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4 การวิจัยและพัฒนา 

ฝายวิจัยและพัฒนา 
บริษัทฯ ไดตระหนักวาเทคโนโลยีสมัยใหมไดเขามีบทบาทสําคัญในการรักษาสถานภาพการแขงขันของธุรกิจใน

ปจจุบันเปนอยางมาก  หนึ่งในภารกิจหลักของฝายวิจัยและพัฒนาน้ันคือ การเพิ่มกิจกรรมทางดานงานวิจัยและพัฒนา

เพื่อนําเสนอส่ิงที่ดีที่สุดแกอุตสาหกรรมการกอสราง และเปนเพื่อการบรรลุจุดประสงคที่ไดวางไวนี้ บริษัทฯ ไดให

ความสําคัญกับฝายวิจัยและพัฒนาเปนอยางมาก โดยไดใหฝายวิจัยและพัฒนาทําการวิจัยดานการกอสรางเสาเข็ม 

กําแพงกันดิน การตรวจวัดโดยใชเคร่ืองมือตางๆ รวมไปถึงการวิจัยทางดานงานปฐพีและฐานรากลึกอื่นๆ อีกดวย ส่ิงที่

คนพบใหมๆ และผลงานวิจัยตางๆ ไดรับการยอมรับและตีพิมพในงานประชุม สัมมนาทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ

อยางมากมาย ผลงานวิจัยตางๆ ที่ไดตีพิมพในป 2551 มีดังตอไปนี้ 
 

1. ผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพในงานประชุม และสัมมนาทางวิชาการ ป 2551 

ช่ือผลงานวิจัย ช่ืองานประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ผูวิจัย/ผูเขียน 

เทคนิคการกอสรางอุโมงคใน

กรุงเทพฯ 

งานสัมมนาทางวิชาการเร่ืองเทคนิคการกอสรางสะพาน

และอุโมงคในกรุงเทพฯ จัดโดยสํานักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จังหวัด

สระบุรี ประเทศไทย 

นายชาญชัย ทรัพยมณีวงศ 

การกอสรางเสาเข็มเจาะและ

ปญหาที่พบบอย 

งานอบรมการสํารวจดิน การออกแบบและกอสรางฐาน

ราก จัดโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2551 จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 

นายณรงค ทัศนนิพันธ 

นายชาญชัย ทรัพยมณีวงศ 

การกอสรางและออกแบบ

กําแพงกันดิน 

งานอบรมการออกแบบและกอสรางฐานราก 2 รุนที่ 3 

จัดโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย วันที่ 2 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

นายณรงค ทัศนนิพันธ 

นายชาญชัย ทรัพยมณีวงศ 

การกอสรางเสาเข็มเจาะและ

ปญหาที่พบบอย 

งานสัมมนาเพื่อเพ่ิมความรูแกเจาหนาที่กรมทางหลวง 

จัดโดยกรมทางหลวง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 

จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

นายณรงค ทัศนนิพันธ 

นายชาญชัย ทรัพยมณีวงศ 

การประยุกตใชวิธีการทดสอบ

เพื่อความเชื่อม่ันในคุณภาพของ

เสาเข็ม 

งานสัมมนาทางวิชาการเร่ืองทฤษฎีและการประยุกตใช

คล่ืนความส่ันสะเทือนสําหรับการทดสอบเสาเข็ม คร้ังที่ 

8 เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส วันที่ 8-10 กันยายน 

พ.ศ. 2551 

นายออง วิน เมือง 

นายซอว ซอว เอย 

นายธยานันท บุณยรักษ 

ความตานทานความชื้นและ

น้ําซึมเขาหองใตดินลึกในชั้นดิน

กรุงเทพฯ 

ผูบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการเร่ืองงาน

คอนกรีต คร้ังที่ 4 วันที่ 20-22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย 

นายณรงค ทัศนนิพันธ 

นายออง วิน เมือง 

นายธยานันท บุณยรักษ 
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2. กิจกรรมวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

นอกเหนือจากงานวิจัยในองคกรแลว ฝายวิจัยและพัฒนายังไดเขารวมงานสัมมนาตางๆ ในตางประเทศ และยัง

ไดริเร่ิมกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

1. การรวมมืองานวิจัยตางๆ กับสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

2. นักวิจัย 2 คน จากฝายวิจัยและพัฒนา (นายซอว ซอว เอย และ นายชาญชัย ทรัพยมณีวงศ) ไดเขารวมงาน

ประชุมอุโมงคโลกในป 2551 เมืองอัครา ประเทศอินเดีย โดยเขารวมกับกลุมอุโมงคและงานกอสรางใตดิน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย นายซอว ซอว เอย ยังไดเขารวมกลุมทํางาน เร่ืองสัญญางานกอสรางงาน

อุโมงคใตดินอีกดวย 

3. จัดการเสวนาชวงอาหารคํ่า โดยสภาหอการคาสิงคโปร-ไทย วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดย ดร.สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสด์ิ ในหัวขอ “โครงการกอสรางขนาดใหญในปจจุบันและที่กําลังจะเกิดขึ้นเพื่อการขนสงมวลชนและ

การพัฒนาการรถไฟแหงประเทศไทย” 

4. เขารวมการบรรยายทางวิชาการ จัดโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

5. นายซอว ซอว เอย พนักงานบริษัทฯ และศิษยเกาสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ไดบรรยายวิชาการแกนักศึกษาท่ี

กําลังศึกษาคณะวิศวกรรมปฐพีและส่ิงแวดลอม สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

6. จัดใหนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา จากหลายสถาบันเชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขาเย่ียมชมโครงการที่บริษัทฯ กําลัง

กอสราง 

7. เขารวมรวมกับกลุมอุโมงคและงานกอสรางใตดิน วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในการจัดเตรียมเอกสาร

แนะนําตางๆ เพ่ือเสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดการประชุมอุโมงคโลกในป 2555 และเปนเจาภาพการประชุม

สมาคมอุโมงคนานาชาติคร้ังท่ี 38 ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยนายซอว ซอว เอย และนายชาญชัย 

ทรัพยมณีวงศ ดํารงตําแหนงเปนรองประธานและคณะกรรมการของกลุมอุโมงคและงานกอสรางใตดิน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

8. นายซอว ซอว เอย และดร. ธเนศ ศรีสิริโรจนากร รองประธานของกลุมอุโมงคและงานกอสรางใตดิน วิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย ไดรวมกับเลขาธิการใหญของสมาคมอุโมงคนานาชาติ เชิญประเทศลาวเขาเปนสมาชิก

ของสมาคมอุโมงคนานาชาติ 

 

3. การมอบทุนการศึกษาแกนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
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บริษัทฯ ไดมอบทุนการศึกษาจํานวน 1 ทุนแกนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง เดือนกันยายน ป 2551 

4. การบรรยายพิเศษจัดโดยวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยตางๆ 

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และมหาวิทยาลัยตางๆ 

ไดเชิญนายณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดการใหญ เขารวมบรรยายพิเศษเร่ืองงานฐานรากลึกในงานสัมมนาตางๆ 

5. การเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

แหงเอเซีย 

นายซอว ซอว เอย (หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา) ไดเขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธของ

นักศึกษาปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ในหัวขอดังตอไปนี้ 

1. การเปรียบเทียบการวิเคราะหพฤติกรรมของดินโดยใชวิธี FEM ระหวางการใชแบบจําลองของคานวางบน

สปริงกับแบบจําลองการคํานวณแบบอนุกรม ที่มีผลตอกําแพงกันดินหลังจากมีการขุดดินออก วิจัยโดยนาย

มูฮําหมัด ฮําซา (ประธานโครงการวิจัย คือ รองศาสตราจารย ดร. นพดล เพียรเวช) 

2. การประเมินผลกระทบของกําแพงหองใตดินเม่ือเพิ่มความแข็งแรงของฐานรากแผรวมกับเสาเข็มในช้ันดิน
กรุงเทพฯ  


