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 วารสารฉบบัแปลภาษาองักฤษของ Steel Construction 
Today & Tomorrow ได้มีการตีพิมพ์ 3 ครัง้ต่อปีและมีการจดัสง่
ทัว่โลกให้แก่ผู้บริหารของบริษัทในทกุภาคอตุสาหกรรมและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง จดุประสงค์ส าคญัในการตีพิมพ์วารสารนีก็้คือน าเสนอ
มาตรฐานและข้อก าหนดที่เก่ียวกับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 
ตวัอยา่งของโครงการก่อสร้างใหม ่ๆ  เทคโนโลยีและวสัดกุ่อสร้างที่
ล า้หน้า ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างอาคารและ
วิศวกรรมโยธา 

 เพื่อช่วยให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถที่จะเข้าใจบทความได้
ง่ายขึน้ ได้มีการจดัแปลบทความภาคภาษาไทย และแนบท้ายกบั
ฉบบัภาษาองักฤษ     ส าหรับรูปภาพ ไดอะแกรมและตาราง ได้มี
การจดัแปลเป็นภาษาไทยเพียงสว่นหวัเร่ือง ผู้อ่านสามารถอ้างอิง
กับฉบับภาษาอังกฤษส าหรับเนือ้หาที่เก่ียวเนื่อง นอกจากนี ้ถ้า
ผู้อา่นต้องการทราบศพัท์บรรยายหรือ รายละเอียดทางด้านเทคนิค 
โปรดอ้างอิงกบับทความภาษาองักฤษ เช่นเดียวกนั 
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ฉบับพิเศษ : สมาคมก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแห่งญ่ีปุ่น 
(JSSC) 
 
ค ำแนะน ำส ำหรับผลงำนทีโ่ดดเด่นในปี 2014 
 

(หน้าที่ 1-2) รางวลั JSSC 
ABENO HARUKAS เมืองในอาคารสูงพเิศษ 
ผู้ได้รับรางวลั: Kiyoaki Hirakawa, Takenaka Corporation; and 
four other companies 

 

ABENO HARUKAS เป็นอาคารที่สูงที่สุดของญ่ีปุ่ น                
มีความสูง 300 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2014           
(รูปที่ 1) อาคารนีเ้ป็นเมืองทางสูงทางตัง้ที่มีพืน้ที่ก่อสร้างรวม
ประมาณ 212,000 ตารางเมตร มีความสงู 60 ชัน้เหนือระดบัพืน้ 
และชัน้ใต้ดินอีกจ านวน 5 ชัน้ ทาวเวอร์นีม้ีการใช้งานหลากหลาย
ประเภท: สถานีรถไฟ ห้างสรรพสนิค้า พิพิธภณัฑ์ศิลปะ ส านกังาน 
โรงแรม หอคอย พืน้ท่ีจอดรถและ อ่ืน ๆ ไมม่ีอาคารใดที่ใหญ่ขนาด
นีท้ีถ่กูก่อสร้างเหนือสถานีรถไฟ ไมว่า่ที่ใดในโลก 
 
ส่วนพเิศษของ ABENO HARUKAS  

ABENO HARUKAS “HARUKAS” มีจดุเดน่ทีแ่ตกตา่งจาก
อาคารสงูอื่น ๆ โดยทัว่ไปเพราะวา่เหตผุลหลกั 3 ประการ ดงันี:้ 

- อาคารสงูนีเ้ป็นลกัษณะของ Vertical City เกินกวา่
ขอบเขตที่เรียกก าหนดไว้เป็นอาคารประเภทที่มี
การใช้งานหลายประเภท 

- อาคารเก่าได้ถูกก่อสร้างดัดแปลงขึน้ใหม่ เป็น
อาคารนีแ้ละ 

- อาคารที่มีอุปกรณ์ลดระดบัการสัน่สะเทือนได้ถูก
ก่อสร้างขึ น้ในญ่ีปุ่ น ซึ่ ง เ ป็นประเทศที่มี แรง
แผน่ดินไหวและพายไุต้ฝุ่ นสงูที่สดุในโลก 
 

 อาคารสูงลักษณะของ Vertical City ที่เกินกว่าขอบเขต
ของอาคารที่มีการใช้งานหลายประเภท 

 HARUKAS ไ ด้ถูกออกแบบใ ห้ เพิ่ ม ระดับ
ประสิทธิภาพของสถานีรถไฟและตอบสนองการใช้งานอื่น ๆ 
มากมาย ในอาคารซึง่มีการใช้ผงั footprint และการจดัเรียงพืน้ที่มี

ความแตกตา่งกนัในแตล่ะชัน้ 
HARUKAS มีความโดดเด่นไม่เพียงแต่ที่ออกแบบเพื่อการ

ใช้งานของอาคารในเมืองที่ดมูีพลงัและน่าสนใจ แต่ยงัตอบสนอง
ในแง่โครงสร้างสาธารณูปโภคที่มีความส าคญั และองค์ประกอบ
อื่น ๆ สามารถใช้งานได้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
โครงสร้างที่มีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกนั 

ในทางโครงสร้าง ช่องเปิดในทางตัง้ได้ถูกเช่ือมต่อเข้า
ด้วยกนักับ outrigger ในแนวนอน ซึ่งน ามาท าเป็นโครงสร้างที่มี
ช่องวา่งตอ่เช่ือมกนั 

ส าห รับพื น้ชั น้ล่าง  ๆ  ตัว  damper ไ ด้น ามาใ ช้                    
เพื่อป้องกันการสัน่สะเทือนเพื่อรองรับพลงังานการสัน่สะเทือน
เคลื่อนตวัแบบแรงเฉือน (shear deformation) ในขณะที่ปล่อง
บนัไดในพืน้ท่ีด้านหลงัสว่นส านกังานของห้างสรรพสินค้าวางอยู่ที่
มมุทัง้สีข่องแผน่พืน้และน ามาใช้ประกอบเป็นช่องเปิดทางแนวตัง้ 

ช่อง เ ปิดในส่วนพื น้ ระดับกลางอาคารมี  outrigger             
บนชัน้ที่ 15 และชัน้ที่ 37 และ outrigger แบบค า้ยันสูง 2 ชัน้ 
จ านวน 2 ตวั เช่ือมต่อระหว่างกนั ตวัหนึ่งบนชัน้ที่ 25 และอีกตวั
หนึง่บนชัน้ที่31 outrigger เหลา่นีล้ดระดบั deformation ไปที่ช่วง 
antinode ในโมดการสั่นสะเทือนที่สูง และท าหน้าที่อย่างมี
ประสทิธิภาพในการลดการสัน่สะเทือนของทัง้อาคาร 

ช่องเปิดในพืน้สว่นสงูของอาคารท าหน้าที่เป็นช่องผา่นของ
อากาศเย็นที่ดูดมาจาก outrigger ชัน้ 37 และช่วยในการขยาย 
ต าแหนง่ของอาคารสงูในทางด้านข้างอีกด้วย 
 

 อาคารเก่าที่ถกูก่อสร้างใหม่ให้เป็นอาคารสูง 
HARUKAS เป็นอาคารสงูที่ถกูก่อสร้างขึน้ใหม่เหนือสถานี

รถไฟท่ีมีผู้ โดยสารมากที่สดุเป็นอนัดบัสามในเมืองโอซาก้า อาคาร
อยูต่ิดกนักบัด้านตะวนัออกของห้างสรรพสนิค้าในสว่น 
 
อาคารสูงซึ่งได้เปิดใช้งานอยู่และได้เช่ือมต่อกับห้างสรรพสินค้า
สว่นโซนเตีย้ของ HARUKAS ทีพ่ืน้ท่ีวา่งขนาดใหญ่นี ้

ในทางโครงสร้าง ช่องว่างนีท้ าหน้าที่เป็นรอยต่อเพื่อการ
ขยายตัวซึ่งยอมให้อาคารทัง้สองสามารถเคลื่อนตัวในทิศทาง
แตกตา่งกนัได้ในระหวา่งการเกิดแผน่ดินไหวได้ 
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 อาคารที่ใช้ damp ป้องกันการสั่นสะเทือนระดับสูงใน
ญี่ ปุ่น, ประเทศที่มีการเกิดแผ่นดินไหวและพายุใต้ฝุ่น
สูงสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ประเทศญ่ีปุ่ นตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่ทัง้น า้หนักบรรทุกในการ
ออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหวและแรงลมถือว่าสูงที่สดุ และ
อาจจะกลา่วได้วา่ญ่ีปุ่ นถือว่าเป็นประเทศที่มีความรุนแรงจากแรง
ภายนอกที่กระท านีส้งูที่สดุ 

ในสภาพที่กล่าวข้างต้นส าหรับแรงภายนอกที่กระท าแล้ว 
เราจึงได้วางข้อก าหนดในการออกแบบส าหรับ HARUKAS  เพื่อ
ยกระดบัข้อก าหนดส าหรับอาคารสงูทัว่ไปนีข้ึน้อีกระดบัหนึ่งโดย
การก าหนดให้ไม่มีองค์อาคารใดในอาคารนีท้ี่จะเกิดการเสีย
รูปแบบพลาสติคระหวา่งการเกิดแรงภายนอกในระดบั 2 เลย 

 

 อาคารที่ถอืว่าเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น 

โครงสร้างแบบช่องเปิดที่ต่อเนื่องกันท าให้เราเกิดความ
เข้าใจได้ว่า ABENO HARUKAS มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการทางด้านสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างจาก
ข้อก าหนดที่แตกตา่งกนัส าหรับอาคารสงูทัว่ ๆ  ไป และซึง่ก่อให้เกิด
อาคารท่ีถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของญ่ีปุ่ นที่เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก 

 

รูปท่ี 1 โมเดลของโครงสร้างอาคาร 
 

การก่อสร้าง ABENO HARUKAS 
สถานท่ีตัง้โครงการอยูใ่นขอบเขตพืน้ท่ีประมาณ 5 ช่องทาง

รถไฟทัว่ไป รวมไปถึงทางรถไฟใต้ดิน 2 ช่องทาง และติดกบัด้าน
ตะวนัออกของอาคารหลกัของห้างสรรพสินค้าในทาวเวอร์อาคาร
ใหม ่ซึง่มีการเปิดใช้งานอยู ่สถานี Osaka Abenobashi เคยอยูบ่น
ชัน้ลา่งของอาคารห้างสรรพสนิค้าอนัเก่าที่มีการก่อสร้างขึน้ใหมใ่น
โครงการนี ้ดงันัน้ การก่อสร้างอาคารทาวเวอร์นีต้้องมีการเปลี่ยน
การใช้พืน้ที่สัญจรของผู้ โดยสารในขณะท าการรือ้ถอนอาคาร
ห้างสรรพสนิค้าอนัเก่า 

 
การวางแผนงานก่อสร้างชั่วคราว 

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี ้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องวาง
ก าหนดเส้นทางขนส่งวสัดุทัง้เข้าและออกและพืน้ที่กองเก็บของ 

เราได้น าการก่อสร้างของพืน้ที่บางพืน้ที่ที่ชัน้ 2 และ ชัน้ 3 มาเป็น
งานขัน้ตอนตอ่ไป และเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีวา่งซึง่ยอมให้มีการจราจร
ของยวดยานขนาดใหญ่และเคร่ืองจักรขนาดหนกัเพื่อที่จะแก้ไข
ปัญหาเหลา่นี ้

ในขณะเดียวกัน เราได้แบ่งแยกพืน้ที่กองเก็บวัสดุเป็น
เส้นทางการขนสง่เหลก็โครงสร้างและการขนดินบนพืน้ชัน้ลา่งและ
พืน้ท่ีจอดรถของรถผสมปนูในชัน้ใต้ดินชัน้แรก 

ระหว่างการประกอบติดตัง้ของส่วนองค์อาคารส านกังาน
และโรงแรม สว่นดาดฟ้าที่ชัน้ 16 และ 38 ได้น ามาใช้เป็นพืน้ท่ีกอง
วสัดุที่สองและที่สามเพื่อจุดประสงค์ให้เป็นสว่นเก็บของชั่วคราว
ส าหรับชัน้บน 
 

 สรุปงานพืน้ชัน้ล่าง 
เร่ืองที่เป็นสิง่ส าคญัที่สดุก็คือความเที่ยงตรงของโครงสร้าง

เหลก็ที่มีรูปร่างพิเศษนี ้
ความเอียงตวัของอาคารส าหรับสว่นประกอบส านกังานมี

ค่ามากกว่าค่าดงักลา่วส าหรับอาคารห้างสรรพสินค้าและโรงแรม 
ซึ่งมีผลมาจากการที่ส่วนของโรงแรมนัน้มีพืน้ที่เพียงคร่ึงหนึ่งของ
ส่วนส านักงานในทางด้านทิศใต้และความแข็งแกร่งที่สูงกว่า
ส าหรับเสายาวทางด้านทิศเหนือในสว่นของส านกังาน โดยที่มีสว่น
ของโรงแรมอยู่ด้านบน ค่า displacement สมัพทัธ์มีค่าประมาณ 
30 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกนักับข้อมูลที่ได้รับเมื่อมีการก่อสร้าง
ชัน้ 38 

ตามผลที่ได้รับจากผลการวิเคราะห์ เราท าการประกอบเสา
เหล็กบนพืน้ส านักงาน ซึ่งท าให้มีการขยาย 4 มิลลิเมตรเป็น 2 
มิลลิเมตร ต่อหน่วยการประกอบติดตัง้ เรายังได้ประกอบติดตัง้
โครงสร้างโดยการเอียงอาคารโดยประมาณ 
 
 4 มิลลิ เมตรต่อหน่วยการประกอบติดตัง้ ในด้านทิศเหนือ               
ตามข้อมลูการวดัโดย GPS 

ค่าความเอียงตวัมากที่สดุด้านบนของอาคารตามการวดั
โดย GPS คือ 114 มิลลิเมตร และความเที่ยงตรงในทางตัง้คือ 
1/2632 ซึ่งอยู่ในขอบเขตของค่าควบคมุที่ยอมให้ เพราะเหตนุีเ้รา
สามารถที่จะตรวจสอบการบริหารการก่อสร้างซึ่งเราน ามาใช้ใน
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โครงการนี ้ในทางตรงกนัข้าม ค่า deflection สงูสดุที่ส่วนปลาย
ของด้านท่ีแขวนอยูค่ือ 9 มิลลเิมตร ซึง่น้อยกว่าคา่ที่ควบคมุไว้และ
ท าให้เราสามารถท าให้การประกอบติดตัง้โครงสร้างที่มีความ
เที่ยงตรงอยา่งมาก 
 

 สรุปงานใต้ดนิ 
เราจ าเป็นต้องขดุดินลงไปท่ีความลกึ 30 เมตรใต้ระดบั

พืน้ดินในพืน้ท่ีที่มีเส้นทางรถไฟ 5 เส้นทางล้อมรอบ เราใช้วิธีการ
ก่อสร้างแบบ TSW (Takenaka Soilcement Wall) ที่มีความ
แข็งแรงมากในการท างาน ซึง่เป็นเทคโนโลยีที่ทางบริษัทพฒันาขึน้
มาเพื่อใช้ในการขดุดินท่ีความลกึมาก ๆ เช่นนีไ้ด้ 

วิธี TSW ใช้ soil cement ที่ท ามาจากดินขดุที่มีขนาดคละ
และขนาดผงคดัเลือกมาจากดินขุดเหลา่นีแ้ทนที่จะเป็นคอนกรีต 
ซึ่งมีการน ามาใช้ผ่านฉีดผ่านรูเข้าไปยงัท่อ tremie ก าแพง soil 
cement ที่ต่อเนื่องนีท้ าหน้าที่เป็นก าแพงกันดินชั่วคราวและ 
ก าแพงป้องกนั เนื่องจากวิธีการนีเ้ป็นการน าดินที่ขดุแล้วมาใช้ใหม ่
ซึง่ไมเ่พียงแตย่งัช่วยในการลดวสัดเุหลือทิง้จากการก่อสร้างแต่ยงั
เป็นการช่วยลดแก๊สเสยีจากน า้มนัท่ีใช้ในยวดยานขนสง่ดินทิง้ออก
จากหน่วยงานอีกด้วย ดงันัน้ วิธี TSW  ถือว่าเป็นวิธีการที่เป็น
มิตรตอ่สิง่แวดล้อม ในสว่นแกนกลางของก าแพงกนัดินนี ้วสัดเุช่น
เหล็กรูปพรรณตัว H ได้ถูกน ามาสอดในแถวของก าแพง soil 
cement ก าแพงชนิดนีถื้อว่าเป็นก าแพงชัน้ใต้ดินแบบผสมร่วมกนั
กบัเสาเข็มถาวร ซึง่ท าให้สามารถลดจ านวนเสาเข็มรอบนอกลงได้ 
และสามารถย่นระยะเวลาการก่อสร้างและช่วยลดค่าก่อสร้างใน
การรือ้ถอนสิง่กีดขวาง อปุสรรคในงานใต้ดิน 

เสาเขม็ที่รองรับอาคารสงู 300 เมตรเป็นเสาเขม็คอนกรีต
หลอ่กบัท่ีรูประฆงัคว า่ (เสาเขม็ Takenaka TMB) ซึง่มีขนาดเส้น
ผา่นศนูย์กลางทอ่ 2,300 – 2,500 มิลเิมตร ที่มกีารขยายเส้นผา่น
ศนูย์กลางทีด้่านลา่งของเขม็เป็น 3,400- 4,200 มิลลเิมตร และ
ระดบัปลายเขม็ประมาณ 73 เมตรใต้ระดบัดนิ ส าหรับผนงัเสาเขม็
ใต้ดิน วสัดทุี่มคีวามหนามาก (ถงึ 90 มิลลเิมตร) ได้น ามาใช้เพื่อ
รองรับแรงในแนวแกนท่ีสงู และน า้หนกัของเสาเขม็มีคา่เกือบ 100 
ตนั เสาที่อยูใ่ต้ดนิมคีวามยาวประมาณ 32 เมตรเนือ่งจากเป็นพืน้ที่
ใต้ดินที่มกีารขดุลกึอยา่งมาก 

ในเร็ว ๆ นี ้มีแนวโน้มในการตอกเข็มที่มีความแข็งแรงมาก 
ๆ ที่มีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางเลก็เพื่อการประหยดัและเหตผุลด้าน
สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการท่ีจะต้องมกีารท างานเสาเขม็
ชัน้ใต้ดินก่อน ซึง่จะสามารถคาดได้วา่จะมีความยากล าบากในการ
ท าให้เกิดระยะเพียงพอในการท างานและการใช้ท่อ tremie  ถึง
อย่างไรก็ตาม เราพิจารณาดูแล้วว่าจะมีความต้องการที่เพิ่มขึน้
เร่ือย ๆ ส าหรับการก่อสร้างวิธีการนีน้ ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง
ตา่ง ๆ 
 

 อาคารสูงที่สุดในญ่ีปุ่น 
อาคารนีไ้มเ่พียงแต่เป็นอาคารสงูที่มีพืน้ที่ใต้ดินที่ลกึแต่ยงั

ประสบความยากล าบากในการก่อสร้างเนื่องจากต าแหน่งที่ตัง้
และข้อก าหนด ข้อจ ากัดอื่น ๆ ดังนัน้ เราจึงต้องท าการปรับปรุง
และพฒันาวิธีการก่อสร้างอย่างมากมาย ปัจจุบันนี ้อาคารที่สูง
ที่สดุของญ่ีปุ่ นขณะนีย้ืนตระหง่านอยูท่ี่เมือง Abeno, Osaka 
 
รูปท่ี 2 ระหวา่งช่วงการก่อสร้าง 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

 

(หน้าที่ 3) รางวลัผลงาน 
GINZA KABUKIZA 

ผู้ ได้รับรางวลั: A Design Joint Venture by Mitsubishi Jisho 
Sekkei Inc. and Kengo Kuma and Associates, and Shimizu 
Corporation 
 

ในการที่จะรองรับพืน้ที่ส านกังานสงู 23 ชัน้เหนือโรงละคร 
Kabukiza ซึ่งมีขนาดช่องโล่งขนาดใหญ่ในแปลน โครงถักขนาด
ใหญ่มีความลกึ 13 เมตร ความยาวช่วง 38.4 เมตร ได้ถกูติดตัง้ไว้
อยูท่ี่ชัน้ 5 และ 6 ของอาคาร 

แต่ละโครงถกัขนาดใหญ่มีเสา 5 ต้น และแรง              ใน
แนวแกนทัง้หมดประมาณ 9,000 ตัน การออกแบบให้มีความ
ปลอดภยัระดบัสงูในโครงถกัขนาดใหญ่โดยให้มีความมัน่ใจว่าค่า
หนว่ยแรงที่เกิดในองค์อาคารโครงถกัมีค่าน้อยกว่าค่าหน่วยแรงที่
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ยอมให้แม้ว่าสภาพภายใต้น า้หนกับรรทุกแบบรวมกันซึ่งรวมถึง
สภาวะที่ผลกระทบของการเคลื่อนตัวสั่นสะเทือนจากแรง
แผน่ดินไหวในแนวตัง้ระหวา่งการเกิดแผน่ดินไหวใหญ่ 

เป้าหมายทัง้สามได้ถูกตัง้ไว้ว่าเป็นเป้าหมายในการ
ออกแบบเพื่อที่จะไม่เพียงแต่ให้ได้ความปลอดภัยทางด้านแรง
แผ่นดินไหวอย่างสูงแก่อาคาร แต่การออกแบบโครงสร้างที่
สมเหตสุมผลส าหรับพืน้อาคารเหนือโครงถกัอีกด้วย 

 เพื่อที่จะลดระดับค่าหน่วยแรงที่เพิ่มขึน้ที่เกิดในโครงสร้าง
ด้านบนเนื่องจากผลของ Vierendeel ซึ่งเกิดจากการดัดใน
แนวตัง้ของโครงถกัขนาดใหญ่ กรณีที่เป็นขัน้ตอนการก่อสร้าง
ทัว่ไป เพื่อให้เป็นการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมส าหรับ
พืน้ทัว่ไป 

 เพื่อท่ีจะลดการกระจายตวัใหมข่องน า้หนกับรรทกุในแนวดิง่ใน
กรณีที่โครงสร้าง Vierendeel เมื่อพืน้ด้านบนมีสถานะ plastic 
ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ และเพื่อถ่ายแรงใน
แนวแกนของเสาไปยังโครงถักขนาดใหญ่ ให้ได้โครงสร้าง           
ที่มัน่คงขนาดใหญ่นี ้

 เพื่อป้องกนั deformation ในระดบัที่เป็นอนัตรายใน facade 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างพืน้ด้านบน 

หลงัจากที่มีการศึกษาอย่างละเอียด จึงมีการตัดสินใจที่
จะต้องควบคุมระดบั deflection ในแนวดิ่งที่ชัน้ 7 ซึ่งเสามีการ
เช่ือมต่อไปยงัด้านบนของโครงถกัขนาดใหญ่ระหว่างการก่อสร้าง 
นอกจากนี ้ยงัจะต้องแจ็คปรับระดบัในเสาเพื่อให้สอดคล้องกบัแรง
ดัดที่ท าให้โครงถักโก่งตัวจากการก่อสร้างพืน้ด้านบนเพื่อที่จะ
รักษาระดบัตามแนวนอนของคานท่ีชัน้ 8 

ค่าความเที่ยงตรงที่  ±2 มิลลิเมตรได้ถูกก าหนดไว้              
ในค่า deflection ในแนวดิ่งที่ก าหนดไว้ และค่าหน่วยแรงของ
โครงสร้างพืน้ด้านบนยงัอยูใ่นคา่ที่ก าหนดในการออกแบบ 

 
(รูป) 
แปลนชัน้ทัว่ไป 
แปลนพืน้ชัน้ 7 (พืน้ชัน้ท่ีเป็นโครงถกัขนาดใหญ่) 
รูปตดัด้าน X3 

รูปตดัด้าน Y7 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 
(หน้าที่ 4) รางวลัผลงาน 

อาคาร Akasaka Center  
ผู้ได้รับรางวลั: Mikiko Kato, Noriaki Sato, Shohei Yamada and 
Mikio Yoshizawa, Nikken Sekkei Ltd., and Kazuo Tamura, 
Kajima Corporation 
 

อาคาร Akasaka Center ที่มีจุดเด่นที่โครงเหล็กชายคา 
อยูใ่นต าแหนง่พืน้ท่ีที่เต็มไปด้วยพืน้ท่ีสเีขียวในดาวน์ทาวน์โตเกียว 
พืน้ท่ีนีไ้ด้ถกูก าหนดให้เป็นพืน้ที่ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมและ
อยู่ใกล้กนักบั Akasaka Goyochi (พืน้ที่ที่มีสถานที่ของราชวงศ์
จ านวนมาก) และ Toyokawa Inari (วดัทางพทุธศาสนาที่ส าคญั) 

สว่นส าคญัเด่น 2 ข้อของอาคาร คือ: รูปแบบตวั L  ของ
พืน้ที่ที่ออกแบบให้ได้มุมมองที่สวยงามของอาคารส านกังานและ
การใช้ เสารอบ ๆ ภายนอกเพื่อที่จะให้สามารถใช้ชายคา          
โครงเหลก็ แนวทางการออกแบบมีแนวคิด “การใช้โครงสร้างเหล็ก
ตลอดทัง้หมด” ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กไม่
เพียงแต่ในองค์อาคารโครงสร้างแต่ยงัรวมไปถึงองค์อาคารด้าน
นอกและด้านใน 

อาคารซึ่งมีความสูง 100 เมตรเป็นโครงสร้างเหล็ก         
ซึง่ค า้ยนัป้องกนัการโก่งเดาะได้ถกูน ามาใช้เป็นองค์อาคารควบคมุ
การเคลื่อนตัว ช่วงคานที่ยาวที่สุดระหว่างเสาคือ 24.6 เมตร  
บรรดาองค์อาคารเสาที่น ามาใช้คือ: เสาทอ่เหลก็ที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 1,400 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ที่ต าแหน่งศนูย์กลางของอาคาร
ที่มีพืน้ที่ส านกังานรูปตวั L ตัง้อยู่ เสาเข็มท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตรในส่วนรอบ ๆ อาคาร และเสาเข็มท่อ
เหลก็ขนาด 1,000 มิลลเิมตรท่ีแกนกลางของอาคาร ก าลงัของเสา
เหลา่นีม้ีค่าตัง้แต่ 490 N/mm2 ไปจนถึง 590 N/mm2 และองค์
อาคารทัง้หมดเป็นท่อเหล็กที่มีคอนกรีตกรอกไว้ (CFT) แปลน
โครงสร้างที่ไม่มีเสากีดขวางได้ออกแบบไว้ในสว่นมุมของอาคาร
เพื่อให้เกิดมมุมองที่สวยงาม ไมถ่กูกีดขวางทิวทศัน์ คานท่ีน ามาใช้
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เป็นเหล็กตวั H ที่มีความลึก 1 เมตรและก าลงัมีค่าตัง้แต่ 490 
N/mm2 ไปจนถึง 550 N/mm2 

วัสดุปิดคลุมเสาและคานเป็นแผ่นเหล็กแบบ hot-dip 
galvanized/phosphate-treated (ZnP) ซึ่งมีรูปแบบสวยงาม 
เนื่องจากความสามารถในการป้องกนัไฟได้อยู่ที่ผิวของผลิตภณัฑ์
เหล็กที่มีการป้องกนัการผกุร่อนอยู่แล้วและเพราะว่าวสัดปิุดคลมุ
แผ่น ZnP ได้น ามาใช้ปิดด้านนอก ดงันัน้จึงไม่ต้องมีการดแูลด้าน
การต้านทานการผกุร่อนอีกต่อไป แผ่นเหล็ก Znp ยงัได้น ามาใช้
เป็นองค์อาคารภายในส าหรับฝ้าเพดานเหล็กและ mullion กระจก
ในส่วนห้องโถงและส าหรับชายคาด้านนอกที่ เป็นโครงเหล็ก       
อีกด้วย 

ด้ วย เหตุนี  ้ อาคาร  Akasaka Center, “อาคาร
สถาปัตยกรรมเหลก็” จึงได้มีการยอมรับกนัอยา่งกว้างขวางวา่เป็น
การใช้โครงสร้างเหล็กอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับองค์อาคารที่
ตกแตง่ทางสถาปัตยกรรมอีกด้วย 
 
(รูปภาพ) 
ภาพภายนอกอาคาร 
ห้องโถง 
(รูป) 
แปลนท่ีชัน้ทัว่ไป 
แปลนพืน้ชัน้ทัว่ไป 
รูปตดัของโครงสร้าง 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

(หน้าที่ 5) รางวลัวิทยานิพนธ์ 
การประเมินค่าสติฟเนสส์ขององค์อาคารรับแรงอัด
ของเหล็กรูปตัว H ภายใต้สภาพ Elasto-plastic 
Buckling Load ของชนิดการยดึ stiffener ต่าง ๆ กัน 
ผู้ ได้รับรางวัล: Yuki Yoshino (Representative), Tohoku 
University 
 

ก าลงั elasto-plactic buckling ขององค์อาคารรับแรงอดั
รูปตวั H ซึ่งมีสว่นประกอบที่ไม่ใช่โครงสร้างยึดติดอยู่ (รูปที่ 1) มี

ความแตกตา่งในช่วง elastic และ inelastic ในกรณีที่ผลของแผ่น
เหล็กยึด stiffener ที่แตกต่างได้แบ่งไว้เท่า ๆ กนั  ก็สามารถที่จะ
ออกแบบองค์อาคารรับแรงอัดที่มีแผ่นเหล็กยึด                ใน
โครงสร้างได้อยา่งถกูต้อง 

ในบทความนี  ้ ไ ด้มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ด้าน 
elasto-plastic buckling ขององค์อาคารรับแรงอัดรูปตัว H 
ระหว่าง การใช้แผ่นเหล็กเสริมที่ส่วนกลางขององค์อาคาร               
(ชนิด A) และแผน่เหลก็เสริมแบบ eccentric ที่ตอ่เนื่อง (ชนิด B) 

เมื่อเส้นกราฟของ equivalent stiffness (รูปที่ 2) ได้
น ามาใช้ ซึ่งมาจากอตัราสว่นของ horizontal stiffness AKu/AKu0 

ส าหรับชนิด A ในกราฟแนวนอน กับ horizontal stiffness 

BKu’/BKu0 ส าหรับชนิด B ในกราฟแนวตัง้ ก าลังต้านทาน 
elasto-plastic buckling สามารถประเมินออกมาได้ว่าเท่ากนัแม้
กรณีองค์อาคารเหล็กรับแรงดดัรูปตวั H ซึ่งมีลกัษณะชนิดการยึด
เหลก็เสริมที่แตกตา่งกนั  

รูปท่ี 1 สติฟเนสส์ทางแนวนอนและด้านการหมนุขององค์อาคารที่
ไมใ่ช่โครงสร้างส าหรับองค์อาคารหลงัคาเหลก็ 
รุปท่ี 2 การประเมินของคา่สติฟเนสส์ในแผน่เหลก็เสริมที่ตอ่เนื่อง 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบต้านทานแรง
แผ่นดินไหวและการออกแบบต้านทานแรงจาก
คล่ืนสึนามิส าหรับโครงสร้างเหล็ก 
ผู้ได้รับรางวลั: Fuminobu Ozaki, Nagoya University 
 

จดุประสงค์หลกัของบทความนีเ้พื่อที่จะแสดงให้ชดัเจนถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างการออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหวและ
การออกแบบต้านทานคลืน่สนึามิส าหรับโครงสร้างเหลก็ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างความต้านทานแรงแผ่นดินไหวและ
แรงจากคลื่นสึนามิได้ถูกประเมินโดยการออกแบบต้านทานแรง
แผ่นดินไหว (ค านวณโดยให้รักษาก าลังทางด้านแนวนอน)               
ในโมเดลโครงสร้างเหลก็ขึน้มา (รูปที่ 1) และในคลื่นสนึามิส าหรับ
การออกแบบต้านทานแรงจากคลื่นสนึามิในโมเดล  ผลลพัธ์แสดง
วา่มีความสมัพนัธ์เก่ียวเนื่องกนัอยา่งมากระหว่างค่าความลกึของ
คลื่นสึนามิและความต้านทานทางแนวนอนของโครงสร้างที่
ประมาณโดยการออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหว (รูปที่ 2)             
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ซึ่งช่วยเตือนได้ถึงความส าคัญของการเสริมก าลงัต้านทานแรง
แผ่นดินไหวส าหรับอาคารที่ต้านทานคลื่นสึนามิที่ก่อสร้างตาม
ข้อก าหนดการออกแบบต้านทานแรงแผน่ดินไหวอนัเก่า 

การเสริมก าลัง ต้านทานแรงแผ่นดินไหวเป็นวิ ธีการ               
ที่สามารถปรับปรุงไม่เพียงแต่การต้านทานแรงแผ่นดินไหวเท่านัน้
แต่ยงัสามารถเพิ่มแรงต้านทานคลื่นสึนามิอีกด้วย ในทางตรงกัน
ข้าม แม้ว่าอาคารจะมีการก่อสร้างตามข้อก าหนดการออกแบบ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวใหม่แล้ว ยงัมีกรณีที่ความต้านทานแรง
จากคลื่นสึนามิตกลงขึน้อยู่กับระดับความลึกคลื่น  ดังนัน้                     
จึงสามารถสรุปได้ว่าการเสริมก าลงัเพื่อต้านทานคลื่นสนึามิเป็นที่
จ าเป็นที่จะต้องแยกออกจาก การก่อสร้างอาคารตามข้อก าหนด
ต้านแรงแผน่ดินไหวอนัใหม ่

รูปท่ี 1โมเดลในการประเมินทัว่ไปของโครงสร้างเหลก็ 
รูปที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าที่ยอมให้ของความต้านทานแรง
แผน่ดินไหวและความลกึของคลืน่สนึามิ 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 
(หน้าที ่6) รางวลัวิทยานิพนธ์ 
ผลของรูปร่าง Weld Toe ต่อสภาพท่ีวิกฤตต่อการ
เกิดการแตกหักแบบเปราะระหว่างการเกิด
แผ่นดนิไหว 
ผู้ได้รับรางวลั: Hiroshi Tamura 
 

รอยแตกแบบเปราะซึ่งพบในแผ่นดินไหว Northridge และ 
Great Hanshin ท าให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตซึ่งเกินกว่าที่
คาดการณ์ไว้ส าหรับในโครงสร้างเหล็ก รอยแตกแบบเปราะชนิดนี ้
มกัจะแตกร้าวออกมาจากรอยแตกเลก็ ๆ ตืน้ ๆ ขนาด 1 มิลลิเมตร
หรือน้อยกวา่ตามความลกึซึง่เกิดในผิวรอยเช่ือม และจึงสรุปได้ว่า
สภาพของการเกิดการแตกหกัแบบเปราะทัว่ไปไมส่ามารถน ามาใช้
ได้กบัการแตกหกัที่มีสาเหตจุากรูปร่างของรอยเช่ือม 

เพราะเหตุนี ้ในงานวิจัยนี ้มีการตรวจสอบชิน้ทดสอบซึ่ง
จ าลองผลของรูปร่างของ weld toe ในโครงสร้างทัว่ไป และผลของ
รูปร่างของ weld toe ต่อรอยแตกแบบเปราะบนปลายรอย crack 
โดยใช้วิธีการทดสอบรอยแตกที่อณุหภมูิต ่า ๆ และท าการวิเคราะห์
หน่วยแรงที่เกิดส่วนปลายของ crack tip ผลที่ได้ก็คือ หน่วยแรง

วิกฤต weibull เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่รอยแตกแบบเปราะมีการลาม
จากรอยแตกแบบตืน้ที่ผิวขึน้อยู่กับความลึก และรัศมีของ weld 
toe  
 
รูปที่ 1 ชิน้ทดสอบในการตรวจสอบรอยแตกแบบเปราะที่เกิดจาก
รอยแตกขนาดตืน้เร่ิมต้น 
รูปที่ 2 ผลจากความลึกของรอยแตกเร่ิมต้นที่พบในหน่วยแรง
วิกฤต Weibull ระหวา่งการลามของรอยแตกแบบเปราะ 
 

การประเมินทางสถิตผิลกระทบจากปริมาณแทรกซึม
ของไฮโดรเจนในรอยแตกที่เกิดภายหลังของสลัก
เกลียวก าลังสูง 
ผู้ได้รับรางวลั: Kazumi Matsuoka, Nippon Steel & Sumitomo 
Metal Corporation 

 

ในการประเมินความสามารถต้านทานรอยแตกที่เกิด
ภายหลงัของสลกัเกลียวก าลงัสงู เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้องก าหนด
ตวัแปร 2 คา่ดงันี:้ ความหนาแนน่ของปริมาณไฮโดรเจนที่จุดใด ๆ 
ของผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ HC* และความหนาแน่นของ
ไฮโดรเจนที่แทรกซึมไปยังผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ HE* ใน
บทความนี ้ได้ตัง้สมมติฐานส าหรับระดบัค่า pH ซึ่งลดลงใน rust 
film solution ซึ่งน ามาใช้เพื่อค านวณปริมาณ HE* วิธีการนีม้ี
ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้(รูปท่ี 1) 
(1) ค่าอตัราการแตกหกัแบบสะสมของสลกัเกลียวก าลงัสงู, Pf, 

ได้มาจากการทดสอบในสภาพใช้งานเป็นเวลา 10 ปี จ านวน
สลกัเกลยีว 750 ตวั 

(2) คา่ทางสถิติได้มาจากวิธีการทดสอบ CSRT ซึ่งพฒันาขึน้มา
โดย Ogiwar et. al. และน ามาซึ่งความหนาแน่นของ
ไฮโดรเจนวิกฤตที่จดุใด ๆ HC* 

(3) การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นได้ถูกน ามาใช้ในขัน้ตอน (1) 
และ (2) ข้างต้น 

(4) การกระจายทางสถิติของความหนาแน่นของไฮโดรเจนที่
แทรกซึมไปยงัผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ HE* ได้มาจาก
วิธีการวิเคราะห์แบบ reverse analysis หลงัจากนัน้ จะมี
การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบการกระจายตวัทางสถิติ
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ของผลการทดสอบการจุ่มลงใน rust solution 
(5) สดุท้าย จึงสรุปได้ว่าระดบัค่า pH ที่เหมาะสมที่สดุคือน้อย

กวา่ pH 2 

 

รูปท่ี 1 แผนผงัการวเิคราห์ 
รูปที่ 2 การกระจายความหนานแน่นทางสถิติของสลักเกลียว 
(B13) HE 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 
ฉบับพิเศษ: การร้ือถอนโครงสร้างอาคารสูงและสะพาน 
 
(หน้าที่ 7) 

การรือ้ถอนโครงสร้างเหล็ก 
  

ในช่วงปีหลงั ๆ นี ้ปัจจยัเร่ืองสิง่แวดล้อมได้ทวีความส าคญั
มากขึน้เร่ือย ๆ เพราะเหตุนี ้การรือ้ถอนโครงสร้างอาคารและ
สะพานจึงได้รับความสนใจเป็นอยา่งมาก การรือ้ถอนโครงสร้างถือ
ว่าเป็นเร่ืองที่แตกต่างจากการเพียงท าลายโครงสร้างและอาจจะ
ถือได้วา่เป็นงานท่ีจดัตัง้ขึน้มาเพื่อรองรับการเกิดของสงัคมที่มีการ
ใช้วสัดุหมนุเวียน (สงัคมที่มีการลดภาระทางด้านสิ่งแวดล้อมลง) 
และเป็นการสง่เสริมการน าวสัดกุลบัมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล 

ในญ่ีปุ่ น ความต้องการของสงัคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
เร่ือย ๆ และส่วนสาธารณูปโภคซึ่งใช้ในเมืองกลายเป็นล้าสมัย 
และจ าเป็นที่จะต้องเสริมความสามารถที่จะป้องกนัภยัพิบตัิ ท าให้
เป็นสิง่จ าเป็นท่ีสาธารณปูโภคเหลา่นีจ้ะต้องมีการก่อสร้างขึน้ใหม ่
ดังนัน้  จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีขึ น้ เ ร่ือย ๆ ในการป้องกัน
สาธารณปูโภคจากความเสียหายในขัน้ตอนระหว่างการก่อสร้าง
รือ้ถอนโครงสร้างและท าขึน้ใหม่ทดแทน เพื่อป้องกนัผลกระทบที่
เสยีหายต่าง ๆ ต่อสภาวะแวดล้อม เพื่อให้รักษาพืน้ที่ว่างและการ
รือ้ถอนภายในช่วงเวลาอันสัน้  และเพื่อการควบคุมอย่างมี
ประสทิธิภาพทัง้ด้านเวลาและพืน้ท่ีวา่ง 

ในสว่นนี ้วารสารฉบบันี ้(ฉบบัท่ี 44) เป็นบทความเก่ียวกบั
การรือ้ถอนโครงสร้างเหล็กและขัน้ตอนการก่อสร้างต่อมาและ
น าเสนอตวัอย่างที่ใช้งานจริงของอาคารสงูและสะพานทางรถไฟ/ 

ไฮเวย์ซึง่มีการรือ้ถอนและก่อสร้างขึน้ใหม่ 
ประการแรก การรือ้ถอนอาคารสงูได้กล่าวถึงไว้ในที่นี ้ใน

ญ่ีปุ่ น อาคารสูงที่สร้างขึน้มาใช้สอยในพืน้ที่ที่แคบ ๆ อย่างมี
ประสทิธิภาพในสว่นใจกลางเมืองในขณะนีอ้ยู่ในช่วงระยะเวลาที่
ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือก่อสร้างใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการนี  ้ เทคโนโลยีในการ รื อ้ถอนอาคารที่ เ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกพฒันาขึน้มาในการใช้งานจริง ในขณะที่การรือ้
ถอนอาคารสูงได้ใช้เทคโนโลยีการรือ้ถอนทัง้โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก เทคโนโลยีที่ ใช้จริงเป็นวิธีการที่
แตกต่างขึน้อยู่กับความสูงอาคารและสภาพโครงสร้างอื่น ๆ ใน
อาคาร ในบรรดาวิธีการรือ้ถอนโครงสร้างที่น าเสนอในบทความนี ้
คือวิธีการรือ้ถอนแบบบล็อกโดยใช้ทาวเวอร์เครน วิธีการตดัและ
แยกชิน้สว่น และวิธีการรือ้ถอนแบบปิดล้อมด้านบนอาคาร 

ประการต่อไป วิธีการในการรือ้ถอนแยกชิน้ส่วนสะพานที่
เป็นสาธารณูปโภคได้ถกูกลา่วถึง ในโครงการรือ้ถอนแยกชิน้สว่น
สะพาน จะมีข้อจ ากดัหลายข้อ และในการเลอืกใช้วิธีการในการรือ้
ถอนที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วน บทความใน
วารสารนีไ้ด้น าเสนอสภาพเง่ือนไขที่จะต้องได้รับการดแูลในการที่
ท างานรือ้ถอนแยกชิน้ส่วนของโครงสร้างสะพานทางรถไฟและ 
ไฮเวย์ 

 

■  ■  ■  ■  ■ 
 

(หน้าท่ี 8) 
วิธีการรือ้ถอนโครงสร้างแบบปิด 
โดย Hideki Ichihara, Taisei Corporation 
 

โครงการที่ท าการพฒันาในเมืองขึน้ใหม่มีจ านวนเพิ่มขึน้
ทกุ ๆ ปีและไม่ถือว่าผิดปกติส าหรับอาคารสงูที่มีการก่อสร้างขึน้
ใหมท่ี่จะมีความสงูมากกว่า 100 เมตร ด้วยการเจริญเติบโตเช่นนี ้
การรือ้ถอนอาคารที่กระท าในพืน้ที่ในเมืองที่พลเมืองหนาแน่นได้
ถูกน ามาพิจารณาเพื่อน ามาตรการที่ เหมาะสมในการลด
ผลกระทบของงานรือ้ถอนในสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ มาใช้ เช่นการลด
ระดับเสียงที่ใช้ในการรือ้ถอน ฝุ่ นละอองและ เขม่า วิธีหนึ่งที่มี
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ประสิทธิภาพก็คือวิธีการรือ้ถอนอาคารแบบปิด หรือ TECOREP 
(Taisei Ecological Reproduction) ที่พฒันาขึน้มาโดยบริษัท 

Taisei  
 
ระบบ TECOREP 

ในงานรือ้ถอนแบบปิดในระบบ TECOREP พืน้ที่ที่ปิดที่
ก่อสร้างขึน้ชัว่คราว (แบบปิดหวัด้านบน) ได้ถกูก่อสร้างขึน้บนพืน้
ด้านบนสดุของอาคารท่ีจะท าการรือ้ถอน และงานที่กระท าทกุงาน
ตัง้แต่การรือ้ถอนไปจนถึงการขนย้ายองค์อาคารที่ถูกรือ้ถอนจะ
กระท าอยู่ในพืน้ที่ที่ ปิดนี  ้วิ ธีการในการรือ้ถอนแบบทั่วไปได้
ก่อให้เกิดความกังวลเก่ียวกับการกระจายตวัของฝุ่ นละอองและ 
เขม่าและการแพร่กระจายของเสียงอึกทึกต่อพืน้ที่ข้างเคียง ใน
วิธีการรือ้ถอน TECOREP สามารถที่จะลดผลกระทบเหลา่นี ้และ
ลดภาระเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมอย่างมากที่กระท าต่อพืน้ที่ข้างเคียง 
นอกจากนี ้ในวิธีนีถื้อว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถที่จะ
ก่อให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการท างานในพืน้ที่ท างานแคบ ๆ 
อีกด้วย 

ผลที่ได้อยา่งแรกของวิธีการท างานเช่นนีก็้คือการลดระดบั
ของเสียงรบกวนที่แผ่กระจายไปยงัพืน้ที่ข้างเคียง  การแก้ปัญหา
เช่นนีส้ามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้วัสดุแบบ damping ในการ
ป้องกันเสียงและติดตัง้ในพืน้ที่ที่ปิดล้อมไว้ในโครงการรือ้ถอน
อาคารสองโครงการเร็ว ๆ นี ้การดูดซับเสียงได้ถูกเพิ่มขึน้เป็น 
17-23 เดซิเบลมากกวา่วิธีการรือ้ถอนปกติทัว่ไป 

ผลกระทบอยา่งที่สองก็คือการลดระดบัของฝุ่ นละอองและ
เขม่าซึ่งมีการแพร่กระจายในพืน้ที่รอบ ๆ โดยการปิดพืน้ที่จะท า
การรือ้ถอนในสว่นด้านบนของอาคารที่มีลมพดัอยู่ จึงท าให้เป็นไป
ได้ในการที่จะท าให้ฝุ่ นละอองและเขม่าที่เกิดจากการรือ้ถอน
อาคารไมฟุ่้ งกระจายออกไป เมื่ออาคารหลกัของโรงแรม Akasaka 
Prince อนัเก่าได้ถูกรือ้ท าลายไป มากกว่า 80 % ของฝุ่ นละออง
และเขมา่ที่ได้เกิดขึน้นีไ้ด้ถกูกกัเอาไว้ในพืน้ท่ีที่ปิดล้อมไว้ 

ผลกระทบข้อทีส่ามก็คือการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมที่ร้อน
และชืน้ในพืน้ที่ปิดในการท างาน โดยการที่มีการปกปิดพืน้ที่มิให้
สมัผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรงในช่วงฤดูร้อน ก็สามารถที่จะลด
ระดบัอุณหภูมิ wet-bulb globe temperature (WBGT) เป็น

จ านวน 2 องศาเซลเซียสจากพืน้ที่ด้านนอกอาคารได้ ดงันัน้เป็น
การลดความเสีย่งของ heatstroke ของคนงานก่อสร้างได้ด้วย 
 

แผนงานระบายอากาศในพืน้ที่ปิด 
ในการท่ีจะลดผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการรือ้ถอน

ในพืน้ที่ปิด เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องท าการวางแผนการระบาย
อากาศในพืน้ที่ปิด ดงัที่แสดงในตารางที่ 1 การปรับปรุงอุณหภูมิ
ในพืน้ท่ีแวดล้อม รวมทัง้การดดูซบัเสยีงรบกวนและลดจ านวนของ
ฝุ่ นละอองและเขม่านัน้จะขึน้อยู่กับขนาดของช่อง เปิดเพื่อการ
ระบายอากาศในพืน้ท่ีปิดเป็นส าคญั จึงเป็นสิ่งส าคญัที่จะต้องวาง
แผนการระบายอากาศให้เหมาะสมโดยการท าการ simulation 
เ ก่ียวกับการเกิดฝุ่ นละออง /เขม่า  สภาวะอุณหภูมิและการ
แพร่กระจายของเสียงอึกทึกตามฤดูที่ท างานรือ้ถอน พืน้ที่ท าการ
รือ้ถอนและพืน้ท่ีข้างเคียง (ตารางที่ 1 และ รูปท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลของปริมาณการระบายอากาศส าหรับผลของสภาวะ
แวดล้อม 
รูปท่ี 1 การตรวจสอบขนาดของชอ่งระบายอากาศในพืน้ท่ีด้านบน
ในพืน้ท่ีปิดโดยการ simulation 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

(หน้าที่ 9) 

วิธีการรือ้ถอนโครงสร้างแบบตัดและแยกชิน้ส่วน 
โดย Shigeru Yoshikai, Ryo Mizutani and Hitoshi Uehara, 
Kajima Corporation 
 

การค านึงถึงสภาวะแวดล้อมเป็นสิ่งส าคญัในระหว่างการ
รือ้ถอนอาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพืน้ท่ีในเมือง วิธีการที่เรียกว่า 
“Kajima cut and take down method” ที่พฒันาโดย Kajima 
Corporation เป็นวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และวิธีการ jacking-down ซึง่อาคารถกูรือ้ถอนเร่ิมจากการรือ้ถอน
ทีส่ว่นลา่งที่สดุ  

วิธีการนีไ้ด้น ามาใช้ในการรือ้ถอนอาคาร Resona Maruha 
โครงสร้างอาคารสงู 24 ชัน้ท่ีมีความสงู 108 เมตรและพืน้ท่ีทัง้หมด 
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75,413 ตารางเมตร (รูปภาพท่ี 1) 
  
วิธีการท างาน 

ในวิธีการตดัและแยกชิน้สว่นลงนี ้ก าแพงส่วนแกนอาคาร
ได้ถูกประกอบติดตัง้เพื่อสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว สว่นใต้ท้องของเสาชัน้ 1 ได้ถกูทดแทนด้วยไฮโดรลิค
แจ็ค หลงัจากที่อาคารได้ถกูรือ้ถอน 1 ชัน้ในแต่ละครัง้ เร่ิมจากชัน้
ที่อยูต่ ่าสดุและมีการเคลือ่นขึน้ไปในขัน้ตอนดงันี:้ 

1. ตดัเสาให้เป็นชิน้ ๆ ละความยาว 70 เซนติเมตรโดยการ
เคลือ่นย้ายแรงในแจ็คออก (suspension cutting) 

2. รองรับเสาโดยการยืดขยายแจ็ค (ตัดเสาทัง้หมดโดย
ท าซ า้ในขัน้ตอน 1 และ 2) 

3. ลดระดบัเสาลงมาโดยการแจ็คลงมาอย่างต่อเนื่อง (ลด
ระดบัเสาในแต่ละชัน้ โดยท าซ า้ในขัน้ตอน 1, 2 และ 3 
เป็นจ านวน 5 – 6 ครัง้) 

4. รือ้ถอนคานและพืน้ (อ้างอิงกบัรูปท่ี 1) 
การรือ้ถอนของอาคารสงู 24 ชัน้ดงักลา่วได้เสร็จสิน้ใน
อตัรา 3 วนัตอ่ 1 ชัน้ หรือ ทัง้สิน้เป็นเวลา 3 เดือน 

 
การท าการป้องกันเพื่อต้านทางแรงแผ่นดินไหว ขณะท าการ
รือ้ถอน 
 

ในงานรือ้ถอนโครงสร้างโดยการตดัและแยกชิน้สว่น เสาจะ
อยูใ่นสภาพที่ไม่ต่อเนื่องกนั ในการที่จะให้มัน่ใจถึงความสามารถ
ในการต้านทานแรงแผ่นดินไฟวขนาดใหญ่ในช่วงการรือ้ถอน 
ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความสงูประมาณ 13 เมตรจากพืน้
ชัน้ 1 และโครงสร้างเหล็กส าหรับการถ่ายเทแรงได้ติดตัง้ไว้ที่ทัง้ 4 
จดุ (รูปท่ี 2) 
 

การพิจารณาถงึสิ่งแวดล้อม 
วิธีการตดัและแยกชิน้ส่วนโครงสร้างเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม และสามารถที่จะลดระดับการผลิตก๊าซ CO2                 
การน าวิธีการนีม้าใช้สามารถที่จะลดระดบัการผลิต CO2   ได้ถึง 
17.8 % เมื่อเทียบกนักบัวิธีการปกติในการรือ้ถอนอาคารจากพืน้
ชัน้บนลงมา (รูปท่ี 3) ในบรรดาปัจจยัที่มีผลต่อการลดระดบัก๊าซนี ้

คือการใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่มาก ๆ และลดจ านวนของ
เคร่ืองจักรที่ใช้แทน ซึ่งท าได้โดยการท างานซ า้ ๆ ของงานรือ้ถอน
ในจุดเดียวกัน ผลที่ได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการรือ้ถอน 
และการน า gas cutter แบบอตัโนมตัิมาใช้ 

นอกจากนี  ้เคร่ืองมือใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ ได้ถูก
น ามาใช้  ในการวิเคราะห์การไหลเวียนของอากาศเพื่อป้องกนัการ
แผ่ขยายของฝุ่ นละอองและเขม่าควนั ควัน micro electrical 

charge (EC) เพื่อดูดฝุ่ นละออกและเขม่า การวิเคราะห์การ
กระจายของเสียงเพื่อลดระดบัการกระจายของเสียงและการสัน่ 
และเคร่ืองมือที่ควบคมุระดบัเสยีง (ANC) 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

(หน้าที่ 10) 

วิธีการรือ้ถอนโครงสร้างแบบปิดพืน้ด้านบน 
โดย Masashi Morita, Takenaka Corporation  

 

ในวิธีการแบบ Takenaka Hat Down (วิธีการรือ้ถอนพืน้
ด้านบนแบบปิดอาคาร) ที่พัฒนาขึน้มาโดยบริษัท Takenaka 
อาคารได้ถูกรือ้ถอนทีละชัน้เป็นดังเช่น movable demolition 
plant (สว่นหวั) ซึ่งปิดล้อมด้านบนของอาคารที่ถกูลดระดบัลงมา 
(รูปภาพท่ี 1) 
 
ขัน้ตอนของวิธีการ 

วิธีการนีม้ิได้ใช้วิธีการทัว่ไปของเคร่ืองบีบอดั (crusher) แต่
เป็นการตดัอาคารเป็น block โดยตวัตดัและเลื่อยที่มีการติดตัง้ใน
สว่น hat ซึง่แทบไมท่ าให้เกิด เขมา่ควนั ฝนุ หรือเสยีงรบกวน 

นอกจากนี ้hat มีสว่นประกอบคือหลงัคาที่ยืดออกได้และ
เครนเหนือหัวที่เคลื่อนที่ได้  ซึ่งน ามาใช้เพื่อลดระดับส่วนของ
อาคารท่ีรือ้ถอนภายในอาคาร ด้วยเหตนุี ้จึงไม่มีความกลวัว่าเศษ
วัสดุจะปลิวหล่นกระแทกกับพืน้ที่รอบข้าง ซึ่งท าให้วิธีการนีม้ี
ประสทิธิภาพส าหรับการรือ้ถอนอาคารในพืน้ท่ีในเมือง 

เพราะว่ากระบวนการของ hat ได้ถกูรองรับโดยเสารอบ ๆ 
อาคาร ตรงกนัข้ามกบัวิธีการปกติทัว่ไป วิธีการแบบ Hat Down ไม่
ต้องการท่ีโครงสร้างอาคารจะต้องมีการเสริมก าลงัเพื่อการรือ้ถอน 
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และนอกจากนีว้ิธีการนีส้ามารถใช้ได้กบัทกุ ๆ โครงสร้างใด ๆ โดย
ไมต้่องท าการเสริมก าลงั 
 
การน าวิธีการรือ้ถอนมาใช้ในอาคารสูง 

วิธีการแบบ Hat Down ได้ถูกน ามาใช้ในการรือ้ถอนของ
สว่นพลาซาของโรงแรม (ความสงูเหนือระดบัพืน้ดิน 88 เมตร) เมื่อ
เดือนกมุภาพนัธ์ 2012 ข้อก าหนดของ Hat คือ: ความสงู 19 เมตร  
ความกว้าง 19.6 เมตร ความยาว 92.3 เมตร และ 412 ตนัส าหรับ
น า้หนกัทัง้หมด (รูปภาพที่ 2) และ hat ได้ถูกวางไว้โดยมีเครน
เคลือ่นท่ีเหนือหวัจ านวน 3 ตวั แตล่ะตวัมีความสามารถรับน า้หนกั
ได้สงูถึง 7.5 ตนั นอกจากนี ้สว่นรอบของ hat ได้ถกูห้อมล้อมด้วย
แผน่กนัเสยีงและเพดานของ hat ที่เป็นแผ่นหลงัคาที่ยืดหดได้ที่ได้
น ามาใช้ตามประเภทของงานรือ้ถอนและตอบสนองต่ออากาศ 
อณุหภมูิและสภาพความชืน้ (รูปภาพท่ี 3) 

แจ็คทัง้หมด 22 ตวัได้ถูกจัดเตรียมเพื่อการยกขึน้และลง
ของ hat หลงัจากการรือ้ถอนพืน้เสร็จสิน้ โครงสร้าง hat ทัง้หมดได้
ถกูยกลงมา 1 ชัน้ซึง่ใช้เวลาทัง้สิน้ประมาณ 1 ชัว่โมง 

เสา ก าแพงและพืน้ในพืน้แต่ละชัน้ได้ถกูตดัเป็น 176 ชิน้ 
ซึ่งถูกลดระดับลงมาในช่องเปิดในอาคารที่ใช้เครนเหนือหัว              
3 ตวั การรือ้ถอนของแตล่ะชัน้เสร็จสิน้ภายใน 4 วนั 
 
รูปภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการรือ้ถอนโดยวิธีการรือ้ถอนแบบ Hat Down 
รูปภาพท่ี 2 ภาพของพืน้ท่ีการรือ้ถอนแบบเคลือ่นท่ี (Hat) 
รูปภาพท่ี 3 การรือ้ถอนอปุกรณ์ใน Hat 
 

■  ■  ■  ■  ■ 

 

 

(หน้าที่ 11) 

วิธีการรือ้ถอนโครงสร้างแบบ cube cut 
โดย Yoshihito Mizushima, Obayashi Corporation 
 
ขัน้ตอนของวิธีการ 

วิธีการรือ้ถอนแบบ cube cut (วิธีการรือ้ถอนที่ป้องกัน
แรงสั่นสะเทือน เงียบ เร็วและ ท างานได้เป็นส่วน ๆ) ได้ถูก

พฒันาขึน้มาโดยบริษัท Obayashi ในวิธีการนี ้โครงสร้างอาคาร 
(เสา คานและพืน้) ได้ถกูตดัออกเป็นชิน้ ๆ ซึ่งจะถกูสง่ลงมายงัชัน้
พืน้ดินไว้ย่อยชิน้สว่นให้เป็นชิน้เล็ก ๆ และแยกทิง้ออกไป (อ้างอิง
กบัรูปที่ 1 และ รูปภาพที่ 1) เพราะว่า crusher ไม่ได้ถกูใช้ในพืน้
ชัน้บน  ชิน้สว่นเศษคอนกรีตจึงมิได้มีการกระจายไป รวมทัง้เสียง 
การสัน่สะเทือน และฝุ่ น เรียกได้ว่าถกูลดลงมาอย่างมาก ซึ่งถือว่า
การรือ้ถอนนีเ้ป็นวิธีการรือ้ถอนท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

นอกจากนี ้วิธีการนีส้ามารถป้องกันการวิบัติของอาคาร
ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว ความปลอดภัยต่อแรงสัน่สะเทือน
ระหวา่งการรือ้ถอนสามารถท าได้โดยการน าขัน้ตอนท่ีเหมาะสมใน
การตดัโครงสร้างและมาตรการในการป้องกนัการวิบตัิมาใช้ 
 
การรือ้ถอนที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรือ้ถอนชั่วคราว 

ในวิธีการแบบ Cube Cut เป็นไปได้ที่จะเลือกวิธีการ
เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่เป็นแบบพืน้ฐาน เช่นทาวเวอร์เครน 
ลิฟท์สินค้าที่มีขนาดใหญ่ นัง่ร้านที่ลดระดบัอตัโนมตัิและหลงัคา
ป้องกัน เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ วิธีการรือ้ถอนนีส้ามารถใช้ได้
หลายอย่างที่จะสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย (ราคา 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) และทุก ๆ เ ง่ือนไขในการรือ้ถอนทุกอัน 
(โครงสร้าง รูปทรง ต าแหนง่ ฯลฯ) ด้วยอตัราการรือ้ถอนท่ีรวดเร็ว 3 
ชัน้ตอ่พืน้ 1 ชัน้ วิธีการนีไ้ด้ถกูน ามาใช้แล้วในการรือ้ถอน 6 อาคาร 
แตล่ะอาคารติดอยูก่บัโรงพยาบาลท่ีใช้งานอยู ่โรงแรม และอาคาร
ส านกังาน (รูปภาพท่ี 2) 

ในวิธีการนี ้โครงสร้างอาคารได้ถกูรือ้ถอนโดยวิธีระบบการ
ท างานแบบ static ซึง่ไมม่ีการทบุท าลายหรือการทิง้วสัด ุเพราะว่า
เหตุนี  ้ จึ ง เ ป็ น ไป ไ ด้ ที่ จ ะ รื ้อ ถอนอุปกร ณ์ภาย ในและท่ อ                    
เพื่อตดัพืน้ไว้ก่อน และเคลือ่นบลอ็กที่รือ้ถอนไว้ที่ชัน้ลา่ง ในขณะที่
สามารถท างานรือ้ถอนที่ชัน้บนต่อเนื่องกัน การท าเช่นนีส้ามารถ
ท าให้งานในแต่ละส่วนสามารถท าไปได้พร้อมกัน ซึ่งเป็นการลด
ระยะเวลาการท างานรือ้ถอน 

วิธีนี เ้ป็นวิธีที่ราคาถูก ปลอดภัย รวดเร็วและสามารถ
น ามาใช้ได้ในการรือ้ถอนไม่เพียงแต่อาคารสงูกว่า 100 เมตร แต่
อาคารสงูกวา่ 60 เมตร 
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รูปท่ี 1 “วิธีการ Cube Cut” 
รูปภาพท่ี 1 การรือ้ถอนเสาและคาน 
รูปภาพท่ี 2 การรือ้ถอนโดยใช้ Cube Cut 

  

■  ■  ■  ■  ■ 

 

(หน้าที่ 12) 

วิธีการรือ้ถอนแบบ ReverseConstruction 
โดย Nobuhiro Okuyama, Shimizu Corporation 
 

วิธีการรือ้ถอนแบบ Shimizu Reverse Construction     
ที่มีการพัฒนาขึน้มาโดยบริษัท Shimizu เป็นวิธีการที่สามารถ
บรรเทาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของงานรือ้ถอนอาคาร
โครงสร้างเหล็กได้อย่างมาก วิธีการนีช้่วยให้งานรือ้ถอนมีความ
ปลอดภยั และประหยดั โดยการใช้ทาวเวอร์เครนและเคร่ืองจักร
อเนกประสงค์อื่น ๆ (รูปภาพท่ี 1) 
 
ขัน้ตอนในการรือ้ถอน 

ในวิธีการรือ้ถอนแบบ SHIMIZU การท าลายและย่อย
ชิน้ส่วนขององค์อาคารโครงสร้างมิได้ใช้เคร่ืองบีบอัดแบบทัว่ไป 
และทกุ ๆ ชัน้ ไม่เพียงแต่เสา คาน และองค์อาคารเหล็กอื่น ๆ ที่มี
การตดัโดยแก๊ส แต่พืน้ก็ได้ถูกตดัโดยใช้ road cutter ในการรือ้
ถอนแบบบล็อกที่ใช้วิธีการนี ้องค์อาคารโครงสร้างได้ถูกตดัอย่าง
เงียบ และก่อให้เกิดฝุ่ นและขยะที่น้อยกวา่ทัว่ไป 

ในทางตรงกนัข้ามกบัวิธีการรือ้ถอนแบบทัว่ไป การรวบรวม
องค์อาคารท่ีรือ้ถอนแล้วจะไมม่ีมาจากการทิง้ของที่เป็นองค์อาคาร
ที่ถกูรือ้ถอน แตใ่ช้ทาวเวอร์เครนแทนท่ีเพื่อท่ีจะทิง้ของลงมาโดยไม่
เกิดการสัน่สะเทือน 

ในขณะเดียวกนั ระบบนัง่ร้านทัว่ไปที่ได้รับการติดตัง้อย่าง
สมบรูณ์ได้ถกูน ามาใช้เพื่อเป็นวิธีการป้องกนัรอบ ๆ ด้านในการรือ้
ถอนในอาคารสงูที่ถือว่ามีความยากล าบากในการท างานชนิดนี ้
เพราะว่าความต้องการที่จะต้องใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและวสัดุ
จ านวนมาก และสบืเนื่องจากก าลงัโครงสร้างที่น ามาใช้ เพราะเหตุ
นี ้วิธีการในการรือ้ถอนแบบ reverse construction ที่ใช้ระบบ
นัง่ร้านป้องกนัแบบเคลือ่นท่ีได้รอบ ๆ พืน้ท่ี ระบบนัง่ร้านประเภทนี ้

สามารถเลื่อนมาใช้ที่ชัน้ต ่าลงได้โดยใช้ทาวเวอร์เครนหลงัจากที่
เสร็จสิน้การรือ้ถอนท่ีแตล่ะชัน้ (รูปภาพท่ี 3) 

 
วิธีการรือ้ถอนแบบทัง้หมด 

ในการท า ง านทั่ว ไปของการ รื ้อถอนแบบ reverse 
construction ระดับเสียง ได้ถูกลดลงประมาณ 20 %                  
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการย่อยและลดขนาดชิน้ส่วนปกติ และไม่
เพียงแตร่ะดบัการสัน่สะเทือนที่จะลดลงแล้วแต่การเกิดฝุ่ นละออง
และขยะก็ยงัลดลงเป็นอยา่งมากอีกด้วย 

นอกจากนี ้จากใช้ระบบนัง่ร้านท่ีเคลือ่นท่ีได้รอบ ๆ พืน้ท่ียงั
ช่วยให้การท างานรือ้ถอนโดยไม่มีผู้คนในพืน้ที่รอบ ๆ ที่จะทราบ
ความก้าวหน้าของการก่อสร้างอีกด้วย 

ในวิธีการนี ้เพราะวา่ทาวเวอร์เครนและเคร่ืองจกัรอื่น ๆ ได้
ถกูน ามาใช้เป็นเคร่ืองจกัรชัว่คราว จึงไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบัชนิด
ของโครงสร้างหรือรูปร่างของอาคารท่ีจะต้องรือ้ถอน วิธีนีซ้ึง่เป็นวิธี
ที่ ประหยัดและใ ช้ ไ ด้ ทั่ว ไป  วิ ธี กา รก่ อส ร้างแบบ reverse 
construction ยงัท าให้แผนการงานรือ้ถอนหลาย ๆ ชนิดสามารถ
น ามาใช้ได้ในการท างาน 
 
รูปภาพที่ 1 วิธีการรือ้ถอนแบบ Reverse Construction ของ 
SHIMIZU  
รูปภาพท่ี 2 การตดัและรือ้ถอนของเสาทอ่เหลก็กรอกคอนกรีต 
รูปภาพที่ 3 การย้ายนัง่ร้านป้องกนังานรือ้ถอนเพื่อน ามาใช้ในชัน้
ลา่ง (เคลือ่นย้ายลงมา 2 หนว่ย) 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

 

(หน้าที่ 13) 
วิธีการแยกชิน้ส่วนส าหรับสะพานโครงสร้างเหล็ก 
โดย Junichi Ikoshi, Yokogawa Construction Co., Ltd. 
 

ในการแยกชิน้ส่วนสะพานเหล็ก ข้อก าหนดเก่ียวกับการ
จดัการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถที่จะใช้ขัน้ตอนในการ
ประกอบติดตัง้ดงัเช่นสะพานปกติธรรมดา เพราะเหตนุีจ้ึงจ าเป็นที่
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จะต้องลองท างานในรายละเอียดก่อนเพื่อที่จะให้ได้ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

โดยทัว่ไป การเลือกวิธีการแยกชิน้ส่วนจะพิจารณาไปถึง
ลักษณะของโครงสร้างของสะพานและสภาพรอบด้านของ
ภูมิศาสตร์ ดังนัน้  ขัน้ตอนการเลือกวิ ธีใ ช้จะรวมไปถึงการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดของเง่ือนไขในสถานที่ก่อสร้างที่เก่ียวกับ
พืน้ที่ท างานและเคร่ืองจักรหนักที่จะน ามาใช้และเก่ียวกับ
ข้อก าหนดต่าง ๆ เช่น การรักษาช่องทางการจราจร และการลด
จ านวนงานแยกชิน้สว่น หลงัจากที่ท าตามเง่ือนไขและข้อก าหนด
เหลา่นี ้วิธีการแยกชิน้ส่วนที่ก าหนดไว้จะถูกเลือกซึ่งเป็นการรวม
ไปถึงเคร่ืองจกัรตา่ง ๆท่ีน ามาใช้ในการท างานเช่น เครน ระบบการ
ขนย้าย (รอก แจ็ค รถขน) และองค์อาคารรองรับชั่วคราว                  
( bent คานประกอบติดตัง้) 

รูปที่ 1 แสดงขัน้ตอนในการคัดเลือกวิธีการแยกชิน้ส่วน 
ตวัอย่างเช่น ในกรณีที่ bent สามารถที่จะติดตัง้ในด้านสะพาน
ด้านล่างและพืน้ที่ส าหรับการติดตัง้เครน และการแยกชิน้ส่วน
บล็อกที่สามารถก าหนดไว้ วิธี bent โดยใช้ทาวเวอร์เครนได้
น ามาใช้ (รูปภาพที่ 1) หรือในกรณีที่ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงงานแยก
ชิน้สว่นในต าแหน่งของสะพานเก่าที่มีอยู่ วิธีการที่จะแยกชิน้สว่น
อย่างต่อเนื่องของโครงสร้างสะพานทัง้หมดได้น ามาใช้โดยการใช้
เครนและระบบการเคลื่อนย้ายซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์
รอบ ๆ พืน้ท่ี (รูปภาพท่ี 2 และ 3) 

ในงานเปลีย่นแปลงสะพาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ข้อก าหนด
มากมายที่มี – การทดแทนชั่วคราวของสะพานเก่าด้วยสะพาน
ใหม่ การหลีกเลี่ยงการปิดการจราจร และข้อก าหนดทางด้าน
แผนงานเพื่อท างานเวลาที่ก าหนดเช่นเวลากลางคืน ดงันัน้ปัจจัย
ส าคญัในการคดัเลอืวิธีการก่อสร้างขึน้ใหมห่รือแผนงานก็คือการที่
จะให้ได้ความปลอดภยัที่ต้องการ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในด้านการแขง่ขนัด้านราคาและเง่ือนไขที่จ าเป็นอื่น 
ๆ และวิ ธีการในการลดผลกระทบในงานก่อสร้างใหม่ใน
สภาพแวดล้อมและการจราจรท่ีมีอยูน่ี ้

เทคโนโลยีในการออกแบบ วางแผน การแยกชิน้สว่น และ
ก่อสร้างขึน้ใหม่นีถื้อว่าเป็นส่วนที่วิศวกรที่ท างานในโครงการ
สามารถที่จะแสดงความสามารถในการท างานออกมา เทคโนโลยี

เหล่านีไ้ด้ถูกคาดการณ์ว่าจะน ามาใช้ในโครงการแยกชิน้ส่วน / 
สร้างขึน้ใหม่ ทัง้ในญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ ในหน้าถัดไป ตวัอย่าง
ส าคญั 2 ตวัอยา่งในงานทางด้านนีไ้ด้น าเสนอไว้ที่นี ้
 
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งของการเลอืกวิธีการแยกชิน้สว่นสะพาน 
รูปภาพท่ี 1 วิธี Bent โดยใช้เครนรถบรรทกุ (งานแยกชิน้สว่น) 
รูปภาพที่ 2 วิธีการแยกชิน้ส่วนอย่างต่อเนื่องส าหรับโครงสร้าง
สะพานทัง้หมดโดยใช้เครน 
รูปภาพที่ 3 วิธีการแยกชิน้ส่วนอย่างต่อเนื่องส าหรับโครงสร้าง
สะพานทัง้หมดโดยใช้ barge 
 

■  ■  ■  ■  ■ 

 
(หน้าที่ 14 – 15) 
การเปล่ียนสะพานรถไฟในเวียตนาม 
โดย  Masao Minagawa, Yokogawa Construction Co., Ltd. 
 

เส้นทางรถไฟ Hanoi-Ho Chi Minh (ยาวประมาณ 1,700 
กิโลเมตร) ได้มีการเสื่อมสภาพลงเนื่องจากความเสียหายระหว่าง
สงครามเวียตนามและการล้าสมัย ในการที่จะปรับปรุงความ
ปลอดภัยของสะพานที่อยู่ในเส้นทางเดินรถไฟ โครงการได้ถูก
วางแผนไว้เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงสะพานรถไฟที่ได้รับความ
เสียหาย 44 สะพานข้ามแม่น า้ จุดประสงค์หลักของโครงการ
เพื่อที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริการของทางรถไฟ             
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการขนส่งและเพื่อส่งเสริมการ
บริการขนสง่ระหวา่งพืน้ที่ทางด้านเหนือและด้านใต้ของเวียตนาม 
ซึง่เป็นการเอือ้ตอ่การพฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่เศรษฐกิจของประเทศ 

ระหว่างการปรับปรุงสะพานปี 2003 และ 2007 ส าหรับ
สะพาน 19 สะพานโดย official development Assistance 
(ODA) จากญ่ีปุ่ น สิ่งนีน้ าไปสู่การลดระยะเวลาการเดินทางทัว่ไป
จาก 36 ชั่วโมงเป็น 29 ชั่วโมงระหว่างฮานอยและ     โฮจิมินห์ 
โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ODA ที่เหลือได้กระท าอยู่ใน ปัจจุบนั
และจะสง่ผลให้เกิดการปรับปรุงไปทัง้สะพาน 44 สะพาน เพื่อลด
ระยะเวลาการเดินทางเป็น 24 ชัว่โมง 

เส้นทางรถไฟได้วางให้เป็นระบบรางเดี่ยว ส าหรับสะพานที่
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มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีประมาณ 90 % จะถกูปรับปรุงโดย 
“การทดแทนระหว่างช่วงเวลาท างาน” ในที่ซึ่งสะพานเก่าได้ถูก
ทดแทนโดยสะพานใหมใ่นขณะท่ีการเดินรถไฟจะถกูระงบัชัว่คราว
เป็นเวลาหลายชัว่โมง สะพานที่เหลือ 10 % ที่จะมีการประกอบ
ติดตัง้ใหมท่ี่เส้นทางรถไฟเพื่อให้ง่ายดายตอ่             เส้นทางโค้ง 

ผู้ เ ขี ยน ไ ด้ ร่ ว มอยู่ ใ น ก า ร ก่ อส ร้ า ง ช่ ว ง ที่  2 (CP2)                
และงานก่อสร้าง1-D (CP1D)  

งานส าหรับสะพาน Truoi (CP2) หมายเลข 20 ที่ตัง้อยู่ใน
สว่นกลางของเวียตนาม (รูปท่ี 1) ที่น าเสนอในบทความนี ้ซึง่ถือว่า
เ ป็นงานที่ ยากล าบากที่ สุด ในโครงการป รับป รุงสะพาน                 
ทัง้ 44 สะพาน งานรวมไปถึงการทดแทนโครงถักต่อเนื่องแบบ 
warren 2 ช่วงเป็นโครงถกัตอ่เนื่องแบบ warren 3 ช่วง 
 
การทดแทนสะพาน Truoi หมายเลข 20 ระหว่างช่วงเวลา 

ในการท างานทดแทนเปลี่ยนแปลงแบบสะพานทั่วไป
ระหว่างช่วงเวลา สะพานใหม่ได้ถูกประกอบติดตัง้ขึน้ล่วงหน้าที่
ต าแหน่งพืน้ที่ติดกับสะพานเก่าซึ่งมีรถไฟวิ่งอยู่ และในวันที่การ
เดินรถไฟถูกพักเอาไว้ สะพานเก่าที่มีอยู่ได้ถูกเคลื่อนเลื่อน
ต าแหนง่ไปยงัฝ่ังตรงกนัข้ามของพืนที่และสะพานใหมไ่ด้ถกูค่อย ๆ 
เลือ่นไปยงัพืน้ท่ีวา่งและประกอบติดตัง้ 

อยา่งไรก็ตาม ในโครงการทดแทนสะพาน Truoi หมายเลข 
20 เพราะวา่สะพานในทางดว่นไฮเวย์มีระยะหา่งเพียง 4 เมตรจาก
ด้านท้ายน า้ของสะพาน วิธีการถ่ายเทแรงด้านข้างตามปกติไม่
สามารถน ามาใช้ได้ เพราะผลของการศกึษานี ้วิธีการท่ีน ามาใช้คือ
สะพานใหมไ่ด้ถกูประกอบติดตัง้ขึน้ก่อนในพืน้ที่หลงัจากสะพานที่
มีอยู่ (รูปภาพที่ 1) แล้ว ในวันที่ท าการเปลี่ยนทดแทนสะพาน 
วิธีการท่ีสลบัซบัซ้อนโดยการรวบรวมการใช้การถ่ายเทแรงด้านข้าง
และด้านยาว: การถ่ายแรงด้านข้างของสะพานที่มีอยู่ การถ่ายเท
แรงด้านยาวของสะพานใหม่ การถ่ายเทแรงด้านข้างของสะพาน
ใหม ่(รูปท่ี 2) การทดแทนของสะพานจะเสร็จสิน้ภายใน 6 ชัว่โมง 
 
การถ่ายเทแรงด้านข้างของสะพาน 

ในโครงการทดแทนสะพานที่ผ่านมาล่าสุดของญ่ีปุ่ น 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการถ่ายเทแรงด้านข้างก็คือแจ็คที่ถ่ายแรงด้านข้าง 

ซึ่งไม่ยอมให้เกิดการเบี่ยงเบนมากมายนัก ในการเคลื่อนที่และ
สามารถที่จะท าให้เกิดการปรับเปลีย่นอย่างถกูต้อง ในทางตรงกนั
ข้าม ในเวียตนาม เพราะว่าการเกิดการวิบตัิของก าลงัไฟฟ้าและ
ความยาวในการซ่อมแซมระบบไฮโดรลิค การใช้ร่วมของระบบ
เคร่ืองกลซึ่งไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าจึงได้น ามาสู่การใช้ TIRTANK 
(ระบบเคลือ่นที่แบบหมนุ) เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายเทแรง ประแจ
มือในด้านแรงดึงและ TIRFOR (แม่แรงมือ) ในด้านที่ป้องกนัการ
ไหลลืน่ออกไป (อ้างอิงกบัรูปภาพท่ี 2) 

นอกจากนี  ้ ร า ง รถ ไฟที่ ติ ดตั ง้ โ ดยตร ง  ( ร า ง แบบ 
ballast-less) ได้น ามาใช้ส าหรับสะพาน Truoi หมายเลข 20 
ดงันัน้เวลาเป็นสิง่ที่จ าเป็นในการยดึติดรางหลงัจากที่มีการ lateral 
transfer และดงันัน้รางรถไฟสามารถติดตัง้ไว้ก่อนได้ นอกจากนี ้
สะพานโครงถักแบบช่วงเดี่ยวได้ถูกเช่ือมต่อที่ด้านล่างเพื่อที่จะ
ผ่อนคลายน า้หนกับรรทกุที่กระท าต่อระบบการติดตัง้รางโดยตรง
ระหวา่ง lateral transfer 

ระหว่าง lateral transfer เพราะว่ามีความแตกต่างในแรง
ดึงทางด้านข้างระหว่างแต่ละตอม่อสะพานและ abutment ของ
สะพานใหม่อาจจะเกิดขึน้ได้ การควบคุม stroke (จ านวนการ 
transfer) ของโครงสร้างสะพานทัง้หมดถือว่าเป็นเร่ืองส าคญั ใน
โครงการนี ้lateral transfer ของชิน้สว่น abutment ที่มีแรงดึงน้อย
กวา่เป็นสิง่ที่มีก่อน และเพราะเหตนุี ้โครงสร้างสะพานทัง้หมดรวม
ไปถึงรางรถไฟมกัจะท าให้เกิดมมุที่สว่นของตอม่อสะพาน ในกรณี
เช่นนี ้เพื่อท่ีจะลดผลกระทบในเคร่ืองมือการยดึติดของรางรถไฟใน
เวลาที่เหมาะสม งานเปลี่ยนแปลงได้ถูกกระท าขึน้เพื่อจัดเตรียม
ทิศทางของการเคลือ่นตวัของ TIRTANK (อ้างอิงกบัรูปภาพท่ี 3) 
 
การลดระดับของสะพานใหม่บนตอม่อสะพาน 

หลงัจาก lateral transfer ของสะพานใหม่ สะพานใหม่จะ
ถูกลดระดับโดยความสูงของ TIRTANK (ประมาณ 150 
มิลลิเมตร) เพื่อที่จะให้ได้ความสูงของรางรถไฟตามที่ก าหนด 
ระหว่างการท างานลดระดับ การที่จะลดระดับสะพานใหม่บน
ตอม่อสะพานที่ความเร็วต ่าและการที่จะท าให้ทัง้จุดรองรับ             
ทัง้ 4 จดุรองรับน า้หนกัเทา่กนัเป็นสิ่งส าคญัเพื่อที่จะลดผลกระทบ
เร่ืองน า้หนกับรรทุกบนระบบการยึดติดรางโดยตรง (รูปภาพที่ 4) 
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โดยทัว่ไปในญ่ีปุ่ น ป๊ัมไฟฟ้า 4 ตวัที่ยึดล็อคกนัได้น ามาใช้ อย่างไร
ก็ตาม เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ไฟฟ้าดงัที่กล่าวถึงข้างต้น 
ป๊ัมมือได้ถกูจดัเตรียมส าหรับแตล่ะแจ็คเพื่อการท างานลดระดบันี ้

ในวนัท่ีมีการท างานลดระดบั งานต่าง ๆ ที่ท าเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย และขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงในสะพาน Truoi หมายเลข 
20 ได้เสร็จสิน้อย่างสมบรูณ์ภายในเวลา 5 ชัว่โมง  ซึ่งเป็นเวลา 1 
ชัว่โมงน้อยกวา่ที่วางไว้ 6 ชัว่โมง 
 
รูปท่ี 1 ต าแหนง่ของโครงการปรับปรุง 
รูปภาพที่ 1 พืน้ที่ที่ท าการประกอบสะพานใหม่ที่สถานที่ก่อสร้าง
สะพาน Truoi หมายเลข 20 
รูปท่ี 2 ขัน้ตอนการปรรับปรุงส าหรับสะพาน Truoi หมายเลข 20 
รูปภาพที่ 2 Lateral transfer ของสะพานเก่าที่สถานที่ก่อสร้าง
สะพาน Truoi หมายเลข 20 
รูปภาพที่ 3 Lateral transfer ของสะพานใหม่ที่สถานที่ก่อสร้าง
สะพาน Truoi หมายเลข 20 
รูปภาพที่ 4 ระบบยึดติดรางโดยตรงส าหรับรางรถไฟที่วางไว้
โดยตรง 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

(หน้าท่ี 16-17) 
การรือ้ถอนคานในการก่อสร้างสะพานไฮเวย์ขึน้ใหม่
บนทางด่วนในเมือง 
โดย Yasuhiro Kakinuma and Atsushi Fukui, IHI 
Infrastructure Systems Co., Ltd. 

เนื่องจากการปรับปรุงของถนนวงแหวนหมายเลข 2        
ซึ่งเป็นโครงการพฒันาระบบไฮเวย์ของทางเมืองโตเกียวโครงการ
หนึง่ เส้นทาง Yaesu ของทางดว่นมีการลว่งล า้กบัสว่นของถนนวง
แหวนหมายเลข 2 ซึ่งวางแผนไว้ว่าเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ดังนัน้จึง
จ าเป็นท่ีสว่นของเส้นทาง Yaesu มีการก่อสร้างขึน้ใหม่ 

ในสว่นนี ้เราท าการอธิบายขัน้ตอนการรือ้ถอนคานสะพาน
ที่มีอยู่ในเส้นทาง Yaesu ซึ่งถกูสัง่การโดยบริษัททางด่วนโตเกียว 
(อ้างอิงกบัรูปท่ี 1 และ 2) 
 
 

ขัน้ตอนของการรือ้ถอน Girder สะพานเก่า 

 การรือ้ถอนพืน้คอนกรีต 
วิธีที่น ามาใช้ส าหรับการรือ้ถอนแผ่นพืน้คอนกรีตจะ

พิจารณาถึงผลกระทบของการจราจรใต้สะพานเก่าและพืน้ที่รอบ
ข้างในการตดัสินใจ ดงันัน้จึงเลือกใช้ทัง้ dry-type wire saw และ 
concrete cutter ประเภทที่ไม่ต้องใช้น า้ และแผ่นคอนกรีตได้ถกู
ตดัเป็นชิน้ (2.1 เมตร x 3.8 เมตร) และรือ้ถอนทิง้เพื่อป้องกนัการ 
บีบอดัคอนกรีตในสถานท่ีก่อสร้าง 

ในการที่จะตัดคานหลักจากแผ่นพืน้ในส่วนของ box 
girder (non-composite girder) วิธีการแบบใช้แจ็ค ที่มีเสียง
รบกวนน้อยได้น ามาใช้ (รูปภาพที่ 1) ในกรณีของ Plate Girder 
(composite girder) แผ่นพืน้บนแผ่นปีกของ girder หลกั ได้ถูก
คงไว้ในสภาพเดิม และแผ่นพืน้ระหว่าง girder ได้ถกูแขวนไว้โดย
ใช้เครนและตดัออกหลงัจากนัน้ 
 
การรือ้ถอนคานสะพานเก่าที่ทางแยก 

ข้อก าหนดต่าง ๆ ได้ถกูน ามาบงัคบัใช้ในการรือ้ถอนคาน
สะพานที่มีการติดตัง้ไว้ที่ทางแยก Shiosakibashi – การลดจ านวน
ของพื น้ที่ ปิดการจราจร พื น้ที่ก่อสร้างที่แคบและช่วงเวลา
ก าหนดการปิดการจราจรท่ีจ ากดัไว้ที่ 5 ชัว่โมง สว่นที่ต้องค านึงถึง
ความปลอดภยั และผลกระทบของงานต่อพืน้ที่ข้างเคียง ในการที่
จัดการสภาพการท างานเช่นนี ้วิธีการรือ้ถอนชิน้ส่วนขนาดใหญ่
เวลากลางคืนโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ได้น ามาพิจารณาใช้
เพื่อที่จะรือ้ถอนชิน้สว่นกลางที่เป็น box girder ต่อเนื่อง 3 ช่วง 
(รูปท่ี 3) 

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คัน แต่ละคันขนาด 8 เพลา            
ได้น ามาเรียงต่อกันเป็นแถว และเคร่ืองยกได้ถูกติดตัง้ไว้บนรถ
เพื่อที่จะยกคานขึน้และลง (รูปที่ 4, รูปภาพที่ 2) ในการจัด
เตรียมการใช้รถบรรทกุนี ้ ได้มีการท า simulation เพื่อตรวจสอบ
อปุสรรคในเส้นทางเดินรถและเพื่อวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการ
ขนย้ายชิน้สว่นคาน และเส้นทางเดินรถได้ถกูลงต าแหน่งไว้บนผิว
ถนน 

เมื่อชิน้สว่นกลางของ box girder ต่อเนื่องแบบ 3 ช่วงได้
ถกูรือ้ถอนออกไปก่อน ทัง้สองช่วงกลายมาเป็นคาน girder แบบ
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ช่วงเดี่ยว ซึ่งโมเมนต์ดดับวกเพิ่มขึน้ เพราะเหตนุี ้ค่าหน่วยแรงใน 
girder หลกัมีค่าเกินกว่าระดบัที่ยอมรับได้ เพราะเหตุนี ้การรือ้
ถอนพืน้ทาง แผ่นพืน้และส่วนป้องกันทางเท้าต้องมาก่อนการรือ้
ถอน girder ช่วงกลาง 

Girder ช่วงกลาง (น า้หนกั: ประมาณ 250 ตนั;  ความ
ยาว 26 เมตร) ที่จะต้องถกูรือ้ถอนจะถกูค า้ยนัไว้ชัว่คราวก่อนที่จะ
มีการติดตัง้คานรองรับ และในขณะที่มีการตัดโดยแก๊ส คาน 
girder จะถูกเช่ือมต่อกันโดยแผ่นเหล็กดามชั่วคราว  แผ่นเหล็ก
ดามชั่วคราวท าหน้าที่ช่วยในมาตรการความปลอดภัยส าหรับ
ป้องกันการหล่นของคานรองรับและเพื่อลดระดบัการสญูเสียค่า
หนว่ยแรงภายในอยา่งรวดเร็วเนื่องจากการตดัโดยแก๊ส นอกจากนี ้
ในกรณีที่การรือ้ถอนของรอยต่อสลักเกลียวในแผ่นเหล็กดาม
อาจจะท าได้ล าบาก แจ็คจะถกูติดตัง้ทัง้ด้านบนและด้านลา่งของ
แผน่ปีกของคาน (รูปท่ี 5) งานท่ีรือ้ถอนในช่วงกลางคืนสามารถท า
ให้เสร็จสิน้ภายในช่วงที่ก าหนดที่มีการปิดการจราจรโดยวิธีการ 
simulation ที่วิเคราะห์อย่างละเอียดและข้อก าหนดมาตรการการ
จดัการด้านความเสีย่งและโดยขัน้ตอนการรือ้ถอนท่ีเช่ือถือได้ 
 
การก่อสร้างใหม่ที่ประสบความส าเร็จและรวดเร็วของคาน
สะพาน 

หลงัจากที่มีการรือ้ถอนคานสะพานเก่าเรียบร้อยแล้ว งาน
ก่อสร้างใหม่ในบางสว่นของเส้นทาง Yaesu ได้เสร็จสิน้ในเวลา 3 
เดือนเร็วกว่าก าหนด โดยสว่นใหญ่สาเหตุเนื่องจากการใช้วิธีการ
ประกอบติดตัง้ขนาดชิน้สว่นใหญ่โดยใช้รถบรรทกุขนาดใหญ่และ
วิธีการใหมอ่ื่น ๆ ท่ีใช้ได้ไปยงัเครนก่อสร้างและเคร่ืองจกัรชัว่คราว
อื่น ๆ (รูปภาพท่ี 3) 

มาตรการป้องกันการล้าสมยัของสาธารณูปโภคในเมือง
เป็นงานท่ีต้องท าอยา่งเร่งดว่น เราจะมีความยินดีในถ้าเทคโนโลยี
ในการก่อสร้างที่มีการน าเสนอไว้ข้างต้นสามารถที่จะใช้อ้างอิงกบั
โครงการปรับปรุงสะพานขนาดใหญ่ภายหน้าต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมี
การจ านวนเพิ่มขึน้ในอนาคต 
 
รูปท่ี 1 ต าแหนง่ของโครงการก่อสร้างใหม่ 
รูปท่ี 2 ภาพรวมของโครงการก่อสร้างใหม ่

รูปภาพท่ี 1 การรือ้ถอนแผน่พืน้คอนกรีตโดยวิธีการแจ็ค 
รูปท่ี 3 วิธีการรือ้ถอนแผน่ Girder 
รูปที่ 4 การยกขึน้และลงของ Girder โดยการใช้รถบรรทกุขนาด
ใหญ่ 
รูปท่ี 5 เคร่ืองจกัรที่ใช้ในการรองรับชัว่คราว 
รูปภาพที่ 2 รูปบน: สภาพการเปลี่ยน Girder รูปด้านลา่ง: การรือ้
ถอนและขนสง่ Girder 
รูปภาพที่ 3 ภาพหลงัจากการก่อสร้างสะพานขึน้ใหม่ในเส้นทาง 
Yaesu 
■  ■  ■  ■  ■ 

 
งานของ JSSC 
(หน้าที่ 18) 

สาสน์จากประธาน JSSC คนใหม่ 
โดย Yozo Fujino 
 

ผมเข้ามารับต าแหน่งประธานของสมาคมก่อสร้าง
โครงสร้างเหลก็ (JSSC) ของญ่ีปุ่ นในเดือนมิถนุายน 2014 

JSSC ได้ก าเนิดขึน้ในปี 1965 ในฐานะองค์กรที่เก่ียวกบัทัง้ 
การผลติเหลก็และวสัดกุ่อสร้าง ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ผู้ผลิตประกอบ
เหลก็ บริษัทท่ีปรึกษา และนกัวิชาการ JSSC จะมีอายคุรบรอบ 50 
ปี ในปี 2015 นี ้

งานหลกัของผมก็คือการยกระดบัและขยายงานของ JSSC 
ในต่างประเทศและ งานต่อไปก็คือการส่งเสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการก่อสร้างของญ่ีปุ่ นไปยังทั่วโลก ตัวอย่างทั่วไป
อนัหนึง่ของงานเราก็คือการร่วมจดัท ามาตรฐานสากล เช่นองค์กร
สากลในการท ามาตรฐานร่วม (ISO)  เพื่อที่จะสง่เสริมการแพร่
ขยายและการพฒันาการก่อสร้างเหลก็ไปทัว่โลก 

ในเดือนพฤษภาคม 2015 IABSE (สมาคมวิศวกรรม
สะพานและวิศวกรรมโครงสร้างระหว่างประเทศ) จะจัดงาน
ประชมุ IABSE Nara 2015 ในญ่ีปุ่ น ในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิกของ
ส านกัเลขาธิการ JSSC ที่รับผิดชอบในงานประชมุสมัมนานี ้ผมจะ
สนบัสนนุและให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่ 

ด้วยเหตนุี ้ผมจะพยายามที่จะช่วยเหลอืนกัวิจยัและวิศวกร
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รุ่นใหม่โดยไม่จ ากัดสัญชาติเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมพืน้ฐาน
เทคโนโลยีที่เก่ียวกบังานก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ 

ในโอกาสที่ JSSC ครบรอบ 50 ปีและให้ได้ประโยชน์เต็มที่
จากผลงานที่ ประสบความส า เ ร็ จมากมายของสมาคม                   
ผมเตรียมที่จะท างานเหล่านีอ้ย่างเต็มที่ในแต่ละงาน สุดท้ายนี ้              
ผมอยากขอความร่วมมือและความเข้าใจในงานของ JSSC              
อยา่งตอ่เนื่องจากทกุ ๆทา่น 
 
Profile 
1972: Graduated from Faculty of Engineering, University of 
Tokyo 
1976: Finished doctoral course of Graduate School, 
University of Waterloo (Ph. D) 
1990: Professor, School of Engineering, University of Tokyo 
2010: Specially-appointed Professor, School of 
Engineering, University of Tokyo 
Currently: Distinguished Professor, Institute of Advance 
Science, Yokohama National University; Professor 
Emeritus, University of Tokyo 
 

การจัดประชุม IABSE 2015 ที่จังหวัดนะระ 
 

IABSE(สมาคมวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมสะพาน
ระหว่างประเทศ) ได้จดัการประชุม IABSE NARA 2015 ขึน้เป็น
เวลา 3 วนัตัง้แต่วนัที่ 13-15 พฤษภาคม 2015 ณ จงัหวดันะระ 
ประเทศญ่ีปุ่ น โดย theme หลกัของการประชุมสมัมนาครัง้นีค้ือ 
“โครงสร้างที่เป็นเลศิและสง่างาม” โดยเนือ้หาจะเน้นถึงวิธีการและ
รูปแบบของโครงสร้างที่สวยงามและมีประสทิธิภาพในการน ามาใช้
เพื่อต้านทานแรงจากแผ่นดินไหวและแรงลม-รวมถึงวิธีการท า
แบบจ าลองและวิเคราะห์โครงสร้างดงักล่าว  เพื่อท าการเลือก
รูปแบบของโครงสร้างในแตล่ะกรณี 

ซึง่ในการประชุมสมัมนาในแต่ละวนัจะมีการจดักิจกรรมที่
หลากหลาย มีการแจกเอกสารประกอบค าบรรยาย การน าเสนอ

เอกสารทางเทคนิค การจดัแสดงเพื่อแนะน าองค์กรณ์และบริษัท
ตา่งๆ  การเดินทางไปศกึษาดงูาน และอื่นๆ 

ซึง่บริษ ทและองค์กรที่ด าเนินการเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม
โครงสร้าง เหล็กได้ถูกเ ชิญให้ส่ง ใบสมัครเพื่อ เ ข้า ร่วมการ
ประชมุสมัมนาครัง้นี ้
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 
(ปกหลงั) 

การประชุมสัมมนาประจ าปี 2014 ของ JSSC การ
ก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 
 

การประชุมสัมมนาประจ า ปี  2014 ของ JSSC               
การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กที่สนับสนุนโดยสมาคมก่อสร้าง
โครงสร้างเหล็กของญ่ีปุ่ นได้จัดขึน้เมื่อวันที่ 13 และ 14 เดือน
พฤศจิกายน 2014 ที่โตเกียว และมีผู้ เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
คือนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยั ผู้ผลติเหลก็ ผู้ ใช้เหล็ก สมาชิก JSSC 
และผู้ เก่ียวข้องที่ท างานในวงการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ 

 เหตุการณ์ส าคัญหลายประเภทที่ได้จัดขึน้ ในส่วนของ
เก่ียวกับงานวิชาการ โดยที่วิทยากรมาจากผู้ เขียนบทความใน 
วารสารประจ าปี JSSC “Steel Construction Engineering” และ
การประชุมซึ่งผู้ที่ได้รับรางวลัชมเชยจาก JSSC ส าหรับผลงาน                
ที่โดดเด่นในปี 2014 น าเสนอผลงาน (ส าหรับงานที่ได้รับรางวลั                     
ให้อ้างอิงกับหน้าที่ 1-6) นอกจากนีย้ังมีการประชุมวิชาการและ
การประชุมร่วมของส่วนต่าง ๆ ที่มีเป้าในการเช่ือมโยงงานของ
กรรมการ JSSC จากหลายสว่นเข้าด้วยกนั – ช่วงของเหล็กสเตน
เลส: หวัข้อการน าเสนอ “Outline of Dual-phase Stainless Steel 
and Corresponding Applications” ช่วงของวิศวกรรม: หวัข้อ
การน าเสนอ “From the Age of Manufacturing to the Age of 
Application: Urban Renewal and Steel Structures” และช่วง
ของงานต่างประเทศ : หัว ข้อการน า เสนอ “Tackling 
Globalization.” 
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รูปภาพ 

ผู้ได้รับรางวัลชมเชยจาก JSSC ส าหรับผลงานที่มีความโดด

เด่นในปี 2014 

ค าทกัทายจากประธานกรรมการตา่งประเทศ JSSC 
โดย Kuniei Nogami 
Chairman, International Committee 
(Professor, Tokyo Metropolitan University) 
 

ผมได้เข้ารับต าแหน่งประธานกรรมการต่างประเทศของ
สมาคมก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ (JSSC) ของญ่ีปุ่ น 

ตัง้แต่ในฉบบัที่ 26 ของวารสาร Steel Construction 
Today & Tomorrow ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2009 กรรมการต่างประเทศ
ได้ท าหน้าที่ในการท างานบทบรรณาธิการในวารสาร 1 ใน 3 ฉบบั
ที่มีการตีพิมพ์ประจ าปี ตัง้แต่แรกเร่ิม JSSC ได้เข้าร่วมงานที่
หลากหลายในลกัษณะของงานส ารวจ วิจยั และพฒันาเทคโนโลยี 
โดยมีเป้าในการสง่เสริมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กและปรับปรุง
เทคโนโลยี และในขณะเดียวกันขยายความร่วมมือไปยังองค์กร
นานาชาติ ตา่ง ๆ 

ภายหลงัจากการรวมตวัของ JSSC กบัสมาคมเหล็กสเตน
เลสของญ่ีปุ่ นในปี 2010 ขอบเขตการท างานของ JSSC                 
ได้ขยายออกไปนอกเหนือจากเหล็กคาร์บอน ไปยงัเหล็กสเตนเลส
ที่ป้องกนัการผกุร่อน ดงันัน้เรามีความคาดหวงัที่จะถ่ายทอดข้อมลู
เหล่านีไ้ปยงันานาประเทศที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้าง
เหลก็ที่หลากหลาย 

ดงัเช่นที่กล่าวไว้ในฉบบัที่ 41 ฉบบัก่อนที่คณะกรรมการ
ของเรารับผิดชอบในงานบทบรรณาธิการ ในฉบบัปัจจุบนั ฉบบัที่ 
44 น าเสนองานที่ยอดเยี่ยมและงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล 
JSSC งานชมเชยส าหรับงานที่มีความโดดเด่นประจ าปี 2014 
นอกจากนี ้ในฉบบันีย้งักลา่วถึง “วิธีการรือ้ถอนส าหรับโครงสร้าง
เหลก็” โดยเฉพาะเจาะจงไปท่ีอาคารสงูและสะพานเหลก็  

กรรมการต่างประเทศ ท าหน้าที่ตอบสนองต่อการจัดท า
ข้อก าหนดและมาตรธานของงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก           

ให้เป็นมาตรฐานสากล สง่เสริมการแลกเปลี่ยนข้อมลูด้านเทคนิค
และมนษุย์สมัพนัธ์ระหว่างองค์กรของญ่ีปุ่ นและนานาประเทศ ใน
ฉบับนี  ้เราขอประชาสัมพันธ์ผุ้ อ่านถึงการท างานของ JSSC 
แนวโน้มของการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก และการพัฒนาของ
เทคโนโลยีที่เ ก่ียวข้องกับการวางแผน การออกแบบ และการ
ก่อสร้างของโครงสร้างเหลก็ในญ่ีปุ่ น 

ถ้าท่านต้องการที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด
เก่ียวกบับทความที่มีอยู่ในฉบบันีห้รือต้องการข้อมลูด้านเทคนิคที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  โ ป ร ด ติ ด ต่ อ  ส า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร  JSSC  
(info-jssc@jssc.or.jp). 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


