ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2561

สะพานพังที่อิตาลี
ข่าวสะพาน Morandi ที่อิตาลี เมือง Genoa หักพังลงมา เป็นสะพานที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2493 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่อิตาลีเป็นฝ่ายแพ้
สงครามด้วย (เศรษฐกิจไม่ดีแน่) เพราะอายุใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 50 ปี เป็นสะพานแบบ cable stayed ที่มี คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตัว stay ยึดพื้น
สะพาน (ปัจจุบันใช้เหล็ก prestress strands) เป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจร ยาวรวม 1.1 กมทอดข้ามแม่น้า Polcevera ขณะที่สะพานพัง เมื่อเวลา
11.30 น นั้น มีฝนตกหนักและพายุแรงพัดจนเสาหลักโยงยึดทีส่ ูง 90 เมตร หักพังลงมาพร้อมกับสะพานช่วงยาวราว 209 เมตร มีรถหล่นลงมาด้วย 12 คัน

จากที่สูง 45 เมตรจากพื้นดินข้างล่างที่เป็นทางรถไฟ และย่านพักอาศัย มีคนตาย 37 คน สะพานนี้ได้ถูกตรวจพบความเสียหายก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีการ
ซ่อมแซมดูแลรักษาเพราะปัญหางบประมาณขาดแคลน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ เมื่อ 3 ปีที่แล้วก็มีสะพานพังลงมาแล้ว ล้วนมีอายุใช้งานกว่า 50 ปี
รัฐมนตรีว่าการและช่วยว่าการ การขนส่งออกมาประกาศว่า ต้องมีการตรวจสอบสะพานครั้งใหญ่ทั่วประเทศ และสะพานนี้ต้องทุบทิ้งทั้งหมดเพื่อก่อสร้าง
ใหม่
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สังเกตจากวิดีโอ ตอนสะพานพัง พื้นสะพานพังลงไปแล้วเสา pylon หักตามลงไป เศษสิ่งก่อสร้าง คอนกรีตแตกหักมาก และสภาพไม่ค่อยดี น่าจะมี
ปัญหาที่คุณภาพคอนกรีต เห็นคอนกรีตแตกยุย้ มาก และเหล็กเสริม ที่เห็นก็ขาดออกหมด และเหล็กขาดหมดเสมอรอยหักคอนกรีต
จากข่าวข้างต้น ท้าให้ฝรั่งเศสต้องให้ความสนใจกับสะพานกว่า 12,000 แห่งของประเทศ ที่มีอยู่ราวร้อยละ 33 ของจ้านวนนี้ที่ต้องได้รับการ
ซ่อมแซม และมีอยูร่ าวร้อยละ 7 ที่ต้องท้าการรื้อทิ้งก่อสร้างใหม่ ขณะที่ผรู้ ับเหมาก่อสร้างในฝรั่งเศสเห็นว่าตัวเลขข้างต้นน่าจะต่า้ กว่าความจริง เพราะการ
ตรวจสอบที่ท้าอย่างไม่ทั่วถึงของทางการ รมต ขนส่งของบประมาณ 1,000 ล้านยูโรเพื่อมาซ่อมแซมสะพานที่ช้ารุดเสียหาย ถ้าไม่ได้งบประมาณนี้ สะพาน
ราวร้อยละ 6 อาจต้องปิดการใช้งานในอีก 20 ปีข้างหน้า

อ ุโมงค์ลอดใต้คลองส ุเอช
จากโครงการขยายคลองสุเอชเพื่อเพิ่มช่องทางเดินเรือ และขุดลอก
คลองสุเอชให้ลึกมากขึ้นเพื่อรองรับจ้านวนเรือ และเรือที่มรี ะวางขับน้้า
มากขึ้น มีการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลองด้วยที่ทางตอนเหนือ
ของเมือง Ismailia โดยเป็นอุโมงค์ลอดใต้คลองสุเอชเพื่อการเดินรถ 2
อุโมงค์ และ เพื่อทางรถไฟ อีก 2 อุโมงค์ทางตอนใต้ใกล้ท่าเรือ Said
อุโมงค์เหล่านี้จะอยูล่ ึกจากพื้นคลองลงไป 25 เมตร หรือใต้ระดับผิวดินลง
ไป 70 เมตร การขุดเจาะอุโมงค์ใช้เครื่องเจาะ Tunnel Boring Machine, TBM. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13.02 เมตร ที่ผลิตโดย บริษัท
เยอรมนี Herrenknecht ลักษณะดินเป็นดินเหนียวราว 80% โดยมี
ส่วนบนราว 20 % หรือ 5 – 6 เมตรที่เป็นทราย งานก่อสร้างเริม่ เมือ่
กันยายน 2558 และแล้วเสร็จราว 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางและ
ขนส่งระหว่างเมืองต่างๆใกล้ท่าเรือ Said กับ Ismailia และ เมืองสุเอช มี
ความสะดวกมากขึ้น ท้าให้เศรษฐกิจแถบนี้ดีขึ้น การเจาะอุโมงค์นี้จะมี
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ช่องระบายอากาศ (Shaft) 4 ช่องลึกราว 85 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ใช้การก่อสร้างด้วยเทคนิคแบบ Diaphragm wall ซึ่งใช้เป็นช่องหย่อนหัว
เจาะ TMB ลงไปเริม่ ท้างานเจาะอุโมงค์มาจากทั้งสองฝั่งของคลองด้วย อุโมงค์รถยนต์นมี้ ีความยาว 6 กม ใต้คลองสุเอช รวมทั้งทางลาดเข้าสู่อโุ มงค์ด้วย
เมื่อก่อสร้างเสร็จ จะท้าให้การเดินทางข้ามคลองที่เคยใช้เฟอร์รี่ ที่ต้องเสียเวลารอคิวยาวนานมากถึง 5 วันนั้น ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น

The Vulnerable highway or Forgive highway
ทางหลวงเพื่อคนด้อยสมรรถภาพหรือมีความบกพร่องในการใช้รถใช้ถนน คือทางหลวงที่ออกแบบมาเพื่อเอื้อให้คนใช้ทางที่อาจบกพร่องหรือผิดพลาด
ในการใช้รถใช้ถนน ไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน กล่าวคือต้องออกแบบให้ทางหลวงปราศจากสิ่งกีดขวางอันตรายทั้งบนทางหรือข้างคัน
ทาง อาทิเช่น ทางเท้าที่มีทางลาด (ramp) เพื่อคนพิการที่ใช้รถเข็น หรือคนตาบอด ขึ้นลงถนนกับทางเท้าได้สะดวก – ทางส้าหรับจักรยานโดยเฉพาะ ที่
แยกคนขี่จักรยานออกจากรถยนต์ทั่วไป – การออกแบบข้างทาง Road side design ที่ออกแบบให้มีที่ว่างปราศจากสิ่งกีดขวางทั้งบนผิวจราจรหรือพื้นที่

เขตทางข้างคันทาง(Clear zone) – การใช้อุปกรณ์ป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง เช่นราวเหล็กกันอันตราย guard rail หรือก้าแพงกันรถชน concrete barrier ป้องกันรถชนสิ่งกีดขวางบนทางหรือข้างทาง เช่นเสาป้ายจราจร เสาไฟฟ้า หรือตอม่อสะพานข้ามทาง การจะพิจารณาติดตั้งสิ่งป้องกันนั้น ต้องค้านึงถึง
ว่า อันตรายที่เกิดขึ้น จากการชนสิ่งกีดขวาง กับการชนสิ่งป้องกันอย่างไหนจะอันตรายกว่ากันด้วย
หลักการในการป้องกันการชนนั้น ท้าได้โดย ย้ายสิ่งกีดขวางออกไป หรือปรับต้าแหน่งใหม่ที่ปลอดภัยกว่า หรือออกแบบสิ่งป้องกัน เพื่อลดความ
รุนแรงจากการชน ติดตั้งอุปกรณ์น้าทาง (Delineator) เพื่อเลี่ยงการชน หรือ ปรับความลาดชันของคันทาง (side slope) ให้ราบมากขึ้น เพื่อรถที่วิ่งออก
นอกคันทาง จะไม่พลิกคว่้า โดยค่าความลาดชันนั้นขึ้นกับความสูงของดินถมคันทาง คือ ก. สามารถหักกลับขึ้นมาบนคันทางได้ recoverable 1:4 (V:H)
ข. ไม่สามารถจะหักกลับขึ้นมา non recoverable 1:3 ซึ่งต้องมี ระยะ clear runout เผื่อไว้ด้วย ค. มีโอกาสที่รถจะพลิกคว่้า ถ้าลาดชันมากกว่า 1:3
และถ้าคันทางลูงกว่า 3.00 เมตร กรณีอย่างนี้ควรติดตั้งราวเหล็กหรือก้าแพงกันรถตก
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สะพานวังเจ้า
สะพานวังเจ้าหรือสะพานวุฒิกลุ ที่ก่อสร้าง
เพื่อเป็นเกียรติ์แก่ นายอุทัย วุฒิกุล อดีตอธิบดี
กรมทางหลวง ซึ่งเป็นนายช่างควบคุมการก่อสร้าง
สะพานนี้ด้วย สะพานนี้ข้ามแม่นา้ ปิง ที่อ้าเภอวัง
เจ้า จังหวัดตาก บนทางหลวงหมายเลข 104 ที่
แยกมาจากทางหลวงหมายเลข 1 ออกแบบเป็น
แบบสะพานโค้ง Arch bridge – span 50 เมตร
โดยมีตอม่อเป็น caisson หรือแบบจมบ่อ ตั้งอยู่
บนชั้นทรายที่ลาดเทบนชั้นหินแข็ง
เมื่อถูก

เป็นแบบ Arch bridge span 101 เมตร แบบ
Three-Hinged Arch โดยใช้ตัวโค้งหิ้วรับนั่งร้าน
และไม้แบบเพื่อหล่อพื้น คสล สะพาน แต่พังลงมา
ระหว่างการก่อสร้าง จึงถูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน
และต่อมาในปี 2496 ได้ ออกแบบก่อสร้างเป็น
แบบ Arch bridge span 50 เมตร อย่างเดิม
ก่อสร้างบนฐานรากแบบเสาเข็มกลุ่ม และใช้งาน
มาจนทุกวันนี้
จากสภาพสะพานที่มผี ู้โพสต์รูปลงใน
โซเชี่ยลมีเดีย ช้ารุดเสียหายมาก แต่เป็นส่วน
bracing ที่โยงยึดตัวโครงโค้งสะพานหลัก ดูแล้ว
น่าอันตรายมาก แต่ผู้ดูแลสะพานไม่ได้มีปฏิกริยา
กระแสน้้ากัดเซาะ
ก็เกิดการทรุดตัวและ ใด จน นายกสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทยได้
พังทะลายลง ต่อมามีบริษัทอิตาเลียน ชื่อ อิม เสนอต่อกรมให้ทราบสภาพ จึงได้สั่งให้ศูนย์สร้าง
เปรสซิเตอร์ อิตาเลียเน่ มาเสนอออกแบบก่อสร้าง สะพานที่ 1 กับ ส้านักส้ารวจและออกแบบ
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ออกไปร่วมตรวจสอบกันในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม
การละเลยตรวจสอบสภาพสะพาน แม้ว่าจะหยุด
ใช้งานหรืออย่างไรก็ต้องค้านึงถึงความปลอดภัย

ของโครงสร้าง
หากพังลงมา
แม้ไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียหาย แต่ชื่อเสียงองค์กรนั้น
ส้าคัญไม่น้อย กรมทางหลวงมีการจ้างที่ปรึกษาให้
ท้าหน้าที่ตรวจสอบสะพานทั้งประเทศ เมื่อ 2-3 ปี
ที่ผ่านมา และที่ปรึกษาได้ท้าหลักเกณฑ์คมู่ ือการ
ตรวจสภาพสะพาน และจัดอบรมให้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงยึดถือปฏิบัติ

ทางหลวงต้านพิบตั ิภยั ธรรมชาติ
เมื่อปีที่แล้วรัฐวอชิงตันต้องประสบกับพายุเฮอริเคนและไฟป่าท้าให้โครงสร้างพื้นฐานเสียหายมาก แทนที่จะใช้งบประมาณซ่อมแซมสิ่งเสียหายแบบ
ทั่วไป ทางรัฐเลือกวิธีซ่อมเพื่อเตรียมรับพิบัตภิ ัยครั้งต่อไปได้ด้วย เพือ่ มิต้องซ่อมแบบเดิมๆซ้้าทุกครั้ง หลังพิบัติภัย เรียกว่า pre-disaster หรือ resilient
infrastructure rebuilding จากการวิจัยทดลองพบว่า เงินที่ลงไป 1 ดอลลาร์ ให้ผลตอบแทนกลับมากถึง 4 - 8 ดอลลาร์ กล่าวคือหลังจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ แทนที่จะซ่อมแบบชั่วคราว อย่างบ้านเรือนที่หลังคาเปิด ก็เอาแผ่นพลาสติกมาปิด ซึ่งคงทนได้เพียง 30 วัน แต่หากซ่อมถาวร และให้ต้านทาน
ภัยพิบัติได้ด้วย อาจแพงหน่อย แต่คงทนไม่ต้องซ่อมอีก เพราะนอกจากค่าซ่อมทางหลวงที่เสียหายซ้้าซากแล้ว ผลกระทบอื่นๆ เช่นเศรษฐกิจ การเดินทาง

ที่ยากล้าบากในช่วงนั้นๆ น่ายินดีที่ประธานาธิบดีเห็นด้วยกับการซ่อมแซมหลังภัยพิบตั ิแบบนี้ โดยก้าหนดให้งบประมาณการซ่อมให้ด้าเนินการแบบนี้
หน่วยงานก่อสร้างของรัฐต่างๆที่มหี น้าที่ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัตเิ ห็นด้วยกับนโยบาย Resilient of the nation’s infrastructure เพราะ
การซ่อมแซมกลับท้าได้ดีกว่า แข็งแรงกว่า และปลอดภัยกว่าเดิม เนื่องจากเราทราบถึงจุดอ่อนของโครงสร้างเดิม ท้าให้ปรับปรุงให้ดขี ึ้นได้ มันช่วยรักษา
ชีวิตและทรัพย์สิน การลงทุนซ่อมอย่างนี้มันคุ้มค่า เพราะ
1. รักษาชีวิตคนและเศรษฐกิจของพื้นที่ฟื้นตัว
2. จะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนเพราะเห็นถึงความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3. ความร่วมมือได้รับแผ่กว้างออกไปไม่มีขอบเขต ไม่เฉพาะพื้นที่ ท้าให้การปรับปรุงท้าได้อย่างกว้างขวางครบถ้วน
4. ใช้เทคโนโลยีมาท้าให้โครงสร้างใหม่แข็งแรง ทนทานมากขึ้นกว่าเดิม อาทิเช่น
ก. อาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ ต้องต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ตามโค้ด ซึ่งเป็นผลทีไ่ ด้จากการวิจัยพัฒนา
ข. มีการศึกษาตรวจสอบถึงพื้นีที
ที่ ่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ทั้งด้านแผ่นดินไหว (อยู่บนรอยเลื่อน) หรือสึนามิ
ค. มีการวางแผนผังเมือง การใช้พื้นที่ใหม่ได้ เพราะของเดิมถูกท้าลายราบเรียบหมด
//- Resilient Highways – คือทางหลวงที่ยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อม อากาศที่ไม่ปกติ เช่นฝนตกมากน้้าท่วม มีหิมะตกมากอุณหภูมิต่้า
มากๆ วัสดุเกิดการบวมตัว heaving มาก ดูเผินๆเหมือนศาสตร์ใหม่ แต่มันคือ การออกแบบทางหลวง โดยพิจารณาถึงวัสดุและรูปแบบทางหลวงที่สามารถ
รองรับอากาศที่ไม่ดี หรือสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายข้างต้นได้
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คอนกรีตลดกาซ CO2
การผลิตซีเมนต์เป็นแหล่งก่อเกิดกาซ
คาร์บอนไดออกไซด์มากถึงร้อยละ 7 ของโลก ใน
แคนนาดามีบริษัท CarbonCure สามารถผลิต
คอนกรีตที่ไม่ก่อเกิดกาซคาร์บอนไดออกไซด์มาก
ได้
กระบวนการแบบนี้คอื การน้าเอากาซ
คาร์บอนไดออกไซด์กลับเข้าไปในมวลคอนกรีตสด

ท้าให้สามารถลดกาซนี้ลงได้ 700 เมกกะตันต่อปี
ช่วยลดมลภาวะโลกร้อนลงได้มาก เพราะการผลิต
ซีเมนต์นั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดกาซคาร์บอนฯมาก
เป็นอันดับสอง โดยในปี 2560 ทั่วโลกที่ผลิต
ซีเมนต์นั้นท้าให้เกิดกาซคาร์บอนฯมากถึง 1,818
ตัน กระบวนการนี้ช่วยด้านเศรษฐกิจกับเจ้าของ
กิจการด้วย นอกจากลดกาซนี้แล้ว การอัดกาซนี้
กลับเข้าในมวลผสมคอนกรีตช่วยให้มันรับแรงกด
อัดได้ดีขึ้นด้วย ช่วยให้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
ให้มีก้าลังรับแรงได้สูงขึ้น ลดปริมาณซีเมนต์ที่ใช้
ด้วย และเมื่อเทหล่อคอนกรีตแล้วบ่มจนได้ที่แล้ว

กาซนี้ก็ยังคงอยู่ในมวลคอนกรีต กระบวนการนีไ้ ม่
ต้องปรับปรุงระบบเดิมหรือเพิม่ ค่าใช้จ่ายมาก
สามารถน้าไปประกอบเข้ากับระบบผลิตคอนกรีต
เดิมได้เลย
โดยไม่กระทบต่อปริมาณการผลิต
คอนกรีตของแพลนนั้นด้วย

สะพาน จีน- รัสเซีย
ประธานาธิบดี สี่จิ้นผิง ของจีน กับประธานาธิบดี ปูติน ของรัสเซีย ได้ร่วมลงนามข้อตกลงท้าโครงการ Long Jiang Road and Bridge เพื่อร่วมกัน
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้า เฮยหลุงเจียง (ชื่อจีน) หรือแม่น้า Amur (ชื่อรัสเซีย) ที่เป็นพรมแดนระหว่างสองประเทศ เมื่อกันยายน 2558 หลังจากเจรจากัน
มาร่วมสี่สิบปี ทั้งนี้เพราะความอ่อนไหวด้านประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ แต่เมื่อความสัมพันธ์ดา้ นการเมืองระหว่างสองประเทศเริ่มดีขึ้น ประกอบ
กับแรงขับเคลื่อนของทั้งสองประเทศที่เห็นถึงคุณค่าของเส้นทางการขนส่งนี้ที่จะช่วยพัฒนาความเจริญให้พื้นที่ทั้งสองฝั่ง คือแถบพื้นที่ Chanfatun ของ
เมือง Heihe ในจีน กับเมือง Blagoveshchensk’s Canikulgan ในรัสเซีย โครงการนีจ้ ะเป็นเส้นทางหลวงสายแรกที่ตดิ ต่อโดยตรงระหว่างภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกับภาคตะวันออกของรัสเซีย ที่แต่เดิมนั้นต้องใช้เฟอร์รี่ในการเดินทางระหว่างสองฝั่ง แต่เพราะการมีประชากรน้อยในเมือง
ของรัสเซีย และความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดี ท้าให้การติดต่อกันมีน้อยมาก แม้ว่าสองเมืองนี้จะห่างกันเพียง 750 เมตร เมื่อมีการลงนามร่วมมือกัน สะพานนี้จะ
ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของจีน เขตมองโกลเลียและรัสเซียให้ดีขึ้น สะพานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของทางสายไหม one belt and road ทีค่ าดว่าจะช่วยท้าให้
เศรษฐกิจของเมืองเฮยหลุงเจียง ของจีน ที่มีประชากรหนาแน่นแต่เศรษฐกิจไม่ดีนั้น พัฒนาดีขึ้น มีการสร้างงาน ทางด้านรัสเซียที่เป็นตอนเหนือของ
ประเทศ เป็นพื้นที่ห่างไกลและประชากรน้อย ก็จะเจริญขึ้นด้วย การออกแบบโดยจีนเป็นโครงสร้างสะพานรุ่นใหม่ที่เชื่อมสองประเทศ เป็นสะพานแบบ
Low Tower Cable Stay ที่ก่อสร้างได้เร็ว ราคาถูก และใช้พื้นที่ก่อสร้างน้อย เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นผลงานออกแบบ ที่
ได้รับรางวัล และการก่อสร้างใช้ระบบ incremental launching
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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 มีการก่อสร้างทางหลวงด้วย 20 กม โดยอยูใน
่
รัสเซีย 13.5 กม ที่เหลือ 6.5 กม ในจีน และคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ราว ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นงานระหว่างประเทศ การบริหารจัดการจึงมีความ
ยุ่งยากพอควร นอกจากนี้สภาพอากาศที่เลวร้าย หน้าหนาวๆมากถึง – 30 องศา บางครั้งหิมะตกหนักมากถึงต้องหยุดงานก่อสร้าง หน้าร้อนร้อนมากถึง 30
องศา ท้าให้ระยะการยืดหดตัวของโครงสร้างมีมาก 10 – 20 ซม บริเวณก่อสร้างเป็นต้นน้้าของแม่น้าสายนี้ จึงต้องระวังเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็น
แหล่งปลูกผัก Taigarin Vegetation Belt และแหล่งพันธุ์ปลา 60 สายพันธุ์ที่ต้นน้้า กับกว่า 100 สายพันธุ์ที่ท้ายน้้า ทั้งสองประเทศจึงร่วมมือกันรักษา
สภาพน้้าในแม่น้าให้สะอาดปราศจากมลภาวะ โดยเฉพาะจีนได้กา้ กับดูแลแหล่งอุตสาหกรรมอย่างดี

จากปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งสภาพการบริหารจัดการ สภาพพื้นที่ท้างาน สภาพอากาศที่เลวร้าย การระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมและระยะเวลาท้า
การที่จ้ากัด ทางโครงการจึงต้องใช้โปรแกรมบริหารจัดการงานก่อสร้าง ของ Bentley Package ตั้งแต่ Building Information Management, BIM.
ProjectWise software, ท้าให้ลดเวลาท้าการลงได้กว่า 40 วัน การบริหารจัดการมีประสิทธิภ์ าพสูงขึ้น 25% มีการติดตามการท้างานทุกระยะทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ โปรแกรม 3D parameter modelling ของ Bentley คือ openBridge and open Road Modeler software ช่วยในงาน
ออกแบบขณะก่อสร้างด้วย (shop drawings) สามารถลดการสูญเสียวัสดุเหล็กก่อสร้างได้มากถึง 30 ตัน คิดเป็นเงิน 15,830 ดอลลาร์ หรือโดยร่วมลดการ
สูญเสียเปล่าของวัสดุก่อสร้างโดยรวมได้ถึงร้อยละ 1
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AASHTO คมู่ ือควบค ุมวัสด ุก่อสร้าง
American Association of State Highways and Transportation Officials, AASHTO ได้ประกาศใช้หนังสือ ข้อก้าหนดมาตรฐาน
วัสดุก่อสร้างงานขนส่ง และวิธกี ารเก็บตัวอย่าง
และการทดสอบ ทีไ่ ด้รับการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว
สองครั้งเมื่อ เมษายนและมิถุนายน จนมาปรับ
เสร็จครั้งหลังสุดในเดือนสิงหาคม ปี 2561 โดยมี
มาตรฐานใหม่ 10 และการปรับปรุงของเก่า 21
ซึ่งมีทั้งที่เกี่ยวกับปฐพีวิทยา Geotechnical และ
วัสดุมวลรวมแอสฟัลต์
ที่ผ่านมาเมื่อเมษายนและมิถุนายน
เป็นการปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานใหม่ 8 และ
ปรับปรุงมาตรฐานเก่า 42 โดยมีทเี่ กี่ยวกับ
มาตรฐานของ Hydraulic Cement and Lime,

fresh Concrete, Hardened Concrete, Pave- ส่วนลดมากเป็นพิเศษ ถึงร้อยละ 25 ส้าหรับแชร์
ment Measurement, Bridge and Pave- ใช้สองคน หรือลดลง ร้อยละ 33 ส้าหรับใช้ 3 คน
ment Preservation, and Quality Assurance และราวร้อยละ 40 ส้าหรับยี่สิบคนขึ้นไป
and Environmental และที่เกี่ยวกับการผลิต
วัสดุและโครงสร้าง ได้แก่ อาคารระบานน้้า
คอนกรีต (ท่อกลม ท่อเหลี่ยม บ่อพัก) ท่ออ่อน
โลหะ (Flexible and metallic Pipe) สี
เครื่องหมายจราจร
อุปกรณ์อ้านวยความ
ปลอดภัยต่างๆ รอยต่อ และแผ่นรองรับสะพาน
วัสดุสังเคราะห์และโลหะ
ท่านที่สนใจสามารถเขาไปซื้อหาได้ที่
https://store.transportation.org
and
search by Item Code HM-WB. โดยซื้อแบบใช้
คนเดียวหรือแชร์กันใช้ทั้งหน่วยงาน ซี่งจะได้รับ

รัฐฮาวาย เตรียมรับมือพาย ุ

กรมการขนส่งรัฐฮาวายวางแผนให้องค์กรขนส่งต่างๆเตรียมรับมือกับภัยพายุ Hurricane Lane ดังนี้

การท่าอากาศยาน
1. เตรียมพร้อมยานพาหนะต่างๆ เครื่องท้าไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน ปั้มน้้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีเชื้อเพลิงพร้อมใช้งานได้ทันที
2. อุปกรณ์เครื่องจักรหนักเพื่องานป้องกันแก้ไข กรณีดินไถล พังทลาย
3. ประสานกับสายการบินต่างๆให้มั่นใจว่าว่าเครื่องบิน อุปกรณ์ต่างๆได้ยดึ ตรึงไว้มั่นคงดี
4. ประสานงานกับกรมการบินเพือ่ แจ้งสถานะของตารางการบิน
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กรมเจ้าท่า - เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปิดการใช้ท่าเรือ และเตรียมการ
1. ท้าการยึดตรึงสิ่งก่อสร้างที่อาจถูกพัดปลิว และเรือนั้นจอดดีมั่นคงที่ท่าเรือ
2. มีการถ่ายน้้ามันและวัสดุอื่นๆออกจากเรือเผื่อเกิดเรือพลิกคว่้า จะได้ไม่เกิดมลภาวะต่อน้้าทะเล
3. ประสานแจ้งเตือนผู้ใช้บริการท่าเรือเพื่อการเตรียมความพร้อม

ทางหลวง - ต้องเตรียมพร้อม รับสภาวะฝนตกหนัก ลมพัดแรงหรือเกิดคลื่นซัดขึ้นฝั่ง โดย
1. เจ้าหน้าที่งานทางทุกฝ่ายหยุดงานประจ้าในพื้นที่เสี่ยง และเตรียมพร้อมเพื่อออกไปเก็บกวาดขยะบนทางหลวง หลังพายุผ่านพ้นไป
เปิดช่องน้้า รางระบายน้า้
2. ตรวจสอบพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดดินเคลื่อนไหล หินหล่น เพื่อป้องกันมิให้เกิดหลังพายุ หรือท้าการเก็บกวาดเพื่อให้เปิดการจราจรได้
3. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อออกไปท้างานได้ทันที
4. จัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องจักร เพื่อออกไปท้างานใหญ่ได้ทนั ที
5. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้เพื่อการเก็บกวาดขยะ การซ่อมผิวทางเสียหายหรืออื่นๆ
6. ประสานกับผู้รับเหมาที่ท้างานให้กรมการขนส่ง ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ด้วย
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ทางหลวงอัจฉริยะในจีน
ในมณฑลซีเจียงของจีน ก้าลังก่อสร้างทางหลวงอัจฉริยะขึ้นช่วงหนึ่ง เป็นทาง
ขนาดสามช่องจราจรในแต่ละทิศทาง ยาว 161 กม ระหว่าง เมือง Ningbo กับ
เมือง หางโจว โดยมีนวัตกรรมต่างๆบนทางหลวง เช่น ระบบการประจุกระแสไฟฟ้า
แบบเคลื่อนที่สา้ หรับรถใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบการสื่อสารระหว่างรถกับรถ (V2V)
และรถกับอุปกรณ์ข้างถนน (V2I) การเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ ผ่านตลอด ด้วย
การอ่านชิป ไม่ต้องจอดจ่ายเงิน จะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 นี้ และคาดว่าจะเสร็จปี
2565 ซึ่งเป็นปีที่เมืองหังโจวเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนแกมส์

ระบบการประจุไฟฟ้าให้รถนั้นจะใช้ระบบ เทคโนโลยีโซล่าเซล ร่วมกับ photovoltaic generation ชารต์ไฟแบบไร้สาย ระบบตรวจสอบการจราจรจะถูก
น้ามาใช้เพื่อบริหารจัดการการจราจร เพื่อให้การเลื่อนไหลของจราจรคล่องตัว และ
เตือนเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัด ซึ่งก้าหนดไว้ไม่เกิน 120 กม/ชม ทางหลวงสายนี้จะ
เป็นต้นแบบทางหลวงอัจฉริยะ ที่จะก่อสร้างต่อไปบนพื้นที่อื่นๆ
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1 ต้ารวจเห็นรถยนต์และรถแวนวิ่งส่ายไปมาทั้งสองคัน

จึงเรียกหยุด
ตรวจ พบว่าบรรทุกส้มเหลืองอร่ามมาเต็มคัน หนักราว 3 ตัน คนขับรถบอก
ว่าเห็นส้มหล่นบนถนนจึงตามเก็บด้วยความเสียดายที่จะทิ้งให้รถทับบนถนน
ต้ารวจไม่เชื่อและจับกุมคนทั้งสองฐานขโมยส้ม ในสเปนส้มราคาแพงมากใน
บางฤดูกาล และมีการขโมยกันบ่อยๆ แต่ไม่มากเท่ารายนี้
*** เอ้า นึกว่ามีแต่ประเทศไทยที่ขโมยตัดทุเรียน กล้วยหอม มะพร้าว หรือ
ยอดมะพร้าว ที่ชาวสวนปลูกไว้เท่านั้น สเปนที่มีข่าวเศรษฐกิจตกต่้ามากๆ ก็
มีการขโมยผลิตผลทางเกษตรด้วย
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เหตุการณ์รถชนกันบนทางหลวงในรัฐอิลินอยส์ มีรถสามคันชนกันแล้ว
มีธนบัตรกระจายเกลื่อนเต็มถนน เพราะมีรถคันหนึ่งบรรทุกเงินที่เก็บจาก
เครื่องเล่นเกมส์วิดีโอที่ไม่ถูกกฎหมายมาด้วย ต้ารวจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง
เพื่อตามเก็บเงินที่กระจายอยู่นั้นคืนให้กบั เจ้าของรถที่บรรทุกมา

3 หนุ่มสเปนนายหนึ่ง

ขับขี่จกั รยานยนต์อย่างหวาดเสียวแล้วน้าทั้ง
ภาพนิ่งและวิดีโอที่เขาถ่ายไว้ออกอวดตามโซเชี่ยวมีเดีย ต้ารวจเห็นแล้วไม่
ประทับใจด้วย แต่อยากจะตามเอาตัวมาลงโทษเพราะขับขี่อย่างประมาท
โดยเฉพาะที่เขาขับจักรยานไปตามทางสายหนึ่งที่มีสถิติรถชนกันสูงมาก
และขณะที่เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูง เขาปล่อยมือจากแฮนบังคับไปแตะ
พื้นผิวแอสฟัลต์ พฤติกรรมอย่างนี้ถอื ว่าเสี่ยงอันตรายมาก ต้ารวจจึง
พยายามสืบหาตัวเพือ่ มาลงโทษ
*** แว้นแล้วซ่า ประกาศศักดา ต้ารวจไม่ยินดีด้วย คงไม่พ้นมือหรอกถูก
ปรับหนักยึดรถจักรยานด้วยหรือไม่น้า

*** เอ้า ต้ารวจอเมริกันก็มีการคุมบ่อนเถื่อนด้วยหรือ เป็นการให้เล่นเกมส์ที่
ไม่ถูกกฎหมายแล้วท้าไมไม่ด้าเนินคดีหรือริบเงินนั้นละ หรือว่า เป็นราย
ประจ้าที่มีบัญชีลับต่อกัน

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com
ส้านักงาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด์ สตรีท เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326
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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

