
 

โครงการอบรม 

“ทฤษฎีและการใชป้ระโยชนจ์ากคอนกรีตเสริมเสน้ใย

ในงานวิศวกรรมโยธา” 

วนัองัคารท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

รปูแบบ Interactive Online Conference ผ่านทางโปรแกรม ZOOM 

** กรุณากรอกขอ้มูลสมคัรอบรม เขา้ในระบบผ่าน QR CODE เพื่อความถูกตอ้ง ** 
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                                                     จะไม่สามารถน าคะแนนเขา้ระบบใหก้บัท่านได้  * 

 

ค่าลงทะเบยีน 

 บุคคลทัว่ไป     500 บาท 

 สมาชิก สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนฟร ี  

 นักศึกษา  ลงทะเบียนฟร ี  

ราคาดงักล่าวรวมภาษี 7% ท่านสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่ายได ้

สมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทย  เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 099-3-00013126-6 

487 ช ัน้ 3 อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามค าแหง 39 (ซอยเทพลลีา) ถนนรามค าแหง  

แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 โทร.02-136-2331, 086-374-4237 โทรสาร.02-935-6538 Website : http://thaitca.or.th 

การช าระค่าลงทะเบยีน 

▪  เงนิสด     ทีส่มาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทย  ช ัน้ 3 อาคารวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

▪  ➢ เงนิโอน   ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาสีแ่ยกศรวีรา ประเภทออมทรพัย ์

▪  ➢ เลขทีบ่ญัช ี140-2-55084-3 

▪  
กรณีโอนโปรดส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิมาพรอ้มกบัใบสมคัรมาที ่E-mail : thaitca@gmail.com  

และโปรดแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีส่มาคมไดท้ราบ หรอื ลงทะเบยีนผ่าน QR CODE 

▪  เชค็ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทย” 

▪  ช าระผ่านบตัรเครดติ โปรดสแกน QR CODE และ กรุณาลงทะเบยีนอบรมดา้นในระบบ 
 

 

สมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทย 

โครงการอบรม Online Seminar 1 Day (ZOOM) 

“ทฤษฎีและการใชป้ระโยชนจ์ากคอนกรีตเสริมเสน้ใย

ในงานวิศวกรรมโยธา”  

(Theory and Utilizations of Fiber Reinforced Concrete 

in Civil Engineering Practices) 

วนัองัคารท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

สนบัสนนุโดย บริษทั ซิกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั และ 

บริษทั นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 

     

* *เฉพาะนกัศึกษาลงทะเบียนฟรี กรณุาแนบส าเนาบตัรนกัศึกษา* * 

หมายเหต ุ: สมคัรสมาชิกประเภทบคุคลธรรมดา ราย 1 ปี (อตัราค่าสมาชิกรวมค่าธรรมเนียมแรก

เขา้ 420บาท) เขา้อบรมฟรี สมาชิกเก่าท่ีหมดอายสุมาชิก หากประสงคท์ าการต่ออายสุมาชิก 

สามารถรบัสิทธ์ิอบรมฟรีเช่นกนั 

CPD/PDU 3.75 หน่วย 

http://thaitca.or.th/
mailto:thaitca@gmail.com


 

 

โครงการอบรม 
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หลกัการและเหตผุล 
การใชง้านคอนกรีตเสริมเสน้ใย (Fiber Reinforced Concrete, FRC) ในทางวิศวกรรมโยธานั้น เป็นที่

ทราบและประจักษ์ชัดในปัจจบัุน โดยมีแนวโน้มการพัฒนาของมาตรฐานการค านวณออกแบบ ( design 

standards) และการใชป้ระโยชน์ในทางปฏิบัติ (practical utilization) ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจต่อการใชง้านวัสดชุนิดนี้ในงานวิศวกรรมโยธา ทางสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศ

ไทย จึงร่วมมือกบั บริษทั ซิกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการจัดหลกัสตูรการบรรยายนี้ขึน้ โดยมีจดุประสงคท์ี่ปู

พื้นฐานทางทฤษฎีใหว้ิศวกรผูเ้ริ่มท างานกับ FRC นี้ รวมถึงฉายภาพการท างานขัน้สงูของวัสดนุี้ในทางปฏิบัติ

ใหม้ากขึน้ 

การอบรบในครั้งนี้ไดร้ับความร่วมมือจาก บริษัทผูจ้ัดจ าหนา่ยและใหค้ าปรึกษาเก่ียวกับการใชง้าน

ของวัสดคุอนกรีตเสริมเส้นใยโดยตรง นัน่คือ บริษัท ซิกา้ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท นครหลวง

คอนกรีต จ ากดั อีกทั้งยังไดร้ับเกียรติจากวิทยากรผูด้ าเนินงานวิจัยในศาสตรด์า้นนี้มาเป็นเวลานาน และไดร้ับ

การสนบัสนนุจากวิศวกรผูท้ี่ไดป้ระยกุตใ์ชง้านวัสดดุงักล่าวอย่างช านาญมาร่วมบรรยาย 

ท าใหท้าง สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย และ บริษทั ซิกา้ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษทั นคร

หลวงคอนกรีต จ ากดั พิจารณาแลว้ว่าการอบรมในครั้งนี้คงก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสังคมวิศวกรรมคอนกรีต

ไดเ้ป็นอย่างดี 

 

➢ วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการของท างานของวัสดคุอนกรีตเสริมเสน้ใย 

และกลสมบัติทางวิศวกรรมโครงสรา้งตา่ง ๆ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดร้ับความรูจ้ากประสบการณก์ารท างานจริงของผูช้ านาญ ในการ

ประยกุตใ์นวัสดชุนิดนี้โดยตรง 

3. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพัฒนาองคค์วามรูด้า้นการค านวณออกแบบโครงสรา้งซึ่งมคีวาม

ทันสมยัและเกิดความมัน่ใจในการท างานมากขึน้ 
 

 

 

 
 

วนัองัคารท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

09.00 – 10.30 น. 

 

คอนกรตีเสรมิเสน้ใยเบื้องตน้ 
(Introduction to Fiber Reinforced Concrete) 

โดย รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

Basic Concept of FRC, Role of Fiber in Concrete, Fiber Mechanism in Concrete 

10.30 – 10.45 น. พกัเบรก 

10.45 – 12.15 น. 

 

SFRC ส าหรบังานพืน้อุตสาหกรรมในประเทศไทย 

SFRC for Industrial Floors in Thailand 

โดย คณุณัฐพงศ ์ศรีสุจริตพานิช 

Area Sales Manager (Construction Solution) 

SIAM CITY CEMENT GROUP COMPANY 

การใชค้อนกรตีเสรมิเสน้ใยเหลก็ (SFRC) ส าหรบังานพืน้อุตสาหกรรมในประเทศไทย 
12.15 – 14.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

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. 

 

Application of FRC on Ground Supported Slab  

by Mr. David Taylor 

Corporate Product Engineer Concrete, Sika Service AG, Switzerland 

 
 

***** ขอบพระคุณทีใ่หก้ารสนใจ ***** 

กจิกรรมของสมาคมคอนกรตีแห่งประเทศไทยดว้ยดเีสมอมาค่ะ 


