
  

 

 
การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างอย่างย่ังยืน 
“ครบเครื่องเรื่องงานบำรุงรักษาและประเมินผลสมรรถนะสะพาน” 

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลม โรงแรม เอสซี ปาร์ค 

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่า
เฉพาะทางหลวง สะพานกว่า 10,000 ตัว จำเป็นต้องได้ร ับการตรวจประเมินผล (evaluation) การบูรณะ 
(rehabilitation) การทดสอบน้ำหนักบรรทุก (load test) รวมถึงเฝ้าสังเกตสุขภาพโครงสร้าง (structural health 
monitoring) เพื่อที่จะแน่ใจว่าโครงสร้างสะพานยังคงตอบสนองต่อสมรรถนะการใช้งานที่ได้รับการคำนวณออกแบบ
ไว้หรือไม ่? 

การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างอย่างยั่งยืน มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางล่าสุดทาง
วิศวกรรมโครงสร้างที่ช่วยให้การวางแผนเพ่ือทำการบูรณะโครงสร้างสะพานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
มีนำเสนอรูปแบบการวิบัติของสะพานและแนวทางแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรมโครงสร้างจาก
หน่วยงานที่หลากหลาย 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม 

1. วิศวกร 2. ผู้คุมงาน      3. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง   4.ผู้ที่สนใจ 
 

กำหนดการ 
 

08.15 - 08.45 ลงทะเบียนและพิธีเปิดโครงการ 
08.45 – 09.00 พิธีเปิดการสัมมนา 

โดย ดร.มนตรี เดชาสกุลสม <รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม> 
09.00 - 10.00 หัวข้อ ระบบโครงสร้างสะพานและกรณีศึกษาการวิบัติของสะพาน  

(Bridge: Structural Systems and Failures (the case studies)) 
 เนื้อหา ระบบโครงสร้างสะพาน องค์อาคารวิกฤติ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการวิบัติของ

สะพานในประเทศ และแนวทางป้องกันเชิงรุก! 
 วิทยากร ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ 

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ 
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรคัช่ัน จำกัด (มหาชน) 

10.00 - 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง (break) 
10.15 - 11.15 หัวข้อ การดำเนินการทางวิศกรรมโครงสร้างและการการประเมินผลเบ้ืองต้นเพ่ือวางแผน

บำรุงรักษาสะพาน 
(Engineering Operation and Preliminary Evaluation for Rehabilitation 
Planning of Bridges) 

 เนื้อหา การเตรียมการเพื่อเข้าพ้ืนท่ี การวางแผนการทดสอบ รูปแบบความเสียหาย การประเมินผล
ในห้องปฏิบัตกิาร การทดสอบแบบไม่ทำลาย และการวางแผนการบำรุงรักษาสะพาน  

 วิทยากร ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช 
เลขานุการคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) 
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11.15 – 12.15 หัวข้อ การบูรณะและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานทีม่ีอยู่เดิม 
(Rehabilitation and Strengthening of Existing Bridges) 

 เนื้อหา เทคนิควิธีการซ่อมแซม การเสรมิกำลัง และการทดสอบน้ำหนักบรรทุกสะพานที่มีอยูเ่ดิม 
 วิทยากร ดร.พุทธิพงศ์  หะลีห์รัตนวัฒนา 

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 
3 สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน (lunch) 
13.15 – 14.15 หัวข้อ การประเมินผลความปลอดภัยในการใช้สะพานภายหลังการได้รับผลกระทบที่เสี่ยงต่อ

การวิบัติ 
(Safety Evaluation of Bridge attacked by Abnormal Events) 

 เนื้อหา การประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักทุกสะพานกรณีประสบปัญหาในกรณีรายแรง
ต่าง ๆ เช่น การกระแทก ไฟไหม้และแผ่นดินไหว การทำแฟกเตอร์กำหนดอัตรา (rating 
factors) การทวนสอบด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์ 

 วิทยากร ดร.สุกิจ ยินดีสุข 
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

14.15–14.30 พักรับประทานอาหารว่าง (Break) 
14.30 - 15.30 หัวข้อ เทคโนโลยีในการตรวจวัดสมรรถนะของสะพานในเชิงคุณภาพการก่อสร้างและเชิง

พฤติกรรม  
(Bridge Assessment Technologies for Quality Control in Construction 
and Structural Behaviors) 

 เนื้อหา การตรวจสอบขนาดทางมิติของสะพานเพื่อประเมินคุณภาพการก่อสร้างด้วยระบบ LiDAR 
รวมถึง การตรวจวัดการตอบสนองของสะพานด้วยการวัดการเคลื่อนที่แบบไม่สัมผัสจาก
ระยะไกลด้วยระบบ Sampling Moire Camera 

 วิทยากร ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ ์
คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ 
กรรมการผู้จดัการ Resolution Engineering Co., Ltd. 

15.30 – 16.30 หัวข้อ การตรวจประเมินและเฝ้าติดตามสมรรถนะของโครงสร้างสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุก
เกินพิกัด 
(Evaluation and Structural Health Monitoring of Bridges under Over-
Limit Trucks) 

 เนื้อหา เทคนิคการเฝ้าตดิตามสุขภาพ การเผ้าติดตามสุขภาพของโครงสร้างในระยะยาวภายใต้
รถบรรทุกเกินพิกดั  

 วิทยากร ดร.พงษ์ศักด์ิ วิวัฒน์โรจนกุล 
เลขานุการ สาขาวิศวกรรมโครงสรา้งคอนกรีต สมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทย 

16.30 – 16.45 พิธีปิดโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

ใบสมัคร 
การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างอย่างย่ังยืน 
“ครบเครื่องเรื่องงานบำรุงรักษาและประเมินผลสมรรถนะสะพาน” 

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลม โรงแรม เอสซ ีปาร์ค 
จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
(กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจงเพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

 

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่สมาชิก วสท  

เลขสมาชิกสภาวิศวกร หน่วยงาน    

เลขที่  หมู่  อาคาร     ซอย     

ถนน    ตำบล/แขวง    อำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   มือถือ      

โทรศัพท์ : E-mail:    
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี     สำนักงานใหญ่ สาขา     
 
ค่าลงทะเบียน  

 

สมาชิก วสท.    650 บาท 
บุคคลทั่วไป    750 บาท 

      (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และได้รับการยกเว้น ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %) 

การชำระเงิน  
 

เช็คสั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี  140-2-30221-6  
 

(กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์ใบโอนมา E-mail : Chadaporn.eit@gmail.com 

โดยระบุโครงการ ชื่อผู้เข้าร่วม ที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จให้ชัดเจน) 

 
สอบถามเพิ่มเติม คุณชฎาพร พงษ์อ่ิม : 02-184-4600-9 ต่อ 538 

โทรสาร : 02-184-4662  E-mail : Chadaporn.eit@gmail.com หรือ www.eit.or.th 
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