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STEEL CONSTRUCTION 

TODAY & TOMORROW 

(ฉบบัท่ี 35 มีนาคม 2012) 
บทความตีพมิพ์ร่วมกันระหว่างสหพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศญี่ปุ่ นและสมาคมก่อสร้างโครงสร้าง

เหล็กแห่งประเทศญี่ปุ่ น 

 
ว า ร ส า ร ฉ บั บ แ ป ล ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง  Steel 

Construction Today & Tomorrow ได้มีการตีพิมพ์ 3 ครัง้ต่อปี
และ มีการจัดส่ งทั่ ว โ ลก ใ ห้ แก่ ผู้ บ ริ ห า รขอ งบ ริ ษัท ในทุ ก
ภาคอตุสาหกรรมและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง จุดประสงค์ส าคญัในการ
ตีพิมพ์วารสารนีก้็คือน าเสนอมาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเก่ียวกับ
การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ตวัอย่างของโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ  
เทคโนโลยีและวสัดุก่อสร้างท่ีล า้หน้า ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ก่อสร้างโครงสร้างอาคารและวศิวกรรมโยธา 

เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถท่ีจะเข้าใจบทความ
ได้ง่ายขึน้ ได้มีการจัดแปลบทความภาคภาษาไทย และแนบท้าย
กบัฉบบัภาษาองักฤษ     ส าหรับรูปภาพ ไดอะแกรมและตาราง ได้
มีการจัดแปลเป็นภาษาไทยเพียงส่วนหัวเร่ือง ผู้ อ่านสามารถ
อ้างอิงกบัฉบบัภาษาองักฤษส าหรับเนือ้หาท่ีเก่ียวเน่ือง นอกจากนี ้
ถ้าผู้อ่านต้องการทราบศัพท์บรรยายหรือ รายละเอียดทางด้าน
เทคนิค โปรดอ้างอิงกบับทความภาษาองักฤษ เช่นเดียวกนั 
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รางวัลจากท่านประธาน JSSC ปี 2011 
(หน้าที่ 1) 
พพิธิภัณฑ์โฮกิ 
ผู้ได้รับรางวัล: บ.นิกเกน เซ็กไก จ ากัด และ บ. โอบายาช ิ

 
 สิง่ท่ีมีความโดดเดน่ส าหรับโครงสร้างของอาคารพิพิธภัณฑ์โฮ
กิก็คือโครงสร้างแผ่นเหล็กประกอบรูปกล่องท่ีมีความยาว 100 

เมตรซึ่งกินพืน้ท่ีเป็น 1 โซนของพพิธิภัณฑ์ ส่วนโครงสร้างรูปกล่อง
นีมี้จุดรองรับ 2 จุด มีระดับลอยอยู่เหนือโครงสร้างส่วนล่าง และ
ย่ืนออกเป็นระยะ 30 เมตรท่ีปลายด้านหนึ่ง (รูปภาพท่ี 1) ระบบ
โครงสร้างชนิดนีแ้สดงถึงแนวทางการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
ท่ีวา่ “ลอยอยู่ท่ามกลางป่าและธรรมชาต”ิ 
 คานประกอบรูปกลอ่งนีมี้รูปแบบท่ีย่ืนออกทางด้านหนึ่ง และมี
รูปทรงหน้าตดัท่ีประกอบไปด้วยผนัง 2 ด้าน และพืน้ 2 ชัน้ (พืน้ 1 
ชัน้ และหลงัคา 1 ผืน) ผนังด้านนอกของคานรูปกล่องนีมี้รูปร่าง
โค้งเลก็น้อย (รูปภาพท่ี 2 และ 3) รูปทรงท่ีเป็นส่วนโค้งภายนอกนี ้
มีการทาบทับด้วยผนังภายในท่ียังท าหน้าท่ีเป็นผนังส าหรับแสดง
ผลงานอีกด้วย เน่ืองจากสว่นโครงสร้างท่ีทาบทบักนันีเ้ป็นต าแหน่ง
ของบันได จึงต้องมีการเผ่ือระยะทาบให้เพียงพอทัง้ในส่วนหน้า
และสว่นหลงัของบนัได เพราะฉะนัน้ ก าลงัต้านทานของโครงสร้าง
จึงมาจากผนงัภายในและภายนอกอาคารเป็นหลกั 
 พืน้ผิวในแนวนอนทัง้ 2 ด้าน (พืน้และหลงัคา) รวมทัง้ผนัง 2 
ด้านของคานรูปกล่องประกอบกันเป็นโครงสร้างแผ่นเหล็ก
ประกอบท่ีมีเหล็กรูปพรรณ (H250) และเหล็กไลท์เกท (C250) 
แผ่นเหล็กท่ีมีการเคลือบผิวได้น ามาใช้เพ่ือให้เป็นพืน้ผิวตกแต่ง
ส าหรับก าแพงภายนอก ก าแพงแสดงผลงานและเพดาน รูเล็ก ๆ 
จ านวนมากได้เจาะไว้ในแผ่นเหล็กเพดาน ส าหรับไฟ LED และ
ช่องแอร์ สายไฟและท่อตา่ง ๆ ก็ออกแบบให้วิ่งผ่านโครงสร้างแผ่น
เหลก็ประกอบนี ้รูปภาพได้น ามาแขวนไว้กับผนังแสดงผลงานโดย
ใช้แม่เหล็ก (อ้างอิงกับรูปภาพท่ี 4 และ 5) แผ่นเหล็กนีเ้ป็นทัง้
โครงสร้าง เป็นทัง้การออกแบบ  เหมาะสมกับการใช้งาน   และให้
ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม 
 คณุสมบตัทิางด้านโครงสร้างของแผน่เหล็กประกอบนีไ้ด้มีการ
ตรวจสอบโดยวิธีการทดสอบการเช่ือมอุดรู การยึดรัง้ท่ีรอบแผ่น

เหลก็ และการรับแรงเฉือนแบบวฏัจักร นอกจากนี ้คณุสมบตัิการ
รับน า้หนกัของโครงสร้างท่ีเป็นแบบคานย่ืนนี ้ได้รับการตรวจสอบ
โดยวิธีการทดสอบก าลงัรับน า้หนักจริง เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์นีถื้อ
ว่าเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีไม่ธรรมดา ข้อมลูทัง้ 3 มิติ
ของอาคารจึงได้มีการแบ่งปันกันระหว่างกลุ่มท างานต่าง ๆ 
ระหว่างการประกอบชิน้ส่วนและการประกอบติดตัง้หน้างาน 
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าได้น ามาใช้เพ่ือให้ได้ความเท่ียงตรงท่ีสูงสุด
ส าหรับการเช่ือมหน้างาน การดัดตรงของชิน้ส่วน และการ
ประกอบตดิตัง้ ยิ่งไปกวา่นัน้ สิง่ท่ีพบจากการท างานคือโครงการนี ้
ท าให้กลุม่ผู้ท างานตา่ง ๆ มีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ท่ี
ได้จากงานก่อสร้างด้วยกนั พพิธิภณัฑ์โฮกิเป็นอาคารโครงสร้างท่ีมี
ขนาดใหญ่ อีกทัง้มีข้อจ ากัดเร่ืองน า้หนัก และรูปแบบการใช้   ท่ีมี
เพียงผลติภณัฑ์เหลก็เท่านัน้ท่ีสามารถท าได้ 
    
รูปภาพท่ี 1 ภายจากภายนอกของโครงสร้างแผน่เหลก็ประกอบรูป
กลอ่ง 
รูปภาพท่ี 2 โครงสร้างแบบคานย่ืน 

รูปภาพท่ี 3 การก่อสร้างหน้างาน 

รูปภาพท่ี 4 ภาพแสดงภายในของโครงสร้างแผน่เหลก็ประกอบรูป
กลอ่ง 
รูปภาพท่ี 5 การก่อสร้างโครงสร้างแผน่เหลก็ประกอบรูปกลอ่ง 
 
 
(หน้าที่ 2) 
พพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์เมืองนาโกยา 
ผู้ได้รับรางวัล: บ.นิกเกน เซ็กไก จ ากัด และ บ. ทาเกนากะ 
 
 สิ่งท่ีมีความโดดเด่นของโครงสร้างส าหรับอาคารพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์เมืองนาโกยาก็คือโครงสร้างรูปทรงกลมท่ีมีขนาดเส้น
ผา่นศนูย์กลางภายนอกประมาณ 40 เมตร ท่ีซึ่งเป็นท่ีตัง้ของหอดู
ดาวระดบัโลก โครงสร้างรูปทรงกลมนีต้ัง้อยู่ระหวา่งอาคารด้านทิศ
ตะวนัออกและอาคารด้านทิศตะวนัตก โดยท่ีมีรูปทรงแทบจะอยู่ใน
แนวระนาบทางตัง้ เน่ืองจากโครงสร้างรูปทรงกลมนีม้ิได้มีการ
รองรับโดยเสา จึงท าให้โครงสร้างดเูหมือนลอยตวัอยู่ (รูปภาพท่ี 1) 
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 โครงสร้างรูปทรงกลมประกอบไปด้วยโครงสร้างคร่ึงวงกลม
ส่วนบน และคร่ึงวงกลมส่วนล่างเม่ือพิจารณาถึงขึน้ตอนในการ
ก่อสร้าง โครงสร้างคร่ึงวงกลมส่วนบนเป็นส่วนโดมของหอดดูาว 
และเ พ่ือ ท่ีจะท าให้ทัง้ โครงสร้างทรงกลมดูเหมือนลอยอยู่ 
โครงสร้างคร่ึงวงกลมส่วนล่างได้รับการออกแบบให้รองรับ
โครงสร้างทรงกลมท่ีมีน า้หนักมากถึง 40,000 กิโลนิวตนั (อ้างอิง
กบัรูปท่ี 1 และรูปภาพท่ี 2) 
 ในการก่อสร้างโครงสร้างคร่ึงวงกลมส่วนล่าง โครงสร้างรูปโค้ง
เพ่ือรองรับน า้หนกัในแนวดิง่ได้ตดิตัง้ไว้ในต าแหน่งระนาบรูปตวั X 
ซึ่งเช่ือมต่อเสารองรับในอาคารทางด้านทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก และส่วนแกนของรูปทรงกลม (รูปท่ี 2) น า้หนักของ
โครงสร้างถูกรองรับโดยการติดตัง้โครงถักในส่วนของแผ่นเปลือก
ภายใน และบนพืน้ของโครงสร้างรูปทรงกลม 
 ในการก่อสร้างโครงสร้างคร่ึงวงกลมสว่นบน โครงสร้างโครงถัก
แบบประกอบซึ่งใช้ระบบโครงถักและท่อเหล็กร่วมกัน ได้ถูก
น ามาใช้เพ่ือผอ่นคลายภาระน า้หนกับรรทกุท่ีวางอยู่บนคร่ึงวงกลม
ส่วนล่าง และยังเป็นการลดน า้หนักของทัง้โครงสร้างรูปทรงกลม
ด้วย 
 โครงสร้างต้านทานแรงดัดแบบช่วงเดี่ยว (ระยะช่วงเสา 
ประมาณ 20 เมตร) ได้น ามาใช้เพ่ือให้ได้อาคารท่ีมีพืน้ท่ีโล่ง 
เพราะว่าความแข็งในแนวนอนของโครงต้านทานแรงดดัแบบช่วง
เด่ียวค่อนข้างต ่า จึงจ าเป็นท่ีจะเพิ่มความแข็งและก าลงัต้านทาน
โดยการเตมิคอนกรีตเข้าไปในเสาเหล็กแบบท่อกลวง และโดยการ
ใช้โครงค า้ยนัเหลก็และวสัด ุviscous damper 
 แผนการก่อสร้างก าหนดให้อาคารในด้านทิศตะวนัออกและทิศ
ตะวนัตกมีการก่อสร้างขึน้ก่อน ตามด้วยโครงสร้างทรงกลมนี ้ใน
การก่อสร้างโครงสร้างรูปทรงกลม โครงสร้างคร่ึงวงกลมส่วนล่าง
ได้ถูกรองรับชั่วคราวโดยเสานั่งร้านจ านวน 31 ต้น และหลงัจาก
การก่อสร้างเสร็จสิน้ส าหรับโครงสร้าง รูปทรงกลมส่วนล่าง 
โครงสร้างนีจ้ะถูกลดระดับเข้าไปยังจุดท่ีก าหนดโดยใช้แจ็ค 

โครงสร้างรูปทรงกลมนีเ้ป็นโครงถกัชนิดปิด และจึงจ าเป็นท่ีจะต้อง
มีความเท่ียงตรงส าหรับขัน้ตอนการผลิตและประกอบติดตัง้
โครงสร้าง เพ่ือให้ได้ดงันี ้จึงต้องมีการจดัเตรียมขัน้ตอนการท างาน
หลายอย่างเพ่ือให้ได้โครงสร้างท่ีมีความถูกต้อง – ขัน้ตอนการ

ประกอบชิน้ส่วนชั่วคราว การควบคุมความเท่ียงตรงของการ
ประกอบติดตัง้หน้างาน และ งานวัดระดับความเค้นท่ีเกิดขึน้ใน
ชิน้สว่น   
 
รูปท่ี 1 รูปร่างหน้าตดัของพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์เมืองนาโกยา 
รูปท่ี 2 โครงสร้างคร่ึงวงกลมสว่นล่าง 
รูปภาพท่ี 1 โครงสร้างรูปทรงกลมท่ีเป็นท่ีตัง้ของหอดดูาว 
รูปภาพท่ี 2 ภาพแสดงพิพธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์เมืองนาโกยา 
 
 
(หน้าที่ 3) 
วิธีการเล่ือนโครงสร้างหลังคาขนาดใหญ่ส าหรับอาคาร
สนามบนิ 
ผู้ได้รับรางวัล: บ. คาจมิา 
 
 โครงสร้างหลังคาขนาดใหญ่ได้ถูกติดตัง้เหนือพืน้ท่ีล็อบบี ้
เช็คอินของอาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศซึ่งได้เปิดใช้เม่ือเดือน
ตุลาคม 2010 ท่ีสนามบินระหว่างประเทศโตเกียว (ฮาเนดะ) 
โครงสร้างหลงัคามีหน้าตัดเป็นรูปโค้งคนัธนูซึ่งคล้ายคลึงกับด้าน
ลาดสว่นลา่งของภเูขาไฟฟจูิ 
 โครงสร้างหลงัคาขนาดใหญ่นีเ้ป็นโครงสร้างช่วงยาวประเภท
โครงถกัเหลก็ 3 มติ ิ(69x162 เมตร) ซึ่งเป็นโครงถกัเช่ือมตอ่กนั 10 

โครงและวางอยู่บนหัวเสาท่ีมีต าแหน่งห่างกัน 60 เมตร วิธีการ
เล่ือนโครงสร้างได้น ามาใช้ในพืน้ท่ีหลงัคา 16,000 ตารางเมตร 
จากพืน้ท่ีทัง้สิน้ของหลังคา 18,000 ตารางเมตร ยกเว้นหลังคา
หนึ่งช่วงเสาทางทิศเหนือและสว่นท่ีอยู่เหนือทางเข้าชานชาลาของ
รถไฟ 
  ส าหรับวิธีการเล่ือนโครงสร้างหลงัคานี ้แต่ละโครงถัก 3 มิต ิ
(9x92 เมตร) จะถูกเล่ือนเป็นระยะทาง 18 เมตรบนคานรางรถไฟ
ชัว่คราวท่ีวางอยู่เหนือหวัเสาโดยการใช้ตวัแจ็คเล่ือน ซึ่งวางอยู่บน
หัวของเสารองรับโครงถัก โครงถักท่ีท าการเล่ือนเข้าต าแหน่งจะ
น าไปเช่ือมต่อกับโครงถักท่ีติดกัน เน่ืองจากการเล่ือนครัง้สดุท้าย
เป็นการเล่ือนโครงถกัท่ีเช่ือมตอ่กนัแล้วรวม 9 แถวซึ่งมีน า้หนักรวม
ประมาณ 5,000 ตนั หลงัคาจะถกูเล่ือนโดยการใช้กลุม่ลวดอัดแรง
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จ านวน 2 เส้น (เส้นผา่นศนูย์กลาง 28.6) ซึ่งตัง้อยู่บนแต่ละหัวเสา
และแจ็คขนาด 50 ตัน 2 ตัว แจ็คสามารถเคล่ือนหลังคาท่ีมี
น า้หนกัมากนีไ้ด้โดยอาศยัสโตรคท่ีมีชดุรับแรงปฏิกิริยารองรับไว้ 2 

ช่วงเสา (L = 36 เมตร) ต าแหน่งของสโตรคและการใส่น า้หนักของ
แจ็คแต่ละตวัได้ก าหนดไว้โดยระบบควบคมุอัตโนมตัิอาศยักล่อง
ควบคมุแบบ CPU ท่ีสร้างขึน้ 
 หลงัคาขนาดใหญ่นีไ้ด้ก่อสร้างเสร็จสิน้ตามก าหนดการ เป็น
เพราะงานเล่ือนโครงสร้างหลงัคาท่ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
ซึ่งวิธีการนีไ้ม่เคยใช้กับการก่อสร้างอาคารมาก่อน  ความส าเร็จ
ครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กท่ีมี
ช่วงยาว เราหวงัวา่องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการท างานในโครงการ
นีส้ามารถน ามาประยุกต์ใช้งานจริงในงานก่อสร้างอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องได้ 
  
รูปภาพท่ี 1 ภาพแสดงหลังคาขนาดใหญ่ของอาคารผู้ โดยสาร
ระหวา่งประเทศ 

รูปภาพท่ี 2 การเล่ือนโครงสร้างหลงัคาครัง้ท่ี 5 

รูปภาพท่ี 3 การเล่ือนโครงสร้างหลงัคาครัง้ท่ี 7 
รูปท่ี 1 รูปตดัของอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ 
 
 
(หน้าที่ 4) 
การใช้โครงสร้างเหล็กในการปรับปรุงความสวยงามให้แก่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผู้ได้รับรางวัล: บ. ทาเกนากะ 
 
 ตลาดของงานก่อสร้างอาคารในปัจจุบันต้องประสบกับ
ประเดน็ท่ีต้องค านึงถึงใหม ่ๆ เช่น จ านวนท่ีลดลงของงานก่อสร้าง
อาคารใหม่ เน่ืองจากการลดลงของประชากรและสังคมผู้ สงูอาย ุ
และความต้องการในการพฒันาของสงัคมให้มีปริมาณคาร์บอนท่ี
ต ่า การปรับปรุงความสามารถในการป้องกันภัยพิบัติ และการ
เสริมก าลงัโครงสร้างในการต้านทานแรงแผ่นดินไหว เม่ือพิจารณา
ถึงสิ่งเหล่านี ้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการท่ีอาคารท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัจะ
สามารถน าไปใช้งานในอนาคตอย่างดี มีคุณค่า ในงานบูรณะ

ซ่อมแซมอาคารเก่าเพ่ือเพิ่มความสามารถในการป้องกันแรง
แผ่นดินไหว ในปัจจุบันนี  ้มิเ พียงแต่เป็นการปรับปรุงก าลัง
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวเท่านัน้ แต่โครงสร้างท่ีปรับปรุงแล้ว
สามารถเพิ่มคณุค่าให้แก่อาคารเช่น การปรับปรุงความสวยงาม
ของอาคารด้วยเช่นกนั 
 ในการเสริมก าลังป้องกันแรงแผ่นดินไหวทั่วไป เน่ืองจาก
ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงค า้ยันเหล็กมกัจะติดตัง้อยู่ท่ี
ด้านนอกหรือ ผนงัด้านในของอาคาร การเสริมก าลงันีม้กัจะท าให้
เกิดข้อจ ากัดแก่อาคารทัง้ระหว่างการท างานเสริมความแข็งแรง
หรือหลังจากงานเสริมความแข็งแรงได้เสร็จสิน้ลงแล้ว การเสริม
ก าลังจากด้านนอกของอาคาร (เปลือกด้านนอกสุด) เป็นวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสดุในการท่ีจะรักษารูปแบบ ลกัษณะการใช้งานภายใน
อาคาร ซึ่งยังเป็นวิธีการให้อาคารยังสามารถใช้งานต่อไปได้ และ
สามารถท่ีจะมีความยืดหยุ่นส าหรับการใช้งานในอนาคต 
 แนวความคดิในการบรูณะซ่อมแซมโครงสร้างหลาย ๆ อย่างได้
น ามาใช้งานจริงซึ่ งตอบสนองความต้องการท่ีจะปรับปรุง
รูปลกัษณ์ของการออกแบบ ตอบสนองตอ่สิง่แวดล้อมได้ดีขึน้ หรือ
แม้กระทัง่ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ความพยายามเหล่านีก้ระท า
ได้โดยการน าข้อดีต่าง ๆ ของเหล็กมาใช้ เก่ียวกับ น า้หนัก ความ
แข็ง และก าลังต้านทาน นอกจากนีย้ังสามารถใช้ศักยภาพของ
เหล็กมาใช้ในด้าน ความบางของหน้าตดั น า้หนักท่ีเบาในการขน
ย้าย และการประกอบชิน้สว่นในโรงงานก่อนประกอบจริงหน้างาน 
ตวัอย่างการใช้งาน 3 ตวัอย่างได้แสดงไว้ในท่ีนี ้
 ตวัอย่างท่ี 1: อาคารโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้มีการดดัแปลงให้
เป็นศนูย์สง่เสริมสขุภาพ ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคาร
ได้ถกูรือ้ถอนออก และโครงสร้างแบบโครงถักเหล็กได้ถูกออกแบบ
และตดิตัง้ไว้บนสว่นตกแตง่เปลือกนอกของอาคาร (façade) ซึ่งให้
คณุคา่กบัอาคารหลายข้อเช่น ความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม มี
พืน้ท่ีวางอุปกรณ์ได้ ระยะเพดานท่ีสูงขึน้ เพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว และ 

เพิม่พืน้ท่ีชายคาแก่อาคาร 
 ตวัอย่างท่ี 2: อาคารโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหลก็สงู 4 ชัน้ได้รับ
การบูรณะปรับปรุงให้เป็นอาคารท่ีสวยงามสูง 8 ชัน้ วิธีการวาง
โครงสร้างแบบใหมไ่ด้น ามาใช้เพ่ือเพิม่พืน้จ านวน 3 ชัน้เหนือระดบั
หลงัคาและให้เป็นระบบโครงสร้างแบบแยกฐาน (Base-Isolation 
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System) ท่ีกลางอาคาร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ปรับปรุงอาคาร
โรงเรียนเก่าให้เป็นอาคารใหม่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทัง้โรงเรียน
และอาคารสาธารณะของท้องถิ่น 
 ตวัอย่างท่ี 3: อาคารห้างสรรพสินค้าคอนกรีตเสริมเหล็กได้ท า
การเสริมก าลังเพ่ือต้านทานแรงแผ่นดินไหว โดยการใช้ระบบ
ก าแพงหล่อส าเร็จรูป 3 เหล่ียม ท่ีคุ้นเคยกับชาวเมืองให้ได้รูปร่าง
การออกแบบท่ีต้องการ อาคารได้ท าการบูรณะปรับปรุงโดยใช้
โครงสร้างเหลก็รูป 3 เหล่ียมเป็นหลกั ตวัอย่างนีเ้ป็นตวัอย่างท่ีดีใน
กรณี ท่ี ต้องการให้อาคารมีก าลัง รับน า้หนัก ท่ีสูงขึ น้และใน
ขณะเดียวกนัความสวยงามก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกัน ซึ่งเป็นการ
ใช้ก าลงัการรับน า้หนกัของเหลก็อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ตวัอย่างท่ี 1 การปรับปรุงอาคารโดยใช้โครงถกัเหลก็ 

ตวัอย่างท่ี 2 วิธีการขยายอาคารในทางตัง้โดยใช้พืน้ชัน้ฐานของ 
Base Isolation 
ตวัอย่างท่ี 3 วิธีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็โดยใช้โครงเหลก็รูปสามเหล่ียม 
 
■ ■ ■ ■ ■ 
 
รางวัลงานวทิยานิพนธ์ 2011  
 (หน้าที่ 5) 
งานศกึษาวิจัยเชิงทดลองในหัวข้อพฤติกรรมทางกลศาสตร์
ของรอยต่อแบบแรงเสียดทานของสลักเกลียวก าลังสูง
ประเภทหลายแถวกับแผ่นเหล็กหนา 
ผู้ได้รับรางวัล: ทากาช ิยามากูช,ิ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย
โอซาก้าซิตีแ้ละผู้ร่วมวจัิย 3 ท่าน 
 
 ในแวดวงการก่อสร้างสะพานเหล็ก ได้พบเห็นตวัอย่างในการ
น าแผ่นเหล็กชนิดท่ีมีความหนาเกินกว่า 75 มิลลิเมตรเข้ามาใช้
งานกนัมากขึน้เพ่ือให้ได้โครงสร้างท่ีตอบสนองความต้องการได้ดี
ขึน้ ถึงแม้ว่ายังมิได้มีการรับรองการใช้งานของรอยต่อประเภทนี ้
ในงานศึกษาวิจัยนี ้ได้ท าการทดลองเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิการ
เล่ือนไถล (slip factor) โดยก าหนดจ านวนแถวของสลกัเกลียวและ

อัตราส่วนระหว่าง ค่าก าลงัท่ีเกิดการล่ืนไถลต่อค่าก าลงัคราก  
ของรอยต่อเป็นค่าพารามิเตอร์ในการศึกษา ดงัเช่นถ้ารอยต่อท่ีมี
แผน่เหลก็ความหนา 75 มลิลเิมตรท่ีใช้สลกัเกลียวก าลงัสงูประเภท 
M24 ก็สามารถจ าลองโมเดลให้ใช้แผ่นเหล็กหนา 50 มิลลิเมตร ท่ี
ใช้สลักเกลียวก าลังสูงประเภท M16 เพ่ือใช้ในการทดลองได้ 
(รูปภาพท่ี 1) 
 สิ่งท่ีพบจากการทดสอบมีดังนี :้ .ในรอยต่อท่ีใช้สลักเกลียว
จ านวน 4 แถว การเล่ือนไถลในรอยต่อเกือบจะเคล่ือนท่ีไปด้วย
พร้อม ๆ กันทัง้หมด ในทางตรงกันข้าม รอยต่อท่ีใช้สลักเกลียว
จ านวน 12 แถว ลกัษณะการเล่ือนไถลเช่นนีจ้ะไม่เกิดขึน้ แต่จะ
เป็นในลกัษณะท่ีเกิดจากด้านนอกสุดก่อนแล้วจึงเข้ามาด้านใน 
เช่นเดียวกันนี ้ดังท่ีแสดงในรูปท่ี 1(a) เม่ือจ านวนของแถวสลัก
เกลียวมากขึน้ ค่าสมัประสิทธ์ิการเล่ือนไถลนีล้ดลง ในรอยต่อท่ีมี

คา่  สงู ท่ีซึ่งเกิดการครากในรอยต่อขึน้ก่อน อัตราการลดลงของ
แรงในแนวแกนของสลกัเกลียวท่ีอยู่แถวนอกมีค่ามาก และอัตรา
การลดลงของสมัประสิทธ์ิการเล่ือนไถลเน่ืองจากการเพิ่มจ านวน
แถวก็มีคา่มากเช่นกนั นอกจากนี ้ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 1(b) และ 1(c) 
จากการท่ีพบการลดลงของแรงในแนวแกนของสลกัเกลียวในช่วง
เร่ิมเกิดการเล่ือนไถล จึงสรุปได้ว่าการเล่ือนไถลขนาดใหญ่    จะ
เกิดเม่ือคา่อตัราการลดลงของแรงในแนวแกนส าหรับสลกัเกลียวท่ี
อยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลุม่สลกัเกลียวสดุท้ายท่ีจะเกิดการลดลงของ
แรงในแนวแกน เกินกวา่ประมาณ 8% 
 
รูปภาพท่ี 1 แสดงภาพการจดัเตรียมการทดลอง 
รูปท่ี 1 ผลการทดลอง 

(a) ความสมัพนัธ์ระหว่างจ านวนแถวของสลักเกลียวกับค่า
อตัราการลดลงของสมัประสทิธ์ิการเล่ือนไถล 

(b) ค่าท่ีเปล่ียนแปลงในแรงในแนวแกนของสลักเกลียว 
M16-12-0.72 

(c) ค่าท่ีเปล่ียนแปลงในแรงในแนวแกนของสลักเกลียว 
M16-12-1.3  
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(หน้าที่ 5) 
ผลของลักษณะการเช่ือมที่มีต่อพลังงานของ Charpy ในโซน
ที่ได้รับผลกระทบจากการเช่ือมในเหล็กที่มีความเหนียวต ่า 
ผู้ได้รับรางวัล : โยชิฮิโร ซากิโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวทิยาลัยโอซากา 
 ในงานวจิยัส าหรับเหลก็ท่ีมีความเหนียว (toughness) ต ่ามาก 
ๆ เนือ้เหล็กในโซนท่ีได้รับผลกระทบเน่ืองจากความร้อนจากการ
เช่ือม (Heat Affected Zone, HAZ) ได้ถกูจ าลองเพ่ือการวเิคราะห์
โดยวิธีการสมมติให้โครงสร้างระดับไมโคร (microstructure) มี
รูปแบบท่ีสม ่าเสมอ โดยมีคณุสมบตัขิองวสัดท่ีุไมเ่ปล่ียนแปลง เฉก
เช่นเดียวกบัเนือ้เหลก็ในโซนอ่ืน ซึ่งวดัตามผลท่ีได้จากการทดสอบ
คณุสมบตัิของความเหนียวโดยวิธี Charpy Impact Test วฏัจักร
ของความร้อนในการเช่ือมหลาย ๆ ครัง้ในการทดสอบนีไ้ด้จ าลอง
โดยใช้การวิเคราะห์วิธีการน าความร้อนชนิดท่ีเปล่ียนแปลงได้
(unsteady-heat-conduction analysis) ในทิศทาง 3 มิติ จาก
ข้อมลูเหล่านี ้ได้มีการศึกษาถึงลกัษณะการเช่ือมซึ่งพลงังานของ 
Charpy ของเหลก็แบบความเหนียวต ่ามีคา่สงูขึน้ 
 ผลของการศึกษาแสดงว่า ในกรณีท่ีการเช่ือมเป็นแบบรอบ
เดียวในเหลก็ท่ีมีความเหนียวต ่า พลงังานของ Charpy เพิ่มขึน้ใน 
FGHAZ และ ICHAZ แต่ยังมีค่าท่ีต ่าใน CGHAZ อย่างไรก็ตาม
เม่ือเหลก็ท่ีมีความเหนียวต ่านีรั้บความร้อนแบบวฏัจักรซึ่งอุณหภูมิ
ขึน้ถึง 880 องศาเซลเซียส หลังจากท่ีอุณหภูมิความร้อนท่ีมาก
ท่ีสดุจากการสะสมความร้อนใน bond line ขึน้ถึง 1,350 องศา
เซลเซียสในการเช่ือมแบบหลาย ๆ รอบ พลงังาน Charpy ส าหรับ
เหลก็ท่ีมีความเหนียวต ่ามีคา่สงูขึน้อย่างมากถึง 70J หรือมากกว่า 
(ท่ี 0 องศาเซลเซียส) 
 ดงัท่ีได้เห็น งานวจิยัแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เพียงแต่กรณี
ท่ีการเช่ือมลดพลังงานของ Charpy แต่ยังเป็นไปได้ว่าพลงังาน
ของ Charpy นีส้ามารถเพิม่ขึน้ได้โดยวธีิการควบคมุความร้อนของ
ชิน้งานและ การควบคมุการเย็นตวัลงของเหลก็ 
 
รูปท่ี 1 เส้นกราฟแสดงคา่ Charpy ส าหรับเหลก็ความเหนียวต ่า 
รูปท่ี 2 ผลของอณุหภมูหิลงัจากท่ีความร้อนถึงระดบัสงูท่ีสดุ 

(a) วฏัจกัรความร้อนจากการเช่ือมสมมต ิ

(b) ความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิท่ีสงูท่ีสดุในการเช่ือมรอบ
สดุท้ายและพลงังานแบบ Charpy 

 
 
(หน้าที่ 6) 
งานวจัิยคุณสมบัตทิางด้านพลศาสตร์ของรอยต่อสลักเกลียว
ก าลังสูงที่แผ่นเอวของคานกับรอยต่อปลายสุดของคานแบบ
ผสม 
ผู้ได้รับรางวัล: ยูโกะ ซาโต บ. นิปปอนสตีล และ ซูมิกิน 
เมทัลโปรดักส์ จ ากัด 
  
 เม่ือใช้วิธีการต่อเหล็กท่ีปลายสุดของคานในการก่อสร้าง
โครงสร้างอาคารเหล็ก วิธีการต่อรอยต่อปลายสุดของคานแบบ
ผสมได้ถูกน ามาใช้ ตัวอย่างเช่น แผ่นเอวของคานใช้รอยต่อแบบ
สลกัเกลียวก าลงัสงู และแผ่นปีกของคานใช้วิธีการเช่ือมหน้างาน 
จนกระทั่งปัจจุบัน คณุสมบตัิทางด้านพลศาสตร์ของรอยต่อแบบ
แรงเสียดทานท่ีใช้สลกัเกลียวก าลงัสงูในส่วนของแผ่นเอวของคาน
ยังไม่ได้มีการก าหนดอย่างชัดเจน งานวิจัยได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ : 
ให้เข้าใจถึงคุณสมบตัิทางด้านพลศาสตร์ของรอยต่อสลกัเกลียว
ก าลังสงูของแผ่นเอวคานท่ีมีการเช่ือมต่อกับรอยต่อท่ีปลายคาน
แบบผสม เพราะเหตนีุโ้มเดลวิเคราะห์แบบไฟไนท์อิลิเมนท์ แบบอิ
ลาสโต-พลาสตกิ ได้ถกูน ามาใช้โดยท่ีอัตราส่วนของความกว้างต่อ
ความหนาในเสาเหลก็และการเรียงตวัของสลกัเกลียวก าลงัสงูเป็น
ตวัแปรพารามเิตอร์ในการศกึษา 
 สิง่ท่ีพบจากผลการวเิคราะห์ศกึษาก็คือ เม่ืออัตราส่วนระหว่าง
ความกว้างกบัความหนาในเสามีค่าต ่าและจ านวนของสลกัเกลียว
ท่ีใช้มีค่าสงูขึน้ โมเมนต์การดดัท่ีจะเกิดในท่ีรอยต่อแผ่นเอวของ
คานจะมีคา่เพิม่ขึน้ นอกจากนีย้งัเป็นท่ีทราบกนัวา่อตัราส่วนความ
กว้างต่อความหนาของเสา และการจัดเรียงสลักเกลียวมีผลต่อ
คุณสมบัติทางด้านพลศาสตร์ของรอยต่อสลักเกลียวก าลังสูงท่ี
แผน่เอวของคาน ในขณะท่ีเกิดการเล่ือนไถลและก าลงัครากสงูสดุ
เกิดขึน้ การกระจายความเค้นในสลักเกลียวก าลังสูงต่าง ๆ ได้
น ามาเปรียบเทียบกันและศึกษาความแตกต่างของความเค้นนี ้
ตามค่าอัตราส่วนความกว้างต่อความหนาของเสา และการ
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จดัเรียงตวัของสลกัเกลียว 
 
รูปท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างโมเมนต์ดัดท่ีเกิดขึน้ในแผ่นเอวของ
คาน และเหลก็ฉาก 
รูปท่ี 2 B62-Dt22: ค่าการกระจายความเค้นของรอยต่อสลัก
เกลียวก าลงัสงูท่ีแผน่เอวของคานในขณะเวลาท่ีเกิดการเล่ือนไถล 
รูปท่ี 3 B62-Dt22: ค่าการกระจายความเค้นของรอยต่อสลัก
เกลียวก าลังสูงท่ีแผ่นเอวของคานในขณะเวลาท่ีเกิดก าลังคราก
สงูสดุ 
รูปท่ี 4 ลกัษณะของความเค้นในรอยต่อสลกัเกลียวก าลงัสูงท่ีแผ่น
เอวของคาน ซึ่งสมมตวิธีิการในการออกแบบปัจจบุนั 
 
 
(หน้าที่ 6) 
ผลของตัวแปรพารามิเตอร์ต่าง ๆ ส าหรับกลไกการวิบัติของ
แผงพาเนลที่ มีรอยต่อคานกับเสาไม่สม ่าเสมอในโครงสร้าง
เหล็ก 
ผู้ได้รับรางวัล : ซูซุ มุ คูวาฮารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวทิยาลัยโอซากา 
 
 โดยทั่วไป แผงพาเนลของรอยต่อระหว่างคานกับเสาแบบ
มาตรฐานจะเป็นลักษณะท่ีคานทางด้านขวาและด้านซ้ายท่ี
เช่ือมตอ่กบัเสามีความลกึคานและมีต าแหน่งของปีกคานเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากข้อก าหนดในการใช้งานและการตัง้เป้าใน
การลดน า้หนักของโครงเหล็ก รอยต่อได้น ามาใช้โดยท่ีคานท่ีอยู่
สองฝ่ังของคานมีความลกึคานและต าแหน่งของปีกคานท่ีแตกต่าง
กัน (รูปท่ี  1) แผงพาเนลเหล่านี เ้ รียกว่าแผงพาเนลแบบไม่
สม ่าเสมอ ดงัท่ีได้แสดงในรูปท่ี 2 แผงพาเนลเหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึง
กลไกการวบิตัหิลายรูปแบบ 
 ในบทความนี ้สูตรการค านวณได้คิดค้นขึน้มาซึ่งสามารถ
ค านวณก าลังครากระหว่างการเกิดกลไกการวิบตัิหลากหลายได้
ตามวธีิการวเิคราะห์โครงสร้างแบบอิลาสติก และในขณะเดียวกัน
ได้มีการตรวจสอบโดยใช้วิธีการค านวณจากตวัแปรพารามิเตอร์
ต่าง ๆ เพ่ือหาก าลังครากของแผงพาเนล ผลจากการวิจัยท่ีได้

สามารถบง่ชีถ้ึงกลไกการวิบตัิสามารถท่ีจะวิเคราะห์ได้ในขัน้ตอน
การออกแบบขึน้อยู่กบัรูปทรงของเสาและแผงพาเนล 
 
รูปท่ี 1 แผงพาเนลแบบไมส่ม ่าเสมอ 
รูปท่ี 2 กลไกการวิบัติหลายประเภทของแผงพาเนลแบบไม่
สม ่าเสมอ 
 
■ ■ ■ ■ ■ 

 
บทความฉบับพเิศษ 
แผ่นดนิไหว Great East Japan Earthquake – ความเสียหาย
ต่อโครงสร้างสะพาน อาคาร และโครงสร้างอ่ืน ๆ และวิธี
การบูรณะซ่อมแซมและการก่อสร้างขึน้ใหม่ 
 
(หน้าที่ 7) 
 
โดย มาซัทซูกุ นาไก 
ประธานคณะกรรมการด้านต่างประเทศ สมาคมการก่อสร้าง
โครงสร้างเหล็กแห่งประเทศญึ่ปุ่ น 
 
 เม่ือเวลา 14:46 ของวันท่ี 11 มีนาคม 2011 ได้เกิด
แผน่ดินไหว Great East Japan (ขนาด 9.0) ขึน้ ซึ่งแผ่นดินไหวนี ้
เป็นเหตใุห้เกิดการสั่นไหวและคล่ืนสึนามิท่ีเป็นเหตใุห้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรง รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ตัง้ช่ือแผ่นดินไหวนีว้่า Great 
East Japan Earthquake หรือ แผ่นดินไหวปี 2011 นอกชายฝ่ัง
แปซิ ฟิคของโตโฮกุ  ตามข้อมูลท่ีได้รวบรวมไว้เ ม่ือวัน ท่ี  10 

พฤศจิกายน 2011 มีผู้สญูเสียชีวิต 15,836 ราย ในขณะท่ีผู้หาย
สาบสญู 3,650 ราย แผ่นดินไหวท่ีเกิดนี ้ความเสียหายเน่ืองจาก
คล่ืนสนึามมีิความรุนแรงกว่าความเสียหายท่ีมีผลจากการสัน่ไหว
เน่ืองจากแรงแผน่ดนิไหว 
 แผ่นดินไหวเป็นชนิดท่ีเกิดท่ีแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรท่ีมี
ขนาดความรุนแรง 6 (จากขนาดรุนแรงท่ีสุด 7 ตามสเกลความ
รุนแรงของแผ่นดินไหวของอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุ่ น ) และขนาด 
magnitude 9 ซึ่ง เป็นขนาดท่ีใหญ่ ท่ีสุดเท่าท่ีพบในญ่ีปุ่ น 
ศนูย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ท่ีต าแหน่ง 130 กิโลเมตรนอกชายฝ่ังโต
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โฮกุท่ีความลึก 24 กิโลเมตร บริเวณท่ีเกิดรอยเล่ือนครอบคลุม
พืน้ท่ีกว้างใหญ่ (มีระยะ 500 กิโลเมตรจากทางด้านทิศเหนือไปยัง
ทิศใต้ และ 200 กิโลเมตรจากทิศตะวนัออกไปยังทิศตะวนัตกนอก
ชายฝ่ังแปซิฟิคจากพืน้ท่ีซานริกุไปจนถึงเขตอิบารากิ ) และท าให้
เกิดเหตุการณ์ความเสียหายรุนแรง 3 เหตุการณ์ใหญ่ ๆ ท่ี
ตามล าดบั (รูปท่ี 1)  
 ค่าความเร่งท่ีมากท่ีสดุท่ีวดัได้คือ 2,933 gal (ท่ีคริูฮารา เขต
มยิากิ) และคา่ความเร่งท่ีมีคา่มากกวา่ 2,000 gal นีย้งัตรวจพบได้
ท่ีจุดอ่ืน ๆ 19 จุด รูปท่ี 2 แสดงค่าการตอบสนองความเร่งแบบ 
(spectral acceleration response) ของแผ่นดินไหวปัจจุบัน 
ในขณะท่ีการสั่นไหวค่อนข้างจะรุนแรงมาก แต่โครงสร้างท่ีตรวจ
พบได้รับความเสียหายเน่ืองจากการสัน่ไหวนีค้อ่นข้างน้อย เหตผุล
ส าคัญประการหนึ่ งก็คื อแผ่นดินไหวค รั ง้ นี มี้ช่ วง  spectral 
acceleration ท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่ในช่วงคาบการสัน่ธรรมชาติท่ีสัน้
ระหว่าง 0.3 – 0.5 วินาที เม่ือเทียบกับคาบการสัน่ธรรมชาติของ
อาคารและโครงสร้างสาธารณปูโภคทัว่ไปสว่นใหญ่    

 อีกเหตผุลหนึ่งท่ีเกิดความเสียหายในโครงสร้างน้อยก็คือการท่ี
ได้มีการเสริมก าลงัเพ่ือต้านทานแรงแผ่นดินไหวใหญ่ ๆ ท่ีได้มีการ
กระท ากันภายหลงัการเกิดแผ่นดินไหว Great Hanshin (1995) 
แผ่นดินไหวครัง้นีย้ังมีลักษณะเฉพาะคือระยะเวลาการสั่นท่ี
ยาวนาน และช่วงการสั่นไหวของคาบการสั่นแบบยาว ท่ี มี
ระยะเวลากวา่ 20 วนิาที 

 สิ่งท่ีเด่นชัดของแผ่นดินไหว Great East Japan นีก้็คือความ
เสียหายอย่างรุนแรงท่ีเกิดเน่ืองจากคล่ืนสึนามิ คล่ืนท่ีมีความสูง
มากกว่า 16 เมตรไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายวิบตัิแก่
อาคารเท่านัน้ รายงานผู้ เสียชีวิตจากการจมน า้มีจ านวนประมาณ 
95 % ของผู้เสียชีวติทัง้หมด นอกจากนี ้ยังได้รับรายงานต่อมาว่า
ความสูงของคล่ืนสึนามิสะสมสูงสุดท่ีเกิดขึน้วัดได้ถึง 39 เมตร 
รูปภาพท่ี 1 แสดงตวัอย่างของความเสียหายท่ีเกิดจากคล่ืนสึนาม ิ
และรูปภาพท่ี 2 แสดงตวัอย่างของการแปรสภาพของดินเป็นดิน
เหลวซึ่งเกิดขึน้เป็นบริเวณกว้างในพืน้ท่ีดินถมตามชายฝ่ังท่ีหัน
หน้าเข้าหาอ่าวโตเกียว (อ้างอิงกบัรูปภาพท่ี 1 และ 2) 
 บทความพิเศษเก่ียวกับแผ่นดินไหว Great East Japan 

ตอ่ไปนีจ้ะกลา่วถึงความเสียหายเน่ืองจากผลของแรงแผ่นดินไหว

และความพยายามในการบูรณะซ่อมแซม/ การก่อสร้างขึน้ใหม่ใน
ด้านการก่อสร้างโครงสร้างดงันี ้

 สะพานไฮเวย์  

 สะพานทางดว่นยกระดบั 

 สะพานทางรถไฟ 

 โครงสร้างท่าเรือ 

 อาคารโครงสร้างเหลก็ 

 ในท้ายท่ีสดุ เป็นบทความเก่ียวกบังานบรูณะซ่อมแซมและการ
ก่อสร้างส ากรับอาคารท่ีใช้โครงสร้างระบบใหม ่

 อาคารท่ีใช้ระบบโครงสร้างชนิดใหม่อาศัยวสัดกุ่อสร้าง
แบบใหม ่

 
รูปท่ี 1แผนท่ีศนูย์กลางของแผน่ดนิไหว 
รูปท่ี 2 การเปรียบเทียบคา่การตอบสนองความเร่งแบบ spectral 
รูปภาพท่ี 1 ความเสียหายจากคล่ืนสนึาม ิ

รูปภาพท่ี 2 สภาพดนิเหลว 
 
 
(หน้าที่ 8) 
สะพานไฮเวย์ 
โดย ทากาช ิทามาโกช ิ
สถาบันการจัดการที่ดนิและสาธารณูปโภคแห่งชาต ิ
กระทรวงที่ ดิน สาธารณูปโภค การคมนาคมและการ
ท่องเที่ยว 
  
 ภัยพิบัติแผ่นดินไหว Great East Japan ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงซึ่งสะพานไฮเวย์ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ีชายฝ่ัง
หรือสะพานข้ามแม่น า้ได้ถูกซัดออกไปโดยคล่ืนสึนามิ  (รูปภาพท่ี 
1) แต่ในพืน้ท่ีท่ีคล่ืนสึนามิได้มีหลักฐานว่ามีความสูงเกินกว่า
โครงสร้างด้านบนของสะพาน สะพานจ านวนมากเหล่านีม้ิได้ถูก
ซดัออกไป นอกจากนีย้งัได้พบกรณีท่ีดนิบดอดัท่ีอยู่ติดเช่ือมต่อกับ
ชิน้ส่วนสะพานถูกคล่ืนสึนามิซัดออกไปแทน ในขณะท่ีโครงสร้าง
สะพานยังสามารถคงอยู่กับท่ีได้ (รูปภาพท่ี 2) ในปัจจุบัน การ
ส ารวจและงานวิจัยถึงกลไกท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่สะพาน
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เน่ืองจากคล่ืนสนึามไิด้กระท าอย่างตอ่เน่ืองและหลายแขนง 
 ในกรณีท่ีความเสียหายมีต้นเหตมุาเน่ืองจากการสั่นไหวจาก
แผน่ดนิไหว ไม่พบการยืนยันของความเสียหายถึงชีวิตท่ีมีมาจาก
การวิบัติของโครงสร้างในสะพานท่ีได้ก่อสร้างสอดคล้องกับ
มาตรฐานการออกแบบตาม “ข้อก าหนดส าหรับสะพานไฮเวย์” 
(จัดท าหลังจากปี 1996 หลังจาก ท่ี เกิดแผ่นดินไหว Great 
Hanshin ขึน้ในปี 1995) หรือในสะพานท่ีได้มีการปรับปรุงเสริม
ก าลงัตามมาตรฐานดงักลา่ว ในทางตรงกนัข้าม ในสะพานท่ีมิได้มี
การเสริมก าลงัตามมาตรฐาน ความเสียหายประเภทดังเช่น การ
โก่งเดาะและการแตกหักของโครงสร้างด้านบนได้ถูกตรวจพบ 
เช่นเดียวกนักบัความเสียหายแก่ตอม่อสะพานและส่วนรองรับแรง
แบกทานสะพาน ( รูปภาพท่ี  3)  ดัง ท่ี ไ ด้พบเห็นในภายหลัง
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ท่ีเกิดขึน้มาก่อน นอกจากนี ้
แม้กระทั่งกรณีท่ีความเสียหายแก่โครงสร้างสะพานมีเพียง
เลก็น้อย แตก่็ตรวจพบตวัอย่างของระดบัพืน้การจราจรท่ีแตกต่าง
เน่ืองจากการจมลงของดินถมบริเวณ abutment ของสะพาน ซึ่ง
ท าให้เกิดความล่าช้าในการท าให้การจราจรกลับมาใช้งานได้
ดงัเดมิ  
 ในแผ่นดินไหวครัง้นี ้พบว่าการแปรสภาพเป็นดินเหลวได้
เกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีกว้างใหญ่ตามโซนรอบชายฝ่ัง และสร้างความ
เสียหายแก่บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ส าหรับสะพาน
ไฮเวย์ ไม่พบความเสียหายท่ีเด่นชัดเน่ืองจากการแปรสภาพของ
ดนิเป็นดนิเหลวในสะพานท่ีสร้างตามมาตรฐานการออกแบบท่ีได้
มี ขึ น้ ห ลั ง จ ากก า ร น า ข้ อ ก า หนดก า ร อ อ กแบบ ป้ อ ง กั น
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในปี 1971 มาใช้ ซึ่งมีส่วนท่ี
ก าหนดการป้องกันการเกิดดินเหลว ในขณะเดียวกัน ได้พบความ
เสียหายเกิดขึน้ในสะพานท่ีออกแบบตามมาตรฐานเทคนิคท่ี
ออกมาก่อนปี 1971 
 ทันทีหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว ได้มีความพยายามท่ีจะ
เคลียร์เส้นทางคมนาคมอย่างฉกุเฉินโดยซ่อมแซมระดบัการจราจร
ท่ีแตกต่างกันและก่อสร้างดินคนัทางท่ีวิบัติ เคล่ือนย้ายเศษขยะ
และสิ่งกีดขวาง และใช้สะพานแบบประกอบส า เ ร็จฉุกเฉิน 
(รูปภาพท่ี 4) สะพานชัว่คราวถกูสร้างขึน้บนสว่นโครงสร้างสะพาน
ท่ีถูกซัดออกไป และงานก่อสร้างปรับปรุงสะพานอย่างฉุกเฉินได้

กระท าบนสะพานท่ีได้รับความเสียหาย ในปัจจบุนั เครือข่ายไฮเวย์
หลกัเกือบจะคืนสู่สภาพปกติแล้วโดยทัง้หมด ยกเว้นในพืน้ท่ีท่ีอยู่
ใกล้คล่ืนสึนามิ และอยู่ในระยะท่ีคล่ืนใหญ่ซัดถึง งานศึกษาและ
งานอ่ืน ๆ ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างถาวรจะ
ได้รับการสนบัสนนุอย่างเตม็ท่ี 
 รูปภาพท่ี 1 โครงสร้างสว่นบนของสะพานถกูซดัออกไป 
 รูปภาพท่ี 2 ดนิถมถกูซดัออกทัง้ทางด้านหน้าและด้านหลงัของ
สะพาน 
 รูปภาพท่ี 3 ความเสียหายของโครงค า้ยันด้านข้างส่วนบนของ
สะพาน Langer Arch 
 รูปภาพท่ี 4 สะพานประกอบส าเร็จแบบฉกุเฉิน 
 
 
(หน้าที่ 9) 
สะพานทางด่วนแบบยกระดับ 
โดย คาซูโอะ คาเนดะ 
บริษัทอีสต์นิปปอนเอ็กเพรสเวย์ จ ากัด 
  
 เม่ือเวลา 14:46 น. วนัท่ี 11 มีนาคม 2011 แผ่นดินไหว Great 
East Japn ขนาด M9 แผ่นดินไหวท่ีใหญ่ท่ีสดุเท่าท่ีเคยพบใน
ญ่ีปุ่ น เกิดขึน้ในชายฝ่ังซานริกุ การสั่นสะเทือนอย่างแรงจาก
แผน่ดนิไหวสามารถรู้สกึได้เป็นวงกว้างตัง้แต่โตโฮกุถึงคนัโตะ ในคู
ริฮารา เขตมิยากิ แผ่นดินไหวสเกลความรุนแรงอ่านได้ 7 (ค่าท่ี
มากท่ีสดุตามสเกลความรุนแรงของแรงแผ่นดินไหวตามท่ีก าหนด
โดยหน่วยงานอุตนุิยมวิทยา ญ่ีปุ่ น) การสัน่สะเทือนเน่ืองจากแรง
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงสามารถวัดได้ในทางด่วนหลาย ๆ เส้น : 
คา่ท่ีมากท่ีสดุคือ 6.3 ท่ีสว่นทางแยกมิโตะ - มินามิ ของทางด่วนคิ
ตา – คนัโตะ ในขณะท่ีค่าความรุนแรง 6.2 ถูกบนัทึกไว้ท่ีทางแยก
ไทวาและอิซูมิ ของทางด่วนโตโฮกุ และทางแยกเซ็นได – ฮิกาชิ 
ของทางดว่นเซ็นได – โตบ ุ

 รูปท่ี 1 แสดงค่าการตอบสนองความเร่งแบบ spectral 
เน่ืองจากแผ่นดินไหว Great East Japan ท่ีได้มีการบันทึกไว้
บริเวณใกล้กันกับสะพานยกระดบัเซ็นได – โตบุ ของทางด่วนเซ็น
ได – โตบุ ท่ีทางแยกเซ็นได – ฮิกาชิและ เคเน็ท เซ็นได ซึ่งขนาด
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ความรุนแรง 6.2 สามารถวัดได้ ค่าการตอบสนองความเร่งแบบ 
spectral มีขนาดเกือบจะเท่ากันกับค่ามาตรฐานท่ีใช้ในการ
ออกแบบส าหรับค่าแรงแผ่นดินไหวระดบั 2 (ชนิดท่ี 2) ท่ีคาบการ
สัน่ธรรมชาติใกล้กับ 1 วินาที ในขณะเดียวกัน ส าหรับค่าการสั่น
ไหวท่ีวดัได้บนทางด่วน ค่าการตอบสนองความเร่งแบบ spectral 
ท่ีสงูสดุจะอยู่ในช่วงคาบการสัน่ธรรมชาติท่ีสัน้ (ประมาณ 0.2 ถึง 
0.5 วนิาที) ในหลาย ๆ จดุ สิง่ท่ีจะกล่าวต่อไปนีเ้ป็นความเสียหาย
และการแก้ไขแบบฉกุเฉินส าหรับสะพานยกระดบัเซ็นได – โตบุ ซึ่ง
ได้รับความเสียหายมีลกัษณะเช่นเดียวกันกับสะพานโครงสร้าง
เหลก็  
 สะพานยกระดบัเซ็นได – โตบุ ท่ีตัง้อยู่ระหว่างทางแยกเซ็นได 
– ฮิกาชิ และ เซ็นได – โคคติะ เป็นสะพานยกระดบัแบบต่อเน่ืองท่ี
มีความยาวทัง้สิน้ 4,390 เมตรซึ่งเปิดใช้งานเม่ือปี 2001 พืน้ท่ีของ
สะพานท่ีตรวจพบความเสียหายมากท่ีสดุประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
– สะพานประเภทคานต่อเน่ือง 4 ช่วง (P52 – P56) และสะพาน
ประเภทคานตวัไอต่อเน่ือง 2 ช่วง (P56 – P58) ส าหรับสภาพของ
จุดรองรับของชิน้ส่วนสะพานเหล่านี ้ในกรณีของการสัน่ไหวจาก
แรงแผน่ดนิไหวระดบัท่ี 2 จุดรองรับแบบยืดหยุ่นได้ถูกน ามาใช้ทัง้
ในแกนตามยาวและตัง้ฉากในตอมอ่สะพานทกุจดุ และ ตวัป้องกัน
รอยต่อ (joint perotector) (ระดบัท่ี 1) ก็ได้มีการติดตัง้ไว้ในแกน
ตัง้ฉากกบัสะพาน 
 รูปท่ี 1-2 แสดงความเสียหายแก่สะพานยกระดบัเซ็นได – โตบ ุ
แผน่ดนิไหวก่อให้เกิดการแตกหักของแผ่นยางรองรับคานท่ีตอม่อ 
P52 และ P56 ในสว่นของหน้าตดัคานกบัคาน และต่อมา เกิดการ
แตกหักและการเสียรูปของตัวป้องกันรอยต่อของตอม่อสะพาน
แทบทัง้หมด  การเสียรูปของโครงสร้างสะพานส่วนบนสามารถ
ตรวจวัดได้ – ค่าการเบ่ียงเบนจากแนวเดิม 15 เซนติเมตรใน
ทิศทางตัง้ฉากกับแกนของสะพานส าหรับตอม่อ  P52 และ
ประมาณ 50 เซนติเมตรในทิศทางตัง้ฉากกับแกนสะพาน และ
ประมาณ 40 เซนติเมตรในแนวระดับส าหรับตอม่อ P56 จาก
ข้อมูลนี ้เช่ือว่าค่าการเสียรูปได้มีค่าเกินกว่าค่าพิกัดของการ
แตกหักของแผ่นยางรองรับชิน้ส่วนสะพาน นอกจากนี ้ยังได้พบ
ร่องรอยการกระทบกนัของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการขยายตวัในทิศทาง
ตัง้ฉากกบัแกนสะพาน เพราะว่าความสงูของแผ่นยางรองรับคาน

รูปกล่องมากกว่าความสูงของแผ่นยางรองรับคานรูปตัวไอ และ
เพราะวา่ระดบัความสามารถในการเคล่ือนตวัของแผ่นยางรองรับ
คานรูปกลอ่งในทิศทางตัง้ฉากกับแกนสะพานมีค่าสงู จึงส่งผลให้
คา่การเคล่ือนตวัของคานรูปตวัไอจึงเกิดขึน้เน่ืองจากคานรูปกล่อง 
และส่งผลให้แผ่นยางรองรับชิน้ส่วนสะพานเกิดการแตกหัก 
เพราะว่าได้มีการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันการวิบัติในสะพานใน
ทิศทางตามยาวของสะพานท่ีหน้าตดัระหว่างคานกับคาน สะพาน
จึงไมเ่กิดการวบิตั ิ
 หลงัจากการเกิดแผ่นดินไหว  ได้มีการติดตัง้ท่ีรองรับชั่วคราว
และแผน่เหลก็เสริมก าลงัในทางตัง้ได้ถกูน ามาเช่ือมเพ่ือเสริมก าลงั
คานรองรับสะพานและต่อมาได้มีการติดตัง้จัดท านั่งร้านชั่วคราว
ขึน้ หลงัจากนัน้ คานรองรับสะพานจึงถูกยืดให้ตรงและวางกลับ
เข้าไปยงัต าแหน่งดัง้เดิมโดยใช้แจ็คส าหรับท่ีรองรับ (รูปภาพท่ี 4) 
และตอ่มา แผน่ยางรองรับคานสะพานตามท่ีออกแบบไว้ดัง้เดิมได้
ถกูผลติและน ามาติดตัง้ใหม่ ด้วยวิธีการนี ้งานติดตัง้และก่อสร้าง
ขึน้ใหม่แบบฉุกเฉินส าหรับสะพานยกระดบัเซ็นได – โตบุจึงแล้ว
เสร็จได้ การออกแบบท่ีกระท าโดยการหาสาเหตขุองการแตกหักใน
แผ่นยางได้มีการวางแผนไว้เพ่ือท่ีจะน าไปใช้ในการฟืน้ฟูสะพาน
อย่างเตม็รูปแบบ 
 ในสะพานยกระดบัเซ็นได – โตบุ ความเสียหายได้เกิดขึน้ใน
แผ่นยางรองรับชิน้ส่วนสะพานชนิดท่ีกระจายแรงแผ่นดินไหวใน
แนวนอน ความเสียหายประเภทนีม้ิได้พบในท่ีใดในญ่ีปุ่ น เพราะ
เหตุนีจ้ึงได้มีการตัง้คณะกรรมการเพ่ือศึกษาตรวจสอบเพ่ือให้
ทราบถึงสาเหตุของความเสียหายนี ้กลุ่มคณะท างานจะท าการ
วเิคราะห์จ าลองโมเดลโดยใช้การวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ใน 3 มิติ
โดยใช้คล่ืนจากข้อมลูสถานท่ี และตรวจสอบความสามารถในการ
ยืดตัวของแผ่นยางรองรับชิน้ส่วนสะพาน และคุณภาพของวัสดุ
ยางท่ีใช้ หลังจากการศึกษาได้เสร็จสิน้ลงแล้ว สาเหตุของการ
แตกหกัและผลของการศกึษาอ่ืน ๆ จะได้แจ้งให้ทราบตอ่ไป 
 
รูปท่ี 1 การตอบสนองความเร่งแบบ spectral 
รูปภาพท่ี 1 ความเสียหายของแผน่ยางรองรับ (P56) 
รูปภาพท่ี 2 การเคล่ือนตัวของโครงสร้างภายหลังเหตุการณ์
แผน่ดนิไหว (P56) 
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 รูปภาพท่ี 3 การตดิตัง้ท่ีรองรับคานสะพานชัว่คราว 
รูปภาพท่ี 4 ท่ีรองรับแบบชัว่คราว 
 
(หน้าที่ 10) 
สะพานรางรถไฟ 
โดย ชนิิชโิร โนซาวา 
บ. อีสต์เจแปนเรลเวย์ 
 
 แผ่นดินไหว Great East Japan เม่ือเดือนมีนาคม 2011 ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รางรถไฟและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็น
บริเวณกว้าง 
 ในเส้นทางสายดว่นพเิศษโตโฮก ุชินกนัเซน ได้เกิดการวิบตัิของ
โครงสร้างเสาไฟฟ้า และสะพานรางรถไฟยกระดบัแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก และความเสียหายประเภทอ่ืน ๆ ตามระยะทางกว่า 
500 กิโลเมตรตัง้แตส่ถานีรถไฟโอมยิาไปจนถึงสถานีอิวาเตะ-นูมา
กนูาอิ รูปภาพท่ี 1 แสดงภาพความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่หมดุรองรับ
สะพานของสะพานคาเคียวอิน ซึ่งเป็นสะพานประเภทคาน
ประกอบมีความยาว 73 เมตรซึ่งอยู่ท่ีสถานีรถไฟเซ็นได ตวัหมุด
รองรับเกิดการแตกหักจากตรงกลาง ระหว่างงานซ่อมแซมแก้ไข 
หมดุรองรับสะพานก็ยังใช้งานตามสภาพท่ีเป็นอยู่ โดยท่ีตวัคาน
และแผ่นรองรับสะพานมีการเคล่ือนกลบัสู่ต าแหน่งเดิม โดยท่ีมี
การติดตัง้อุปกรณ์เพ่ือจ ากัดการเคล่ือนตัวให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวคือตามแกนยาวของสะพาน ในขณะท่ีอาฟเตอร์ช็อคขนาด
ใหญ่ได้เกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน เส้นทางโตโฮกุ ชินกันเซนทัง้
สายได้กลบัมาใช้งานได้ใหมเ่ม่ือวนัท่ี 29 เมษายน เป็นเวลา 49 วนั
หลงัจากท่ีแผน่ดนิไหว Great East Japan ได้เกิดขึน้ 
 เส้นทางรถไฟท่ีมีอยู่ยังได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงใน
พืน้ท่ีระหวา่งย่านโตโฮกกุบัคนัโตะ รูปภาพท่ี 2 แสดงการเล่ือนไถล
ออกของชิน้สว่นคานบนสะพานข้ามทางแยกไดอิชิ – กิวชู ท่ีตัง้อยู่
ท่ีสถานีคาชิมา จิงกู ในเส้นทางสายคาชิมา สะพานถูกติดตัง้โดย
ท ามุมแหลมประมาณ 60 องศากับส่วนของคานแผ่นเหล็ก
ประกอบท่ีเป็นโครงถกัสว่นผวิบนหน้าตดั ในขณะท่ีพบว่าการหมุน
ออกของชิน้ส่วนท่ีตรวจพบอาจจะเป็นผลเน่ืองมาจากค่าการสั่น
ไหวในแนวนอนของคานท่ีท ามมุแหลมนี ้การท่ีมีการก่อสร้างบ่าท่ี

มีการเผ่ือการขยายตวัในคานเป็นการป้องกันสะพานมิให้เกิดการ
วิบัติ เส้นทางรถไฟเกือบทัง้หมด ยกเว้นท่ีอยู่ในพืน้ท่ีท่ีเกิดความ
เสียหายจากคล่ืนสนึาม ิสามารถเปิดใช้งานได้ปลายเดือนเมษายน 
2011 
 คล่ืนสนึามทิ าความเสียหายให้กบัรางรถไฟและโครงสร้างอ่ืน ๆ 
อย่างมาก แต่สะพานโอฮามากาวาท่ีอยู่ในเส้นทางฮาชิโนฮิได้รับ
ความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ โดยส่วนท่ีเป็นคานแผ่นเหล็ก
ประกอบ 10 เมตร จ านวน 4 ตัวได้ถูกคล่ืนสึนามิซัดออกไป 
(รูปภาพท่ี 3) จึงได้มีการตดัสนิใจวา่สะพานสามารถน ามาใช้ต่อไป
ได้โดยท่ีต้องท าการบูรณะซ่อมแซมบางส่วน ในขณะท่ีองค์อาคาร
บางส่วนต้องมีการเปล่ียนแปลงใหม่ แต่การคดงอของโครงสร้าง
คานส่วนมากได้รับการแก้ไขโดยวิธีการทางความร้อน และคาน
สะพานได้รับการติดตัง้ขึน้ใหม่ในต าแหน่งเดิมเม่ือเดือนธันวาคม 
2011 (รูปภาพท่ี 4) 
 เส้นทางสายฮาชิโนฮิได้ก าหนดไว้ให้เปิดด าเนินการได้ในช่วง
ฤดใูบไม้ผลิของปี 2012 แผนการด าเนินงานรวมไปถึงงานบูรณะ
ซ่อมแซมเส้นทางรถไฟท่ีได้ผลกระทบเสียหายจากคล่ืนสึนามิใน
พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ภายใต้แผนการฟืน้ฟรู่วมกันซึ่งรวมไปถึงการสร้างเมือง
ใหมต่ามท่ีวางแผนไว้โดยรัฐบาลสว่นกลางและท้องถิ่น 
 
รูปภาพท่ี 1 ความเสียหายของหมดุรองรับสะพานและการเล่ือน
ไถลออกของคานรองรับสะพาน (สถานีรถไฟเซ็นได, โตโฮกุ ชินกัน
เซ็น) 
รูปภาพท่ี 2 การเล่ือนออกของคานรองรับสะพานแบบเป็นมุม 
(สถานีคาชิมา จิงก ุเส้นทางสายคาชิมา) 
รูปภาพท่ี 3 คานรองรับสะพานท่ีถูกซัดออกเน่ืองจากคล่ืนสึนาม ิ
(สะพานโอฮามากาวา เส้นทางสายฮาชิโนฮิ) 
รูปภาพท่ี 4 การประกอบติดตัง้ของคานรองรับสะพานท่ีได้
ซ่อมแซมแล้ว (สะพานโอฮามากาวา เส้นทางสายฮาชิโนฮิ) 
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(หน้าที่ 11) 
โครงสร้างท่าเรือและโรงจอดเรือ 
โดย มิตซูยาซู อิวานามิ 
สถาบันการวจัิยท่าเรือและท่าอากาศยาน 
 
 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2011 แผ่นดินไหวใต้ทะเลระดบั M9, 
Great East Japan ได้เกิดขึน้โดยท่ีมีศนูย์กลางแผ่นดินไหวใน
มหาสมุทรแปซิฟิค นอกชายฝ่ังพืน้ท่ีโตโฮกุ ภายหลังการเกิด
แผ่นดินไหว คล่ืนสึนามิขนาดใหญ่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนได้ซัดเข้ามา
ตามพืน้ท่ีชายฝ่ังของญ่ีปุ่ นทางด้านทิศตะวันออก ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ในโครงสร้างท่าเรือและโครงสร้าง
ประกอบอ่ืน ๆ ความเสียหาย การวิบัติ การเคล่ือนตัวและความ
หายนะอ่ืน ๆ ได้เกิดขึน้ในคันป้องกันคล่ืน  ตอม่อ เ ข่ือนและ
โครงสร้างอ่ืน ๆ เป็นพืน้ท่ีบริเวณกว้าง ท่ีครอบคลมุตัง้แต่เขตเอโอ
โมริ จนถึงเขตชิบา 
 ลกัษณะเฉพาะของแผน่ดนิไหวครัง้นีก้็คือ: การสัน่ไหวท่ีรุนแรง
มาก ดงัท่ีสามารถตรวจสอบได้จากระดบัความเร่งท่ีมีค่ามากท่ีสดุ
ท่ีเคยบนัทึกไว้ในข้อมลูแผน่ดนิไหวส าหรับพืน้ท่ีท่าเรือ และการสัน่
ไหวท่ีกินระยะเวลานาน นอกจากนีเ้พราะว่าคล่ืนสึนามิท่ีซัดเข้ายัง
ชายฝ่ังมีขนาดใหญ่กว่า  ขนาดท่ีได้มีการออกแบบไว้ส าหรับ
โครงสร้างป้องกนัภยัพบิตั ิโครงสร้างวศิวกรรมโยธา และโครงสร้าง
อาคาร รวมไปถึงท่าเรือ จึงท าให้เกิดความเสียหายอย่างมาก 
(อ้างอิงกบัรูปท่ี 1 และรูปภาพท่ี 1) 
 ลกัษณะความเสียหายเฉพาะ ท่ีได้พบในโครงสร้างเหล็กของ
ท่าเรือหลงัจากการเกิดแผน่ดนิไหวก็คือความเสียหายของรอยต่อท่ี
ลอ็คกนัไว้ของผนงัเขม็พืดในเข่ือนประเภทเข็มผนังพืด ซึ่งส่งผลให้
เกิดการวิบตัิของผนังเข่ือน (รูปภาพท่ี 2 และ 3) สาเหตขุองการ
วบิตัไิด้คาดการณ์วา่จะมาจากแรงลอยตวัและแรงดนัน า้ซึ่งกระท า
บนสว่นท่ีได้รับความเสียหาย โดยแรงจากแผ่นดินไหวท่ีเกิดในเข็ม
ผนังพืดและพืน้ถนน ความเสียหายนีส้ามารถจ าแนกด้ว่าเป็น
ความเสียหายแบบทั่วไปท่ีเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ
คล่ืนสนึาม ิ
 ในแผน่ดนิไหวครัง้นี ้ไม่เพียงแต่คนัป้องกันคล่ืนท่ีมีอยู่ท่ีท่าเรือ 
ฮาชิโนฮิ คจูิ มยิาโกะ และโซมา จะได้รับความเสียหายจากคล่ืนสึ

นาม ิแตค่นัป้องกนัคล่ืนท่ีตัง้อยู่บนปากของท่าเรือคามาอิชิและโอ
ฟูนาโตะท่ีใช้ป้องกันความเสียหายจากคล่ืนสึนามิ ก็ได้รับความ
เสียหายอย่างใหญ่หลวงเช่นกนั (รูปภาพท่ี 3) 
 เพ่ือท่ีจะให้ชีวิตผู้คนและทรัพย์สินปลอดภัยจากคล่ืนสึนามิ
ขนาดใหญ่ งานท่ีจะต้องกระท าติอไปในอนาคตก็คือการปรับปรุง
คันป้องกันคล่ืน ผนังป้องกันคล่ืนทะเล และอุปกรณ์ป้องกันภัย
พิบัติอ่ืน ๆ ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างของความสามารถของ
โครงสร้างเพ่ือป้องกันภัยพิบัติเทียบกับค่าการออกแบบป้องกัน
คล่ืนสึนามิ จากข้อมูลตามตาราง ส าหรับคล่ืนสึนามิระดับท่ี 1 
โครงสร้างป้องกันภัยพิบัติต้องสามารถป้องกันชีวิตผู้ คนและ
ทรัพย์สนิ และสามารถป้องกนัความเสียหายทางโครงสร้างทัง้หมด 
ส าหรับคล่ืนสึนามิระดับ 2 เช่นแผ่นดินไหวท่ี เกิดในครัง้นี ้
โครงสร้างจะต้องสามารถป้องกันชีวิตผู้คน และป้องกันความ
เสียหายในโครงสร้างท่ีจะเป็นอันตรายได้ และจะต้องมีความ
แขง็แกร่งเพียงพอท่ีจะป้องกนัความเสียหายในขัน้ต่อมา ยิ่งไปกว่า
นัน้ ส าหรับคล่ืนสึนามิระดับ 2 นอกเหนือจะต้องปรับปรุง
โครงสร้างแล้ว ยังจะต้องมีมาตรการอ่ืน เช่น การจัดเตรียมพืน้ท่ี
ส าหรับหลบภยั เส้นทางหนี และเพิม่ระบบเตือนภยัให้มากขึน้ 
  
รูปท่ี 1 ผลของการส ารวจความสงูของคล่ืนสนึาม ิ

รูปภาพท่ี 1 เรือท่ีวิง่ขึน้ไปอยู่บนผนงัเข่ือน 

รูปภาพท่ี 2 การวบิตัขิองผนงัเข่ือนชนิดผนงัเขม็พืด 

รูปภาพท่ี 3 การวบิตัขิองคนัป้องกนัคล่ืนท่ีใช้ป้องกนัคล่ืนสนึามิ 
ตารางท่ี 1 ตวัอย่างของข้อก าหนดความแขง็แรงของโครงสร้างเพ่ือ
ป้องกนัคล่ืนสีนามติามการออกแบบ 
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(หน้าที่ 12 – 14) 
อาคารโครงสร้างเหล็ก 
โดย ไอซาโอ นิชยิามา 
สถาบันการจัดการที่ดนิและสาธารณูปโภคแห่งชาต ิ
กระทรวงที่ ดิน สาธารณูปโภค การคมนาคมและการ
ท่องเที่ยว 
 
แผ่นดนิไหวรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดมาก่อน 
 แผ่นดินไหว Great East Japan (magnitude 9.0) ซึ่งได้เกิด
เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2011 นับเป็นแผ่นดินไหวท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีเคย
พบในญ่ีปุ่ น ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใต้มหาสมทุรแปซิฟิค นอก
ชายฝ่ังซานริกุ แผ่นดินไหวท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผ่นดินไหวปี 
2011 นอกชายฝ่ังแปซิฟิคของโตโฮก ุเกิดขึน้ท่ีเส้นขอบเขตระหว่าง
แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีโตโฮกุและแผ่นเปลือก
โลกแปซิฟิค ซึ่งมลุงใต้แผ่นเปลือกโลกอเมริกาเหนือ ซึ่งนับจนถึง
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2011 มีจ านวนผู้ เสียชีวิตมีมากกว่า 
15,000 คน และจ านวนบ้านเรือนและอาคารอ่ืน ๆ ท่ีพังทลาย
อย่างสิน้เชิงประมาณ 120,000 หลงั 
 ตามโมเดลของศูน ย์กลางแผ่นดินไหว  ( รูป ท่ี  1)  โดย
สถาบันวิจัย ด้านอุตุนิ ยมวิทยาของญ่ีปุ่ น  พื น้ ท่ีศูน ย์กลาง
แผ่นดินไหวได้ขยายตามทางยาวเป็นระยะทาง 450 กิโลเมตร
ในทางทิศใต้-ทิศเหนือ และ 150 กิโลเมตรในทางทิศตะวนัออก-ทิศ
ตะวันตก นอกชายฝ่ังเขตอิวาเตะ มิยากิ ฟูกูชิมา และอิบารากิ 
ความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดบั 6 (จากระดบัสูงสดุ 7 ส าหรับ
ระดับสเกลความรุนแรงของอุตนุิยมวิทยาญ่ีปุ่ น) ได้ถูกบันทึกไว้
ตลอดพืน้ท่ีเป็นบริเวณกว้างใหญ่ในเขตเหลา่นี ้
 ส าหรับในหัวข้ออาคารโครงสร้างเหล็ก บทความนีก้ล่าว
โดยรวมถึง ความเสียหายเน่ืองจากการสั่นไหวของพืน้ดินและ
คล่ืนสนึาม ิท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหว และอธิบาย
ถึงความพยายามต่าง ๆ ในการท าการฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซม
โครงสร้างขึน้ใหม ่
 
รูปท่ี 1 โมเดลของศนูย์กลางแผน่ดนิไหวส าหรับแผ่นดินไหว Great 
East Japan จดัท าโดย สถาบนัวจิยัอตุนุิยมวทิยาแห่งญ่ีปุ่ น 

ภาพรวมความเสียหายแก่อาคารโครงสร้างเหล็ก 

 ความเสียหายเน่ืองจากการส่ันไหว 
 การส ารวจด้วยสายตาในอาคารโครงสร้างเหล็กท่ีอยู่ใน
เมืองเซ็นได เขตมิยากิ ซึ่งอยู่ใกล้กับศนูย์กลางแผ่นดินไหว 
แทบจะไม่พบความเสียหายท่ีรุนแรง เช่น การวิบัติของ
โครงสร้าง แตพ่บความเสียหายเลก็น้อยเช่น การร่วงหล่นของ
องค์อาคารท่ีไม่ใช่โครงสร้าง (รูปภาพท่ี 1) ความเสียหายแก่
โครงสร้างอาคารเองจะเป็นลกัษณะความเสียหายปกติทั่วไป 
เช่น การหลุดแตกออกของฐานเสา และการโก่งเดาะและ
แตกหักของโครงค า้ยัน ในขณะท่ีลักษณะของการแตกหัก
แบบเปราะท่ีเป็นท่ีทราบกนัดีวา่จะเกิดในบริเวณส่วนแผ่นเอว
ปลายคานส าหรับอาคารโครงสร้างเหล็กระหว่างการเกิด
แผ่นดินไหว Great Hanshin ในปี 1995 (รูปภาพท่ี 2)นัน้ 
แทบไม่ได้รับรายงานของความเสียหายเช่นนัน้ในการเกิด
แผน่ดนิไหวครัง้นีเ้ลย 
 การส ารวจด้วยสายตาเพ่ือค้นหาความเสียหายใน
โครงสร้างเหล็กได้กระท าในโรงยิมเนเซียมของโรงเรียน
จ านวน 65 แห่งของเขตอิบารากิ เพราะว่า 1) โรงยิมเนเซียม
เป็นอาคารสาธารณะซึ่งสามารถท าการเข้าตรวจสอบภายใน
ได้ 2) โรงยิมเนเซียมเป็นโครงสร้างชนิดเดียวกันกับอาคาร
โรงงานและโกดังสินค้า และ 3) ค่าความรุนแรงของการสั่น
ไหวในเขตอิบารากิแทบจะเท่ากันกับท่ีวัดได้ในเขตมิยากิ 
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในรอยต่อระหว่างเสาคอนกรีตเสริม
เหล็กกับโครงหลังคาเหล็ก (ส่วนท่ีรับแรงแบกทาน) จะมี
ลกัษณะคล้าย ๆ กนัทัว่ไป (รูปภาพท่ี 3) ส าหรับองค์อาคารท่ี
มใิช่ชิน้สว่นโครงสร้างท่ีมีการร่วงหล่นดงัท่ีตรวจพบในเซ็นได 
จะพบความเ สียหายจากเพดานเป็นส่วนใหญ่ในโรง
ยิมเนเซียม (รูปภาพท่ี 4) นอกจากนี ้ชนิดของความเสียหายท่ี
พบเห็นทัว่คือ การโก่งเดาะของโครงค า้ยันในแนวดิ่ง และการ
แตกหกัของรอยตอ่ การโก่งตวั โก่งเดาะ และแตกหักของโครง
ค า้ยนัในแนวนอนท่ีติดตัง้อยู่บนหลงัคา และการแตกหักของ
เปลือกคอนกรีตท่ีฐานเสา 
 ปัจจยัหลายประการอาจจะเก่ียวข้องกับความเสียหาย 
แต่เหตผุลหลกัน่าจะเป็น 2 ประการนีก้็คือ แรงกระท าท่ีจุดท่ี
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เกิดเน่ืองจากการสั่นไหวท่ีมีองค์ประกอบเป็นคาบการสั่น   
สัน้ ๆ เป็นส่วนใหญ่ ท่ีกระท าต่อรอยต่อระหว่างองค์อาคาร
ตา่ง ๆ  และ ขนาดแรงแผ่นดินไหวท่ีใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
สัน่ไหวอย่างซ า้ ๆ เป็นช่วงระยะเวลายาวนาน 
 ในแผ่นดินไหว Great East Japan อาคารสงูในโอซา
กา ซึ่งมีระยะทาง 700 กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว
ยังคงสั่นไหวเป็นเวลา 10 นาทีหรือมากกว่านัน้ภายหลัง
แผ่นดินไหวเน่ืองมาจากผลของเรโซแนนซ์ (รูปท่ี 2) ปัญหา
ชนิดเดียวกันเก่ียวกับการสั่นไหวท่ีมีระยะเวลายาวนาน
สามารถสังเกตพบได้ในสถานท่ีอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน สถาบัน
การจดัการท่ีดนิและสาธารณปูโภคแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวง
ท่ีดนิ สาธารณปูโภค การคมนาคม และการท่องเท่ียวได้เสนอ
แนวทางการรับมือแรงแผ่นดินไหวท่ี มีการสั่นไหวเป็น
ระยะเวลายาวนานแก่สาธารณะ เน่ืองจากแผน่ดินไหวท่ีเกิดนี ้
สถาบนัก าลงักระท าการตรวจสอบวิธีการศึกษานีแ้ละจัดท า
ให้เป็นมาตรการการรรับมือแผน่ดนิไหวเช่นนีท่ี้มีประสิทธิภาพ
โดยเร็วท่ีสดุ 
 สมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท่ีแอ่งนานไก ได้มี
การพดูคยุกนัวา่สว่นประกอบของแรงสัน่ไหวท่ียาวนานนีจ้ะมี
การขยายให้มากขึน้โดยส่วนแอ่งของพืน้ท่ี เพราะเหตุนี ้จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องจดัท ามาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากสิ่ง
ดงักลา่ว คาบการสัน่ธรรมชาตสิ าหรับอาคารสงูท่ีได้ออกแบบ
ไว้คือ 5.3 วนิาที แตอ่าคารเกิดเรโซแนนซ์เน่ืองจากแรงสัน่ไหว
ท่ีมีคาบการสั่นหลักท่ี 7.0 วินาที ดังนัน้จึงเปิดเผยให้เห็น
ปัญหาเก่ียวกับการวางโมเดลส าหรับการวิเคราะห์แรง
แผน่ดนิไหวในอาคาร 
  

รูปท่ี 2 การตอบสนองของอาคารสงูโครงสร้างเหล็กในโอซากาต่อ
การสัน่ไหวท่ีเป็นระยะเวลานานเน่ืองจากแผ่นดินไหว Great East 
Japan 

รูปภาพท่ี 1 การร่วงหลน่ขององค์อาคารท่ีไมใ่ช่โครงสร้าง 
รูปภาพท่ี 2 ตวัอย่างของการแตกหักท่ีปลายคานในส่วนปีกคาน 
ซึ่งเกิดขึน้เป็นจ านวนมากในแผน่ดนิไหว Great Hanshin 

รูปภาพท่ี 3 ความเสียหายตอ่จดุรองรับแรงแบกทาน 

รูปภาพท่ี 4 การร่วงหลน่ของเพดาน 
 

 ความเสียหายเน่ืองจากคล่ืนสึนามิ 
 ส าหรับผลของน า้หนักบรรทุกท่ีกระท าจากคล่ืนสึนามิท่ีมีต่อ
อาคารคือแรงดันคล่ืน แรงจากการพัดพา แรงลอยตัว และแรง
กระแทกของวสัด ุในแผ่นดินไหว Great East Japan แรงดนัคล่ืน 
สึนามิสามารถแปลงเป็นแรงกระท าท่ีส่งผลให้เกิดกลไกการคราก
ของโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กดงัท่ีแสดงไว้ (รูปภาพท่ี 5) 
และท าให้เกิดการแตกหักในรอยเช่ือมท่ีฐานเสาของอาคาร
โครงสร้างเหล็ก (รูปภาพท่ี 6) การพัดพาเน่ืองจากการไหลของ
คล่ืนสนึามไิด้พดัพาดนิออกบริเวณฐานราก ส่งผลให้เกิดการเอียง
ตัวของอาคาร ( รูปภาพท่ี  7)  ในทางตรงกันข้ามกับอาคาร
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ อาคารโครงสร้างเหล็กท่ีองค์อาคาร
ด้านนอกสดุเกิดแตกหกัตัง้แต่ช่วงแรก ยากท่ีจะเกิดการสะสมของ
อากาศภายในอาคาร และจึงยากท่ีจะเกิดการหมุนคว ่าซึ่งเป็น
สาเหตุมาจากแรงท่ีกระท าร่วมกับแรงลอยตัว (รูปภาพท่ี 8) การ
กระแทกชนกันของวัสดุลอยน า้กับอาคารสามารถสงัเกตได้จาก
การเสียรูปท่ีคงอยู่ในเสาเหลก็ (รูปท่ี 9) 
 คูมื่อส าหรับอาคารเพ่ือความปลอดภัยจากคล่ืนสึนามิ ท่ีจัดท า
โดยส านกังานของรัฐบาลได้ก าหนดค่าแรงดนัคล่ืนสึนามิ (รูปท่ี 3) 
ในคู่มือ เส้นกราฟความดนัได้แสดงไว้ซึ่งแรงดนัน า้แบบสถิตมีค่า
เป็น 3 เท่าของความลึกท่ีออกแบบส าหรับระดบัน า้ท่วม และให้
กระท าเพียงด้านเดียวของอาคาร โดยจากการตรวจสอบอาคารท่ี
เสียหายจากคล่ืนสึนามิโดยแผ่นดินไหวครัง้ล่าสุดนี ้ค่าท่ีได้อยู่ท่ี
ประมาณ 0.6 ถึง 1 เท่า (รูปท่ี 4) สิ่งนีน้่าจะเป็นมาจากการ
ก่อสร้างคนัป้องกนัคล่ืน และแม้กระทั่งในกรณีท่ีคนัป้องกันคล่ืนนี ้
มีความเสียหายพงัลงบางส่วน มนัก็ยังคงสามารถลดความเร็วใน
การไหลของคล่ืนสนึามไิด้ 

 ส าหรับคู่มือใหม่ท่ีได้มีการเพิ่มเติมบางส่วน ถึงแม้ในกรณีท่ี
ผลกระทบของคันป้องกันคล่ืนดงัท่ีกล่าวมาแล้วอาจจะช่วยเหลือ
โครงสร้างให้รับแรงน้อยลง แตต้่องใช้ค่า 2 เท่าของความลึกระดบั
น า้ท่วมจึงจะถือวา่มีการเผ่ือน า้หนกับรรทกุไว้ท่ีเพียงพอ ค่านีไ้ด้ถูก
เสนอให้ใช้โดยพิจารณาถึงความไม่แน่นอนจากผลการจ าลอง
คล่ืนสึนามิท่ีสะสมความสูงขึน้ซึ่งเป็นตัวชีบ้อกแผนท่ีของความ
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อันตรายจากคล่ืน (แผนท่ีท่ีสมมติความลึกของระดับน า้ท่วม) 
เพราะเหตนีุ ้การปรับปรุงในเทคโนโลยีการค านวณเป็นสิ่งท่ีควรจะ
กระท าอย่างยิ่ง 
   
รูปท่ี 3 วิธีการค านวณแรงดันคล่ืนสึนามิท่ีก าหนดในคู่มือจาก
ส านกังานรัฐบาล 
รูปท่ี 4 ค่าตวัเลขท่ีก าหนดชีแ้จงผลน า้หนักบรรทุกของคล่ืนสึนามิ
โดยการค านวณกลบัจากการส ารวจข้อมลูหน้างาน 
รูปภาพท่ี 5 กลไกของการครากในโครงสร้างก าแพงคอนกรีตเสริม
เหลก็ 
รูปภาพท่ี 6 การแตกหกัในรอยเช่ือมท่ีฐานเสา 
รูปภาพท่ี 7 การเอียงตวัของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเน่ืองจาก
การพดัพาของคล่ืน 
รูปภาพท่ี 8 การหมนุคว ่าของโครงสร้างอาคารเหล็กเน่ืองจากการ
ลอยตวั 
รูปภาพท่ี 9 ความเสียหายเน่ืองจากการชนกนัของวสัดท่ีุลอยน า้ 
 
การฟ้ืนฟู บูรณะซ่อมแซม และการก่อสร้างขึน้ใหม่ 
 พืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคล่ืนสึนามิท่ี
เกิดขึน้จากแผ่นดินไหว Great East Japan จะเคยประสบ
เหตกุารณ์คล่ืนสึนามิดงัเช่น เมจิ – ซานริกุ และโชวา – ซานริกุมา
ก่อน ดังนัน้บทเรียนท่ีได้รับจากความเสียหายจากคล่ืนสึนามิ
เหล่านีค้วรท่ีจะน ามาใช้ในโครงการฟื้นฟู บูรณะซ่อมแซมและ
ก่อสร้างขึน้ใหม่ ดังท่ีได้กระท าอยู่ในปัจจุบัน และวิธีการท่ีจะ
เคล่ือนย้ายเมืองและหมูบ้่านไปยงัระดบัพืน้ท่ีท่ีมีอยู่อย่างมากมาย 
อย่างไรก็ตาม วิศวกรควรท่ีจะมีบทบาทในการพิจารณาถึงการใช้
พืน้ ท่ีว่าง เหล่านี ถ้ึ งแม้พืน้ ท่ีนั น้ มีความเ ส่ียงต่อค ล่ืน ซึ่ ง ใน
รายละเอียดวิธีการหนึ่งก็คือยกระดับตอม่อให้สูงส าหรับชัน้ล่าง
อาคารเพ่ือหลีกเล่ียงแรงดนัคล่ืนสึนามิให้มากท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ 
อีกวิธีหนึ่งก็คือเพิ่มการรองรับอาคารด้วยเสาเข็มให้มากขึน้ เพ่ือ
ป้องกันการหมุนคว ่าเน่ืองจากการพัดพาดินของคล่ืน วิธีการ
เหล่านีแ้ละอ่ืน ๆ จะท าให้สามารถสร้างโครงสร้างอาคารท่ีมี
ความสามารถต้านทานแรงสึนามิได้อย่างเพียงพอในพืน้ท่ีท่ีคล่ืน
กระท า 

 ข้อเสนอทางด้านกฎหมายท่ีจะสร้างพืน้ท่ีส าหรับป้องกันภัย
จากคล่ืนสนึามไิด้รับการตดัสินในท่ีประชุมรัฐบาลเม่ือปลายเดือน
ตลุาคม 2011 นอกจากนี ้ความพยายามในการฟืน้ฟูและก่อสร้าง
ขึน้ใหม่ได้มีการขบัเคล่ือนไปอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งท่ีหวังไว้ว่าการ
สนับสนุนและการตอบรับกับการผลักดันนีจ้ะเป็นไปได้อย่าง
ตอ่เน่ืองไมเ่พียงแตใ่นด้านการก่อสร้าง แตร่วมไปถึงงานในด้านอ่ืน
เช่นกนั 
  
(หน้าที่ 15 – 16) 
อาคารโครงสร้างระบบใหม่ที่น าวัสดุโครงสร้างแบบใหม่มา
ใช้ 
- ข้อเสนอที่จะใช้อาคารเหล่านีส้ าหรับการฟ้ืนฟู บูรณะ

ซ่อมแซมและก่อสร้างขึน้ใหม่ 
สมาคมเทคโนโลยีส าหรับที่อยู่อาศัยในเมืองชนิดใหม่ 
สหพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าแห่งญ่ีปุ่ น 
สมาคมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแห่งญ่ีปุ่ น 
 
 อาคารท่ีใช้ระบบโครงสร้างชนิดใหมแ่ละใช้วสัดโุครงสร้างแบบ
ใหมเ่ป็นสิง่ท่ีได้จากโครงการวจิยัและพฒันาร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ
และเอกชนซึ่งได้เร่ิมตัง้แต่ปี 2004 ถึง 2008 โครงการนีไ้ด้มีการ
คดิค้นร่วมกนัระหวา่งผู้ผลิตเหล็กของญ่ีปุ่ นและผู้ รับเหมาก่อสร้าง
โดยการสนบัสนนุของส านกังานรัฐบาล กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอตุสาหกรรม และกระทรวงท่ีดนิ สาธารณปูโภค การคมนาคม
และการท่องเ ท่ียว เ ป้าหมายแรกของโครงการก็คือพัฒนา 
“ผลติภณัฑ์เหลก็ชนิดใหมท่ี่มีก าลงัเป็น 2 เท่าของผลิตภัณฑ์เหล็ก
ชนิดปกติ” ขัน้ตอนต่อมาก็คือการเข้าครอบครองบริษัทเพ่ือเป็น
ฐานผลิต เพ่ือท่ีจะให้ได้โครงสร้างท่ีมีอายุใช้งานยาวนานซึ่งผลิต
จากอาคารท่ีใช้ระบบโครงสร้างชนิดใหมโ่ดยใช้วสัดโุครงสร้างแบบ
ใหม ่และมีลกัษณะเดน่เฉพาะ 3 ประการคือ ความสามารถในการ
ตอบสนองต่อการใช้งานท่ีแตกต่างกันได้ภายในอาคาร ความ
ยืดหยุ่นท่ีมากกว่าในการแก้ไขโครงสร้างภายในหลงัจากก่อสร้าง
เสร็จสิน้แล้ว และการน าชิน้ส่วนองค์อาคารกลบัมาใช้ได้ (อ้างอิง
กบัรูปท่ี 1) 
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ความต้านทานต่อการส่ันไหวจากแรงแผ่นดนิไหวที่ดีขึน้ 
 สิ่งท่ีต้องการมากท่ีสดุเป็นสิ่งแรกส าหรับอาคารเพ่ือให้ได้อายุ
การใช้งานท่ียาวนาน คือความสามารถในการต้านทานต่อแรง
แผ่นดินไหวท่ีสูง ข้อก าหนด 3 ข้อหลกัได้น ามาใช้ก าหนดในการ
พฒันาอาคารระบบโครงสร้างใหมท่ี่ใช้วสัดโุครงสร้างแบบใหมนี่ ้

 สเกลระดบัท่ีมากท่ีสดุของแผ่นดินไหวท่ีสามารถเกิดขึน้
ในช่วงระยะเวลาใช้งานของอาคารคือ 7 (ระดับสูงสุด
ของสเกลระดบัความรุนแรงตามอตุนุิยมวทิยาของญ่ีปุ่ น) 

 อาคารจะต้องอยู่ในช่วงอิลาสติกตลอดการสัน่ไหวจาก
แผน่ดนิไหว 

 อาคารจะต้องสามารถใช้งานตอ่ไปได้ภายหลงัจากท่ีเกิด
แผน่ดนิไหวขนาดใหญ่ขึน้ 

 ข้อก าหนดในปัจจุบนัท่ีใช้ในอาคารส าหรับความต้านทานแรง
สัน่ไหวจากแผน่ดนิไหวก าหนดให้อาคารทัว่ไปสามารถเกิดการเสีย
รูปแบบพลาสตกิได้ระหวา่งท่ีเกิดแผ่นดินไหวในกรณีท่ีระดบัความ
รุนแรงของแผน่ดนิไหวมากกว่า 5 ขึน้ไป แต่อาคารต้องไม่เกิดการ
วิบัติ  เ ม่ือท าการเปรียบเทียบกับระดับความต้านทานแรง
แผ่นดินไหวท่ีต้องการแล้ว ท าให้สามารถเข้าใจได้ถึงระดบัความ
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวท่ีมีการวางเป้าก าหนดไว้ส าหรับอาคาร
โครงสร้างระบบใหมนี่ ้(อ้างอิงกบัรูปท่ี 2) 
 
เหล็กก าลังสูงประเภทใหม่ 
 เ ม่ือปัจจัยสนับสนุนด้านเงินทุนมีอยู่มาก จะไม่เป็นการ
ยากล าบากท่ีจะท าการผลิต “เหล็กท่ีมีก าลงัเป็น 2 เท่าของเหล็ก
ทัว่ไป” อย่างไรก็ตาม ในโครงการปัจจบุนั เป้าหมายก็คือ เหล็กท่ีมี
ก าลงัเป็น 2 เท่าในขณะท่ียังคงสามารถรักษาการแข่งขนัในตลาด
ไว้ได้ เพราะเหตุนี ้จึงได้มีการตดัสินใจมิให้เพิ่มเติมโลหะท่ีหาได้
ยากและสว่นประกอบโลหะผสม และขจดัขัน้ตอนหรือปรับขัน้ตอน
การท าการชบุเย็นและอบร้อน เหลก็ก าลงัสงูชนิดใหม่ท่ีได้ตามเป้า
ท่ีก าหนดไว้ได้พฒันาขึน้มาในโครงการนีโ้ดยการน าวิธี TMCP มา
ใช้ (ขัน้ตอนการควบคุมอุณหภูมิ – กลศาสตร์) ซึ่งปัจจุบันเป็น
เทคโนโลยีท่ีล า้หน้าท่ีสดุส าหรับการรีดแผ่นเหล็ก (รูปท่ี 3) วิธีการ 
TMCP เ ป็นขัน้ตอนท่ีเป็นการประหยัดพลังงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ และเหล็กก าลงัสงูชนิดนีส้ามารถลดน า้หนักอาคาร

และสามารถสร้างโครงสร้างอาคารได้โดยลดระดบัการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสูบ่รรยากาศได้ 
  
อาคารที่ใช้ระบบโครงสร้างใหม่โดยน าวัสดุโครงสร้างแบบ
ใหม่เข้ามาใช้ 
 อาคารท่ีใช้ระบบโครงสร้างใหม่นีจ้ะมีความสามารถต้านทาน
ความเสียหาย มีช่วงเวลาการใช้งานท่ียาวนาน รองรับการใช้งาน
ภายในอาคารได้หลายอย่างท่ีแตกต่างกัน และ ยอมให้มีการ
เพิม่เตมิหรือรือ้ถอนองค์อาคารโครงสร้างอย่างอิสระ อาคารเหล่านี ้
มีแนวความคดิการออกแบบท่ีแตกตา่งกับอาคารแบบทั่วไปในการ
ท่ีจะสร้างสรรค์อาคารในเมืองท่ีมีการผนวกระบบโครงสร้าง
สาธารณปูโภคเข้ามาใช้ร่วมในการออกแบบด้วย (รูปท่ี 4) 
 คล่ืนสึนามิขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการสั่นไหวของแผ่นดินไหว 
Great East Japan ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อ
ท่าเรือตกปลาเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกันกับพืน้ท่ีการเกษตร 
และพืน้ท่ีในเมือง ในบริเวณพืน้ท่ีด้านชายฝ่ังตะวนัออกจากโตโฮกุ
ถึงคนัโตะ ความเสียหายไม่เพียงแต่พบในอาคารเท่านัน้ แต่ยังพบ
ในสาธารณูปโภคท่ีมีการติดตัง้เพ่ือรองรับโครงสร้างอาคาร เช่น 
พืน้ดิน ถนน น า้ และท่อระบายน า้ ระบบท่อแก๊ส และไฟฟ้า 
นอกเหนือไปจากระบบเครือขา่ยการส่ือสาร 
 ในการแก้ ไขปัญหาภัยพิบัติ ท่ี เกิ ดขึ น้  ซึ่ งนับ เป็นภาวะ
สถานการณ์ฉุกเฉินระดบัชาติ ความคาดหวังในการฟืน้ฟู บูรณะ
ซ่อมแซม และการก่อสร้างขีน้ใหม่มีค่อนข้างสงู ซึ่งต้องใช้ความ
ร่วมมือกันอย่างมากระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการ
พฒันาอาคารท่ีใช้ระบบโครงสร้างแบบใหม ่อาคารเหล่านีส้ามารถ
ท าให้เกิดข้อดีในงานก่อสร้างอาคารขึน้ใหมด่งันี ้

 อาคารประกอบไปด้วยเสาขนาดบางท่ีมีความแข็งแรง
ผลิดขึน้จากเหล็กท่ีมีก าลังเป็น 2 เท่าของเหล็กปกต ิ
โครงสร้างสามารถรองรับป้องกันแรงของคล่ืนสึนามิใน
ชัน้ล่าง ๆ และยังสามารถเผ่ือพืน้ท่ี ท่ีปลอดภัยทาง
ด้านบนของอาคาร 

 ในทางตรงกันข้ามกับการก่อสร้างอาคารทั่วไปท่ีจะเร่ิม
หลังจากการก่อสร้างสาธารณูปโภคของเมือง และ
ท้องถิ่น ระบบอาคารโครงสร้างแบบใหม่สามารถท่ีจะให้
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มีการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จในเวลารวดเร็วกว่าและ
สามารเสร็จสิน้งานก่อสร้างในเวลาเดียวกันกับการ
ก่อสร้างสาธารณปูโภค 

 อาคารโครงสร้างระบบใหม่สามารถท าให้มีการปรับปรุง
ในรายละเอียดแบบเป็นขัน้ ๆ ได้ตามความต้องการ โดย
เร่ิมจากการตอบสนองความต้องการของอาคารอย่าง
เร่งด่วนฉุกเฉิน และหลังจากนัน้ สามารถเปล่ียนแปลง
ก า ร ใ ช้ ง า น ด้ า น ภ า ย ใ น เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (อ้างอิงกบัรูปท่ี 5-7) 

  
  นอกจากท่ีต้องสามารถต้านทานระดับแผ่นดินไหวระดับ 7 

โดยท่ีโครงสร้างยงัอยู่ในช่วงอิลาสตกิ อาคารท่ีมีโครงสร้างระบบ
ใหม่นีไ้ด้วสัดโุครงสร้างชนิดใหม่ท่ีดีกว่าอาคารอ่ืน ๆ ในแง่ของ
ความต้านทานต่อคล่ืนสึนามิ ระบบโครงสร้างใหม่นีย้ังเป็น
โครงสร้างท่ีเหมาะสมกบังานก่อสร้างดดัแปลงใหม่ซึ่งตอบสนอง
ตอ่ความเสียหายเน่ืองจากแผ่นดินไหว Great East Japan ครัง้
นี ้เรามีความหวงัท่ีจะน าเสนอในข้อดีท่ีได้จากการพฒันาระบบ
โครงสร้างอาคารใหม่ท่ีใช้วัสดุโครงสร้างแบบใหม่นีเ้พ่ือการ
พจิารณาตอ่ไป 

  
รูปท่ี 1 เมืองซึ่งพฒันาขึน้โดยใช้อาคารระบบโครงสร้างใหม ่

รูปท่ี 2 ความต้านทานแรงสัน่ไหวจากแผน่ดนิไหวของอาคารระบบ
โครงสร้างใหม ่

รูปท่ี 3 ความคุ้มคา่ทางเศรษฐศาสตร์ในการพฒันาวสัดเุหล็กก าลงั
สงูขึน้ใหม ่

รูปท่ี 4 หน้าท่ีของอาคารระบบโครงสร้างใหม่ในการก่อสร้างเมือง
ใหม ่

รูปท่ี 5 โมเดลต้นแบบส าหรับศนูย์การกระจายสนิค้า 
รูปท่ี 6 โมเดลต้นแบบส าหรับศนูย์อ านวยการท้องถิ่น 
รูปท่ี 7 โมเดลต้นแบบส าหรับพืน้ท่ีเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่น 
 
 
■ ■ ■ ■ ■ 
 

การประชุมสัมมนาและงานด้านต่างประเทศ 
(หน้าที่ 17) 
การประชุมสัมมนาประจ าปี 2011 ของ JSSC ในหัวข้อการ
ก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 
 
 สมาคมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของญ่ีปุ่ น (JSSC) มีการ
จดังานประจ าปีทุกปีคือ “งานประชุมสมัมนา JSSC ในหัวข้อการ
ก่อสร้างโครงสร้างเหลก็” มาตัง้แตปี่ 2004 จดุมุง่หมายของการจัด
งานก็ เ พ่ือ ท่ีจะให้งานนี เ้ ป็นช่องทาง ท่ีจะแสดงผลของการ
ด าเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการ JSSC ในฝ่ายต่าง ๆ และ
กลุม่นกัวจิยั และเพ่ือท่ีจะให้เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกและผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับวงการก่อสร้างโครงสร้าง
เหล็ก เพ่ือท่ีจะให้งานประชุมสมัมนาได้รับผลท่ีดี จึงมีการศึกษา
และวางแผนร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์งานและ
คณะกรรมการด าเนินงานประชมุ 
 งานประชุมสัมมนา JSSC ในหัวข้อการก่อสร้างโครงสร้าง
เหล็กได้ถูกจัดขึน้เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2011 ในโตเกียว งาน
ประชมุสมัมนานีมี้กิจกรรมหลายประเภทโดยเป็นความร่วมมือกัน
ระหวา่งสมาชิก JSSC และคณะกรรมการ และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืน ๆ งานประชุมสัมมนานีป้ระกอบไปด้วยงานบรรยายทาง
วิชาการพิเศษ ช่วงของเหล็กสเตนเลส ช่วงของรายงานความ
เคล่ือนไหวล่าสดุของ ISO/TC167 ช่วงงานวิศวกรรม ช่วงมอบ
รางวัล JSSC และช่วงการบรรยายของผู้ ได้รับรางวลั และช่วงท่ี
เก่ียวกบัการศกึษา 
 งานโครงสร้างและบทความท่ีได้รับการชนะเลิศได้รับการ
ประชาสมัพนัธ์ไว้ท่ีบอร์ดแสดงผลงาน นอกจากนีย้ังมีการแสดงไว้
ท่ีจุดท่ีผู้คนมาก โดยใช้อุปกรณ์มือถือ เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชุม
สามารถเห็นผลงานได้มากท่ีสดุ 

 ในการท่ีจะท าให้งานการประชมุสมัมนานีมี้ความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึน้ และเพ่ือเพิม่จ านวนผู้ ท่ีเข้าร่วมงาน จดหมายประชาสมัพนัธ์
นอกจากจะถูกจัดส่งให้แก่กรรมการต่าง ๆ แล้ว ยังได้จัดส่งผ่าน
อีเมลล์ด้วย เพราะเหตนีุผู้้สมคัรเข้าร่วมงานมีประมาณ 350 ท่าน 
และผู้ เข้าร่วมงาน 2 วันมีจ านวนประมาณ 1,000 คน งาน
ประชมุสมัมนานีน้บัวา่เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้ท า
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งานวิจัยและวิศวกรท่ีท างานในด้านการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 
และรวบรวมข้อมลูลา่สดุท่ีเกิดขึน้ในงานก่อสร้างโครงสร้างเหลก็  
 การประชุมสมัมนาของ JSSC ประจ าปี 2012 ในหัวข้อการ
ก่อส ร้างโครงสร้างเหล็กไ ด้ก าหนดไว้ ในวัน ท่ี  15 และ 16 

พฤศจิกายน 2012 
 
(รูปภาพ) 
การกลา่วต้อนรับโดยประธาน JSSC โคอิชิ ทากานาชิ 
การมอบรางวลัจากประธาน JSSC 

การพบปะสงัสรรค์ 

การบรรยายบทความพเิศษ  
 
(ตาราง) 
โปรแกรมของการประชมุสมัมนา 
 
(หน้าที่ 18) 
รางวัลใหญ่ของ AIJ 2011 แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ โคอิช ิ
ทากานาช ิ
 ศาสตราจารย์กิตติคุณโคอิชิ ทากานาชิแห่งมหาวิทยาลัย
โตเกียว (ประธานสมาคมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแห่งญ่ีปุ่ น) 
ได้รับรางวัลใหญ่ของ AIJ (สถาบันสถาปัตยกรรมแห่งญ่ีปุ่ น) 
ประจ าปี 2011 
 รางวลันีเ้ป็นรางวลัท่ีมีเกียรติอย่างสงูสดุท่ีมอบให้โดยสถาบนั
สถาปัตยกรรมแห่งญ่ีปุ่ น และมอบให้แด่สมาชิกท่ีความส าเร็จของ
เขามีผลให้เกิดการพัฒนา และความก้าวหน้าส าหรับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง ผลงานความส าเร็จของ
ศาสตราจารย์โคอิชิมีอยู่มากมายซึ่งรวมถึง – การริเร่ิมงานวิจัย
ทางด้านการออกแบบโดยวิธีพลาสติก การออกแบบโครงสร้าง
ต้านทานแรงแผ่นดินไหวและการออกแบบโดยวิธี limit-state 
ส าหรับโครงสร้างเหล็กในญ่ีปุ่ น และความร่วมมือและช่ือเสียงกับ
นานาประเทศในผลงานและ การน าไปใช้ส าหรับมาตรฐานและ
ข้อก าหนดเก่ียวกับโครงสร้างเหล็ก ความส าเร็จเหล่านีเ้ป็นผลให้
เขาได้รับเลือกส าหรับรางวลัใหญ่ของ AIJ2011  
 

(รูปภาพ) 
ดร.ทากานาชิ (ขวา) รับรางวลัของ AIJ2011 
  
เหรียญรางวัลฟาซเลอร์ ข่านจาก CTBUH แก่ศาสตราจารย์
อากิรา วาดะ 
 ศาสตราจารย์กิตตคิณุอากิรา วาดะแห่งสถาบนัเทคโนโลยีแห่ง
โตเกียวได้รับรางวัลเหรียญรางวลัฟาซเลอร์ ข่าน ส าหรับผลงาน
ความส าเร็จตลอดชีวติการท างานของท่านจาก CTBUH ประจ าปี 
2011 

 รางวลันีไ้ด้จัดตัง้ขึน้เม่ือปี 2004 เพ่ือเป็นการให้เกียรติและ
ระลึกถึงผลงานความส าเร็จของ ดร.ฟาซเลอร์ ข่าน ผู้ออกแบบ
โครงสร้างอาคารสูงเป็นจ านวนมากโดยใช้แนวความคิดในการ
ออกแบบแนวทางใหม่ ดงัเช่นอาคารจอห์น แฮนคอกในเมืองชิคา
โก ดร.วาดะได้ท างานทางวิจัยอย่างกว้างขวางในด้านของ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมแผ่นดินไหว 
เช่นเดียวกนักบัการน าผลของงานเหล่านีไ้ปประยุกต์ใช้ในงานจริง 
ผลงานเหลา่นีมี้ผลตอ่การพฒันาการออกแบบโครงสร้างต้านทาน
แรงแผน่ดนิไหวส าหรับอาคารสงู ไม่เพียงแต่ในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ แต่ใน
ต่างประเทศอีกด้วย ช่ือเสียงในต่างประเทศจากความส าเร็จ
เหลา่นีส้ง่ผลให้เขาได้รับเลือกส าหรับรางวลั 
 
(รูปภาพ) 
ดร.วาดะ (ซ้าย) รับเหรียญรางวลัฟาซเลอร์ ขา่น จาก CTBUH 
การบรรยายโดย ดร.วาดะเพ่ือเป็นเกีรยตใินการรับรางวลั 
 
 
เหรียญรางวัลโรเบร์ิต เอช สแกนแลนแก่ศาสตราจารย์โยโซ 
ฟูจโิน 
 ศาสตราจารย์ โยโซ ฟูจิโนแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวได้รับ
เหรียญรางวลัโรเบร์ิต เอช สแกนแลนจากสมาคมวิศวกรโยธาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (ASCE) 
 เหรียญรางวัลสแกนแลนได้ริเร่ิมขึน้เม่ือปี 2002 โดยสถาบัน
วิศวกรรมกลศาสตร์ของ ASCE เพ่ือให้เกียรติแก่ผลงานและการ
อุทิศตนของศาสตราจารย์โรเบิร์ต เอช สแกนแลนในงานด้าน
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วิศวกรรมกลศาสตร์ รางวลันีน้ับเป็นรางวัลท่ีทรงเกียรติท่ีมอบให้
แด่ผู้ ท่ี ไ ด้ รับความส าเ ร็จอย่างโดดเด่นและมี ช่ือเสียงอย่าง
กว้างขวางส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมกลศาสตร์ ทัง้ในด้าน
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ส าหรับศาสตร์ทางด้าน กลศาสตร์
โครงสร้าง วศิวกรรมแรงลม หรือ แอโรไดนามคิ นอกจากนีร้างวลันี ้
ยังไม่จ ากัดเง่ือนไขของผู้ ได้รับรางวัล ท่ีจะต้องเป็นสมาชิกของ 
ASCE หรือ มีสญัชาติใด ผู้ ท่ีเคยได้รับรางวลัซึ่งเป็นชาวญ่ีปุ่ นคือ 
ศาสตราจารย์กิตตคิณุ มาซารุ มตัซูโมโต แห่งมหาวทิยาลยัเกียวโต 
และ ศาสตราจารย์  มาซาโนบุ ชิโนซูกะ แห่งมหาวิทยาลัย
แคลฟิอร์เนีย 
 เหรียญรางวัลนีไ้ด้มอบให้เ พ่ือเป็นรางวัลแด่ผลงานของ
ศาสตราจารย์ฟูจิโน ส าหรับงานด้านพลศาสตร์ แรงลม การ
ประเมินก าลังของสะพาน และ เทคโนโลยีการควบคมุแบบ แอค
ทีฟ/ แพสสฟิ คอนโทรลในสะพาน 
 
(รูปภาพ) 
เหรียญรางวลัโรเบร์ิต สแกนแลน 
ดร.ฟจูิโน (ตรงกลาง) รับเหรียญรางวลั 
ดร. สแกนแลนและภรรยา กบั ดร.ฟจูิโน 
 
■ ■ ■ ■ ■ 
 
(ปกหลัง) 
สาสน์ถึงผู้อ่าน 
โดย มาซัทซูกุ นาไก 
ประธานคณะกรรมการด้านต่างประเทศ JSSC 
(ศาตราจารย์ มหาวทิยาลัยนากาโอกะแห่งเทคโนโลยี) 
 
 ในฐานะตวัแทนของสมาคมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแห่ง
ญ่ีปุ่ น (JSSC) ผมขอเร่ิมโดยขอแสดงความเสียใจอย่างท่ีสุดกับ
ผู้ เคราะห์ ร้ายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว  Great Japan 
Earthquake ในโอกาสนี ้เราได้ตัง้ปณิธานท่ีจะพยายามอย่างท่ีสดุ
ในการสร้างขึน้มาใหม่อีกครัง้และให้การสนับสนุน ท างานอย่าง
ใกล้ชิดกับผู้ ท่ีท างานอยู่ในแวดวงการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กใน

ญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้เราขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ความช่วยเหลืออย่างจริงใจจากนานาประเทศมา ณ ท่ีนีด้้วย 
 เร่ิมตัง้แต่ฉบบัท่ี 26 ของวารสาร Steel Construction Today 
& Tomorrow คณะกรรมการด้านต่างประเทศของ JSSC ได้เร่ิม
เข้ามาดแูลบทความของวารสารท่ีก าหนดไว้ 3 ฉบบัต่อปี นับตัง้แต่
แรกเร่ิม JSSC ได้ประชาสมัพนัธ์ การพฒันางานส ารวจ วิจัยและ
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กและเพ่ือ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ในขณะเดียวกัน 
JSSC ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานองค์การต่าง ๆ ใน
ตา่งประเทศอย่างสม ่าเสมอ 
 ภายหลงัจากการผนวก JSSC เข้ากับสมาคมก่อสร้างเหล็ก
สเตนเลสแห่งญ่ีปุ่ นในปี 2010 งานของ JSSC ได้ขยายออกไปมิได้
มีเพียงแต่เหล็กคาร์บอนเท่านัน้แต่ยังรวมไปถึงเหล็กสเตนเลสท่ี
ป้องกันการผุกร่อนได้อย่างสูงอีกด้วย หลังจากนี ้เราตัง้ใจท่ีจะ
ถ่ายทอดข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ในด้านต่าง ๆ 
ท่ีกว้างขึน้ไปทัว่โลก 
 เช่นเดียวกนักับฉบบัท่ี 32 ในฉบบัปัจจุบนั ฉบบัท่ี 35 เร่ิมด้วย
การประกาศผลผู้ ได้รับรางวลัจากท่านประธาน JSSC และรางวลั
วิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2011 บทความพิเศษกล่าวถึงแผ่นดินไหว 
Great East Japan ซึ่งในรายละเอียดก็คือการกล่าวถึง ความ
เสียหายตอ่โครงสร้างอาคารเน่ืองจากการสัน่ไหวของแผ่นดินไหว 
อาฟเตอร์ช็อค และคล่ืนสึนามิ และงานท่ีกระท าต่อมาในการ
บรูณะซ่อมแซมและงานก่อสร้างขึน้ใหม ่หัวข้อส าคญัอ่ืน ๆ รวมไป
ถึงการน าเสนอรางวลั – รางวลัใหญ่ของ AIJ 2011 แก่ประธาน 
JSSC โคอิชิ ทากานาชิ เหรียญรางวลัฟาซเลอร์ ข่านจาก CTBUH 
แก่ศาสตราจารย์อากิรา วาดะ และเหรียญรางวลัโรเบิร์ต สแกน
แลนแก่ศาสตราจารย์โยโซ ฟูจิโน – และรายละเอียดของการ
ประชุมสัมมนา JSSC ประจ าปี 2011 ในหัวข้อการก่อสร้าง
โครงสร้างเหล็ก ซึ่งจัดประจ าทุกปีจากการสนับสนุนของสมาชิก 
JSSC กรรมการ และองค์กรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 คณะกรรมการด้านต่างประเทศ นอกจากท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับจัดท าข้อก าหนดของการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กให้เป็น
มาตรฐานสากล ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
เทคนิค และการตดิตอ่กบัองค์กรตา่งประเทศ การท างานของเรานี ้
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สิง่หนึ่งท่ีส าคญัก็คือเราท าหน้าท่ีแจ้งผู้อ่านให้ทราบถึงการท างาน
ของ JSSC แนวโน้มในการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ และเทคโนโลยี
และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีน าไปใช้ในขัน้ตอนการวางแผน การ
ออกแบบ และการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กในญ่ีปุ่ นผ่าน “ฉบับ
พเิศษของสมาคมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กแห่งญ่ีปุ่ น” ซึ่งมีการ
ตีพิมพ์เป็นฉบับหนึ่งในสามฉบับประจ าปีของวารสาร Steel 
Construction Today & Tomorrow  
 ถ้าคุณปรารถนาท่ีจะได้รับข้อมูลในรายละเอียดมากขึน้
เก่ียวกับบทความหรือ ต้องการได้รับข้อมลูเก่ียวกับเทคนิคท่ีมีอยู่
ใ นฉบับ นี  ้ โ ป รดติ ดต่อ สมาชิ ก  JSSC ฮิ โ ร ชิ  ซู กิ ท านิ 
(h.sugitani@jssc.or.jp) 


