็จ (Precast system) ต้านทานแรงแผ่นดินไหว  
 โดย  ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ 
   สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
16.00-16.45 ถาม-ตอบปัญหา   
 
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 
09.00-09.30  ภาพรวม ผลกระทบของเเรงเเผ่นดินไหวต่อโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพี 
 โดย  รศ.ดร.สุทธิศักดิ์   ศรลัมพ์ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
09.30-10.30  หลักการการค้านวณเเรงกระท้าต่องานฐานราก 
 โดย  รศ.ดร.ฐิรวัตร  บุญญะฐ ี
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30-11.00  พักดื่มน้้าชา-กาแฟ  
11.00-12.00  การประเมินโอกาสเกิดสภาวะดินเหลวด้วย SPT และ KPT, แนวทางในการออกแบบฐานแผ่
 และฐานรากเสาเข็มในดินที่มีโอกาสเกิดสภาวะดินเหลว 
 โดย  ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์  เศรษฐบุปผา 
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12.00-13.00   พักรับประทานอาหาร  
13.00-14.00  การวิเคราะห์ออกแบบงานขุดเพ่ือก่อสร้างชั้นใต้ดินลึกในดินเหนียวกรุงเทพ 
 โดย  ดร.จิรัฏฐ์  เทพรักษ์ 
            บริษัท สแตรตีเจีย เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จ้ากัด 
14.00-15.00  การออกเเบบ คันดิน ถนน เขื่อน ลาดดิน เพื่อรับเเรงเเผ่นดินไหว  
 โดย  รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
15:00-15:30  พักดื่มน้้าชา-กาแฟ  
15:30-16:30  การเสริมฐานราก เพ่ือรับเเรงเเผ่นดินไหว  
 โดย  ดร.ธเนศ วีระศิริ 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ 
16.30-16.45 ถาม-ตอบปัญหา 
    

สอบถามและส ารองทีน่ั่งได้ที่เจ้าหน้าที่ วสท.  
 คุณพจนีย์  เที่ยงไธสง   โทร. 02-184-4660-9  (ต่อ 508) e-mail : pt3972@gmail.com 
 คุณอารีรัตน์  อยู่คุ้มญาติ โทร. 02-184-4600-9 ต่อ (511) e-mail : plally@gmail.com 

 โทรสาร. 02-184-4662   www. eit.or.th   
 
 



ใบสมัคร 
โครงการอบรม การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว  

ตามกฎกระทรวง และมาตรฐาน มยผ.1301/1302-61 ฉบบัใหม ่
วันที่ 17-19 และ 24-26 กนัยายน 2563  เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ (รัชดา) 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม  
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................................................................................  
ที่อยู่หน่วยงาน(บริษัท/บ้าน........................................................................................................................... 
เลขที่............................หมู่ท่ี......................อาคาร..................................ถนน................................................. 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์...............................โทร............................มอืถือ...............................โทรสาร............................ 
e-mail…………………………………………………................ 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............................................. □ ส ำนักงำนใหญ่   □  สำขำ
................................... 

ผู้ประสานงาน.........................................เบอร์โทร.............................................มือถือ.................................. 

อัตราค่าลงทะเบียน :   

รายการ 
ราคา 

สมาชิก วสท 
ราคา 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 
 อบรมวันที่ 17-19 และ 24-26 กันยายน 2563 13,200 15,000 
 อบรมวันที่ 17-19 กันยายน 2563  ห้อง Le Lotus ชั้น2 6,600 7,500 
 อบรมวันที่ 24-26 กันยายน 2563  ห้อง Salon B ชั้น 2 6,600 7,500 

 

 อัตราค่าลงทะเบียน :  บรรยายอบรมผ่านระบบโปรแกรม ZOOM รบัจ ากดั 50 คน 
ID LINE ............................................................................... 

   (เพือ่แจง้รหสัเขา้หอ้งอบรมผา่นโปรแกรม ZOOM) 
 

 

การช าระเงิน 
เงินสด สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน   เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์  045-2-03026-1 
        ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  บัญชีออมทรัพย์ 147-4-32388-6 

รายการ 
ราคา 

สมาชิก วสท 
ราคา 

ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 
 อบรมวันที่ 17-19 และ 24-26 กันยายน 2563 4,200 6,000 
 อบรมวันที่ 17-19 กันยายน 2563 2,100 3,000 
 อบรมวันที่ 24-26 กันยายน 2563 2,100 3,000 


