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วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สนับสน ุนโดย บริษทั ซิกา้ (ประเทศไทย) จากัด และ
บริษทั นครหลวงคอนกรีต จากัด
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โครงการอบรม
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วิศวกรรมโยธา”
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

09.00 – 10.30 น.

(Introduction to Fiber Reinforced Concrete)

โดย รศ.ดร.มาโนช สรรพกิ จทิ พากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Basic Concept of FRC, Role of Fiber in Concrete, Fiber Mechanism in Concrete

รูปแบบ Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม ZOOM
หลักการและเหต ุผล
การใช้งานคอนกรีตเสริมเส้นใย (Fiber Reinforced Concrete, FRC) ในทางวิศวกรรมโยธานั้น เป็ นที่
ทราบและประจั ก ษ์ชัด ในปั จ จุบั น โดยมี แ นวโน้ม การพั ฒ นาของมาตรฐานการค านวณออกแบบ ( design
standards) และการใช้ประโยชน์ในทางปฏิ บัติ (practical utilization) ที่หลากหลายมากยิ่ งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ เป็ นการ
ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจต่อการใช้งานวัสดุชนิดนี้ในงานวิศวกรรมโยธา ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศ
ไทย จึงร่วมมือกับ บริษทั ซิกา้ (ประเทศไทย) จากัด ในการจัดหลักสูตรการบรรยายนี้ขนึ้ โดยมีจดุ ประสงค์ที่ปู
พื้นฐานทางทฤษฎีให้วิศวกรผูเ้ ริ่มทางานกับ FRC นี้ รวมถึงฉายภาพการทางานขัน้ สูงของวัสดุนี้ในทางปฏิบัติ
ให้มากขึน้
การอบรบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทผูจ้ ัดจาหน่ายและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน
ของวั สดุค อนกรี ตเสริ ม เส้น ใยโดยตรง นัน่ คื อ บริษั ท ซิ ก า้ (ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษัท นครหลวง
คอนกรีต จากัด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผูด้ าเนินงานวิจัยในศาสตร์ดา้ นนี้มาเป็ นเวลานาน และได้รับ
การสนับสนุนจากวิศวกรผูท้ ี่ได้ประยุกต์ใช้งานวัสดุดงั กล่าวอย่างชานาญมาร่วมบรรยาย
ทาให้ทาง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษทั ซิกา้ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษทั นคร
หลวงคอนกรีต จากัด พิจารณาแล้วว่าการอบรมในครั้งนี้คงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมวิศวกรรมคอนกรีต
ได้เป็ นอย่างดี

10.30 – 10.45 น.

พักเบรก

10.45 – 12.15 น.

SFRC สาหรับงานพืน
้ อุตสาหกรรมในประเทศไทย
SFRC for Industrial Floors in Thailand

โดย คุณณัฐพงศ์ ศรีสุจริตพานิ ช
Area Sales Manager (Construction Solution)
SIAM CITY CEMENT GROUP COMPANY
12.15 – 14.00 น.

การใช้คอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก (SFRC) สาหรับงานพืน้ อุตสาหกรรมในประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 – 15.00 น.

Application of FRC on Tunnelling
by Mr. Alberto Rey
Mining Engineer & EMBA
EFNARC Examiner Program since 2013
ITATech Vice-Chair
Use of Fiber as Reinforcement for Shotcrete that will include Product
Range, Application, Codes, Specifications, Testing

15.00 – 16.00 น.

➢

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการของทางานของวัสดุคอนกรีตเสริมเส้นใย
และกลสมบัติทางวิศวกรรมโครงสร้างต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รับความรูจ้ ากประสบการณ์การทางานจริงของผูช้ านาญ ในการ
ประยุกต์ในวัสดุชนิดนี้โดยตรง
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการคานวณออกแบบโครงสร้างซึ่งมีความ
ทันสมัยและเกิดความมัน่ ใจในการทางานมากขึน้

วันอังคารที่ 30 พฤศจิ กายน พ.ศ.2564
คอนกรีตเสริมเส้นใยเบื้องต้น

Application of FRC on Ground Supported Slab
by Mr. David Taylor
Corporate Product Engineer Concrete, Sika Service AG, Switzerland

่ การสนใจ *****
***** ขอบพระคุณทีให้
กิจกรรมของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยด้วยดีเสมอมาค่ะ

