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	 การรถไฟ	 Amtrax	 ของสหรัฐฯ	 มีแผน
ปรบัปรงุระบบควบคมุความปลอดภยัด้วยการ
ตดิตัง้อปุกรณ์ห้ามล้ออัตโนมตัใิห้กบัรางรถไฟ
ทัง้หมด	เพือ่หยดุรถเมือ่รถไฟวิง่เกินความเรว็
ทีก่�าหนด	ป้องกนัอุบตัเิหตรุถไฟชนกนั	แต่จาก
การติดตามของกลุม่ผูใ้ช้บริการรถไฟพบว่า	ทาง		
Amtrax	 มิได้ลงทุนอย่างจริงจังตามแผนที่จะ
ให้ครบสมบูรณ์ในปี	2561	รายงานนี้ประกาศ
ออกมาหน่ึงสปัดาห์หลงัเหตกุารณ์รถไฟวิง่ชน
สถานรีถไฟท่ี	สถานรีถไฟ	Hoboken	นวิเจอร์ซี่	
จนมีคนตายหนึ่งคนบาดเจ็บอีกกว่าร้อยคน	

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1

ปีที่ 15 ฉบบัที่ 5 เดอืนกนัยายน – ตลุาคม 2559

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจ�ำหน่ำยแล้ว 

Amtrax ไม่ลงทุนตามแผน

แก้รถติดระหว่างก่อสร้าง

AASHTO ปรับข้อก�าหนด 
อุปกรณ์ติดตั้งป้าย

การตรวจรับงานจ้างผ่าน
ระบบ Mobile app

	 ทาง	 AASHTO	 ได้ปรับปรุงข้อก�าหนด
ของโครงสร้างที่ใช้ติดตั้งป้ายจราจรจร	 ไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	 โดยใช้หลัก
เกณฑ์ของ	 Laod	 and	 Resistance	 Factor	
Design,	LRFD.	มาใช้ในการค�านวณออกแบบ
โครงสร้างรองรับการตดิตัง้ป้ายจราจร	เสาไฟฟ้า

แสงสว่าง	หรือไฟสญัญาณจราจร	โดยได้ปรบัปรงุ
ข้อก�าหนดเร่ืองน�า้หนกั	การออกแบบโครงสร้าง
เหล็ก	 อุปสงค์ของการใช้งาน	 ความล้าของ
โครงสร้าง	 รวมทัง้ฐานทีจ่ะหกัลงเมือ่ถกูรถชน
เพื่อลดความรุนแรงของแรงกระแทกเมื่อชน	
(Breakaway	 support ) 	 โดยที่ เกณฑ์ที่
เปล่ียนแปลงนีอ้ยูร่ะหว่างการทดลองเพือ่ให้ผู้
สนใจพิจารณาให้ข้อตติงิ	เพือ่จะแก้ไขให้สมบรูณ์
ต่อไป	โดยสามารถ	download	ได้จาก	Book-
store		ของ	AASHTO:	2017	interim	revisions	
to	the	LRFD	structure	supports	for	highway	
signs,	luminaires,	and	traffic	signals.

	 กรมทางรฐัเพนซลิวาเนยี	ได้น�าเอาระบบ
การตรวจรบังานผ่านระบบ	Mobile	app.	มาใช้	
โดยมโีปรแกรมช่วยให้การตรวจรบังานรวดเรว็
สะดวกขึ้น	ประหยัดงบประมาณ	ระบบจะให้
ผูต้รวจรบังานสามารถกรอกข้อความผ่านแบบ
ฟอร์มระบบอเีลก็ทรอนกิท่ีหน้างานได้เลย	ไม่
ต้องกลับไปกรอกข้อมูลกันที่ส�านักงาน	ท�าให้
สามารถใช้เวลาตรวจรับงานได้ละเอียดมาก
ขึน้ด้วยเวลาเท่าเดมิ	ทางรฐัมโีครงการก่อสร้าง
ปีหนึง่ถงึ	1,200	สัญญา	รวมมูลค่ากว่า	2	หม่ืน
ห้าพันล้านดอลลาร์	มผีูต้รวจงานเพยีง	400	คน	
ด้วยระบบนี้ท�าให้ผู้ตรวจงานมีเวลาตรวจงาน
มากขึน้อีกวันหนึง่ถงึ	1.5	ชัว่โมง	และประหยัด
งบประมาณด้านการบรหิารได้ลดลงมาก	ก่อน
ที่จะน�าระบบนี้มาใช้	 เจ้าหน้าที่ตรวจรับงาน
ต้องท�างานเอกสารจ�านวนมาก	 ต้องใช้เวลา
เดินทางเพ่ือน�าส่งเอกสารจากหน้างานไปยัง
ส�านักงาน	 แต่ตอนนี้ใช้โทรศัพ์ท�าการแทนได้
จากหน้างานเลย

	 กรมทางรัฐเท๊กซัส	 มีโครงการบูรณะ
ปรับปรุงทางด่วนหมายเลข	10	ด้านพรมแดน
ตะวนัตก	ทีต้่องใช้เวลาด�าเนนิการนานถงึ	3	ปี	
แน่นอน	 การจราจรที่หนาแน่นอยู่แล้วยิ่งจะ

ระบบป้องกันอุบัติเหตุนี้	 คือ	 Positive	 Train	
Control,	 PTC.	 ซึ่งแต่เดิมทางรัฐสภาก�าหนด
ให้ตดิตัง้ให้เสรจ็สมบรูณ์ภายในปี	2558	แต่ทาง	
Amtrax	ขอขยายเวลาด�าเนนิการไปถงึปี	2561	
ผลงานที่ด�าเนินการไปแล้วเพิ่งเสร็จไปเพียง
ร้อยละ	67	ของระบบรางทั้งหมด	ถือว่าล่าช้า
มาก	และยงัมเีรือ่งการปรบัปรุงระบบการตดิต่อ
สือ่สารของขบวนรถไฟท่ีต้องท�าอีก	รายงานยงั
แจ้งอกีว่า	ทาง	Amtrax	มิได้จดัสรรงบประมาณ
ให้อย่างเพียงพอเพื่อมาด�าเนินการนี้	 โดยได้
ใช้งบประมาณไปแล้วนบัถงึมิถนุายนท่ีผ่านมา	
183	 ล้านดอลลาร์	 และมีแผนต้องใช้งบอีก	
35	 ล้านดอลลาร์ไปจนถึงปี	 2561	 ซ่ึงเป็น

ประมาณการเพยีง	18%	น้อยกว่าทีต้่องท�างาน
ที่เหลืออยู ่อีก	 33%	 เจ้าหน้าที่อาวุโสใน
กระทรวงการคลังเผยด้วยว่า	 ทางการถไฟยัง
ไม่รู้ว่าจะหาแหล่งเงินจากไหนมาเพื่อใช้จ่าย
ตามแผนด้วย	ซึง่ท�าให้กระทบต่อความน่าเช่ือ
ถือของแผนการตั้งงบประมาณของการรถไฟ
ที่ร้องต่อรัฐบาลกลาง	 กลุ่มผู้ใช้บริการจึงต้อง
ออกมารณรงค์ให้ช ่วยกันตรวจสอบและ
ประเมินดูว่ายังต้องการใช้งบอีกจริงๆ	 เท่าไร
และยงัต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไรจงึจะพอเพียง
ที่จะท�าให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์	 เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถไฟต่อไป

ติดขัดมากขึ้น	แต่ในข่าวร้ายก็มีข่าวดี	คือผู้ใช้
ทางสามารถประหยดัเงินได้	ด้วยโครงการ	หลบ
รถตดิเพือ่ประหยดัเงนิ	ทีท่างกรมทางรฐัจัดข้ึน	
โดยประกาศในทวติเตอร์และเฟสบคุของกรม
ทางรฐัให้ทราบถงึสถานบรกิารร้านค้าต่างๆ	ที่
อยู่สองข้างทางทีก่�าลงับรูณะปรบัปรงุ	ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ	 หลีกรถติดมาประหยัดเงิน	 และลด
ความเครยีด	โดยร้านค้าและสถาบรกิารเหล่านัน้	
ลดราคาเป็นพิเศษให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ	
นี่ได้ประโยชน์ทั้งสองทาง	 ร้านค้าเม่ือมีงาน
ก่อสร้างกระทบท�าให้ลูกค้าลดลง	กจ็ะมคีนมา
ใช้บริการมากขึ้น	 คนที่มาใช้บริการหลีกเลี่ยง
รถตดิ	ไม่เครยีด	ได้บรกิารทีร่าคาถกูลง		ท�าให้
ถนนว่างขึ้นช่วยคนที่เร่งรีบเดินทางได้เร็วขึน้	
ร้านค้าต่างๆ	ทีเ่ข้าร่วมให้บรกิารมตีัง้แต่	 สนาม
ซ้อมตีเบสบอลล์	ร้านอาหาร	พซิซ่า	เครือ่งดืม่	
สวนสนุกส�าหรับครอบครัว	 ซึ่งตอนที่ยังไม่มี
ระบบนี้	 ต้องคอยตอบค�าถามลูกค้าที่โทรเข้า
มาถามว่า	ปิดไหม	ถนนเดนิทางไปได้ไหม	ต้อง
ใช้ทางเล่ียงอย่างไร	 แต่เม่ือมีทวิตเตอร์และ
เฟสบุคแล้ว	ข้อมูลต่างๆมีปรากฎอยู่		ผู้มาใช้
บริการพอใจกับราคาที่ถูกลง	 และไม่ต้องน่ัง
จบัเจ่าอยูก่บัการจราจรทีต่ดิขดั	บางคนบอกว่า
บางครัง้รถตดิหนกัมากจนเขารูส้กึเหมือนตอน
ขับรถรอข้ามพรมแดนเลยทีเดียว	 ตอนนี้มี
ร้านค้าและสถานบริการเข้าร่วมโครงการเพิ่ม
มากขึ้น	 ร้านค้าและสถานบริการที่จะเข้าร่วม
รายการไม่ต้องขออนุญาตใิดๆ	เพียงเข้าไปข้ึน
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สมัครเป็นสมำชิกสมำคมทำงหลวงได้ตำมที่อยู่ของสมำคม
ตลอดชีพ เพียง 800 บำท2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

	 ทางรฐัแมรีแ่ลนด์	โดยกรมต�ารวจและกรมทางรฐั	ร่วม
กัน	 ท�าโครงการเดือนแห่งการขจัดความอดอยาก	 ตลอด
เดือนกันยายน	 โดยรณรงค์ให้คนบริจาคทรัพย์และอาหาร
เพื่อช่วยคนยากจน	 โดยรวบรวมเข้าไว้ในธนาคารอาหาร	 มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นกว่า	 15	
รายการ	ตามเมืองต่างๆทั้งรัฐ	จาก	โอคแลนด์ไปถึง	Salisbury	อาทิ	การติดตั้งที่นั่งเด็กเล็กใน
รถ	การน�าชมสถานที่ราชการ	การแสดงของสุนัขต�ารวจ	K-9	การใช้หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด	และ
การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	 ผู้คนบริจาคทั้งเงินและส่ิงของให้ในการ
แสดงท่ีต่างๆ	มอบผ่านระบบออนไลน์	ทีร่บับรจิาค	ตลอดจนบรจิาคผ่านเจ้าหน้าทีม่า	สามารถ
รวบรวมอาหารได้	33,379	ปอนด์เท่ากับอาหารส�าหรับคน	27,816	มื้อ	เป็นความร่วมมือที่ทุก
ฝ่ายทุ่มเทให้กับโครงการนี้	ซึ่งท�ามาเป็นปีที่	4	แล้ว

	 กรมทางรัฐโคโลราโด้	 ได้แจกอุปกรณ์
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดให้แก่
อาสาสมัคร	 คนขับรถในเดนเวอร์จ�านวน	
225	คน	โดยมีข้อแลกเปลีย่นคอื	ต้องรายงาน
ผลการใช้ให้แก่กรมทางเมื่อครบก�าหนดเวลา	
ผู้ใช้ร้อยละ	 84	 ยอมรับว่า	 อุปกรณ์น้ีท�าให้
อตัราการเสีย่งเกดิอุบตัเิหตขุองพวกเขาลดลง	
และอกีร้อยละ	82	บอกว่า	คนทีด่ืม่เป็นประจ�า
ควรมีอุปกรณ์นี้ไว้	 ก่อนที่จะรับมอบอุปกรณ์
นี้ไป	มีคนกว่า	ร้อยละ	79	คิดว่าเขาเคยขับรถ
โดยมปีรมิาณเอลกอฮอลในเลอืดสงูเกนิพกิดั	
เมือ่ส้ินสดุระยะเวลาการส�ารวจ	พบว่า	มเีพยีง
ร้อยละ	12	ทีไ่ม่มีพฤตกิรรมอะไรเปลีย่นแปลง	
จากการร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น
ระหว่างกลุม่อาสาสมัคร	หลายคนคดิว่าอุปกรณ์
นี้ช่วยเตือนสติให้คิดได้ว่า	 การดื่มเพียงแก้ว

	 เส้นทางสญัจรเพือ่เชือ่มตดิต่อตอนเหนอื
กับใต้ของเมืองสต๊อกโฮมเพ่ือแก้ปัญหาการ
จราจรคับคัง่ของเมืองน้ัน	หลงัผ่านการวิเคราะห์
และคัดเลือกแนวทางเลอืกมาหลายสบิปี	กส็รปุ
ได้โดยจะก่อสร้างเป็นอุโมงค์ระยะทางยาว	
18	กม.	และมีทางขึ้นลงอุโมงค์อีก	3	กม.	รวม
ทั้งสิ้น	21	กม.	ทั้งนี้เพื่อหลบพื้นที่ส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และสิง่แวดล้อม	งานก่อสร้างขัน้
แรกเริ่มมาแล้วตั้งแต่ปี	 2558	 และจะใช้เวลา

ราว	10	ปี	ในการก่อสร้าง	เมื่อก่อสร้างเสร็จ
จะเป็นอโุมงค์ถนนทีย่าวทีส่ดุในโลก	และจะมี
ปริมาณรถมาใช้มากถึง	140,000	คันต่อวัน
	 ในยุคกลางทางน�า้เป็นเส้นทางคมนาคม
หลัก	แต่ปัจจบุนัมนัเป็นอปุสรรคในการเดินรถ
ในสต๊อกโฮมทีมี่ภมิูประเทศทีมี่ทะเลสาบมาก	

เดือนแห่งการบริจาคอาหาร

สถิติการดื่มแล้วขับ

อุโมงค์เลี่ยงเมืองสต๊อกโฮม และเหมือนมี
เกาะมากมาย	
ดกูส็วยด	ีท�าให้
ส ต ๊ อ ก โ ฮ ม
เปรียบเสมือน
เวนิสทางเหนือ	 แต่ก็แยกเมืองออกเป็นสอง
ฝาก	ต้องข้ามแม่น�า้เพือ่ตดิต่อระหว่างสองฝ่ัง	
ซึ่งมีสะพานเพียง	3	แห่ง	แห่งหนึ่งเป็นประตู
กั้นระหว่างทะเลบอลติกกับทะเลสาบภายใน	
แห่งที่สองข้ามทะเลสาบ	 แห่งที่สาม	 บน
ทางหลวงหมายเลข	 E-4	 ทางตะวันตกของ
เมืองที่มีการจราจรหนาแน่นมาก	อาจต้องใช้
เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะกลับถึงบ้าน	 หากเกิด
อบุตัเิหตหุรอืต้องปิดซ่อมเพราะเรอืชนตอม่อ
สะพาน	 การจราจรจะติดขัดมากขึ้นไปอีก	
ประชากร	 2.2	 ล้านคนอาศัยอยู่ในเมือง	 แค่
การสัญจรของคนเหล่านี้รถก็ติดมากแล้ว	 แม้
จะน�าระบบเก็บเงินเข้าย่านธุรกิจมาใช้ก็ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความคับคั่งได้	 ระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางก็ไม่เพียงพอต่อจ�านวน
ผู้โดยสาร	

	 อุโมงค์ที่จะก่อสร้างนี้มีระบบความ
ปลอดภยัทีท่นัสมัยและดมีาก	เป็นมอเตอร์เวย์
ลกัษณะครึง่วงแหวนอ้อมเมอืงสต๊อกโฮมจาก
ใต้ขึ้นไปเหนือทางด้านตะวันตก	 ส�าหรับอีก
ครึ่งทางตะวันออกไม่จ�าเป็น	เพราะเป็นทะเล
บอลติก	ส่วนทางหลวงหมายเลข	E-4	เดิม	จะ
ปรบัปรงุใช้เป็นถนนท้องถิน่	กว่าทีจ่ะได้อโุมงค์
นี้มาต ้องฝ ่าอุปสรรคมากมายนับตั้ งแต ่
ออกแบบครั้งแรกเมื่อปี	2554	ถูกค้านว่า	เป็น
ตัวเร่งให้ปริมาณรถเพิ่มขึ้น	 เพิ่มมลภาวะทาง
อากาศ	 แนวอุโมงค์ผ่านไปใต้พ้ืนท่ีเก่าแก	่
ทะเลสาบ	และพระราชวงั	อาจกระทบโครงสร้าง
ข้างบน	น่าไปลงทุนด้านขนส่งมวลชนมากกว่า	
ที่สุดรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าต่อเมื่อปี	 2557	
โดยจากแบบเดิมทีอ่ยูบ่นพืน้ดนิแก้เป็นอโุมงค์
มุดลงใต้ดินที่ระดับลึก	50	–	60	เมตร	ใต้พื้น
ท้องทะเล	ตัว
อโุมงค์มขีนาด
ใหญ่มาก	เป็น
อโุมงค์คู่	แต่ละ
ด้านมี	3	ช่อง

บญัชชีือ่ร้านค้าไว้ทีท่วติเตอร์และเฟสบคุ	และ
ติดต้ังป้ายบอกลูกค้า	 เช่น	 Traffic	 Jam	
Special,	Make	us	your	traffic	jam	spot,	Pull	
in	jam	Special	หรือ	Traffic	Jam	spot
	 กรมทางหลวงก�าลังมีโครงการก่อสร้าง
มอเตอร์เวย์นับสิบๆโครงการ	จะเอาวิธีการนี้
ไปใช้บ้างก็ดีนะครับ

สองแก้วก็อาจเกินพิกัดได้ง่ายๆ	และทางกรม
ทางเองก็คิดว่า	 ทางการไม่ใช่มีเฉพาะหน้าที่
เตือนผู้ใช้รถให้ตระหนักถึงอันตราย	 ค�านึงถึง
กฎหมายและการระวงัในการใช้รถ	แต่ต้องหา
เครื่องมือเพื่อมาช่วยให้คนใช้รถตัดสินใจที่จะ
ดืม่แล้วขบัด้วย	จากการทดลองตลอดฤดรู้อนนี	้
ผลส�ารวจปรากฎว่า	อาสาสมคัรทัง้หมดได้ท�าการ
ตรวจวัดทัง้หมด	4,823	ครัง้	เฉลีย่ใช้กนัรายละ	
21	ครั้ง	 และค่าเฉลี่ยจากการวัดอยู่ที่	 0.087	
เปอร์เซนต์	 สูงกว่าท่ีรัฐโคโลราโด้ยอมให้ที	่
0.08	%	ในกลุ่มอาสาสมัครนี้		1.	ร้อยละ	92	
รู้ว่าพิกัดสูงสุดของรัฐด�าหนดไว้ที่	 0.08	 แต่มี
อกีร้อยละ	47	คดิว่าพกิดัอยูท่ี	่0.05	2.	ร้อยละ	

79	 คิดว่าเขาเคยขับรถขณะดื่มเกินพิกัดท่ี
ก�าหนด	3.	ร้อยละ	92	คิดว่า	เขาเคยโดยสาร
รถที่คนขับดื่มเกิดพิกัดที่ก�าหนด	 รายงานยัง
แสดงอีกว่า	 ระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์มีการ
ตรวจวัดมากที่สุด	โดยค่าเฉลี่ยอ่านได้	0.082	
–	0.096	แต่ในวนัอาทติย์กลบัมีการอ่านเพียง
ครึ่งหนึ่ง	แต่ค่าเฉลี่ยที่อ่านได้สูงที่สุดที่	0.101	
และช่วงเวลาที่อ่านค่าได้สงูสดุอยู่ที	่ เทีย่งคนื
ถงึเช้า	6	นาฬิกา	อ่านได้	0.115	แสดงว่าผู้คน
ส่วนมากเม่ือเลิกจากด่ืมออกมาแล้วจะตรวจ
ดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะกลับบ้านอย่างไร
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				สถิติอุบัติเหตุในเวียดนามยังอยู่ในอันดับ
ทีห่นึง่	โดยเฉพาะในเมอืงโฮจมิีน	เม่ือปี	2558	
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด	 2,919	 ราย	 มีคน
ตาย	607	คน	บาดเจ็บ	2,377	คน	เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้านี้ถึงร้อยละ	 8.8	 การขับรถอย่าง
ไม่มีระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มงวดเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้เกิดอุบัติเหตุ
สูงมาก	ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปด้วย
มาตรการต่างๆ	โดยเฉพาะการบงัคบัใช้กฎหมาย	
ต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยานยนต์	
แนวทางหนึ่งที่จะลดอุบัติเหตุได้อย่างดีคือ	
ความรู้สึกรับผิดชอบของผู้ใช้รถทุกคนที่ต้อง
ขับรถอย่างระมัดระวัง	การให้ความรู้และการ
บงัคบัใช้กฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาได้	โดย
เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง	15	–	29	ปี	
และในประเทศที่มีรายได้น้อย	 แต่มีการใช้
รถยนต์กนัมากจะมอีตัราการตายจากอบุตัเิหตุ
มากกว่าประเทศพัฒนาที่มีรายได้สูง	 จึงต้อง
เร่งท�าให้ประเทศเหล่านี้ก้าวข้ามอัตราการ
ตายที่สูงให้มีจ�านวนลดลง	 ด้วยการน�าระบบ
ความปลอดภยัทีเ่คยใช้ได้ผลมาแล้วมาใช้แก้ไข
ปัญหาต่อไป

สมำคมจัดอบรมหลักสูตร ควบคุมงำนก่อสร้ำงทำง วิศวกรรมเชิงลำด 
และกำรออกแบบโครงสร้ำงผิวทำง 
สนใจสอบถำมที่สมำคมฯ โทร. 0-2984-0836 3สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

เวียดนาม

จราจรและไหล่ทาง	รวมกว้าง	16.0	เมตร	ตลอด
เส้นทางมีทางเชื่อมต่อกับทางแยกส�าคัญบน
พืน้ดนิหลายจุด	เพือ่แยกไปเส้นทางต่างๆ	โดย
ปลายทัง้สองข้างเชือ่มต่อกบัทางสาย	E-4	เดมิ	
รวมส่วนของทางเชื่อมนี้ยาวถึง	14	กม
	 ความท้าทายของงานนีอ้ยูท่ีต้่องก่อสร้าง
ไปโดยทีก่ารจราจรต้องไม่ถกูกระทบมาก	และ
ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด	 งาน
ก่อสร้างนี้ใช้สัญญแบบ	Design	Built	เพื่อให้
ผูร้บัจ้างน�านวตักรรมการออกแบบและก่อสร้าง
มาใช้	 โดยเฉพาะการจัดการจราจรชั่วคราว

ระหว่างการก่อสร้าง	งานขดุเจาะอโุมงค์ซ่ึงเป็น
หนิแกรนนกิแขง็ใช้วธิกีารเจาะระเบดิแบบเดมิ	
ซึ่งต้องระวังเรื่องรอยแตกในหินโดยเฉพาะ
บริเวณใต้ทะเลสาบ	 ที่ต้องท�าการปิดอัดให้ดี	
การระเบดิส่งแรงกระเทอืนขึน้ไปถงึอาคารข้าง
บน	จงึต้องมมีาตรการป้องกนัอย่างด	ีบางช่วง
ของอุโมงค์โดยเฉพาะช่วงท่ีข้ึนไปบรรจบกับ
จุดตัดข้างบนผ่านไปในพื้นที่ดินเหนียว	ก็ต้อง
ขุดเจาะอย่าง
ระวัง	 ภายใน
อุโมงค์บุด้วย
ใยสังเคราะห์
แล ้วพ ่นด ้วย	
shortcrete	หนาราว	50	ซม	เพื่อความมั่นคง
และสวยงามด้วย	 และต้องมีอุปกรณ์ท�าการ
ตรวจสอบตลอดเวลาทีใ่ช้งานเพือ่ป้องกนัมใิห้
น�้าภายนอกซึมเข้ามาในอุโมงค์	 ด้านความ
ปลอดภัย	สวีเดนเด่นในเรื่องนี้อยู่แล้ว	ดังนั้น	
อโุมงค์คู่นีมี้ช่องเชือ่มถงึกนัทกุๆระยะ	100	เมตร	
เพื่อการหนีภัยและรถกู้ภัยเข้าไประงับเหตุ	

อุโมงค์เชื่อมนี้	ป้องกันควันไฟมิให้เข้าไปได้	มี
อปุกรณ์ดบัเพลงิและสือ่สารตดิต่อภายนอกได้	
ระบบระบายอากาศในอุโมงค ์ ที่มีรถวิ่ ง	
140,000	คัน	ต่อวัน	ต้องท�าอย่างดี	ปกติมัก
ใช้ระบบระบายอากาศลงร่องใต้ผิวทางแล้ว
ระบายออกไปข้างบน	 แต่อุโมงค์นี้ท่ียาวถึง	
18	กม	ใช้พดัลมแขวนบนเพดานเป่าลมไปทาง
เดยีว	ทีท่�าอย่างนีไ้ด้	เพราะมีช่องระบายอากาศ
ขึ้นผิวบนทุกๆ	ระยะ	100	เมตร	ช่องระบาย
อากาศน้ีเส้นผ่าศูนย์กลาง	 8	 เมตร	 สูงขึ้นไป
บนพืน้ดนิ	60–65	เมตร	มช่ีองดงึอากาศบรสิทุธิ์
เข้ามา	และดนัอากาศเสียออกไปด้วยพัดลมดดู
อากาศขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง	48	นิว้	พัดลม
เป่าอากาศบนเพดานในอโุมงค์มทีัง้หมด	250	
ตัว	 มีตัวจับสัญญาณควันไฟ	 และสปริงเกอร์
ดับไฟอยู ่ ใน
อุ โมงค ์ด ้ วย	
ระบบไฟฟ ้า
แสงสว่างแบบ
ปรบัระดบัส่อง
สว่างได้ถูกใช้เพื่อปรับม่านตาคนขับรถ	 และ
ด้วยระยะทางยาวถงึ	18	กม	ในอโุมงค์	จงึต้อง
แก้ความล้าของผู้ใช้โดยประดับผนังอุโมงค์
ด้วยหินสีนับล้านเชดสีที่ส่องแสงสีออกมา	
ท�าให้คนขับรถไม่เกิดความเบื่อล้า
	 หินที่เจาะระเบิดออกมาแล้ว	 จะส่งไป
ย่อยให้เลก็ภายในอโุมงค์ก่อน	เพือ่ลดมลภาวะ
เสียงและฝุ ่นขณะบดย่อยหิน	 แล้วส่งด้วย
สายพานข้ึนไปยังท่าเรือบรรทุกไปยังจุดทิ้ง
หรอืขายให้แก่โรงผสมคอนกรตี	โครงการนีจ้ะ
แบ่งออกเป็นสญัญาย่อยหลายสญัญา	เพือ่ให้
มัน่ใจว่าจะแล้วเสรจ็ภายในเวลาทีก่�าหนด	แต่
ผู้รับจ้างรายใหญ่บางรายเสนอลดราคาให้ถ้า
ได้งานสองสญัญา	ซึง่กใ็ห้การยอมรบัได้		งาน
ตวัอโุมงค์คาดว่จะเสรจ็ในปี	2565	จากนัน้เป็น
งานตดิตัง้อปุกรณ์ต่างๆ	ต่อไป	และคาดว่าจะ
แล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ราว	 กลางปี2569	
เป็นโครงการแรกทีน่�าเอาระบบบรหิารโครงการ	
Building	Information	Modelling,	BIM	มาใช้.

	 ท่อเหลีย่มหล่อส�าเรจ็แบบ	push-fit	เป็น
แบบที่มีรอยต่อแบบใหม่ในการก่อสร้างท่อ
เหล่ียม	 ช่วยให้งานก่อสร้างสะดวก	 รวดเร็ว
มากขึ้น	 ไม่ต้องมีการฉาบปูนปิดรอยต่อหรือ
การยาแนวรอยต่อแต่อย่างใดอกี	เป็นรอยต่อ
ยางที่ล ๊อกติดกันรับแรงได้มาก	 ตัวท่อถูก
ออกแบบตามมาตรฐานขององักฤษ	BS	Codes	
ให้รบัน�า้หนกัยานพาหนะได้สงูมาก	และมคีวาม
ทนทาน	 ใช้งานได้นาน	 100	 ปี	 การหล่อท่อ
เหล่ียมใช้ระบบเทหล่อด้วยแรงอัด	 poured	
monolithic	self-compacting	สามารถทนต่อ
สารซัลเฟตและเคมีต่างๆได้อย่างดี	 มีขนาด
ต่างๆ	จนถงึ	2.00	เมตร	ช่วยให้การขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างเข้าสู่หน้างานลดจ�านวนเที่ยวลงได้
มาก

ท่อเหลี่ยมแบบใหม่
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ปิดไฟฟ้าใช้ระบบ
อัตโนมัติ	 และตัว
โคมไฟมีให้เลือก
หลายแบบขึ้นกับ
วตัถปุระสงค์ในการกระจายความสว่าง	เช่นใน
ที่จอดรถ	หรือบริเวณคนข้ามถนน	ที่ต้องการ
ให้แสงสว่างกระจายออกไปเป็นวงกว้าง	หรือ
การกระจายแสงในมุมแคบเพื่อส่องสว่างบน
ถนน	 อุปกรณ์ปรับให้แสงสว่างลดลงในตอน
ค�่ามืดที่รถน้อยสามารถลดความสว่างลงให้
เหลอืเพยีงครึง่หรอื	30	%	ของความสว่างปกติ	

ความเข ้มการส ่อง
สว่างเป็นแบบ	4000	
K	ที่ให้แสงสว่างแบบ	
cool	 –	 white	 ที่นุ่ม
นวลและท�าให้พื้นที่

มืดสว่างดีมาก	ส�าหรับโคมขนาด	90	w	และ	
120	w	ที่อาจมีความร้อนสูง	ตัวโคมจะมีครบี
ระบายความร้อนมาด้วย	เพือ่ปรับอณุหภมิูของ
ดวงโคมให้เหมาะสม

ขยายตลาด
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
แอสฟัลต์ข้าง
ตนต ่อไปใน

เมยีนม่า	ทางกระทรวงการขนส่งก็พอใจท่ีจะได้
ถนนที่มีความทนทานใช้งานได้อย่างดี	 และ
เหมาะสมทนทานต่อสภาวะอากาศของเมีย
นม่า	 เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มาช่วยส่งเสริม
ให้เศรษฐกจิของประเทศเตบิโตขึน้ต่อไป	เชลล์
มีวิสัยทัศน์ด้านการตลาดที่ดีมาก	 มองเห็น
ตลาดใหญ่อย่างเมียนม่า	 ที่ยังต้องพัฒนา
ทางหลวงอกีจ�านวนมาก	เพือ่เข้าถงึพืน้ทีห่่างไกล

	 ศูนย์วิจยักสกิรไทยรายงานว่า	เหตกุารณ์
จราจรติดขัดมากใกรุงเทพมหานครท�าให้
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 ผู้ใช้รถต้อง

เสียเวลาในการเดิน
ทางแต่ละครั้งมากกว่า
ปีที่แล้วถึง	 35	 นาท	ี
ท�าให้สิ้นเปลืองน�้ามัน
เช้ือเพลิงเพิ่มข้ึนเป็น
เงินรวม	6,055	ล้านบาท	

และส่งผลกระทบต่อธุรกิจการค้าถึง	 10,770	
ล้านบาท	รายงานแนะน�าว่ารฐับาลควรเร่งเพิม่
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการขนส่ง	 ทั้งการก่อสร้างถนนแนวใหม่
และการส่งเสริมด้านขนส่งมวลชนต่างๆ	เพื่อ
แก้ปัญหาการจราจรติดขัดของเมืองหลวง

	 ทางด่วนหมายเลข	1	ที่วิ่งในแนวเหนือ-ใต้ของเวียดนาม	มีช่วงหนึ่ง
ตอนภาคกลางของประเทศ	ต้องผ่านภเูขา		Dai	Lanh	เพือ่เช่ือมตดิต่อเมือง	
Phu	Yen	–	Khah	Hoa	ซึง่เป็นแหล่งอตุสาหกรรม	เศรษฐกจิและเมอืงท่องเทีย่ว	
เส้นทางบนภูเขาที่คดโค้งสูงชัน	 เกิดดินเลื่อนไถลและอุบัติเหตุบ่อยมาก	

ทางการจงึมีโครงการก่อสร้างอโุมงค์เจาะลอดผ่านภเูขา	Dai	Lanh	เป็น
ทางยาวทั้งส้ิน	 13.4	 กม	 เป็นถนนเช่ือมต่อเข้าอุโมงค์	 9.0	 กม	 ซึ่งมี
สะพาน	5	แห่งรวมอยู่ด้วย	ตัวอุโมงค์หลัก	Deo	Ca	ยาว	3.9	กม	และ
มีอุโมงค์เล็ก	 Ca	Ma	 ยาว	 500	 เมตร	 งานก่อสร้างแบ่งออกเป็น	 2	

สญัญา	คอืสญัญาแรก	งานก่อสร้างอโุมงค์หลกั	3.9	กม	เป็นแบบ	Built-operate-transfer	สญัญา
ที่สองคืองานก่อสร้างทางหลวง	สะพานและอุโมงค์เล็ก	เป็นแบบ	Built	-	transfer	งานก่อสร้าง
เริ่มเมื่อ	18	พฤศจิกายน	2555	โดยทั้งหมดประเมินไว้ว่าจะใช้งบประมาณ	750	ล้านดอลลาร์	
แต่จากการก�ากบัดูแลงานก่อสร้างอย่างใกล้ชดิ	มกีารปรบัปรงุแก้ไขแบบ	เปลีย่นใช้วสัดกุ่อสร้าง
ที่มีคุณภาพเท่าเดิมแต่ราคาถูกกว่า	 แก้ไขแบบสะพานจากสะพานเหล็กเป็นสะพานคอนกรีต	
และเร่งรดัให้งานแล้วเสรจ็ก่อนก�าหนดทีเ่ดมิประมาณว่าจะเสรจ็ใน	ปี	2560	เป็นเสรจ็ในไตรมาศ
ที่สี่ของปี	2559	ท�าให้ประหยัดงบประมาณลงมาได้ถึง	190	ล้านดอลลาร์		

อุโมงค์ Deo Ca Tunnel ในเวียดนาม

	 National	 Infrastructure	 Holdings	
Co,	NIHC	ร่วมกบับรษิทัเชลล์ทดลองก่อสร้าง
ทางหลวงสาย	Pyinmana	Myo	Shuang	ที่อยู่
ใกล้สนามบินนานาชาติ	 เนปิตอ	 ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของกระทรวงการก่อสร้างเมียนม่า	
ทางสายนีเ้ป็นแบบผิวทางลาดยางทีท่างเชลล์
ได้แนะน�าในการออกแบบมาอย่างด	ีและใช้ยาง
แอสฟัลต์เกรด	60/70	pen.	ที่สามารถทนต่อ
อณุหภมูทิีร้่อนในเมยีนม่าได้	ไม่ท�าให้ถนนเสยี
รปู	ยดือายใุช้งานของทางหลวงไปได้ยาวนาน	
และหวงัว่าเม่ือก่อสร้างตามทีอ่อกแบบไว้แล้ว	
จะได้ทางหลวงทีใ่ช้งานได้ยาวนานต่อไป	และ
ถ้าผลทดลองออกมาเป็นทีพ่อใจ	กจ็ะน�าไปใช้

เพื่อพัฒนาทาง
หลวงอ่ืนๆ	 ใน
เมียนม่าต่อไป	
ทางเชลล์มั่นใจ

ในผลิตภัณฑ์และเกณฑ์การออกแบบของเขา
มาก	และพร้อมที่จะหารือกับทาง	NIHC	เพื่อ

ประเทศไทย

เมียนม่า

ไฟฟ้าแสงสว่าง

	 ระบบไฟส่องสว่างแบบ	LED	ทีม่ปีระสทิธิ์
ภาพความสว่างสงูกว่า	ประหยดัพลงังานไฟฟ้า
มากว่า	ได้ถกูพฒันาขึน้มาแทนท่ีไฟฟ้าแบบเก่า
ที่เป็นแบบ	High	pressure	sodium	ในสวีเดน	
มขีนาด	35	w,	60	w,	90	w,	และ	120	w	การเปิด


