ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2563

ถ ุงลมนิรภัย
กรมทางอังกฤษ ได้นาเอาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง
แบบใหม่ออกมาทดลองใช้งาน เป็นลูกบอลลูนยุบตัวเมื่อถูกชน คล้ายถุง
ลมในรถยนต์ ใช้งานง่าย ติดตั้งได้รวดเร็ว สูบลมให้เต็มได้ภายใน 10 นาที
มีขนาดใหญ่ สีสดใสเห็นชัดเจน
โดยเฉลี่ยมีอุบตั ิเหตุในพื้นที่ก่อสร้างราว 240 ครั้งต่อเดือน นับว่าถี่
และเสี่ยงมากสาหรับคนทางานบนถนน อาจถึงแก่ชีวิต จึงต้องลงทุน
พัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อมาทาให้คนงานและคนใช้ถนนปลอดภัย หวัง
ว่าถุงลมนี้จะช่วยรักษาชีวิตคนงานและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
คนขับรถ ให้คิดถึงชีวิตคนทางาน และเคารพกฎหมายทาตามป้ายบังคับ
ความเร็วและป้ายเตือนอื่นๆในพื้นที่ทางานถนน
ในขั้นทดลองนี้จะลองติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องปิดการจราจร ตรงทางแยก
แต่เป้าหมายคือใช้กับพื้นที่ทางานทางทั่วไป ถุงลมนี้ใช้เป็นส่วนเสริมกรวยยาง
และป้ายจราจร เป็นเครื่องป้องกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อปรับพฤติกรรมคนขับรถ
และลดความรุนแรงเมื่อเกิดการชนขึ้น
ค่าใช้จ่าย 95,700 ปอนด์ ราว 4 ล้านบาท สาหรับโครงการทดลองใช้ถุง
ลมนิรภัยนั้นเป็นไปตามโปรแกรมของกองทุน Highways England ที่มี
เงินทุนราว 150 ล้านปอนด์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม และกลยุทธ์การลงทุนใน
งานถนนสาหรับปี 2558 - 2563

สะพานในอิตาลี
เมือง Genoa อยู่ในอ่าวของทะเล Ligurian เป็นมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมอุตสาหกรรม
Milan-Turin-Genoa ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจที่สาคัญมาก ด้วยเหตุนจี้ ึงจาเป็นต้องก่อสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาทดแทนสะพานเก่า
ที่พังลงมาเมื่อปี 2561 จนมีคนตาย 43 คน เมืองเจนัวมีประชากรหกแสนคน มีอู่ต่อเรือและ
อุตสาหกรรมเหล็ก และเป็นศูนย์กลางการเงินมาตั้งแต่ยุคกลาง ธนาคาร Saint George ที่
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1950 เป็นหนึ่งในธนาคารที่สาคัญมากต่อความมั่งคังของเมืองนี้ ตั้งแต่
กลางศตวรรษที่ 15 เจนัวเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ทสี่ ุดชิ้นหนึ่งในเชิงวัฒนธรรมและสังคมของ
อิตาลี อย่างไรก็ตาม การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถูกชะลอตัวมานาน
ตั้งแต่ยังไม่ถูกกระทบจากโรคระบาดโควิดอย่างรุนแรงที่สดุ ประเทศหนึ่งในยุโรป ทาให้ทั้ง
ทางราชการผู้ดูแลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และประชาชน สูญเสีย
โอกาสในการเร่งเพิ่มผลผลิตและต้องเสียเวลาในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น
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สะพาน Morandi ที่ก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งานมาตั้งแต่ 2510 ทอดข้ามม่น้า Polcevera เป็นสะพานแบบ Cable stay ช่วงขึงแขวนยาว 210
เมตร เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงยุโรป E80 ที่เชื่อมติดต่ออิตาลีกับฝรั่งเศส และได้พังลงมาเมื่อปี 2561 ได้ถูกออกแบบเพื่อก่อสร้างใหม่โดยวิศวกรที่
ปรึกษา Webuild ด้วยงบออกแบบ 216 ล้านดอลลาร์ และเป็นผลงานออกแบบที่น่าภาคภูมิใจมากของอิตาลี เพราะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างผูร้ ับเหมา เจ้าของงานและวิศวกรออกแบบ เพื่อให้โครงการนี้สาเร็จลุล่วงภายในกาหนดเวลา ปราศจากความล่าช้า มีการนาอา Building
Information Model, BIM. มาใช้ และจัดให้มีคณะทางานเฉพาะซึ่งมีการกากับดูแลการปฏิบัติงานโดยกรรมาธิการวิสามัญการบูรณะ Extraordinary Reconstruction Commissioner ภายใต้กรอบนี้ วิศวกรออกแบบกาหนดออกแบบให้เสร็จภายใน 3 เดือน จึงนาเอาระบบ BIM ของ Bentley เพื่อใช้ออกแบบ สร้างรูปจาลอง Model และจัดการ การแสดงลักษณะทางกายภาพและการใช้งานของสะพานแบบดิจิทัล ใช้ BIM เพื่อสร้างรูป
จาลองสะพานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่รอบๆ ทั้งงานโยธา เครื่องกลและระบบไฟฟ้า ระบบ BIM ของ Bentley ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ออกแบบ และช่วยให้การตัดสินใจรวดเร็วมากขึ้น การออกแบบคานวณมีความแม่นยาถูกต้องและบริหารจัดการได้ดีแม้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขแบบ
บ้าง คาดว่าการออกแบบจะเสร็จตรงตามกาหนด

สะพานใหม่ที่ออกแบบนี้มีพื้นสะพานเหล็ก ยาว 1.1 กม แบ่งเป็น 19 ช่วง 14 ช่วงที่กว้าง 50 เมตร และอีก 3 ช่วงกว้าง 100 เมตร ตรงเชิงลาด
สะพานทั้งสองข้างยาว 41 และ 26 เมตร ตอม่อสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 18 ต้น เป็นรูปวงรี (9.5 x 4 ม) ตามรูปแบบนี้ทาให้เหมาะอย่างยิ่ง
ต่อการขยายตัวของเมือง คือพอเพียงต่อการสัญจรทางน้า ด้านการบารุงรักษาสะพาน การออกแบบได้คานึงถึงเรื่องนี้ ให้ง่ายต่อการเข้าไปดูแล
บารุงรักษาสะพานนี้ และมีการเฝ้าติดตามการใช้งานและประสิทธิ์ภาพของสะพาน มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจตราสภาวะและคุณภาพของสะพานทั้งที่
ด้านนอกสะพานและด้านในของพื้นสะพาน มีเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเพือ่ ใช้สาหรับสะพานนี้โดยเฉพาะ ระบบตรวจสอบการใช้งานของสะพาน และระบบ
ขจัดหรือระบายความชื้นในเหล็กเสริมดึงขึงสะพาน หรือแม้แต่ความชื้นอากาศในช่องว่างพื้นสะพาน พลังงานไฟฟ้าใช้เพื่อระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งไฟสัญญาณ และไฟแสงสีเพื่อความสวยงามด้วย
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ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ประกอบด้วยโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีเซลล์แสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์สีเงินเทา
ได้ถูกติดตั้งในชิ้นส่วนโครงสร้างพิเศษตามพื้นสะพานและทางลาดโดยทามุมเอียง 45 °

โดยเซลรับแสงอาทิตย์นี้

ระบบขจัดความชื้นในพื้นสะพานนั้นเพื่อป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้าที่จะทาให้เกิดสนิมในเนื้อเหล็ก ใช้ไฮโกรมีเตอร์เพื่อวัดความชื้น ระบบ
ขจัดความชื้นนี้ มีอยู่ 7 ชุด แต่ละชุดของตัวขจัดความชื้นมีใบพัดดูดซับอยู่ และวางห่างจากกันประมาณ 150 เมตร อยู่ในตาแหน่งตรงกลางของช่อง
ในพื้นสะพานเพื่อกระจายอากาศทั่วทั้งพื้นที่รอบๆตัว แต่ละตัวมีระบบควบคุมของตัวเองโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

การใช้ระบบ BIM ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จาก CDE (Common Data Environment) เพื่อจัดการประมวลข้อมูลต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆย้อนหลัง ซึง่ จาเป็นมากในการประสานงานตอนก่อสร้าง BIM ยังกาหนดขั้นตอนที่จะนามาใช้ในระหว่างการออกแบบเพื่อสร้าง
แบบจาลองของโครงสร้างสะพาน โดยเฉพาะด้านโยธา และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้กาหนดขั้นตอนการก่อสร้างของสะพานทั้งโครงการ
สาหรับแต่ละองค์ประกอบสะพาน (bridge elements) ในแบบจาลอง จาเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทางกายภาพและกาหนดการก่อสร้าง
ซึ่งรวมถึงรหัสประจาตัว WBS ขององค์ประกอบนั้น (โครงสร้างการแบ่งงาน) เพื่อจัดทาแผนการทางานตามลาดับงานก่อสร้าง ข้อมูลอืน่ ๆ ที่จาเป็น
ได้แก่ รายละเอียดเกีย่ วกับวัสดุ มิติต่างๆขององค์ประกอบสะพาน เช่นความยาว พื้นที่ ปริมาตรและอื่น ๆ ตลอดจนโครงร่างของขั้นตอนการนาไปใช้
งาน และเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้เกี่ยวข้อง ได้แบ่งข้อมูลต่างให้อยู่ในโฟลเดอร์ของแต่ละกลุม่ งาน เช่น


แบบจาลองรูปสามเหลี่ยมภูมิประเทศแบบดิจิทัลที่ได้จากการสารวจ Lidar คือการบินสารวจเพื่อหาสภาพภูมิประเทศในแบบ 3 มิติได้
อย่างละเอียดถูกต้องด้วยวิธี orthorectification ที่ช่วยปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ. และยังใช้เพื่อดูชั้นดินฐานราก ใช้ออกแบบฐาน
รากสะพาน



แบบจาลองดิจิทัลของรูปแบบพลาโนเมตริก (แนวนอนและแนวตั้ง) ที่แสดงแนวของเส้นทางทั้งโครงการ



รูปแบบดิจิทัลของระบบถนนใหม่หมายถึงแพ็คเกจที่สมบูรณ์ของทางสายนี้เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
ปลอดภัยต่างๆที่ต้องติดตั้ง



แบบจาลองดิจิทัลของงานโยธาทั้งหมดสาหรับโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต เพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้าง หรือปรับปรุงแก้ไขแบบเมื่อมีเหตุ
จาเป็น



แบบจาลองเครื่องจักรกลแบบดิจทิ ัล เพื่อแสดงถึงตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์จักรกลต่างๆ ที่จะไม่มโี ครงสร้างอื่นๆกีดขวาง หรืออุปกรณ์
จะไม่กดี ขวางงานก่อสร้างงานโยธา เป็นต้น



แบบจาลองระบบไฟฟ้าดิจิทลั แสดงตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆบนสะพานและชิ้นส่วนโครงสร้างสะพาน ลักษณะ
การติดตั้งการยึดตรึง

ที่รวมถึงป้ายและอุปกรณ์ความ

ระบบ BIM ยังช่วยตอนบารุงรักษาสะพาน โดยเฉพาะพวกอุปกรณ์ขจัดความชื้นที่อยู่ในช่องว่างของพื้นสะพาน ช่วยแสดงถึงการเข้าไปถึง
อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อทางานซ่อมบารุง ช่วยในการประมวลลักษณะการเคลื่อนไหลของอากาศในช่องว่างพื้นสะพาน เพื่อนาข้อมูลนั้นมาใช้ในการ
ออกแบบอุปกรณ์ขจัดความชื้น กาหนดจานวน และระยะห่างของการติดตั้ง
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เครือ่ งกัน้ กันรถชน
บริษัท Heald ได้เสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องกั้นกันรถชน Matador เพื่อ
ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสาคัญ หรือการบุกรุกเข้าพื้นที่หวงห้าม ระบบ
ป้องกันนี้เรียกว่า Bridge Bollard System เป็นเสาหลายๆต้นตั้งเรียงไว้
โดยระบบนี้ได้ผ่านการทดสอบการชน IWA-14 (international Workshop
Agreement) ด้วยรถบรรทุกหนัก 18 ตันวิ่งชนด้วยความเร็ว 50 กม/ชม ที่
มุมชน 30 องศา การออกแบบระบบเสาเหล่านี้ มีระบบล๊อกติดกันของเสา
เพื่อให้กระจายแรงชนให้เสาทุกตันช่วยกันรับ โดยยึดติดตรึงกับใต้พื้นผิวถนน
ทาให้รถไม่สามารถพุ่งเข้าไปในพื้นที่กั้นได้

ในการทดสอบนั้น ใช้ระบบเสา 9 ต้น อย่างไรก็ตามในการใช้งานจะ
ใช้เสากี่ต้นก็ได้ ขึ้นกับขนาดพื้นที่ที่ต้องการป้องกัน ระบบนี้ยังใช้ได้กับ
พื้นที่ที่ไม่เอื้อต่อการขุดฝังยึดเสา ด้วยการวางอุปกรณ์นบี้ นพื้นผิวยึดตรึง
ด้วยโบวท์ แล้วกลบทับด้วยหินหรือยางแอสฟัลต์คอนกรีต ใช้เวลาในการ
ติดตั้งเพียง 45 นาทีเท่านั้น ในกรณีที่ขุดได้ ก็ขุดลึกลงไปเพียง 11 ซม
เท่านั้น

เครือ่ งชัง่ น้าหนักรถเข้าพื้นที่
ตึก World Trade Center เป็นอาคารที่มีการรักษาความมั่นคงแข็งแรงมาก มีอุปกรณ์ ตรวจและป้องกันรถเข้าไปก่อเหตุร้ายหรือทาความเสียหายต่อ
พื้นที่รอบๆเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องน้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกที่อาจขนวัตถุอันตรายเข้าไปก่อเหตุร้าย โดยทางการมีสถิติน้าหนักรถบรรทุกที่อาจเป็น
อันตราย ในการตรวจน้าหนักนี้ ทางการมอบให้ บริษัท Intercomp Company ในสหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ์ด้านนีม้ าก มาติดตั้งเครื่องชั่งและ
วิเคราะห์เพื่อการตรวจรถบรรทุกโดยร่วมกับ บริษัท Advance Scale ของนิวเจอร์ซี่ การติดตั้งเครื่องชั่งรุ่น AX900 ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ผลงานเป็นที่พอใจ
ของเจ้าของอาคารมาก และจะใช้งานตรวจสอบได้ทั้งปี โดยมีทางเข้าพื้นที่อาคาร 3 ทาง ใช้เครื่องตรวจสอบ 4 ชุดต่อช่องจราจร ติดตัง้ ที่จุดก่อนถึงเครื่อง
กั้น มีทางเข้า 6 ช่องจราจร จากถนนวอชิงตัน west Broadway และ Trinity Place ทาการตรวจสอบทั้งรถยนต์นั่งบุคคล รถนักท่องเที่ยว และรถบรรทุก
ส่งของ ระบบมีซอฟแวร์ตรวจสอบน้าหนักเพลารถ ระบบเพลา และน้าหนักรวมของรถ
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ชุดเครื่องชั่งน้าหนัก รุ่น AX900 นี้มีความละเอียดถึง +/-0.1% โดยใช้โหลด
เซลล์แบบคานที่ปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อชั่งน้าหนักเพลาและน้าหนักรวมของรถ
GVW อย่างแม่นยา นอกจากใช้งานเพื่อความมั่นคงแบบนี้ บางรัฐใช้เครื่องชั่งนี้เพื่อ
การพาณิชย์ โดยชั่งน้าหนักสินค้า หรือวัสดุเข้า ออก จาก สถานที่จาหน่ายสินค้า

อ ุปกรณ์รวั้ กัน้ รถในพื้นที่กอ่ สร้าง
Highway Care บริษัทผลิตอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่
ก่อสร้าง ได้เสนออุปกรณ์รั้วกั้นรถสาหรับพื้นที่ก่อสร้าง ที่เคลื่อนย้าย
และติดตั้งได้สะดวก เพียงใช้รถบรรทุกติดเครน หรือคนงานพร้อมรถ
ขุดตักก็สามารถติดตั้งรั้วกั้นรถได้ 2 ตัวภายในเวลาเพียง 30 วินาที
และรั้วกั้นนี้จานวน 252 เมตร ขนส่งได้ด้วยรถบรรทุกเพียง 1 คัน แต่
ละชิ้นมีความยาว 12 เมตร หรือ 60 เมตร ขึ้นกับความต้องการของ
งาน รั้วกั้นนี้ผ่านการทดสอบการชนตามวิธี MASH T-6 ,TL-3 และ
TL-4 ผลิตขึ้นทั้งในอเมริกา อังกฤษ และสหภาพยุโรป
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ประต ูฉ ุกเฉินพื้นที่กอ่ สร้าง
ถนนนับวันมีอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น
เสี่ยงมากขึ้นต่อชีวิตของคนทางานทาง
จาเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันชีวิตของทั้งคนทางานและคนขับรถ พื้นที่ทางานทาง
นั้นมักปิดกั้นอยู่ในพื้นที่จากัด ทาให้เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ รถกู้ชีพฉุกเฉิน ยากที่จะเข้าไป
ในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท REBLOC จึงได้ประดิษฐ์ประตูฉุกเฉิน SOH-EG12
เพื่อใช้ร่วมกับกาแพงกั้นรถ คสล. ที่ผ่านการทดสอบการชนตามวิธี EN 1317 -T3/
W4 ประตูฉุกเฉินนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นประตูอัจฉริยะและมีประสิทธิภ์ าพมาก
สามารถเปิดได้ด้วยมือเปล่าโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นใด ทาให้สะดวกและปลอดภัย
ในการใช้งาน เปิด และ ปิด ประตูได้อย่างรวดเร็ว มันเปิดออกได้กว้าง 12 เมตร
เพื่อให้รถขนาดใหญ่ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก ประตูนี้ออกแบบมาอย่างดี ไม่มีชิ้นส่วน
ใดที่เป็นอันตรายต่อรถที่สญ
ั จรผ่านไปมา ไม่ว่าขณะปิด หรือเปิด ประตูรั้วกันนี้มี 2
รุ่น คือ REBLOC 50 และ REBLOC 80 S

งานตรวจสภาพสะพาน
งานตรวจสภาพสะพานจะเป็นงานที่มีอนาคตขยายตัวมากและรวดเร็วในอีก 10 ปีข้างหน้า มีค่างานไม่น้อยกว่า 6,300 ล้าน
ดอลลาร์ การใช้โดรนช่วยให้การตรวจสอบทาได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยามากขึ้น ตลาดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคจะเป็นตลาดใหญ่ใน
ธุรกิจนี้ ซึ่งมีมลู ค่าราวร้อยละ 35 ของมูลค่าทั้งโลก เพราะประเทศต่างๆในภูมภิ าคนี้กาลังพุ่งเป้าไปที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
ทันสมัย มีหลายๆบริษัทที่ให้บริการในการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไม่เฉพาะสะพาน เช่น บริษัท Mistras Group, KCI
Technologies, Stantec, YUV Rheinland, GHD Group และ WSP Global.
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ซอฟแวร์คานวณความหนาชัน้ พื้นทางเสริมแรง ฟรี
บริษัท NAUE ผูผ้ ลิตใยสังเคราะห์ geosynthetic มี software ฟรี
การคานวนความหนาของชั้นพื้นทาง
เมื่อใช้ร่วมกับใยสังเคราะห์
ซอฟแวร์
SecuCake
นีใ้ ช้คานวณชั้นความหนาพื้นทางโดยใช้
คอมพิวเตอร์ปกติ
ผูส้ นใจต้องการได้ซอฟแวร์ฟรีนี้เพียงเข้าไป
ลงทะเบียน และใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟแวร์อื่นเพิ่มเติม โดย
การใช้ร่วมกับ geogrid Secugrid และ Combigrid ของ NAUE
เพราะซอฟแวร์อยู่ในเวบของบริษัท เมื่อลงทะเบียนแล้วก็ใช้งานได้เลย
ทั้งจากคอมพิวเตอร์ เทปเล็ดหรือโทรศัพท์มือถือ ผู้เข้าใช้สามารถ
คานวณความหนาของชั้นพื้นทางที่เสริมแรงด้วย geogrid ข้างต้นได้เลย
ทั้งสาหรับถนนและที่จอดรถ นอกจากนี้ มันยังแสดงการเปรียบเทียบ
ราคา ระหว่างการใช้ geogrid ชนิด Secugrid หรือ Combigrid ในชั้น
พื้นทางเสริมแรง หรือกับชั้นพื้นทางธรรมดาที่ไม่มีการเสริมแรงด้วย

ท่านที่สนใจ เข้าดาวน์โหลด SecuCalc 1.2 ได้ฟรี จาก software library
ของบริษัท ขนาดไฟล์เพียง 5 KB.
ที่ https://www.naue.com/software/
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เครือ่ งหมายจราจรชัว่ คราว
จากการระบาดของโควิด 19 ทาให้ผู้คนหันมาใช้การเดินทางทางเลือกอื่นๆแทนระบบ
ขนส่งสาธารณะทีเ่ สี่ยงต่อการสัมผัสผู้โดยสารอื่นๆ
บ้างก็กลับมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตามเดิม ส่วนมากไปใช้จักรยานหรือเดินเท้าแทน ทาให้ทางการต้องออกมาจัดทางจักรยาน
และทางคนเดินแยกออกจากทางรถยนต์ เพื่ออานวยความปลอดภัยให้ และอาจจะยาวนาน
ต่อไปตามแบบ New naormal ทางการอังกฤษจึงจัดงบประมาณ 2,000 ล้านปอนด์เพื่อ
ส่งเสริมด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมที่สะอาด และการเดินทางในช่วงที่มีการล๊อกดาวน์ ส่วน
หนึ่งนั้นคือ การติดตั้งเครื่องหมายจราจรทั้งแบบเทอร์โมพลาสติก สี สาหรับบางพื้นที่เป็น
การถาวร แต่บางพื้นที่ที่อาจใช้เป็นการชั่วคราวบนพื้นผิวถนนนั้น มีบริษัท WJ เสนอ
ผลิตภัณฑ์เทปเครื่องหมายชั่วคราว ที่ใช้แปะติดบนผิวถนน หมุดถนนและนวัตกรรม
เครื่องหมายบนผิวถนนอื่นๆที่มีความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่า โดยอุปกรณ์ชั่วคราวนี้
เคยถูกนาไฟใช้ที่สถานีรถไฟใต้ดิน ที่ London Pride rainbow crossings นาไปติดกับรถ
โดยสารของโรงพยาบาล ไนติ้งเกล และเพื่อให้มีการทิ้งระยะห่างสังคมบนรถไฟ Dockland
Light Railway ผลงานในอดีตที่เคยใช้เครื่องหมายจราจรชั่วคราวนีบ้ นโครงข่ายถนนในนคร
ลอนดอนอย่างได้ผลดีมาก คือเมื่อครั้งที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิค เมื่อปี 2555

งานก่อสร้างสะพานในเวียดนาม
ทางการอนุมัติโครงการก่อสร้างสะพาน Phuoc An ในจังหวัด Ba Ria-Vung Tau ที่จะเชื่อมติดต่อทางหลวงสายหลักกับท่าเรือน้าลึกที่ Cai MepThi Vai โครงการนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 210 ล้านดอลลาร์ เป็นสะพานยาวประมาณ 3.5 กม ทอดข้ามแม่น้า Thi Vai ในการออกแบบ จะให้มีช่อง
ลอดมากพอที่เรือบรรทุกขนาด 3 หมื่นตันลอดผ่านได้ สะพานนี้ช่วยให้การติดต่อระหว่างจังหวัด Nhon Trach และท่าเรือน้าลึกนีส้ ะดวกมากขึ้น ท่าเรือนี้
อยู่ห่างจากเมืองโฮจีมินไม่มาก เป็นท่าเรือสาคัญเพื่อการค้าสากลระหว่างประเทศ งบก่อสร้างส่วนหนึง่ มาจากรัฐบาลกลาง อีกส่วนมาจากท้องถิน่ พร้อมกัน
นี้ จะมีสะพาน Hang Ngoai เริม่ ก่อสร้างในเมืองโฮจีมินด้วยงบ 17.32 ล้านดอลลาร์ เป็นสะพานที่ขยายจากเดิม 2 ช่องจราจรกว้าง 10 เมตร เป็น 4 ช่อง
จราจรเมตร กว้าง 22.5 เมตร ทอดข้ามทางรถไฟ มีความยาว 650 เมตร มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้า และการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้ว ย จะใช้
เวลาก่อสร้างราว 11 เดือน โดยระหว่างก่อสร้างจะมีสะพานเหล็กชั่วคราวเพื่อช่วยลดความติดขัดของการจราจร

งานพัฒนาโครงสร้งพื้นฐานขนาดใหญ่ของเวียดนามอีกโครงการคือ งานก่อสร้างทางด่วน เหนือ-ใต้ ที่มีระยะทางราว 654 กม ค่าก่อสร้างประมาณ
5,060 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 3 ส่วน ในสามส่วนนี้ยังแบ่งออกเป็น 13 packages
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บานสวิงปิดถนนชัว่ คราว
ในรัฐเพนซิลวาเนีย มีงานก่อสร้างอุโมงค์ถนน Tuscarora
Mountain Tunnel เป็นอุโมงค์คแู่ ต่ละข้างมี 2 ช่องจราจร ลอดผ่าน
ภูเขา เชื่อมติดต่อระหว่างเมือง Huntingdon และ Franklin แต่ละ
อุโมงค์ยาวราว 1.6 กม โดยมีอาคารควบคุมที่ทางเข้าทั้งสองด้าน ใน
งานบูรณะครั้งนี้ บริษัท Versilis ที่มีฐานอยู่ที่ Quebec ใน Canada ได้รับมอบหมายให้ตดิ ตั้งเครือ่ งปิดช่องจราจรชั่วคราว เพื่องาน
บารุงรักษาอุโมงค์ permanent automated lane closure System ของแต่ละอุโมงค์

โดยปกติการติดตั้งเครื่องหมายจราจรเพื่อปิดถนนทางานซ่อมบารุง
อุโมงค์นั้นต้องใช้เวลาประมาณ 45 – 90 นาที ทาให้เวลาทางานที่ใช้
ช่วงเวลากลางคืนต้องสูญเสียไป เพื่อแก้ปัญหานี้ ได้นาเอาประตูบานสวิงเพื่อ
ปิด-เปิดทาง SwiftGate HSG-18CW automated gate systems มาใช้
เพื่อกากับการจราจร เบี่ยงรถไปจากช่องจราจรที่ปิดเพื่อทางานบารุงรักษา

การใช้งานนี้ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที และการเปิด ปิด นีส้ ามารถ
สั่งการจากทางไกล remote ด้วย Versilis RF Handheld Remote
Control หรือสังการทางเวบได้จากห้องควบคุม โดยบานสวิงนีไ้ ด้ผา่ น
การทดสอบการชนตามมาตรฐาน NCHRP – 350 แต่ละบานมีสว่ น
ควบคุมที่แคบๆที่ตดิ ตั้งบนกาแพงกั้นรถได้ ไม่กินพื้นที่ออกมาบนผิว
ถนนมาก ตัวบานที่เหวี่ยงออกมาปิดกั้นช่องจราจรนั้นมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนมาก
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1 ลูกเศรษฐีอินเดียนายหนึ่งได้รับของขวัญวันเกิดครบ 18 ปี เป็น

2

รถยนต์เก๋ง บี เอ็ม ดับบลิวซี่รี่ 3 เขาผิดหวังมากเพราะที่เขาอยากได้คือรถ
จาร์กัว ด้วยความโกรธและผิดหวัง เขาเข็นรถคันนี้ลงไปในแม่น้า ทีแรกมัน
จมลงจากนั้นก็ลอยโผล่ขึ้นมา คนที่อยู้ใกล้ช่วยกันดักกันและเก็บรถขึ้นมา
เพราะกลัวว่าจะมีคนอยู่ในรถเดี๋ยวจมน้าตาย ข่าวไม่บอกว่าพ่อแม่ของลูก
เทวดาคนนี้ปฏิบัติต่อลูกเทพนีอ้ ย่างไร
*** เลี้ยงและสปอยลูกจนเสียคน ก็ได้ผลอย่างนี้แหละ เสียเงินและอายเขา
ด้วย

ตารวจในแคลิฟลอเนียเจอเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเลย ขณะที่ขบั รถไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 95 ทางตอนเหนือของรัฐ อยู่ๆก็มีหมีตวั หนึ่งหล่นลงบน
หลังคารถ ไม่แน่ใจว่ามันตั้งใจหรือตกลงมาจากเนินข้างทาง ทาให้หลังคารถ
ยุบ กระจกหน้าแตก ด้วยความตกใจจึงคุมรถไม่ได้ รถวิ่งลงข้างทางแล้ว
พลิกคว่า ไฟรุกไหม้รถทั้งคัน โชคดีที่ตารวจหนีออกมาทันและบาดเจ็บ
เล็กน้อย ส่วนเจ้าหมีต้นเหตุวิ่งเผ่นหนีไป บาดเจ็บหรือไม่ก็ไม่รู้
*** หวังว่าคงไม่เพราะหมีถึงฤดูผสมพันธ์ เห็นรถตารวจสีดาๆ คล้ายหมีตัว
เมียเลยกระโดดเกาะหลังคา จนเกิดเหตุดังกล่าว
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หนุ่มอินเดียคงนึกเบื่อกับรถเก๋ง Tata ของเขาที่ดูไม่โดดเด่นเลยเวลาจอดอยู่
ที่ลานจอดรถ เขาจึงดัดแปลงรถคันนี้ให้ดูเหมือนเฮลิคอปเตอร์มีท่อนหางต่อยาว
ออกไปมีใบพัดท้ายอยู่ในครอบ และโรเตอร์ใบพัดอยู่บนหลังคา แม้มันจะบินไม่ได้
แต่เวลาที่ขับรถไปตามถนนใบพัดท้ายและบนหลังคาจะหมุนไปด้วย นอกจากนี้
ภายในรถยังตบแต่งคอนโซลหน้าให้ดูเหมือนในเครื่องเฮลิคอปเตอร์ด้วย
*** มีหัวพัฒนาแบบนี้ น่าจะไปสมัครงานเป็นคนออกแบบยานยนต์ น่าจะมี
อนาคตดี

หลักสูตรการฝึกอบรม
1. หลักสูตร Road Safety Audit
รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2563

3. หลักสูตร Road Safety Audit
รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 16—18 ธันวาคม 2563

2. หลักสูตร นายช่างผูค้ วบคุมโครงการก่อสร้างทาง
รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 25—27 พฤศจิกายน 2563
Download ใบสมัครได้ที่ http://www.roadassothai.com

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND

เชิญเข้าชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com
สานักงาน : 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

