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ปทีี่ 17 ฉบบัที ่6 เดอืน พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2561 

คู่มือการออกแบบทางหลวงและถนนของ AASHTO ที่ปรับปรุงใหมห่ลังสุดนี ้ ปี 2561 เรียกอีกช่ือว่า Green Book มีทั้งหมด 1,047 หน้า ในคู่มือ 

ได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการออกแบบเรขาคณติของทางและถนนท่ีมาจากผลการวิจัยและการปฎิบัติใช้งานมาจนไดผ้ลด ี หลักการออกแบบ 

ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวมากขึ้น ค านึงถึงโครงสร้างทางที่ใช้งานได้ดีและอย่างมีประสิทธ์ิภาพมากกว่าเดิม และให้เหมาะกับการเดินทางแบบหลายระบบ 

(Multimodal) คู่มือนี้ให้ค าแนะน าแก่วิศวกรผู้ออกแบบที่มุ่งมั่นออกแบบทางให้มีวิธีการแก้ปัญหาในการเดินทางอย่างเป็นเอกลักษณ ์ ที่ตอบสนองต่อ 

ความต้องการของผู้ใช้ทางและถนนในแต่ละสถานะพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อม ไมเ่พียงแต่จ าแนกประเภททางหรือถนนตามระบบเดิม ท่ีมีถนนท้องถิ่น (Local 

road) ทางรวมรถ (collector) ทางกระจายแบบรัศมี (arterials) และทางด่วน (Freeway) แต่ยังจ าแนกทางหรือถนนตามบริบทหรือการใช้งาน เช่น  

ทางชนบท ทางในเมืองของชนบท ทางชานเมือง ทางในชุมชนเมืองและทางหรือถนนในย่านศูนยก์ารชุมชน เพื่อออกแบบเรขาคณติของทางให้ตรงตาม

ประเภท และการใช้งานจริงๆ โดยเฉพาะในบทที่ 1 ของคู่มือนี้ เขยีนขึ้นใหม่หมด มีกรอบใหม่ของการออกแบบเรขาคณิต น าเสนอแนวทางการออกแบบ 

ที่ทันสมัย ด้วยข้อก าหนดออกแบบท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะปรากฎในบทต่างของคู่มือนี้ 

เอกสารนีม้ีจ าหน่ายที่ AASHTO ทั้งในรูป PDF file และสิ่งพิมพ์ 
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Transportation Research Board ได้จัดท าคู่มือเพื่อออกแบบ ศูนย์

ด าเนินการเพื่อเหตุฉุกเฉินสนามบนิ Airport Emergency Operation Cen-

ter, EOC. โดยการออกแบบต้องค านึงถึง สภาพพื้นที่ เทคโนโลยี การใช้งาน 

การด าเนินการ และความโปร่งใส โดยมีทั้งบทเรียนจากเหตุการที่ผ่านมา 

หลักการและวิวัฒนาการด้านการตัดสินใจวางแผน แผนภูมิการด าเนินการ 

และรายการหรือตารางตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสนามบินสะดวกในการ

ตรวจทานสิ่งตา่งๆที่ต้องด าเนินการให้ครบขั้นตอนกระบวนการเพื่อให้การ

ด าเนินการของสนามบินยามฉุกเฉนินั้นลุล่วงด้วยดี 

คูม่อืนีเ้หมาะกบัทัง้การปรบัปรงุศนูยฉ์กุเฉนิเดมิหรอืตัง้ศนูยใ์หม ่เพราะในอดตี 

ศนูยเ์พือ่เหตฉุกุเฉนิจะประกอบดว้ย หนว่ยดบัเพลงิ หนว่ยกูภ้ยัหรอืหนว่ยพยาบาล 

แตป่จัจบุนั เหตฉุกุเฉนิท่ีเกดิขึน้ในสนามบนิ ยงัมเีรือ่งการกอ่รา้ยในรปูแบบตา่งๆ 

การโจมตทีางระบบไซเบอร ์Cyber attraction ดงันัน้ ในคูม่อืใหม ่มขีอ้มลูแสดงถงึ 

1. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

2. หลักเกณฑ์ในการวางแผน และการตัดสินใจ  

3. การคัดเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์  

4. เทคโนโลยีและปัจจัยทีเ่กี่ยวกับมนษุย์ที่เหมาะสมกับการท างาน  

5. สถาปัตยกรรมที่ใช้ได้กับสนามบินทุกขนาด 

ในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน ต้องมีการก าหนดแน่นอนว่า เมื่อเกิดเหตกุาร

ขึ้น ใครจะเป็นผู้อ านวยการเหตุการ ทั้งประเภทเหตุการ ขนาดความรุนแรง

และความยุ่งยากซับซ้อน เช่น เครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ สภาพอากาศเลวรา้ย

มาก เกิดก่อการร้าย ถูกโจมตีทางด้าน cyber และระบบ ITS ของสนามบิน 

หรือเมื่อต้องต้อนรับและอารักขาบุคคลส าคัญ ระดับ VIP หรือผูน้ าประเทศ

ต่างๆ 

ค ู่มือออกแบบเพ่ือความปลอดภยัสนามบิน  Design Consideration for Airport, EOCs    

  คนท่ีสนใจรายละเอียด สามารถเข้าไป download PDF file 

บทความนี้ได้ที่ TRB Publication Type ACRP report (ฟร)ี  

สะพานในตรุกี 

โครงการก่อสร้างทางหลวงสาย Malkara – 

Canakkale มลูค่า 2,430 ล้านยูโร มีงาน

ก่อสร้างสะพาน 1915 Canakkale ข้ามช่อง

แคบ Canakkale ความยาว 4.6 กม รวมอยู่ด้วย 

โดรงการนีจ้ะเริม่ด าเนนิการแนน่อนเมือ่ทางบรษิทั 

Mott McDonald ได้ออกแบบและเตรียม

เอกสารประกวดราคาเสรจ็ เป็นสญัญาแบบ PPP 

มีอายุสัมปทานเพียง 16 ปี โดยงานส าคัญคือการ

ก่อสร้างสะพาน 1915 Canakkale มูลค่า 1.68 

พันล้านยูโร สะพานนี้ยาว 4.6 กม โดยมีช่วง

กลางเป็นสะพานแขวน Suspension bridge  

ที่ยาวที่สุด 2,023 เมตร เสาเหล็กเพื่อยึดเหล็ก

แขวนยดึสะพานสงู 318 เมตร ตัง้บนฐานรากแบบ

แคซอง Caissons ในช่องแคบ คานักคาเล่ มีช่อง

ลอดให้เรือผ่านสูงจากระดับน้ า 70 เมตร เพื่อให้

เรือลอดผ่านสะดวก เนื่องจากสะพานน้ีตั้งอยู่บน

แนวเปลือกโลกท่ีเคลื่อนตัว จึงต้องออกแบบให้

ต้านแรงแผ่นดินไหวรวมทั้งแรงลมขนาดรุนแรง

ในช่องแคบด้วย นอกจากสะพาน มีทางหลวง

ยาว 88 กม ระหว่าง Malkara – Canakkale  

ทางหลวงเชื่อมโยงติดต่อเข้าที่หมาย 44 กม และ

ทางเข้าสู่พื้นที่ 35 กม  6 ทางแยก ทางยกระดับ 

(Viaduct) 4 แห่ง ทางข้ามถนน 36 แห่ง ทาง

ลอดถนน 33 แห่ง พวกท่อระบายน้ า 140 แห่ง 

http://www.trb.org/Publications/PubsACRPProjectReportsAll.aspx
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รวมทั้ง พื้นที่ท่ีพักริมทาง 4 แห่ง และด่านเก็บค่าผ่านทาง บริษทัวิศวกรที่

ปรึกษา Mott MacDonalds ท าการออกแบบ ท า TOR และการประกวด

ราคา รวมทั้งท่ีปรึกษาบริหารควบคุมโครงการด้วย คาดว่างานก่อสร้างจะ

แล้วเสร็จราวปี 2564   

สะพาน Champlain ในแคนาดา 

สะพาน Champlain ที่ทอดข้ามแม่น้ า St 

Lawrence ในเมือง Montreal แคนาดา ตั้งช่ือ

ตามนักส ารวจชาวฝรั่งเศส นาย Samuel de 

Champlain ผู้ก่อตั้งเมือง Ile des Soeur ซึ่ง

เป็นเมืองหลวงของแคว้น คิวเบค (Quebec) นี ้

เมื่อปี 2151 สะพานเดิมนั้นก่อสร้างเป็นแบบ

โครงเหล็กทัก Steel truss bridge เริม่ก่อสร้าง

เมื่อปี 2505 แล้วเสร็จในปี 2505 เป็นสะพาน

รวมถนนยาวท้ังสิ้น 14.5 กม โดยตัวสะพานยาว 

7.4 กม ช่วงกลางสะพานที่ยาวที่สุด 215 เมตร 

จากการใช้งานท่ีมีปริมาณจราจรเพ่ิมมากขึ้น 

และระบบระบายน้ ากับเทคนิกการใช้เกลือใน

การละลายหิมะในยุคนั้นท่ียังไม่ดพีอ ท าให้

สะพานถูกกัดกร่อนช ารุดเสียหาย ตรวจสอบพบ

รอยแตกของโครงสร้างเมื่อปี 2556 จนต้องปิด

การจราจรไปหนึ่งช่อง ระหว่างท าการซ่อมอย่าง

เร่งด่วนได้พบว่ารอยแตกขยายใหญ่มากข้ึนจน

ต้องปิดช่องจราจรที่สอง โดยเฉพาะคานเหล็กตัว

ริม ในปี 2560 มีการบรูณะปรบัปรุงครั้งใหญ่

ด้วยการเสรมิแรงคานตัวนอกถึง 100 คาน ใช้งบ

มากถึง 286 ล้านดอลลาร์ เพราะหลักการ

ออกแบบสมัยก่อนน้ัน ไม่เอื้อให้เปลี่ยนคานได้ 

การเสริมความแข็งแรงท าโดยการเสรมิโครง

เหล็กท่ีใต้คานเดิม แล้ววางบนตอม่อ ในบริเวณที่

ไม่มีปญัหาเรื่องความสูงของช่องลอดใต้สะพาน 

แต่ความเสียหายก็ยังมีอย่างต่อเนือ่งเพราะต้อง

รองรับการจราจร 200 ล้านเที่ยว และน้ าหนัก

สินค้ามากกว่า 15,200 ล้านตันต่อปี จนต้อง

ก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทนภายในปี 2563 นี้ 

โดยใช้สัญญาร่วมทุนแบบ Public-Private-

Partnership, PPP. ร่วมกันระหว่างองค์กร

โครงสร้างพื้นฐานแคนาดา กับ บริษัทร่วมค้า 

SSL ที่ประกอบด้วย SNC-Lavalin, ACS Infra-

structure, Gragados Canada, Flatiron 

Construction Canada และ EBC โดยมีบริษัท

ท่ีปรึกษา TY Lin International เป็นวิศวกร

ออกแบบ  
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 สะพานใหม่ออกแบบเป็นแบบ Cable 

stay ขนาด 6 ช่องจราจร และมีช่องจราจร

ส าหรับจักรยานและคนเดินเท้าแยกต่างหาก มี

ความยาว 3.4 กม  ให้มีอายุใช้งานได้ยาวนาน

กว่า 125 ปี การจ้างเหมาเป็นสัญญาร่วมทุน

แบบ PPP มีอายุสัมปทาน 30 ปี นับจากการ

ก่อสร้างเสร็จเปดิใช้งาน โครงการนี้มีงานบูรณะ

ก่อสร้างขยายทางด่วนสาย 15 เพื่อเข้าสู่ใจกลาง

เมืองมอนเธียร และสะพานเล็กอีกแห่งหนึ่ง เพื่อ

เชื่อมติดต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่กบัเกาะ Nun’s 

Island ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศับของผู้มีฐานะดี มี

คอนโดและบ้านพักระดับหร ู

 งานก่อสร้างเริม่เมื่อ มิถุนายน 2558 

ก าหนดแล้วเสรจ็ธันวาคม 2562 คาดว่าจะมรีถ

มาใช้ราว 60 ล้านคันต่อปี เพราะเป็นเส้นทาง

หลักไปยังสหรัฐอเมริกา 

 สะพานใหม่มตีอม่อ 37 ตับ แต่ละตับมี

ฐานรากคู่ จึงต้องก่อสรา้งฐานราก 74 ตัว เป็น

แบบหล่อส าเร็จจากโรงงานบนฝั่ง แล้วขนส่งมา

จมลง ณ ต าแหน่งก่อสรา้งจ านวน 38 ฐานราก 

ท่ีเหลืออีก 36 ฐานรากก่อสร้างแบบเทคอนกรีต

หล่อกับท่ี ขนาดฐานราก 9 x 9 x 2 เมตร โดยมี

ส่วนตอม่อโผล่ขึ้นมาส่วนหน่ึงด้วย น้ าหนักราว 

400 – 1,000 ตัน แบบหล่อส าเรจ็นั้น ใช้ทุ่นลอย 

Floating Foundation Installers, FFI. ซึ่งเป็น

เรือโปะแบบมีทุ่นลอยอยูส่องข้าง ขับเคลื่อนด้วย

ตัวมันเอง มีเสาหอสูง 8 ต้น กว้านส าหรับยก

สิ่งก่อสร้าง 16 ตัว ยกสิ่งก่อสร้างด้วยสลิง 4 สาย 

โดยยกน้ าหนักได้กว่า 450 ตัน การออกแบบ FFI 

นี ้ ตอ้งใช้เทคโนโลยทีัง้ดา้นวศิวกรรมชายฝัง่ทะเล 

ด้านไฮโดรลิคและระบบขับเคลื่อนด้วยอีเล็กทรอ

นิค เสาหอสูงออกแบบให้รับได้ทั้งแรกกดหรือยก

ในแนวดิ่ง และแรงกระท าด้านข้าง โดยรับ

น้ าหนักไดม้ากถึง 600 ตัน/ต้น หลักก่อสร้างฐาน

รากและตอม่อ การขนส่งช้ินส่วนหล่อส าเร็จจาก

โรงงานริมฝั่งไปตามแม่น้ าที่กระแสน้ าไหลเชี่ยว

แรงมาก ต้องระมัดระวังมาก เมือ่ถึงจุดก่อสร้าง 

ต้องตรึงทุ่นลอยให้อยู่กับท่ีด้วยสมอท่ีมั่นคง  

8 ตัว แล้วหย่อนโครงสรา้งลงด้วยกว้าน ซึ่งหมุน

ได้รอบ 360 องศา ต่อไปเป็นคานขวางรูป W (W 

- shape pier cap) เพื่อวางบนตอม่อทั้งสองข้าง 

โดยตอม่อสูงจากผิวน้ า 14 เมตร บนคานขวาง 

W วางคานคอนกรีตแบบ Box girders จ านวน 

600 ตัว ที่หล่อส าเร็จจากโรงงาน แล้วขนส่งมา

วางด้วย Sarens ทุ่นลอยติดตั้งคานจาก

เนเธอร์แลนด์ แล้วเทพื้นสะพาน 

 เมื่อสะพานใหม่ก่อสรา้งเสร็จ ท าการ

รื้อสะพานเดิม โดยที่สะพานเดมิ มีส่วนริมฝั่งทั้ง

สองข้างเป็นสะพาน คอนกรตีเสริมเหล็ก ช่วง

ตรงกลางเป็นโครงเหล็กถักและพื้นสะพานบน

คานเหล็ก เริ่มรื้อสะพานคอนกรตีริมฝั่งด้านหนึ่ง 

(approach bridge) ไปเรื่อยๆจนถึงส่วนโครง

เหล็กถัก ท าการรื้อพื้นสะพานและคานเหล็กออก 

แล้วโยงยึดโครงเหล็กถักไวด้้วยเครน จากนั้นตัด

โครงเหล็กถัก Steel truss ออกท้ังอัน ยกวาง
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บนทุ่นลอยแล้วขนไปบนฝั่งเพื่อแยกเป็นช้ินย่อย

ต่อไป ส่วนตอม่อถูกรื้อออก การรือ้ฐานราก ต้อง

เจาะรเูพื่อฝังระเบิด ท าการระเบิดออกใต้น้ า 

แล้วเก็บกวาดซากเศษวัสดุออกให้หมด ในการ

ระเบดินั้น ต้องท า special bubble curtain 

หรือม่านฟองอากาศพิเศษ เพื่อป้องกันสัตว์น้ า

รอบๆไม่ให้รับอันตราย สะพานเก่านี้มีปรมิาณ 

คอนกรีตที่ต้องรื้อออก 253,000 ตัน เหล็ก 

17,000 ตัน และแอสฟัลตค์อนกรตี 12,000 ตัน 

วัสดุบางส่วนเอากลับมาใช้ใหม่ (recycle or 

reuse) ราว 15 % เท่านั้น นอกนั้น เอาไปใช้ที่

อื่น ท่ีโครงสร้างไม่ต้องมีความแข็งแรงมากนัก 

ระหว่างก่อสร้างมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับงาน

ก่อสร้างมาตลอด เช่นฝมีือการเช่ือมโครงสร้างไม่

มีคุณภาพ ช้ินส่วนโครงสร้างเหลก็มีรอยร้าว แต่

ทางผู้อ านวยการโครงการชี้แจงว่า ทุกช้ินส่วน

ของโครงสร้างผา่นการตรวจสอบคณุภาพอย่าง

เข้มงวด เป็นโครงสร้างแบบประกอบเสร็จก่อน

จากโรงงานในเมืองควีเบรก และเมืองแมดริ

ดจากสเปน โครงสร้างทุกช้ินท่ีสง่มาถึงหน้างาน

ต้องผ่านการตรวจสอบซ้ าจากวิศวกรหน้างาน

และผูป้ระกอบติดตั้ง และยังมีวิศวกรอิสสระที่

ทางองค์กรว่าจ้างมาท าการตรวจสอบซ้ า ทาง

องค์กรเองก็มีการน าชิ้นส่วนไปทดลองใน

ห้องทดลองของเขาเองอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า

โครงสร้างต่างๆมคีุณภาพ ไม่มีขอ้บกพร่อง ใน

การตรวจสอบที่ผ่านมา ได้พบขอ้บกพร่องบ้าง 

แต่ส่วนมากเป็นส่วนไมส่ าคัญ สามารถแก้ไขได ้

ตลอดเวลาที่ก่อสร้างมา มรีายงานผลงานท่ีไม่ได้

มาตรฐานเข้ามาสามพันราย ที่เกี่ยวกับ

ข้อบกพร่องของสะพาน 2,500 ราย ที่เหลือเกียว

กับงานขยายทางด่วน Autoroute 15 ในจ านวน

เหล่านี้ มีการตรวจพบช้ินส่วนท่ีใช้งานไม่ไดเ้พียง 

82 ช้ิน และยังมีปัญหาคนงานและวิศวกรของ

ฝ่ายผู้วา่จ้างประท้วงหยดุงาน ท าให้งานก่อสร้าง

ล่าช้ากว่าแผนงานถึง 8 เดือน ทางผู้รับจ้างได้

พยายามหามาตรการเร่งรัดท างานให้ทันก าหนด 

และได้ร้องขอค่าชดเชยตา่งๆเป็นเงิน 94 ล้าน

ดอลลาร์  ผลสรุป ผู้ว่าจ้างจ่ายชดเชยให้ผู้รับจา้ง 

48 ล้านดอลลาร์ เพื่อชดเชยที่มีการจ ากดั

น้ าหนักบรรทุกลดลงบนสะพานและบรเิวณ

โดยรอบ และจ่ายชดเชยให ้ 130 ล้าน ส าหรับ

มาตรการเร่งรัดงานเร็วขึ้นเพื่อให้แล้วเสร็จตาม

ก าหนดใหม่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็น

ของขวัญวันคริสต์มาส แต่หากไม่เสร็จตาม

ก าหนดนี้ ผู้รับจ้างจะถูกปรับหนักมากถึง 

75,500 ดอลลารต์่อวัน ในช่วง 7 วันแรกที่ล่าช้า 

จากนั้น จะถูกปรับวันละ 310,000 ดอลลาร์ต่อ

วัน  
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ความรว่มมือทางเศรษฐกิจของกล ุม่ประเทศเอเชียกลาง  

หลายท่านคงยังไม่เคยรู้จักกับ the Cen-

tral Asia Regional Economic Cooperation 

Program. CAREC. นี่เป็นความร่วมมือระหว่าง

ประเทศท่ีส าคัญมาก เป็นความรว่มมือของ 11 

ประเทศ ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน  อาเซอร์

ไบจัน จีน จอร์เจยี คาซักสถาน ไคกีส (Kyrgyz 

Republic) มองโกลเลีย ปากีสถาน ทาจิกสถาน 

เตอร์กเมนิสถาน และอุสเบกิสถาน ในการร่วม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวง เพื่อเช่ือม

ติดต่อถึงกัน ความร่วมมือนี้มีมาตัง้แต่ปี 2544 มี

โครงการก่อสร้างทางถึง 6 โครงการมูลค่า 247 

ล้านดอลลาร์ จนถึงปี 2560 ได้ก่อสร้างทางไป

แล้ว 185 กิโลเมตร ใช้เงินไป 3.15 พันล้าน

ดอลลาร์ ด้วยภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงชัน 

ทะเลทราย ที่มีอากาศร้อนมากจนถึงหนาวมากมี

หิมะตก ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคญัในการพัฒนา

ระบบทางหลวง ท าให้ภูมภิาคนีม้ีโครงข่ายทาง

หลวงที่ไม่ดี มีอุบัติเหตุเกดิบ่อยมาก การเดินทาง

ล่าช้า ค่าใช้จ่ายการขนส่งสูงมาก กลุ่มประเทศ

ในโครงการ CAREC จึงมีแผนที่จะพัฒนาทาง

หลวงให้ไดร้ะยะทาง 7,800 กิโลเมตรภายในปี 

2563 โดยได้รับการสนับสนุนดา้นการเงินจาก

สถาบันการเงินนานาชาติ 6 แห่ง ได้แก่ ADB. 

European Bank for Development, IMF, 

Islamic Development Bank, UNDP, และ

ธนาคารโลก เพราะเห็นว่ามันเปน็โครงการที่จะ

ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนี ้ โดยเฉพาะ

ด้านการพลังงาน การชนส่ง การค้าขายและการ

พาณิชย์ ท าให้การตดิต่อระหว่างประเทศเหล่านี ้

ถึงกันได้ดีมากข้ึน ประเทศส่วนใหญ่ไมม่ีช่องทาง

ลงสู่ทะเลโดยตรง ดังนั้นการขนสง่หลัก คือทาง

หลวงและทางรถไฟท่ีเชื่อมติดต่อถึงกันในกลุ่ม

ประเทศ CAREC นี้ ช่วยเสริมศกัยภาพในการ

แข่งขันทางการพาณิชย์ให้เข้มแข็งขึ้น 17 ปีท่ี

ผ่านมา CAREC แสดงให้เห็นถึงผลงานท่ีช่วยให้

การพัฒนาทางหลวงดีขึ้น การติดต่อค้าขาย

สะดวกมากข้ึน จึงมีการก าหนดยทุธศาสตรจ์าก

ปี 2563 – 2573 จะขยายโครงขา่ยการเช่ือมต่อ

อีก 3 โครงข่าย (Corridor) ต่อจากเดิมที่มีอยู่

แล้ว 6 โครงข่าย เพื่อให้ตดิตอ่ไปถึง รัสเซีย 

ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ผ่านประเทศสมาชิก 6 

ประเทศ เพื่อส่งเสริมใหม้ีการลงทุน สร้างงาน

เพิ่มขึ้น ลดความยากจนลง เส้นทางส าคัญที่

พัฒนาไปแล้วได้แก่ Dushanbe – Kurgon-

teppa  ที่รองรับปริมาณจราจรวันละไม่น้อย

กว่าหนึ่งหมื่นคัน เป็นแนวทาง เหนือ – ใต้ ใน 

ทาจิกสถาน  

รัสเซยีมีแผนท่ีจะก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง

ใหญ่ๆ เพื่อลดการจราจรตดิขัด แนวคิดนี้มีมากวา่ 

50 ปีแล้ว ตั้งแต่ยังเป็นสหภาพโซเวียต แต่ก็ไม่มี

การด าเนินการจนมาถึงปัจจุบัน มีแผนท่ีจะ

ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอีก โดยจะก่อสร้างส าหรับ

เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนก่อน 

จากนั้นค่อยท าให้เมืองที่มีประชากร 1 – 2 แสน

คน แล้วสดุท้ายมาตัดสินใจกอ่สร้างให้เมืองที่มี

ประชากรมากกว่า 4 แสนคนเพื่อให้การเดินทางใช้

ความเร็วได้มากข้ึนกว่าเดิม 15% แต่ด้วย

งบประมาณที่มีจ ากดั จึงก่อสร้างเพียงเมือง Vol-

gograd, Nizhny Novgogrod และ เมือง Oren-

burg โดยใช้ระบบสมัปทาน ให้เอกชนมาร่วม

ลงทุน โดรงการที่ด าเนินการในกรงุมอสโคว์ มีถนน

วงแหวนที่ช่วยระบายรถบรรทุกสนิค้าจากเมือง

มอสโคว์มลูค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ ที่คาดว่าจะ

โครงการทางเล่ียงเมืองในรสัเซีย 
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นวัตกรรมด้านซีเมนต์และคอนกรตีจะช่วย

ปรับปรุงคณุภาพของงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน 

จากงานวิจัยของคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

แลงเคสเตอร์ Lancaster University น าโดย 

Professor Mohamed  Saafi ได้พบการ

ออกแบบสัดส่วนผสมคอนกรีตที่จะท าให้

โครงสร้างคอนกรีตเป็นแหล่งสะสมพลังงาน

ไฟฟ้าแบบเบตเตอรร์ี่ และสามารถตรวจสอบ

คุณภาพคอนกรีตของมันเองไดด้้วย ด้วยการ

ผลิตซีเมนต์จากเถ้าเผาถ่านหิน Flyash และ

สารเคมี โปรเตสเซีย่มจีโอโพลีเมตริก Potassi-

um-geopolymetric (KGP). ที่มีราคาถูกกว่า

ซีเมนต์ปกติด้วย นักวิจัยบอกว่าการผลิตซเีมนต์

แบบน้ีไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมสีารผสมเพิ่มเพราะ

ตัวน าไฟฟ้าเกิดจากการแตกตัวของ potassium 

ions ที่มันกระโดดไปมาภายในโครงสร้าง

ผลึกคริสตรลั ซีเมนต์ KGP นี้ ขึ้นอยู่กับการแตก

ตัวของ โปรเตสเซีย่มไอออนทีอ่ยู่ในโครงสรา้ง

ผลึก เพื่อสะสมพลังงานไฟฟ้า และตรวจสอบค่า

การเหนี่ยวน าไฟฟ้าเพื่อแสดงถึงความเครียด

หรือก าลังในมวลคอนกรีตได้เอง เมื่อถึงจุด

ที่มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด มันสามารถสะสมและ

จ่ายไฟฟ้าได้สูงถึง 200 – 500 วัตต์ต่อตาราง

เมตร  มวล KPG นี้ สามารถตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปรความเครียด stress ในมวลคอนกรตี

ได้จากความเป็นตัวน าไฟฟ้าของวัสดุตลอดเวลา 

ก าแพงคอนกรีตแบบน้ีของอาคาร เมื่อต่อเข้ากับ

ระบบโซล่าเซลล์ มันท าหน้าท่ีเป็นแบตเตอรรี่

เก็บไฟได้  

นวตักรรมซีเมนตแ์ละคอนกรตี  

เสร็จในปี 2565 ในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง มีปญัหาในการเวนคืนท่ีดิน 

เพราะทีดินรอบๆเมืองมักเป็นที่ดนิแปลงเล็กๆ หลายเจ้าของ ดังนั้นการตก

ลงราคาจึงมักมีปัญหา แม้จะเป็นประเทศสังคมนิยมคอมมูนสิต์  
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สะพานพงัในอิตาลี 

จากเหตุการณ์ช๊อกโลก ที่สะพาน Morandi 

ในเมืองเจนัว อิตาลีพังลงมา มีคนตายนับสิบคน 

ท าให้มีการระวังตรวจสอบสภาพสะพานกันอย่าง

จริงจัง โดยเฉพาะสะพานท่ีออกแบบให้มีแผ่นพื้น

บางๆและใช้ตัวขึงรั้งสะพาน Stays เป็นคอนกรีต

เสรมิเหล็กแทนท่ีจะเป็นเหล็กอย่างปัจจุบัน อย่าง

สะพาน Wadi el Kuf ใน Libyan ที่ออกแบบโดย

วิศวกรคนเดียวกันกับสะพานท่ีพัง นาย Riccardo 

Morandi เป็นสะพานแบบเดยีวกนัเปิดใช้งานเมื่อ 

2513 และต้องปิดลงเมื่อปี 2560 เพราะ

โครงสร้างไม่ปลอดภัย สะพานสว่นมากทางตอน

ใต้ของอิตาลีมีสภาพแย่มาก เพราะการก่อสร้างใช้

วัสดุก่อสร้างที่ไมด่ีไมเ่หมาะสม เนื่องจากอิทธิพล

ของพวกอาชญากรหรือมาเฟียท าให้มีสะพานพัง

ลง 4 แห่งทางภาคใต้ ในจ านวนสะพานท้ังหมดที่

พังลง 12 แห่งในปีท่ีผ่านมา ในสหรัฐฯเองนับแต่

สะพาน I-35 W พังลงในรัฐมินิสโซต้าเมื่อ 2550 

ท าให้มีการตรวจสอบสะพานตา่งๆอย่างเข้มงวด

และพบว่ามสีะพานท่ีหมดสภาพการใช้งานมากถึง

ร้อยละ 20 – 25 ในยุโรปอย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส

หรือเยอรมนีก็มีปัญหาสะพานใช้งานมานาน มี

สัญญาณช้ีให้เห็นว่า สะพานท่ีก่อสร้างเมื่อ 60 ปี

ก่อนจนถึง เมื่อ 40 ปีท่ีผ่านมานั้นมีการสึกกร่อน

ตามอายุ อีกทั้งทฤษฎีการออกแบบและวัสดุที่ใช้ก็

มีปัญหาทีไ่ม่ได้คาดถึงในตอนนั้น เช่น การ

ออกแบบไม่ได้คิดว่าจะมีปริมาณรถมากมาย จาก

ที่ออกแบบไว้ 4 ล้านคันต่อปเีมือ่ปี 2507 ต้อง

บูรณะเพื่อให้รับรถไดม้ากข้ึนถึง 11 ล้านคันต่อปี 

แต่หลังสดุมันต้องรับปริมาณรถมากถึง 24 ล้าน

คันต่อปี และน้ าหนักรถบรรทุกทีเ่คยใช้ออกแบบ

ที่น้ าหนักรวม 20 ตัน ตั้งแต่ปี 2503 มาถึง

ปัจจุบันนี้ น้ าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 44 ตัน 

อย่างปัจจุบัน  และมิได้คิดถึงการสึกกร่อนใน

ระยะยาวของเหล็กท่ีไม่มีการป้องกันพวกคลอไรด์  



 

9  

ต ารวจอังกฤษต้องเข้าช่วยเหลือคนขี่จักรยานนายหนึ่งที่ฝ่าฝืนขี่

จักรยานขึ้นไปใช้ทางด่วนมอร์เตอร์เวย ์ M1 ต ารวจต้องใช้รถน าและตาม 

ล้อมจักรยานนี้ด้วยความเร็ว 50 กม/ชม เพื่อน าชายคนนี้ลงจากทางด่วนที่

ทางแยกขา้งหน้า ชายคนนี้ขึ้นทางด่วนมาจาก Sheffield เพื่อไปลอนดอน 

โดยเห็นวา่เส้นทางนี้ตรงและสั้นที่สุด แต่กฎหมายหา้มจักรยานใช้ทางด่วน มี

บ่อยที่คนขี่จกัรยานขึ้นไปใช้มอร์เตอร์เวย์สายตา่งๆ  

*** บางคนหัวหมอ อา้งเสียภาษ ี และยอมจ่ายค่าผ่านทาง ท าไมเขาจึงไม่มี

สิทธิ์ใช้มอร์เตอร์เวย์ละ ก็ต้องบอกวา่เพื่อชีวิตเขาจะได้ยืนยาวขึ้น เพราะรถ

อื่นๆเขาแรงและเร็วกว่าเยอะ ปะทะกนัแล้ว เราตายแบบศพไม่สวย ทาง

หลวงสกปรกเลอะเทอะ แต่เขารถบุบเล็กน้อยเท่านั้น  

1 

เร่ิมมีค่านิยมใหม่ของวัยรุ่นระดับมธัยมปลาย ในนอร์เวย ์ ที่กระทบตอ่

ความปลอดภยับนทางหลวง ไม่ใช่เมาหรือเสพยาแลว้ขับรถ ไม่ใช่ขับรถเร็ว

เกินพิกัด หรือแข่งรถ แต่เป็นการมีเพศสัมพันธ์กันรอบๆวงเวียนถนน เพื่อ

เป็นการฉลองการส าเร็จการศึกษาระดับมัธยม แนวนิยมใหม่นี้เกิดขึ้นได้

อย่างไรเมื่อไร ไม่ปรากฎ ทางต ารวจไดแ้ต่รณรงค์ให้เลิกการกระท านี ้เพราะ

มันอันตรายที่มีกจิกรรมอยา่งนั้นรอบๆวงเวียน นอกจากนี้ยังอาจดึงความ

สนใจจากรถขา้งๆท าให้เขาละจากการควบคุมรถ เกิดอุบัติเหตุได้   

*** โอ ้ เด็กยโุรปนี่โตเร็ว แค่มธัยมก็ฉลองกันด้วยการมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว 

แบบนี้ต้องเป็นกลุ่มเซ็กหมู่ เพราะต้องมีคนขับด้วย และอันตรายอาจสร้าง

แรงจูงใจให้รถข้างๆที่เห็นแล้วเกิดอารมณ์ขอร่วมสนุกด้วย  

2 

หนุ่มอังกฤษเจ้าของรถเรนโรเวอร์ มีสถิตถูกตัดแต้มจราจรมากถึง 

172 คะแนน เขาถกูตรวจพบวา่ขับรถเร็วเกินก าหนดไม่น้อยกว่า 27 ครั้งบน

เส้นทางเดิม แต่เพราะรถเขาจดทะเบียนที่เบลเยี่ยม ท าใหก้ารติดตามจับเขา

ท าได้ยาก แต่ท าผิดซ้ าหลายครั้งเข้าที่สุดก็ถูกจับได้ ถกูปรับเป็นเงิน 18,000 

ปอนด์ หรือ 756,000 บาท คงปรับย้อนหลังทุกคดี และถูกยึดใบอนุญาติ 3 

ปีด้วย 

*** คงไม่กระเทือนฐานะทางเศรษฐกิจ เพราะขับ เรนโรเวอร ์ และจด

ทะเบียนในเบลเยี่ยม แสดงว่าต้องมีธุรกิจข้ามชาติ ร่ ารวย และใร้จิตส านึก

ต่อสังคมแบบพวกลกูคนรวยสมองกลวงทั่วๆไป  

3 

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND 

เชญิเขา้ชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com 

ส านกังาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด ์สตรที เมอืงทองธาน ีต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 โทรศพัท ์: 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 

นักบินเครื่องบินส่วนตัวนายหนึ่งเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องจึงพยายาม

ร่อนลง โดยมองหาถนนใกล้ๆที่กว้างพอให้เครื่องบินลงจอดได้ แต่ถนนในลอส

เองเจลลิสนั้นรถมากจริงๆ เขาจึงต้องบินร่อนฉวัดเฉวยีนไปข้างหน้ารถทีว่ิ่งอยู่

แล้วลดระดับร่อนลง เขาต้องระวังไม่ให้โดนสายไฟฟา้แรงสูงและสายโทรศัพท์

ที่อยู่ข้างทางด้วย ที่สุดเขาร่อนลงจอดบนถนนได้ก่อนถึงทางแยกเล็กนอ้ย โดย

ไม่มีใครบาดเจ็บหรือความเสียหาย  

*** เพราะดวงดไีมถ่งึฆาตหรอืเพราะมฝีมีอืในการควบคุมทัง้สตแิละเครือ่งบนิ 

รวมถึงเครื่องบินที่มีสมรรถนะร่อนได้ไม่ตกลงทันที ท าให้ร่อนลงอย่างปลอดภัย 

ถ้าเป็นบ้านเรา ค าถามแรกคือ ห้อยพระอะไร แทนทีจ่ะถามว่าฝกึบินจาก

ส านักไหน และบินมานานเพยีงใด   

4 

หลกัสตูรการฝึกอบรม 

1. การออกแบบทางหลวง 

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันท่ี 12 - 14 ธันวาคม 2561 

2. นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 

รุ่นที่ 24 ระหว่างวันท่ี 23 - 25 มกราคม 2562 

3. การออกแบบและควบคุมคณุภาพโครงสร้างผิวทางและบูรณะทาง 

รุ่นที่ 16 ระหว่างวันท่ี 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 

4. เทคนิคการก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพาน 

รุ่นที ่4 ระหว่างวันท่ี 13 - 15 มีนาคม 2562 

Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.roadassothai.com 

http://www.roadassothai.com
http://www.roadassothai.com

