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ปทีี่ 17 ฉบบัที ่5 เดอืน กนัยายน - ตลุาคม 2561 

ข่าวสะพาน Morandi ที่อิตาลี เมือง Genoa หักพังลงมา เป็นสะพานท่ีก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2493 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ที่อิตาลีเป็นฝ่ายแพ้

สงครามด้วย (เศรษฐกิจไมด่ีแน่) เพราะอายุใช้งานท่ียาวนานมากกวา่ 50 ปี เป็นสะพานแบบ cable stayed ที่มี คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตัว stay ยึดพื้น

สะพาน (ปัจจุบันใช้เหล็ก prestress strands) เป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจร ยาวรวม 1.1 กมทอดข้ามแม่น้้า Polcevera  ขณะที่สะพานพัง เมื่อเวลา 

11.30 น นั้น มีฝนตกหนักและพายุแรงพัดจนเสาหลักโยงยึดทีสู่ง 90 เมตร หักพังลงมาพร้อมกับสะพานช่วงยาวราว 209 เมตร มีรถหลน่ลงมาด้วย 12 คัน 

จากท่ีสูง 45 เมตรจากพ้ืนดินข้างล่างที่เป็นทางรถไฟ และย่านพักอาศัย มีคนตาย 37 คน สะพานนี้ได้ถูกตรวจพบความเสียหายก่อนหน้าน้ี แต่ไม่มีการ

ซ่อมแซมดูแลรักษาเพราะปญัหางบประมาณขาดแคลน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ เมื่อ 3 ปีท่ีแล้วก็มีสะพานพังลงมาแล้ว ล้วนมอีายุใช้งานกว่า 50 ปี 

รัฐมนตรีว่าการและช่วยว่าการ การขนส่งออกมาประกาศว่า ต้องมกีารตรวจสอบสะพานครั้งใหญ่ทั่วประเทศ และสะพานนี้ต้องทุบทิ้งทั้งหมดเพื่อก่อสร้าง

ใหม ่

สะพานพงัท่ีอิตาลี 
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จากโครงการขยายคลองสุเอชเพื่อเพิ่มช่องทางเดินเรือ และขดุลอก

คลองสุเอชให้ลึกมากข้ึนเพ่ือรองรบัจ้านวนเรือ และเรือท่ีมรีะวางขับน้้า

มากขึ้น มีการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองด้วยที่ทางตอนเหนือ

ของเมือง Ismailia โดยเป็นอุโมงค์ลอดใต้คลองสุเอชเพื่อการเดินรถ 2 

อุโมงค์ และ เพื่อทางรถไฟ อีก 2 อุโมงค์ทางตอนใต้ใกล้ท่าเรือ  Said 

อุโมงค์เหลา่นี้จะอยูล่ึกจากพ้ืนคลองลงไป 25 เมตร หรือใต้ระดับผวิดินลง

ไป 70 เมตร การขดุเจาะอุโมงค์ใช้เครื่องเจาะ Tunnel Boring Ma-

chine, TBM. ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง  13.02 เมตร ที่ผลิตโดย บริษัท

เยอรมนี  Herrenknecht  ลักษณะดินเป็นดินเหนียวราว 80% โดยมี

ส่วนบนราว 20 % หรือ 5 – 6 เมตรที่เป็นทราย งานก่อสร้างเริม่เมือ่ 

กันยายน 2558 และแล้วเสร็จราว 2560 ท้ังนี้เพ่ือให้การเดินทางและ

ขนส่งระหว่างเมืองตา่งๆใกล้ท่าเรอื Said กับ Ismailia และ เมืองสเุอช มี

ความสะดวกมากขึ้น ท้าให้เศรษฐกิจแถบนี้ดีขึ้น การเจาะอุโมงคน์ี้จะมี

อโุมงคล์อดใตค้ลองสเุอช 

     สังเกตจากวิดีโอ ตอนสะพานพัง พื้นสะพานพังลงไปแล้วเสา pylon หักตามลงไป เศษสิ่งก่อสร้าง คอนกรีตแตกหักมาก และสภาพไม่ค่อยดี น่าจะมี

ปัญหาที่คุณภาพคอนกรตี เห็นคอนกรีตแตกยุย้มาก และเหล็กเสริม ท่ีเห็นก็ขาดออกหมด และเหล็กขาดหมดเสมอรอยหักคอนกรีต 

 จากข่าวข้างต้น ท้าให้ฝรั่งเศสต้องให้ความสนใจกับสะพานกว่า 12,000 แห่งของประเทศ ที่มีอยู่ราวร้อยละ 33 ของจ้านวนนี้ที่ต้องได้รับการ

ซ่อมแซม และมีอยูร่าวร้อยละ 7 ที่ต้องท้าการรื้อทิ้งก่อสร้างใหม่ ขณะที่ผูร้ับเหมาก่อสร้างในฝรั่งเศสเห็นว่าตัวเลขข้างต้นนา่จะต่า้กว่าความจริง เพราะการ

ตรวจสอบท่ีท้าอย่างไม่ทั่วถึงของทางการ รมต ขนส่งของบประมาณ 1,000 ล้านยูโรเพื่อมาซ่อมแซมสะพานท่ีช้ารุดเสียหาย ถ้าไมไ่ด้งบประมาณนี้ สะพาน

ราวร้อยละ 6 อาจต้องปิดการใช้งานในอีก 20 ปีข้างหน้า  
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ช่องระบายอากาศ (Shaft)  4 ช่องลึกราว 85 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ใช้การก่อสร้างด้วยเทคนิคแบบ Diaphragm wall ซึ่งใช้เป็นช่องหย่อนหัว

เจาะ TMB ลงไปเริม่ท้างานเจาะอุโมงค์มาจากทั้งสองฝั่งของคลองด้วย อุโมงค์รถยนต์นีม้ีความยาว 6 กม ใต้คลองสุเอช รวมทั้งทางลาดเข้าสู่อโุมงค์ด้วย 

เมื่อก่อสร้างเสรจ็ จะท้าให้การเดินทางข้ามคลองท่ีเคยใช้เฟอร์รี่ ท่ีต้องเสียเวลารอคิวยาวนานมากถึง 5 วันน้ัน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่าน้ัน  

The Vulnerable highway or Forgive highway 

ทางหลวงเพื่อคนด้อยสมรรถภาพหรือมีความบกพร่องในการใช้รถใช้ถนน คือทางหลวงที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อให้คนใช้ทางที่อาจบกพร่องหรือผิดพลาด

ในการใช้รถใช้ถนน ไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงท้ังชีวิตและทรัพย์สิน กล่าวคือต้องออกแบบให้ทางหลวงปราศจากสิ่งกีดขวางอันตรายทั้งบนทางหรือข้างคัน

ทาง อาทิเช่น ทางเท้าที่มีทางลาด (ramp) เพื่อคนพิการที่ใช้รถเข็น หรือคนตาบอด ขึ้นลงถนนกับทางเท้าได้สะดวก – ทางส้าหรับจักรยานโดยเฉพาะ ที่

แยกคนข่ีจักรยานออกจากรถยนตท์ั่วไป – การออกแบบข้างทาง Road side design ที่ออกแบบใหม้ีที่ว่างปราศจากสิ่งกีดขวางทั้งบนผิวจราจรหรือพื้นที่

เขตทางข้างคันทาง(Clear zone) – การใช้อุปกรณ์ป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง เช่นราวเหล็กกันอันตราย guard rail หรือก้าแพงกันรถชน concrete barri-

er ป้องกันรถชนสิ่งกีดขวางบนทางหรือข้างทาง เช่นเสาป้ายจราจร เสาไฟฟ้า หรือตอม่อสะพานข้ามทาง การจะพิจารณาติดตั้งสิ่งป้องกันน้ัน ต้องค้านึงถึง

ว่า อันตรายที่เกิดขึ้น จากการชนสิ่งกีดขวาง กับการชนสิ่งป้องกันอย่างไหนจะอันตรายกว่ากันด้วย 

 หลักการในการป้องกันการชนนั้น ท้าได้โดย ย้ายสิ่งกีดขวางออกไป หรือปรับตา้แหน่งใหม่ท่ีปลอดภัยกว่า หรือออกแบบสิ่งป้องกัน เพื่อลดความ

รุนแรงจากการชน ติดตั้งอุปกรณน์้าทาง (Delineator) เพื่อเลี่ยงการชน หรือ ปรับความลาดชันของคันทาง (side slope) ให้ราบมากขึ้น เพื่อรถท่ีวิ่งออก

นอกคันทาง จะไม่พลิกคว่้า โดยคา่ความลาดชันน้ันข้ึนกับความสูงของดินถมคันทาง คือ ก. สามารถหักกลับขึ้นมาบนคันทางได้ recoverable 1:4 (V:H)  

ข. ไมส่ามารถจะหักกลับขึ้นมา non recoverable 1:3 ซึ่งต้องมี ระยะ clear runout เผื่อไวด้้วย ค. มีโอกาสที่รถจะพลิกคว่้า ถา้ลาดชันมากกว่า 1:3 

และถ้าคันทางลูงกว่า 3.00 เมตร กรณีอย่างนี้ควรติดตั้งราวเหล็กหรอืก้าแพงกันรถตก 
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สะพานวังเจ้าหรือสะพานวุฒิกุล ที่ก่อสร้าง

เพื่อเป็นเกียรติ์แก่ นายอุทัย วุฒิกุล อดีตอธิบดี

กรมทางหลวง ซึ่งเป็นนายช่างควบคุมการก่อสร้าง

สะพานนี้ด้วย สะพานนี้ข้ามแม่น้า้ปิง ที่อ้าเภอวัง

เจ้า จังหวัดตาก บนทางหลวงหมายเลข 104 ที่

แยกมาจากทางหลวงหมายเลข 1 ออกแบบเป็น

แบบสะพานโค้ง Arch bridge – span 50 เมตร 

โดยมตีอม่อเป็น caisson หรือแบบจมบ่อ ตั้งอยู่

บนช้ันทรายที่ลาดเทบนช้ันหินแข็ง เมื่อถูก

กระแสน้้ากดัเซาะ ก็เกิดการทรุดตัวและ

พังทะลายลง ต่อมามีบริษัทอิตาเลียน ช่ือ อิม

เปรสซิเตอร์ อิตาเลยีเน่ มาเสนอออกแบบก่อสร้าง

เป็นแบบ Arch bridge span 101 เมตร แบบ 

Three-Hinged Arch โดยใช้ตัวโค้งหิ้วรับนั่งร้าน

และไม้แบบเพื่อหล่อพ้ืน คสล สะพาน แต่พังลงมา

ระหว่างการก่อสร้าง จึงถูกท้ิงไว้เป็นเวลานาน 

และต่อมาในปี 2496 ได้ ออกแบบก่อสร้างเป็น

แบบ Arch bridge span 50 เมตร อย่างเดิม 

ก่อสร้างบนฐานรากแบบเสาเข็มกลุ่ม และใช้งาน

มาจนทุกวันนี้  

 จากสภาพสะพานท่ีมผีู้โพสต์รูปลงใน

โซเช่ียลมีเดยี ช้ารุดเสยีหายมาก แต่เป็นส่วน 

bracing ที่โยงยึดตัวโครงโค้งสะพานหลัก ดูแล้ว

น่าอันตรายมาก แต่ผู้ดูแลสะพานไม่ได้มีปฏิกริยา

ใด จน นายกสมาคมทางหลวงแหง่ประเทศไทยได ้

เสนอต่อกรมให้ทราบสภาพ จึงได้สั่งให้ศูนยส์ร้าง

สะพานท่ี 1 กับ ส้านักส้ารวจและออกแบบ 

ออกไปรว่มตรวจสอบกนัในวนัจนัทรท์ี ่ 20 สงิหาคม 

การละเลยตรวจสอบสภาพสะพาน แม้ว่าจะหยุด

ใช้งานหรืออย่างไรก็ต้องค้านึงถึงความปลอดภัย

ของโครงสร้าง หากพังลงมา แม้ไม่มี

ผู้ไดร้ับบาดเจ็บเสียหาย แต่ชื่อเสียงองค์กรนั้น

ส้าคัญไม่น้อย กรมทางหลวงมีการจ้างท่ีปรึกษาให้

ท้าหน้าที่ตรวจสอบสะพานท้ังประเทศ เมื่อ 2-3 ปี

ที่ผ่านมา และที่ปรึกษาได้ท้าหลกัเกณฑ์คูม่ือการ

ตรวจสภาพสะพาน และจดัอบรมให้ เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงยึดถือปฏบิัติ 

สะพานวงัเจา้ 



 

5  

ทางหลวงตา้นพิบติัภยัธรรมชาติ  

เมื่อปีที่แล้วรัฐวอชิงตันต้องประสบกับพายุเฮอริเคนและไฟป่าท้าใหโ้ครงสร้างพื้นฐานเสียหายมาก แทนท่ีจะใช้งบประมาณซ่อมแซมสิ่งเสียหายแบบ

ท่ัวไป ทางรัฐเลือกวิธีซ่อมเพื่อเตรยีมรับพิบัตภิัยครั้งต่อไปได้ด้วย เพือ่มิต้องซ่อมแบบเดมิๆซ้้าทุกครั้ง หลังพิบัติภัย เรียกว่า pre-disaster หรือ resilient 

infrastructure rebuilding จากการวิจัยทดลองพบว่า เงินท่ีลงไป 1 ดอลลาร์ ให้ผลตอบแทนกลับมากถึง 4 - 8 ดอลลาร์ กล่าวคือหลังจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ แทนท่ีจะซ่อมแบบช่ัวคราว อย่างบ้านเรือนที่หลังคาเปดิ ก็เอาแผ่นพลาสติกมาปิด ซึ่งคงทนได้เพียง 30 วัน แต่หากซ่อมถาวร และใหต้้านทาน

ภัยพิบัติได้ด้วย อาจแพงหน่อย แต่คงทนไม่ต้องซ่อมอีก เพราะนอกจากค่าซ่อมทางหลวงที่เสียหายซ้้าซากแล้ว ผลกระทบอื่นๆ เช่นเศรษฐกิจ การเดนิทาง

ที่ยากล้าบากในช่วงนั้นๆ น่ายนิดีที่ประธานาธิบดีเห็นด้วยกับการซ่อมแซมหลังภัยพิบัติแบบนี้ โดยก้าหนดให้งบประมาณการซ่อมให้ด้าเนินการแบบนี้ 

หน่วยงานก่อสร้างของรัฐต่างๆที่มหีน้าท่ีซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัตเิห็นด้วยกับนโยบาย Resilient of the nation’s infrastructure เพราะ

การซ่อมแซมกลับท้าได้ดีกว่า แขง็แรงกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม เนื่องจากเราทราบถึงจดุอ่อนของโครงสร้างเดิม ท้าให้ปรับปรุงให้ดขีึ้นได้ มันช่วยรักษา

ชีวิตและทรัพยส์ิน การลงทุนซ่อมอย่างนี้มันคุ้มค่า เพราะ 

1. รักษาชีวิตคนและเศรษฐกิจของพื้นที่ฟ้ืนตัว 

2. จะไดร้ับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนเพราะเห็นถึงความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

3. ความร่วมมือได้รับแผ่กว้างออกไปไมม่ีขอบเขต ไม่เฉพาะพื้นท่ี ท้าให้การปรับปรุงท้าได้อย่างกว้างขวางครบถ้วน 

4. ใช้เทคโนโลยีมาท้าใหโ้ครงสร้างใหม่แข็งแรง ทนทานมากขึ้นกว่าเดิม อาทิเช่น 

       ก. อาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ ต้องต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ตามโค้ด ซึ่งเป็นผลทีไ่ด้จากการวิจัยพัฒนา 

       ข. มีการศึกษาตรวจสอบถึงพื้นที่ีที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ท้ังด้านแผน่ดินไหว (อยู่บนรอยเลื่อน) หรือสนึามิ 

       ค. มีการวางแผนผังเมือง การใช้พื้นที่ใหม่ได้ เพราะของเดิมถูกท้าลายราบเรยีบหมด 

             //- Resilient Highways – คือทางหลวงที่ยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อม อากาศที่ไมป่กติ เช่นฝนตกมากน้้าท่วม มหีิมะตกมากอุณหภมูิต่้า

มากๆ วัสดุเกิดการบวมตัว heaving มาก ดเูผินๆเหมือนศาสตร์ใหม่ แต่มันคือ การออกแบบทางหลวง โดยพิจารณาถึงวัสดแุละรูปแบบทางหลวงท่ีสามารถ

รองรับอากาศท่ีไมด่ี หรือสภาพแวดล้อมท่ีเลวร้ายข้างต้นได้  
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ประธานาธิบดี สี่จิ้นผิง ของจีน กับประธานาธิบดี ปตูิน ของรัสเซีย ได้ร่วมลงนามข้อตกลงท้าโครงการ  Long Jiang Road and Bridge เพื่อร่วมกัน

ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้า เฮยหลงุเจียง (ช่ือจีน) หรือแม่น้้า Amur (ช่ือรัสเซีย) ที่เป็นพรมแดนระหว่างสองประเทศ เมื่อกันยายน 2558 หลังจากเจรจากัน

มาร่วมสี่สิบปี  ทั้งนี้เพราะความอ่อนไหวด้านประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ แต่เมื่อความสมัพันธ์ดา้นการเมืองระหว่างสองประเทศเริ่มดีขึ้น ประกอบ

กับแรงขับเคลื่อนของทั้งสองประเทศท่ีเห็นถึงคุณค่าของเส้นทางการขนส่งนี้ท่ีจะช่วยพัฒนาความเจริญให้พ้ืนท่ีทั้งสองฝั่ง คือแถบพ้ืนท่ี Chanfatun ของ

เมือง Heihe ในจีน กับเมือง Blagoveshchensk’s Canikulgan ในรัสเซีย  โครงการนีจ้ะเปน็เส้นทางหลวงสายแรกท่ีตดิต่อโดยตรงระหว่างภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับภาคตะวันออกของรัสเซยี  ที่แต่เดมินั้นต้องใช้เฟอร์รี่ในการเดินทางระหว่างสองฝั่ง แต่เพราะการมปีระชากรน้อยในเมือง

ของรัสเซีย และความสมัพันธ์ที่ไมค่่อยดี ท้าให้การติดต่อกันมีน้อยมาก แม้ว่าสองเมืองนี้จะห่างกันเพียง 750 เมตร เมื่อมีการลงนามร่วมมือกัน สะพานนี้จะ

ช่วยส่งเสรมิเศรษฐกิจของจีน เขตมองโกลเลียและรสัเซียใหด้ีขึ้น  สะพานนี้จะเป็นส่วนหน่ึงของทางสายไหม one belt and road ทีค่าดว่าจะช่วยท้าให้

เศรษฐกิจของเมืองเฮยหลุงเจียง ของจีน ที่มีประชากรหนาแน่นแต่เศรษฐกิจไมด่ีนั้น พัฒนาดีขึ้น มีการสร้างงาน ทางด้านรสัเซียที่เป็นตอนเหนือของ

ประเทศ เป็นพื้นที่ห่างไกลและประชากรน้อย ก็จะเจรญิขึ้นด้วย  การออกแบบโดยจีนเป็นโครงสรา้งสะพานรุ่นใหม่ท่ีเชื่อมสองประเทศ เป็นสะพานแบบ 

Low Tower Cable Stay ที่ก่อสร้างได้เร็ว ราคาถูก และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย เหมาะกับสภาพแวดลอ้มท่ีต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นผลงานออกแบบ ที่

ได้รับรางวัล และการก่อสร้างใช้ระบบ incremental launching   

สะพาน จีน- รสัเซีย  

การผลิตซเีมนตเ์ป็นแหล่งก่อเกดิกาซ

คาร์บอนไดออกไซดม์ากถึงร้อยละ 7 ของโลก ใน

แคนนาดามีบริษัท CarbonCure สามารถผลิต

คอนกรีตที่ไม่ก่อเกิดกาซคาร์บอนไดออกไซด์มาก

ได้ กระบวนการแบบนี้คอืการน้าเอากาซ

คาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปในมวลคอนกรตีสด 

ท้าให้สามารถลดกาซนี้ลงได้ 700 เมกกะตันต่อปี 

ช่วยลดมลภาวะโลกร้อนลงได้มาก เพราะการผลิต

ซีเมนต์นั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดกาซคาร์บอนฯมาก

เป็นอันดับสอง โดยในปี 2560 ทั่วโลกท่ีผลิต

ซีเมนต์นั้นท้าให้เกดิกาซคาร์บอนฯมากถึง 1,818 

ตัน กระบวนการนี้ช่วยด้านเศรษฐกิจกับเจ้าของ

กิจการด้วย นอกจากลดกาซนี้แลว้ การอัดกาซนี้

กลับเข้าในมวลผสมคอนกรตีช่วยให้มันรับแรงกด

อัดไดด้ีขึ้นด้วย ช่วยให้ออกแบบสว่นผสมคอนกรีต

ให้มีก้าลังรับแรงไดสู้งขึ้น ลดปรมิาณซเีมนต์ที่ใช้

ด้วย และเมื่อเทหล่อคอนกรตีแลว้บ่มจนได้ท่ีแล้ว 

กาซนี้ก็ยังคงอยู่ในมวลคอนกรีต กระบวนการนีไ้ม่

ต้องปรับปรุงระบบเดมิหรือเพิม่ค่าใช้จ่ายมาก 

สามารถน้าไปประกอบเข้ากับระบบผลติคอนกรีต

เดิมได้เลย โดยไม่กระทบต่อปริมาณการผลติ

คอนกรีตของแพลนนั้นด้วย  

คอนกรตีลดกาซ CO2 
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  โครงสร้างสะพานเป็น Composite Steel and Concrete beams พื้นสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พวกตอม่อมีสองรูปแบบ ที่ตอม่อริมฝั่ง

เป็นแบบ I-shape platform ส่วนสะพานหลักเป็นแบบฐานรากมีเสาคู่ Double Column type square pier และมีคานขวางอยู่ด้านบน ตัวตอม่อจะตบ

แต่งด้วยบล๊อกป้องกันการกัดกร่อนด้วย  

 การก่อสร้างเริ่มเมื่อ ธันวาคม 2559 เป็นงานก่อสร้างสะพานยาว 1,284 เมตร กว้าง 18.26 เมตร มกีารก่อสร้างทางหลวงด้วย 20 กม โดยอยูใ่น

รัสเซยี  13.5 กม ที่เหลือ 6.5 กม ในจีน และคาดว่าจะเปดิการจราจรได้ราว ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นงานระหว่างประเทศ การบรหิารจัดการจึงมีความ

ยุ่งยากพอควร นอกจากน้ีสภาพอากาศท่ีเลวรา้ย หน้าหนาวๆมากถึง – 30 องศา บางครั้งหิมะตกหนกัมากถึงต้องหยุดงานก่อสร้าง หนา้ร้อนร้อนมากถึง 30 

องศา ท้าให้ระยะการยดืหดตัวของโครงสร้างมมีาก 10 – 20 ซม  บริเวณก่อสร้างเป็นต้นน้้าของแมน่้้าสายนี้ จึงต้องระวังเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็น

แหล่งปลูกผัก Taigarin Vegetation Belt และแหล่งพันธุ์ปลา 60 สายพันธุ์ที่ต้นน้้า กับกว่า 100 สายพันธุ์ที่ท้ายน้้า ทั้งสองประเทศจึงร่วมมือกันรักษา

สภาพน้้าในแม่น้้าใหส้ะอาดปราศจากมลภาวะ โดยเฉพาะจีนได้กา้กบัดูแลแหล่งอุตสาหกรรมอย่างดี  

จากปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งสภาพการบริหารจัดการ สภาพพื้นที่ท้างาน สภาพอากาศที่เลวรา้ย   การระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาท้า

การที่จ้ากัด  ทางโครงการจึงต้องใช้โปรแกรมบริหารจดัการงานก่อสร้าง ของ Bentley Package ตั้งแต่ Building Information Management, BIM.  

ProjectWise software, ท้าใหล้ดเวลาท้าการลงได้กว่า 40 วัน การบริหารจัดการมีประสิทธ์ิภาพสูงขึ้น 25% มีการติดตามการท้างานทุกระยะทุกขั้นตอน

อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ โปรแกรม 3D parameter modelling  ของ Bentley คือ openBridge and open Road Modeler software ช่วยในงาน

ออกแบบขณะก่อสรา้งด้วย (shop drawings) สามารถลดการสูญเสยีวัสดุเหล็กก่อสร้างได้มากถึง 30 ตัน คิดเป็นเงิน 15,830 ดอลลาร์ หรือโดยร่วมลดการ

สูญเสียเปล่าของวัสดุก่อสร้างโดยรวมได้ถึงร้อยละ 1 
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AASHTO ค ู่มือควบคมุวสัดกุอ่สรา้ง 

American Association of State High-

ways and Transportation Officials, AASH-

TO ได้ประกาศใช้หนังสือ ข้อก้าหนดมาตรฐาน

วัสดุก่อสร้างงานขนส่ง และวิธีการเก็บตัวอย่าง

และการทดสอบ ทีไ่ด้รับการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว

สองครั้งเมื่อ เมษายนและมิถุนายน จนมาปรับ

เสร็จครั้งหลังสุดในเดือนสิงหาคม ปี 2561 โดยมี

มาตรฐานใหม่ 10 และการปรับปรุงของเก่า 21 

ซึ่งมีท้ังที่เกี่ยวกับปฐพีวิทยา Geotechnical และ 

วัสดุมวลรวมแอสฟัลต ์

        ท่ีผ่านมาเมื่อเมษายนและมถิุนายน 

เป็นการปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานใหม่  8  และ

ปรับปรุงมาตรฐานเกา่ 42 โดยมีทีเ่กี่ยวกับ

มาตรฐานของ Hydraulic Cement and Lime, 

fresh Concrete, Hardened Concrete, Pave-

ment Measurement, Bridge and Pave-

ment Preservation, and Quality Assurance 

and Environmental  และที่เกี่ยวกับการผลิต

วัสดุและโครงสร้าง ได้แก่ อาคารระบานน้้า

คอนกรีต (ท่อกลม ท่อเหลี่ยม บ่อพัก) ท่ออ่อน

โลหะ (Flexible and metallic Pipe) สี

เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อ้านวยความ

ปลอดภัยต่างๆ รอยต่อ และแผน่รองรับสะพาน 

วัสดุสังเคราะห์และโลหะ 

         ท่านท่ีสนใจสามารถเขาไปซื้อหาได้ท่ี 

https://store.transportation.org and 

search by Item Code HM-WB. โดยซื้อแบบใช้

คนเดียวหรือแชร์กันใช้ทั้งหน่วยงาน ซี่งจะได้รับ

ส่วนลดมากเป็นพิเศษ ถึงร้อยละ 25 ส้าหรับแชร์

ใช้สองคน หรือลดลง ร้อยละ 33 ส้าหรับใช้ 3 คน 

และราวร้อยละ 40 ส้าหรับยี่สิบคนข้ึนไป  

 

กรมการขนส่งรัฐฮาวายวางแผนให้องค์กรขนส่งต่างๆเตรียมรับมือกับภัยพายุ Hurricane Lane ดังนี ้

การทา่อากาศยาน 
1. เตรียมพร้อมยานพาหนะต่างๆ เครื่องท้าไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน ปั้มน้้า และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีมีเชื้อเพลิงพรอ้มใช้งานได้ทันท ี

2. อุปกรณ์เครื่องจักรหนักเพื่องานป้องกันแก้ไข กรณีดินไถล พังทลาย 

3. ประสานกับสายการบินต่างๆให้มั่นใจว่าว่าเครื่องบิน อุปกรณ์ต่างๆได้ยดึตรึงไว้มั่นคงด ี

4. ประสานงานกับกรมการบินเพือ่แจ้งสถานะของตารางการบิน 

รฐัฮาวาย เตรยีมรบัมือพาย ุ
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กรมเจ้าทา่ - เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปิดการใช้ท่าเรือ และเตรียมการ 

1. ท้าการยึดตรึงสิ่งก่อสร้างที่อาจถูกพัดปลิว และเรือน้ันจอดดีมั่นคงที่ท่าเรือ 

2. มีการถ่ายน้้ามันและวสัดุอ่ืนๆออกจากเรือเผื่อเกิดเรือพลิกคว่้า จะไดไ้ม่เกดิมลภาวะต่อน้้าทะเล 

3. ประสานแจ้งเตือนผู้ใช้บริการท่าเรือเพื่อการเตรยีมความพร้อม 

ทางหลวง - ต้องเตรียมพร้อม รบัสภาวะฝนตกหนัก ลมพัดแรงหรอืเกิดคลื่นซดัขึ้นฝั่ง โดย 

1. เจ้าหน้าที่งานทางทุกฝ่ายหยุดงานประจ้าในพื้นที่เสี่ยง และเตรยีมพร้อมเพื่อออกไปเก็บกวาดขยะบนทางหลวง หลังพายุผ่านพ้นไป  

เปิดช่องน้้า รางระบายน้า้ 

2. ตรวจสอบพ้ืนท่ีที่มีแนวโน้มเกิดดินเคลื่อนไหล หินหล่น เพื่อป้องกนัมิให้เกิดหลังพายุ หรือท้าการเกบ็กวาดเพื่อให้เปิดการจราจรได้ 

3. จัดเตรยีมเจา้หน้าท่ีและอุปกรณ์เพื่อออกไปท้างานได้ทันที 

4. จัดเตรยีมยานพาหนะและเครื่องจักร เพื่อออกไปท้างานใหญ่ได้ทนัที 

5. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีต้องใช้เพื่อการเก็บกวาดขยะ การซ่อมผิวทางเสียหายหรืออ่ืนๆ 

6. ประสานกับผู้รับเหมาที่ท้างานให้กรมการขนส่ง ให้เตรยีมพร้อมรบัมือสถานการณ์ด้วย 
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ทางหลวงอจัฉรยิะในจีน 

ในมณฑลซีเจียงของจีน ก้าลังก่อสร้างทางหลวงอัจฉรยิะขึ้นช่วงหนึ่ง เป็นทาง

ขนาดสามช่องจราจรในแตล่ะทิศทาง ยาว 161 กม ระหว่าง เมือง Ningbo กับ

เมือง หางโจว โดยมีนวัตกรรมต่างๆบนทางหลวง เช่น ระบบการประจุกระแสไฟฟ้า

แบบเคลื่อนที่สา้หรับรถใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบการสื่อสารระหว่างรถกับรถ (V2V) 

และรถกับอุปกรณ์ข้างถนน (V2I) การเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ ผ่านตลอด ด้วย

การอ่านชิป ไมต่้องจอดจ่ายเงิน จะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 นี้ และคาดว่าจะเสรจ็ป ี

2565 ซึ่งเป็นปีท่ีเมืองหังโจวเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนแกมส์  

ระบบการประจไุฟฟ้าให้รถนั้นจะใช้ระบบ เทคโนโลยีโซล่าเซล ร่วมกับ pho-

tovoltaic generation ชารตไ์ฟแบบไรส้าย ระบบตรวจสอบการจราจรจะถูก

น้ามาใช้เพื่อบริหารจดัการการจราจร เพื่อให้การเลื่อนไหลของจราจรคล่องตัว และ

เตือนเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัด ซึ่งก้าหนดไวไ้ม่เกิน 120 กม/ชม ทางหลวงสายนี้จะ

เป็นต้นแบบทางหลวงอัจฉรยิะ ท่ีจะก่อสร้างต่อไปบนพ้ืนท่ีอื่นๆ  
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ต้ารวจเห็นรถยนตแ์ละรถแวนวิ่งส่ายไปมาทั้งสองคัน จึงเรียกหยุด

ตรวจ พบว่าบรรทุกส้มเหลืองอร่ามมาเต็มคัน หนักราว 3 ตัน คนขับรถบอก

ว่าเห็นส้มหล่นบนถนนจึงตามเก็บด้วยความเสียดายที่จะทิ้งให้รถทับบนถนน 

ต้ารวจไม่เชื่อและจับกุมคนทั้งสองฐานขโมยส้ม ในสเปนส้มราคาแพงมากใน

บางฤดูกาล และมีการขโมยกันบ่อยๆ แต่ไม่มากเท่ารายนี้  

*** เอ้า นกึว่ามแีต่ประเทศไทยที่ขโมยตัดทุเรียน กล้วยหอม มะพรา้ว หรือ

ยอดมะพร้าว ที่ชาวสวนปลูกไว้เท่านั้น สเปนที่มีข่าวเศรษฐกิจตกต่้ามากๆ ก็

มีการขโมยผลิตผลทางเกษตรด้วย 

1 

เหตุการณ์รถชนกันบนทางหลวงในรัฐอลิินอยส์ มีรถสามคันชนกันแล้ว

มีธนบัตรกระจายเกลื่อนเต็มถนน เพราะมีรถคันหนึ่งบรรทุกเงินที่เก็บจาก

เครื่องเล่นเกมส์วิดีโอที่ไม่ถูกกฎหมายมาด้วย ตา้รวจตอ้งใช้เวลาเป็นชั่วโมง

เพื่อตามเก็บเงินที่กระจายอยู่นั้นคืนให้กบัเจ้าของรถที่บรรทุกมา  

*** เอ้า ต้ารวจอเมริกันก็มีการคุมบ่อนเถื่อนด้วยหรือ เป็นการให้เล่นเกมส์ที่

ไม่ถูกกฎหมายแล้วท้าไมไม่ด้าเนินคดีหรือริบเงินนั้นละ หรือวา่ เป็นราย

ประจ้าที่มีบัญชีลับตอ่กัน 

2 

หนุ่มสเปนนายหนึ่ง ขับขี่จกัรยานยนต์อย่างหวาดเสียวแล้วน้าทั้ง

ภาพนิ่งและวิดีโอที่เขาถ่ายไว้ออกอวดตามโซเช่ียวมีเดีย ตา้รวจเห็นแล้วไม่

ประทับใจด้วย แต่อยากจะตามเอาตวัมาลงโทษเพราะขับขี่อย่างประมาท 

โดยเฉพาะที่เขาขับจักรยานไปตามทางสายหนึ่งที่มีสถิติรถชนกันสูงมาก 

และขณะที่เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูง เขาปล่อยมือจากแฮนบังคับไปแตะ

พื้นผิวแอสฟัลต ์ พฤตกิรรมอย่างนี้ถอืว่าเส่ียงอันตรายมาก ต้ารวจจึง

พยายามสืบหาตัวเพือ่มาลงโทษ 

*** แว้นแล้วซ่า ประกาศศักดา ต้ารวจไม่ยินดีด้วย คงไม่พ้นมือหรอกถกู

ปรับหนักยึดรถจักรยานด้วยหรือไม่น้า 

3 
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