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AIT-KU GCOE Joint Research Center   

On Human Security Engineering  

ระหวางวันที่ 16-20 มีนาคม 2552 ศูนยวิจัย GCOE ไดจัดการอบรมเปนครั้งแรก ณ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยวิจัยฯ ประจําประเทศไทย โดยการอบรมครั้งนี้มี
เนื้อหาในเรื่องการจัดการทรัพยสินโครงสรางพื้นฐานดานธรณีเทคนิค (Geotechnical Infra-
structure Asset Management) ซึ่งเปนหนึ่งในองคความรูสาขาวิชาการบริหารจัดการ
โครงสรางพื้นฐานสําหรับเมือง (Urban Infrastructure management) งานอบรมดังกลาวจัด
ขึ้นเปนประจําทุกป โดยครั้งนี้ไดรับความสนใจจากผูเขารวมอบรมจากหลายสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งนักวิชาการสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ตามรูปที่ปรากฏแสดงใหถึง
ความหลากหลายของเชื้อชาติของผูเขารวมอบรมไดเปนอยางดี การอบรมประจําป 2552 มี
ผูสนใจเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 43 ราย พรอมกันนี้ทางศูนยฯ ยังไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชียจัดการอบรมในเรื่องดังกลาวแกนักศึกษาในโครงการปริญญาโทดานการจัดการ
วิศวกรรมธรณีเทคนิค ณ เมืองโฮจิมินต ประเทศเวียดนาม ซึง่เปนหนึ่งในวิทยาเขตของสถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย 

สําหรับงานวิจัย เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยางฉับพลันที่ทางศูนยฯ 
ดําเนินการมี อาทิเชน แผนดินไหว สึนามิ แผนดินถลมและอื่นๆ สงผลกระทบมากมายตอชีวิต
และทรัพยสิน อยางไรก็ตามปญหาจากแผนดินทรุดตัวเนื่องจากการสูบน้ําบาดาล อุทกภัย การ
รุกล้ําของน้ําเค็มก็มีผลกระทบอยางตอเนื่องตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมในระยะ
ยาว ในปจจุบันปญหาดังกลาวนี้เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนยโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญที่
ตั้งอยูในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ํา ดั้งนั้นการศึกษาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนี้เปน
สวนสําคัญที่รวมในการศึกษาภายใตโครงการ GCOE ที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

รศ.ดร. นพดล เพียรเวช 
ผูอํานวยการศูนย(รวม) 

รศ.ดร.เปนหนึ่ง วานิชชัย 
อาจารยสาขาวิศวกรรมโครงสราง 

ผศ.ดร.ฟาม ฮวย จาว 
อาจารยสาขาวิศวกรรมธรณี
เทคนิคและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมการศึกษาและการวิจัยที่ศูนย AIT-KU GCOE Center 

หลักสูตรเรงรัดเรื่อง การบริหารจัดการสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานดานวิศวกรรมธรณี

ศูนยวิจัยรวมสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย - มหาวิทยาลัยเกียวโต 

วิศวกรรมความมั่นคงของมนุษย 

การสัมมนาวิชาการในหัวขอ  “การบริหาร จัดการ
โครงสรางพื้นฐานดานวิศวกรรมธรณีเทคนิค” โดยความ
รวมมือของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
รา ชูป ถัมภ  สถา บัน เทคโนโล ยีแห ง เอ เ ชี ย  และ
มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 
สิงหาคม  2552 ณ  โรงแรมอิมพี เรียล  ควีนสปารค 
กรุงเทพมหานคร งานสัมมนาในโครงการนี้จัดขึ้นเปน
ประจําทุกปตั้งแตป 2544 ซึ่งครั้งนี้เปนครั้งที่ 8 โดยการ
จัดงานในปนี้ไดรับความสนับสนุนจากศูนยวิ จัยและ
พั ฒ น า วิ ศ ว ก ร ร ม ป ฐ พี แ ล ะ ฐ า น ร า ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยวิจัยกลศาสตรธรณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในกําหนดการสัมมนา 2 
วัน มีการบรรยายในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของโดยคณาจารย
และ วิศวกรที่มีประสบการณ จํานวน 16 หัวขอเรื่อง 
รวมทั้งการเสนอบทความงานวิจัยโดยยุววิศวกร และ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกอีกกวา 30 หัวขอ การ
สัมมนานี้นับวาเปนสวนหนึ่งของการวิจัยในโครงการ 
“ศูนยการศึกษาและวิจัยดานวิศวกรรมความมั่นคงของ
มนุษยในเมืองขนาดใหญของทวีปเอเชีย”  

การสัมมนารวมของ วสท และ JSCE ในหัวขอเรื่อง  

“การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานวิศวกรรมธรณีเทคนิค” 

ความปลอดภัยเปนสิ่งสําคัญที่ตองนํามาพิจารณาในการออกแบบระบบ
ขนสงมวลชนโดยเฉพาะรถไฟฟาใตดิน แตการวิเคราะหดานความ
ปลอดภัยทําไดลําบากเนื่องจากขอจํากัดของโครงสรางสถานีรถไฟฟา
ใตดินเพราะวิศวกรตองคํานึงถึงความแข็งแรงของโครงสรางและความ
สวยงามทางดานสถาปตยกรรมเปนหลักซึ่งสงผลตอการออกแบบดาน
ความปลอดภัย การออกแบบดานความปลอดภัยตองคํานึงถึงพื้นที่วาง
รวมทั้งการใชสอยพื้นในชวงเวลาปกติและชวงเวลาฉุกเฉินระหวางการ
เกิดสาธารณะภัย ทางศูนยฯ ไดใชวิธีการวิเคราะหดวยวิธีเชิงตัวเลข
ศึกษาสภาพการหนีภัยจากสถานีของระบบรถไฟฟาใตดินของ
กรุงเทพมหานคร ในการกรณีเกิดภัยพิบัติซึ่งผลชี้วาควรมีการปรับปรุง
โดยติดตั้งเครื่องหมายแสดงทางออกฉุกเฉินเพิ่มเติมเพื่อปองกันการ
แออัดของผูคนที่ใชทางเขา-ออกเนื่องจากสถานการณดังกลาวได 
สําหรับสาธารณะภัยอื่นที่เปนไปไดเนื่องจากธรรมชาติและจากมนุษย 
เชน น้ําทวมและการกอการราย ไดทําการศึกษาวิเคราะหดวยเชนกัน 

การสัมมนาของสถาบันเอไอทีและมหาวิทยาลัยเกียวโต 
เรื่องวิศวกรรมความมั่นคงของมนุษย   

การปองกันการเกิดภัยสาธารณะภัยของระบบขนรถไฟฟาใตดิน 

การสัมมนาหัวขอเรื่องเรื่อง “วิศวกรรมความมั่นคงของมนุษย”  จัดขึ้นระหวางวันที่ 19-
20 เดือนพฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร เปนการ
สัมมนาประจําปของโครงการ GCOE โดยไดรับความรวมมือของสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชียและมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน การสัมมนานี้ไดรับเกียรติจาก
ศาสตราจารยเคนนิชิ โซกะ ผูมีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
และคุณอรวิทย เหมะจุฑา ผูอํานวยการสํานักงานวิศวกรรมจราจร กรุงเทพมหานคร 
เปนวิทยากรรับเชิญ การสัมมนาจัดขึ้น 2 วัน มีการนําเสนอบทความ 26 หัวขอเรื่องจาก
หลากหลายสาขาซึ่งสัมพันธกับวิศวกรรมความมั่นคงของมนุษยจากคณาจารยชั้นนําทั่ว
ภูมิภาคเอเชียที่รวมโครงการ GCOE 


