
 

 

IPA Seminar on Press-in Technology in Thailand 

วนัศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

 

WELCOME 

International Press-in Association หรือ IPA เป็นองคก์รดา้นการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัปรากฏการณ์หรือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในชั้นดินขณะท าการติดตั้งก าแพงเหลก็เขม็พืด 

หรือ Sheet Pile โดยใชแ้รงไฮดรอลิคกดลงไปท่ีตวัเขม็ (Press-in Method) ซ่ึงการศึกษาคน้ควา้นั้นกไ็ดมี้ความร่วมมือกนัภายในหลายๆแขนงสาขา เช่น วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมคร่ืองกล เทคนิคการพฒันาเคร่ืองมือ และวิศวกรงานก่อสร้าง  

ทาง IPA มีความประสงคจ์ะเชิญชวนผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้เร่ือง Press-in Technology in Thailand หรือ เทคโนโลยีการติดตั้งโดยใชแ้รงกดในประเทศไทย ซ่ึงภายใน

งานจะมีการบรรยายรายละเอียดของกระบวนการกด รวมทั้งขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้างควบคู่ไปดว้ย 

 

WHAT IS PRESS-IN?  

Press-in Method หรือการติดตั้งโดยการกดคือการติดตั้งโดยอาศยัแรงจากเคร่ืองไฮดรอลิคกดตวัเขม็ลงไปในต าแหน่งความลึกท่ีออกแบบไวโ้ดยปราศจากเสียงและ
แรงสัน่สะเทือน ถา้เป็นเคร่ืองมือกดทัว่ไปจะมีขนาดใหญ่และตอ้งการพื้นท่ีการ
ท างานค่อนขา้งมาก แต่เคร่ืองมือท่ีพฒันามาใหม่น้ีเรียกวา่ Press-in Machine ซ่ึง

ใชห้ลกัการถ่ายแรงกด (Press-in Force) จากกระบอกไฮดรอลิค โดยท่ีตวั
เคร่ืองมือเองนั้นหนีบอยูบ่นก าแพงเขม็ท่ีติดตั้งแลว้ท าใหไ้ดแ้รงตา้น (Reaction 
Force) จากแรงยก (Reactive Lifting Force) ขณะด าเนินการติดตั้ง ดว้ยหลกัการน้ี

ท าใหส้ามารถพฒันาเคร่ืองกดท่ีมีขนาดเลก็ไดร้วมทั้งยงัมีแรงกดท่ีเพียงพอ เม่ือ
เคร่ืองมือท่ีใชมี้ขนาดเลก็ลงกส่็งผลใหเ้กิดขอ้ดีคือ สมารถท างานไดใ้นพื้นท่ีจ ากดั 
หลกัการ Press-in น้ีแต่เดิมมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่น แต่เม่ือเวลาผา่นไป

เทคนิคน้ีกเ็ร่ิมมีช่ือเสียงและไดพ้ฒันาเป็นเคร่ืองมือน าไปใชใ้นประเทศต่างๆทัว่
โลก เทคนิคน้ีกไ็ดเ้ร่ิมน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในประเทศไทยและประเทศใน

แถบอาเซียนโดยเฉพาะในสภาวะพื้นท่ีท างานท่ีจ ากดั และยากต่อการติดตั้งเม่ือใช้
วิธีการติดตั้งแบบดั้งเดิม รายละเอียดเพิม่เติมสามารถศึกษาไดจ้ากเวบไซต ์
https://www.press-in.org/en. 

 

OBJECTIVE OF SEMINAR 

IPA ไดเ้ลง็เห็นความเป็นไปไดท่ี้เทคนิคน้ีจะสามารถน ามาประยุกตใ์หใ้ชไ้ดใ้น
ประเทศไทย รวมทั้งตอ้งการท่ีจะเผยแพร่ความรู้ใหเ้กิดการร่วมมือกนัทั้งในส่วน

ของ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง สถาบนัการศึกษาและภาครัฐบาล ดงันั้นจึงเป็น
จุดประสงคใ์หเ้กิดการสมัมนาในคร้ังน้ีข้ึน อีกทั้งยงัเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการออก
คู่มือ Press-in retaining structure: a handbook (First edition 2016) ซ่ึงเป็นคู่มือท่ี

แนะน าแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างของเทคนิค Press-in โดยในงาน
สมัมนาจะมีการแจกคู่มือเล่มน้ีใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

IPA Seminar on Press-in 

  



Technology in Thailand 

วนัศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

 

งานสัมมนา IPA 
วนัท่ี:  วนัศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.10 น.  
สถานท่ีจดังาน: วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (EIT) 
ท่ีอยู:่  487 ซอยรามค าแหง 39 ถนน รามค าแหง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย 

(http://www.eit.or.th )  (แผนท่ี: https://goo.gl/maps/YUw4H1YJjCp ) 
ติดต่อ:    โทร +66 2184 460  อีเมล：eit@eit.or.th 

ก าหนดการ: 

09:00 – 09:30 ลงทะเบียน  

09:30 – 09:40 กล่าวเปิดงาน ดร. อภิชาติ สระมูล President of Thailand Underground & Tunneling 
Group 

09:40 – 10:10 การบรรยายเร่ืองท่ี 1 การบรรยายพิเศษ (Application of Physical Modeling on Retaining Structure ) 

  Dr. Jiro Takemura Assoc. Prof. at Tokyo Institute of Technology / 
Director International Press-in Association 

10:10 – 10:40 การบรรยายเร่ืองท่ี 2 ภาพรวมงานเสาเขม็ในปัจจุบนัของประเทศไทย 
(Overall current practice of piling work in Thailand) 

  ดร. วนัชยั เทพรักษ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
10:40 – 10:50 พกัรับประทานน ้าชา-กาแฟ และอาหารวา่ง 

10:50 – 11:20 การบรรยายเร่ืองท่ี 3 หลกัการพ้ืนฐานของเทคโนโลยกีารกดและโครงการท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นประทเศไทย 
(Fundamentals of Press-in machine technology and Future potential projects in Thailand) 

  ดร. อิทธิชยั บุญสิริ บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั 

11:20 – 12:00 การบรรยายเร่ืองท่ี 4 โครงสร้างกนัดินโดยเทคโนโลยกีารกด : คู่มือการออกแบบ 
(Press-in Retaining Structures: A handbook (Design)) 

  Dr. Jiro Takemura Assoc. Prof. at Tokyo Institute of Technology / 
Director International Press-in Association 

12:00 – 13:00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 13:30 การบรรยายเร่ืองท่ี 5 ประสบการณ์การใชเ้คร่ืองมือ Silent Piler ในประเทศไทยและขอ้จ ากดั 
(Silent Piler usage experience in Thailand and difficult condition to be applied) 

  คุณ วิษณุ วิวฒันะประเสริฐ ประธานบริษทั อลัเทม็เทค จ ากดั 

13:30 – 14:10 การบรรยายเร่ืองท่ี 6 โครงสร้างกนัดินโดยเทคโนโลยกีารกด : คู่มือการก่อสร้าง 
(Press-in Retaining Structures: A handbook (Construction)) 

  Mr. Kohei Takata GIKEN SEISAKUSHO ASIA PTE., LTD. 

14:10 – 14:50 การบรรยายเร่ืองท่ี 7 ขอ้ปฏิบติัในการใชเ้ทคนิคฉีดน ้าในเทคโนโลยกีารกด 
(The Best Practice Notes for Water Jetting) 

  Mr. Tsunenobu Nozaki GIKEN LTD. 
14:50 – 15:00 พกัรับประทานน ้าชา-กาแฟ และอาหารวา่ง 

15:00 – 15:30 การบรรยายเร่ืองท่ี 8 ตวัอยา่งโครงการท่ีติดตั้งโดยเทคโนโลยกีารกด 
(E-site visit (Introduction of the Press-in applications)) 

  Mr. Tomotaka Hirose GIKEN LTD. 
15:30 – 16:00 ช่วงอภิปราย ช่วงแสดงความคิดเห็น ถาม/ตอบ ค าถาม 

  ดร. ภาสกร กิติโยดม*  บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั 

16:00 – 16:10 กล่าวปิดงาน Dr. Osamu Kusakabe The President of International Press-in 
Association 

*หมายเหตุ : ผูด้  าเนินรายการ: ดร. ภาสกร กิติโยดม 

ค่าลงทะเบียน:  *รวมบุฟเฟตอ์าหารกลางวนั น ้าชา-กาแฟและอาหารว่าง 
ส าหรับผูท่ี้ไม่ใช่สมาชิก IPA 3,500 เยน (ประมาณ 1,000 บาท) ต่อท่าน 
ส าหรับผูท่ี้เป็นสมาชิก IPA 3,000 เยน (ประมาณ 850 บาท) ต่อท่าน 

http://www.eit.or.th/
https://goo.gl/maps/YUw4H1YJjCp
mailto:eit@eit.or.th


นกัเรียน   1,750 เยน (ประมาณ 500 บาท) ต่อท่าน 
ขั้นตอนการลงทะเบียน: สามารถลงทะเบียนทางเวบ็ไซต ์https://www.press-in.org/en/event 
วธิีการช าระเงนิ: ช าระผา่นบตัรเครดิตเม่ือลงทะเบียนไดท้างเวบ็ไซตด์า้นบน 

การยกเลกิ: กรณียกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินท่ีช าระแลว้ได ้แต่สามารถเปล่ียนตวัผูเ้ขา้ร่วมงานได ้
จ านวนแต้ม PDU ที่ได้รับ: 9 แตม้ PDU 

หมายเหตุ: ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาจะไดรั้บคู่มือในรูปแบบ USB 1 อนั ต่อ 1 กลุ่ม (4 คน) ท่ีมาจากองคก์รเดียวกนั 
 
Local organizing committee (LOC) 
Honorary Chair: 
รศ. ดร. นพดล เพียรเวช 

(President of the Southeast Asian Geotechnical Society -SEAGS) 
Chair: 
รศ. ดร. สุทธิศกัด์ิ ศรลมัพ ์(President of Thai Geotechnical Society -TGS) 
ดร. อภิชาติ สระมูล (President of Thailand Underground & Tunneling Group -TUTG) 
Co-chair: 
ดร.ภาสกร กิติโยดม 

(บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั) 
Committee members: 
รศ. ดร. วนัชยั เทพรักษ ์

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
รศ. ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์   

(มหาวิทยาลยั ขอนแก่น) 

รศ. ดร. พรเกษม จงประดิษฐ์ 
(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี) 
ดร. อิทธิชยั บุญสิริ 
(บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั) 
Mr. Tsunenobu Nozaki (GIKEN LTD.) 
Mr. Kenji Toda (President, GIKEN SEISAKUSHO ASIA PTE., LTD.) 
IPA Director in charge: Associate Professor Dr. Jiro Takemura (Tokyo Institute of Technology) 
ผูจ้ดังานหลกั:  International Press-in Association (IPA) 
ผูจ้ดังานร่วม:  The Engineering Institute of Thailand (EIT) 

Thailand Geotechnical Society (TGS) 
Thailand Underground & Tunneling Group (TUTG) 

สนบัสนุนโดย:            บริษทั ทีม คอนซลัต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

  บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั 

สนบัสนุนทางการเงินโดย:     GIKEN LTD.  
 

“Welcome to Thailand @ ยนิดีตอ้นรับสู่ประเทศไทย” 

 

https://www.press-in.org/en/event

