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ปีที่ 17 ฉบับท่ี 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ Belchen ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ถูกวางแผนมานาน เพราะเป็นเส้นทางส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและทวีปยุโรป เป็นส่วน

หนึ่งของทางหลวง A2 ระหว่าง เมือง Basel ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ กับ เมือง Chiasso ที่อยูท่างใต้ของประเทศ  A2 เป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคญั

มากดังกล่าวแล้ว โดยที่เมือง Basel อยู่ใกล้ชายแดนเยอรมนีและฝรั่งเศส ส่วนเมือง Chiasso อยู่ตดิกับอิตาลี แนวอุโมงค์เจาะลอดภเูขา Jura ระหว่าง 

Basel กับ Lucerne มีรถสัญจรผา่นวันละกว่า 55,000 คัน โดยมรีถบรรทุกจ านวนมากถึงร้อยละ 11 เส้นทางนี้ เดมิมีอุโมงค์อยู่แล้ว 2 แห่ง โดยแห่งแรก

เปิดใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 2509 และแห่งที่สองเปิดใช้งานมาเมื่อ 2513 น่าจะพอเพียงรองรับการจราจรข้างต้นได้ แต่เพราะเหตผุลหลายประการท าใหต้้อง

ก่อสร้างอุโมงค์ใหม่แห่งท่ีสามนี้ อาทิเช่น อุโมงค์เก่าน้ัน เจาะผา่นภูเขาท่ีมสีภาพทางธรณีวิทยาท่ีไม่ค่อยดี เป็นเหตุให้อุโมงค์เกิดความเสียหายต้องปิด

ซ่อมแซมอยู่บ่อยๆ และจากกรณีเกิดไฟไหม้อุโมงคต์่างๆ ท าให้อุโมงค์เก่าทั้งสองนี้ ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานใหม่ของอุโมงค์ แม้จะมีการบูรณะไปแล้ว

เมื่อปี 2554 -2556 โดยเจาะช่องปล่องระบายอากาศจากข้างบนลงมายังอุโมงค์ ลึก 300 เมตร ที่หัวและท้ายอุโมงค์ ขณะเจาะมีการตรวจสอบผลกระทบ

การสั่นสะเทือนระหว่างการเจาะอโุมงค์ระบายอากาศด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่กระทบหรือเป็นอันตรายต่อรถท่ีสญัจรในอุโมงค์เก่านั้น มีการตดิตั้งอุปกรณ ์

ดูดควันและตัวตรวจจับสัญญาณตา่งๆ เพิ่มเตมิ หากเกดิเหตุเจ้าหนา้ที่จะไดร้ับการแจ้งเตือนโดยผา่น SMS  และ email ดังนั้น การก่อสร้างอุโมงค์ใหม ่

แห่งที่สามนี้ เพื่อว่าเมื่อเสรจ็เปิดใช้งาน ก็จะปิดอุโมงค์เดมิเพื่อท าการบูรณะปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ต่อไป  

อโุมงค ์Belchen ในสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

อุโมงค์แห่งใหม่นี้อยู่ห่างจากอุโมงค์ทั้งสองเดิม 40 – 116 เมตร อยู่ใต้ชั้นหินหนา 360 เมตร ในงานก่อสร้างอุโมงค์ใหม่นี้ มีการส ารวจผลกระทบ 

ด้านนิเวศวิทยา และข้อมลูทางธรณีวิทยา ร่วมกับข้อมูลจากอุโมงค์เดิม ท าให้พิจารณาว่าสามารถใช้อุปกรณ์หัวเจาะ Tunnel Boring Machine, TBM ได ้

จึงว่าจ้างบริษัท Herrenknecht ในเยอรมนีท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านท า TBM มาก ผลิตรุ่น TBM S-947 เฉพาะเพื่องานนี้  ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยใช้งานในสวิตฯ 

มีความยาว 75 เมตร หนัก 2,000 ตัน หัวเจาะขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 13.91 เมตร แล้วสอบเข้ามาเป็น 13.85 เมตร มีฟันเจาะ 79 ชุด ก าลัง 3,500 kw. 

สามารถเจาะอโุมงค์ที่โค้งมรีัศมสีั้นที่สุด 1.25 กม ได้ ตรงท้ายของเครื่องเจาะมีชุดติดตั้งผนังอุโมงค์ ซึ่งเป็นคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 6 ช้ิน ขนาด  

กว้าง 2 เมตร หนา 35 ซม. และมอีีกช้ินเป็นลิ่มอัดให้แน่น เมื่อประกอบเสร็จมีการเสริมเหล็กอัดคอนกรีตเพื่อความมั่นคง กันน้ าซึม 
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หัวเจาะนีส้่งถึงหน้างานเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มเจาะจากด้านใต้เข้าไป แต่ละวันเจาะได้ 7 – 18 เมตรขึ้นกับสภาพช้ันดินหรือหิน มวลที่ขุดออกมา 

1,900 ลบ.ม./วัน เจาะทะลุไปทางเหนือเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 เป็นความยาวอุโมงค์ 3.2 กม ใช้เวลา 16 เดือน เร็วกว่าแผน 3 เดือน ท างานวันละ 12 ชม 

5 วันต่อสัปดาห์ เฉลี่ย เจาะได้ 90 เมตรต่อสัปดาห์ หินท้ังหมด 550,000 ลบ.ม เป็นพวก ยิปซั่ม ดินมาร์ล ปูนขาว ไดโลไมท์ หินท่ีขุดออกมา ท่ีมีคุณภาพ

น าไปโมเ่พื่อใช้ผสมคอนกรีต นอกนั้นขนไปถมบ่อโรงโม่หินเก่าที่หา่งออกไป 1.6 กม 

เมื่อก่อสร้างอุโมงค์เสร็จ จะติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับไฟไหม้ ตัวระบายอากาศ ราวกันอันตราย ตัวตรวจสภาพการจราจร ที่หลบภัยฉุกเฉินต่างๆ และ

ระบบต่างๆที่จ าเป็นเพื่ออ านวยการการใช้อุโมงค์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2564 เมื่อเสร็จก็จะปดิเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอุโมงค์แห่งที่ 1 และ 2 ต่อไป  

สปป ลาว ก าลังมองหาแหล่งทุนสนับสนุนจากประเทศไทยเพื่อพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ าโขง ยาว 1.35 กม เงินค่าก่อสร้างสะพานแห่งใหม่นี้ประเมินไว้

ที่ 3,921 ล้านบาท แยกเป็น ค่ากอ่สร้างถนน 890 ล้านบาท (ฝั่งไทย 750 ล้านบาท และฝั่งลาว 140 ล้านบาท) งานสะพาน 1,510 ล้านบาท (ฝั่งไทย 860 

ล้านบาท และฝั่งลาว 650 ล้านบาท) อาคารส านักงานด่าน 1,000 ล้านบาท (ฝั่งละ 500 ล้านบาท) และค่าเวนคืน 240 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างฝ่ายไทย

จะใช้เงินงบประมาณ ส่วนฝ่ายลาวจะใช้เงินกู้ โดยไทยจะออก 2/3 และฝ่ายลาวออก 1/3 ของค่าก่อสร้าง สะพานใหม่นีจ้ะเช่ือมติดต่อระหว่างเมือง  

ปากซัน แขวง Borikhamxay บอลิค าไซ ในลาว กับจังหวัดบึงกาฬของไทย และจะเป็นสะพานแห่งที่ 5 ที่เช่ือมไทย – ลาว เป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจร 

ไป 2 มา 2 มีช่องทางคนเดินข้ามและทางจักรยานด้วย งานก่อสรา้งคาดว่าจะเริ่มในปี 2562 ใช้เวลาก่อสร้างราว 3 ปี 

สะพาน ไทย – ลาว แห่งใหม ่ 
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          สะพาน ไทย-ลาวแห่งที่ 6 ก าหนดปักหมุดที่ อุบลราชธานี ข้ามไปยังสาละวัน โดยเริ่มต้นที่ บ้านโนนตาล ต.นาตาล อ. นาตาล ซึ่งพ้ืนท่ี 

ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ชุมชนไมห่นาแน่น เชื่อมต่อไปยังโครงข่ายทางหลวงเดิมไดส้ะดวก ข้ามไปยัง บ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน ในลาว 

ความยาวถนนและสะพานรวม ราว 25.8 กม รูปแบบสะพานจะเป็นแบบสะพานโค้ง Arch ระบบ Tied Arch เพื่อให้กลมกลนืกับสภาพธรรมชาต ิ

ที่มีลูกเนินภเูขา เป็นรูปแบบสะพานโค้งแห่งแรกของสะพานข้ามแม่น้ าโขงในไทย แม้อาจมีปญัหาในการก่อสร้างทีผู่้รับเหมายังไม่คุ้นเคยกับสะพานแบบนี ้

เมื่อเทียบกับแบบคานหรือกล่อง เมื่อก่อสร้างเสร็จ จะท าใหก้ารเดินทางขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วขึ้น เดมินั้นขนส่งทางเรือเล็กพวกสินค้าขนาดเลก็  

ถ้าสินค้าขนาดใหญ่ต้องขนส่งทางถนนผ่านทางช่องเม็ก แล้วอ้อมกลบัมายังสาละวัน ระยะทาง 315 กม แต่ถ้าสร้างสะพานนี้แล้ว จะย่นระยะทางเหลือเพียง 

140 กม และต่อไปยังดานัง เวียดนาม ที่ห่างออกไปเพียง 137 กม และยังสามารถต่อไปถึงจีนได้ด้วย การศึกษาความเหมาะสมโครงการและการออกแบบ

จะแล้วเสร็จราว กรกฎาคม 2561  

AAA มูลนิธิด้ านความปลอดภัยทางจราจรรายงานว่ า   

รัฐนิวเม็กซิโก หลุยส์เซียนา่ และฟลอรีด้า มีอตัราการชนคนตายแล้ว

หนีสูงท่ีสุดในประเทศ ในแต่ละนาที มีการชนคนตายแล้วหนีเกิดขึน้

ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2559 มียอดคนเสียชีวิต 2,049 คน เพิ่มขึ้นถึง 60% 

จากปี 2552 จากการศึกษาพบว่าตั้งแต่ปี 2549 มีการชนคนตายแลว้

หนีเฉลี่ยปลีะ 682,000 ราย และร้อยละ 65 ของคนท่ีถูกชนแล้วหนี

คือคนข้ามทางและคนขี่จักรยาน อัตราการเพิ่มเฉลี่ยปลีะ 7.2%  

โดยมีสามรัฐข้างต้นมีอัตราสูงสุด ส่วนรัฐที่อัตราน้อยสุดคือ   

นิวแฮมไชร์ เมน และรัฐมินเนสโซต้า คนงานท างานทางก็เป็นเหยือ่

ของการชนแล้วหนีด้วย สาเหตุใหญ่ที่ เกิดการชนแล้วหนีนั้ น

สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการละจากการควบคุมรถ (distract) ของ

คนขับรถ รวมทั้งการไม่ระวังของคนเดินเท้าและคนขับข่ีจักรยาน  

นอกจากนี้  ตลอดทศวรรษที่ผ่านมามีการรณรงค์ให้คนใ ช้

จักรยานและเดินเท้ามากข้ึน ซึ่งได้ผลในการส่งเสรมิให้คนท าตาม แต่

ทางการไมไ่ด้จดัสร้างสิ่งอ านวยความปลอดภัยต่างๆ ที่ช่วยป้องกันคน

เดินเท้าหรือใช้จักรยานให้พ้นอันตรายจากรถยนต์เลย  

ชนแลว้หนี  

องค์กรพลังงานสหรัฐฯคาดการว่าราคาน้ ามันจะแพงขึ้นกลับไปสู ง

เท่ากับราคาเมื่อ 4 ปีท่ีแล้ว โดยเฉพาะในหน้าร้อนน้ีหรือระหว่าง เมษายนถึง

กันยายน โดยจะสูงขึ้นแกลลอนละ 26 เซนหรือ 8 บาท เมื่อเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว แตล่ะครัวเรือนต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงในปีน้ีราว 

2,300 ดอลลาร์ สูงกว่าปีท่ีแล้วราว 200 ดอลลาร์ โดยในเดือนพฤษภาคม 

ราคาจะขึ้นไปสูงสุดถึงแกลลอนละ 2.79 แล้วลดลงเหลือ 2.65 ในเดือน

กันยายน ทั้งนี้เพราะข้อบังคับของส านักสิ่งแวดล้อมท่ีให้ใช้น้ ามันเกรดเพื่อ

ฤดูร้อน Summer grade gasoline ที่มีค่าการกลั่นสูงกว่า ราคาน้ ามันของ

สหรัฐฯอิงราคาน้ ามันดิบ Brent ซึ่งคาดว่าจะขึ้นไปสูงถึง 63 ดอลลาร์ในฤดู

ร้อนนี้ แพงขึ้นถึง 12 ดอลลาร์ ทั้งนี้เพราะผูผ้ลติน้ ามันดิบร่วมมือกนัก าหนด

ลดการผลิตน้ ามันดิบ 

     น้ ามันในสหรัฐฯนั้น ในแตล่ะฤดูกาลจะมีกระบวนการกลั่นต่างกัน 

ในเรื่องค่าอ๊อกเทน ไม่มคีวามแตกต่าง แต่ค่า Reid Vapor Pressure, RVP 

ตัวช้ีวัดว่าของเหลวจะระเหยได้ง่ายเพียงใดนั้น จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล 

และ RVP เป็นตัวกระทบต่อคณุภาพของน้ ามันในการเผาไหม้ในเครื่องยนต ์

ร่วมทั้งไอเสยีที่ปล่อยออกมา ในฤดูหนาว ค่า RVP ต้องสูงกว่าเพื่อให้

เชื้อเพลิงระเหยง่ายและเผาไหม้ดทีี่อุณหภูมติ่ า ในฤดูอื่น ค่าอาจต่ าลง เพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดการอัดอุดของไอระเหยน้ ามัน เพราะถ้าไอระเหยมากไป ท า

ให้เครื่องยนตส์ตาร์ทยาก และปลอ่ยไอเสยีมาก  

น ้ามนัจะแพงข้ึน  
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กระทรวงการขนส่ง Department of 

Transportation ร่วมกับสหพันธ์ทางหลวง

สหรัฐฯ FHWA จะท าการส ารวจความต้องการ

สถานที่และอุปกรณ์ในการจอดรถบรรทุกหนัก 

โดยจะสอบถามเจ้าหน้าท่ีกรมการขนส่งรัฐต่างๆ

เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง จ านวนที่จอดรถที่ควรมี   

ความต้องการที่จอดรถบรรทุกกับพื้นที่จอดรถท่ีมี

อยู่แล้ว นี่รวมทั้งที่พักริมทางและสิ่งอ านวยความ

สะดวก ข้อมลูเกี่ยวกับระบบท่ีจอดรถบรรทุก และ

ปัญหาอุปสรรคที่อาจต้องเผชิญเพือ่จัดให้มีที่จอด

รถอย่างพอเพียงต่อความต้องการ การส ารวจนี้

ต้องสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการขนส่ ง

เอกชนด้วย เกี่ยวกับ การขนส่ง การจอดรถ และ

อุปสรรคต่างๆ ที่ภาคเอกชนต้องประสบ ในตอนนี้

ได้สอบถามความเห็นประชาชนทางเวบไซต์ถึง

ความคิดเห็นต่อการท าการส ารวจนี้ว่าจ าเป็น

หรือไมเ่พียงใด และมันจะช่วยใหท้ าการวิเคราะห์

ถึงความต้องการพื้นท่ีจอดรถบรรทุกได้ผลเพียงใด  

จากข้อมูลที่ส ารวจครั้งหลังสดุขององค์กรเมื่อ

ปี 2557 พบว่ารัฐต่างๆ ส่วนมากมีปัญหาเรื่องขาด

แคลนที่จอดรถบรรทุกเกือบทุกเวลาตลอดทั้งวัน 

ทั้งอาทิตย์ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด พบว่าปัญหา

ที่จอดรถบรรทุกวิกฤตมิากขึ้น เมื่อคนขับรถต้อง

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบเกี่ยวกับ ต้องไม่ขับรถนาน

ติดต่อกันเกินจ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนด จึงต้องหาที่

พักรถทันทีที่ครบเวลา หากต้องขบัรถตระเวนหาท่ี

จอดรถท าให้เกินข้อก าหนดเวลาที่ขับรถนาน

ติดต่อกัน  

ส ารวจท าท่ีจอดรถบรรทกุหนกั  

เมื่อ 15 มกราคา 2561 นี้ ในโคลัมเบีย 

สะพานแบบ cable stay,  Chirajara Bridge 

ยาว 446 เมตร โดยมีช่วงแขวนตรงกลางยาว 286 

เมตร ทอดข้ามหุบเขาสูง 280 เมตร และเป็นส่วน

หนึ่งของทางหลวงหมายเลข 40 ที่เช่ือมระหว่าง

เมือง Bogota และ เมือง Villavicencio  

อยู่ระหว่างการก่อสร้างและก าหนดแล้วเสร็ จ

เดือนมีนาคม ขณะทีง่านกอ่สรา้งเหลอือกี 80 เมตร

ก็จะบรรจบเตม็ช่วงแขวนกลางน้ัน เสาโยงยึด 

pylon ได้เกดิพังลง เป็นเหตุให้มคีนตาย 10 คน 

และบาดเจ็บอีกจ านวนมาก นับว่ายังโชคดี ที่ปกติ

จะมีคนท างาน 200 กว่าคน แต่เนื่องจากมีการ

อบรมคนงาน จึงเหลือคนท างานเพียง 20 คน 

จากการตรวจสอบพบว่าเป็นความบกพร่องจาก

การออกแบบ ท าให้เสาโยงยึดเหล็กดึงรั้ง pylon 

ต้นหนึ่งหักพังลงมา การตรวจสอบมกีารสณันษิฐาน

ไปต่างๆ เช่น การเสริมเหล็กพ้ืนสะพานนั้น เหล็ก

ตามยาวมากกว่าตามขวาง สภาพหุบเขาที่ลึกมาก 

และมสีภาพธรณีวิทยาที่แปรเปลี่ยนมาก  

โครงสร้างสะพานแบบ cable stray นั้น ใน

ระหว่างการก่อสร้างจะแบกรับน้ าหนักมากกว่า

ตอนใช้งานจริง ดังนั้นในการออกแบบต้องค านึง

น้ าหนักบรรทุกขณะก่อสร้างด้วย จากผลการ

ตรวจสอบวเิคราะห์สาเหตุการพังที่สรุปว่าเกดิจาก

การออกแบบผิดพลาด ท าให้ ผู้รับจ้างต้อง

รับผิดชอบ ร่วมกับบริษัทรับประกันวิบัติภั ย

โครงการ ต้องชดใช้ค่ารื้อถอนและก่อสร้างใหม ่

งานรื้อถอนก่อสร้างใหม่มผีู้รับเหมาสนใจมาก ซึ่ง

คาดว่างานก่อสร้างใหม่นั้น ตอ้งตรวจสอบการ

ออกแบบใหม่ท้ังหมด เสาโยงยึดที่ยังเหลืออีกต้น 

คงต้องทุบรื้อทิ้ง ส่วนฐานราก หากตรวจสอบแล้ว

ว่ายังใช้ได้ ก็จะท าให้งานก่อสร้างใหม่ ลดเวลา

ท างานลงได้มาก ซึ่ งคาดว่าคงต้องใช้เวลา   

18 – 24 เดือน  

สะพานพงัในโคลมัเบีย  

https://www.youtube.com/watch?v=rKZdZVs0PPk
https://www.youtube.com/watch?v=rKZdZVs0PPk
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คา้นถนนขา้ง Stonehenge ในองักฤษ  

   Icomos สภาเพื่อปกป้องอนุสรณ์สถาน

นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในฝรั่งเศส ไดค้ัดค้านแผนการ

ก่อสร้างอุโมงค์ถนนใกล้อนุสรณ์สถาน Stone-

henge ของกรมทางอังกฤษ ซึ่งเป็นโครงการ

ขยายทางด่วน A303 ที่ผ่านใกล้โบราณสถานน้ี 

เนื่องจากทางหลวงเดิมการจราจรหนาแน่น   

รถติดขัดมากและเกรงจะส่งแรงกระเทือนต่อ

สถานท่ี โดย Icomos มีหนังสือถึงสหประชาชาต ิ

ให้ปกป้องโบราณสถานแห่งนี้ และมีหนังสือ

คัดค้านไปยังกรมทางอังกฤษ ให้ทบทวนการ

ก่อสร้างอุโมงค์ถนนที่ยาว 3 กม ที่ลอดใกล ้

อนุสรณ์สถานแห่งนี้ เพราะทางสาย A303 

จะขยายเป็นทางหลวง 4 ช่องจราจรต่อหัวและ

ท้ า ยอุ โ ม งค์ นี้  ที่ ท า ล ายทั ศนี ยภ า พและ

ท าลายหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการใช้

พื้นที่เพ่ือความเช่ือทางศาสนา พร้อมกับแนะน า

ให้ก่อสร้างเป็นทางเลีย่งตรงด้านใต้ของ

โบราณสถานน้ีแทน โครงการอุโมงค์ถนนน้ี ผ่าน

การคัดค้าน ประชาพิจารณ ์ ปรับแก้มาหลายครั้ง

หลายครา จนกรมทางอังกฤษได้รบัความเห็นชอบ

จากกลุ่ มอนุรั กษ์มรดกอั งกฤษ กลุ่ มรั ก ษ์

ประวัติศาสตร์และกลุม่รักษ์ประเทศแล้ว  

โครงการมลูค่า 1,800 ล้านยูโรนี้ ตั้งใจจะเริม่

งานในปี 2564 เพื่อให้เสร็จใช้งานในปี 2569  

คนท่ีเคยคัดค้านนั้น อ้างว่าเมื่อก่อสร้างเป็นอุโมงค์

แล้ว ท าให้การขับรถผ่านบรเิวณนี้ต้องใช้อุโมงค์

ท าให้ไม่ได้เห็นภาพของ สโตรเฮนต์ อีก  

ในเนเธอแลนด์ สถิติคนตายในอุบตัิเหตเุมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา เปลี่ยนเป็นว่าคนข่ีจักรยานตายมากกว่าคนขับรถ ผูส้ ารวจสถิตินี้ช้ีแจงว่าสาเหตุใหญ่

สองประการคือ รถยนตป์ัจจุบันออกแบบมาให้มีความปลอดภยัมากขึ้น มีระบบป้องกันการชนและเทคโนโลยีเพื่อให้คนในรถปลอดภัยมากข้ึน อีกประการ

คือ จ านวนจักรยานท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ขับข่ีจกัรยานส่วนมากเป็นผู้สูงอายุด้วย นี่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้คนขี่จักรยานตายมากข้ึน 

จากสถิติข้างต้นระบุว่า ในปี 2559 มีคนตายจากรถยนต์ชนกัน จ านวน 231 คน เมื่อเทียบกับ 206 คนในปี 2560 ลดลง ในส่วนของคนตายจากการขี่

จักรยานในปี 2559 มี 189 คน แต่เพิ่มขึ้นเป็น 231 คนในปี 2560 และในจ านวนคนขี่จักรยานท่ีถูกชนตายนั้น ร้อยละ 67 มีอายสุูงกว่า 65 ปี สถิติคนตาย

ในอุบัติเหตุโดยรวมทั้งประเทศ ในปี 2559 มีจ านวน 629 คน แล้วลดลงเหลือ 613 คน ในปี 2560  

เนเธอแลนด ์คนข่ีจกัรยานตายมากข้ึน  
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เดือนพฤษภาคม อากาศในรัฐอินเดียน่า เริ่ม

อุ่นข้ึน กรมการขนส่งรัฐจึงประกาศเตือนผู้ใช้รถ

ว่า การขับรถเปดิกระจกหน้าตา่งรับลมนั้น ท าได ้

แต่การทิ้ งขยะออกนอกรถนั้นผิดกฎหมาย  

กรมการขนส่งรัฐนี้มีแนวคดิริเริ่มทีท่ าให้ทางหลวง

สวยงาม เช่น เมื่อ 13 – 15  เมษายน จัดเป็นวัน

ก าจัดขยะ เจ้าหน้าท่ีบ ารุงรักษาทางทั้งรัฐออกไป

เก็บขยะข้างทางหลวงที่มีการจราจรหนาแน่น 

เช่นทางหลวงระหว่างรัฐ ทางหลายช่องจราจร 

และมีจติอาสา มาช่วยเก็บขยะข้างทางของทาง

สองช่องจราจรที่มีการจราจรน้อย ทางกรมยินดี

ต้อนรับประชาชนของรัฐเป็นอย่างยิ่งที่มีหลาย

กลุ่มชนมาร่วมเป็นจติอาสาท าใหท้างหลวงสะอาด 

มีความสวยงาม การมาร่วมเป็นจติอาสานี้ จะท า

เพียง 1 กม หรือ 10 กม ก็ได้ขึ้นกับความสะดวก 

จากการรณรงค์นี้ เจ้าหนา้ที่ของรัฐรวบรวมขยะได้

ทัง้หมด 2,857 ถงุใหญ ่ หรอืมปีรมิาตร 530 ลบ.ม. 

พวกจิตอาสา รวบรวมได้ 600 ถุง ปริมาตร   

110 ลบ.ม. นอกจากวันรณรงค์แล้ว ทางกรม

ขนส่งรัฐยังหวังให้ประชากรของรัฐช่วยกันรักษา

ทางหลวงให้สะอาดตลอดทั้งปี โดยจัดเป็น

โครงการ รับอุปการะทางหลวง สปอนเซอร์ทาง

หลวง หรือ ประตูเปิดกว้างต่อการท าความดี  

เพื่อให้ประชาชนออกมาท างานให้สังคม ทางกรม

เองได้ใช้บุคลากรของกรมท าให้ทางหลวงและ

ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม และจะท าให้ดีขึ้นใน

ปีต่อๆไป  

    ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการขนส่งรฐัอินเดียน่า 

วิสัยทัศน์คือให้มีโครงข่ายการขนสง่ที่เยี่ยมไม่เป็น

สองรองใคร กรมดูแลรักษาทางหลวงกว่า 28,000 

ช่องจราจร-ไมล์ สะพาน 5,600 แห่ง ดูแลการ

เดินอากาศ 117 แห่ง ทางรถไฟ กว่า 4,000 ไมล์ 

รัฐนี้เป็นที่หนึ่งในด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศ และเป็นรัฐอันดับที่หนึ่งด้านธุรกิจ 

ด้วย 

จิตอาสาเกบ็ขยะถนน  

ปัจจุบันการเดินทางจากสนามบินนานาชาติ 

เช็ก ลับ ก๊อก ฮ่องกง ไปยังจูไฮ่ มาเก๊า ต้องใช้เรือ

เฟอร์รี่ หรือไฮโดรฟอยล์ ข้ามอา่วไข่มุก Ling-

dingyang หรอืโดยทางรถยนตผ์า่นทางเซิน่เจิน้ ไป

ตามทางหลวงที่ต้องข้ามสะพานเลก็ๆ หลายแห่ง 

ใช้เวลาเดินทาง ราว 4 ช่ัวโมง ทางรัฐบาลจีนจึง

ร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า  

ลงทุนก่ อสร้ า งสะพานข้ ามอ่ า ว ไ ข่ มุ ก  ที่ มี

การจราจรทางน้ าหนาแน่นมาก เป็นสะพานที่ยาว

ที่สุดในโลก ยาวประมาณ 55 กิโลเมตร 

ประกอบด้วยทางหลวงจากด้านตะวันออกของ

สนามบินนานาชาติไปยังชายฝั่ง สว่นท่ีอยู่ในทะเล

ราว 29.6 กม เป็นสะพานยาว 22.9 กม 

ประกอบด้วยสะพานแบบ Cable stay 3 ช่วง 

ยาวช่วงละระหว่าง 280 – 460 เมตร  

สะพาน ฮ่องกง – จไูฮ่ – มาเกา๊  
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และทางยกระดบั viaduct ช่วงยาว 75 – 110 เมตร 

อุโมงค์ลอดใต้ทะเลทีร่ะดับลึก 45 เมตรจากผิวน้ า 

ยาวประมาณ 6.0 กม เพื่อหลบการจราจรทางเรือ

ขนาดใหญ่ที่หนาแน่นมากบนผิวน้ า ช่วงบรรจบ

ระหวา่งสะพานกบัอโุมงคจ์ะกอ่สรา้งเปน็เกาะเทยีม 

โดยความลาดชันสะพานสูงสุดไม่เกิน 3.0 % 

เกาะเทียมมี 2 เกาะ ด้านฮ่องกง จะมีอาคารด่าน

ศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง 

ส่วนด้านอ่ืน เป็นช่วงต่อลาดให้อุโมงค์ข้ึนมาเชื่อม

กับสะพาน มีที่พักและชมวิว  เมื่อสะพานนี้

ก่อสร้างเสร็จ จะท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว

ขึ้น ใช้เวลาเพียง 45 นาทีจากสนามบินไปถึงมาเก๊า 

 ตามแผนเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ธันวาคม 

2552 แต่ติดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท าให้

ต้องล่าช้า มาเริ่มเมื่อ 2554 ค่าก่อสร้างเดิม

ประเมินไว้ท่ี 16,000 ล้านดอลลาร์ แตด่้วยความ

ล่าช้าราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ท าให้ค่างาน

เพิ่มขึ้นอีก 1,500 ล้านดอลลาร ์ โดยเริ่มก่อสร้าง

จากฝั่งฮ่องกง จากด้านตะวันออกของสนามบิน

นานาชาติ เช็ก ลับ ก๊อก ส่วนท่ีเป็นอุโมงค์นั้น 

ออกแบบให้เป็นขนาด 6 ช่องจราจร มีอายุใช้งาน 

120 ปี ต้านแผ่นดินไหวขนาด 8 ริกเตอรไ์ด้ ส่วน

สะพานต้านแรงลมขนาด 200 กม/ชม ได้ อุโมงค์

ก่อสร้างโดยบริษัทเยอรมนี Peri ที่เคยก่อสรา้ง

อุโมงค์ Oresund ระหว่างเดนมาร์คกับสวีเดน ใช้

วิธีประกอบเสร็จบนฝั่งแล้วลากจูงไปจมลงติดตั้ง

กลางทะเล Incremental Launching Method 

อุโมงค์ท้ังหมด 5.7 กม ประกอบด้วยชิ้นส่วน 33 

ช้ิน เป็นแนวทางตรง 28 ช้ิน และเป็นทางโค้ง 5 

ช้ิน แต่ละชิ้นยาว 180 เมตร กว้าง 38 เมตร สูง 

11.4 เมตร หนัก 72,000 ตัน ด้วยน้ าหนักท่ีมาก

เช่นนี้ จึงไม่จ าเป็นต้องมสีมอยดึกันอุโมงค์ลอยข้ึน 

ลดปัญหาการรั่วซึมของอุโมงค์ได ้

 สภาพพื้นที่ก่อสรา้งสะพานนี้มีท้ังลม

ทะเลที่พัดแรงมาก ท าให้สะพานแกว่งไกว ไอ

ความเค็มจากน้ าทะเล ความช้ืน และอุณหภูมิทีสู่ง

ถึง 40 องศาเซลเซียส ย่อมท าให้เกิดความเค้น

และความเครียดในผิวทาง ดังนั้นผิวทางบน

สะพานท่ีเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตจึงต้องเลือกใช้

วัสดุที่พิเศษเหมาะสม เพื่อต้านทานความล้าไดด้ ี

ทาง Shell ใช้แอสฟัลต์ 60-70 Shell Cariphalte 

Polymer Modified bitumen ในการผสมมวล

รวมผิวทาง ใช้ Shell Flintkote Bridge coat 

ฉาบบนผิวสะพานคอนกรีตฝั่งฮ่องกง เพื่อป้องกัน

น้ ารั่วซึมลงด้วย และใช้ Shell Spramul TCX-1 

tack coat ฉาบบนผิวป้องกันน้ าซึมที่มีวัสดุพวก 

geosynthetic ด้วย 

 รัฐบาลจีนมองเห็นถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่

ของสะพานแห่งนี้ ที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจระหว่างฮ่องกงกับมาเก๊า และกลุ่ม

เมืองอุตสาหกรรม 9 เมืองที่พัฒนาขึ้นอย่าง

รวดเร็วในมณฑลกวางตุ้ง ด้วยประชากรรวม ราว 

67 ล้านคน จะท าให้ GDP เพิ่มขึ้นเป็น 1.38 ล้าน

ล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่าร้อยละ 10 ของ

เศรษฐกิจท้ังประเทศจีน  
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หญิงคนหนึ่งขณะขับรถอยู่ในเมือง Plymouth อังกฤษ และสูบบุหรี่

ไปด้วยอยา่งมีความสุข เมื่อหมดมวนเธอทิ้งก้นบุหรี่ออกนอกหน้าต่างรถ ลง

บนถนน โชคไม่ดีส าหรับเธอ พฤติกรรมนี้ถูกกล้องจับภาพได ้ ทั้งทะเบียนรถ

ด้วย เธอถูกใบสั่งปรับ 80 ปอนด์ฐานทิ้งขยะไม่เลือกที่ แต่เธอไม่ไปจ่าย

ค่าปรับตามใบสั่ง ทางการจึงส่งตัวเธอไปที่ศาล และถูกศาลสั่งปรับเป็นเงิน 

550 ปอนด์บวกกับค่าธรรมเนียมศาลอกีต่างหาก 682 ปอนด์ คงต้องคิดใหม่

แล้ววา่ โทษการสูบบหุรี่นี้ หนกัหนาทั้งตอ่สุขภาพและเงินในกระเป๋ามาก  

*** ในบ้านเราก าลังมีกฎห้ามเปลี่ยนชอ่งจราจร ปาดหนา้ขึ้นสะพาน โดยใช้

กล้องจับ ก็ต้องระวังกันหน่อย มฉิะนัน้ ท่านจะต้องไปช่วยเศรษฐกิจของ

ต ารวจ  

1 

นักท่องเที่ยวกรุงลอนดอนกลุ่มหนึ่งขณะนั่งรถสองชั้นเที่ยวชมเมืองอยู่

นั้น ต้องแปลกใจเมื่อเห็นหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งร่วมทัวร์ไปด้วยโดยนั่งอยู่ที่นั่ง

ตอนหลังรถ จึงตะโกนบอกคนขับรถ ให้หยุดรถ ปล่อยผู้โดยสารลง แล้วรอ

ให้เจ้าหน้าที่มาจับหมาจิ้งจอกไปปล่อยในป่าธรรมชาติที่อยู่ใกล้อู่รถ ซ่ึงเป็น

จุดที่มันขึ้นรถมา  

*** แหม มันก็คงอยากชมเมืองบ้างละ เห็นรถสองชั้นสวยๆ ออกไปทกุวัน ก็

อยากรู้ว่า ไปไหนกันบา้งละ ขนาดเจียมตัวนั่งหลบอยู่ขา้งหลังแล้วนะ ยังไป

ไล่เขาอีก 

2 

คนขี่จักรยานในสเปนนายหนึ่งถูกปรับ 1,000 ยูโร ฐานดื่มสุราแล้วขี่

จักรยาน การดื่มสุราแล้วขี่จกัรยานเป็นเรื่องผิดกฎหมายในสเปน และชาย

คนนี้อยู่ในสภาพที่เมาจัดมาก จากการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ของเขา มี

มากถึง 4 เท่าของพิกัด หลังถูกปรับ หนุ่มนี้ไม่แสดงอาการสะทกสะทา้นเลย 

โดดขึ้นขี่จักรยานออกไป แลว้บอกต ารวจว่า เขาตั้งใจจะแวะดื่มตอ่อีกใน

ร้านข้างหน้า  

*** ดูจากค่าปรับที่สูงขนาดนี้แล้ว น่าจะเอาค่าปรับซื้อเหล้าพรอ้มกับแกล้ม

ไปนั่งกินที่บ้าน หรือชวนเพื่อนๆมาร่วมวงได้อีกหลายคนด้วย เฮ้อ พอเหล้า

เข้าปาก เมาแล้ว ไร้สมองที่จะคิดพิจารณาไปเลย 

3 
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