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6. การวจิัยและพฒันา 
 
ฝ่ายวศิวกรรม 

ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งถือว่าเป็นแกนหลกัสําคญัของบริษัทฯ นัน้ควบคมุและกํากับดูแลโดย นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ ประธาน

กรรมการบริหารของบริษัทฯ ท่ีมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคในงานฐานรากลึกและงานปฐพี ฝ่ายวิศวกรรมนัน้

ประกอบไปด้วยวศิวกรปฐพีที่มีการศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป จํานวน 6 คน และ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิค จํานวน 4 คน 

 

ฝ่ายวศิวกรรมของบริษัทฯ แบง่การให้บริการออกเป็น 3 สว่นหลกัๆ คือ 

• การจดัเตรียมใบเสนอราคาทางด้านเทคนิคและการออกแบบเบือ้งต้นให้แก่ลกูค้า 

• การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากลกึและสว่นที่เก่ียวข้องกบัสว่นของโครงสร้าง 

• การสนบัสนนุด้านเทคนิคสําหรับทีมงานฝ่ายกอ่สร้างและฝ่ายประมาณราคา 

 

รายการสรุปโครงการสําคัญและกิจกรรมที่ฝ่ายวิศวกรรมได้มีส่วนร่วมในปี พ.ศ. 2554 
โครงการ บริการจากฝ่ายวศิวกรรม 

โครงการอโุมงค์ทางลอดอดุมสขุ-ศรีนครินทร์ งานออกแบบเบือ้งต้น งานออกแบบรายละเอียด งาน

ติดตัง้อปุกรณ์วดัระหวา่งก่อสร้าง และการสนบัสนนุด้าน

เทคนิค 

โครงการมหานคร งานออกแบบกําแพงกนัดินอยา่งละเอียด งานตดิตัง้

อปุกรณ์วดัระหวา่งก่อสร้าง และการสนบัสนนุทางด้าน

เทคนิค 

โครงการยบีูซี 3 การสนบัสนนุด้านเทคนิค 

โครงการเซน็ทรัลพลาซา่ พระราม 9 การสนบัสนนุด้านเทคนิค 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ง งานออกแบบเบือ้งต้น และการสนบัสนนุด้านเทคนิค 

โครงการอื่นๆ งานเตรียมเอกสารวธีิการก่อสร้าง การจดัเตรียมแบบ

ก่อสร้าง งานออกแบบและคํานวณ และงานนําเสนอ

วิธีการกอ่สร้างแก่ผู้วา่จ้าง 

 
ฝ่ายงานวจัิยและพฒันา 

ฝ่ายงานวิจยัและพฒันา ได้รับการกํากบัดแูลโดยตรงจาก นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ 

จํากดั (มหาชน) และได้มีสว่นสําคญัในการสร้างผลงานและสร้างช่ือเสียงให้แก่บริษัทฯ โดยได้สนบัสนนุกิจกรรมวิจยัและพฒันาแก่

วงการวิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกด้วย อีกหนึ่งในความสําเร็จของฝ่ายงานวิจยัและพฒันา คือการมี

สว่นร่วมในการตีพิมพ์บทความวิจยัทางวิศวกรรม ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศในหลายภมิูภาคทัว่โลก 
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1. การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวิชาการและสัมมนา ในปี 2554 
บริษัทฯ ตระหนกัวา่การใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นสิ่งสําคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หนึง่ในเป้าหมายที่สําคญัของฝ่าย

วิจยัและพฒันานัน้ก็คือการเพิ่มกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเพื่อนําผลวิจยัท่ีดีท่ีสดุออกไปสูอ่ตุสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้ บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้ฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหลี่ยม กําแพงกนัดิน และ

วิธีการทดสอบงานฐานรากตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานปฐพีและงานฐานรากระดบัลกึท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ การค้นพบสิ่งใหม่ๆ 

จากงานวิจยัจํานวนมากของฝ่ายวิจยัและพฒันา ได้ถกูเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานสมัมนาและการประชมุทางด้านวิชาการ ท่ีจดัขึน้

โดยสถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2554 ฝ่ายวิจยัและพฒันาได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในงาน

ประชมุวิชาการและงานสมัมนา ซึง่ประกอบด้วยบทความที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศจํานวน 4 บทความและ บทความเป็นภาษาไทย

สง่ตีพิมพ์ภายในประเทศ จํานวน 8 บทความ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

Papers Published in International Conferences in 2011 (in English) 
Name of Papers Name of Conferences / 

Seminars 
Authors 

The Need and Development of 

Tunnelling & Underground Space 

Utilization in Thailand - Outlining Future 

Opportunities 

International Conference 

sponsored by New Civil 

Engineers (NCE), International 

Tunnelling and Underground 

Space Association,  19-22 

September 2011, Hong Kong 

Zaw Zaw Aye  

 

Keynote Lecture 
Geotechnical Aspects of Soft Ground 

Tunnelling in Urban Area 

First Asian and 9th Iranian 

Tunnelling Symposium, 31 

October – 2 November 2011, 

Tehran, Iran 

Zaw Zaw Aye 

Keynote Lecture,  
Development of Deep-seated Bored 

Piles and Barrettes in Thailand 

Special Seminar on 

Geotechnical Engineering for 

Landslides, Deep Foundations 

and  Urban Tunnelling  , 

Myanmar Engineering Society, 

Yangon, Myanmar 

Narong  Thasnanipan,  

Zaw Zaw Aye 

Keynote Lecture 
Geotechnical Risk Assessment and 

Management for Tunnelling Project in 

Congestive Urban Area – Bangkok 

Experience 

International Conference and 

Exhibition on Tunnelling and 

Trenchless Technology  

1 – 3 March, 2011, Malaysia 

Zaw Zaw Aye,  

Noppadol Phienwej 
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Papers Published in Thailand in 2011 (in Thai) 
Name of Paper Name of Conference / 

Seminars 
Authors 

Application of Barrette to reduce impact 

of Construction of Elevated Train Pier on 

Road Median 

NCCE 16 Narong T & Chanchai S 

Construction control of Bored Pile and 

Barrette 

Seminar on substructure works 

construction, EIT 

Narong T & Chanchai S 

Substructure work construction by using 

Diaphragm wall and Contiguous Pile wall 

Seminar on substructure works 

construction, EIT 

Chanchai S 

Development of Bored Piles and 

Diaphragm Wall in Thailand 

NCCE 16 Narong T & Chanchai S 

Quality Control of Bored piling and 

Foundation Works 

Workshop on Material testing in 

Civil engineering work, Dept. of 

Public Works and Town & 

Country Planning 

Narong T & Chanchai S 

Bored Piling, Retaining wall and 

Excavation Works 

Civil Engineer Training Course. 

The Concrete Product and  

Co.,Ltd.). 

Narong T & Chanchai S 

 

2. กจิกรรมพเิศษทางวชิาชีพวิศวกรรม 
นอกเหนือจากงานวิจยัภายในบริษัทและการเข้าร่วมในงานประชุมทางวิชาการแล้ว ฝ่ายวิจยัและพฒันา บริษัท ซีฟโก้ 

จํากดั (มหาชน) ยงัได้มีสว่นสนบัสนนุกิจกรรมดงัต่อไปนี ้

• นายณรงค์ ทศันนิพนัธ์ และดร. ชาญชยั ทรัพย์มณีวงศ์ ได้เป็นผู้บรรยายพิเศษงานสมัมนาวิชาการหลายรายการที่

จดัขึน้โดยวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

• นายซอว์ซอว์เอย์ ได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่าร่วมกบั นายอินโมลี ประธานสมาคมอโุมงค์นานาชาติและนายโอลิ

เวอร์ วิอง ผู้ อํานวยการบริหาร เข้าเย่ียมสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศพม่าและสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศพม่า 

ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า 

• นายซอว์ซอว์เอย์ ได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่าร่วมกบั นายอินโมลี ประธานสมาคมอโุมงค์นานาชาติและนายโอลิ

เวอร์ วิอง ผู้ อํานวยการบริหาร เข้าพบรัฐมนตรีว่าการการทรวงการก่อสร้างและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงันํา้ ณ 

เมืองเนปิดอร์ และได้มีการบรรยายพิเศษท่ีกระทรวงการก่อสร้าง 



   บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน) 

 

- 29 - 

 

• นายซอว์ซอว์เอย์ รองประธานและดร. ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์ กรรมการ ในคณะทํางาน TUTG ภายใต้การ

สนบัสนนุจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้มีสว่นร่วมการเตรียมตวัการเป็นเจ้าภาพงานประชุมอโุมงค์โลกใน

ปี พ.ศ. 2555 และงานประชมุทัว่ไปของสมาคมอโุมงค์นานาชาติ (ITA-AITES) ครัง้ท่ี 38 ท่ีกรุงเทพฯ 

• นายซอว์ซอว์เอย์ ในฐานะเลขาธิการการจัดงานประชุมอุโมงค์โลกท่ีจะจัดขึน้ในปี 2555 ท่ีกรุงเทพฯ ได้ช่วย

คณะทํางานงานก่อสร้างใต้ดินและอโุมงค์แหง่ประเทศไทยอยา่งตอ่เน่ือง  

 

3. งานบรรยายพเิศษจัดโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่างๆ  
นายณรงค์  ทัศนนิพันธ์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท และดร. ชาญชัย  ทรัพย์มณีวงศ์  ได้รับเชิญจาก

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ รวมทัง้มหาวิทยาลยัต่างๆ ให้เป็น

ผู้บรรยายพิเศษด้านงานขดุดินลกึ งานวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ในงานสมัมนาและงานประชมุทางวิชาการ 

 

4. การช่วยเหลือการเตรียมตัวการเป็นเจ้าภาพงานประชุมอุโมงค์โลกที่จะจัดขึน้ในปี 2555  
ซีฟโก้ได้มีสว่นชว่ยเหลืออยา่งมากสําหรับการเตรียมตวัการเป็นเจ้าภาพงานประชมุอโุมงค์โลกท่ีจะจดัขึน้ในปี 2555 

นายซอว์ซอว์เอย์ ได้เข้าร่วมการประชมุอโุมงค์โลกในปี 2554 ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ และเป็นผู้ นําทีมในการโปรโมทงาน

ประชมุอโุมงค์โลกปี 2555 ซึง่ได้รับการตอบรับอยา่งดีจากผู้สนบัสนนุ 15 รายและขายบธูนิทรรศการได้ถึง 60 บธู 

• สิน้เดือนธนัวาคม 2554 ได้รับเงินจากผู้สนบัสนนุแล้ว 10 ล้านบาท และบธูนิทรรศการขายได้แล้ว 90 บธู 

• ได้รับบทความจํานวน 380 บทความจาก 40 ประเทศ สําหรับการประชมุในปีนี ้

 

5. Paper Award 
บริษัทฯ ได้ส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 16  ระหว่างวนัที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ. 

โรงแรมเดอะซายน์ พทัยา โดยได้รับรางวลั บทความยอดเยี่ยม ช่ือบทความคือ “การประยุกต์ใช้เสาเข็มแบเร็ทเพ่ือลดผลกระทบ

จากการก่อสร้างตอม่อบริเวณเกาะกลางถนน” 

 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

การพฒันาองค์กรและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ออกสู่ต่างประเทศเป็นนโยบายหนึ่งของบริษัทฯ ดงันัน้เม่ือต้นปีพ.ศ. 

2550 ฝ่ายพฒันาธุรกิจได้รับการอนมุตัิให้จดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ นบัจากนัน้มาฝ่ายพฒันาธุรกิจได้เพิ่ม

ขอบเขตการทํางานให้กว้างขึน้เพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้เน้นหนกัในโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะในแถบประเทศ

เพ่ือนบ้าน 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในช่วงขาลง ผู้บริหารบริษัทฯ ตดัสินใจท่ีจะไม่หางาน

ใหม่ในประเทศเหลา่นัน้จนกวา่จะมีสญัญาณที่ดีของการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ   

ดงันัน้ฝ่ายพฒันาธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริษัท โดยได้เน้นการพฒันาระบบภายในองค์กร

เป็นหลกัเพ่ือให้มีประสทิธิภาพในการทํางานมากขึน้ 
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การพฒันาองค์กรท่ีผา่นมาในปี 2554 มีดงันี ้

1. การบริหารความเสี่ยง  
ฝ่ายพฒันาธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยจุดประสงค์หลกัคือเพ่ือลด

คา่ใช้จา่ยและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการปฏิบติังานประจําของพนกังาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยให้

มีความรวดเร็วและมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับของลกูค้า 

2. การบริหารทรัพยากรบคุคล 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับกรม

สง่เสริมอตุสาหกรรม เพ่ือนําความรู้มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัทให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

3. การลดคา่ใช้จา่ยด้านการซอ่มแซมเคร่ืองจกัร 
ฝ่ายพฒันาธรุกิจร่วมกบักรมสง่เสริมอตุสาหกรรม ได้เข้าโครงการเพื่อลดทนุการผลติ โดยเน้นเร่ืองการลดค่าใช้จ่ายในการ

ซอ่มแซมเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และวางแผนการบํารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ 

4. การจดัทําโปรแกรมวิเคราะห์ค่าใช้จา่ยโครงการก่อสร้าง 
ฝ่ายพฒันาธรุกิจร่วมกบัฝ่ายบญัชี ได้จดัทําโปรแกรมสําหรับการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการก่อสร้าง เปรียบเทียบกบั

ความก้าวหน้าของงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานก่อสร้าง 

5. การเช่ือมโยงธรุกิจ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งธรุกิจและขยายฐานลกูค้าให้มากขึน้ 

6. การสนบัสนนุงานฝ่ายโครงสร้าง 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการบริหารงานฝ่ายโครงสร้างตัง้แต่การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ

ก่อสร้างทางลอดศรีนครินทร์ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอ่อนนุช โครงการก่อสร้างถนนพัฒนาการ จนกระทั่งถึงการ

ช่วยเหลือด้านการบริหารโครงการและควบคมุคา่ใช้จา่ยของโครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชัน้ วทิยาลยัเกือ้การุณย์ 

 

 


