โครงการสัมมนาออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting:

เรื่ อง งานก่ อสร้ างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่
วิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคาแหง แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
โทร. 0-2184-4600-9 โทรสาร 0 2184 4662 Homepage: www.eit.or.th .com

ประเภทเสาเข็มเจาะ
ข้อกาหนดในการก่อสร้าง
การคานวณกาลังรับน้ าหนัก
ขั้นตอนการก่อสร้าง
การควบคุมคุณภาพของงานและการ
ทดสอบเสาเข็ม
กรณี ศึกษา
วิทยากร: ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม
บริ ษทั ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
(เปิ ดระบบให้ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
ร่ วมกับ สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่เป็ นระบบฐานรากที่ นามาใช้เพื่ อ รองรั บน้ าหนักอาคารสู ง เนื่ อ งจากความ
ต้องการการใช้พ้นื ที่อาคารในเมืองเพิ่มสู งมากขึ้นและมูลค่าที่ดินสู งขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของงานก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า ทางยกระดับ และสะพานขนาดใหญ่ ซึ่ งต้องก่อสร้างบนพื้นที่
อันจากัด ทาให้เสาเข็มที่ตอ้ งรองรับโครงสร้ างเหล่านี้ ตอ้ งรั บน้ าหนักต่อ ต้นสู งมาก การสัมมนาเรื่ องงาน
ก่อสร้างเสาเข็มเจาะนี้ จะให้ความรู ้แก่เข้าผูฟ้ ั งเกี่ยวกับ วิธีการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพงาน การทดสอบ
เสาเข็ม รวมทั้งกรณี ศึกษาเพื่อเรี ยนรู ้ถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการป้องกัน
คณะอนุ กรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา ร่ วมกับ สถาบัน
วิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้จดั การสัมมนาออนไลน์น้ ีข้ ึน
เพื่อให้ผทู ้ ี่มีประสบการณ์ได้มานาเสนอองค์ความรู ้ แลกเปลี่ยนความรู ้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
ผูท้ ี่สนใจ
วิทยากร ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิศวกรรม บริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด (มหาชน)
คุณสมบัติผู้เข้ ารับการอบรม วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
กาหนดการ
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน เปิ ดระบบให้ เข้ าโปรแกรม Zoom
09.00-10.30 น.
- ประเภทเสาเข็มเจาะ
- ข้อกาหนดในการก่อสร้าง
- การคานวณกาลังรับน้ าหนัก
- ขั้นตอนการก่อสร้าง
- การควบคุมคุณภาพของงานและการทดสอบเสาเข็ม
10.30-10.45 น.
พักเบรก (15 นาที)
10.45-12.00
- กรณี ศึกษา ปั ญหาและแนวทางการป้ องกัน
- เสาเข็มเจาะบนสะพานชัว่ คราว (Platform)
- เสาเข็มเจาะที่ก่อสร้างในแม่น้ า
- ปั ญหาอุปสรรคใต้ดิน
- ปั ญหาเสาเข็มเคลื่อนตัวจากการขุดดิน
- แนวทางการแก้ไขเสาเข็มเยื้องศูนย์
12.00 น.
จบการอบรม
วิทยากรโดย ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์ ผู้อานวยการฝ่ ายวิศวกรรม บริษัท ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)

ประกาศนียบัตร
ผู้เข้ าสัมมนาจะได้ รับการบันทึกหน่ วยการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่ างต่ อเนื่อง (CPD)
จานวนหน่ วย PDU 2.25 หน่ วย
ค่ าลงทะเบียน
 สมาชิก วสท. / นิสิตนักศึกษา
700 บาท
 ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
900 บาท
 บุคคลทัว่ ไป
900 บาท
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ใบประกาศนียบัตรจัดส่งให้ตามที่อยูท่ ี่ท่านกรอกในแบบฟอร์ม)
การชาระเงิน
โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม
“สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
 ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
 ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขที่ 147-4-32388-6
 ธนาคารกรุ งไทย
สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่ 162-0-09914-4
(หมายเหตุ: กรณี ที่ไม่ สามารถแนบไฟล์ สาเนาสลิปเงินโอนผ่ านระบบ Google Form กรุ ณา ส่ งเข้ า
E-mail: plally@gmail.com พร้ อมระบุชื่อผู้เข้ าฟั งสัมมนาและชื่ องานสัมมนาที่อยู่ในการออกใบเสร็ จ)
การสมัครสัมมนาออนไลน์ ได้ ที่ Google Form หรื อสแกน QR Code

Link Google Form: https://forms.gle/avUj6EFM3mAc9kYKA
หรื อ Scan QR Code:

ติดต่ อสอบถามข้ อมูลได้ ที่
นางสาวอารี รัตน์ อยูค่ ุม้ ญาติ เจ้าหน้าที่ วสท.
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 511 E-mail: plally@gmail.com

