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ปีที่ 17 ฉบับท่ี 2 เดือนมีนาคม - เมษายน 2561 

      เมื่อบ่าย 14 น เวลาท้องถิ่น วันท่ี 15 มีนาคม  สะพานคนเดินข้ามทางที่หน้ามหาวิทยาลยั Florida International university ในเมือง Sweet-

water นอกเมืองไมอามี ที่เพ่ิงติดตั้งไปส่วนหน่ึงที่มีน้้าหนัก 950 ตัน ได้พังลงมา ทับรถและมีคนตาย 6 คน บาดเจ็บ 10 คน ในจ้านวนนี้สาหัส 2 คน 

สะพานคนเดินข้ามทางนี้ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลยัฟลอรดิ้าได้รับเงินสนับสนุนจากแผนเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ TIGER เป็นเงิน 19.4 ล้านดอลลาร์ สะพานนี้

ยาวท้ังหมด 86.7 เมตร กว้าง 9.6 เมตร และมีเสาโยงเหล็กขึง pylon สูง 32.70 เมตร สะพานส่วนท่ีพังลงมานั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทอดข้ามทางหลวงขนาด 6 

ช่องจราจร มีความยาวสะพาน  52.2 เมตร ท้าการก่อสร้างด้วยเทคนิคระบบ ABC - Accelerated Bridge Construction โดยกอ่สร้างสะพานท้ังตัวที่

ข้างๆทางหลวงนั้น เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะถูกเคลื่อนยา้ยสะพานมาติดตั้งบนตอม่อท่ีก่อสรา้งไว้แลว้ด้วยรถบรรทุกหลายล้อแบบท่ีขนย้ายกระสวยอวกาศ

ไปยังแท่นปล่อย Self Propelled Modular Transporter เมื่อ 10 มีนาคม สะพานนี้ ใช้คอนกรีตแบบ Self Cleaning Concrete ที่สามารถขจดัคราบ

สกปรกบนผิวคอนกรีตด้วยตัวมันเอง โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

สะพานคนเดินขา้มพงัท่ีฟลอรดิา้  

เมื่อพังลงมา ทางการไดส้่งผู้เช่ียวชาญไปตรวจสอบหาสาเหตุทันที   จากการสอบสวนของต้ารวจ วิศวกรควบคุมงานได้พบรอยแตกร้าวท่ีปลายสะพาน

ด้านเหนือใกล้กับต้าแหน่งเสา pylon  สองวันก่อนที่มันจะพังลงมา แต่ไมไ่ด้มีการแกไ้ขใดๆ ผู้รับเหมา คือ Munilla Construction Management (MCM) 

และ Figg Bridge group ซึง่ได้ว่าจ้างให้วิศวกรที่ปรึกษาออกแบบสะพานอีกทีหน่ึง  และที่ปรึกษากลุ่มนีไ้มไ่ดผ้่านการตรวจคณุสมบัติจากกรมทาง

รัฐฟลอริดา้มาก่อน เพราะเป็นงานจ้างเหมาของมหาวิทยาลัยฟลอรดิ้า และประวัติของ MCM ก็ไมค่อ่ยดี เคยถูกฟ้องร้องเรื่องท้าให้คนงานบาดเจ็บในงาน

ก่อสร้าง และเคยถูกทางการสอบสวนถึง 8 ครั้งตั้งแต่ปี  2556 โดย 4 ครั้งมีความผดิถูกปรับฐานท้าผิดร้ายแรง ส่วน บริษัท Figg เองก็มีประวัติท้างานไมด่ ี

เคยถูกปรับเมื่อก่อสรา้งสะพานแลว้สะพานพังลงมาที่รัฐเวอร์จิเนยี  
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เป็นคอนกรีตที่ท้าความสะอาดผิวเอง

และกรองมลภาวะจากอากาศรอบๆตัวมันด้วย 

เป็นการค้นพบโดยบังเอิญในโรงงานผลิตซีเมนต์ 

ในอิตาลี โดย นาย Luigi Cassar นักเคมีของ

โรงงานผลติปูนซีเมนต์ เขาพยายามคิดค้นวัสดุ

ที่จะท้าให้ผิวคอนกรีตมีสีขาว แม้จะอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่แย่มากเพียงใด และได้พบวิธี 

Photocatalysis ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน

การขับสิ่งสกปรกออกไปจากผิวคอนกรีต 

จากการทดสอบคอนกรีตแบบนี้  พบว่า 

อากาศรอบๆ คอนกรีตมีปริมาณ  Nitrous 

Oxide ลดลงมากถึง 80% คือท้าให้อากาศ

รอบๆตัวมันสะอาดรวมทั้งตัวมันเองสะอาดขึ้น

ด้วย  

 ปกติในการท้าความสะอาดผิววัสดตุ่างๆ 

เราใช้น้้ายาเพื่อให้ฝุ่นแตกตัวแล้วใช้แรงขัดถูขัดให้

สิ่งสกปรกออกไปจากผิว แต่บนผิวคอนกรีตแบบ 

Self Cleaning Concrete นั้น ใช้พลังงานจาก 

Titanium Oxide เมื่อถูกแสงอาทิตย์ ท้าให้ฝุ่น

แตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กแบบโมเลกลุของอากาศ

หรือกาซต่างๆแล้วลอยไปกับอากาศ ส่วน

ของเหลวหรือกากที่เหลืออยู่บนผวิคอนกรีตจะถูก

ชะล้างภายหลังด้วยน้้าฝนที่ตกลงมา ท้าให้

ผิวคอนกรตีสะอาดขาวใสตลอดไป  

 กระบวนการ Photocatalysis คือการ

ที่แสงอาทิตย์ช่วยสลายวัสดุอินทรยี์ วัสดุชีวภาพ

และมลภาวะเช่นควันบุหรี่ โดยสลายโมเลกลุให้มี

ขนาดเล็กลงเป็นโมเลกุลเท่าอากาศไหลไป

กับบรรยากาศ ปัจจุบันญี่ปุ่นใช้ในการดับกลิ่น

บุหรี่ในห้องต่างๆ  

 มีนักวิทยาศาสตร์วิจัยต่อพบว่า กาก ไต

เตเนี่ยมออกไซต์ที่ชะล้างออกด้วยน้้าฝนเมื่อไหล

ไปยังแหล่งน้้า ท้าให้เกดิ Algae blooms หรือ

สาหร่ายมากมาย และในสภาพที่ความช้ืน

น้อย หรือผิวสกปรกน้อย ไตเตเนี่ยมออก

ไซต์เหลือไปท้าปฏิกริยากับแอมโมเนียใน

อากาศ ท้าให้บรรยากาศมีไนโตรเจนออกไซต์เพ่ิม

มากขึ้น  

Self Cleaning Concrete  

ส่วนสาเหตุที่สะพานพังลงมา อยู่ระหว่างการสอบสวน ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ นอกจากกการพบรอยแตกร้าวที่จ้าเป็นต้องรีบซ่อมแซมแล้ว ยังพบว่า ระหว่าง

ติดตั้งสะพาน คนงานยังไมไ่ด้ขันให้เหล็กโยงยึดสะพานตึงเพ่ือรบัน้้าหนัก ก็เอารถ Propelled Modular Transporter ออกไป สะพานจึงพังลง อีกข้อมูล

คือสะพานพังขณะที่คนงานอยูร่ะหว่างทดสอบการรับน้้าหนักของสะพาน Stress test และเนื่องจากเป็นเทคนิคก่อสร้างใหม่ด้วยระบบ ABC  ผู้รับจ้างอาจ

ไม่มีประสบการณ์ช้านาญพอ จึงมไิด้ยกสะพานอีกส่วนท่ียาว 14.2 เมตรมาติดตั้งเข้าท่ีด้วย และสันนิฐานว่า การด้าเนินการครั้งนี้เป็นการทดสอบการติดตั้ง

สะพาน  เพราะยังไม่เห็นมีการกอ่สร้างเสา pylon และสะพานนีก้้าหนดแล้วเสรจ็เปิดเป็นทางการ ต้นปีหน้า มีการต้าหนิว่า เหตุใดการก่อสร้างจึงไม่ปดิ

การจราจรของถนนข้างล่างก่อน ท้าให้มีคนตายและบาดเจ็บ  
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       สะพาน Champlain ข้ามแม่น้้า St 

Lawrence ในเมือง Montreal แคนนาดา ถูก

ตรวจสอบพบรอยแตกของโครงสรา้งเมื่อปี 2556 

จนต้องปิดการจราจรไปหนึ่งช่อง ระหว่างท้าการ

ซ่อมอย่างเร่งด่วนได้พบว่ารอยแตกขยายใหญ่มาก

ขึ้นจนต้องปิดช่องจราจรที่สอง และท้าให้ต้อง

พิจารณารื้อก่อสรา้งสะพานนี้ใหม ่ โดยใช้สัญญา

ร่วมทุนแบบ Public-Private-Partnership, 

PPP. ร่วมกันระหว่างองค์กรโครงสร้างพื้นฐาน

แคนาดา กับ บริษัทร่วมคา้ SSL ท่ีประกอบด้วย 

SNC-Lavalin, ACS Infrastructure, Gragados 

Canada, Flatiron Construction Canada 

และ EBC โดยมีบริษัทท่ีปรึกษา TY Lin Interna-

tional เป็นวิศวกรออกแบบ  

สะพานใหม่นี้เป็นแบบ cable stay ขนาด 6 

ช่องจราจร และมีช่องจราจรส้าหรับจักรยานและ

คนเดินเท้าแยกต่างหาก มีความยาว 3.4 กม และ

มีงานก่อสร้างสะพานข้ามไปเกาะ Nun’s Island 

และปรับปรุงขยายทางด่วน Autoroute 15 เข้า

ไปยังเมืองมอนเทียลด้วย มลูค่ารวมทั้งหมดราว 

3.3 พันล้านดอลลาร์ ออกแบบให้มีอายุใช้งาน

ยาวนาน 125 ปี อายุสัมปทาน 30 ปีนับจาก

ก่อสร้างเสร็จ งานก่อสร้างเริม่เมื่อ มิถุนายน 

2558 ก้าหนดแล้วเสร็จธันวาคม 2562 คาดว่าจะ

มีรถมาใช้ราว 60 ล้านคันต่อปี เพราะเป็นเส้นทาง

หลักไปยังสหรัฐอเมริกา 

ระหว่างก่อสรา้งมีข่าวไมด่ีเกี่ยวกับงาน

ก่อสร้างมาตลอด เช่นฝีมือการเชื่อมโครงสร้างไม่

มีคุณภาพ ช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็มีรอยร้าว แต่

ทางผู้อ้านวยการโครงการชี้แจงว่า ทุกช้ินส่วนของ

โครงสร้างผ่านการตรวจสอบคณุภาพอย่าง

เข้มงวด เป็นโครงสร้างแบบประกอบเสร็จก่อน

จากโรงงานในเมืองควีเบรก และในแมดรดิจาก

สเปน โครงสรา้งทุกช้ินท่ีส่งมาถึงหน้างานต้อง

ผ่านการตรวจสอบซ้้าจากวิศวกรหน้างานและผู้

ประกอบติดตั้ง และยังมีวิศวกรอิสสระที่ทาง

องค์กรว่าจ้างมาท้าการตรวจสอบซ้้า ทางองค์กร

เองก็มีการน้าช้ินส่วนไปทดลองในห้องทดลองของ

เขาเองอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างตา่งๆมี

คุณภาพ ไมม่ีข้อบกพร่อง ในการตรวจสอบทีผ่่าน

มี ได้พบข้อบกพร่องบ้าง แตส่่วนมากเป็นส่วนไม่

ส้าคัญ สามารถแก้ไขได้ ตลอดเวลาที่ก่อสร้างมา 

มีรายงานผลงานท่ีไม่ไดม้าตรฐานเข้ามาสามพัน

ราย ที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องของสะพาน 2,500 

ราย ที่เหลือเกียวกับงานขยาย Autoroute 15 

ในจ้านวนเหล่านี้ มีการตรวจพบช้ินส่วนท่ีใช้งาน

ไม่ได้อยู่ 82 ช้ิน  

งานกอ่สรา้งสะพานในแคนาดา  
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ปกติเมื่อท่อพลาสติกเกดิรอยรั่วขึ้น มันจะไม่มี
เสียง เหมือนกับรอยรั่วของท่อโลหะ ดังน้ันการ
ตรวจหารอยรั่วท่อพลาสติกจึงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่
เฉพาะของ Ferret Leak Location technology 

ด้วยเทคนิคนี้ สามารถตรวจหารอยรั่วของท่อ
พลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 – 45 มม โดยใช้
อุปกรณ์นี้อยู่เหนือท่อที่ฝังอยู่ใต้ดนิลึกลงไป 50 เมตร 
ได้ อุปกรณ์รุ่น   FLL-SYS-01-A นี้มีน้้าหนักเบากว่า
รุ่นก่อน ท้างานด้วยคนบังคับได ้ มีหัวเพื่อตรวจหา
รอยรั่วให้ได้แม่นย้ามากขึ้น อุปกรณ์นี้ประกอบด้วย 
หัวท่อทางเข้าและออก ที่มีตัวตรวจจับรอยรั่ว 3 ตัว 

ทั้งหมดใส่ลงในกระเป๋ากระทัดรดัเพื่อสะดวกต่อการ
ขนย้ายไปใช้งาน อุปกรณ์นี้ท้าจากพลาสติกเกรดใช้
กับอาหาร Polyurethane มีขนาดยาว 310 x กว้าง 
270 x สุ. 370 มม น้้าหนัก 10.5 กก สะดวกต่อการ
พกพาไปใช้งานมาก  

เครือ่งตรวจท่อพลาสติกรัว่  พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

ศรีลังกา  รัฐบาลศรลีังกาไดอ้นุมัติแผนที่จะก่อสร้างอุโมงค์เช่ือมต่อท่าเรือ Port 

City กับเมืองหลวง โคลัมโบ ด้วยระบบ PPP. โดยงานก่อสร้างนีด้้าเนินการโดย CHEC 
Port City Colombo ซึ่งเป็นบริษัทลูกท่ีตั้งข้ึนเพื่องานนี้ท่ีศรีลังกาภายใต้รม่ของบริษัท 
China Harbor Engineering Company, CHEC. อุโมงค์นี้จะเชื่อมต่อท่าเรือเข้ากับ
โครงข่ายทางหลวงที่ไปสู่เมืองหลวงโคลัมโบ นอกจากน้ียังมีแผนพัฒนาทางหลวงชนบทอีก 
3,400 กม เป็นทางที่เข้าสู่ชนบทห่างไกล 3,108 กม ท่ีเหลือ เป็นทางหลวงสายหลัก วงเงิน
งบประมาณ 172.1 ล้านดอลลาร์ โดยใช้งบส่วนใหญจ่ากเงินกู้ของธนาคารเพื่อพัฒนา
เอเชีย ADB. ประมาณ 150 ล้าน ท่ีเหลือ 22.1 ล้านจากงบของรัฐบาลศรลีังกา  

สปป ลาว  ทางหลวงสายใหม่ที่เช่ือมต่อระหว่างเมืองหลวงนครเวียงจันทรก์บั

เมืองวังเวียนจะถูกก่อสรา้งขึ้นตามระบบสญัญา Build operate and transfer โดยจะ
เป็นส่วนหน่ึงของทางหลวงระหว่างลาวไปยังจีน ระยะทางยาว 113.5 กม เป็นทางขนาด 
4 ช่องจราจร ไป 2 มา 2 มีวงวียนบนเส้นทาง 7 แห่ง ออกแบบใหใ้ช้ความเร็วบนทางสาย
นี้ 80 กม/ชม วงเงินค่าก่อสรา้งราว 1.3 พันล้านดอลลาร์ ก่อสรา้งโดยบริษัท  Yunan 
Construction Engineering Group  

สิงคโปร์  ทางกรมการขนส่งสิงคโปร์จะก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อระหว่างเหนือ-

ใต้ของประเทศ ในปี 2561 นี้ โดยมผีู้รับเหมาเกาหลีใต้คือ Samsung C&T โครงการนี้
ประกอบด้วยการก่อสร้างทางหลวงยาว 21.5 กม โดยมีงานก่อสรา้งอุโมงค์ลอดระหว่าง 
Toa Payoh Rise กับ Novena Rise กับทางจักรยาน และสะพานคนเดินข้ามทางด้วย  
โดยค่างานก่อสร้างท้ังหมดราว 601 ล้านดอลลาร์  
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  สะพานหลายแห่งบนโลกนี้ ตอ้งรองรับปริมาณจราจรใน

ช่ัวโมงเร่งด่วน เช้าเย็น ในแตล่ะทิศทางไม่เท่ากัน ดังนั้นปรมิาณช่อง

จราจรถาวรท้าให้การใช้พื้นที่ถนนไม่คุ้มคา่ จึงมีการปรับจา้นวนช่อง

จราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนตามปรมิาณจราจรโดยใช้ก้าแพงกั้นรถ

ช่ัวคราวแบบเคลื่อนที่ย้ายได้ ระบบ Linsay’s Road Zipper ซึ่ง

ประกอบด้วยก้าแพงเคลื่อนย้ายไดรู้ปตัว T ที่มาต่อเชื่อมกันเป็นก้าแพง

กันรถ โดยสามารต่อเชื่อมเป็นก้าแพงได้ด้วยความเร็ว  16 กม/ชม 

ตัวอย่างบนสะพาน Alex Fraser ในช่ัวโมงเร่งด่วนตอนเช้าจะแบ่ง

ทิศทางการจราจรเป็น 4 ช่องมุ่งขึ้นเหนือ และ 3 ช่องลงใต้ ส่วนใน

เวลาอื่นๆจะมี 4 ช่องจราจรมุ่งลงใต้ และ 3 ช่องมุ่งข้ึนเหนือ สะพานนี้

ก่อสร้างใช้งานมาตั้งแต่ 2529 โดยมี 6 ช่องจราจร แต่ในช้ันแรกใช้เพื่อ

การเดินรถ 4 ช่อง โดยมีช่องจักรยานและช่องคนเดิน สองข้าง  เป็น

ช่องจราจรเผื่อขยายในอนาคตได ้ เมื่อรถมากขึ้น ทางจักรยานและคน

เดินย้ายไปใช้ขอบนอกสะพาน แล้วเอาช่องจราจรนั้นมาให้รถว่ิง 

ทางการท้าการปรับขนาดความกวา้งช่องจราจรใหม่ ให้มี 7 ช่องจราจร 

เพื่อมาท้าการปรบัตามปริมาณรถ สะพานนี้มรีถวิ่งผ่านวันละ 119,000 

คัน ด้วยระบบปรับจา้นวนช่องจราจรนี้ท้าให้ประหยัดเวลาในการ

เดินทางช่วงเช้าได้ 6 นาที และในช่วงบ่ายประหยัดเวลาเดินทางได้ 16 

นาที 

 การประเมินปริมาณจราจร จะท้าได้แม่นยา้นั้นยากจะคาด

เดาถ้าต้องวางแผนยาวนาน 20 – 30 ปี ดังนั้นการออกแบบรูปแบบ

สะพานให้ง่ายต่อการปรับแบ่งช่องจราจรได้แต่แรก ก็ท้าใหส้ามารถ

เพิ่มประสิทธ์ิภาพในการสัญจรไดม้ากในภายหลัง 

ปรบัช่องจราจรตามปรมิาณรถ  Manual for Bridge Evaluation, 3 rd Edition  

AASHTO ได้ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบและวิเคราะหส์ภาพสะพาน 

และจัดพมิพ์ออกเผยแพร่แล้ว เพือ่ให้ผู้มีหน้าที่ก้ากับดูแลรักษาสะพานใช้เพื่อ

ท้าการตรวจสอบและวิเคราะหส์ภาพสะพาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ

สหรัฐฯ National Bridge Inspection Standards, NBIS. คู่มือนี้แบ่ง

ออกเป็น 8 บท แต่ละบทกล่าวถึงการตรวจสอบวิเคราะห์โครงสรา้งสะพาน

ส่วนต่างๆ โดยมีการปรับปรุงในบทท่ี 3 ระบบการบริหารจัดการงานสะพาน 

บทที่ 4 การตรวจสอบสะพาน บทที่ 6. Load rating และบทที่ 7 การ

วิเคราะหค์วามล้าของสะพานเหลก็ Fatique Evaluation of Steel Bridg-

es. สมาชิกของ AASHTO สามารถเข้าไป ดาสน์โหลดไฟล์ได้ โดยต้องเสียค่า

ดาวน์โหลดด้วย เป็นเงิน 280 ดอลลาร์ คนท่ีไม่เป็นสมาชิก ต้องจ่าย 378 

ดอลลาร์ Manual for bridge Evaluation, 3 rd Edition, Single User 

PDF Download.  

ถนนเลวท าผ ูใ้ชท้างจ่ายเพ่ิมข้ึน  

รายงานจากนักวิจัยด้านการขนส่งระบุว่า ทางที่มีสภาพไมด่ีขาดการ

บ้ารุงรักษาท้าให้ผู้ใช้ทางในรัฐอิลอนอยส์ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนปีละ 

16,400 ล้านดอลลาร์ จากรายงานเดียวกันพบว่าถนนในรัฐ หนึ่งในสามมี

สภาพแยม่ากขาดการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และสะพานราวหนึ่งในสิบมี

สภาพเสื่อมทางโครงสร้างคือไม่แขง็แรงพอ จ้าเป็นที่ต้องทุ่มงบมาดูแลรักษา

เพราะมันกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนของรัฐ ส่งผล

กระทบต่อความสามารถในการแขง็ขันด้านการค้ากับรัฐข้างเคียงและกับ

นานาชาติ เฉพาะในเมือง Springfield ถนนกว่าครึ่งมสีภาพแย่เสื่อมคุณภาพ 

ท้าให้ผู้ใช้ทางต้องเสียค่าใช้จ่ายรถเพิ่มขึ้นส้าหรับค่าซ่อม น้า้มันเชื้อเพลิงและ

การสึกหรอของยางรถยนต์  1,439 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งก็สอดคล้องกับรายงาน

ของ กรมทางรัฐและ FHWA ด้วย  การขนส่งสินค้าภายในรัฐมีปรมิาณสูงถึง 

2.9 ล้านล้านดอลลาร์ ดังนั้นต้องรีบปรับปรุง นี่คือการร้องขอของประธาน

หอการค้ารัฐ ปัญหานี้สะสมมานานจนรัฐขาดแคลนงบพัฒนามากถงึ13,000 

ล้านดอลลาร์ ซึ่งการหวังพึ่งพารัฐบาลกลางคงยาก แม้ประธานาธิบดี ทรัมพ ์

ได้จัดงบเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานออกมา  1.5 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อ 

กุมภาพันธ์ แต่กไ็ม่มรีายละเอียด ว่าจะไปลงที่รัฐใด เพื่อโครงการอะไร จึง

จ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพึ่งพาภายในรัฐเอง ภาษีน้้ามันเชื้อเพลิงและอื่นที่

เกี่ยวกับการขนส่ง ต้องน้ามาใช้จา่ยเพื่อกิจกรรมขนส่งเท่านั้น ห้ามโยกไปใช้

เพื่อการอย่างอื่น  
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กรมทางรัฐโอเรกอนไดร้่วมกับกรมป่าไม้

วางแผนในการตัดต้นไม้สองข้างทางหลวง

หมายเลข 395 ระหว่างหลักไมลท์ี่ 10.6 – 16.2 

ระยะทางราว 6 ไมล์ ทางใต้ของเมือง Canyon ที่

ถูกภัยธรรมชาติไฟป่าไหมไ้ปบางสว่นเมื่อปี 2558 

โดยจะเริม่ตัดถางต้นไม้ที่เหลืออยู ่ และอยู่ใน

สภาพที่อันตราย อาจจะโค่นลงมาบนทางหลวง 

ในวันท่ี 9 เมษายนน้ี  ใช้เวลา 2 สัปดาห์ มีการ

แจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้เผื่อเวลาเดินทางผ่านเส้นทาง

ช่วงนี้ไว้ด้วยราว 20 นาที เพราะระหว่างการตัด

โค่นต้นไม้ ต้องปิดการจราจรเพือ่ความปลอดภัย 

โดยจะปิดราว 20 นาทีต่อรอบ เมื่อทางสะดวก 

จะมีรถน้าของทางการน้ารถที่จอดรอเดินทางผ่าน

ทางช่วงนี้ โดยรถทุกคันต้องวิ่งตามกันไป ห้าม

หยุดหรือแซงกัน ในการตดัโค่นตน้ไม้นี้ เจ้าหน้าท่ี

กรมทางรัฐได้รับการฝึกอบรมจากทางกรมป่าไม้

มาอย่างดีก่อนด้าเนินการภายใต้การก้ากับดูแล

ของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เพราะมนัไม่เพียงตดัโค่น

ต้นไมล้งมาแล้วย้ายออกไปเท่าน้ัน ต้องมีการ

ตรวจสอบ วางแผน และพยายามเลี่ยงท่ีจะเอาไม้

ออกไป ต้นไมส้่วนมากท่ีตัดโค่นลงจะยังคงวางไว้

ใกล้ๆบรเิวณนั้น เพื่อรักษาสภาพหน้าดิน ป้องกัน

การกัดเซาะหน้าดิน เพราะตอนถูกไฟไหม้นั้น

วัชพืชคลุมดินได้ถูกท้าลายไป จึงต้องค่อยๆฟื้นฟู

สภาพหน้าดิน ต้นไม้บางต้นถูกล้อมย้ายไปปลูก

เพื่อป้องกันล้าน้้า โดยเจา้หน้าท่ีได้เริ่มท้าไปแล้ว

ก่อนฤดูใบไม้ผลิ เพื่อไมร่บกวนตอ่พวกนกท่ีท้ารัง

ไว้ หรือสัตว์อ่ืนท่ีอาศัยต้นไม้เหลา่นี้ เป้าหลักคือ 

เมื่อโค่นต้นไมล้งแล้วจะวางขัดไว้กับตอไม้เดิมหรือ

ก้อนหินใหญ่ใกล้ๆ เพื่อกันมิให้กลิ้งลงมาบนทาง

หลวง และกักน้้าไม่ให้กัดเซาะหนา้ดิน และซึมลง

ในดิน ซึ่งช่วยในการฟื้นตัวของสภาพหน้าดิน บาง

ต้นที่ตัดโค่นลงมาจะถูกใช้ท้าฝายในล้าน้้าเพื่อ

รักษาล้าน้้า ทางการได้ประกาศไว้ก่อนแล้วว่า

ต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้นั้นห้ามตดัมาท้าฟืนหรือ

ประโยชน์อย่างอ่ืน เพราะเป็นการผิดกฎหมายป่า

ไม้ นับเป็นการร่วมมือในทางสรา้งสรรคร์ะหว่าง

หน่วยงานทางและหน่วยงานรักษาป่า  

การตดัตน้ไมข้า้งทาง  

รัฐเวอร์จีเนยีได้ผ่านระเบยีบให้ใช้โดรนใน

การตรวจสอบสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุรถชนกันได้ 

และหากอุบัตเิหตุนั้นมีค่าเสียหายมากกว่า 1,500 

ดอลลาร์ ก็ต้องแนบผลการตรวจเข้าในรายงาน

ด้วย การตรวจสอบด้วยโดรนนี้ท้าให้สามารถแยก

รถที่ชนกันได้รวดเร็วข้ึน แทนท่ีจะเสียเวลา

เดินทางด้วยรถ ก็ใช้เวลาบินน้อยลงมาก โดรนมี

โอกาสน้ามาใช้ในงานด้านการขนส่งได้มาก 

AASHTO รายงานว่าอย่างน้อย 35 กรมทางรัฐ

ก้าลังทดสอบดูว่าจะใช้โดรนในงานใดได้บ้าง ม ี

20 กรมทางรัฐได้ใช้โดรนในการเก็บภาพถ่าย 

วิดีโอของงานก่อสร้างทาง ตรวจสอบสภาพ

สะพาน ท้างานสา้รวจทาง ตรวจสอบสภาพผิว

ทาง ในงานวิจัย และการควบคุมการจราจร ใน

การใช้โดรนในการตรวจวเิคราะหอ์ุบัติเหตุนั้น ถ้า

เป็นวิธีเดิมต้องใช้เวลาราว 2 ช่ัวโมง การปิดถนน

นั้นท้าให้ผู้ใช้ทางสูญเสยีคิดเป็นเงิน 12,900 

ดอลลาร์ แตเ่มื่อใช้โดรน ใช้เวลาเพียง 25 นาที 

และเสียค่าสูญเสียไปเพียง 3,600 ดอลลาร ์

นอกจากนี้การเคลียร์พื้นท่ีเกดิเหตรุถชนกันได้

รวดเร็ว ช่วยให้ไม่เกิดเหตรุถชนซ้้าซ้อนได้มาก  

ใชโ้ดรนตรวจสอบอบุติัเหต ุ 
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สนามบิน Yeager ได้ซื้อหมาพนัธุ์ Collie 

อายุ 18 เดือน ช่ือ Hercules ในราคา 7,500 

ดอลลาร์ (232,500 บาท) เพื่อน้ามาฝึกให้มันไล่

นกและสตัว์ต่างๆ เช่น หนู กระตา่ย ในสนามบิน

โดยเฉพาะบริเวณทางวิ่ง (runway)  เครื่องบินท่ี

บินข้ึน-ลงสนามบินมักมีปัญหากับพวกนกและ

สัตว์ต่างๆที่อาจอยู่บนทางวิ่งขณะบินขึ้นหรือร่อน

ลง ดังนั้นการใช้หมามาช่วยไล่นกและสตัว์เหล่านี้

ช่วยอ้านวยความปลอดภัยให้กับเครื่องบิน เจ้า 

เฮอคิวลสิก้าลังรับการฝึกหัดอยู่ที ่ ฟาร์มแห่งหนึ่ง

ในรัฐ นอร์ทคาโรไลน่า เพื่อฝึกการรับค้าสั่งด้วย

เสียงพูดหรือนกหวีด การจัดซื้อหมาครั้งนี้ได้รับ

การแนะน้าจากกระทรวงการเกษตรและสตัว์ป่า

ของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันเจา้หน้าท่ีสนามบินก็

ต้องรับการฝึกเพื่อคอยก้ากับควบคุมเจ้าเฮอคิวลิ

สด้วย หมาตัวนี้จะมีอุปกรณ์ป้องกันความ

ปลอดภัยตัวมันคือมปีลอกคอสะทอ้นแสง มีแว่น

เพื่อความปลอดภัยป้องกันพวกเศษขยะหรือแมลง

บินเข้าตาและเครื่องป้องกันเสียงดงัของหูด้วย 

คาดว่าจะน้าหมาตัวนีม้าใช้งานราวเดือน

พฤษภาคมนี้  

หมาช่วยเคลียรท์างว่ิงเครือ่งบิน  
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ต้ารวจในรัฐโอไฮโอต้องขับรถไล่ตามรถที่ถูกขโมยมาจากเจ้าของ การ

ไล่ติดตามที่ใช้ความเร็ว 160 กม/ชม ใช้เวลาเกือบชัว่โมง และไล่ตามกันไป

เป็นระยะทางถึง 72 กม กว่าจะหยุดรถคันนี้ได้ โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ 

ต้ารวจพบว่าคนขับเป็นเด็กชายวัย 10 ขวบทีข่โมยรถของแม่ออกมาขับ นี่

เป็นครั้งที่สองแล้วที่เขาท้าอย่างนี้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห ์ ในครั้งแรกนั้น

เด็กชายบอกวา่ เขาถกูทิ้งให้เดียวดายในบ้านเลยท้าอย่างนี้แก้เบื่อ ก็ไม่รู้วา่

แม่เด็กจะแก้ปัญหานี้อยา่งไรต่อไป 

*** น่าจะซื้อโทรศัพท์ให้ลูกไว้เล่นเกมสแ์ก้เบื่อ หรือซ้ือเครื่องเล่นเกมส์ให้ลูก

ขับรถในเกมส์แทนที่จะไปขับรถจริงให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเส่ียงอันตราย  
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ที่เมือง Kandern ซ่ึงตั้งอยู่ขอบชายปา่ Black Forest ทางตอนใต้ของ

เยอรมนี ประสบปัญหาที่เป็นผลพวงจากเทศกาลคริสต์มาส ด้วยมีคนตัดต้น

สนใหญ่เพื่อไปใช้ประดับเป็นต้นคริสต์มาสแล้วขนส่งด้วยรถเทเลอร์ แต่

ต้นไม้ใหญ่มาก กิ่งกา้นโผล่พ้นตัวรถออกไปมาก ระหวา่งที่วิ่งรถไป กิ่งก้าน

เหล่านี้ไปฟาดเอา สะพาน ปา้ยจราจรและอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ข้างทาง

ช้ารุดเสียหาย มกีิ่งก้านหกัหล่นบนผวิจราจร โดยคนขับรถไม่รู้เลย ท้าให้รถ

คันอื่นต่างต้องขับหลบเมื่อวิ่งใกล้รถบรรทุกนี้หรือหลบกิ่งก้านที่ตกลงผิว

ถนน  มีคนโทรแจ้งเจ้าหนา้ที่ต้ารวจแต่ไม่มาทันทีทันใด กวา่จะมาถึง

รถบรรทุกก็ไปไกลแล้ว และไม่รู้วา่รถบรรทุกนี้จะวิ่งเข้าไปประเทศสวิทเซอร์

แลนด์หรือฝร่ังเศส  

*** นี่เป็นอุทาหรณ์ให้เจ้าหนา้ที่ก้ากับดูแลทางหลวง ต้องรีบตอบสนองต่อ

ข้อร้องเรียนแจ้งความเพื่อจับตัวผู้กระทา้ผิดมารับผิดชอบ มิฉนั้นก็ต้อง

เหนื่อยติดตามคดีไปอีกนาน โดยไม่สามารถหาคนผิดได้ด้วย  
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ต้ารวจรัฐวอชิงตันต้องพบกบัเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เมื่อถูกแจ้งให้ไป

จัดการกับเหตุรถชนต้นไม้ข้างทาง เมือ่ถึงที่เกิดเหตุ พบคนขับรถชายกับ

เพื่อนหญิงอยู่ในสภาพเปลือย และฝ่ายชายมีอาการมึนเมาดว้ย ดูเหมือนว่า

ทั้งคู่จะก้าลังมีเพศสัมพันธ์กันตอนที่รถชนต้นไม้ ท้าให้ละจากการควบคุมรถ

ที่ก้าลังวิ่งในทางโค้งบนทางเขาที่มีโค้งคดเค้ียวไปมาจนชนเข้ากบัต้นไม้ ที่

ตอนหลังของรถมีลูกสาวของหญิงอยู ่ แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร แต่ฝ่ายหญิง

มีรอยขีดข่วนบาดเจ็บตามรา่งกายบ้างตอ้งน้าส่งโรงพยาบาล ไม่แน่ใจว่า

ขณะเกิดเหตุเธอคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ฝ่ายชายถูกจับฐานดื่มสุราแล้วขบั

รถและท้าให้เด็กตกอยู่ในอันตราย 

*** สุราทา้ให้ขาดสติยั้งคิด มีอารมณ์ ไม่เลือกสถานที่กาละเทศะ ทั้งที่ขับรถ

อยู่บนทางภูเขาที่คดโค้ง แถมมีเด็กนั่งมาด้วยในรถ ยังไม่อาจยับยั้งอารมณ์

ได้ หน้ามืดลืมตายไปเลย และไม่ต้องสงสัยเลย ฝ่ายหญิงไม่ได้คาดเข็มขัด

นิรภัยแน่  
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สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND 

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com 

ส านักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326 

Office : 216/11-12 Song Khla 2 Building Bond Street. Maung Thong Thani, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand. Tel : (66) 2984-0836 Fax: (66) 2984-0326 

ชายคนหนี่งถูกต้ารวจแคนาดาจับแลว้ปรับเป็นเงิน 149 เหรียญแคนาเดียน จาก

เหตุที่เขาร้องเพลงเสียงดังขณะขับรถ เขาถูกต้ารวจเรียกหยุดเพื่อตรวจ ขณะทีต่้ารวจ

สี่คนก้าลังตรวจอยู่ เขายังคงครางเพลงยุค 90 ต่อไปด้วยเสียงอันเมามัน ต้ารวจไม่

ประทับใจกับเสียงเพลง จึงสั่งปรับเขาฐานส่งเสียงดังรบกวนความสงบ ซ่ึงเป็นการผิด

กฎหมายของมอนเทียล ค่าปรับสูงสุด 1,000 เหรียญ ส้าหรับความผิดครั้งแรก แต่ถา้

ท้าผิดซ้้าอีกค่าปรับจะเพิ่มเป็น 2,000 นี่นับว่าโชคดีที่ปรับในอัตรา 149 เท่านั้น เพื่อน

สาวที่โดยสารมาด้วยก็ชา่งใจจืดใจด้า แทนที่จะเห็นใจกลับบอกว่า น่าจะปรับสกั 300 

อาจเป็นเพราะเธอต้องทนนั่งฟังเขาครางเพลงแบบนี้มาบ่อยมาก 

*** จากเหตุการณ์นี้ แสดงว่าเสียงร้องเพลงของเขานั้นไม่เข้าท่าแน่นอน ทั้งเพือ่นสาว

และต้ารวจจึงไม่ประทับใจเลย และยังเป็นข้อเตือนใจพวกชอบร้องคาราโอเกะ ควร

พิจารณาเสียงร้องของตนเองด้วยวา่ สรา้งความสุข หรือทกุข์ทรมานใหแ้ก่คนฟังกันแน่  
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หลกัสตูรการฝึกอบรม 

1. เทคนิคงานก่อสร้างและบ้ารุงรักษาสะพานทางหลวง 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 16 - 18 พ.ค. 2561 

2. เทคนิคการออกแบบและก่อสรา้งทางบนภูเขาหรือพ้ืนท่ีเชิงลาด 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 20 - 22 มิ.ย. 2561 

Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.roadassothai.com 

http://www.roadassothai.com

