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STEEL CONSTRUCTION 

TODAY & TOMORROW 
(ฉบบัท่ี 41 ประจ ำเดือนเมษำยน 2014) 

บทความตีพมิพ์ร่วมกันระหว่างสหพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศญ่ีปุ่นและสมาคมก่อสร้างโครงสร้าง
เหล็กแห่งประเทศญ่ีปุ่น 

 

Thai Version 

 

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
และมี ก า รจัดส่ งทั่ ว โลกใ ห้แก่ ผู้ บ ริห า รของบ ริ ษั ทในทุก
ภาคอตุสาหกรรมและองค์กรที่เก่ียวข้อง จุดประสงค์ส าคญัในการ
ตีพิมพ์วารสารนีก็้คือน าเสนอมาตรฐานและข้อก าหนดที่เก่ียวกับ
การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ตวัอย่างของโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ  
เทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างที่ล า้หน้า ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ก่อสร้างโครงสร้างอาคารและวิศวกรรมโยธา 

เพื่อช่วยให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถที่จะเข้าใจบทความ
ได้ง่ายขึน้ ได้มีการจดัแปลบทความภาคภาษาไทย และแนบท้าย
กบัฉบบัภาษาองักฤษ     ส าหรับรูปภาพ ไดอะแกรมและตาราง ได้
มีการจัดแปลเป็นภาษาไทยเพียงส่วนหัวเร่ือง ผู้ อ่านสามารถ
อ้างอิงกบัฉบบัภาษาองักฤษส าหรับเนือ้หาที่เก่ียวเนื่อง นอกจากนี ้
ถ้าผู้ อ่านต้องการทราบศัพท์บรรยายหรือ รายละเอียดทางด้าน
เทคนิค โปรดอ้างอิงกบับทความภาษาองักฤษ เช่นเดียวกนั 
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ค านิยมส าหรับผลงานที่โดดเด่นในปี 2013 
 
(หน้าที่ 1) รางวัล JSSC 
การออกแบบและก่อสร้าง Tokyo Skytree 
ผู้ ได้รับรางวลั: Nikken Sekkei Ltd., Obayashi Corporation, 
JFE Steel Corporation, Kobe Steel, Ltd., Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corporation, Komaihaltec Inc., Kawada 
Industries Inc., Tomoe Corporation and Nippon Steel & 
Sumikin Engineering Co., Ltd. 
 

Tokyo Skytree เป็นอาคาร tower เพื่อการกระจายเสียง
ซึ่งก่อสร้างในพืน้ที่ Sumida-ku, โตเกียว ตามค าเรียกร้องของ
บริษัทกระจายเสียงในโตเกียวจ านวน 6 บริษัท อาคาร tower มี
ความสูง 634 เมตรและเป็นโครงสร้างที่สูงที่สุดส าหรับอาคาร
ประเภทนีใ้นโลก 

แนวความคิดทางด้านโครงสร้างซึ่งอาคาร tower ได้ถูก
ออกแบบมีที่มาจากค า 2 ค าคือ “warping” ของดาบญ่ีปุ่ น และ 
“camper” ที่พบอยูท่ัว่ไปในเสารูปแบบสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ นดัง้เดิม 
แนวความคิดนีไ้ด้ถูกแสดงออกมาทางรูปแบบ 3 มิติของการ
ออกแบบอาคาร tower ที่มีความซับซ้อน เ ร่ิมมาจากรูปร่าง
สามเหลีย่มปกติที่ฐานอาคารและกลายเป็นรูปทรงกลมที่ความสงู 
300 เมตร 

ในด้านแปลนโครงสร้าง หอสงัเกตการณ์จะมีการก่อสร้าง
ไว้ที่ความสงู 350 เมตร และ 450 เมตร ตามล าดบัจ านวน 2 จุด 
ในขณะที่ความสงู 500 เมตรและมากกว่า  โครงสร้างเป็นส่วน 
tower ที่รองรับเสาอากาศกระจายเสยีงส าหรับสถานีกระจายเสียง
ตา่ง ๆ 

เพราะว่าส่วน tower มีความชะลูดเป็นอย่างมาก 
(อตัราสว่น ความกว้างต่อความสงู 9.3 ตามข้อบงัคบัของสถานที่
ก่อสร้าง)  ฐานรากจะรองรับแรงกระท าจากทัง้แรงกดจ านวนมาก
และแรงดึงจากแผ่นดินไหวและแรงลม ในการที่จะต้านทานแรง
เหลา่นี ้และเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการต้านทานก าลงัของ tower 
ว่ามีความแข็งแรงมัน่คงในระดบัที่ต้องการ จึงได้น าระบบเสาเข็ม
เหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ดินแบบต่อเนื่องเรียกว่า ระบบ 

“Knuckle Wall” มาใช้ และในการที่จะให้ tower มีรูปทรงและ
รายละเอียดที่ดูสวยงาม โดยไม่ใช้แผ่น gusset plate เช่ือมต่อ
โครงสร้าง โครงสร้างประเภทโครงถักเหล็กท่อได้ถูกน ามาใช้ใน
สว่นของโครงสร้าง tower ซึ่งเป็นการใช้หน้าตดัเหล็กท่อก าลงัสงู
ขนาดใหญ่เช่ือมตอ่กนัโดยวิธี tubular joints 

มาตรการหลายหลากได้น ามาใช้ในการต้านทานแรง
แผ่นดินไหวและแรงลม ตามข้อมูลการส ารวจหน้างาน  ได้มีการ
ส ารวจความเร็วลมที่ความสงูมาก ๆ โดยใช้บอลลนูติดตัง้เคร่ืองมือ 
GPS และการส ารวจการสัน่สะเทือนที่สถานที่ก่อสร้าง ข้อมูล
เหล่านีน้ ามาจ าลองลกัษณะของคลื่นแรงกระท าเพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภยัของโครงสร้าง จากผลการตรวจสอบพบวา่อาคารมี
ความปลอดภยัสงูกว่าอาคารสงูทัว่ไปที่ก่อสร้างในญ่ีปุ่ น ส าหรับ
การวดัคา่ตา่ง ๆ เพิ่มเติมส าหรับแรงแผน่ดินไหว ระบบควบคมุการ
สัน่สะเทือน shimbashira (ได้ถูกน ามาติดตัง้ใช้งานครัง้แรกใน
อาคารนี)้ ได้ถกูน ามาใช้เพื่อลดแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหวใน
อาคาร 

 
รูปภาพ 
อาคาร tower กระจายเสยีงที่สงูที่สดุในโลก 
แบบฐานรากเสาเข็ม (มองจากด้านลา่ง) 
รูป 
รายละเอียดของระบบควบคมุการสัน่สะเทือน shimbashira 
 
(หนา้ที ่2) รางวัล Performance 
การพัฒนาวิธีการรือ้ถอนโครงสร้างแบบปิดส าหรับอาคารสูง 
ผู้ได้รับรางวลั: Taisei Corporation 

 
อาคารสูงมักจะอยู่ในพืน้ที่ที่อยู่หนาแน่นในเมือง ใน

โครงการแผนพฒันาเมืองขึน้ใหม่เร็ว ๆ นี ้การก่อสร้างขึน้ใหม่ใน
พืน้ที่ของอาคารเดิมที่มีความสงูกว่า 100 เมตรมีจ านวนมากขึน้ 
ซึ่งท าให้วิ ธีในการรือ้ถอนอาคารสูงเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญใน
โครงการที่มีการพฒันาเมืองขึน้ใหมต่า่ง ๆ 

จากแนวโน้มของการพัฒนาเมืองเช่นนี ้บริษัทไทเซอิได้
พัฒนาระบบการรือ้ถอนโครงสร้างเรียกว่าระบบ “TECOREP” 
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(Taisei Ecological Reproduction) ซึง่ลดผลกระทบที่เสียหายใน
การท างานรือ้ถอนโครงสร้างต่อสภาพแวดล้อมรอบ ๆ พืน้ที่ , 
ป รั บป รุ ง ค ว า มปลอดภั ย  แ ละ ลด ผลก ร ะ ทบที่ ไ ม่ ดี ต่ อ
สภาพแวดล้อมจากการท างานรือ้ถอนอาคาร ระบบนีไ้ด้ถูก
น ามาใช้ได้ผลดีมาแล้วส าหรับอาคารส านกังานที่มีความสงู 105 
เมตรและอาคารโรงแรมที่มีความสงู 140 เมตร 

สว่นส าคญัหนึ่งของระบบ TECOREP คือการปิดล้อม
พืน้ท่ีภายในโดยรักษาสว่นบนสดุไว้ ซึง่ท าโดยการใช้โครงสร้างเดิม
ในส่วนชัน้บนสดุอย่างมีประสิทธิภาพ และท าการรือ้ถอนภายใน
พืน้ท่ีที่หุ้มล้อมเอาไว้ โดยรวมแล้ว อาคารมีการรือ้ถอนทีละชัน้จาก
ข้างบนลงข้างลา่ง เร่ิมที่ชัน้บนสดุ การหุ้มปิดภายในซึ่งชัน้ที่มีการ
ท างานถูกรือ้ถอนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกไปอย่างปลอดภยั
และรวดเร็วไปยงัชัน้ข้างลา่ง โดยใช้แจ็คไฮโดรลคิ ที่มีการติดตัง้บน
เสาที่สร้างขึน้ชั่วคราวมารองรับโครงสร้างส่วนหัวอาคาร ไว้ 
นอกจากนี ้ระบบการท างานใหม่นีส้ามารถที่จะรองรับการใช้และ
ก าเนิดพลงังานไฟฟ้าส าหรับระบบการเคลื่อนย้ายวสัดุในแนวดิ่ง 
ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายวสัดทุี่รือ้ถอนลงมายงัชัน้ล่าง ส่งผลให้เกิด
ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น แ ล ะ ล ด ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

การน าระบบ TECOREP มาใ ช้ที่มีประสิท ธิภาพ
สามารถแสดงให้เห็นได้ในการรือ้ถอนอาคารโรงแรมที่สงูที่สดุของ
ญ่ีปุ่ นที่มีความสงู 140 เมตร งานรือ้ถอนที่กระท าในพืน้ที่ปิดลด
ความกงัวลของผู้อาศยัที่อยูใ่กล้เคียงและเกิดความมัน่ใจในความ
ปลอดภยั นอกจากนีย้ังเป็นการลดระยะเวลาในช่วงเวลาการรือ้
ถอนโดยการลดจ านวนวนัท างานที่มีการสญูเสียไป ระบบการรือ้
ถอนไม่เพียงแต่จะลดระดบัเสียงอึกทึกในการท างาน (ประมาณ 
20 เดซิเบลเป็นอยา่งน้อย) แต่ยงัสามารถป้องกนัการกระจายของ
ฝุ่ น (มากกว่า 90 %) นอกจากนี ้ในด้านการจัดการด้านความ
ปลอดภยัในการท างาน การใช้หลกัการรือ้ถอนอาคารที่อยู่ในพืน้ที่
ปิดยงัมีข้อดีอีกมากมาย ถึงแม้ข้อดีเหลา่นีจ้ะยากแก่การแจกแจง
เป็นตวัเลขได้ 

 
 
 

รูปภาพ 
ขัน้ตอนการแจ็คชิน้ส่วนออกระหว่างการรือ้ถอนโดยใช้ระบบ 
TECOREP 
ภาพถ่ายภายในส าหรับระบบ TECOREP 
อาคารโรงแรมสูง  140 เมตรที่มี การ รื ้อถอนโดยใ ช้ระบบ 
TECOREP 

 

(หนา้ที ่3) รางวัล performance 
การออกแบบและการก่อสร้าง Shibuya Hikarie 
ผู้ ได้รับรางวลั:  A Joint Venture (JV) of Nikken Sekkei Ltd. 
and Tokyu Architects & Engineers Inc. and a JV of Tokyu 
Construction and Taisei Corporation 
 

Shibuya Hikarie ถือว่าเป็นโครงการชัน้น าอนัหนึ่งใน
โปรแกรมพฒันาเมืองขึน้ใหม่ส าหรับพืน้ที่รอบ ๆ สถานี shibuya 
ในโตเกียว อาคารเป็นอาคารสงูประมาณ 185 เมตร เป้าหมาย
หลกัส าหรับโครงการคือให้เป็นการพฒันารูปแบบวฒันธรรมและ
การใช้ชีวิตแบบใหม่ โดยการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ประเภท เข้า
มารวมกันในพืน้ที่ เช่น การพาณิชย์ การสนัทนาการ วัฒนธรรม 
และธุรกิจ 

งานที่ส าคัญของแผนงานด้านโครงสร้างอันหนึ่งก็คือ
อาคารนีม้ีการสร้างโรงมหรสพที่นั่งขนาด 2,000 ที่เ ข้ามาใน
ส่วนกลางอาคารและอาคารนีจ้ึงต้องมีการออกแบบโครงสร้างที่
แตกตา่งกนัในสว่นบนและสว่นลา่งของอาคาร 

โดยรวมแล้ว เมื่อต้องมีประเภทการใช้งานหลายหลากใน
โครงสร้างอาคารที่มีระดบัชัน้ต่าง ๆ กัน เสาจะไม่สามารถวิ่งผ่าน
ทางดิ่งได้ทัง้โครงสร้างอาคาร เพราะเหตนุี ้การแก้ปัญหาที่น ามาใช้
สว่นใหญ่ ในการต้านทานน า้หนกับรรทกุของอาคารในแนวดิ่งและ
แนวราบก็คือการใช้โครงถักขนาดใหญ่เพื่อรองรับน า้หนกับรรทุก 
อย่างไรก็ตาม ในโครงการนี ้แปลนโครงสร้างได้ถูกวางไว้โดยมี
แนวทางจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีเหตผุลและโครงสร้าง
ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีทั่ว ๆ ไป แทนที่จะออกแบบโดยใช้
วิธีการของโครงสร้างลกัษณะพิเศษขึน้มา 

โครงสร้างที่ได้น ามาใช้มีลกัษณะดงันี ้
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 เนื่องจากโรงมหรสพท่ีต้องการ จะต้องพืน้ที่กว้าง ไม่ให้
มีเสา อยู่ในต าแหน่งกลางความสงูอาคาร การติดตัง้
เสาซึ่งไม่สามารถวิ่งผ่านในแนวดิ่งได้ตามความสูง
อาคารถูกจ ากัดให้มีจ านวนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
(เสา 4 ต้น) 

 แปลนโครงสร้างที่ใช้มีเสา 4 ต้นซึ่งขึน้จากสว่นของโรง
มหรสพชัน้บนและมีการรองรับโดย “Super-Beam” ที่
มีความสงูของโครงถกัเทา่กบัสองชัน้อาคาร 

 ในด้านข้างของโรงมหรสพทัง้สองด้าน box-shaped 
concrete filled steel tubes (CFT) ได้น ามาใช้เป็นเสา
หลักของ โครงสร้าง  วิ่ งขึ น้ ไปตามความสูงของ
โ ค ร ง ส ร้ า ง อ า ค า ร  ถึ ง แ ม้ ว่ า อ ง ค์ อ า ค า ร ข อ ง 
Super-Beam จะมีขนาดใหญ่ และท าให้หน่วยแรงดดั
ที่กระท าตอ่เสามีคา่สงูขึน้ แตต่วัเสา CFT นัน้ถือได้วา่มี
ค่าความแข็งมากเพียงพอและมีก าลังต้านทานต่อ
หนว่ยแรงเหลา่นีไ้ด้ 

 การน า CFT ส าหรับเสาด้านในนีล้ดค่าแรงเฉือนที่
เกิดขึน้จากเสาภายนอกซึง่รองรับแรงในแนวแกนขนาด
ใหญ่ที่เพิ่มขึน้มาระหวา่งการเกิดแผน่ดินไหว 

รูปภาพ 
รูปภาพทัง้หมดของ Shibuya Hikarie 
รูป 
แปลนโครงสร้าง 
 

(หนา้ที ่4) รางวัลพิเศษ 
สะพาน Continous Steel-Concrete Composite Girder ที่ใช้
หน้าตัดแบบ compact 
ผู้ได้รับรางวลั: East Nippon Expressway Company Limited 
 

บริษัททางดว่นในญ่ีปุ่ นได้พฒันาชนิดโครงสร้างขึน้ใหม่ใน
การก่อสร้างสะพานทางดว่น เช่นโครงสร้างที่มี main girder ขนาด
เล็กที่สามารถใช้พืน้คอนกรีตอัดแรง และโครงสร้างประกอบ
แบบต่อเนื่องมาใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากการน าข้อดีของการใช้พืน้
คอนกรีตอดัแรงผสมผสานกับคาน girder เหล็ก ผลที่ได้ถือว่า

ประสบความส าเร็จในด้านโครงสร้างเพราะถือว่าเป็นโครงสร้าง
แบบต่อเนื่องที่ ไม่ซับซ้อน เ ป็นลักษณะของ I-Girder ที่ เ ป็น
โครงสร้างผสมระหวา่งเหลก็- คอนกรีตจ านวน 2 ตวัเทา่นัน้ ในการ
ที่จะพฒันาเพื่อให้ได้ประเภทของสะพานที่มีการออกแบบได้อย่าง
มีเหตผุล จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องหาแนวทางการออกแบบใหม่นี ้
ขึน้มา 

ในการท่ีจะตอบสนองความต้องการนี ้บริษัท East Nippon 
Expressway มีการน าเสนอการออกแบบหน้าตดัแบบ compact 
ส าหรับการก่อสร้างสะพานไฮเวย์ – ซึ่งเป็นครัง้แรกในญ่ีปุ่ น 
พื น้ฐานส าหรับแนวความคิดนี ก็้คือการน าคุณสมบัติของ
ผลติภณัฑ์เหลก็ทัง้หลายมาใช้ผสมผสานให้เป็นโครงสร้างสะพาน
ที่มีความสมเหตสุมผลมากขึน้ ทางยกระดบั Kanayagou Viaduct 
เป็นสะพานทางด่วนซึ่งได้ก่อสร้างโดยใช้แนวความคิดใหม่ในการ
ออกแบบเช่นนี ้

ในหน้าตัดส่วนกลางของช่วงสะพานซึ่งระบบโครงสร้าง
สะพานแบบ I-Girder นีเ้กิดสว่นแรงดดัโมเมนต์บวกเป็นหลกั แกน
สะเทินอยู่ใกล้กบัพืน้และแผ่น web รองรับแรงดึงเป็นสว่นใหญ่ ที่
จุดนี ้เกรงว่าจะเกิดการโก่งเดาะขึน้ในชิน้ส่วน I-Girder ที่เป็น
แรงอดัตามหนว่ยแรงที่คงเหลอือยูไ่ด้ 

ในการแก้ไขปัญหานี ้แนวความคิดในการออกแบบใหม่ได้
น ามาใช้ ก็คือหน้าตดัโครงสร้างได้ก าหนดไว้โดยไม่ให้เกิดการโก่ง
เดาะในแผ่น web และสามารถไปจนถึงขัน้ plastic ได้ สภาพนีก็้
คือแรงอดัอยู่ในแผ่นพืน้ และแรงดึงต้านทานโดยผลิตภณัฑ์เหล็ก 
ด้วยวิธีนี ้หน้าตดัที่ได้สามารถสรุปได้วา่ได้ใช้ข้อดีทัง้ของเหล็กและ
คอนกรีตในการต้านทานการวิบตัิอย่างทนัทีทนัใด การออกแบบ
โดยใช้หน้าตัดแบบ compact จะสามารถท าให้ได้หน้าตัดที่
สมเหตสุมผล โดยสามารถใช้ขีดความสามารถขององค์อาคารให้
มากที่สดุ 

การใช้วิธีออกแบบหน้าตดัแบบ compact  ส าหรับทาง
ยกระดบั Kanayagou Viaduct แสดงให้เห็นถึงข้อดีมากมาย: ลด
น า้หนักเหล็กลง ลดความสูงของ girder และการท าให้เกิด
โครงสร้างที่ประหยดัและมีรูปร่างชลดูสงู โดยใช้ girder ที่มีความ
สงูเทา่กนัโดยไม่สญูเสยีความสามารถของโครงสร้าง 
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รูปภาพ 

Kanayagou Viaduct โดยใช้แนวความคิดในการออกแบบใหม่: 
หน้าตดัแบบ compact 
รูป 
แนวความคิดในการออกแบบหน้าตดัแบบ compact 
การเปรียบเทียบสดัสว่นของหน้าตดั 
การเปรียบเทียบน า้หนกัของเหลก็ 
  
(หนา้ที ่5-6) รางวัล Thesis 
ผลของความหนาในแผ่นเหล็กใน deck ต่อความทนทานต่อ
ความล้าใน orthotropic deck  
ผู้ ได้รับรางวลั: Jun Murakoshi, Shu-ichi Hirano and Hideaki 
Harada, Public Works Research Institute 
 
 ผลของความหนาในแผ่นเหล็กใน deck ต่อความทนทานต่อ
ความล้าใน orthotropic deck ได้ถกูกลา่วถึงในท่ีนีจ้ากข้อมลูผลที่
ได้จากการทดสอบและการวิเคราะห์เพื่อที่จะแนวทางในการ
ปรับปรุงความทนทานต่อความล้าในสว่นของรอยต่อโครงสร้างที่
เกิดรอยแตกในแผน่เหลก็ deck  
 การทดสอบความล้าโดยใช้ล้อรถวิ่งน ามาใช้ในขนาดเท่าของ
จริงโดยเป็นการใช้แผ่นเหล็ก deck ความหนา 16/19 มิลลเมตร 
ร่วมกันกับส่วน rib หนา 6/8 มิลลิเมตร (รูปที่ 1) การวิเคราะห์ 
finite element เพื่อหาผลกระทบของความหนาของแผ่นเหล็ก 
deck ต่อหน่วยแรงในส่วนรอยต่อประเภทรอยเช่ือมระหว่าง rib 
กบั deck (รูปท่ี 2) 
 
รูปท่ี 1 ภาพของการทดสอบโดยเคร่ืองทดสอบแบบล้อวิ่ง 
รูปที่ 2 Deformation และไดอะแกรมของ หน่วยแรงหลกัส าหรับ 
D12U6 และ D19U6 
  
งานวิจัยเกี่ยวกับผลของการควบคุม displacement โดยใช้
ระบบค า้ยนัเหล็ก 
ผู้ ได้รับรางวลั: Hiroyuki Hayashida, JFE Civil Engineering & 
Construction Corp., Izumi Miyashita, Graduate School of 
Kumamoto University (formerly), Koji Ogawa, Graduate 

School of Kumamoto University 
   

งานวิจัยนีไ้ด้ส ารวจความเป็นไปได้ส าหรับระบบค า้ยัน
เหลก็แบบทัว่ไปวา่สามารถจะน ามาใช้เป็นองค์อาคารควบคมุการ
สัน่ไหวจากแรงแผน่ดินไหวได้หรือไม่ 

รูปท่ี 1 เปรียบเทียบมมุของ inter-story drift ที่มากที่สดุใน
ชัน้ต่าง ๆ ทัง้อาคารของโครงสร้างเหล็กที่มีค า้ยนัในลกัษณะของ 
rigid frame โครงสร้างเหลา่นีม้ีก าลงัเท่ากนั  ในช่วงของมมุที่เกิด 
inter-story drift ขนาดเล็กน้อย ดังที่สมมติไว้ในการออกแบบ
ควบคุมการสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหว ค่า deformation ของ
โครงค า้ยนัเหลา่นีม้ีคา่ต ่ากวา่ rigid frame 

รูปที่ 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนของก าลงัที่
แบ่ง ปันกันระหว่าง โครงค า้ยันและค่ าที่มากที่สุดของมุม 
inter-story drift ส าหรับทุกชัน้ โดยที่ค่าก าลงัของโครงสร้างคง
เอาไว้ระดับใดระดับหนึ่ง ตามค่าที่ได้ เมื่ออัตราส่วนการแบ่ง
กระจายก าลังของโครงถักมีค่ามากขึน้ ค่าการตอบสนองของ
โครงสร้างจะมีการลดลงตามล าดับแต่เมื่ออัตราส่วนการแบ่ง
กระจายมีค่ามากขึน้กว่าระดับหนึ่งแล้ว การตอบสนองของ
โครงสร้างจะมีแนวโน้มเพิ่มชึน้อยา่งรวดเร็ว 

สาเหตุของการเกิดเพิ่มอย่างรวดเร็วของการสัน่สะเทือน
เป็นผลมาจากค่า deformation ที่กระจุกรวมตัวกันในชัน้ใด
ชัน้หนึง่ ในงานวิจยันี ้ได้น าเสนอสมการที่ใช้ค านวณสว่นขีดจ ากดั
บนของอตัราสว่นการกระจายแบง่ก าลงัของโครงค า้ยนัเพื่อที่จะให้
ไม่เกิดการกระจุกตวัของ deformation  ในตวัอย่างดงัที่แสดงใน
รูปท่ี 2 อตัราสว่นท่ีขีดจ ากดับนได้ถกูแสดงไว้โดยใช้เส้นที่ลากตาม
เส้นประยาวและสัน้ 

 
รูปที่ 1การเปรียบเทียบค่ามมุ Inter-story Drift ระหว่างโครงสร้าง
เหลก็ที่เป็นค า้ยนัและ rigid frame 

รูปท่ี 2 คา่ที่มากที่สดุของ มมุ Inter-story Drift  
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ค่า plastic deformation และวิธีการออกแบบป้องกันการ
แตกหักส าหรับรอยต่อโมเมนต์แบบเชื่อมที่มีการเสริมก าลัง
โดยใช้แผ่น flange หนา  
ผู้ ได้รับรางวลั: Keiichiro Suita, Professor, Kyoto University 
and five other members 
 

ในการตัง้เป้าหมายที่จะป้องกนัรอยแตกที่รอยต่อแบบการ
เช่ือมที่ส่วนปลายของคานในโครงสร้างรับโมเมนต์และเพิ่ม
ความสามารถในด้านก าลงั plastic deformation ของรอยต่อแบบ
รอยเช่ือมนี  ้วิธีการในการออกแบบโครงสร้างแบบใหม่ได้ถูก
น าเสนอขึน้ใช้ในงานวิจัยนี ้เทคโนโลยีที่ส าคัญในแนวทางการ
ออกแบบนีก็้คือการเพิ่มความหนาสว่น flange ที่ปลายคานโดยใช้
ผลิตภณัฑ์เหล็กรูปพรรณที่มีความหนาแตกต่างกนั โดยผลิตจาก
โรงผลติเหลก็ตา่ง ๆ (รูปท่ี 1) 

เพื่อท่ีจะตรวจสอบถึงความสามารถที่สงูด้าน deformation 
ของคานที่เพิ่มความหนา flange นี ้คุณสมบัติของวัสดุในเหล็ก
รูปพรรณเหล่านีท้ี่มีความหนาแตกต่างกันนีไ้ด้รับการตรวจสอบ
โดยใช้วิธีการทดสอบหลายอย่าง และ คานที่มีการเพิ่มความหนา
ของ flange ได้น ามาเปรียบเทียบกบัคานท่ีมีหน้าตดัเทา่กนัแตเ่พิ่ม
ความกว้างขึน้โดยใช้ตวัอยา่งทดสอบขนาดจริง ของรอยต่อคาน – 
ไปยงัเสารูปตวั T แบบรอยเช่ือม (รูปภาพที่ 1) นอกจากนี ้ความ
เข้มของหนว่ยแรงในจดุปลาย toe ของรูเจาะได้ถกูวิเคราะห์โดยใช้
วิธีไฟไนท์อิลิเมนท์เพื่อน าเสนอวิธีการที่จะหารูปร่างและขนาด
ส าหรับค่าความหนาของ flange ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการ
ต้านทานการแตกหกั 

แนวทางในการออกแบบที่น าเสนอนีม้ีประสิทธิภาพดีใน
การปรับปรุงก าลงั plastic deformation ของรอยตอ่แบบรอยเช่ือม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อที่มีการเช่ือมอยู่ที่หน้างาน ซึ่งการ
ควบคมุคณุภาพเป็นไปโดยยากและที่ซึ่งสภาพภายนอกที่มีผลต่อ
รอยตอ่แบบการเช่ือมมีความยากล าบากในการควบคมุ 

 
รูปท่ี 1 วิธีการใช้ flange หนา 

รูปภาพท่ี 1 ชิน้สว่นหลงัการทดสอบ 
 
 

ข้อเสนอส าหรับวิ ธีการประมาณการความสูญเสียใน
ปริมาตรขององค์อาคารเหล็กโดยใช้วิธี FSM ร่วมกันกับการ
วิเคราะห์ Static Electric Field 

ผู้ ได้รับรางวัล: Mikihito Hirohata, Nagoya University, 
You-Chul Kim, Osaka University, and Chunfeng Jin, Osaka 
University 
 

ในงานวิจัยปัจจุบัน วิธีการในการประมาณการถึงความ
สญูเสียปริมาตรของชิน้สว่นองค์อาคารเหล็กวิธีหนึ่ง โดยเป็นการ
ใช้วิธี FSM ร่วมกนักบัการวิเคราะห์ Static Electric Field ได้มี
การน าเสนอไว้ 

เพื่อที่จะประมาณการความสูญเสียปริมาตรขององค์
อาคารสะพานปัจจุบนัโดยวิธีการ FSM เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงศกัย์ไฟฟ้า (เก่ียวกับระยะเวลา) ตัง้แต
เวลาที่ก่อสร้างไปจนถึงปัจจบุนัเป็น อย่างไรก็ตาม ก็เป็นไปไม่ได้ที่
จะวดัการเปลี่ยนแปลงในสภาพทถุูกต้องในช่วงการก่อสร้าง เพื่อ
แก้ไขปัญหานี ้วิธีการจ าลองโมเดลโดยเปลี่ยนค่าตวัแปรซึ่งมีการ
ค านึงถึงลกัษณะการสญูเสียปริมาตรต่าง ๆ หลายรูปแบบได้ถูก
กระท าไว้โดยการวิธีการวิเคราะห์ electric field เพื่อที่จะหาเส้น 
curve ที่สามารถประมาณการสญูเสยีปริมาตรได้อยา่งถกูต้อง 

ขัว้อิโลโทรดและเข็มวดัศกัย์ไฟฟ้าได้ถกูติดไว้ในแผ่น web 
ของชิน้สว่นเหลก็หน้าตดัรูป H ดงัที่แสดงในรูปท่ี 1 การเปลีย่นของ
ศกัย์ไฟฟ้าที่ตรวจวดัได้ถกูวิเคราะห์เป็นอตัราสว่นของค่าแตกต่าง
ของศกัย์ไฟฟ้าที่จุดเร่ิมต้น (FC value) ค่าการสญูเสียปริมาตรได้
ถกูลองในช่วงคา่ที่ใช้ตามเส้นสแีดง (250x40 มิลลเิมตร) ในรูปท่ี 2  
ในขณะเดียวกัน ก่อนท าการทดสอบ การค านวณวิเคราะห์ได้
กระท าขึน้โดยใช้ลักษณะการสูญเสียปริมาตรที่หลายหลาก
เพื่อที่จะหาเส้นกราฟที่สามารถประมาณการสญูเสียปริมาตรใน
ตัวอย่างทดสอบ รูปที่  2 แสดงผลของการทดสอบและการ
วิเคราะห์ ผลการทดสอบดงัที่แสดงในรูปแสดงให้เห็นว่าเส้นกราฟ
ส าหรับการสญูเสยีปริมาตรโดยการวิเคราะห์มีความเที่ยงตรงค่อน
ข้าสงู ซึ่งหมายความว่า ผลที่ได้บ่งบอกให้เห็นถึงวิธีที่น าเสนอใน
การประมาณการสญูเสยีของปริมาตรมีความถกูต้อง ดงัที่น าเสนอ
ในงานวิจยันี ้
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รูปที่  1 ตัวอย่างทดสอบเหล็กรูปตัว H (300x300x10x15 

มิลลเิมตร, ความยาว 650 มิลลเิมตร) 
รูปท่ี 2 ผลการประมาณการสญูเสยีปริมาตร ของเหลก็รูปตวั H 

 
■  ■  ■  ■  ■ 

 
หัวข้อพิเศษ: วิธีการในการจัดการกับคลื่นยกัษ์สึนามิ 

เป็นเวลา 3 ปีแล้วที่เกิดเหตกุารณ์แผ่นดินไหว Great East 
Japan และในปัจจบุนัก็มีความคาดหวงัในด้านการเร่งก่อสร้างใน
พื น้ที่ที่ เ กิดภัยพิบัติขึ น้ ใหม่อย่างรวดเ ร็ว  เมื่อพิจารณาถึ ง
สถานการณ์นี ้งานที่จ าเป็นส าหรับญ่ีปุ่ นคือการจดัเตรียมประเทศ
ในการที่จะสร้างความตื่นตวัด้านความปลอดภยัและการป้องกัน
ภยัพิบตัิ ซึง่สามารถท าได้โดยการเรียนรู้บทเรียนอย่างถ่องแท้จาก
ความเสียหายแก่ผู้ คนที่เกิดขึน้จากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดจาก
แผน่ดินไหวนี ้

ในการตอบสนองต่อแนวทางนี ้วารสารฉบับที่ 41 นีเ้ป็น
การน าเสนอถึงความพยายามล่าสุดในการเตรียมการส าหรับ
อนาคต ในด้านมาตรการที่จะรองรับคลื่นสึนามิขนาดยกัษณ์โดย
การใช้โครงสร้างเหลก็ 
 

(หนา้ที ่7-8)  
เทคโนโลยีและวิธีการส าหรับโครงสร้างเหล็กที่ใช้เพื่อเป็น
มาตรการป้องการคลื่นสึนามิ 
โดย: Takeshi Mochizuki, Chairman of the Committee on 
Civil Engineering, the Japan Iron and Steel Federation; 
Kazuyoshi Fujisawa, Chairman of the Committee on 
Building Construction, the Japan Iron and Steel Federation 

 
เทคโนโลยีและวิธีการส าหรับโครงสร้างเหล็กในการป้องกัน
และควบคุมความเสียหายจากคลื่นสึนามิ 

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว Great 
East Japan เมื่อมีนาคม 2011 สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประ เทศ ญ่ีปุ่ น ไ ด้ จัด เต รียม ข้อ เสนอเพื่ อ  “ เต รียมการใ ห้
สาธารณปูโภคมีความต้านทานต่อภยัพิบตัิ” โดยการใช้โครงสร้าง
เหล็กให้มากที่สดุ เป้าหมายหลกัคือการฟืน้ฟูและก่อสร้างขึน้ใหม่

ส าหรับพืน้ที่ที่มีกระทบต่อภยัพิบตัิและปรับปรุงความสามารถใน
การป้องกนัภยัในประเทศญ่ีปุ่ น  ส่วนหนึ่งของข้อเสนอเหลา่นีค้ือ
เทคโนโลยีและวิธีการส าหรับโครงสร้างเหล็กในการป้องกันและ
ควบคุมความเสียหายจากคลื่นสึนามิ ข้อเสนอเหล่านีไ้ด้แสดงไว้
ดงันี ้
 
วิธีการเสริมก าลังส าหรับเขื่อน caisson (revetments) โดย
การใช้เข็มพืดท่อเหล็กหรือเข็มกลมเหล็กท่อ 

รูปที่ 1 แสดงภาพส าหรับวิธีการในการเสริมก าลังเขื่อน 
caisson ที่มีอยู่ (revetments) ซึ่งไม่เพียงที่จะปรับปรุงความ
ต้านทานตอ่แรงแผน่ดินไหว แต่ยงัป้องกนัการชะออกของฐานราก 
caisson     การชะออกที่อาจเกิดจากการพดัของสึนามิ สามารถที่
จะป้องกนัได้โดยการติดตัง้เข็มพืดท่อเหล็กทางด้านหน้าของเขื่อน 
caisson (revetments)  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี ้เข็มท่อ
เหลก็สามารถที่จะน ามาใช้ทดแทนเข็มพืดได้ในกรณีนี ้

นอกจากนี ้ในกรณีที่วิธีการนีไ้ด้น ามาใช้เพื่อการเสริมก าลงั
ต้านทานคลื่นสึนามิที่พัดเข้าชนโครงสร้าง อาจจะสามารถแก้ไข
ลกัษณะโครงสร้างให้เหลก็โครงสร้างอยูท่างด้านหลงัของ caisson 
 
วิธีการเสริมก าลังส าหรับ revetments โดยการใช้เข็มพืดท่อ
เหล็ก 

รูปท่ี 2 แสดงวิธีการเสริม revetment โดยการใช้เข็มพืดท่อ
เหล็ก วิธีนีไ้ม่เพียงแต่สามารถที่จะยกระดบัความสงูส่วนสงูที่สดุ
ของ revetment ได้แตย่งัมีสว่นปรับปรุงความคงทนของโครงสร้าง
ต่อคลื่นสึนามิในส่วนของ revetment โดยการติดตัง้แผ่นครีบที่
สว่นด้านหลงัของ revetment ซึ่งมีการรองรับโดยเข็มพืดท่อเหล็ก 
ในขณะท่ีสามารถยงัใช้คนักัน้น า้เดิมอยูด้่วย 

ข้อส าคญั 2 ข้อที่ควรจ าในการก่อสร้างโดยใช้คนักัน้น า้จาก
คลื่นสึนามินี ้ประการแรก เพราะว่าไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการท า
โมเดลขนาดใหญ่ขึน้ใหม ่และงานเสริมก าลงันีส้ามารถแล้วเสร็จได้
ในเวลาที่เร็วขึน้ ประการที่สอง งานเสริมก าลงัสามารถกระท าได้
ถึงแม้วา่สถานท่ีก่อสร้างจะคบัแคบและมีพืน้ท่ีท างานจ ากดั 
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มาตรการส าหรับการป้องกันการคว ่าหมุนโดยการใช้เสาเข็ม
พืดผนังสองชัน้ 

รูปที่ 3 แสดงผลของการเสริมก าลงัซึ่งใช้เสาเข็มพืดผนัง
สองชัน้เพื่อป้องกันการวิบตัิของคนักัน้น า้เนื่องจากการคว ่าหมุน
ระหวา่งช่วงระดบัน า้อยูส่งูในคลืน่สนึามิ 

วิธีการนีม้ีความต้านทานต่อแรงแผ่นดินไหวสูง (ป้องกัน
การเกิดการวิบตัิของดิน) โดยการติดตัง้เสาเข็มพืดแบบผนงัสองชัน้
ภายในคนักัน้น า้ และการรักษาระดบัความสูงของคนักัน้น า้เพื่อ
ป้องกนัน า้ทว่มถึงแม้ว่าความลาดเอียงของคนักัน้น า้นีจ้ะเสียหาย
จากการท่ีน า้ข้ามผา่นมาได้ 
 ในการท่ีจะน าแนวความคิดนีใ้นการร่วมปรับปรุงอาคารโดยใช้
ระบบโครงสร้างใหมน่ี ้จึงเป็นสิ่งที่สามารถท าได้ที่จะก่อสร้างพืน้ที่
ถนนยกระดับและอาคารอุตสาหกรรมสูงหลายชัน้ซึ่งสามารถ
ป้องกนัแรงดนัคลื่นที่เกิดจากสนึามิและน า้ท่วม ดงัที่แสดงให้เห็น
ในรูปท่ี 4 
 
อาคารโครงสร้างเหล็กที่น ามาใช้เป็นอาคารป้องกันภยัพิบัติ 

รุปที่ 5 แสดงอาคารโครงสร้างเหล็กที่น ามาใช้เป็นอาคาร
ฉกุเฉินในการป้องกนัภยัพิบตัิ อาคารนีเ้ป็นโครงสร้างแบบเสาลอย
ที่มีความต้านทานอย่างสูงต่อแรงแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ 
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และท าหน้าที่เป็นอาคาร
สญัลกัษณ์ของพืน้ท่ี 

อาคารใช้โครงสร้างแบบเสาลอยซึ่งเป็นเสาที่มีความสงูสงู
กว่าคลื่นสึนามิและใช้โครงสร้างเหล็กท่อเสากรอกด้วยคอนกรีต 
(CFT) ก าลงัสงู ซึ่งเพิ่มความปลอดภยัของอาคารจากคลื่นสนึามิ 
นอกจากนี ้อาคารนีย้งัใช้ระบบการปลดปลอ่ยพลงังานซึ่งใช้โครง
ค า้ยนัป้องกนัการโก่งเดาะ ส าหรับสว่นบนของอาคาร ซึ่งเป็นการ
เพิ่มความต้านทานต่อแรงแผ่นดินไหว นอกจากนี  ้การน า
โครงสร้างแบบช่วงยาวมากท าให้เกิดความยีดหยุ่นในการใช้พืน้ที่ 
ซึง่ท าให้พืน้ท่ีนีใ้ช้ประโยชน์ได้หลายประการในกรณีฉกุเฉิน 
 

 

  
เทคโนโลยีและวิธีการซึ่งได้ถูกพัฒนาในญ่ีปุ่ นและที่ได้

น าเสนอไว้ข้างต้นนีไ้ด้รับการคาดหวงัว่าจะสามารถที่จะน ามาใช้
เพื่อความปลอดภยัแก่ชีวิตผู้คนที่อาศยัอยู่ริมชายฝ่ังมหาสมทุรแป
ซิฟิค 

 
รูปที่ 1 วิธีการเสริมก าลงัส าหรับเขื่อน caisson ที่มีอยู่โดยการใช้
เสาเข็มพืดทอ่เหลก็หรือเสาเช็มทอ่เหลก็ 
รูปที่ 2 วิธีการเสริมก าลงัส าหรับ revetment ที่มีอยู่โดยการใช้
เสาเข็มพืดทอ่เหลก็ 
 รูปที่ 3 ผลของการใช้เสาเข็มพืดผนัง 2 ชัน้ส าหรับมาตรการ
ป้องกนัการไหลข้ามเขื่อน 

รูปที่ 4 ตวัอย่างอาคารที่ก่อสร้างโดยใช้ “อาคารระบบโครงสร้าง
ใหมท่ี่ใช้วสัดโุครงสร้างใหม ่ๆ” 
รูปท่ี 5 อาคารโครงสร้างเหลก็ที่น ามาใช้เป็นอาคารป้องกนัภยัพิบตัิ 
 
(หนา้ที ่9-10)  
เขื่อนกันคลื่นแบบเลื่อนต าแหน่งในแนวดิ่ง – ต้นฉบับของ
โลก  

 
โดย: Makoto Kobayashi, Obayashi Corporation; Taro 
Arikawa, Port and Airport Research Institute; Kazuyoshi 
Kihara, Mitsubishi Heavy Industries Bridge & Steel 
Structure Engineering Co., Ltd.; Hiroshi Inoue, Toa 
Corporation; Hirotsugu Kasahara, Nippon Steel & Sumikin 
Engineering Co., Ltd. 
 

เขื่อนกันคลื่นแบบเลื่อนต าแหน่งในแนวดิ่ง (เขื่อนกนัคลื่น
แบบเสาเข็มในแนวดิ่งโดยแรงลอยตวั, เรียกอย่างย่อว่า VTB) 
เป็นเขื่อกันคลื่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามแนวความคิดในการ
ออกแบบใหม ่เขื่อนนีป้ระกอบไปด้วยเสาเข็มเหล็กท่อสว่นบนและ
สว่นลา่งหลายแถว และวางตวัอยูภ่ายใต้พืน้ทะเล ท่ีอยูใ่นต าแหนง่
ตรงกนักบัช่องทางเดินเรือ ในขณะที่เกิดเหตฉุกุเฉิน เช่นคลืน่สนึามิ
และคลื่นที่มีความสูง เสาเข็มด้านบนถูกท าให้ลอยขึน้เพื่อที่จะ
ป้องกนัพืน้ท่ีภายในทา่เรือ (รูปท่ี 1) 

จากการตรวจสอบข้อมูล ได้รับการยืนยันว่าแผ่นดินไหว 
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Great East Japan ที่เกิดขึน้เมื่อ 11มีนาคม 2011 เขื่อนกนัคลื่น
แบบปกติทัว่ไปสามารถช่วยในการลดผลกระทบความเสียหาย
จากคลื่นสนึามิได้ ถ้าระบบ VTB ได้ถกูติดตัง้ไว้ ไม่เพียงแต่เขื่อน
กนัคลื่นนีจ้ะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือ แต่ยงัสามารถที่จะ
ป้องกนัการซดัเข้ามาตามช่องทางเดินเรือของคลืน่สนึามิได้อีกด้วย 

หวัข้อต่อไปแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของระบบ VTB และ
การทดสอบ hydraulic model และการทดสอบในสถานที่ที่มีการ
กระท าขึน้เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบที่ส าคญัในเทคโนโลยีนี ้

 
องค์ประกอบของโครงสร้างและกลไกการท างาน 

เขื่อนกนัคลืน่ชนิดใหมป่ระกอบไปด้วยโครงสร้างชัน้นอกซึง่
เข็มสว่นบนสวมเข้าไปในเข็มสว่นลา่ง (รูปที่ 2) เสาเข็มสว่นบนถกู
ยกขึน้โดยการอดัอากาศเข้าไปและลดระดบัโดยการปลอ่ยอากาศ
ออกผ่านวาวอากาศ ขัน้ตอนการท างานทัง้สองใช้ระบบควบคุม
โดยรีโมท การถ่ายแรงด้านข้าง (แรงคลื่น, ฯลฯ) กระท าในสว่นที่
ทบัคาบเก่ียวกนัของเสาเข็มสว่นบนและสว่นลา่ง 
 
การทดสอบ Hydraulic Model 

ผลกระทบของเขื่อนกันคลื่นในการหยุดยัง้คลื่นสึนามิ
สามารถตรวจสอบได้โดยการท าการทดสอบ hydraulic test การ
ทดสอบได้ถูกกระท าที่ร่องน า้ขนาดใหญ่ (ความยาว 184 เมตร 
ความลกึ 12 เมตร ความกว้าง 3.5 เมตร) ที่สถาบนัวิจยัเก่ียวกทั่า
เรือและท่าอากาศยานโดยการติดตัง้โมเดลเขื่อนกนัคลื่นในขนาด
สเกล 1/5 รูปภาพท่ี 1 แสดงสภาพของการทดสอบ 

ผลการทดสอบแสดงถึงค่าสัมประสิทธ์ิ  transmission 
coefficient ที่ 0.25 – 0.3 ซึ่งเป็นการยืนยนัว่าเขื่อนกันคลื่นมี
ประสทิธิภาพเพียงพอในการหยดุยัง้คลืน่สนึามิ 
 
การทดสอบในสนาม 
 การทดสอบในสนามกระท าที่ท่าเรือ Numazu ในเขต 
shizuoka ระหว่างช่วงเดือนกนัยายน 2006 ถึงพฤษภาคม 2009 
ตวัอยา่งการทดสอบเป็นชิน้ทดสอบที่เป็นเสาเข็มสว่นบน (เส้นผา่น
ศนูย์กลางขนาด 1.422 เมตร ความยาว 14.75 เมตร) และเสาเข็ม
สว่นลา่ง (เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 1.600 เมตร ความยาว 16.75 

เมตร) เสาเข็มสองต้น (เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด 1.422 เมตร) ซึ่ง
ได้ถูกยึดติดกับพืน้ทะเล ถูกติดตัง้ไว้ทัง้สองด้านของชิน้ส่วน
ทดสอบ (รูปภาพที่ 2) การทดสอบต่าง ๆ ที่ส าคญัและผลของการ
ทดสอบได้แสดงไว้ดงันี:้ 

 การทดสอบการยกขึน้และยกลง 
การทดสอบกลไกการยกขึน้และการยกลงกระท าได้โดยการ
น าอากาศจากถงัเก็บและปลอ่ยผา่นวาวลม การยกขึน้ใช้เวลา
ทัง้สิน้ 200 วินาทีภายหลงัจากการเร่ิมปล่อยลมเข้า ในการ
ทดสอบการยกขึน้และยกลงกว่า 100 ครัง้ สภาพของการ
ท างานยกขึน้และยกลงยังคงที่ ซึ่งสามารถยืนยันถึงความ
เช่ือถือได้ของระบบการใช้อากาศอดัเข้านี ้

 การทดสอบการตอบสนองต่อคลื่น 
การทดสอบเหลา่นีก้ระท าขึน้ในขณะที่เสาเข็มสว่นบนลอยอยู่
เพื่อที่ตรวจสอบการตอบสนองของเขื่อนกันคลื่นต่อคลื่น ผล
การทดสอบยืนยนัวา่การตอบสนองของเขื่อนกนัคลืน่สามารถ
ที่จะประมาณการได้โดยวิธีการวิเคราะห์ oscillation โดยใช้
เสาเข็มสว่นบนเป็นโครงสร้างลอยน า้ 

 การส ารวจการเติบโตของสิ่งมีชีวิตในทะเลและการ
ผุกร่อนของเสาเข็มเหล็ก 

เสาส่วนบนได้ถูกยกขึน้ใหม่ภายหลังจากการติดตัง้1 ปี 
ผิวหน้าของเสาส่วนบนได้รับการตรวจสอบพบว่าไม่มี
สิ่งมีชีวิตในทะเลเกาะยึดอยู่และไม่มีการผุกร่อนที่มากมาย 
(รูปภาพที่ 3) ผลที่ได้นีน้ี่จะมาจากสภาพแวดล้อมที่มีแสง
สว่างค่อนข้างน้อยมากเป็นพิเศษ และระดับออกซิเจนที่
หลงเหลืออยู่น้อยมากภายในช่วงเสาเข็มส่วนล่างที่ เสา
สว่นบนมีการหุ้มไว้ 
 

แผนงานในการป้องกันภยัพิบัติโดยใช้ VTB 
รายละเอียดโครงสร้างส าหรับ VTB ผลของการป้องกนัต่อ

คลื่น และการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการยกขึน้และ
ลดลง ได้มีการน าเสนอไว้ดงัข้างต้น 

ในประเทศญ่ีปุ่ น แผน่ดินไหวขนาดใหญ่ 2 อนัได้ถกูคาดไว้
นา่จะเกิดขึน้ใน nankai และ tonankai ในอนาคตอนัใกล้ ในทา่เรือ 
wakayama-shimotsu ซึ่งความเสียหายจากสึนามิได้ถูกคาด
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เอาไว้มากถ้าเกิดแผ่นดินไหวเหล่านี ้แผนงานในการป้องกันภัย
พิบตัิได้ถกูจดัท าขึน้โดยใช้ VTB 
 
รูปท่ี 1 ภาพของ VTB 
รูปท่ี 2 ผงัแสดงภาพของ VTB 
รูปภาพท่ี 1 การทดสอบโมเดล Hydraulic Model 
รูปภาพท่ี 2 การทดสอบในสนาม 
รูปภาพที่ 3 การส ารวจการเติบโตของสิ่งมีชีวิตบนผิวโครงสร้าง
  
(หนา้ที ่11-12) 
เขื่อนกันคลื่นสึนามิแบบประตูอัตโนมัติ: อาคารเพื่ อ
ป้องกัน/บรรเทาภยัพิบัติจากคลื่นสึนามิ 
โดย Kyoichi Nakayasu, Hitachi Zosen Corporation 

เมื่อเวลา 14:46 วันที่ 11 มีนาคม 2011 ญ่ีปุ่ นเกิด
แผ่นดินไหว Great East Japan โดยมีต าแหน่งศูนย์กลาง
แผ่นดินไหวอยู่นอกชายฝ่ังของมิยากิ คลื่นสนึามิขนาดใหญ่ที่เกิด
จากแผ่นดินไหวนี ้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากเป็นบริเวณ
กว้างใหญ่ตามชายฝ่ังแปซิฟิค ตัง้แต่ฮอกไกโดและโตโฮกุไปจนถึง
คันโต ถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวเกิดขึน้ในช่วงกลางวัน และมีเวลา
ค่อนข้างนานในการอพยพก่อนที่คลื่นสึนามิลกูแรกจะมาถึง การ
เสยีเวลาในช่วงแรกในขัน้ตอนการอพยพเนื่องจากความสบัสนของ
ผู้คนเนื่องจากแผ่นดินไหว อคติทางความคิด และการสื่อสารที่ไม่
เข้าใจอยา่งถกูต้อง สง่ผลให้เกิดการเพิ่มจ านวนของผู้ เคราะห์ร้าย
จากเหตกุารณ์สนึามินี ้

ในทางตรงกนัข้าม ในขณะที่มีการคาดการณ์ถึงอนัตรายที่
เกิดจากคลื่นสึนามิ ชาวบ้านเป็นจ านวนมากเดินทางไปยงัทะเล
เพื่อท่ีจะปิดประตนู า้ ด้วยการกระท านี ้ผู้คนเหลา่นีจ้ึงถกูล้อมรอบ
โดยคลื่นสึนามิ ข่าวที่ออกมาจากส านักงานรัฐบาลในวันที่ 29 
สิงหาคม 2012 ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงมาตรการป้องกันภยัจาก
คลืน่สนึามิที่เหมาะสม “ การอพยพออกจากพืน้ท่ีอยา่งรวดเร็วเป็น
สิ่งที่ส าคัญที่สุดและเป็นมาตรการการป้องกันสึนามิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สดุ” และ “มาตรการเก่ียวกบัสึนามิทกุอย่างควรที่
จะออกแบบไว้ในการที่จะสนับสนุนการอพยพออกจากพืน้ที่ให้
รวดเร็วที่สุด” ข้อความทัง้สองนีชี้ใ้ห้เห็นถึงทิศทางในอนาคต

ส าหรับการป้องกนัภยัและการบรรเทาภยัจากสนึามิ 
เขื่อนกนัคลืน่สนึามิแบบประตอูตัโนมตัิไมเ่พียงแต่จะแสดง

ให้เห็นว่ามีแนวความคิดที่พฒันาไปในทิศทางนัน้ แต่ยงัแสดงให้
เห็นถึงความนา่ไว้วางใจสามารถรองรับสถานการณ์ในกรณีฉกุเฉิน 
อุปสรรคกีดขวางต่อชีวิตประจ าวันที่น้อยลง และการลดภาระ
บ ารุงรักษาให้น้อยที่สดุ สิง่ที่น าเสนอตอ่ไปนีแ้สดงให้เห็นถึงผลการ
น าไปใช้ และการพฒันาล่าสดุของเขื่อนกันคลื่นสึนามิที่ใช้ระบบ
ประตนู า้อตัโนมตัิ 
 
รายละเอียดของเขื่อนกันคลื่นแบบประตูกันน า้อัตโนมัติ 

เขื่อนกันคลื่นประตูน า้อัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดการ
ท างาน ซึ่งไม่ต้องการก าลงัไฟฟ้าจากภายนอกหรือผู้คนเข้าไป
ท างาน และท าหน้าที่เป็นตัวตดัส าหรับประตูแบบยกขึน้ โดยใช้
ข้อมลูการติดตัง้ในแมน่ า้ตา่ง ๆ มากมาย   ประตูกนัน า้ปกติมีบาน
พับซึ่งติดตัง้อยู่ด้านบนของประตู (รูปที่ 1) และประตูเปิด-ปิด
อตัโนมตัิตามระดบัน า้ที่แตกต่างกนัในด้านหน้าและด้านหลงัของ
ประตู ในขณะที่ประตูกัน้น า้แบบยกระดับมีบานพับติดอยู่ที่
ด้านล่างของประตู (รูปที่ 2) และควบคุมการไหลของน า้โดยการ
เปลีย่นมมุตัง้ของประตโูดยการใช้อปุกรณ์ในการดนัขึน้มา ในด้าน
เขื่อนกันคลื่นสนึามิ ประตูกัน้น า้มีจุดศูนย์กลางของการหมนุอยู่ที่
ต าแหน่งด้านล่างของประตูเช่นเดียวกันกับประตูน า้แบบยกขึน้  
และดงัเช่นประตูน า้แบบทัว่ไปเมื่อประสบคลื่นสึนามิที่มีมวลน า้
ระดบัสงู ประตนู า้ยกระดบัและลดระดบัลงตามความแตกต่างของ
ระดบัน า้ด้านหน้าและหลงัประต ู

 
การน าเขื่อนกันคลื่นสึนามิไปใช้ 

 รูปแบบโครงสร้าง 
รูปท่ี 3 แสดงรูปของเขื่อนกนัคลืน่สนึามิแบบประตอูตัโนมตัิ 

ซึ่งแบ่งสว่นประกอบออกเป็นสามสว่น : ตวัยกประต ู(gate leaf), 

โครงสร้างรูปกลอ่งที่เป็นที่ตัง้ตวัยกประตู และ แท่งเหล็กรับแรงดึง 
ที่ท าหน้าที่ถ่ายแรงที่กระท าด้านบนของตัวยกประตูไปยัง
โครงสร้างรูปกลอ่งเมื่อประตยูกขึน้มา 

ตวัยกประตทูี่เรียงตวัด้านตัง้ฉากกบัช่องวิ่งของท่าเรือ และ
เป็นเขื่อนกนัคลื่นที่ต่อเนื่อง ประตูนีย้กขึน้ ลดตวัลงและหมนุรอบ
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แกนหมนุ ซึง่ต้องอยูท่ี่ด้านลา่งของโครงสร้าง 
แรงลอยตวัที่ต้องการใช้เพื่อยกประตใูช้อากาศตามช่องลม

ไปท่ีตวัยกประตใูนเวลาปกติ ภายใต้สภาพทัว่ไป ปลายของตวัยก
ประตมูีการยดึไว้โดยใช้ขอเก่ียวที่อยูใ่นโครงสร้างกลอ่งเพื่อป้องกนั
ประตูจากการลอยน า้ เมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดสึนามิ ขอ
เก่ียวเพื่อยดึจะถกูปลอ่ยออกและตวัยกประตูวโดยแรงลอยตวัของ
ตวัเองไปยงัผิวน า้ หลงัจากนัน้ เมื่อคลื่นสนึามิมาถึง ประตลูอยตวั
ขึน้โดยไม่ต้องใช้ก าลังไฟฟ้า และโดยที่เกิดความแตกต่างของ
ระดับน า้เนื่องจากการขึน้ของระดับน า้จากสึนามิจนกระทั่งถึง
ระดบัมมุที่ก าหนดไว้คา่หนึง่ 

น า้หนักที่กระท าต่อประตูได้ถูกแปลงไปยังฐานรากของ
โครงสร้างรูปกล่องผ่านแท่งเหล็กและแกนหมุนที่ด้านล่างของ
ประตู น า้หนักนีท้ าให้เขื่อนกันน า้นีม้ีความเสถียรดี เนื่องจาก
สามารถเสริมสร้างแรงต้านทานความเสียดทานระหว่างโครงสร้าง
รูปกลอ่งและเนินยาง 
 

 รูปแบบและผลกระทบของการน าไปใช้ที่คาดเอาไว้ 
  เขื่อนกันคลื่นประเภทนีจ้ะมีลกัษณะพิเศษคือ “พืน้ที่
ป้องกนัภยัพิบตัิมีพืน้ท่ีใหญ่เพราะวา่การติดตัง้ภายนอกก าแพงกนั
คลืน่ทะเลที่มีอยู่ปัจจุบนั” “แรงลอยตวัที่ต้องการเพื่อยกประตตู้อง
ท างานในสภาพปกติ” และ “แรงจากคลืน่สนึามิไม่กีดขวางการปิด
ของประตนู า้” เพราะเหตนุี ้ผลกระทบจากการน าไปใช้อาจจะพบ
เห็นตอ่ไป: 

o ถึงแม้วา่เมื่อเกิดสนึามิขนาดใหญ่ที่สดุ ช่วงเวลาก่อนทีจ่ะ
เกิดการท่วมสามารถที่จะท าใช้ลา่ช้าได้ และเป็นการยืด
ระยะเวลาในการอพยพ 

o เพราะว่าเคร่ืองมือกลไกขนาดใหญ่ไม่เป็นที่จ าเป็นต้อง
การ ค่าก่อสร้างสามารถลดลงได้  และภาระการ
บ ารุงรักษาน้อยลง 

o เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะปิดทางระบายน า้อย่างอตัโนมัติ 
และใช้เพียงระดบัน า้ที่สงูขึน้ของคลื่นสนึามิและเขื่อนกัน
คลื่นสามารถที่จะใช้งานได้ระหว่างที่เกิดภัยพิบัติที่จะ
เกิดความเสียหายแก่ระบบสาธารณูปโภคในด้านการ
สือ่สาร 

 การพัฒนาล่าสุด 

การพฒันาของเขื่อนกนัคลืน่แบบประตอูตัโนมตัิเร่ิมขึน้เมื่อ
ปี 2003  ในเวลานัน้ การท างานของเขื่อนกนัคลื่นได้ถกูตรวจสอบ
และปรับปรุงตามการทดสอบหลายประเภท โดยการทดสอบใน
ห้องแลปที่ต้องการเกือบที่จะแล้วเสร็จในปี 2009 ตัง้แต่ปี 2010 

ถึง  2012 หน้าที่หลกัและความได้มาตรฐานของเขื่อนกนัคลื่นได้
ถกูตรวจสอบโดย Hitachi Zosen, Toyo Construction และ 
Penta Ocean Construction โดยการทดสอบพืน้ท่ีในทะเล 

รูปภาพที่ 1 แสดงการทดสอบพืน้ที่ในทะเล การทดสอบมี
ขึน้ที่ท่าเรือ Yaizu Fishing Port, Shizuoka โดยที่เป็นการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการท างานกลไกการยกขึน้และลด
ระดบัลง ความเสถียรของประตูเมื่อท าการปิดลงมา และรวมถึง
การทดสอบระบบบ ารุงรักษาและความปลอดภยั 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบได้ถูกติดตัง้เมื่อกุมภาพันธ์ 
2011 และใช้เวลา 2 ปีจนถึง มีนาคม 2013 การทดสอบที่ใช้รวม
ไปถึงการท างานกว่า 151 ครัง้และกว่า 14 เดือนของการเฝ้าเก็บ
ข้อมูล โดยที่ประตูอยู่ในต าแหน่งวางนอนลดระดับอยู่  ผลการ
ทดสอบยืนยนัว่าไม่มีปัญหาส าหรับการน่าเช่ือถือของกลไกการ
เคลื่อนตวัของอุปกรณ์ นอกจากนี ้ระหว่างช่วงที่ท าการทดสอบ 
สภาพของอุปก รณ์ ไ ด้ มี ก า ร เ ก็ บ ข้ อมูล ไ ว้ อย่ า งต่ อ เ นื่ อ ง 
ขณะเดียวกนั มีการตรวจสอบเป็นช่วง ๆ โดยทีมด าน า้อีกด้วย  ใน
ที่สดุ ผลการทดสอบได้ถกูประกาศเป็นทางการโดยทัง้สามบริษัท
เมื่อตุลาคม 2013 ส าหรับรายละเอียด สามารถเข้าชมได้ที่ 
http://www.hitachizosen.co.jp/products/products026.html 

 
การน าไปใช้ของระบบ land lock  

 การพัฒนาล่าสุด 

รูปท่ี 2 แสดงถึงสภาพท่ีแสดงการเคลือ่นตวัของประตเูมื่อมี
น า้ไหลเข้าส าหรับเขื่อนกันคลื่นในลกัษณะประตูอตัโนมตัิระบบ 
land lock การพฒันาขึน้ของประตอูตัโนมตัิระบบ land lock เร่ิม
ขึน้เมื่อปี 2009 และมีความพยายามในงานวิจยัมีทิศทางไปยงัการ
ป้องกนัการยกตวัขึน้และลดระดบัลงอย่างรวดเร็วของประต ูและ
การรักษาความแข็งแรงของประตูภายใต้ภาวะการใช้งานวิ่งผ่าน
ของรถ พาหนะตา่ง ๆ 
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ในปี 2011 ความคงทนของประตูได้รับการตรวจสอบ
ยืนยนัในการใช้งานโดยการใช้อุปกรณ์ตรวจทดสอบ และสภาพ
ของอุกรณ์การท างานได้รับการตรวจสอบยืนยนัโดยใช้ถัง water 
flow generation tank  ในเดือนพฤษภาคม 2013 ประตอูตัโนมตัิ
แบบ land lock ที่มีการปรับปรุงการออกแบบทางด้าน
สถาปัตยกรรมนีไ้ด้ถกูติดตัง้ไว้เป็นครัง้แรก 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับในการใช้งาน 
กลไกการท างานของประตชูนิด land lock เป็นเช่นเดียวกนั

กบัเขื่อนกนัคลื่นแบบประตอูตัโนมตัิ เพราะว่าประตจูะยกขึน้
โดยอตัโนมตัิเมื่อน า้ท่วมสงู สิ่งที่คาดว่าจะพบในระหว่างการ
ใช้งานคือ: 

o เพราะวา่ไมม่ีความจ าเป็นส าหรับการท างานของประต ู
กิจกรรมเก่ียวกบัการอพยพจึงไมถ่กูรบกวน 

o แม้ว่าสาธารณูปโภคทัง้ไฟฟ้าและการสื่อสารจะเกิด
ความเสยีหาย ประตปูระเภทนีส้ามารถที่จะใช้งานได้ดี 

o เพราะว่าประตูสามารถที่จะถูกเปิดได้ตลอดเวลา 
ผลกระทบตอ่ชีวิตประจ าวนัจึงมีน้อย และในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉิน ประตูที่ปิดล็อคไว้สามารถน ามาใช้เป็น
ช่องทางการอพยพได้ 

o เพราะว่าประตูนีม้ีกลไกการท างานแบบทั่วไป การ
ขดัข้องของอุปกรณ์จึงไม่น่าจะเกิดขึน้ และเพราะว่า
การบ ารุงรักษาก็ท าได้ง่าย ภาระการจัดเตรียมการ
บ ารุงรักษาก็น้อยลง 

 
การน าไปใช้ที่มากขึน้ของระบบประตูอัตโนมัติ 

 สิ่งที่เด่นสิ่งหนึ่งส าหรับเขื่อนกันคลื่นประตูอตัโนมตัิ ก็
คือเขื่อนกันคลื่นสามารถที่จะใช้งานได้ระหว่างการเกิดภัย
ธรรมชาติ ดังที่ได้รายงานไว้ข้างต้น ในขณะที่ความเสียหาย
จากสึนมิไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทัง้หมดเพียงจากการใช้งาน
เขื่อนกันคลื่นประตูอัตโนมัติ แต่ก็ถือว่าประสบผลส าเร็จแล้วถ้า
ประตูนีส้ามารถช่วยได้บางส่วนในการท าให้โครงสร้างมีความ
ปลอดภยัในภาวะดงักลา่วได้ 
 
รูปท่ี 1 รายละเอียดของประตอูตัโนมตัิ 

รูปท่ี 2 รายละเอียดของประตยูกระดบั 

รูปท่ี 3 รูปภาพของเขื่อนกนัคลืน่ประตอูตัโนมตัิที่ติดตัง้ 
รูปภาพท่ี 1 การติดตัง้อปุกรณ์ทดสอบในพืน้ท่ีทะเล 

รูปภาพที่ 2 การตรวจสอบการเคลื่อนที่ของประตเูมื่อมีน า้ไหลเข้า
มา (ประเภท land lock) 
 

(หน้าที่ 13) 
การจัดระดับการอพยพจากคลื่นสึนามิซึ่ งสอดคล้องกับ
สภาพพืน้ที่ 
โดย Mitsuo Seki, Takenaka Corporation 
 
แนวความคิดเร่ิมต้นที่จะก่อสร้าง district ที่ป้องกันภัยพิบัติ
จากสึนามิ 

คลื่นสนึามิขนาดใหญ่ที่เกิดจากแผ่นดินไหว Great East 
Japan ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่พืน้ท่ีชายฝ่ังและท าให้เกิดความ
สญูเสยีตอ่ชีวิตของผู้คนมากมาย ในปัจจบุนัมีแนวความคิดในการ
ที่จะจัดตัง้ district ที่ป้องกันภัยพิบัติจากสึนามิโดยมีวิธีระบบ
ป้องกันต่าง ๆ หลายวิธีซึ่งเป็นการใช้ระบบทัง้ซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ร่วมกนั 

ด้วยการน าเทคโนโลยีการ simulation ที่มีความเที่ยงตรง
สูงและข้อมูลประสบการณ์ที่จากการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ ใช้
ป้องกันภัยพิบัติมาใช้ บริษัททาเกนากะจึงได้เร่ิมต้นก่อสร้าง 
district ที่ป้องกนัภยัพิบตัิซึ่งมีความสอดคล้องลกัษณะพืน้ที่อย่าง
ถกูต้อง 
 

แผนการที่จะสร้าง district ส าหรับการอพยพจากคลื่นสึ
นามิ 

ลกัษณะของคลื่นสึนามิขึน้อยู่กับลกัษณะของสภาพภูมิ
ประเทศและสภาพพืน้ท่ี แมน่ า้/ ความเป็นเมืองของแตล่ะพืน้ที่เป็น
อย่างมาก เพราะเหตุนี ้เมื่อท าการวางแผนที่จะก่อสร้าง district 
อาคารเพื่อการอพยพจากคลื่นสนึามิ จึงเป็นสิ่งส าคญัที่จะต้องมี
การก าหนดสิง่ทีต้องการไปในระดบัตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสมโดยการ
อ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์การ run-up ของสึนามิและการ
จ าลองการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ คน ตามข้อมูลภูมิประเทศและ
สภาพอื่น ๆ ตามพืน้ท่ีในเมือง (รูปท่ี 1) 
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หน้าที่และการจัดเตรียมส าหรับอาคารเพื่อการอพยพจาก
คลื่นสึนาม ิ

 อาคารเพื่อการอพยพจากคลื่นสึนามิสามารถจัดระดับแยก
ออกได้เป็น 3 ระดบัดงัที่แสดงในรูปท่ี 2 

 ระดับ 1 อาคารเพื่อการอพยพจากคลื่นสึนาม ิ
ผู้คนสามารถที่จะไปถึงอาคารระดบั 1 ภายใน 15-20 

นาทีหลงัจากการเร่ิมอพยพ และอาคารควรที่จะสามารถที่จะ
ท าหน้าที่ช่วยป้องกันชีวิตในระดับอย่างน้อยที่สุดจนกระทั่ง
ความช่วยเหลอืมาถึง 

 ระดับ 2 อาคารเพื่อการอพยพจากคลื่นสึนามิ 
 อาคารระดบั 2 สามารถที่จะท าหน้าที่ช่วยชีวิตไว้ได้เป็น

อยา่งน้อย 3 วนัและเมื่อความช่วยเหลือมาถึง สามารถที่จะให้
ผู้ที่หลบภยัอยูใ่นสภาพปลอดภยัตอ่ประมาณ 1 เดือน 

 ระดับ 3 อาคารเพื่อการอพยพจากคลื่นสึนามิ 
อาคารระดบั 3 ท าหน้าที่ส าหรัพืน้ที่ที่มีภยัพิบตัิในวงกว้าง มี
ก าลงัไฟฟ้า สามารถคงระดบัการสือ่สาร และท าหน้าที่ในการ
รักษาพยาบาลได้ในขณะที่เกิดเหตุฉกุเฉิน  นอกจากนีย้งัท า
หน้าที่เป็นสาขาของส านักงานพืน้ที่บรรเทาสาธารณภยัอีก
ด้วย 

 
แผนส าหรับอาคารบรรเทาภยัสึนามิ 
 แผนทัว่ไปส าหรับอาคารเพื่อการอพยพจากสนึามิระดบั 2 ได้
แสดงไว้ดงั (รูปภาพท่ี 1 และ รูปท่ี 3) 
 

 ความต้านทานต่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
และแรงจากคลื่นสึนามิ 

อาคารนีจ้ะน าระบบโครงสร้างแบบ base-isolation ที่
ระดบัพืน้มาใช้โดยที่พืน้ชัน้ที่เป็นแบบ base-isolation อยู่ที่
ความสงูมากกว่าความสงูของคลื่นสึนามิ ส่วนแกนกลางทรง
กลมที่เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ที่สามารถป้องกนัแรงดนัคลื่นได้
ถูกจัดเตรียมไว้ทัง้สองด้านของอาคาร นอกจากนี ้ส่วนตรง
กลางของอาคารเป็นลกัษณะโครงสร้างแบบ suspension ที่ใช้
โครงสร้างเหลก็ก าลงัสงู 

 

  พืน้ฐานการป้องกันสาธารณภยัในพืน้ที่ 
อาคารจะเป็นโครงสร้างที่สามารถคงอยู่ได้ระหว่างช่วงที่

เกิดภยัพิบตัิและ ช่วงที่มีการก่อสร้างขึน้ใหม่ และสามารถที่จะ
ใช้งานได้หลากหลายประเภทการใช้งาน ซึ่งจะรวมไปถึงเป็น
อาคารเก็บของส าหรับอปุกรณ์ในการป้องกนัสาธารณภยัและ
สนิค้าตา่ง ๆ สามารถที่จะคงวสัดพุลงังานตา่ง ๆ และท าหน้าที่
ด้านการสือ่สาร และแสดงถึงเครือข่ายเส้นทางอพยพออกจาก
พืน้ท่ี 

 
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งของการวิเคราะห์การ run-up ของคลืน่สนึามิ 
รูปที่ 2 แนวความคิดในการจัดเตรียมอาคารเพื่อการอพยพจาก
คลืน่สนึามิ (ระดบั 1-3) 
รูปภาพท่ี 1 ภาพของอาคารเพื่อการอพยพจากคลืน่สนึามิ 
 

(หน้าที่ 14) 
อาคารเพื่อการอพยพจากคลื่นสึนามิ : Arch Shelter 
โดย Yasushi Watanabe, Shimizu Corporation 

 
รูปภาพที่แสดงไว้สามารถบอกเล่าได้ถึงความรุนแรงของ

การท าลายล้างของคลื่นสึนามิที่เกิดขึน้จากแผ่นดินไหว Great 
East Japan เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2011 แนวทางหนึ่งในการ
จดัการกบัแรงกระท าของคลืน่สนึามิ เราขอน าเสนออาคารเพื่อการ
อพยพจากคลื่นสึนามิที่ออกแบบเพื่อต้านทานแรงกระท าจาก
คลืน่สนึามิสงู 20 เมตร 

 
รายละเอียดอาคาร 

 จ านวนชัน้: B0-7F-P1 

 โครงสร้าง: ผนงังานสถาปัตย์ระบบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก; ภายในอาคารเป็นระบบโครงสร้างเหล็ก 
(โครงสร้างที่แยกออกมาในสว่นกลางความสงูอาคาร) 

 พืน้ท่ีอาคาร: 1,450 ตารางเมตร 

 จ านวนชัน้ทัง้หมด: ผนงังานสถาปัตย์ 3,631 ตาราง
เมตร; ด้านในอาคาร 6,019 ตารางเมตร 
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 ความสงูอาคาร: ประมาณ 34 เมตร (รูปภาพท่ี 1) 
อาคารนีไ้ด้รับการคาดเดาว่าจะเป็นทางออกส าหรับ
องค์กรต่าง ๆ ในประเทศที่มีแผนการที่จะด าเนินงานใน
พืน้ที่รอบชายฝ่ังทะเลและส าหรับองค์กรของรัฐส่วน
ท้องถ่ินบริเวณรอบชายฝ่ังซึ่งการย้ายต าแหน่งอาคารไป
ยงัพืน้ท่ีที่อยูส่งูเป็นสิง่ที่ยากล าบาก 

 
รายละเอียดโครงสร้าง 
 ส่วนชัน้แรกของอาคาร ไม่รวมส่วนตรงที่ เป็นแกน
อาคารบริเวณทัง้สองด้าน  เป็นโครงสร้างลกัษณะเสาลอย เมื่อ
เวลาเกิดคลืน่สนึามิกระท าตอ่อาคาร น า้ทะเลจะไหลผ่านสว่นของ
ชัน้ท่ีเป็นเสาลอยนี ้ซึง่เป็นการลดแรงกระท าของคลืน่สนึามิลง (รูป
ที่ 1 และ 2) 
 เพื่อท่ีจะต้านทานแรงภายนอกที่กระท าโดยคลื่นสึนามิ
อยา่งมีประสทิธิภาพ อาคารได้จดัวางแปลนพืน้โดยมีผนงัสถาปัตย์
รูปโค้งโดยรอบ ดงัที่ใช้ในระบบเขื่อนรูปโค้ง ภายนอกของด้านนอก
อาคาร จะมีโครงสร้างก าแพงคอนกรีตเสริมเหลก็ที่มีครีบปิดอยู ่ท า
หน้าที่ เป็นทัง้ระเบียงและเส้นทางอพยพ อาคารด้านในเป็น
โครงสร้างเหล็กที่มีชัน้ที่แยกกันในส่วนกลางความสงูของอาคาร
ระหว่างชัน้แรกและชัน้ที่สอง โครงสร้างฐานรากใช้ระบบ พืน้ mat 
และฐานรากระบบเสาเข็มเพื่อต้านทานแรงลอยตวัระหวา่งการเกิด
คลืน่สนึามิ 
 
การตรวจสอบโครงสร้าง 
 โดยที่มีการสมมติความสูงของคลื่นสึนามิที่ 20 เมตร 
แรงดนัน า้และแรงลอยตวัที่กระท าต่ออาคารได้ถกูค านวณขึน้โดย
ผลการทดสอบ hydraulic และการวิเคราะห์ปริมาตรของเหลว 
(VOF) ผลของการค านวณเหล่านีไ้ด้น ามาใช้ในการตรวจสอบ
โครงสร้างของอาคารเพื่การอพยพจากคลืน่สนึามิ (รูปภาพท่ี 2) ทัง้
โครงสร้างส่วนบ้านและฐานรากได้ถูกออกแบบเพื่อให้ก าลงัของ
องค์อาคารมีคา่เกินกวา่คา่หนว่ยแรงที่กระท า 
 
รูปภาพท่ี 1 ภาพ perspective ของที่หลบภยัรูปโค้ง 
รูปภาพท่ี 2 ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ 

รูปท่ี 1 สว่นประกอบโครงสร้าง 
รูปท่ี 2 รายละเอียดโครงสร้าง 
 
(หน้าที่ 15) 
อาคารเพื่อใช้ในการต้านทานคลื่นสึนาม ิ: T-Buffer 

โดย Masaaki Watanabe, Taisei Corporation 
 

T-Buffer เป็นอาคารประเภทใหมท่ี่น ามาใช้ในการเตือนภยั
คลื่นสึนามิ ถึงแม้ว่าอาคารชนิดนีจ้ะท าหน้าที่เป็นดงัเช่นอาคาร
ส านกังานปกติระหวา่งเวลาปกติ แต่ ก็ยงัท าหน้าที่เป็นศนูย์ในการ
อพยพหลบภัยระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจากสึนามิ สิ่งที่
ส าคญัในแผนผงัอาคารก็คือการที่โครงสร้างมี redundancy ต่อ
การชนปะทะจากวัสดุที่ลอยน า้ เพิ่มเติมมาจากแรงดันน า้ที่เกิด
จากสนึามิ โดยการยอมที่จะให้เกิดความเสียหายบางส่วนแก่เสา
โครงสร้างได้ (อ้างอิงกบัรูปภาพท่ี 1) 
 
รายละเอียดโครงสร้าง 
 สว่นส าคญัของโครงสร้างส าหรับอาคาร T-Buffer ก็คือ
ส่วนก าแพงรับแรงแบกทานตรงกลางของอาคารที่ รับน า้หนัก
บรรทกุในแนวดิ่งและ น า้หนกับรรทกุจากแผ่นดินไหว/ สนึามิ และ
ส่วนของเสารอบอาคารที่ชัน้แรกซึ่งรองรับเพียงแต่องค์อาคาร
ภายนอก แตม่ิได้รองรับน า้หนกับรรทกุในแนวดิ่งของอาคาร 
 เสารอบอาคารท าหน้าที่เป็นแนวป้องกัน ซึ่งต้านทาน
แรงดันของคลื่นสึนามิและแรงกระแทกปะทะของวัสดุลอยน า้ 
อาคารได้ถกูก่อสร้างโดยที่น า้หนกับรรทกุในแนวดิ่งเกิดขึน้จากทัง้
โครงถกัรอบอาคารท่ีอยูใ่นชัน้บนและองค์อาคารแบบ suspension 
ที่ตัง้อยูท่ี่ชัน้สงูสดุเพื่อรองรับโครงสร้างอาคารทัง้หลงั 

ฐานรากแบบเสาเข็มน ามาใช้ในระบบฐานราก ร่วมกนักับ
พืน้แบบ mat เพื่อต้านทาน scouring (อ้างอิงกบัรูปท่ี 1-3) 
 
การป้องกันชีวิตผู้คนและอาคารจากภยัพิบัติสึนามิ 

ความสงูของชัน้แรกได้ถกูพิจารณาขึน้เพื่อที่จะให้ความสงู
นีม้ีค่ามากกว่าความสูงของการท่วมของมวลน า้ที่ออกแบบไว้ 
อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้ในกรณีที่ความสงูของคลืน่สนึามิมีค่าเกินกว่า
ความสูงของอาคารชัน้แรก แนวทางการออกแบบที่น ามาใช้
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ส าหรับชัน้แรกสามารถน าไปใช้กับชัน้ 2 และชัน้อื่น ๆ ที่สงูกว่าได้ 
ซึ่งเป็นการท าให้อาคารสามารถป้องกันสึนามิที่ความสงูใด ๆ ได้ 
นอกจากนี ้ในอาคารแบบ T-Buffer ประตกูนัน า้ได้น ามาใช้ส าหรับ
ช่องเปิดผนงัเพื่อที่จะสามารถเผ่ือเป็นเส้นทางอพยพไปยังชัน้ที่สงู
กวา่และท าให้อาคารท าหน้าที่เป็นสว่นท่ีหลบภยัในการอพยพผู้คน 
แนวทางการออกแบบเหลา่นีเ้ป็นการสรรค์สร้าง “อาคารเพื่อใช้ใน
การป้องกนัภยัสึนามิ” ซึ่งสามารถป้องกนัทัง้ชีวิตผู้คนและอาคาร
ให้สามารถใช้งานได้ จากภยัพิบตัิสนึามิ 
 
รูปภาพท่ี 1 ภาพ perspective ของอาคาร 
รูปที 1 โมเดลโครงสร้าง 
รูปท่ี 2 รูปตดั 
รูปท่ี 3 แปลน 
 
 
 

(หน้าที่ 16) 
วิธีการออกแบบโครงสร้างส าหรับอาคารเพื่อการอพยพจาก
คลื่นสึนาม ิ
โดย Tomokazu Tateno, Kajima Corporation 

  
 แผน่ดินไหว Great East Japan ซึง่เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 
2011 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในบริเวณพืน้ที่โตโฮก ุ
ไปจนถึงคนัโต ผู้ เสียชีวิตและสญูหายมีจ านวนมากกว่า 20,000 
คน และอาคารจ านวนกว่า 100,000 หลังพังทลายหรือถูกซัด
หายไป ความเสยีหายสว่นใหญ่เป็นสาเหตจุากคลืน่สนึามิ 
 จึงมีการเรียกร้องอย่างมากมายให้มีอาคารที่ลีภ้ยัคลื่นสึนามิ 
ในไว้ในกรณีฉุกเฉินในพืน้ที่ที่ยากล าบากแก่ผู้ อยู่อาศัยที่จะ
เคลื่อนที่ไปยงัพืน้ที่ที่อยู่สงูก่อนที่คลื่นสนึามิจะมาถึง เพราะเหตุนี ้
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการตรวจสอบให้มัน่ใจถึงระดบัความปลอดภยั
ในโครงสร้างอาคารท่ีใช้อพยพจากคลืน่สนึามิ 
 ในโครงการปรับปรุงมาตรฐานอาคารที่จัดท าโดยกระทรวง
ที่ดิน สาธารณูปโภค การขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) ในปี 
2011 ข้อเสนอเก่ียวกับน า้หนกับรรทุกเพื่อการออกแบบส าหรับ
คลืน่สนึามิได้มีการก าหนดไว้โดยมีพืน้ฐานจากผลการส ารวจความ

เสยีหายในพืน้ท่ีที่เกิดมหตัภยัจากแผ่นดินไหว Great East Japan 
ผลจากการส ารวจนีไ้ด้น ามาใช้เป็นข้อก าหนดชัว่คราว (MLIT, 17 
พฤศจิกายน 2011) ส าหรับข้อบงัคบัเก่ียวกบัโครงสร้างอาคารเพื่อ
การอพยพจากคลืน่สนึามิและอาคารประเภทอื่น ๆ 
 ในหัวข้อต่อไป โครงร่างส าหรับวิธีการออกแบบโครงสร้าง
ส าหรับอาคารที่ใช้เป็นที่อพยพจากคลื่นสึนามิดังที่แสดงไว้ใน
ข้อก าหนดชัว่คราวดงักลา่วได้ถกูแสดงไว้ 
 
วิธีการออกแบบโครงสร้างส าหรับอาคารเพื่อการอพยพจาก
คลื่นสึนามิ 

 การยนืยนัถงึขอบเขตการน าไปใช้งาน 

สภาพในการใช้งานหลักของอาคารประเภทนีก็้คือการ
ต้านทานต่อแรงสั่นสะเทือนต่อแรงแผ่นดินไหวเป็นไปตาม
กฏหมายมาตรฐานของอาคารส าหรับอาคารที่มีการก่อสร้างขึน้
ใหม่และสามารถที่จะน ามาใช้ได้กับมาตฐานในการตรวจสอบ
มาตรฐานความต้านทานแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหวส าหรับ
อาคารท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

 การค านวณแรงกระท าจากคลื่นสึนาม ิ

ในขัน้ต่อไป คือแรงกระท าจากคลื่นสึนามิที่ได้ถกูค านวณ
ไว้ รูปท่ี 1 แสดงแรงดนัจากคลืน่สนึามิตามที่แสดงไว้ในข้อก าหนด
ชัว่คราว แรงดนัคลืน่ส าหรับคลืน่สนึามิที่มีการออกแบบความสงู h 
เกิดการประทะกับอาคารมีค่าเท่ากนักับแรงดนัน า้ a คณูกันกับ
ความสงูคลื่นจากน า้ท่วม h ที่ออกแบบไว้ ในขณะที่สตูรที่ใช้นีม้ี
การก าหนดโดยอ้างอิงกับผลการทดสอบโมเดลความดนัน า้โดย 
อาซากูระ et.al สูตรนีย้ังเป็นที่รูจัด ตามผลการส ารวจความ
เสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว Great East Japan ว่าระดบัความ
เสยีหายแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัสภาพกายภาพของแตล่ะพืน้ท่ี 

แรงดันคลื่นดังที่อธิบายไว้ข้างต้นได้น ามาใช้เป็นค่า
สมัประสิทธ์ิระดบัความลกึของมวลน า้ a ตามข้อก าหนดชัว่คราว 
รูปท่ี 1 แสดงคา่สมัประสทิธ์ินีต้ามสภาพของแตล่ะพืน้ท่ี 

 การค านวณแรงลอยตัว 
 รูปภาพที่ 1 แสดงอาคารโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตัง้อยู่ในโอ

นากาวาโช ที่มีคลืน่มวลน า้สงู 15 เมตรเกิดขึน้ ซึ่งได้ถกูซดัล้มลงที่
จดุระยะ 70 เมตรจากจดุที่ตัง้ เช่ือกนัวา่อาคารถกูซดัออกไปและมี
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การหมนุล้มโดยแรงลอยตวัที่เกิดจากแรงด้านข้างและการเพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็วของระดับน า้จากคลื่นสึนามิและ การยุบตัวอย่าง
รวดเร็วของพืน้ดิน ในการที่จะป้องกันความเสียหายเช่นนี ้เป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการออกแบบโครงสร้างที่ต้องค านึงถึงแรง
ลอยตวัที่เหมาะสมด้วย 

 การออกแบบโครงสร้างและการตรวจสอบการลื่น
ไถลและการล้มหมุนของโครงสร้าง 

ในการออกแบบระบบโครงสร้าง จะต้องมีการยืนยันว่า
ก าลงัด้านข้างของอาคารมีคา่มากกวา่น า้หนกักระท าจากคลืน่สนึา
มิ ก าลงัรับแรงด้านข้างสามารถหาได้โดยการวิเคราะห์น า้หนัก
บรรทุกที่เพิ่มขึน้ตามการกระจายของแรงดนัคลื่นสึนามิ และแรง
ลอยตวัได้น ามาพิจารณาร่วมด้วยในการวิเคราะห์ 

นอกจากนี  ้ฐานรากอาคารยังได้ถูกออกแบบไม่ใ ห้
โครงสร้างอาคารเกิดการลื่นไถลหรือคว ่าหมุนจากน า้หนกับรรทุก
ของคลืน่สนึามิ และตามสภาพของพืน้ท่ี เสาเข็มจะน ามาใช้ในฐาน
ราก นอกจากนี  ้จะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดในการ
ออกแบบโครงสร้างที่มีการเอียงตวั (รูปาพที่ 2) และวสัดทุี่ลอยน า้ 
(รูปภาพท่ี 3) 
 
การส่งเสริมงานวิจัยร่วมกัน 

โครงร่างของวิธีการออกแบบโครงสร้างส าหรับอาคารเพื่อ
การอพยพจากคลืน่สนึามิได้แสดงไว้ข้างต้น คู่มือและตวัอย่างการ
ออกแบบได้แสดงไว้ที่เว็บไซท์ของสมาคมป้องกันภัยพิบัติใน
อาคารของญ่ีปุ่ น 

ที่บริษัทคาจิมา งานวิจยัร่วมกนัระหวา่งบริษัท คาจิมาและ
สถาบนัวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัโตเกียว ได้ด าเนิน
ขึน้ในการสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานอาคาร โปรแกรมที่
ก าหนดไว้ โปรแกรมดงักลา่วที่มีการสง่เสริมส าหรับการทดสอบ
โมเดล hydraulic และการ simulation คือ: เพื่อยืนยนัผลการลด
ความรุนแรงของคลื่นสึมามิลงโดยการเผ่ือช่องเปิดไว้ และการ
ตรวจสอบกลไกการเกิดแรงลอยตวั โดยที่ทัง้สองข้อนีม้ีเป้าหมาย
ในการลดน า้หนกับรรทกุในการออกแบบของคลืน่สนึามิลง 
 
รูปท่ี 1 แรงดนัคลืน่เนื่องจากคลืน่สนึามิ 

รูปภาพท่ี 1 อาคารท่ีมีการหมนุคว ่าและถกูซดัไป 
รูปภาพท่ี 2 อาคารท่ีเกิดการเอียง 
รูปภาพท่ี 3 เรือที่เกิดการลอยออกไป  
  
การท างานของ JSSC  
(หน้าที่ 17) 
การประชุมครัง้ที่  10 เกี่ยวกับ Pacific Structural Steel 
Conference (PSSC 2013) 
 
 การประชุม Pacific Structural Steel Conference (PSSC) 
เป็นการประชมุนานาชาติที่สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายโดยองค์กรเก่ียวกบั
การก่อสร้างโครงสร้างเหล็กที่ประกอบไปด้วย 10 ชาติ 
(สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, จีน, ชิลี, ญ่ีปุ่ น, เกาหลี, 
เม็กซิโก, นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์) ตัง้แต่การประชุมครัง้แรกในปี 
1983 ในนิวซีแลนด์ ชาติที่ เ ก่ียวข้องทัง้หลายได้ผลัดกันเป็น
เจ้าภาพทุก ๆ 3 ปี การประชุม Pacific Structural Steel 
Conference ครัง้ที่ 10 ได้จัดขึน้เป็นเวลา 3 วนั ตัง้แต่วนัที่ 9 ถึง 
11 ในเมืองเซนโตซา, สงิคโปร์ (รูปภาพท่ี 1 และ 2) 
 ในการประชุมครัง้ที่ 10, ผู้แทนเข้าร่วมประมาณ 300 คนมา
จากทัว่โลก – จากยุโรป, อินเดีย, แอฟริกาใต้และที่อื่น ๆ – 
นอกเหนือไปจากผู้แทนจากชาติทัง้สบิ 
 ในวนัแรกของการประชุมสมัมนา ได้มีการบรรยายสมันา 13 
บทความที่ส าคัญ (ตารางที่  1)  รวมไปทัง้การบรรยายโดย
ศาสตราจารย์ มาซาโยชิ นากาชิมาจากสถาบันวิจัยป้องกันภัย
พิบัติ มหาวิทยาลยัโตเกียว ซึ่งเป็นตัวแทนของญ่ีปุ่ น ในบรรดา
หวัข้อในการบรรยายที่ส าคญัคือ การวิบตัิแบบต่อเนื่อง, โค้ดของ
ยโุรป และตวัอยา่งลา่สดุของการก่อสร้างจากประเทศตา่ง ๆ 
 ในวนัที่สองและที่สาม มีการแบ่งกลุม่การบรรยายออกเป็น 4 
กลุม่ ซึ่งมีการน าเสนอวิทยานิพนธ์จ านวน 270 บทตามด้วยช่วง
ค าถาม- ค าตอบ มีวิทยานิพนธ์จ านวน 48 บทมาจากญ่ีปุ่ น 
ตามมาด้วย 60 บทจากจีน สองชาตินีม้ีบทความที่น าเสนอ
ประมาณคร่ึงหนึ่งของบทความน าเสนอทัง้หมด (รูปที่ 1) เมื่อท า
การแยกประเภทตามหัวข้อแล้ว บทวิทยานิพนธ์จ านวน 40 
บทความเป็นการต้านทานแรงแผ่นดินไหว หรือ 20 % ของ
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บทความทัง้หมด ส าหรับหวัข้อที่มีการบรรยายอื่น ๆ ที่เด่น ๆ คือ 
การออกแบบโครงสร้าง , เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ ๆ และ 
รอยตอ่โครงสร้าง (รูปท่ี 2) 
 การประชุม PSSC ครัง้ต่อไปก าหนดไว้ในปี 2016 ซึ่งประเทศ
จีนจะเป็นเจ้าภาพ จีนได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครัง้ก่อน ในปี 
2010 โดยรวมแล้ว จีนจะเป็นเจ้าภาพ PSSC ทัง้สิน้สามครัง้ ซึ่ง
เป็นตัวชีบ้่งได้เป็นอย่างดีถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมไปถึง
อตุสาหกรรมการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ 
 
รูปภาพท่ี 1 พิธีเปิด PSSC 2013 
รูปภาพท่ี 2 ภาพในงาน PSSC 
ตารางที่ 1 รายช่ือของบทความที่ส าคญั 
รูปที่ 1 รายช่ือของบทความใน PSSC 2013 เรียงตามประเทศ 
(จ านวนทัง้หมด: 194) 
รูปท่ี 2 การประชมุ PSSC 2013 เรียงตามหวัข้อ และประเทศ 
  
(หน้าที่ 18) 
การประชุม JSSC ปี 2013 เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้าง
เหล็ก 
 

สมาคมก่อสร้างโครงสร้างเหล็กของญ่ีปุ่ น (JSSC) มีการ
จัดประชุมวิชาการประจ าปีเก่ียวกับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก
ตัง้แต่ปี 2004 เป้าหมายหลกัในการประชุมวิชาการเพื่อที่จะเป็น
ตวัเช่ือมอย่างสมบรูณ์และต่อเนื่องส าหรับผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ของ JSSC กับคณะท างาน และเพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิก JSSC และผู้อื่นที่
ท างานในด้านการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก การประชุมวิชาการปี 
2013 ถกูจดัขึน้ในวนัท่ี 14 ถึง  15 พฤศจิกายน ท่ีโตเกียว 

การประชุมวิชาการ 2013 ได้น าเสนอโปรแกรมต่าง ๆ 
หลากหลายดงัที่แสดงในตารางด้านลา่ง นอกจากนี ้ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลจาก JSSC ว่าโดดเด่นดีเยี่ยมจะถูกแนะน าในงานแสดง 
(หน้า 1-6 ส าหรับงานท่ีได้รับรางวลัชนะเลศิ) 

ผู้ที่เข้าร่วมในงานทัง้สองวันมีรวม 800 คน งานประชุม
วิชาการถือว่าเป็นเวทีที่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้

ส าหรับนกัวิจัยและวิศวกรที่ท างานในด้านการก่อสร้างโครงสร้าง
เหล็ก และการรวบรวมข้อมลูล่าสดุในด้านการก่อสร้างโครงสร้าง
เหลก็ 
  
ตารางและรูปภาพ 
โปรแกรมและหวัข้อการบรรยายที่งานประชมุวิชาการ 2013 
ช่วงการศกึษาเก่ียวกบัเทคโนโลยีการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ 
ช่วงเก่ียวกบังานด้านตา่งประเทศ 
งานสงัสรรค์ 
ผู้ชนะเลศิผลงานท่ีโดดเดน่ 
 
(ปกหลงั) 
 

สาสน์จากประธานกรรมการด้านต่างประเทศ JSSC 
Toshiyuki Sugiyama 
Chairman, International Committee, Japanese Society of 
Steel Construction (Professor, Graduate School of 
Yamanashi University) 
 เร่ิมตัง้แต่ฉบบัที่ 26 วารสาร Steel Construction Today and 
Tomorrow ที่ตพึิมพ์ในปี 2009 ที่กรรมการด้านการตา่งประเทศได้
เป็นผู้ รับผิดชอบส าหรับการจัดเตรียมบทความหนึ่งในสาม
บทความที่ตีพิมพ์ทกุปี ตัง้แต่เร่ิมต้น Japanese Society of Steel 
Construction (JSSC) ได้มีกิจกรรมหลากหลายในด้าน การ
ส ารวจ งานวิจยั และการพฒันาเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กให้แพร่หลาย การปรับปรุง
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องให้ดีขึน้ และยงัขยายการประสานงานร่วมมือ
กบับริษัทตา่งชาติ 
 ภายหลงัจากการผนวก JSSC กบั Stainless Steel Building 
Association of Japan ในปี 2010 การท างานของ JSSC ไม่
เพียงแต่อยู่ในด้านเหล็กคาร์บอนอีกต่อไป แต่ยังรวมถึงเหล็ก  
สเตนเลสก าลงัสงูป้องกนัการผกุร่อนอีกด้วย จากนัน้ เราต้องการที่
จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนานาประเทศในด้านที่ เ ก่ียวกับการ
ก่อสร้างโครงสร้างเหลก็อยา่งกว้างขวาง 
 เช่นเดียวกันกับวารสารฉบับที่ 38 ที่เป็นฉบับพิเศษส าหรับ 
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JSSC ที่กรรมการของเราเป็นผู้ รับผิดชอบในบทความ ในฉบับ
ปัจจุบัน  ฉบับที่  41 นี  ้น า เสนองานต่าง  ๆ  ที่ โดดเด่นและ
วิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวลั JSSC ในปี 2013 นอกจากนี ้วารสาร
ฉบับนีร้ายงานเหตุการณ์ส าคัญ 2 เหตุการณ์ของ JSSC ในปี 
2013: Pacific Structural Steel Conference (PSSC) ซึง่มีองค์กร
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 10 องค์กรเข้า
ร่วมและ 2013 JSSC Symposium on Structural Steel 
Construction 
 หัวข้อพิเศษส าหรับวารสารฉบับนีเ้ ก่ียวข้องกับมาตรการ
ป้องกนัคลื่นสนึามิตามบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร JSSC ฉบบัที่ 
13, ซึ่งเป็นวารสารการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กตีพิมพ์โดย JSSC 

ส าหรับในประเทศ แผ่นดินไหว Great East Japan Earthquake 
ที่เกิดขึน้เมื่อ 11 มีนาคม 2011 ก่อให้เกิดความเสยีหายอยา่งใหญ่
หลวงจากทัง้แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ ในการที่จะน าบทเรียน
จากภยัพิบตัิดงักลา่วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ มาตรการต่าง ๆ 
เก่ียวกับคลื่นสนึามิล่าสดุทัง้หลายได้น าเสนอในที่นี่ภายใต้หวัข้อ 
“มาตรการในการจัดการป้องกนัคลื่นสนึามิยกัษ์: แนวทางไปยงั
จดัเตรียมให้ชมุชนปลอดภยัจากภยัพิบตัิสนึามิ” 
 คณะกรรมการด้านต่างประเทศ ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ท างานด้านการจัดท าข้อก าหนดและมาตรฐานการก่อสร้าง
โครงสร้างเหล็กให้เป็นสากล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางด้านเทคนิคและบุคลากรระหว่า ง ญ่ีปุ่ นและองค์การ
ตา่งประเทศ อีกสว่นหนึง่ เรายงัพยายามที่จะให้ข้อมลูแก่ผู้อ่านถึง 
แนวโน้มในการก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ และเทคโนโลยี การพฒันา
เทคโนโลยีที่เก่ียวกบัการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้าง
โครงสร้างเหลก็ในประเทศญ่ีปุ่ น 

 ถ้าคุณต้องการที่จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบทความ
ทัง้หลายที่อยู่ในวารสารฉบบันีห้รือต้องการข้อมลูทางด้านเทคนิค
ที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม โปรดติดต่อพนกังาน JSSC Hiroshi Sugitani 
(h.sugitani@jssc.or.jp) 
 
งานท่ีได้รับรางวลัชนะเลศิ JSSC ผลงานท่ีโดดเดน่ 

การประกอบสว่นของ tower ส าหรับ TOKYO SKYTREE, อาคาร 
tower กระจายเสยีงที่สงูที่สดุในโลก 

การรือ้ถอนในพืน้ทิ่ปิดส าหรับอาคารโรงแรมสงู 140 เมตรเพื่อ
บรรเทาความกงัวลของที่ข้างเคียง 
อาคาร Shibuya Hikarie ที่มีความแตกต่างในรูปทรงในสว่นของ
ด้านสงูและด้านเตีย้ของอาคาร 
Kanayagou Viaduct สะพานทางด่วนที่ก่อสร้างโดยใช้
แนวความคิดในการออกแบบใหมท่ี่ใช้หน้าตดัแบบ compact 
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