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ผู้เชี ยวชาญด้ านวิศวกรรมสํารวจและรั งวัดของบริ ษทั เมทริ กซ์ แอสโซซิ เอทซ์ จํากัด
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เทคโนโลยี และนวัต กรรมสํา หรั บ การพัฒ นาอย่า งยัง ยืน , ณ โรงแรม โซฟิ เทล ราชา ออคิ ด ,
ขอนแก่น, 25-26 มกราคม 2549, หน้า 488-493.
3. ประชุ ม คําพุ ฒ และ อมเรศ บกสุ วรรณ “การศึ กษากํา ลังอัดจากการเคลื อบปลายแท่ ง ตัวอย่า ง
คอนกรี ตด้วยยางนี โอพรี น” การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาอย่าง
ยัง ยืน, ณ โรงแรม โซฟิ เทล ราชา ออคิด, ขอนแก่น, 25-26 มกราคม 2549, หน้า 494-498.
4. อมเรศ บกสุ วรรณ และ ประชุม คําพุฒ “การวิเคราะห์ความถีและแนวโน้มของฝนสู งสุ ดในลุ่มนํDา
วัง” การประชุมวิชาการสิ งแวดล้อมแห่ งชาติครัDงที 5, ณ โรงแรมสยามซิ ตี, กรุ งเทพฯ, 8-10 มีนาคม
2549, 08R3-02, หน้า 51.

5. อมเรศ บกสุ วรรณ, ประชุ ม คําพุฒ และ ศุภกร ศิ รพจนกุล “การวิเคราะห์ พDืนทีเสี ยงภัยนํDาท่ วม
ฉับพลันในลุ่มนํDาวัง” การประชุ มวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติครัDงที 11, ณ โรงแรมเมอร์ ลิน
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8. ทุนวิจยั
พ.ศ. 2554–ปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการ และผูเ้ ชี ยวชาญด้านวิศวกรรมสํารวจ ในงานสํารวจข้อมูล
ลํานํDาปิ ง วัง ยม น่ านและเจ้าพระยา ด้วย GPS โดยข้อมูลประกอบด้วยพิกดั
ภูมิศาสตร์ สภาพลํานํDา ตรวจวัดความเร็ ว ปริ มาณตะกอนทีไหลผ่าน คุณภาพ
นํDา เพือใช้ประกอบการศึกษาของ Project Coordinator, JICA IMPAC-T
Project (Integrated Study on Hydro- Meteorological Prediction and
Adaptation to Climate Change in Thailand) โดยตรวจวัดทุกๆ 4 เดือน โดยใช้
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) โดยงบประมาณของ JICA

พ.ศ. 2553

วิศวกรทีปรึ กษาโครงการงานสํารวจและออกแบบโครงการจัดหานํDา (เติมนํDา)
อ่างเก็บนํDาห้วยผาก – อ่างเก็บนํDาหนองเสื อ (โครงการชัง หัวมัน โครงการใน
พระราชดํา ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ฯ) ด้ว ยพลัง งานทดแทน
งบประมาณของกรมชลประทานและสํานักงาน คปร.

พ.ศ. 2552

การพัฒนาวัสดุดาดคลองส่ งนํDาด้วยดินผสมนํDายางพาราธรรมชาติสาํ หรับพืDน
ทีดินทรายปนทรายแป้ ง งบประมาณจากสํานักงานการวิจยั แห่ งชาติ

พ.ศ. 2551

ผูเ้ ชียวชาญด้านวิศวกรรมสํารวจและรังวัด โครงการประเมินสถานการณ์การ
ปนเปืD อนของมลสารทางเกษตรลงสู่ แหล่ ง นํDา บาดาล และออกแบบแนว
ทางการฟืD นฟูท รั พ ยากรนํDา บาดาล ในพืD นที จัง หวัดกาญจนบุ รีและจังหวัด
สุ พรรณบุรี (เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรนํDาบาดาล)

พ.ศ. 2549

การสํ า รวจศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการคมนาคมทางนํDาในคลองรั ง สิ ต
[ช่วงคลอง 1 - คลอง 7] งบประมาณสํานักงานจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2549

ผูเ้ ชียวชาญด้านวิศวกรรมสํารวจและรังวัด โครงการจัดทําแนวทางการพัฒนา
และอนุ รั กษ์ นD ํา บาดาลโดยใช้แ บบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นพืD น ที ลุ่ ม นํDา
ทะเลสาบสงขลา (เจ้าของโครงการ: กรมทรัพยากรนํDาบาดาล)

พ.ศ. 2547 – 2548

วิศวกรแหล่งนํDาและวิศวกรสํารวจและรังวัด โครงการสํารวจและออกแบบ
รายละเอียด โครงการเส้นทางลัดสู่ ภาคใต้ (สมุทรสาคร – แหลมผักเบีDย –
ชะอํา) ของศูนย์บริ การวิชาการแห่ งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และกรมทาง
หลวง

9. รางวัลทีได้รับ
10. การมีส่วนร่ วมในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
11. หนังสื อ/ตํารา -

