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วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 
09.00 - 13.10 น.  ลงทะเบียน / อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 1 

หองประชุมใหญ อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 
13.10 – 13.45 น.  พิธีเปดการประชุม 

- กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา 
โดย ศาตราจารย ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

- กลาวรายงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 14 
โดย คุณประสงค ธาราไชย นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

- กลาวเปดพิธ ี
โดย ฯพณฯ ทานองคมนตรี พลอากาศเอก กําธน  สินธวานนท 

13.45 – 14.00 น.  การลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือ (MOU) ในการจัดสัมมนาทางวิชาการระหวาง วสท. และบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
14.00 – 15.00 น.  การเสวนา เรื่อง ขอคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงในการตรวจสอบอาคารและการรับรองรายการคํานวณ 

โดย  - ดร.วิสิทธิ์  อุติศยพงศา, นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแหงประเทศไทย 
- คุณพินิต  เลิศอุดมธนา,  วิศวกรโยธา 8 วช. กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

ดําเนินการเสวนา โดย รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร กาสลัก 
15.00 – 15.40 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง Modeling Natural Soils Using Structured Cam Clay 

โดย Prof. J.P. Carter จาก The University of Newcastle, Australia 
15.40 – 16.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

หองประชุม 1 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 
16.00 – 17.15 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR1 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร. ไพบูลย ปญญาคะโป 
16.  แบบจําลองการลดทอนเพ่ือประมาณคาสเปคตราการตอบสนองสําหรับประเทศไทย 

ฉัตรพันธ จินตนาภักดี และวิษณุ หัตถา 
21.  การสรางเสนโคงความบอบบางของอาคารเนื่องจากแผนดินไหว 

ฉัตรพันธ จินตนาภักดี และไตรรัตน ชมภูธวัช 
23.  รวบรวมวิธกีารประมาณคาคาบเวลาการสั่นไหวของโครงขอแข็งหลายช้ัน 

ปนัสยชัย เชษฐโชติศักดิ์ 
24.  การวิเคราะหเบื้องตนสําหรับโครงสรางอาคารตานทานแผนดินไหวที่มีลักษณะผังอสมมาตร 

ปนัสยชัย เชษฐโชติศักดิ์ 
26.  การศึกษาเปรียบเทียบขนาดผลตอบสนองที่ลดลงของโครงสรางที่ใชมวลหนวงธรรมดากับมวลหนวงแบบพิเศษ 

ทฤษฎี สิงหศิลารักษ 
หองประชุม 2 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 

16.00 – 17.15 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR2 
ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย 
4.  การประเมินอายุใชงานของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีการทดสอบแบบไมทําลาย 

พัฒนศิริ ใจกาวหนา พิชญ ตรีวิศวเวทย ภัควัฒน แสนเจริญ วิทิต ปานสุข และสมนึก ต้ังเติมสิริกุล 
5.  พฤติกรรมการเฉือนของคานลึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปราชญ อมรภิญโญ  สุมิตร คุโณภาส และจารึก ถีระวงษ 
7.  การประเมินอายุการใชงานที่เหลืออยูของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

วิชัย กิจวัทวรเวทย ปญญา ชูพานิช วิมล ลาวัณยวิสุทธิ์ สรรพบ ศิรินรานันตร และปณิธิศร เอื้อสุดกิจ 
13.  การกระจายของหนวยแรงในเหล็กเสริมของคาน คสล. ที่เสริมเหล็กปลอกแบบโครงขอหมุน 

สุชัย แซฉ้ิน เมธี บุญพิเชฐวงศ และธันยดา พรรณเชษฐ 
64.  Failure characteristics of full depth precast slabs with loop joints 

Chamnan Duangjaras, Sittichai Seangatith and Amnat Apichatvullop
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หองประชุม 3 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 
16.00 – 17.30 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM1 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ธงทอง 
1.  การบริหารโครงการงานวางทอกาซธรรมชาติในทะเล 

ณัฐพงษ หรี่จินดา และบวรเดช โกมลวาจ 
2.  การศึกษาการบริหารโครงการกอสรางภาครัฐชวงกอนการดําเนินงานกอสรางและแนวทางการเรงรัด 

กฤษดากร สมานุกูล และธนิต ธงทอง 
3.   Study and analysis of the performance of mega scaled construction projects in Nepal 

Dharma Kumar Neupane and Santi Chinanuwatwong 
4.   Analysis of delays in highway construction projects in Sri Lanka 

P.M.S.B. Kandegedera and Suphawut Malaikrisanachalee 
5.   Study and evaluation of construction performance for mass housing for low income group in Bhutan 

Chane Zangmo and Santi Chinanuwatwong 
6.  ปจจัยสําหรับการประเมินระบบการสงมอบโครงการกอสราง 

สุภาพร ดวงพิมพ  และจักรพงษ  พงษเพ็ง 
หองประชุม 4 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 

16.00 – 17.30 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM2 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ เพียรสุภาพ 
7.  การวิเคราะหสัญญาจางที่ปรึกษาบริหารโครงการกอสรางภาครัฐ 

อภิชาติ นิมิตสถาพร  และวีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศลิป 
8.  แนวคิดในการทําวิจัยเร่ือง บริษัทกอสรางตางชาติกับการพัฒนาศักยภาพวิศวกรไทย 

ปนิตดา นิจันทึก และธนิต ธงทอง 
9.  การประเมินมูลคาการรับประกันรายรับขั้นต่ําสําหรับโครงการโครงสรางพื้นฐานแบบ Public-Private Partnership (PPP) โดยใช 

Option Pricing Theory 
กฤตแกว อรชร และวีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป 

10.  ปจจัยที่มอีิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุในโครงการกอสรางอาคาร 
ศุภกรณ เต็มตาวงษ และจักรพงษ พงษเพ็ง 

11.  ปญหาและอุปสรรคในโครงการกอสรางระบบขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร สวนตอขยายสายสุขุมวิท ตอนที1่: ในมุมมองผูวาจาง 
ที่ปรึกษาควบคุมงานและผูรับจาง 

ศุภกรณ เต็มตาวงษ และจักรพงษ พงษเพ็ง 
13.  ปญหาและแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานของผูรับเหมากอสรางภายในประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: 

ทัศนคติของผูวาจาง 
วิสุทธิ์ ชอวิเชียร และณัฏฐกร ชูจันทร 

หองประชุม 5 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 
16.00 – 17.15 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE1 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร กาสลัก 
58.  ผิวจราจรแอสฟลตแบบพรุน: กรณีศึกษาของวัสดุจากชุมแพและน้ํายืน 

พงศกร สมบัติสกุลกิจ  และวัชรินทร กาสลัก 
59.  การซอนทับระหวางเวลากับอุณหภูมิสําหรับการทดสอบแรงอัดแกนเดี่ยวของแอสฟลติกคอนกรีต 

ธนกร ชมพูรัตน สุเชษฐ ลิขิตเลอสรวง และกฤษฎา ภูมี 
60.  ผลของอุณหภูมิที่มีตอการยุบตัวถาวรของแอสฟลติกคอนกรีต 

ธนกร ชมพูรัตน สุเชษฐ ลิขิตเลอสรวง และเนื่อง เหล็กขนาย 
61.  Evaluation of stiffness values of ground base and asphaltic concrete by falling weight deflectometer (FWD) and plate load test 

(PLT)
Saravut Moryadee, Karun Klaycham, Warat Kongkitkul, Sompote Youwai and Koonnmas Punthutaecha
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62.  Small-strain stress-strain properties of asphaltic concrete 
Patcharee Issaro, Warat Kongkitkul, and Pornkasem Jongpradist 

หองประชุม 6 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 
16.00 – 17.30 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE2 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ 
1.  อิทธิพลของปูนขาวตอการหดตัวของดินเหนียวบวมตัวที่พบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

พรพจน ตันเส็ง  และพลอนันต สดโคกกรวด 
2.  ผลของทรายตอคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินเหนียวออน 

สารา  เอียดเนียม  ธนิต เฉลิมยานนท  และพิพัฒน  ทองฉิม 
3.  การประมาณคากําลังตานทานแรงเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพฯโดยใชโครงขายประสาทเทียม 

นิวัตน ศุภไพบูลย  และวิชัย สังวรปทานสกุล 
4.  Comparison between shear strengths of Chiang Mai sand from direct simple shear and direct shear tests 

Soksan Thay and Suched Likitlersuang 
5.  การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนโดยตรงของดินทรายปนเปอนน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล 

พิมพประภา ขวัญพวง  อนุพนธ เดชวรสุทธิ  สุวสันต สุดแสง  และสุเชษฐ ลิขิตเลอสรวง 
6.  ความสัมพันธระหวางความเร็วคลื่นเฉือน คาการตอกทดลองมาตรฐาน และกําลังรับแรงเฉือนแบบไมระบายน้ําของดินใน 

กรุงเทพมหานครและบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 
จิตติ ปาลศรี   และอาณัติ เรืองรัศม ี

หองประชุม 7 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 
16.00 – 17.30 น.  สาขาวิศวกรรมวัสดุกอสราง MAT1 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน 
1.  ความรอนเฉ่ือยของวัสดุกอ กรณีศึกษา บล็อกประสาน อิฐมอญ และบล็อกคอนกรีต 

อิทธิพงศ พันธนิกุล 
2.  การทําคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ําหนักจากเถากนเตาระบบฟลูอิดไดซเบด 

ชรินทร เสนาวงษ  อิทธิพล วิไลลักษณ  และวิเชียร ชาลี 
3.  การศึกษากําลังรับแรงอัดของบล็อกประสานจากหลายอัตราสวนผสม 

พรเทพ พวงประโคน  และวัฒนพงศ หิรัญมาลย 
4.  การศึกษาวิจัยวัสดุกอสรางสําหรับอาคารชนบท กรณีศึกษา เรื่องไมโตเร็ว ระยะที่ 2 

วิทยา วิภาวิวัฒน  สิทธิโชค สุนทรโอภาส  และสมศักดิ์ คําปลิว 
5.  การเปรียบเทียบความสามารถในการรับกําลังอัดของบล็อกประสานกับอิฐมอญและอิฐทนไฟ 

วุฒินัย กกกําแหง และวินัย วงศวนวรวิทย 
6.  กําลังดัดของไมประกับยางพารา 

นพดล กีรติจิรัฐิติกา  สมิตร สงพิริยะกิจ  วรธรรม อุนจิตติชัย ดํารงเจตน สันติจําเริญกิจ และจีรศักดิ์ วิจารณ 
หองประชุม 8 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 

16.00 – 17.15 น.  สาขาวิศวกรรมวัสดุกอสราง MAT2 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูชัย สุจิวรกุล 
7.  การเสริมกําลังแผนพื้นของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการใชวัสดุประกบ 

พุทธิพงศ หะลีหรัตนวัฒนา สุพน เดชพลมาตย และสมพล ลาภสวัสดิ์มงคล 0896651599 
8.  พฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุพลาสติกเสริมใยแบบพัลทรูดที่ผลิตในประเทศไทยภายใตการอัด การเฉือนและการดัด 

หวังแกว บุญสวน  สิทธิชัย แสงอาทิตย  และสงวน วงษชวลิตกุล 
9.  การศึกษาชนิดของลวดเหล็กและอีพ็อกซี่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิทเหล็ก-อีพ็อกซี่ 

ประพันธ มณีโชติ  และแหลมทอง เหลาคงถาวร 
10.  ผลของการเปลี่ยนแปลงขนาดหนาตัดและทิศทางการรับแรงตอสมบัติทางวิศวกรรมของคานที่ทําจากวัสดุผสมระหวางพลาสติกและ 

ขี้เลื่อยไมเมื่อรับแรงดัด 
ทวิช พูลเงิน สมชาย ชูชีพสกุล ชัชชัย พัดเย็นช่ืน ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ และวิชัย โรซาพิทักษ



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 14  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13-15 พฤษภาคม 2552 

4/23 

11.  การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุโครงสรางทางเดิมดวยโฟมแอสฟลต 
ณรงค อุทัยรัตน ธนิต เฉลิมยานนท จุฑา สุนิตยสกุล  พิพัฒน ทองฉิม และเศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ 

หองประชุม 1 อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 2 
16.00 – 17.30 น.  สาขาวิศวกรรมขนสง TRP1 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน ศรีสุรภานนท 
1.  ผลกระทบของที่จอดแลวจรตอผูใชระบบขนสงมวลชน 

วินัย รักสุนทร  และสุนารี มหานาม 
2.  การวางแผนจัดสินคาขึ้นรถขนสงสินคาสําหรับรานสะดวกซื้อ 

วิษุวัต ใหญกวาวงศ  และมาโนช โลหเตปานนท 
3.  การประยุกตใชกราฟสะสมเชิงเอียงในการวิเคราะหปญหาจราจรบริเวณถนนอังรีดูนังต 

จิตติชัย รุจนกนกนาฏ  ชาญชัย อัครวรกุลชัย  และวิศรุต กริ่มทุงทอง 
4.  ลักษณะการจราจรบริเวณกอนถึงดานตรวจ : กรณีศึกษาดานตรวจปากอดํา จ. เชียงราย 

ธีระพล ลดาลลิตสกุล 
5.   Improvement of the efficiency for cross-border freight transport in Savannakhet, Lao P.D.R 

Soulignavongsa Nalong and Srisurapanon Viroat 
6.  แนวทางการวิเคราะหเพื่อประเมินนโยบายดานการขนสงโดยพิจารณาความย่ังยืนของเมือง 

จรินทรทิพย ทุเรียน 
หองประชุม 2 อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 2 

16.00 – 17.30 น.  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา WRE1 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ฤกษชัย ศรีวรมาศ 
4.  พฤติกรรมของอุณหภูมิเฉลี่ยและน้ําฝนของประเทศไทยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

วิรัช ฉัตรดรงค  สุจริต คูณธนกุลวงศ  และวิชญาณ เจริญกุล 
5.  ประสิทธิผลของการใชเทคนิคการปรับแกผลการพยากรณฝนจากแบบจําลอง MM5 ที่มีผลตอความถูกตองของการพยากรณน้ําทวมใน 

ลุมน้ําปงตอนบน 
สุริยา  นิลพรอม  และศิริลักษณ  ชุมชื่น 

6.  การศึกษาเกณฑการจําแนกชนิดของกลุมเมฆฝนโดยใชขอมูลเรดารตรวจอากาศ 
อนุสรณ  หอมเมือง  และศิริลักษณ  ชุมชื่น 

15.  การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรของสมการ Z-R ของกลุมเมฆฝนชนิดตางๆ 
ศิริลักษณ  ชุมชื่น  รัชเวช หาญชูวงศ  และอนุสรณ  หอมเมือง 

10.  การศึกษาหาความสัมพันธรายวันระหวางปริมาณฝนปริมาณน้ําทากับคา API  และแนวโนมคา API สูงสุด, เฉลี่ยและต่ําสุดรายปใน 
พื้นที่ลุมน้ําตาปตอนบน 

ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย  พัสกร ประเทพ  และประวิทย  เกียรติกองแกว 
13.  ผลของการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแมน้ําปงตอการไหลของน้ําหลาก 

ณัฐวุฒิ เอี่ยมกาญจน  เสรี จันทรโยธา  และชัชวาลย ทักษอุดม 
หองประชุม 3 อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 3 

16.00 – 17.30 น.  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา WRE2 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริลักษณ ชุมชื่น 
14.  อิทธิพลของพารามิเตอรในแบบจําลอง NAM 

ธนภร ทวีวุฒิ  ฤกษชัย ศรีวรมาศ  ทวีศักดิ์ วังไพศาล  และกอปร ศรีนาวิน 
3.  การวิเคราะหปริมาณน้ําทา ณ จุดพิจารณาที่ไมมีสถานีวัด กรณีศึกษาลุมน้ําวังทอง จ. พิษณุโลก 

สายสุนีย พุทธาคุณเจริญ 
8.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอปริมาณน้ําในพ้ืนที่ลุมน้ําปงตอนบน 

สราวุฒิ  โสภณพัฒนากุล  นิตยา หวังวงศวิโรจน   และอุดมศักดิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
11.  การศึกษาสาเหตุการเกิดน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองพาน 

พงศพันธุ  กาญจนการุณ
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12.  พฤติกรรมการซึมน้ําของดินในบริเวณพื้นที่ที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
สุละสิด พิลากุล  อนงคฤทธิ์ แข็งแรง  และสุดารัตน คําปลิว 

16.  การสรางกราฟหนึ่งหนวยน้ําทาเพื่อคาดการณน้ําหลากลุมน้ําคลองหวะ 
กฤษณ จิตตภิรมยศักดิ์  เชิดพงศ ปาโต  อรพรรณ สุวรรณรัศมี  จุฑามาศ ลักษณะกิจ  และปพน รักษศร ี

หองประชุม 4 อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 3 
16.00 – 17.30 น.  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ENV1 

ประธานภาค: อาจารย ดร.ฉัตรเพตร ยศพล 
20.  การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแมน้ําเจาพระยา 

เพชญ เตชรัตน  และบันลือ เอมะรุจิ 
22.  สถานการณมลพิษของ Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) และ Perfluorooctanoic Acid (PFOA) ในแมน้ําเจาพระยาตอนลาง 

สุวรรณา กิจผาติ  บุญตานนท ชินกานต  คุณาชีวะ ชนาทิพ  มุสิราช ชิเกโอ ฟูจิอิ   และเชตติยาพพาน วิสวานาทาน 
23.  Management of water retarding areas for flood reduction 

Pet Techarat, Bunlur Emaruchi, and Suwanna Kitpati Boontanon 
18.  การประเมินธาตุอาหารที่ปลอยจากลุมน้ําอูตะเภาลงสูทะเลสาบสงขลาดวยขอมูลระบบภูมิสารสนเทศและแบบจําลองสาธารณสิทธิ 

SWAT2000/GIS 
จตุพร ปญญาวัฒโน  และสุชาติ  เหลืองประเสริฐ 

19.  การศึกษาความเปนไปไดในการใชของเสียปลาทะเลจากโรงงานอาหารทะเลแชแข็งเพ่ือผลิตไบโอดีเซล 
นฤภา  อาคะพงษ  และมงคล  ดํารงคศร ี

14.  การศึกษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียสังเคราะหความเขมขนสูงโดยระบบถังปฎิกรณชีวภาพแบบใชเมมเบรน 
พัฒนพงษ  ติชะรา  ฉัตรดนัย  จิระเดชะ  และชาติ  เจียมไชยศร ี

17.30 – 18.00 น.  ประชุมคณะกรรมการจัดงานและหัวหนาภาค/หัวหนาสาขา ทุกสถาบัน / หองประชุม 1 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 
18.00 – 22.00 น.  งานเลี้ยงรับรอง / หองประชุมใหญ อาคารสุรพัฒน 2
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วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 
หองประชุมใหญ อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 

08.30 - 9.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความกาวหนาทางดานโครงสรางตานทานแผนดินไหวและแรงลมของประเทศไทย 
โดย รศ.ดร.เปนหนึ่ง  วานิชชัย Asian Institute of Technology 

09.00 - 09.30 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง MANAGE MULTIPLE PROJECTS 
โดย คุณประสงค  ธาราไชย บริษัท Project Planning Service จํากัด 

09.30 - 10.00 น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิวัฒนาการงานไดอะแฟรมวอลลในประเทศไทย 
โดย คุณณรงค ทัศนนิพันธ กรรมการผูจัดใหญ บริษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

10.00 - 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
หองประชุม 1 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 

10.30 - 11.45 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR3 
ประธานภาค: อาจารย ดร.ยศ สมพรเจริญสุข 
40.  Elastic stability problems of single-walled carbon nanotubes with three dimensional finite element models 

Chawis Thongyothee  and Somchai Chucheepsakul 
44.  Large curvature analysis of nonlinear elastic inextensible cantilever beam 

P. Danmongkoltip  and J. Rungamornrat 
45.  Analysis of nonlinear elastic beams by direct stiffness method 

Y. Pinyochotiwong  M. Pinitpanich  and J. Rungamornrat 
46.  Estimation of elastic buckling load using adaptive basis functions 

N. Watcharakorn  B. Atthavongpisarn  and J. Rungamornrat 
47.  การวิเคราะหแบบไมเชิงเสนของโครงเฟรมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เอกรัตน จันรุงเรือง และวัฒนชัย สมิทธากร 
12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR4 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  แกวกุลชัย 
35.  การวิเคราะหพื้นสะพานพอลิเมอรชนิดน้ําหนักเบาเสริมกําลังดวยเสนใยโดยวิธีไฟไนทอิลิเมนต 

พงศศักดิ์ ศุขมณี และวรพจน ประชาเสร ี
36.  Effect of brick masonry wall modeling in structural system by using finite element program 

Akarat  La-orngkaew  and Kitjapat  Phuvoravan 
37.  พฤติกรรมบริเวณสมอยึดของคานคอนกรีตอัดแรงหนาตัดปกภายใตแรงอดัแบบหลายแรง 

สุรินทร ทรัพยศิริ และทรงวุฒิ เฮงพระธาน ี
38.  การประเมินอายุสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากความลาโดยการวิเคราะหดวยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

เกริกเกียรติ นุตาลัย สุทธิไนย ธรรมโสภณสกุล บดินทร สนธิรักษ และวิทิต ปานสุข 
39.  การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไรคานคอนกรีตอัดแรงที่ใชทัว่ไปโดยการวิเคราะหแผนพื้นภายใตแรงหักเหของลวดอัดแรงโดย 

วิธีไฟไนทอิลิเมนต 
ณัฐพล กันตีวงศ และอนุสรณ อินทรังษี 

60.  โปรแกรมการออกแบบจุดตอสําหรับโครงสรางเหล็ก 
สุธน รุงเรือง และชูศักดิ์  คีรีรัตน 

15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 14  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13-15 พฤษภาคม 2552 

7/23 

15.30 - 17.00 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR5 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย 
9.  TUBED CONCRETE COLUMN หนาตัดสี่เหลี่ยมดานเทาและสมการออกแบบของเสาเชิงประกอบ 

จักษดา ธํารงวุฒิ สิทธิชัย แสงอาทิตย และหวังแกว บุญสวน 
10.  ผลของการเสริมกําลังดวยวัสดุโพลิเมอรเสริมเสนใยตอหนวยแรงลาของสะพานชนิดคอมโพสิต 

ชาคริตฬ ไมพันธุ สุชาติ ลิ่มกตัญู และกิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 
11.  ความสามารถในการตานทานโมเมนตดัดของฐานรากแบบปลอกคอนกรีต 

กิตติภูมิ รอดสิน และครรชนะ รัตนพงศ 
56.  การศึกษาและพัฒนาสะพานใหสามารถรับน้ําหนักไดเพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงพื้นสะพานจากโครงสรางชวงเดี่ยวใหมีความตอเนื่อง 

วิมล ลาวัณยวิสุทธิ์ สมชัย อังกูรวิวัฒน และประสทิธิ์ สิทธิคณุ 
61.  Field application of FRP technology for strengthening to prestressed flat slabs at Plaza Chiang Mai in Chiang Mai Thailand 

Ong Wee Keong  and Tanawat Maprajong 
63.  การกระจายทางสถิติของปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการรับแรงของชิ้นสวนโครงสราง คสล. 

ฉัตร สุจินดา 
หองประชุม 2 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 

10.30 - 12.00 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR6 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุสรณ  อินทรังษี 
1.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อกที่กอแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใตแรงตามแนวแกน 

มนตชัย ปญญาทอง และอนุสรณ อินทรังษี 
2.  การศึกษาพฤติกรรมและความสามารถในการรับน้ําหนักตามแนวแกนของผนังบลอ็กประสานแบบมีชองหนาตาง 

อนุพงศ สุขจิระ และวัฒนพงศ  หิรัญมาลย 
3.  พฤติกรรมของคานบล็อกประสานที่เสริมกําลังดวยแผนเหล็กลาย : Full Scale Testing 

วิจิตร บุญเจริญ และวัฒนพงศ หิรัญมาลย 
6.  ความสามารถตานทานแรงอัดของกําแพงบล็อกประสาน 

กริสน ชัยมูล 
8.  การวิเคราะหหนาตัดผนังกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยพิจารณาผลของแรงเฉือน 

สมบูรณ เซี่ยงฉิน และสิริกันยา ไชยสาร 
12.  พฤติกรรมการรับแรงของผนังทึบที่โอบรัดดวยโครงขอแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตแรงเฉือน 

ลั่นกรุง ผดุงกิจ วีระพงษ แกวกุลชัย ปยพงษ กันทะ เมธี บุญพิเชฐวงศ และธันยดา พรรณเชษฐ 
12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.45 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR7 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.นคร  ภูโรดม 
15.  การศึกษาประเมินความปลอดภัยในการใชงานสะพานแบบแผนพื้น 

กิตติ จิวโพธิ์เจริญ ธีรชัย ดีสมสุข ทศพล ปนแกว และปญญา ชูพานิช 
18.  Effectiveness of axle load identification of multiple vehicles using updated static component technique 

Pattarapong Asnachinda  and Tospol Pinkaew 
20.  ผลตอบสนองชั่วครูของโครงสรางชั้นถนนบนตัวกลางชนิดโพโรอิลาสตกิตอการทดสอบ FWD 

นนทพงษ ธีรานนท และธีรพงศ เสนจันทรฒิไชย 
32.  พฤติกรรมทางพลศาสตรของสะพานเหล็กชนิดคอมโพสิตภายใตน้ําหนักบรรทุกจร 

อุดร รวมสุข ดวงเดือน โชควิวัฒนวนิช และกิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 
33.  พฤติกรรมของแผนยางรองสะพานภายใตแรงแบบวัฏจักร 

เกรียงไกร เตโชเวโรจน พิสณฑ อุดมวรรัตน และอาณัติ เรืองรัศมี 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง



การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 14  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13-15 พฤษภาคม 2552 

8/23 

15.30 - 16.45 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR8 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  เรืองรัศมี 
14.  กําลังตานทานแผนดินไหวของอาคารโดยวิธีการผลักแบบวัฏจักร 

ไพบูลย ปญญาคะโป 
17.  แบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับการออกแบบและการประเมินความเสียหายของโครงสรางคอนกรีตชนิด Slab-Column Frame จากแรง 

แผนดินไหว 
พศกร จารุสมบัติ และสุทัศน ลีลาทวีวัฒน 

19.  สมรรถนะตานทานแผนดินไหวของเสาสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศไทยภายใตแรงกระทําแบบวัฎจักร 
วรากร สิงหสุต  และอาณัติ เรืองรัศมี 

22.  การประเมินสมรรถนะตานทานแผนดินไหวของสะพานกรมทางหลวงชนบท 
อาณัติ เรืองรัศมี สุพน เดชพลมาตย สมพล ลาภสวัสดิ์มงคล หทัยรัตน มณีเทศ เกรียงไกร เตโชเวโรจน อาชวิน สวโรจน 
วรากร สิงหสุต และจิตติ ปาลศร ี

27.  การวิเคราะหคาตัวประกอบกําลงัสวนเกินสําหรับอาคารตานทานแผนดินไหวที่ออกแบบตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 
วิสุทธิ์ ขุนศรี และไพบูลย ปญญาคะโป 

หองประชุม 3 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 
10.30 - 12.00 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM3 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงค เหลืองบุตรนาค 
12.  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของผูรบัจางกอสรางขนาดเล็กในภาคกลางตอนบน โดยใชการวิเคราะหแบบ 

ฟอลททร ี
บุษราคัม เศวตสกุลานนท  และวิสุทธิ์ ชอวิเชียร 

14.  กรอบการนําระบบคุณภาพไปใชในอุตสาหกรรมกอสราง: มุมมองของผูรบัเหมา 
พนมพร ไพรวรรณ  และจักรพงษ พงษเพ็ง 

15.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของโครงการบานจัดสรร: มุมมองของเจาของโครงการ 
สิทธิชัย ศรีรัตนลักษณ  และจกัรพงษ พงษเพ็ง 

16.  การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของผูรับเหมาชวงในโครงการกอสรางดวยการประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหเปนลําดับขั้น 
กิตติกร รัตนเดชสกุล  และชินะวัฒน มุกตพันธุ 

17.  การตอบสนองความเสี่ยงโดยใชการประกันภัยกอสราง 
วินิจ รวมพงษพัฒนะ  และวีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป 

18.  การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของการควบคุมคุณภาพ ของโครงการกอสรางประเภทคอนกรีตกึ่งสําเร็จรูป ดวยการประยุกต 
กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับขั้น 

วรวิทย เจริญวานิช  และชินะวัฒน มุกตพันธุ 
12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.15 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM4 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.วิสุทธิ์ ชอวิเชียร 
19.  การปรับปรุงคุณภาพโครงการกอสรางของผูรับเหมากอสรางในประเทศไทย 

ธนายุทธ ไชยธงรัตน และณรงค เหลืองบุตรนาค 
20.  การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของการดําเนินโครงการกอสรางในมุมมองของผูรับเหมา 

พงษพันธ พลเสน และยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ 
21.  ตัวแบบบูรณาการความสามารถในการแขงขันของผูรบัเหมากอสรางขนาดกลาง 

เฉลิมเกียรติ วงศวนิชทวี 
22.  การศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการงานกอสรางสําหรับผูรับเหมาในจังหวัดปราจีนบุร ี

ยุทธนา เกาะกิ่ง 
31.  วิธีการวิเคราะหระดับการใหบริการของทางที่เหมาะสมสําหรับสายทางที่มีปริมาณการจราจรต่ํา 

ชานนท อมรชัยศักดา และวิศณุ ทรัพยสมพล
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37.  การวิเคราะหแนวโนมบทความวิจัยดานวิศวกรรมการกอสรางและการบริหาร ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาต ิ
ธนายุทธ ไชยธงรัตน และณรงค เหลืองบุตรนาค 

38.  การศึกษาขั้นตอนการวิจัยดานวิศวกรรมกอสรางและบริหาร ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาต ิ
ธนายุทธ ไชยธงรัตน และณรงค เหลืองบุตรนาค 

15.15 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 17.15 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM5 

ประธานภาค: อาจารย ดร.กําพล ทรัพยสมบูรณ 
23.  การศึกษาคาใชจายระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมของโครงการกอสรางงานอาคาร 

ทองพูล ทาสีเพชร และดนัย วันทนากร 
24.  แบบจําลองการพยากรณของความสัมพันธรวมกันระหวางราคาน้ํามันกับราคาเหล็กเสน 

วริชา จิระพินทุ และวุฒิชัย ชาติพัฒนานันท 
25.  การประเมินการจัดการวัตถุดิบสําหรับโครงการกอสรางบานจัดสรร 

เพชร กลอมเกลี้ยง และสุนีรัตน กุศลาศัย 
26.  การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการประมาณราคางานบูรณะอาคารเบื้องตน 

ปกรณ สุตตเขตต และนพดล จอกแกว 
27.  การจัดระดับความสามารถในการจัดการทางการเงินของกิจการรับเหมากอสราง 

นันทนัช จินตพิทักษ และอนิรุทธ ธงไชย 
28.  การควบคุมคาใชจายของโครงการกอสรางในประเทศไทย 

ณรงค เหลืองบุตรนาค นิตยา ศรัณยธรรมกุล และอภิสิทธิ์ พาพวย 
29.  แนวทางการประเมินมูลคาถนนโดยการวิเคราะหมูลคาตลอดอายุการใชงาน 

บัญชา พิทักษา และสุธาริน สถาปตานนท 
หองประชุม 4 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 

10.30 - 12.00 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM6 
ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ 
30.  GIS-based hydrological database for development of dam projects in Pakistan 

Faris Qazi and Suphawut Malaikrisanachalee 
32.  การศักษาการจัดการงานเอกสาร ภายหลังโครงการกอสรางสิ้นสุดลง ในมมุมองของผูรับเหมา 

สุทธิชัย เฉลิมพิชัย แหลมทอง เหลาคงถาวร และนัฐพร นวกิจรังสรรค 
33.  การประยุกตใชเทคโนโลยีการจําลองสภาพแวดลอมเสมือนจริงเพ่ือใชศึกษาดานความปลอดภัยของแรงงานไทยในงานกอสรางอาคาร 

สูง 
ปรีดิ์ณัฐ ภาณุมนตวาที นพดล จอกแกว และประมวล สุธีจารุวัฒน 

34.  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับกําหนดแผนการทํางานของคนงานสําหรับโครงการกอสรางที่มีลักษณะงานซ้ํา 
อธิวัฒน บุญเจริญ เบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ และสุนีรัตน กุศลาศัย 

35.  การอธิบายการจัดการความรูในงานกอสราง: ในมุมมองของกจิกรรม สถานะ และประโยชน 
มงคล สุวรรณรังษี และวัชระ เพียรสุภาพ 

36.  การวิเคราะหการไหลขอมูลสําหรับสนับสนุนการเลือกใชเครื่องจักรในชวงหลังเกิดภัยพิบัติ กรณีศกึษาพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร 
วัชระ เพียรสุภาพ และกอรวี นาคจรุง 

12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM7 

ประธานภาค: อาจารย ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ 
39.  การศึกษาพัฒนาปรับปรงุประสทิธิภาพและยกระดบัมาตรฐานระบบการควบคุมงานกอสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

กฤษณพงค ฟองสินธุ 
40.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเครื่องจกัรสําหรับงานกอสราง: กรณีศึกษาการเลือกทาวเวอรเครน 

พิชิตพล สวัสดิมงคล และจักรพงษ พงษเพ็ง
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41.  การศึกษาและเปรียบเทียบการกอสรางบอน้ําใตดินระหวางระบบหลอคอนกรีตในที่แลวจมบอกบัระบบผนงัคอนกรีตเชิงประกอบ 
ปญญา อิสร 

42.  การวิเคราะหความลาชาในกระบวนการกอสรางอุโมงค: กรณีศกึษาโครงการกอสรางอุโมงคโดยใชเครื่องขุดเจาะอุโมงคแบบสมดุล 
แรงดันดิน 

พัชราพร โภคากร และวีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป 
43.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปญหาและอปุสรรคในโครงการบูรณะอาคารโบราณสถาน 

สิริพร ผจงพฤทธิ์ และวุฒิชัย ชาติพัฒนานันท 
44.  แนวทางการวิเคราะหและการขจัดอุปสรรคทีท่ําใหการดําเนินงานเกิดการหยุดชะงัก กรณีศึกษา: โครงการบานจัดสรร 

อรอนงค เรืองศุภนิมิต และสุนีรัตน กุศลาศัย 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 17.00 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM8 

ประธานภาค: อาจารย ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร 
45.  ขอพิจารณาที่สําคัญสําหรับการวางแผนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสรางระดับ SME ในประเทศไทย 

สุชัญญา โปษยะนันทน 
46.  การเปรียบเทียบวิธีการบริหารงานบํารุงทาง 

มนเอก เดนดวง และสุธาริน สถาปตานนท 
47.  การวิเคราะหและจัดทําคาอัตราผลผลิตของงานเชื่อมประกอบโครงสรางเหล็กรูปพรรณน้ําหนักเบา 

นเรศ สุขอําไพจิตร และธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง 
48.  สิ่งจูงใจที่ชื่นชอบของวิศวกรและโฟรแมนในโครงการกอสราง: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เกศสุดา ลิ่มศิลา และวิวัฒน กิตตินาราพร 
49.  การศึกษาความฉลาดทางอารมณและรูปแบบภาวะผูนําของผูจัดการโครงการกอสราง 

เกศสุดา ลิ่มศิลา และมณธิชา เมาจา 
50.  คุณลักษณะของผูจัดการโครงการในอุตสาหกรรมกอสราง 

ชูศักดิ์ เพ็ญเขียว และวุฒิชัย ชาติพัฒนานันท 
หองประชุม 5 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 

10.30 - 12.00 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE3 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภช  อยูไว 
24.  ชุดทดสอบการบดอัดขนาดเล็กสําหรับทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานพล็อกเตอร 

อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน อนุชิต  อุชายภิชาติ และเอกชัย มานโคกสูง 
25.  การปรับปรุงดินเหนียวกระจายตัวดวยวิธีทางกลและวิธีทางเคมี 

ธงชัย บุญกลึง พลอนันต สดโคกกรวด และพรพจน ตันเส็ง 
26.  คุณสมบัติการอัดตัวคายน้ําของดินเม็ดละเอียดผสมซีเมนต 

สูงศักดิ์ ศรีสุวัฒน  พานิช วุฒิพฤกษ  เชิดชนินทร หมดมลทิน  และชัยรัตน ธีระวัฒนสุข 
27.  การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวออนโดยใชทอสังเคราะหระบายน้ําในแนวดิ่งดวยวิธีความดันสูญญากาศและความรอน 

กอบกู สุทธิสะอาด  พานิช  วุฒิพฤกษ  สมชาย  สระบัว   และนรินทร  ศรีดอกไม 
28.  Sensitivity analyses of geogrid reinforced lightweight geomaterials embankment on soft Bangkok clay 

Tawatchai  Tanchaisawat, Dennes T. Bergado, Yuwadee  Hirun, and Panich  Voottipruex 
29.  A study on pullout bearing resistance of a new inextensible reinforcement: bearing reinforcement 

Suksun Horpibulsuk, Anek Neramitkornburee , Runglawan Rachan, Theerasak Tangsutthinon, Watanachai Bunyakiat and 
Wanchai Katkan 

12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE4 

ประธานภาค: อาจารย ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ 
30.  การศึกษาพฤติกรรมของดินทรายปนทรายแปงที่ปรับปรุงคุณสมบัติดวยการผสมน้ํายางพาราธรรมชาติเพื่อใชในการปองกันดินถลม 

วีระศักดิ์ ละอองจันทร  และสุรัตน ศรีจันทร
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31.  Study on a potential of using hypoplastic model for cement admixed Bangkok clay 
Kanok Nuamkhut, Sompote Youwai, and Pornkasem Jongpradist 

32.  เถาลอย - วัสดุกระจายตัวในดินซีเมนต 
ยุทธนา  รักษาชนม และสุขสันติ์  หอพิบูลสุข 

33.  ตัวแปรปริมาณปูนซีเมนตเทียบเทา – พารามิเตอรสําหรับวิเคราะหการพัฒนากําลังอัดของดินซีเมนตเถาลอย 
อภิชาติ สุดดีพงษ รุงลาวัลย ราชัน  และสุขสันติ์ หอพิบูลสุข 

34.  Strength characteristics of cement bottom-ash admixed soil 
N. Tippracha, P. Jongpradist, and W. Kongkitkul 

35.  การใชตะกรันเหล็กโมเพื่อเปนวัสดุพื้นทาง 
สยาม  ย้ิมศิริ  คลังวิชญ  อุทัยเรือง  และนัทวรรณ  พาซื่อ 

15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 17.00 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE5 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเกษม  จงประดิษฐ 
36.  การปรับปรุงคุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดินเหนียวสงขลาดวยเถาจากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร 

อรุณ สุวรรณสุนทร ดนุพล ตันนโยภาส  และพิพัฒน ทองฉิม 
37.  การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใชแคลเซียมคารบอเนตเหลือทิ้งจากโรงงาน 

ศราวุธ โกวเครือ และประทีป ดวงเดือน 
38.  การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใชเถากนเตา 

วิเศษ แจงจิตร และประทีป  ดวงเดือน 
39.  การปรับปรุงคุณภาพของหินคลุกและทรายโดยใชเถากนเตา 

จุฑาทิพย เขียวแจม และประทีป ดวงเดือน 
40.  Radial consolidation characteristics of clay due to multiple jet grouting 

Bandit Inkaew, Pornkasem Jongpradist, and Warat Kongkitkul 
41.  กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินสนามบินสุวรรณภูมิ 

สินาด โกศลานันท และเพน ชิ หลิน 
หองประชุม 6 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 

10.30 - 12.15 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE6 
ประธานภาค: อาจารย ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร 
7.  Consistent integration scheme for kinematic hardening multisurface hyperplasticity: one dimensional motivation 

T. Pipatpongsa, D. Apriadi, and S. Likitlersuang 
8.  ผลของอุณหภูมิตอการซึมผานของน้ําในดินขาวเกาลิน 

เอกรัตน สมิตัย  และพิสิทธิ์  ขันติวัฒนะกุล 
9.  การประเมินความเหมาะสมของชั้นกันซึมดินบดอัด สําหรับสถานที่ฝงกลบ 

ชัยเจริญ มางัดสาเระ และธนิต  เฉลิมยานนท 
10.  การเคลื่อนตัวของน้ํามันเบาผานทรายที่ไมอิ่มตัวดวยน้ําในถังทดสอบแบบสองมิต ิ

สยาม ย้ิมศิริ  พรเทพ สุดแสวง  และวินัย มณีโชต ิ
11.  พฤติกรรม Pots-surcharge secondary settlement ของดินเหนียวออนกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 7 

อรุณ ปราบมาก  บารเมศ วรรธนะภูติ  จุฑา  สุนิตยสกุล และอรรถสิทธิ์  สวัสดิ์พานิช 
12.  การวัดคาความเร็วคลื่นเฉือนดวยการตรวจวัดการสั่นของคลื่นผิวดินแบบ 2 จุดพรอมกัน 

กิตติศักดิ์ พิทักษวงศ และนคร ภูวโรดม 
13.  การพัฒนาเครื่องวัดความดันน้ําใตดินแบบอัตโนมัติ 

ชัยรัตน ธีระวัฒนสุข จักรพงษ เอ็นดู กีรติกานต  พิริยะกุล และสันชัย อินทพิชัย 
12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE7 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ  ลิขิตเลอสรวง 
18.  ความเคนในดินลมหอบเนื่องจากแรงกระทําตอเสาเข็ม 

ไพโรจน  ยอดสงา และวัชรินทร กาสลัก 
19.  การเคลื่อนตัวของเสาเข็มเนื่องจากการกอสรางฐานรากในชั้นดินกรุงเทพฯ 

ณรงค ทัศนนิพันธ ซอว ซอว เอย และธยานันท บุณยรักษ 
20.  การเปรียบเทียบผลการทํานายโดยสูตรตอกเสาเข็มในประเทศไทย 

โอภาส เพชรเศรษฐ วิทูร ปุณยกนก  และฐิรวัตร บุญญะฐี 
21.  ขอแนะนําในการออกแบบเสาเข็มในบริเวณกรุงเทพฯ 

ภุชชงค  มณีขัติย และสุเชษฐ ลิขิตเลอสรวง 
23.  Seismic behavior of 2×2 group piled foundations due to major earthquake using 3-D liquefaction analysis 

C.W. Lu, S.C. Lai, and Y.C. Chou 
42.  Strain and load distributions of soil cement column under axial compression load 

Sirasit Piromyaporn, Pornkasem Jongpradist, Sompote Youwai, Warat Kongkitkul, and Pittaya Jamsawang 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 16.45 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE8 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ 
15.  A study of deformation behavior of an instrumented slope subject to rainfall near Thadan dam Thailand 

Apiniti Jotisankasa Akihiro Takahashi  Tomohide Takeyama  and Warakorn Mairaing 
16.  Analysis of coefficient of lateral earth pressure in wedge-shaped granular mound based on Jaky’s (1944) hypothesis 

T. Pipatpongsa and B. Vardhanabhuti 
17.  อิทธิพลของความยาวเข็มพืดตอคากําลังของฐานรากเข็มพืด 

อภิวัฒน พัจนสุนทร และพงศกร พรรณรัตนศิลป 
22.  A numerical study of dynamic responses of sandy soils confined by walls 

C.W. Lu, Y.C. Chou, and C.Y. Hung 
43.  การแกไขการพิบัติของลาดคลองระบายน้ํา 

ธนาดล  คงสมบูรณ และเพิ่มพร ศรีโรบล 
หองประชุม 7 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 

10.30 - 12.15 น.  สาขาวิศวกรรมวัสดุกอสราง MAT3 
ประธานภาค: ศาสตราจารย ดร.ชัย จาตุรพิทักษกุล 
12.  สัดสวนผสมของคอนกรีตมวลเบาเพื่อลดหนวยน้ําหนักและมีกําลังอัดที่ยอมรับได 

อิทธิชัย บุญสิริ โอฬาร เหลืองเพชราภรณ และบุญไชย สถิตมั่นในธรรม 
13.  การศึกษาคุณสมบัติเบื้องตนของคอนกรีตโครงสรางมวลเบาที่ใชไดอะตอมไมทและเพอรไลทเปนวัสดุปอซโซลานและมวลรวม 

ละเอียด 
เมธาวี ศรีวัฒนพงศ ธีรวัฒน สินศิริ และปริญญา จินดาประเสริฐ 

14.  การศึกษากําลังรับแรงดึงของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลา 
แกวตา ดีย่ิง นัฐวุฒิ ทิพยโยธา เกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย และธนภร ทวีวุฒ ิ

15.  กําลังรับแรงดึงแยกและโมดูลัสการแตกราวของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลา 
ธนภร ทวีวุฒิ เกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย วิวัฒน พัวทัศนานนท  และสถาพร โภคา 

16.  ผลของสารกักกระจายฟองอากาศตอสมบัติของมอรตารมวลเบาผสมเถาแกลบสังเคราะห 
ปณชัย โตวิชา และสุวิมล อัศวพิศิษฐ 

17.  แรงยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลา 
นัฐวุฒิ ทิพยโยธา เกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย สถาพร โภคา และวิวัฒน พัวทัศนานนท 

18.  ผลกระทบของสถานะน้ําที่มีตอกําลังของคอนกรีตมวลเบากะลาปาลมน้ํามันผสมเถาแกลบ 
พรนรายณ บุญราศรี  และดนุพล ตันนโยภาส
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12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมวัสดุกอสราง MAT4 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปติศานต กรํ้ามาตร 
19.  Analysis of temperature and restrained strain in mass concrete 

Pongsak Choktaweekarn,  and Somnuk Tangtermsirikul 
20.  การประดิษฐเครื่องเจียรปลายตัวอยางคอนกรีตสําหรับทดสอบการรับแรงอัด 

แอซัน ยูโซะ และแหลมทอง เหลาคงถาวร 
21.  แรงยึดเหนี่ยวประลัยของคารบอนไฟเบอรและคอนกรีต 

นันทวัฒน ขมหวาน  เดชา เปรมปรี  วัชรากร พรหมภักดี  และจารินทร สุวรรณการณ 
22.  การเปรียบเทียบการเจียรปลายตัวอยาง  การเคลือบปลายตัวอยางดวยกํามะถัน  และการใชแผนยาง  สําหรับทดสอบการรับแรงอัดของ 

คอนกรีต 
วิชาญ โฆษิตเจริญกุล และแหลมทอง เหลาคงถาวร 

23.  Effect of high range water reducing admixture on cement material properties 
Nattavude  Kongmuang,  and Burachat  Chatveera 

24.  ความสัมพันธระหวางอัตราสวนโพรงและกําลังอัดของคอนกรีตพรุน 
ถนัดกิจ ชารีรัตน ปริญญา จินดาประเสริฐ และ Shigemitsu Hatanaka 

15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 – 16.45 น.  สาขาวิศวกรรมวัสดุกอสราง MAT5 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย ยอดสุดใจ 
25.  การศึกษาสมบัติของมอรตารยิปซัมผสมน้ํายางธรรมชาต ิ

ประชุม คําพุฒ  และกิตติพงษ สุวีโร 
26.  การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วคลื่นอุลตราโซนิคของคอนกรีตขณะกอตัว 

เปมทัต หงษทอง และปติ สุคนธสุขกุล 
27.  การศึกษาสมบัติของคอนกรีตสดสมรรถนะสูงที่ผสมเถากนเตาบดละเอียด 

ปยะพล สีหาบุตร วันชัย สะตะ และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน 
28.  ผลกระทบของการใชเอฟจีดียิปซัมในปูนซีเมนตตอการกอตัวและกําลังอัด 

แสงทอง อินธิแสง สมชาย อินทะตา เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน และอลงกรณละมอม 
29.  การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะสูงมากเสริมเสนใยเหล็ก 

ณพภัทร ตํานานจิตร  นิติพันธ แกวประดับ  จุฑา มีพฤกษ  และวิทิต ปานสุข 
หองประชุม 8 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 

10.30 - 12.00 น.  สาขาวิศวกรรมวัสดุกอสราง MAT6 
ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ 
30.  Influence of relative humidity on hydration reaction and compressive strength of fly ash cement plate 

Warangkana  Saengsoy,  Toyoharu  Nawa,  and  Mongkhon Narmluk 
31.  กําลังอัดและกําลังดึงของคอนกรีตผสมเถาชานออยและเถาลอย 

สาโรจน ดํารงศีล  และรณกร เทพวงษ 
32.  ผลกระทบของความละเอียดของทรายแมน้ําตอการพัฒนากําลังของคอนกรีตที่ผสมเถาลอย 

ธีรชัย ศรีสารคาม สมชาย อินทะตา และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน 
33.  การใชแบบจําลองฟซซีลอจิกเพ่ือทํานายกําลังอัดของคอนกรีตผสมเถากนเตาบดละเอียด 

ไพฑูรย นาแซง และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน 
34.  สมบัติของมอรตารมวลรวมหินเชิรตผสมเถาใยปาลมน้ํามันมีแคลเซียมสูง 

ดนุพล ตันนโยภาส  และวิษณุ รักษไทย 
35.  คุณลักษณะของสมบัตบิางประการของวัสดุยปิซัมเทียมผสมเถาลอยไมยางพารา 

สุวัฒนา นิคม  และดนุพล ตันนโยภาส
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12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมวัสดุกอสราง MAT7 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมิตร สงพิริยะกิจ 
36.  คุณสมบัติของจีโอโพลิเมอรมอรตารเพื่อพัฒนาเปนวัสดุซอมแซม 

วีระพงษ พิกุลประยงค  และวันชัย ยอดสุดใจ 
37.  ผลกระทบของปริมาณน้ําตอความสามารถในการทํางานไดและกําลังอัดของจีโอโพลิเมอรมอรตารที่ผลิตจากเถาชานออย 

สหลาภ หอมวุฒิวงศ และอธิกา วงคกวานกลม 
38.  Durability of fly ash based geopolymer mortar 

Chutchavan Visitanupong, and  Prasert Suwanvitaya 
39.  The effect of pre-leaching time to geopolymer properties 

Rattanakorn Na Wittayanan, and Prasert Suwanvitaya 
40.  The role of sodium hydroxide concentration in fly ash – based geopolymer 

Yudthana Leelathawornsuk, and Prasert Suwanvitaya 
41.  จีโอโพลิเมอรคอนกรีตจากเถาถานหินแมเมาะ 

สมิตร สงพิริยะกิจ และวรเชษฐ ปอมเชียงพิณ 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 17.00 น.  สาขาวิศวกรรมวัสดุกอสราง MAT8 

ประธานภาค: ศาสตราจารย ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล 
42.  Application of half-cell potential measurement to inspect corrosion of reinforcing steel 

Pakawat Sancharoen, Sheng-Hsiu Tsai, Jirayut Tangmitpracha, and Somnuk Tangtermsirikul 
43.  การตานทานคลอไรดและซัลเฟตของคอนกรีตที่ผสมเถาชานออยบดละเอียด 

นันทชัย ชูศิลป  อรรคเดช ฤกษพิบูลย   และชัย จาตุรพิทักษกุล 
44.  การศึกษากําลังอัดและการขยายตัวของคอนกรีตที่ผสมเถาแกลบเปลือกไม 

ณัฐพงศ มกระธัช   และชัย จาตุรพิทักษกุล 
45.  การซึมผานน้ําของคอนกรีตที่ใชมวลรวมหยาบจากการยอยเศษคอนกรีตผสมเถาถานหินบดละเอียด 

รัฐพล สมนา  ปกปอง รัตนชู และชัย จาตุรพิทักษกุล 
46.  ความตานทานคลอไรดของปูนซีเมนตปอรตแลนดมอรตารที่ผสมเถาลอย ฝุนหินปูนและสารขยายตัว 

เอกศักดิ์ ฤกษมหาลิขิต ทวีชัย สําราญวานิช ภัควัฒน แสนเจริญ และสมนึก ต้ังเติมสิริกุล 
47.  การศึกษาการแทรกซึมของคลอไรดในคอนกรีตผสมเถาชานออย 

เพ็ญชาย เวียงใต สมชาย อินทะตา และเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน 
หองประชุม 1 อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 2 

10.30 - 12.15 น.  สาขาวิศวกรรมขนสง TRP2 
ประธานภาค: อาจารย ดร.สมชาย ปฐมศิริ 
7.  การประยุกตแนวคิดดานโลจิสติกสกับปญหาการจัดแผนการตรวจของตํารวจสายตรวจ 

สมชาย ปฐมศิริ  และร.ต.ท. ชานนท คํานวนศักดิ์ 
8.  ผลกระทบของบริการสายการบินตนทุนต่ําตอราคาคาตั๋วโดยสารในตลาด - กรณีประเทศไทย 

สมชาย ปฐมศิริ  และศุภวิทย เกษมวัฒนาโรจน 
9.  พฤติกรรมของลูกคาสถานีบริการน้ํามันและการสรางโอกาสในการหารายไดเพิ่มใหแกธุรกิจ 

สมชาย ปฐมศิริ และรัตนสิทธิ์ ต้ังกิจเจริญมงคล 
10.  ขอมูลดานวิศวกรรมจราจรผังเมืองรวมเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชําราบ 

โชคชัย  ไตรยสุทธิ์ สันติวุฒิ  พั่วพันธ ขวัญชัย  แกวตรีวงษ   และสุรสิทธิ์  อุดมพืช 
11.  อิทธิพลของการพัฒนาโครงขายรถไฟฟาที่มีตอรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานคร 

เจษฎา ถิรพงศพันธ
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12.  การศึกษาเบื้องตนของระบบขนสงมวลชนแบบรางเบาเมืองนครราชสีมา 
รุงอรุณ บุญถาน  หฤทัย มาศโคง  กาญจนกรอง  สุอังคะ  และศาสน   สุขประเสริฐ 

28.  การประยุกตใช กระบวนการพัฒนาธุรกิจกับการเพิ่มผลผลิตกระบวนการโลจิสติกสทางทหาร 
พ.ต.เบญจพล ประจง และมาโนช โลหเตปานนท 

12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมขนสง TRP3 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท 
13.  การประยุกตใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหในการเตรียมการจัดหาอากาศยานกองทัพอากาศ 

เรืออากาศเอก อดิศักดิ์ นันทวิศาล และมาโนช โลหเตปานนท 
14.  การประยุกตใชหลักการโลจิสติกสแบบลีนในงานกระจายสินคา 

อิสศรินทร กุลชิตาพงษ และมาโนช โลหเตปานนท 
15.  การวิเคราะหรูปแบบโซอุปทานสําหรับโรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 

สุขุมาภรณ สิทธิมงคลชัย และมาโนช โลหเตปานนท 
16.  การศึกษาความเปนไปไดของบริษัทกลางสําหรับการประมูลเชิงจัดกลุมเพื่อการจัดหาบริการขนสงในประเทศไทย 

พิศิษฏ วรพฤกษพิสุทธิ์ และมาโนช โลหเตปานนท 
17.  แบบจําลองระบบพลวัตของการใชพลังงานในการขนสงในระดับเมืองภูมิภาคของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตเมืองเชียงใหม 

พันธุระวี กองบุญเทียม และรังสรรค  อุดมศร ี
18.  Cube Dynasim ในการออกแบบที่จอดรถ กรณี ศึกษา บริษัท ABC 

กฤษลดา ศุภเดชไกรกุล เกวียนไท สุดสังข  สถาพร  อมรสวัสดิ์วัฒนา  และพงษธนา วณิชยกอบจินดา 
15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 17.15 น.  สาขาวิศวกรรมขนสง TRP4 

ประธานภาค: อาจารย ดร.อําพล การุณสุนทวงษ 
19.  แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับปญหาการหยิบเก็บสินคาในคลังสินคา 

พรเทพ ตรีชอวิทยา และมาโนช โลหเตปานนท 
20.  Deterministic, stochastic and robust optimizations of dynamic integrated network design and traffic signal setting design Problem: 

Metaheuristic approach. 
Ampol Karoonsoontawong 

21.  การศึกษาปริมาณผูโดยสารระหวางประเทศของไทยกับการวิเคราะหอนุกรมเวลา 
อัญมณี ทะเสนฮด และมาโนช โลหเตปานนท 

22.  วิธีการคนหาเฉพาะแหงขนาดใหญเพื่อแกปญหาการจัดเสนทางการเดินรถที่มีกรอบเวลา 
กิตติโชติ ตันติภนา และมาโนช โลหเตปานนท 

23.  แบบจําลองสถานการณเกมการแขงขันของสายการบิน 
ปริสรา ธีรเวชญาณ สาธิตา  เตาทอง และมาโนช โลหเตปานนท 

24.  การพัฒนาแบบจําลองสถานการณสําหรับการประเมินวิธีการจัดการรายไดของสายการบิน 
จักรพงศ แสงแกว รวี ธีรธนากร และมาโนช โลหเตปานนท 

25.  The pedestrian potential index and the pedestrian deficienyc index within Khon Kaen university area by GIS 
Nopphakan Jaisa-ard 

หองประชุม 2 อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 2 
10.30 - 12.00 น.  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา WRE3 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร 
1.  การแจกแจงความนาจะเปนรวมของสภาพน้ําหลากในลุมน้ําปงตอนบนโดยวิธี Copula 

อภัยฑูรย  สุวรรณชูจิต  และชัยยุทธ  สุขศร ี
9.  การประมาณปริมาณน้ําฝนสูงสุดที่เปนไปไดสําหรับลุมน้ําปงตอนบน 

ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร  และเชาวน หิรัญติยะกุล
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2.  การคํานวณหาคาการคายระเหยจริงเชิงพื้นที่ดวยภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM 
ปรียาพร  โกษา 

7.  การประมาณคาการระเหยคายน้ําอางอิงในประเทศไทยโดยใชสมการ RID16 
พัสกร  ประเทพ  และทีฆวุฒิ  พุทธภิรมย 

17.  แบบจําลองพลวัติสัณฐานทองน้ําเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการกัดเซาะของเสาตอมอ 
สนิท วงษา  และยาสุยูกิ ชิมิซ ึ

23.  การศึกษาการพัดพาตะกอนในคลองมหาชัยและคลองหลวง จ.สมุทรสาคร 
วรวิทย มีสุข  สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร  สินีนาฏ ศรีมงคล  ไอศวรรย ช้ันกาญจน  และรอยล จิตรดอน 

12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา WRE4 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย กฤษณ ศรีวรมาศ 
18.  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลที่มีตอแมน้ําทาจีนตอนลาง 

เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา  ชัยวัฒน เอกวัฒนพานิชย  และสนิท วงษา 
20.  การประมาณคาคงที่โดยวิธี Muskingum สําหรับการวิเคราะหการเคลื่อนตัวของน้ําหลากในแมน้ํามูล 

กรกช  ทวีสิน  และซัน  หอมลอม 
21.  การจําลองแบบการไหลแบบ 2 มิติดวยแบบจําลอง MIKE21 HDFM บริเวณพื้นที่ชายฝงทาเรือ 

เมืองดารวิน ประเทศออสเตรเลีย 
วิษุวัฒก แตสมบัต ิ

22.  การประยุกตใชแบบจําลองชลศาสตรกับสารสนเทศภูมิศาสตรประเมินสภาพน้ําทวมพื้นที่ลุมน้ําคลองตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
ชลทิศ  กิตติคุณ  นิตยา  หวังวงศวิโรจน  และอุดมศักดิ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

24.  การวิเคราะหสภาพการไหลในคลองมหาชัยและคลองหลวง จ.สมุทรสาคร 
ไอศวรรย ช้ันกาญจน  สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร  วรวิทย มีสุข  และรอยล จิตรดอน 

33.  การประยุกตใชโครงขายใยประสาทเทียมในการทํานายการรุกตัวของน้ําเค็มในแมน้ําบางปะกง 
วุฒิศักดิ์ สุคุณณี  และสุวัฒนา จิตตลดากร 

15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 17.00 น.  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา WRE5 

ประธานภาค: อาจารย ดร.ปรียาพร โกษา 
19.  แบบจําลอง 3 มิติ การรุกล้ําของน้ําเค็มในแองหาดใหญ 

อรุณ ลูกจันทร  ธนิต เฉลิมยานนท  และสุรพล อารียกุล 
25.  เทคนิคการเก็บตัวอยางแบบมัลติสเตจเบสเซียนสําหรับการจําแนกลักษณะการกระจายตัวแบบสองมิติของ DNAPL ณ แหลงกําเนิด 

สารปนเปอน 
สุวิชช รอดภัย  และอักษรา  พฤทธิวิทยา 

26.  การจําลองน้ําหลากเนื่องจากกรณีสมมติเขื่อนแควนอยพิบัต ิ
วุฒิชัย วิชัยเมฆพัตร  สุรชัย ลายกาญจนไพบูลน  และสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ 

28.  การศึกษาการพังทลายของเขื่อนและจําลองแบบการไหลทายอาง อางเก็บน้ําเขื่อนคลองหลา จังหวัดสงขลา 
วุฒิพงค  คงกาญจน  และสุวัฒนา  จิตตลดากร 

29.  การศึกษาการพังทลายของเขื่อนและจําลองแบบการไหลทายน้ํา อางเก็บน้ําเขื่อนคลองสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

จักรรัฐ   รัตนโชติ  สุวัฒนา  จิตตลดากร  และปยะ กอกุศล 
31.  การสอบเทียบอาคารบังคับน้ําและการจําลองการดําเนินการสงน้ํา ของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

ปยะพล พ่ึงพิน  และสุวัฒนา จิตตลดากร
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หองประชุม 3 อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 3 
10.30 - 12.15 น.  สาขาวิศวกรรมสํารวจและระบบสารสนเทศนภูมิศาสตร SGI1 

ประธานภาค: อาจารย ดร.ดุษฏี สถิรเศษฐทวี 
1.  ระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศความเร็วลมในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย 

ภาคภูมิ ศรีติพันธ และบุญทรัพย วิชญางกูร 
2.  การจัดการระบบฐานขอมูลสาธารณูปโภคดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ปรียาพร โกษา จิระศักดิ์ ธุระแพง  และอัญชลี เพ็งแข 
3.   Accuracy assessment for DGPS NTRIP by using GPRS internet connection in Bangkok area 

Kritsada Anantakarn 
4.  คาความถูกตองที่ไดจากการสํารวจรังวัดดวย GPS ภายใตสภาพแวดลอมจริงสําหรับงานตรวจสอบขอมูลตําแหนงเสาไฟของการไฟฟา 

สวนภูมิภาค 
เฉลิมชนม สถิระพจน ชนินทร ทินนโชติ และสมชาย เกรียงไกรวศิน 

5.  การพัฒนาเครื่องมือใหบริการการประมวลผลขอมูลเพื่อสนับสนุนการคนคืน และวิเคราะหขอมูลปริภูมผิานเวป 
พ.ต.สรวิศ สุภเวชย และสรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล 

6.  การหาพ้ืนที่และชนิดของพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมสําหรับทุงกุลารองไหในฤดูแลง 
สมฤทัย ไชยชาญรมย และบันลือ เอมะรุจิ 

7.  การศึกษาเปรียบเทียบความถูกตองของแบบจําลองความสูงเชิงเลขกับขอมูลการสํารวจภาคสนามดวยกลองรังวัดและDGPS 
ปฏิวัติ สอางชัย และสัญญา สราภิรมย 

12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.45 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสรางพื้นฐาน INF1 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพจน ตันเส็ง 
1.  อุปสรรคในการวางแผนกอสรางโครงการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จิตติชัย รุจนกนกนาฏ 
2.  การจําลองเมืองเสมือนจริงเพ่ือการจัดการในงานเทศบาล 

ยุทธนา เกาะกิ่ง และสมลักษณ บุญณรงค 
3.  ปญหาอุปสรรคในการสํารวจขอมูลสภาพความเสียหายของผิวทางลาดยางโดยภาพถายและ Laser Profilometer 

วิศณุ ทรัพยสมพล และภาณุ ทรงไพบูลย 
4.  การขยายผลการนําถนนคอนกรีตไรเหล็กเสริมไปสูการปฏิบัติในประเทศไทย 

พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน และแกนวิทย วงศชูศิริ 
5.  ลําดับขั้นการพัฒนาของพื้นสะพานประกอบพอลิเมอรเสริมกําลังดวยเสนใย :การพัฒนา,การผลิตและการนําไปใชงานในภาคสนาม 

วรพจน  ประชาเสรี  และพงศศักดิ์  ศุขมณี 
หองประชุม 4 อาคารสุรพัฒน 1 ชั้น 3 

10.30 - 12.15 น.  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ENV2 
ประธานภาค: อาจารย ดร.อภิชน วัชเรนทรวงศ 
1.  การนําตะกอนจากโรงประปามาใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต 

คณิตภูมิ ดุลยเกษม  สุวิมล อัศวพิศิษฐ และจารุรัตน วรนิสรากุล 
2.  การประเมินคุณภาพของสลัดจน้ําเสียชุมชน สําหรับใชประโยชนทางเกษตรกรรมหลังผานกระบวนการไบโอลิชชิงของโลหะหนัก 

ภัทรพงศ เมษพันธุ  และศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร 
3.  การประยุกตใชเทคโนโลยีถังหมักเติมอากาศแบบพลิกกลับกองเองในการกําจัดตะกอนน้ําเสียในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

วัชรเดช บุญเหลือหลอ  ปรัชญา สังขสมบูรณ  และทวีป ชัยสมภพ 
16.  Hydrogen generation from photocatalytic oxidation of alcohol containing wastewater 

พิษณุ สุขศรี  และสงบทิพย พงศสถาบดี 
8.  การบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตสุราโดยกระบวนการรวมตะกอนดวยไฟฟา 

อนุสรณ ทัศนราพันธ  และภัชราภรณ สุวรรณวิทยา
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11.  การผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานแปงมันสําปะหลังแปรรูปโดยถังหมักแบบไรอากาศ 
เกื้อกูล  บุญยี่  และมงคล  ดํารงศร ี

13.  จลนศาสตรการดูดซับน้ํามันหลอเย็นโดยดินเปรี้ยวสังเคราะห 
วิฑูรย  กิตติถาวร  และสุภาภรณ  อุนปุณฑริก  และโกวิทย  ปยะมังคลา 

12.00 - 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 15.00 น.  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ENV3 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
6.  ทัศนคติในการจัดการน้ําเสียของประชาชนในชุมชนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาชุมชนฟาใหมประตูกอม จังหวัดเชียงใหม 

นิธิวัฒ  จํารูญรัตน  ครรชิต  เงินคําคง  นภาลัย  รัตนศรีทอง  และศิริลักษณ  กอนแกว 
9.  ภาระมลพิษทางน้ําของคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม และผลกระทบตอคุณภาพน้ํา เนื่องจากชุมชนฟาใหม 

นิธิวัฒ  จํารูญรัตน  ครรชิต  เงินคําคง  นภาลัย  รัตนศรีทอง  และศิริลักษณ  กอนแกว 
25.  ระดับกาซคารบอนไดออกไซดและอัตราการระบายอากาศในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ปรมาภรณ สวรรยาพานิช  อภิชาติ รัตนประเสริฐ  และมณีรัตน องควรรณดี 
7.      Effect  of  municipal  wastewater  on  degradation  of  17α-ethynylestradiol  via  cometabolism  of  ammonia-oxidizing  bacterial  in 

enriched nitrifying activated sludge 
Natthawan Likitmongkonsakun  and Tawan Limpiyakorn 

10.  Degradation of 17α-Ethynylestradiol by enriched nitrifying activated sludge 
Napasawan  Khongkham  andTawan Limpiyakorn 

15.  การลดสีของน้ําทิ้งที่มีการปนเปอนลิกนินและอนุพันธของลิกนินดวยเชื้อราขาวสายพันธุ Lentinus spp. 
ตอพงศ กรีธาชาติ  ชาติ เจียมไชยศรี  วราภรณ อภิวัฒนาภิวัต  และพิลาณี ไวถนอมสัตย 

15.00 - 15.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
15.30 - 17.00 น.  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ENV4 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร 
17.  Trend analysis of environmental time series using mann-kendall test 

Puripus Soonthornnonda 
24.  แบบจําลองพฤติกรรมการถูกแทนที่ของ NAPL ดวยการฉีดไอน้ําโดยใชตัวสรางแบบจําลอง TMVOC 

ชูศักดิ์  คีรีรัตน  สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ  และสัญญา สิริวิทยาปกรณ 
4.  การกําจัดแอมโมเนียในเฟสของเหลว โดยการใชกระบวนการกรองทางชีวภาพ 

ธนิยา เกาศล  ภัทราภรณ แซเตี้ยว  และมณีนุช ทองยอย 
21.  การวิเคราะหพลังงานในการผลิตขาวและมันสําปะหลัง 

ชลนิชา สารีสุข  และบันลือ เอมะรุจิ 
5.  ปจจัยที่มีผลตอการกําจัดฟอรมัลดีไฮดในน้ําเสียดวยระบบเอสบีอาร 

กมลชนก แสงสวาง  และชลอ จารุสุทธิรักษ 
12.  การศึกษาอุปกรณเติมอากาศยืดหยุนแบบทอในดานการถายเทออกซิเจน และอุทกพลศาสตรของฟองอากาศ 

กชกร กองกังวาลย  จิดาภา วชิรศักดิ์  และพิสุทธิ์ เพียรมนกุล 

17.00 – 18.00 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี / หองประชุม 2 อาคารสุรสัมมนาคาร ชั้น 2 
18.00 – 22.00 น.  งานเลี้ยงรับรอง / อาคารสุรพัฒน 2 หองประชุมใหญ
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วันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552 
หองประชุม 1 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 

8.30 - 10.00 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR9 
ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.ตระกูล อรามรักษ 
41.  คาความเขมของความเคนในแผน 2 มิติที่มีรอยราวภายใตหนวยแรงกระทาํที่กระจายแบบเชิงเสน 

จิตพัทธ เปยมระลึก และอัครวัชร เลนวารี 
48.  Moment stress intensity factor of uniformly loaded rectangular plates having a partial internal line support 

Yos Sompornjaroensuk, Damang Dy  and Kraiwood Kiattikomol 
49.  Loss of contact between a square plate and the unilateral supports 

Yos Sompornjaroensuk 
50.  Extent of advancing contact between rectangular plates and sagged supports 

Yos Sompornjaroensuk, Kraiwood Kiattikomol  and Damang Dy 
51.  Singularity in bending behaviors of square plate without anchoring the corners 

Yos Sompornjaroensuk 
53.  Dugdale model based numerical technique for penny – shaped crack subjected to remote tension in infinite elastic space 

Sumitra Chaiyat  and Kraiwood Kiattikomol 
10.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 - 11.45 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR10 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.สงวน วงษชวลิตกุล 
34.  โปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตที่ปรับขนาดช้ินสวนอัตโนมัติโดยใชชิ้นสวนสามเหลี่ยมอยางงายพรอมการหมุนที่จุดยอด 

ทักษิณ เทพชาตรี และพงศกร ตั๊งถาวรการ 
42.  การวิเคราะหการทนไฟของระบบปองกันไฟแผนยิปซัมสําหรับพอลิเมอรเสริมเสนใยโดยระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต 

ธัญวัฒน โพธิศิริ จุติพงศ พาราพันธกุล และณัฐพล ฉัตรชยานุสรณ 
43.  Bending of rectangular plate having a partial edge support under a uniformly distributed strip load 

Damang Dy, Yos  Sompornjaroensuk  and Kraiwood  Kiattikomol 
52.  Bending of a uniformly loaded square plate supported by small strip columns at all central portion edges 

Yos Sompornjaroensuk 
62.  การเปรียบเทียบคาโมเมนตทุติยภูมิในพ้ืนไรคานคอนกรีตอัดแรงที่วิเคราะหดวยวิธีโครงขอแข็งเสมือนสองมิติและวิธีไฟไนทอิลิเมนต 

แบบแผนสามมิติ 
ฉัตร สุจินดา 

หองประชุม 2 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 
8.30 - 9.45 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR11 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล  จิรวัชรเดช 
25.  การสั่นสะเทือนในระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย 

มงคล จิรวัชรเดช และพรพิไล กิติรัตนตระการ 
28.  Identification of flutter derivatives of IRR cable-stayed bridge in wind tunnel 

Virote Boonyapinyo, Tharach Janesupasaeree  and Worapoj Thamasungkeeti 
29.  ผลตอบสนองภายใตแรงลมของอาคารสูงรปูรางชะลูดจากการตรวจวัดแบบตอเนื่อง 

ณัฐพล มากเทพพงษ และนคร ภูวโรดม 
30.  ความเร็วลมใชออกแบบโครงปายโฆษณา 

สงวน วงษชวลิตกุล 
31.  Determination of reference wind speeds for building design in LAOS 

Vongchith Sykhampha  and Natthapong Areemit 
10.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง
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10.30 - 11.45 น.  สาขาวิศวกรรมโครงสราง STR12 
ประธานภาค: อาจารย ดร.ทนงศักดิ์  พิสาลสิน 
54.  การศึกษาเปรียบเทียบประมวลขอบงัคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ 

ตระกูล อรามรักษ 
55.  ผลกระทบของเศษอิฐดินเผาบดที่มีตอสมบัติของคอนกรีตมวลรวมจากหนิบะซอลตเนื้อโพรงขาย 

เจริญพล อินขัน และดนุพล ตันนโยภาส 
57.  เทคนิคการกอสรางถังน้ําใตดินระบบผนงัคอนกรีตเชิงประกอบ 

ปญญา อิสร 
58.  ความเปนไปไดในการนําไมปาลมน้ํามันมาใชงานวิศวกรรม 

จรูญ เจริญเนตรกุล 
59.  การเรียนการสอนวิชาวิเคราะหโครงสรางในศตวรรษใหม 

อนุสรณ อินทรังษี 
หองประชุม 3 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 

8.30 - 10.00 น.  สาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง CEM9 
ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ พงษเพ็ง 
51.  ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและความพึงพอใจในการทํางานของวิศวกรควบคุมงาน 

เกศสุดา ลิ่มศิลา และศยามล ใจบุญ 
52.  ความสัมพันธระหวางความสามารถสวนบุคคลกับรูปแบบความเปนผูนําของผูจัดการโครงการกอสราง 

เกศสุดา ลิ่มศิลา และวิเนต โสภิตานนทรัตน 
53.  สถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของอาจารยไทย 

สมชาย ปฐมศิร ิ
54.  การวิเคราะหปจจัยดานความตองการสวนบุคคลของวิศวกรโยธา 

ปริรรต ปติกุลธรรม และวัชระ เพียรสุภาพ 
55.  การศึกษาปจจัยระดับแรงงานและปจจัยระดับโครงการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

โชคชัย ไตรสุทธิ์ และนันทวัน ทองพิทักษ 
56.  คุณลักษณะของผูควบคุมงานกอสรางกบัผลสัมฤทธิ์ของงานกอสราง: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เรืองชัย เขียวสด และสิทธา เจนศิริศักดิ์ 
10.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

หองประชุม 5 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 
8.30 - 10.00 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE9 

ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาดล คงสมบูรณ 
14.  Simulation of jointed rock slope under dynamic loadings and submerged condition using physical models 

P. Pangpetch and K. Fuenkajorn 
44.  Simulation of shallow openings in jointed rock mass under static and dynamic loading using physical model 

C. Sakulnitichai, P. Pangpetch, and K. Fuenkajorn 
45.  การประยุกตใชระบบกอสรางจากบนลงลางสําหรับอาคารจอดรถใตสนามฟุตบอล 

ชาญชัย ทรัพยมณีวงศ วรพงษ อติวรรณาพัฒน และธนาดล คงสมบูรณ 
46.  การศึกษาความสัมพันธของปจจัยการควบคุมหัวเจาะอุโมงคเพ่ือพยากรณการทรุดตัวของผิวดินโดยวิธีโครงขายประสาทเทียม 

พิสุทธิ์ โชติดิลก และสุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ 
47.  การศึกษาปจจัยในการควบคุมหัวเจาะที่สงผลตอการเคลื่อนตัวของดินโดยใชโครงขายประสาทเทียม 

พิชากร  ศรีจันทรทอง  และสุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ 
48.  การหาคาพารามิเตอรสําหรับทํานายการเคลื่อนตัวของดินโดยวิธีวิเคราะหยอนกลับจากฐานขอมูลภาคสนามและคาพารามิเตอรหัว 

เจาะ 
เสฎฐวุฒิ สุนทรจักร  และสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ ์

10.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง
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10.30 - 11.15 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE10 
ประธานภาค: อาจารย ดร.วรัช กองกิจกุล 
55.  Finite element analysis for evaluating the effects of tunneling on behaviors of pile foundation 

Theerapong Kaewsri, Pornkasem Jongpradist, Sompote Youwai, Attasit Sawatpanich,  and Jutha Sunitsakul 
56.  การประเมินความเสียหายของอาคารในบริเวณพื้นที่ทรุดตัวจากงานขุดเจาะอุโมงค 

สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ชินวุฒิ ชาญฉายา  และเฉลิมเดช วัฒนกิจยิ่งยง 
57.  ระบบตรวจวัดแบบเรียลไทมสําหรับการกอสรางใตดินและอุโมงค 

เสฎฐวุฒิ สุนทรจักร มยุรี เลิศเวชกุล และสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 
หองประชุม 6 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 

8.30 - 10.00 น.  สาขาวิศวกรรมปฐพี GTE11 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพจน  ตันเส็ง 
49.  สถานีรถไฟฟาใตดินที่กอสรางดวยวิธี NATM โครงการรถไฟฟาใตดินสวนตอขยายสายสีน้ําเงิน 

ชัชว ไชยวงศเหล็ก และสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 
50.  การวิเคราะหเสถียรภาพของอุโมงค NATM ในระหวางขั้นตอนการขุดดินโดยวิธีไฟไนตอิลิเมนตแบบ 3 มิต ิ

ประทีป หลือประเสริฐ สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ พรเกษม จงประดิษฐ 
51.  การออกแบบผนังอุโมงคโครงการรถไฟฟาใตดินในประเทศไทยและสิงคโปร 

ศิริพงษ  นาคทอง และสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 
52.  หลักเกณฑทางวิศวกรรมของระบบรถไฟฟาในโครงการรถไฟฟาสายสีน้ําเงินชวงหัวลําโพง-บางแค และ ชวงบางซื่อ-ทาพระ 

พิสุทธิ์ โชติดิลก ภัทรวรรณ มาลัยศรี สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ทศวรรณ นิจพาณิชย  และขวัญ สุขคง 
53.  การทํานายการเคลื่อนตัวของดินจากการขุดเจาะอุโมงคดวยวิธีสมการเชิงวิเคราะหแบบ 3 โซน 

ชัชว ไชยวงศเหล็ก และสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 
54.  การพัฒนาระบบการตรวจวัดการทรุดตัวของอุโมงค 

สุวิทย  ทิพยยาน  และฐิรวัตร  บุญญะฐี 
10.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

หองประชุม 7 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 
8.30 – 9.45 น.  สาขาวิศวกรรมขนสง TRP5 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.วัฒนวงศ รัตนวราห 
26.  แนวคิดการพัฒนาแบบจําลองการขนสงสินคาระดับประเทศ สําหรับประเทศไทย 

สิทธา เจนศิริศักดิ์ เอกชัย สุมาลี สุเมธ องกิตติกุล และรังสรรค อุดมศร ี
27.  แบบจําลองการคัดเลือกผูใหบริการขนสงสินคาโดยการประมูลเชิงกลุม 

ธีรธรรม  มีเทศน และมาโนช โลหเตปานนท 
29.  วิธีการออกแบบสวนผสมสําหรับการนําวัสดุโครงสรางผิวทางเดิมกลับมาใชใหมชนิดผสมเย็นดวยแอสฟลดอิมัลชัน 

ธัญรดี กอตั้งสัมพันธ พิพัฒน สอนวงษ   เศกชัย  อนุเวชศิริเกียรติ   จุฑา สุนิตยสกุล  และดีบุญ เมธากุลชาต ิ
30.  ความสัมพันธระหวางความเสียหายแบบรองลอกับคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุแอสฟลตคอนกรีตของถนนลาดยางในประเทศ 

ไทย 
จีระศักดิ์ วิศรุตมัย จิตติชัย รุจนกนกนาฏ   และธันวิน  สวัสดิศานต 

31.  การใชประโยชนของผาใบไทรคอรดเกาในงานถนนแอสฟลตคอนกรีต 
นิรชร นกแกว สิทธิศักดิ์  อัศวพรหมธาดา และสมัคร  สนทอง 

10.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง
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10.30 - 12.15 น.  สาขาวิศวกรรมขนสง TRP6 
ประธานภาค: ผูชวยศาสตราจารย ศาสน สุขประเสริฐ 
32.  ปจจัยสําหรับการตัดสินใจในการซอมคืนสภาพยานพาหนะในกองทัพอากาศ 

สมัญญา รังสิเสนา ณ อยุธยา และมาโนช โลหเตปานนท 
33.  การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยบริเวณที่มีกิจกรรมงานทาง 

ไกรสีห ทิพยวงศ และสมประสงค สัตยมัลลี 
34.  การศึกษาปจจัยของผูขับขี่รถจักรยานยนตที่มีผลตอการฝาฝนกฎจราจร 

ดารินทร งามสม สมประสงค  สัตยมัลลี และถิรยุทธ  ลิมานนท 
35.  การประยุกตใชตัวแบบหนวยสบืสวนอบุัติเหตุจากการจราจรและขนสงพื้นทีศ่กึษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

อรรถกร สาละ และพนกฤษณ คลังบุญครอง 
36.  การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนเชิงพื้นที่จากขอมูลการใหบริการการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดมหาสารคาม 

ธันยาภรณ สมอุดร วิชุดา โควธนพานิช  และโสภา แคนสี 
37.  การวิเคราะหทางจลนพลศาสตรเพื่อการประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุจากการชนระหวางยวดยานจากการจราจรบนถนน 

วิรุณ โมนะตระกูล ปุริมพัฒน สุจํานงโตกุล และพนกฤษณ คลังบุญครอง 
38.  แนวทางการจัดการจราจรและขนสงเพื่อลดและปองกันอุบัติภัยบนทางพิเศษ 

ศรัณยกร พรหมทอง 
หองประชุม 8 อาคารสุรสัมมนาคาร ช้ัน 2 

8.30 - 10.00 น.  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา WRE6 
ประธานภาค: อาจารย ดร.ปรียาพร โกษา 
27.  การศึกษาและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงดวยเขื่อนปองกันตลิ่งริมทะเล 

วุฒิชัย วิชัยเมฆพัตร  ธเนศ บํารุงชีพ  และเสรี ศุภราทิตย 
32.  ผลของการจัดเรียงเขื่อนกันคลื่นแบบเสาเข็มตอคลื่น 

เมธาฤทธิ์  แนมสัย  เสรี  จันทรโยธา  และบุศวรรณ  บิดร 
35.  การปรับเปลี่ยนสูตรอัตราการเคลื่อนที่ของตะกอนทรายตามแนวชายฝง 

ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง  และสุทัศน วีสกุล 
30.  การจําลองระบบจายน้ําประปาในพื้นที่สํานักงานประปาสมุทรสาครของการประปาสวนภูมิภาคโดยใชแบบจําลองคณิตศาสตร 

EPANET 2.0 
ภูริพัฒน ซายคลาย  และสุวัฒนา จิตตลดากร 

34.  การออกแบบโครงขายทอจายน้ําแบบวงรอบปดใหราคาทอต่ําที่สุด 
จําเริญ โกศัลวิตร 

36.  การศึกษารูปแบบโครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดนาน 
ฉลอง  เกิดพิทักษ  ชัยวัฒน  ขยันการนาวี  และการุณ  ใจปญญา 

10.00 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 - 12.15 น.  สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา WRE7 

ประธานภาค: รองศาสตราจารย ดร.อํานาจ อภิชาติวัลลภ 
37.  การศึกษาการจัดการน้ําของอางเก็บน้ําในลุมน้ํางึม 

ทนงไซ ดวงนุลักษณ  และสุวัฒนา จิตตลดากร 
38.  การศึกษาการใชน้ําของโครงการอางเก็บน้ําคลองศาลทราย จังหวัดจันทบุร ี

เสถียรชัย  บุญมี  และสุวัฒนา  จิตตลดากร 
39.  การศึกษาหาการสูญเสียน้ําจากการรั่วซึมในอางเก็บน้ําคลองระบม และการศึกษาเพื่อเพิ่มน้ําใหกับอางเก็บน้ําคลองระบมและ 

คลองสียัด 
ฉลอง  เกิดพิทักษ  ชัยวัฒน  ขยันการนาวี  และการุณ  ใจปญญา 

40.  Capacity building needs assessment in integrated water resources management in Thailand 
Areeya  Rittima, Kampanad  Bhaktikul, and Thongplew  Kongjun
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41.  การปฏิบัติงานอางเก็บน้ําโดยใช HEDGING RULE : กรณีศึกษาอางเก็บน้ํามูลบน 
อารียา  ฤทธิมา 

42.  การศึกษาศักยภาพลําน้ําหวยขาวสารเพื่อรองรับปริมาณความตองการน้ําในสภาพปจจุบัน 
ฤกษชัย ศรีวรมาศ  กฤษณ ศรีวรมาศ  ธนภร ทวีวุฒิ  และทวีศักดิ์ วังไพศาล 

43.  จุดปฏิบัติการที่ใหกําไรสูงสุดของ DMA 
สัจจะ เสถบุตร  และกิตติพงษ สุนทราศร ี

12.00 – 13.30  พีธีปดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับ


