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ข่าวและกิจกรรม 
กรมทางหลวงไดรับรางวัล The Mino Best Project Award 

กรมทางหลวงไดรับรางวัล The Mino Best Project Award ครั้งที่ 2  ประเภท Community Road จัดโดยสมาคมวิศวกรรม
งานทางแหงเอเชียและออสตราเลเซีย (REAAA) ประจําป พ.ศ. 2564

จากผลงานการออกแบบและกอสรางทางหลวงท่ีใชวัสดุทองถ่ินเปนโครงสรางชั้นทาง พรอมการตรวจวัดพฤติกรรมของวัสดุ
ชั้นทาง ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนหวยไร-บานกลาง ระหวาง กม.155+238 ถึง กม.157+738 ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร 
โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลพิจารณาคัดเลือกจากโครงการกอสรางทางหรือสะพาน ท่ีมีความโดดเดนในภูมิภาคเอเชียและ
ออสตราเลเซีย

พิธีการมอบรางวัล The Mino Best Project Award จัดขึ้นในพิธีปดการประชุมใหญสามัญและการสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติของสมาคม REAAA ครั้งที่ 16 ผานระบบออนไลน เม่ือวันพุธท่ี 15 กันยายน 2564 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส 
สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอรวมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับกรมทางหลวง ท่ีไดรับรางวัลอันทรงเกียรติมา ณ 
โอกาสนี้ดวย 

วิดีโอพิธีมอบรางวัล 2nd Mino Best 
Project Award ประเภท Community 
Road ใหกับกรมทางหลวง
https://youtu.be/cUG8ChaCD0M

https://youtu.be/cUG8ChaCD0M
https://youtu.be/cUG8ChaCD0M
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ข่าวและกิจกรรม 
REAAA Pavement Technology Committee (PTC) Meeting 

ก า รปร ะ ชุ ม คณะก ร รมก า ร วิ ช า ก า รด า น  Pavement 
Technology โดยสมาคมวิศวกรรมทางหลวงแหงเอเชียและ
ออสตราเลเซีย “ REAAA Pavement Technology Committee 
(PTC) Meeting” เม่ือวันศุกรที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00-
10.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) มีวาระการประชุมดังน้ี

• อัพเดทความคืบหนาของการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
วิธีการออกแบบและบูรณะซอมแซมโครงสรางถนนของ
ประเทศสมาชิก “Pavement Structural Design and 
Rehabilitation Methods by Member Countries”

• เสนอ Proposal หัวขอการดําเนินงานของคณะกรรมการฯใน
อีกสามปขางหนา

REAAA Newsletter 2021-01 

ขาวประชาสัมพันธสมาคมวิศวกรรมทางหลวงแหงเอเชียและออสตราเลเซีย (Road Engineering Association of Asia and 
Australasia) ประจําป พ.ศ. 2564
REAAA Newsletter 2021-01 สามารถอานรายละเอียดไดที่ http://narangdesign.com/e-book/ecatalog5.php?Dir=138

http://narangdesign.com/e-book/ecatalog5.php?Dir=138
http://narangdesign.com/e-book/ecatalog5.php?Dir=138
http://narangdesign.com/e-book/ecatalog5.php?Dir=138
http://narangdesign.com/e-book/ecatalog5.php?Dir=138
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ข่าวและกิจกรรม 
16th REAAA CONFERENCE

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทยรวมงานประชุมใหญของสมาคมวิศวกรรมทางหลวงแหงเอเชียและออสตราเลเซีย (Road 
Engineering Association of Asia and Australasia, REAAA) ครั้งที่ 16 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ระหวางวันท่ี 13-15 
กันยายน 2564 (Virtual Conference) https://16threaaaconference.com/

สัมภาษณสดผูจัดการสมาคมระหวางพิธีปดการประชุม Live Interview 

พิธีประกาศสมาชิกกิตติมศักด์ิ REAAA Honorary Membership 
สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอรวมแสดงความยินดีกับทาน

นายกสมาคมฯ นายอราม กอนสมบัติ ท่ีได รับการแตงต้ังเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์ของสมาคมวิศวกรรมงานทางแหงเอเชียและออสตราเลเซีย
(REAAA) ในโอกาสน้ีดวย 

https://youtu.be/akVdUOxDY2c

https://youtu.be/t0FVGnk08Cs

https://youtu.be/-kC682WPUE0

การแสดงประจําชาติของประเทศไทย

https://16threaaaconference.com/
https://youtu.be/akVdUOxDY2c
https://youtu.be/t0FVGnk08Cs
https://youtu.be/akVdUOxDY2c
https://youtu.be/t0FVGnk08Cs
https://youtu.be/akVdUOxDY2c
https://youtu.be/t0FVGnk08Cs
https://youtu.be/-kC682WPUE0
https://youtu.be/-kC682WPUE0
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ข่าวและกิจกรรม 
18th IRF WORLD MEETING & EXHIBITION

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ วิศวกร นักศึกษา และผูสนใจ เขารวมในงานประชุมระดับ
โลกของสหพันธทางหลวงนานาชาติครั้งท่ี 18 (18th IRF WORLD MEETING & EXHIBITION : Roads to Tomorrow) 
ระหวางวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2564 ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE)

• สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเขารวมการประชุมฯไดท่ี www.IRF2021.global
• โปรแกรมการประชุมฯ : https://www.irf.global/.../pdf/2021-IRF-WM18-Program-WEB.pdf
• โปรแกรมการนําเสนอบทความวิชาการ : https://www.irf.global/assets/pdf/2021-IRF-18-WM-Scientific-Program.pdf

http://www.irf2021.global/
https://www.irf.global/.../pdf/2021-IRF-WM18-Program-WEB.pdf
https://www.irf.global/assets/pdf/2021-IRF-18-WM-Scientific-Program.pdf
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ข่าวและกิจกรรม 
REAAA Council Meeting ครั้งที่ 115 และ ครั้งที่ 116

การประชุมกรรมการบริหารสมาคม REAAA Council Meeting ครั้งที่ 115 และ ครั้งที่ 116 ผาน Zoom Meeting เม่ือ 
วันที่ 15 กันยายน 64 เวลา 7.00 – 8.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
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ข่าวและกิจกรรม 
สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย จัดฝกอบรมออนไลน 

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ไดจัดฝกอบรมออนไลน 

• หลักสูตร นายชางผูควบคุมโครงการกอสรางทาง รุนที่ 28 
ระหวางวันที่ 22 - 24 กันยายน 2564 ในการอบรมครั้งน้ี มี
ผูสนใจเขารับการอบรมจากภาครัฐและเอกชนจํานวน 11 คน 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจและเสริมทักษะดานการบริหาร
โครงการและเทคนิคการควบคุมงานกอสรางทาง 

• หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT รุนที่ 12 ระหวางวันที่ 
6 - 8 ตุลาคม 2564 ในการอบรมครั้งน้ี มีผูสนใจเขารับการ
อบรมจากภาครัฐและเอกชนจํานวน 45 คน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความเขาใจและเสริมทักษะดานการอํานวยความปลอดภัยบน
ถนน ความปลอดภัยในพ้ืนที่กอสราง รวมถึงการตรวจสอบ
ความปลอดภัยบนถนน 

ท้ังน้ี การจัดอบรมแบบออนไลน ของสมาคมฯ เปนไปตาม
มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)
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สาระน่ารู้ 

อุโมงค Auerberg เปนอุโมงคถนนท่ีเปนสวนหน่ึงของทางหลวงหมายเลข B2 ท่ีขยายเปน 4 ชองจราจร เช่ือมติดตอระหวางปลายทางหลวง A95 ไป
บรรจบกับทางเขาสูทางหลวง Garenmisch-Partenkirch นับตั้งแตทางหลวง A95 เปดใชงานเม่ือป 2525 ทางหลวงหมายเลข B2 ก็เปนคอขวด เพราะมี
ปริมาณจราจรมากถึงวันละ 26,000 คัน โดยเฉพาะชวงวันหยุดสุดสัปดาห รถเพิ่มมากข้ึนถึง 45,000 คัน ทําใหคนไปเลนสกี ตองติดอยูบนถนนเปนคิวยาว
ประชาชนจึงเรียกรองใหกอสรางอุโมงค Auerberg ท่ีจะยาวราว 1.9 กม. หรือ 3.4 กม. เพื่อลดความคับคั่งจราจร ประกอบกับแผนของทางการท่ีจะขยายทาง
หลวงหมายเลข B2 ดวย

อุโมงค  Auerberg

ข้ันตอนการขออนุมัติแผนการกอสรางอุโมงค Auerberg เร่ิมตนโดย
รัฐบาล Upper Bavaria ในเดือนเมษายน ป 2554 พรอมกับอุโมงค Oberau
ขนาดส่ีชองจราจรท่ีไดรับอนุมัติและกําลังกอสราง และทางเลี่ยง Farchant สี่
ชองจราจรท่ีมีอยูแลว (Farchant Tunnel) มอเตอรเวยสาย 95 จะไปถึง
ชายแดนทองถ่ินของ Garmisch-Partenkirchen มีการพิจารณาถึงแนว
ทางเลือกตางๆ รวมท้ังถนนปกติไปตามพ้ืนดิน ในแนวทางท่ียาว 3.4 กม. น้ี  
โดยจะมีสะพานขามแมนํ้า Loisach ท่ีดานใต  แนวทางเลือกมีดังน้ี
** อุโมงคเดี่ยวยาว 1.9 กม. แนวทางใกลกับแนวถนน B2 ไปตามแมนํ้า 

Loisach
** อุโมงคคู ยาว 1.9 กม. แนวทางใกลกับแนวถนน B2 ไปตามแมนํ้า Loisach
** อุโมงคคู ยาว 3.2 กม. แนวทางใกลกับแนวถนน B2 ไปตามแมนํ้า Loisach
** อุโมงคคู ยาว 2.2 กม. แนวทางผานไปตาม Katzental ราว 800 เมตรทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของสาย B2

จากการวิเคราะหแนวทางเลือกขางตน พบวาการกอสรางอุโมงคคูยาว 1.9 
กม. ไปยัง Garmisch หรือ 1.85 กม. ไปยัง Munich น้ันมีความเหมาะสมท่ีสุด

ในกระบวนการอนุมัติแผนการน้ี  จากโครงการเดิมเม่ือป 2554 ไดเพิ่มจุด
เช่ือมตอท่ี Gut Weghaus เพื่อมิตองปรับแนวทางของ B2 และยังทําให
การจราจรจาก Bundesstraße 2 จากทิศทางของ Murnau สามารถเบ่ียงไป
ยัง Autobahn 95 โดยไมตองผาน Eschenlohe ในอนาคต 

เม่ืออุโมงค Oberau ท่ีกอสรางไปกอนแลว และคาดวาจะแลวเสร็จในตนป 
2565 จะทําใหสวนของทางหลวง B2 ท่ียังคงมี 2 ชองจราจร มีปญหา เปนคอ
ขวดทําใหรถติด เพราะทางหลวงทางตอนเหนือ A95 และทางใตของสาย B2 น้ี 
ไดขยายเปนทางส่ีชองจราจร และปราศจากทางแยก  และการขยายทางสาย 
B2 น้ันกวาจะเร่ิมไดตองไปถึงป 2566 และจะใชงบประมาณราว 167 ลานยูโร 
และยังมีฝายสิ่งแวดลอมคัดคานการกอสรางอุโมงคน้ีดวย แตทางการเตรียมจัด
พิธีวางศิลาฤกษโครงการน้ี เม่ือ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งส่ือมวลชนถือวาเปนการ
บุกเบิกเร่ิมงานกอสราง ท้ังท่ีงานกอสรางจริงๆ กวาจะลงมือได ตองเปนป 
2566
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สาระน่ารู้ 

สถิติคนตายจากอุบัติเหตุทางถนนในสหรัฐฯ

นากลัวมาก มีคนตายมากถึง 21,400 คน แค 6 

เดือนแรกของป 2564 สถิติจากสภาความปลอดภัย

แหงชาติระบุดวยวาในป 2563 มีคนตายมากถึง 

42,000 คน จากเหตุรถชนกัน มากกวาปกอนหนา

ถึงรอยละ 24  ท้ังท่ีคนใชรถเดินทางเปนระยะทาง

ลดนอยลงถึงรอยละ 13 เน่ืองจากโรคระบาด และ

ทางองคกรความปลอดภัยการจราจรทางถนนได

เผยขอมูล การประมาณการลวงหนาของการ

เสียชีวิตจากการจราจรของยานยนต สําหรับ

ไตรมาสแรกของป 2564 ตามการประมาณการ

ของ NHTSA มี ผู เ สีย ชีวิต  8 , 730 คน จาก

อุบัติเหตุทางรถยนตในชวงสามเดือนแรก ของป 

2564 ซึ่งคิดเปนการเพ่ิมข้ึน 10.5% จากจํานวน

ผูเสียชีวิต 7,900 รายท่ี NHTSA ระบุในชวงไตร

มาสแรกของป 2020

อัตราการเสียชีวิตลดลงมา 15 ป จนเกิด

โรคระบาดเม่ือป 2563 ท้ังท่ีคนเดินทางลดลงแต 

แตการสูญเสียชีวิตกลับเพ่ิมข้ึน นับเปนเร่ืองท่ี

นาสนใจศึกษา

บางรัฐในประเทศดําเนินการอยางดีดานความ
ปลอดภัยทางถนน การเสียชีวิตลดลง เชนรัฐอลาสกา 
คอนเ น็กติกัต แคนซัส เมน โรดไอแลนด  และ
วิสคอนซิล อยางไรก็ตามยังมีอีกบางรัฐท่ีสถิติคนตาย
เพ่ิมข้ึนมากถึงรอยละ 51 เชนรัฐ เซาตดาโกตา และ
โอเรกอน รัฐอื่นๆท่ีสถิติเลวลงมีคนตายเพ่ิมข้ึนรอยละ 
30 คือ ไอดาโฮ มีนนีสโซตา เนวาดา เทนเนสซี่ ยูทา
และเวอรมอนตทางสภาความปลอดภัยทางถนนระบุ
ปจจัยสําคัญๆท่ีทําใหการสูญเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนน้ัน
คือ แอลกอฮอล ใชความเร็วสูง ไมคาดเข็มขัดนิรภัย 
การละจากการควบคุมรถหรือวอกแวกขณะขับรถ

ความปลอดภัยทางถนนในสหรัฐอเมริกา
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สาระน่ารู้ 
กรมทางอังกฤษเปลี่ยนชื่อกรม จาก Highways England เปน National Highways

กรมทางอังกฤษ ซึ่งเปลี่ยนช่ือจากเดิม Highways England 

เปน National Highways เม่ือเร็วๆน้ี ประกาศถึงขอตกลงกับ

ผูรวมงาน 50 ราย เพ่ือดําเนินการปรับปรุงมอเตอรเวยและทางสาย

หลักตางๆมูลคากวา 3,600 ลานปอนด ภายใตแผนงาน 6 ป โดยมี

งานหลากหลายตั้งแตการกอสรางกําแพงก้ัน ระบบระบายนํ้า การ

บริหารจัดการจราจร รวมถึงงานออกแบบดวย โดยแบงงานออกเปน

กลุมใหญๆ 4 กลุม แทนระบบการจัดซื้อจัดจางแบบเดิม โดย 4 กลุม

งานน้ีไดแก งานกอสราง Construction Works Framework (CWF), 

งานออกแบบ Design Services Contracts (DSC) และการจัดการ

ทรัพยสิน  Asset Support Contract (ASC).

วิธีการใหมน้ีชวยใหกลุมซัพพลายเออรหรือผูรวมงาน ท่ีหลากหลายทุกขนาด
สามารถทํางานรวมกับทางหลวงแหงชาติไดโดยตรง และประมาณ 23% ของมูลคา
รวมขางตนน้ันทําสัญญาณกับพวก SMEs ซึ่งเปนบริษัทขนาดเล็กท่ีคัดเลือกไว 
เพื่อใหมาดําเนินการโครงการขนาดเล็ก

ทางกรมทางอังกฤษคาดวาการจัดซื้อจัดจางใหมน้ี จะใชอยางตอเน่ือง ตาม
ยุทธศาสตรแผนงานท่ี RIS2 ตอเน่ืองไปถึง แผนงาน RIS3 ซึ่งมีแหลงงานถึง 161 
แหง แบงออกเปน 4 กลุมงาน ท่ีรวมเปน 16 ชุดงาน และในการเร่ิมใชระบบสัญญา
ใหมน้ี มีขอกําหนดวาจะตองเลือกใชผูรับเหมาท่ีมีความชํานาญเช่ียวชาญในงาน
ขนาดเล็ก เพ่ือมาทํางานกับกรม เพ่ือใหการสงมอบงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตรงเวลา

งานท่ีจะจัดจางแบงออกเปนหลายสายงานสอดคลองกับความเช่ียวชาญพิเศษ
ของผูรับเหมา ท้ังน้ีหมายรวมถึงงานจางออกแบบดวย โดยแบงเปนกลุมๆ ดังน้ี 
กลุม A ครอบคลุมงานโยธาท่ัวไป  กลุม B เก่ียวกับขอจํากัดตางๆบนถนนรวมท้ัง
การก้ันร้ัว โดยท้ังสองกลุมงานน้ีแบงยอยออกเปนงานเล็ก งานใหญ เพ่ือใหเหมาะ
กับผูรับเหมาในภูมิภาค กลุม C เปนงานไฟฟาแสงสวางและระบบอีเล็กทรอนิค
โครงสรางปองกันนํ้า รอยตอเพื่อการขยายตัว เทคโนโลยีท่ีรวมท้ังไฟสัญญาณจราจร 
งานซอมแซมโครงสรางและงานคอนกรีต โดยท่ีมี กลุมงาน D เปนงานดานการ
ออกแบบ  อาจมีการสรางพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับการจัดการจราจรช่ัวคราว ซึ่งคาดวาจะ
ใชเงิน 604 ลานปอนด แตงานสวนใหญจะถูกปลอยใหทํางานในระดับภูมิภาค

โดยพ้ืนท่ีถูกแบงออกเปน ตอนกลางของประเทศ Central England (Midlands 
and East), ตอนเหนือ North of England (North West and North East) และ
ตอนใต  South of England (South West and South East). 

โดยเปดใหผูรับเหมาท่ีสนใจมารวมทํางานดวย มาจดทะเบียนเพ่ือรับการ
พิจารณาภายในวันท่ี 10 กันยายน 2564 น้ี 
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สาระน่ารู้ 
สะพานเชื่อมเกาะ  Cebu–Cordova Link Expressway

โครงการสะพานเช่ือมเกาะ Cebu – Cordova เปน

สวนหน่ึงของทางดวน Cebu-Cordova Link Express-

way, CCLEx ท่ียาว  8.5 กม ขามชองแคบ  Mactan 

หรือท่ีเรียกกันวา ชองแคบ Opon จะเปนสะพานท่ียาว

ท่ีสุด สูงท่ีสุด ในฟลิปปนส เม่ือมันกอสรางเสร็จในป

หนา มันจะเปนทางทางดวนเก็บคาผานสะพาน และ

ทางขามทะเล เช่ือมติดตอระหวางเมือง Cebu ท่ีมี

ประชากรราว 1 ลานคน บนเกาะ Cebu ท่ีมีขนาดพื้นท่ี 

4,700 ตร.กม. กับเมือง Cordova บนเกาะท่ีมีขนาดเล็ก

กวา ดวยพื้นท่ีเพียง 65 ตร.กม.

ภูมิภาคบนเกาะ Cebu มีประชากรราว 3 ลานคน 

จุดมุงหมายในการกอสรางสะพานน้ีเพ่ือลดความแออัด

คับค่ังของการจราจรบนสะพานเดิม 2 แหงท่ีขามชอง

แคบ Mactan และเ พ่ือสง เสริมการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของพื้นท่ีแถบใกลๆ  โดยสะพานเดิมน้ันไดแก 

สะพาน Mactan–Mandaue ยาว 854 เมตร กวาง 9 

เมตรเปนสะพานโครงถักเหล็ก (Truss Bridge) ขนาด 

2 ชองจราจร อยูทางตอนเหนือของชองแคบ Mactan 

เพ่ือเช่ือมตอเมือง Mandaue ท่ีอยูบนเกาะ Cebu กับ

เมือง Lapu-Lapu บนเกาะ  Mactan โดยมีชวงท่ียาว

ท่ีสุดของสะพาน 145 เมตร เร่ิมกอสรางเม่ือป 2513 

และเปดใชงานมาตั้งแตป  2516 ตอมาในป 2556 ได

เปล่ียนช่ือสะพานอยางเปนทางการเปน The Sergio 

Osmeña Bridge เพ่ือเปนเกียรติแกอดีตประธานาธิบดี

คนท่ี 4 และเคยเปนนายกเทศมนตรีของเมือง Cebu ท่ี

เปนบานเกิดทานดวย สะพานน้ีอยูในกํากับดูแลของกรม

โยธาและทางหลวง เปนประตูสูสนามบินนานาชาติ 

Cebu ท่ีมีผูประกอบการขนสงสินคาท้ังภายในและ

ระหวางประเทศ รอยละ 80 ตั้งแตอยูท่ีน่ี

และราว 1.6 กม. เหนือ สะพาน Mactan–

Mandaue ข้ึนไป มีสะพาน Marcelo Fernan Bridge 

ยาว 1.2 กม. กอสรางเม่ือป 2539 และเปดใชงานตั้งแต 

ป 2542  เพ่ือบรรเทาการจราจรบนสะพานเกา อยูใน

กํากับดูแลของกรมโยธาและทางหลวง  เปนสะพานขึง

แขวนแบบ The extradosed cable-stayed ชวงยาว 

185 เมตร  4 ชองจราจร มีทางเทาสองขาง ทําใหเปน

สะพานท่ีกวางและยาวท่ีสุดตอนน้ัน สรางข้ึนดวยความ

ชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุน และตั้งช่ือสะพาน Marcelo 

Fernan ตามช่ือของวุฒิสมาชิกท่ีมาจากเมือง Cebu น้ี 

ทางดวนใหม ท่ีจะกอสรางน้ีเปนขนาด 4 ชอง

จราจร กวาง 27 เมตร เปนสะพานแบบ cable stay มี 

2 เสา สูง 147 เมตร ชองลอดสูง 51 เมตร ออกแบบให

รถใชความเร็ว 80-90 กม./ชม. รองรับจํานวนรถไดถึง 

50,000 คันตอวัน และมันชวยลดระยะเวลาเดินไป

สนามบินนานาชาติ ท่ีมีการจราจรหนาแนนเปนอันดับท่ี

สองของประเทศลงไดถึง 40 นาที  

โครงสรางของสะพานบนทางดวนน้ี ประกอบดวน

ตัวสะพานหลัก มีทางข้ึน-ลง ระหวางสะพานกับ ถนน

เลียบชายฝง Cebu ทางใต และมีทางยกระดับ คอยๆเท

ลาดลงไปยังถนนขามทะเลท่ี Cordova’s Pilipog

Barangay (สะพานน้ีท่ียาว 8.5 กม. น้ัน จะยาวกวา

สะพานทางดวน San Juanico Bridge Expressway ท่ี

ยาว 2.1 กม. และเปดใชงานเม่ือป 2516 และทาง

ยกระดับ Candaba Viaduct ท่ียาว 5 กม. เปดใชงาน

เม่ือป 2520 และเปนสวนหน่ึงของทางดวนสาย ลูซอน

เหนือ North Luzon Expressway ท่ียาว 84 กม. ขนาด 

4-8 ชองจราจร ท่ีเช่ือมติดตอเมืองหลวงมนิลากับ

จังหวัดแถบลซูอนกลาง)

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดทําโดย 

Parsons Brinckerhoff ในป 2558 และตอมาทาง  

Metro Pacific Tollways Development Corporation, 

MPTDC. บริษัทพัฒนาทางยกระดับเมโทรแปซิฟกก็

ประกาศจะเร่ิมโครงการในป 2560 โดยทางบริษัทจะ

จัดหางบประมาณและทําดานกอสราง รวมท้ังการ

บริหารดําเนินการเก็บคาผานทาง โดยการทําสัญญา

สัมปทานกับองคกรทางดวนสายน้ี เปนสัญญาแบบรวม

ทุนภาครัฐกับเอกชน PPP. และงานกอสรางเร่ิมอยาง

เปนทางการเม่ือ มีนาคม ป 2560 สะพานน้ีเปนโครงการ

แรกสําหรับ MPTDC ท่ีทํานอกเกาะลูซอน ซึ่งเปนเกาะท่ี

ใหญท่ีสุดและมีประชากรมากท่ีสุดในฟลิปปนส 

สําหรับงานออกแบบทางวิศวกรรมน้ันดําเนินการ

โดยบริษัทสเปน Carlos Fernandez Casado, CCFC. 

และออกแบบทางสถาปตยกรรมโดย Dissing+Weitling

โดยคํานึงถึงความสวนงามและการใชงาน ตอนกําหนด

หลักการออกแบบ Conceptual Design น้ัน ไมเฉพาะให

เปนสะพานขึงแขวนท่ียาวท่ีสุดของประเทศ แตใหเปน

แลนดมารคของเมือง Cebu รวมท้ังใหมีสัญลักษณทาง

ศาสนา โดยมีกางเขนโลหะบนยอดของเสาสะพาน และ

ตัวเสาหุมดวยโลหะเพ่ือส่ือถึงการมาเหยียบแผนดินน้ี
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สาระน่ารู้ 
สะพานเชื่อมเกาะ  Cebu–Cordova Link Expressway (ตอ)

ของ Magellan ตัวสะพานออกแบบเปนสะพานขึงแขวน

ระนาบเดี่ยว single plane cable stay เพ่ือใหดูสวยงาม

น้ันเส่ียงมาก เพราะมีพายุไตฝุนเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีน้ีบอยมาก 

ดังน้ัน การออกแบบเสาโยงยึดเคเบิล Pylons จึงมี

ความสําคัญมาก ผูออกแบบเจียระไนรูปแบบท้ังเสาและ

ตอมอใหบางท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และเปนรูปแปด

เหล่ียมแบบเพชร ตัวพ้ืนสะพานน้ันใหมีนํ้าหนักเบา แต

ยังมีความสงางาม โดยมีกางเขนโลหะยักษบนยอดของ

เสา ตัวอาคารเก็บคาผานทางไดวาดภาพรางโดยอิงธง

ชาติของฟลิปปนสท่ีมีรูปรางเปนรัศมีของแสงอาทิตย 8

แฉก  แตนาเสียดายท่ีภาพน้ีถูกยกเลิกในข้ันตอนตอมา

ในงานออกแบบฐานรากสะพานน้ัน บริษัทอิตาลี 

Trevi ท่ีมีสาขาในฟลิปปนสรับผิดชอบ เสาเข็มท้ังหมด  

477 ตน บนฝง 261 ตน และนอกฝง 216 ตน คาน

สะพานท่ีเปนคอนกรีตอัดแรงตามวิธีการออกแบบของ

มหาวิทยาลัยเนบาสกา NU Girders จํานวน 446 ตัวได

หลอเสร็จแลว เปนคร้ังแรกท่ีนําคานอัดแรงแบบน้ีมาใช

ในฟลิปปนส เพ่ือรองรับตัวถนน เพราะการออกแบบ

อยางน้ี ตัวคานจะมีสวนลางใหญกวา จนเรียกวา “คาน

สะโพกใหญ” เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีมากสําหรับการเสริมเหล็ก

และลวดอดัแรงไดมากข้ึน ทําใหใชสําหรับสะพานชวงยาว

มากข้ึนกวาปกติ ใชแทนคานเหล็กไดโดยไมตองมีตัวคาน

ลึกมาก ไมกระทบตอความสูงชองลอด และความสูงของ

ดินถมตรงคอสะพาน และการกอสรางคานพวกน้ีใชวิธี 

launching ตรงบริเวณทางข้ึน-ลงสะพาน รวมท้ังสวนท่ี

เปนทางยกระดับ Cebu Viaduct, The Cordova 

Viaduct และสะพานตรงเชิงลาดเขาหาถนนขามทะเล

งานกอสรางสะพานน้ีเร่ิมเม่ือ 2 พฤษภาคม 2560 

โดยบริษัทรวมคาสเปน ACCIONA และบริษัทฟลิปปนส 

FB และ DMCI โดยมีบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา COWI 

รวมกับบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาฟลิปปนส DCCD เปน

วิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงาน จนถึงปจจุบัน งานกอสราง

พ้ืนสะพานหลักและการติดตั้งสายเคเบิลโยงยึดยังคง

ทํางานตอไปและคาดวาภายในเดือนพฤษภาคม พ้ืน

สะพานสวนท่ียังเหลืออยู 152 เมตร จะแลวเสร็จพรอมๆ

กับสายเหล็กโยงยึดสะพานท่ีมีท้ังหมด 56 เสน

ท่ีทางขามทะเล causeway คันทางจะมีการปองกัน

การกัดเซาะท้ังจากคลื่นหรือหิมะ ดวยการท้ิงหิน ทํา Rip 

rap โดยใชวัสดุท่ีเหลือจากการร้ือโครงสรางคอนกรีต ทอง

นํ้าหรือโครงสรางใตนํ้าของสะพานก็มีการปองกันคลื่นกัเซาะ

ดวยการท้ิงหินหรือทํา Rip rap 

นอกจากน้ี ในเดือน พ.ค.ยังมีการวางทอระบายอากาศ 

20 ทอ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหการไหลของนํ้าทะเลใน

ชองแคบคอรโดวาเทากัน สะพานเตี้ย 4 แหงท่ีเปดให

ชาวประมงในเมือง Cordova บนเกาะ Mactan เขาถึงแหลง

ตกปลาในชองแคบไดเสร็จสมบูรณในเดือนพฤษภาคม 

ทางคนเดินขามสะพานมีไวตลอดสองขางสะพาน  โดย

ท่ีรูปรางทางดวนน้ีเม่ือแลวเสร็จจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 

• ระบบเก็บคาผานทาง จะเปนแบบไรการสัมผัส 

เพ่ือใหการผานดานเปนไปอยางรวดเร็ว มีศูนยควบคุมดาน

อยูบนเกาะเทียมท่ีกอสรางข้ึน

• มีการติดตั้งดานช่ังนํ้าหนักแบบช่ังขณะรถเคล่ือน 

weigh-in-motion

• มีตัวตรวจจับความเร็วรถ และกลองวงจรปดภาพ

คมชัด ตลอดสะพาน เพ่ือตรวจสอบสภาพการจราจรและ

เหตุการณบนสะพาน

• มีสถานีบริการนํ้ามัน รานคา รานสะดวกซื้อและ

ภัตตาคาร รวมท้ังการรักษาความปลอดภัย และการปฐม

พยาบาล ท่ีทุกคนเขาไปใชบริการได อยูในพ้ืนท่ี เม่ือผาน

ดานเก็บเงิน ท่ีมีท้ังหมด 8 ชอง แลว

ตัวเสาสะพาน Pylon สองตัวน้ัน มีรูปรางเรียวข้ึน 

เปนแบบ 8 เหลี่ยม จึงใชแบบกหลอคอนกรีตแบบเคลื่อน

ตัวเอง self climbing และตัวเสาน้ีตองหุมดวยโลหะเพ่ือ

เป น สัญลักษณแสดง ถึงการมา ถึง เกาะ  Cebu ของ 

Magellan และการหลอคอนกรีตน้ัน ตองคํานึงถึงการติดตั้ง

เคเบิลโยงยึดสะพานดวย โดยงานเทคอนกรีตน้ีแบงออกเปน 

3 ชวงคือ 

ชวงท่ี 1 จากฐานรากข้ึนมาถึงพื้นสะพาน (สูง 44.27 ม.)

ชวงท่ี 2 จากพื้นสะพานจนถึงสวนเสา (สูง 50.18 ม.)

ชวงท่ี 3 จากสวนของเสา ข้ึนไปจนถึงยอดเสา(สูง 41 ม.)

อัตราการทํางานน้ัน กอสรางไดราวสัปดาหละ 5 เมตร 

โดยในชวงท่ี 3 น้ัน ตองทําพรอมไปกับการติดตั้งสายเคเบิล

โยงยึดสะพานและการดึงเหล็กโยงยึดใหตึงรับแรง
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กลองสํารวจไวและแมนยํา

คุณสมบัติหลัก ไดแก  การวางตําแหนง ท่ี
แมนยํ าและการทํางาน ได เ พียงคนเดี ยว 
มอ เตอร อั ลตรา โซ นิกความ เ ร็ ว สู ง  และ
ซอฟตแวร MAGNET หรือ Pocket3D ท่ีใชงาน
งาย รวมถึงการผสานรวมเขากับเวิรกโฟลว
BIM ไดอยางราบรื่น มีจําหนายในรุน GT-1200 
และ GT-600 ท่ีมีระดับความแมนยําหลาย
ระดับ และรับประกันเคร่ืองมือสามป  ตัว
มอเตอรประกัน หาป ออกแบบมาเพ่ือใชในไซต
งานกอสรางท่ีสมบุกสมบัน ตัวเคร่ืองมีความ
ทนทานและกันนํ้าระดับ IP65

กลองสํารวจรุน GT Series Ultrasonic Robotic 
Total Stations ของ Topcon จัดวาทํางานไดอเนกประสงค
รวดเร็วและแมนยํามากท้ังงานสํารวจและกอสราง อุปกรณ
ดิจิตอลน้ีใชงานงายใหผลแมนยําไมตองทํางานซ้ํา กะทัดรัด
พกพาไปทํางานสะดวก ท่ีวาอเนกประสงคน้ัน เพราะมันใช
เพ่ือจัดวาง สํารวจ หรือ นําการทํางานของเคร่ืองจักร

ประสบปญหาความครอบคลุมของ GPS ดวย
การใช Total Station หุนยนตรุน GT-1200 
หรือเคร่ืองนําทางหุนยนต LN-150 ลูกคา
สามารถเพ่ิมโซลูชันการปูพ้ืนคอนกรีต GPS 
มิลลิเมตรท่ีมีอยู อุปกรณน้ีสามารถปรับอยาง
รวดเร็วระหวาง  Millimeter GPS กับ Local 
Positioning Systems (LPS) โดยใช Topcon 
Long Link communication มันเปน
เคร่ืองมือท่ีใชงานไดอยางอิสระเดี่ยวๆ และให
การจัดวางแบบสามมิติ ใชงานงายปรับระดับ
ดวยตนเองในการตั้งกลอง และใช สัญญาณ

เทค โน โลยี ก า รติ ดต าม
ปริซึม Ultra Trac ให
ประสิทธิภาพท่ีเ ช่ือถือได 
และมีการกลาวกันวางาน
รักษาระดับการทํางานโดย
ท่ี total station ล็อคอยู
บ น ป ริ ซึ ม  แ ม ใ น
สภาพแวดลอมท่ีทาทาย  
เคร่ืองมือเหลาน้ีสามารถ
ชวยควบคุมงานโดยรักษา
ประสิทธิภาพการทํางาน
แ ล ะ ค ว า ม แ ม น ยํ า เ ม่ื อ

Wi-fi หรือ Bluetooth เช่ือมตอกับ
ระบบ Cloud ดวยดวยซอฟแวร
ของ Autodesk, Bentley, และ
MAGNET รวมท้ังแอปกอสราง
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บริษัท Webuild ไดรับมอบใหกอสรางทางสาย Pedemontana Lombarda ทางตอนเหนือของอติาลีดวยสัญญาออกแบบและกอสราง ระยะทาง 2 ตอน
รวมกันยาว 12.7 + 20 กม มูลคาโครงการ 1,260 ลานยูโร โดยจะเปนบริษัทนําของกลุมรวมคาท่ีมีสัดสวนรอยละ 70 กับบริษัท Pizzarotti โดยทางหลวงน้ีจะ
ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยอีัจฉรยิะท่ีจะชวยในการบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ โดยทางสายน้ีตองแลวเสร็จในป 2569 เพื่อรองรับกีฬา
โอลิมปกฤดูหนาว ท่ีมีเมืองมิลานและ คอรตีนาเปนเจาภาพ ทางหลวงสายน้ีจะชวยเพิ่มรายไดใหแกอุตสาหกรรมทองถิ่นเปนเงินราว 4,400 ลานยูโร ใน 10 ป
ขางหนา ในสวนของโครงการน้ี รวมงานท่ีทาง Webuild ตองจัดการทําความสะอาดพื้นท่ีเมือง Seveso ท่ีประสบอุบัติภัยจากสารเคมีเม่ือป 2519

ทางหลวงสาย Pedemontana Lombarda น้ีจะมีเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะเพื่อรองรับรถอัตโนมัติขับเคลื่อนไรคนขับในอนาคต โดยจะมี Cooperative
Intelligent Transport Systems (C-ITS) เพื่อสื่อสารติดตอระหวางยานพาหนะกับตัวถนน โดยจะมีระบบเตอืนภัยเม่ือเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการทํางานทาง หรือมีรถ
เสียจอดขวางทาง มีการแจงกําหนดพิกัดความเร็ว หรือขอมูลการจราจรจรตางปรากฏบนหนาปดรถ รวมท้ังขอมูลการจราจรตางๆ

ในโครงการน้ีจะติดตั้งตัวตรวจสอบตามแนวทาง เพื่อตรวจสอบ จดุออนหรือโครงสรางทางท่ีไมแข็งแรง ท่ีอาจเกดิข้ึน นํ้าหนักบรรทุกของรถ การสั่นสะเทือน
อุณหภูมิ เพื่อลดความเสี่ยงตอความเสียหายของทางหลวง

Webuild ไดสัญญากอสรางทางในอิตาลี 

องคกรเพ่ือรักษาชีวิต ท้ังของสหรัฐฯ แคนนาดา และเม็กซิโก รวมกันจัดงานสัปดาหเพ่ือความ
ปลอดภัยทางราง ระหวาง 20 – 26 กันยายน งานประจําปน้ีเนนใหประชาชนสนใจรับความรูเร่ืองความ
ปลอดภัยและรักษาชีวิตจากอุบัติท่ีอาจเกิดจากรถไฟหรือพ้ืนท่ีใกลทางรถไฟ แตละป มีคนในอเมริกาเหนือ
ตายหรือบาดเจ็บสาหัสราว 2,100 คน จากพฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยในพ้ืนท่ีรถไฟ เฉพาะ ในสหรัฐฯมีรถไฟ
ชนคนหรือรถยนตทุกๆ 3 ช่ัวโมง

ตลอดสัปดาหน้ี มีกรมการขนสงรัฐตางๆแชรขอความเก่ียวกับความปลอดภัย เชน กรมการขนสง
รัฐนอรทคาโรไลนา ไดจัดทําวิดีโอท่ีเนนถึงความเสียหายรายแรงท่ีอาจเกิดจากการขามทางรถไฟ

ในป 2564 รัฐน้ีมีอุบัติชนกันตรงทางขามทางรถไฟ 34 คร้ัง เปนเหตุใหคนตาย 6 คน บาดเจ็บ 8 
คน รวมท้ังตรวจพบวามีคนเดินบนรางรถไฟ 20 ราย เปนเหตุใหมีคนโดนรถไฟชนตาย 11 คน และ
บาดเจ็บ 6 คน นาเศราท่ี ท้ัง 17 คนไมไดกลับถึงบานไปพบครอบครัวเขา รางรถไฟน้ันสําหรับรถไฟ ไมใช
ใหคนเดิน อุบัติเหตุอยางน้ีปองกันไดถาพยายามหางจากรางรถไฟ

เปาหมายของการรณรงคในสัปดาหความปลอดภัยทางรางรถไฟ คือการสงขอความไปทุกบานเพื่อให
ทราบวาการตัดสินใจท่ีไมปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนในเส้ียววินาที ไมวาจะเปนการเดินไปรอบๆ ท่ีทางขามทาง
รถไฟ หรือการบุกรุกเขาไปท่ีรางรถไฟน้ันอาจสงผลรายแรง เราใครเตือนใหทุกคนท่ีเขาไปใกลรางรถไฟ
หรือรถไฟใหใชสามัญสํานึก ตระหนักถึงความปลอดภัยใหมาก

งานสัปดาหความปลอดภัยทางราง
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การสอบสวนอุบัติเหตุรถไฟ Amtrak ตกรางท่ี มอนตานา 

การรถไฟ Amtrak ขบวนท่ีวิ่งระหวาง ชิคคา
โก ไป ซีแอทเทิล ตกราง ท่ีใกลเมือง Joplin เม่ือ  
16.00 น. วันเสารท่ี 25 กันยายน เปนเหตุใหมีคน
ตาย 3 บาดเจ็บ 7 คน  รถไฟขบวนน้ีบรรทุกคน
โดยสารมา 141 คน พนักงานรถไฟ 16 คน มี 2 หัว
รถจักร ลากตูโดยสารมา 10 ตู และตกรางไป 8 ตู 
ทางทีมสอบสวนจากกรรมการความปลอดภัยทาง
ค ม น า ค ม แ ห ง ช า ติ  NTSB จํ า น ว น  1 4  ค น 
ประกอบดวยคนสอบสวนและผู เ ช่ียวชาญดาน
สัญญาณของรถไฟไดลงพื้นท่ีตรวจสอบหาสาเหตุท่ี
รถไฟตกราง เม่ือ 27 กันยาน โดยไมมีรถอื่นหรือ
อุปกรณอื่นรวมอยูในเหตุการณรถไฟตกรางครั้งน้ี

ทางตํารวจบอกวา เจาหนาท่ีจาก กรรมการ
ความปลอดภัยทางคมนาคมแหงชาติ   และ 
Amtrak ไดมาถึงท่ีเกิดเหตุทางตะวันตกของเมือง 
Joplin ท่ีซึ่งรางรถไฟตัดผานทุงขาวสาลีสีนํ้าตาล
ทองกวางใหญท่ีเพ่ิงเก็บเก่ียวไดไมนาน เครนขนาด
ใหญหลายตัวถูกนําไปยังรางรถไฟท่ีขนานไปกับทาง
หลวงหมายเลข 2 ของสหรัฐอเมริกา พรอมกับ
รถบรรทุกกรวดและรางรถไฟใหม เตรียมพรอมใน
การเคลียรท่ีเกิดเหตุ และซอมแซมรางรถไฟ

สถานท่ีเกิดเหตุน้ี อยู ท่ีราว 241 กม. ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของ Helena และราว 48 กม. 
จากชายแดนแคนนาดา ซึ่งทาง Amtrak แสดง
ความเสียใจตอครอบครัวผูสูญเสียและพยายามหา
สาเหตุอุบัติเหตุ เพ่ือมิใหเกิดเหตุซ้ําอีก สวนการ
รถไฟ ก็พรอมท่ีจะซอมแซมรางกลับเขาสูสภาพเดิม
ทันทีเม่ือไดรับอนุญาตใหดําเนินการได และจะใช
เวลาไมมาก

นาย David Clarke ผูเช่ียวชาญดานความ
ปลอดภัยรถไฟจากมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ บอกวา
จากภาพท่ีเกิดเหตุ แสดงวาการตกรางเกิดข้ึนท่ีหรือ
ใกลประแจสับรางจากรางเดี่ยวไปยังรางคู โดยหัว
รถจักรท้ังสองกับตูโดยสาร 2 ตูแรกผานพนประแจ 
เขาไปสูรางคูแลว สวนอีก 8 ตูท่ีเหลือตกราง นาจะ
เปนเพราะรถขางหนาชนกับประแจสับราง ทําใหมัน
สับรางจน 8 รถตูท่ีตามมาตกราง

อีกทางท่ีนาเปนไปได คือรางมีปญหาบกพรอง 
โดยตั้งขอสังเกตวา การตรวจทดสอบตามปกติ มัก
ตรวจไมพบปญหาของขอบกพรองดังกลาวเสมอไป 
ซึ่งทางรถไฟแจงวา เพ่ิงตรวจสภาพรางไปเม่ือไมก่ี
วันท่ีผานมา สวนเร่ืองความเร็วน้ันไมใชปจจัยท่ี
นาจะเปน เพราะรถไฟในเสนทางน้ันมีระบบท่ี
ปองกันความเร็วเกินไป และการปองกันรถไฟชนกัน

ทาง  NTSB กล า ว ว า  ก า รรถ ไฟ ได ข จั ด
เหตุการณรถไฟตกรางอันเ น่ืองมาจากความ
ผิดพลาดของมนุษย โดยการควบคุมปองกันอยางดี 
และการสอบสวนคร้ังน้ีอาจใชเวลาหลายเดือนกวา
จะรูสาเหตุ และทางผูเช่ียวชาญดานการสอบสวนก็ 

บอกวาจะไมตัดประเด็นความผิดพลาดของ

ม นุษย ออก ไป  ยั ง ค งต อ งตรวจสอบ ถึ ง

ประสิทธิภาพของมนุษย ท้ังคุณสมบัติ การ

พักผอน และการปฏิบัติอยางถูกตองหรือไม 

บางคนกลาวถึงสภาพรางรถไฟซึ่งก็เปนปจจัย

สําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ และใหขอสังเกต

ดวยวา รางรถไฟท่ี Amtrak ใชน้ันเปนของ

บริษัทรถไฟขนสงสินคา ซึ่งตองเปนผูดูแล

รักษารางรถไฟน้ัน อาจจะดูแลไมท่ัวถึง

ทางดานผูโดยสาร หลายคนพนขีดอันตราย

ออกจากโรงพยาบาล ยังมี 5 คนท่ีบาดเจ็บยัง

รักษาตัวอยูท่ี โรงพยาบาลใน Great Falls, 

Montana และ อีก 2 คนอยูใน ไอ ซี ยู

ใ นก ารช ว ย เหลื อ น้ั นหน ว ย กู ภั ย ข าด

เคร่ืองมือพิเศษเพ่ือตัดตูรถไฟเขาไปชวยคนเจ็บ

ออกมา จึงตองใชคนเขาไปขนคนเจ็บท่ีเดินไมได

ออกมา  ชาวบ าน ท่ีอยู ใ กล ต า ง รีบ เข า ไป

ชวยเหลือ เปนท่ีประทับใจของผู โดยสารท่ี

บาดเจ็บมาก พวกเขาไดรับท้ังอาหาร เคร่ืองดื่ม

และการดูแลอยางดี หนุม Cordeiro ท่ีเพิ่งจบ

มหาวิทยาลัย และเดินทางไปฉลองกับพอท่ีซี

แอทเทิล โดยสารอยูตูขางหนา บอกวา เขาเปน

คนตัวใหญมาก แตยังถูกกระแทกและเหวี่ยงไป

มาซาย-ขวา ชาวเมืองชวยคนออกจากรถได 50 

– 60 คน และรานขายของชําใน Chester กับ

กลุมศาสนิกชน ท่ีหางออกไปราว 8 กม. ได

เอื้อเฟออาหารและเครื่องดื่ม 
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ทางตะวันตกเฉียงใต ราว 200 กม. จากอิสตันบูลเปนชองแคบ Dardanelles 
ยาว 50 กม. ท่ีแบงพ้ืนท่ีทวีปยุโรป และเอเชีย และเปนเสนทางยุทธศาสตรท่ีเช่ือม
ติดตอจากทะเลอีเจียนไปยังทะเลดํา ผานทะเลมารมารา

ในอาวใกลเมือง Çanakkale มีงานกอสรางสะพาน ชานัคคาเล 1915 ท่ีถือวาเปน
งานวิศวกรรมท่ีสําคัญ ไมเพียงแตเพื่อเปนเกียรติแกมรดกแหงชาติของประเทศเทาน้ัน 
แตยังเ พ่ือใหบริการประชาชนในอนาคตอีกดวย สะพานน้ี เปนสะพานแขวน 
Suspension Bridge มีความยาว 3,563 เมตร ชวงกลางท่ีแขวนยาว 2,023 เมตร 
เสาแขวนเหล็กดึงสะพานสูง 318 เมตร พ้ืนสะพานสูงจากระดับนํ้า 72.8 เมตร กวาง 
40.56 เมตร เปนขนาด 6 ชองจราจร ไป 3 มา 3  มีทางเทาท้ังสองขางสะพาน ความ
หนาพ้ืนสะพาน 3.50 เมตร สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนถึงวันสําคัญตางๆ 
เชน ชวงยาวสะพานหลัก 1,923 เมตร ท่ีสะทอนถึงการกอตั้งของสาธารณรัฐ 
ขณะเดียวกันก็กลายเปนสวนศูนยกลางของทางหลวงพิเศษ Kınalı-Balıkesir มูลคา 
2.8 พันลานดอลลาร ซึ่งจะเช่ือมตอกับ มอเตอรเวยสาย O-3 และ O-6 บนฝงยุโรป 
สูมอเตอรเวย O-5 ในฝงเอเชีย ชวยอํานวยความสะดวกท้ังดานการคาและการสัญจร
ไปมา 

งานกอสรางฐานยึดตรึงเหล็กดึงร้ังโครงสรางสะพาน (Anchorage) ใชคอนกรีต 
147,750 ลบ.ม. เหล็กเสริม 18,400 ตัน ใชแบบหลอคอนกรีต 27,200 ตร.ม. สําหรับ
ตอมอ เสาสะพานใชแบบหลอเคลื่อนท่ีเอง MF240 Climbing System รวมท้ังน่ังราน
และหอบันได  ในสวนของทางยกระดับเขาหาสะพานน้ันใชการกอสรางแบบดันและ
เล่ือนช้ินสวนสะพานท่ีหลอสําเร็จรูปแตละช้ินท่ียาว 38 เมตร ไปบนราง ยาวราว 500 
เมตร ประกอบเขาเปนตัวสะพานรวมพ้ืนท่ี 3,500 ตร.ม. ทําใหประหยัดไมตองสราง
น่ังราน ประหยัดเวลา และปลอดภัยมาก ใชแรงงานนอย เพราะไมตองมาขันนอต
อยางแบบหลอคอนกรีตเกา โดยทีมงานของบริษัท Doka Turkey ทําใหงานกอสราง
สะพานเสร็จตามกําหนดเวลา  หน่ึงในคุณสมบัติหลักคือ ระบบรถเข็นแบบหลอขอบ 
25 เมตรท่ีออกแบบมาเปนพิเศษถูกสรางข้ึนเพ่ือใหการหลอช้ินสวนสะพานเสร็จ
สมบูรณโดยไมตองใชน่ังราน เพื่อเปนการประหยัดเวลา ระบบจึงไดรับการแกไขใหเปน
รางขนาด 500 เมตร สงผลใหดําเนินการไดรวดเร็วข้ึน โดยไมลดทอนความปลอดภัย
ลง ดวยการออกแบบท่ีแมนยําสูงโดยทีมวิศวกรของ Doka Turkey ระบบจึงทํางาน
ไดอยางสมบูรณและใหผลลัพธท่ีไรท่ีติภายในเวลาท่ีกําหนด และในวงเงินงบประมาณ 
ไมตองมีการรื้อแกไขกอสรางใหม

งานกอสรางสะพาน  Çanakkale 1915 Bridge
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กรมการขนสงรัฐมิชิแกน จะกอสรางถนน
ท่ีประจุพลังงานไฟฟาใหรถไดแบบไรสายได 
เปนถนนสายแรกของประเทศ โครงการ
เหน่ียวนําประจุไฟฟา The Inductive 
Vehicle Charging Pilot เปนความรวมมือ
ระหวางกรมการขนสงรัฐกับสํานักงานการ
เดินทางในอนาคตและการพลังงานไฟฟา เพ่ือ
จะทําใหมีถนนประจุพลังงานไฟฟาใหรถยนต
ได ท้ังรถโดยสาร รถยนตน่ัง ขณะขับเคล่ือน
ผานไปบนถนนน้ี เพ่ือใหรถใชพลังงานไฟฟา
สามารถขับเคลื่อนไปไดอยางตอเน่ือง โดยไม
ตองจอดประจุ ไฟฟาใหม ทางผูวาการรัฐ 
Gretchen Whitmer กลาวสนับสนุนวา การ
พัฒนาระบบถนนประจุพลังงานไฟฟาแบบไร
สายน้ี จะชวยใหการเดินทางไดไกลมากข้ึน 
และเรงใหการเปลี่ยนมาใชรถพลังงานไฟฟา
น้ันเร็วข้ึนดวย ในฐานะท่ีรัฐมิชิแกนเปนรัฐแรก
ท่ีมีถนนผิวลาดยาง ตอนน้ีเรากําลังพัฒนา
ถนนเพ่ืออนาคต ดวยนวัตกรรมโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจะชวยสนับสนุนเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอม ชวยใหบรรลุเปาหมายของการไร
กาซคารบอนดท่ีกําหนดไวในป 2593 โครงการ
น้ีชวยเสริมความม่ันใจท่ีจะเรงไปสูยุคใชรถ
พลังงานไฟฟาของรัฐ และสรางโอกาสใหม
สําหรับธุรกิจและงานใหมท่ีใชเทคโนโลยีสูงๆ 
ในชวงเปลี่ยนไปสูการใชรถไฟฟา

เปนท่ีทราบดีวาความสะดวกในอนาคต
น้ันข้ึนกับการเช่ือมตออยางตอเน่ืองของระบบ
ประจุพลังงานไฟฟา และการริเริ่มน้ีสอดคลอง
กับความสําเร็จอื่นๆ ของรัฐในการเช่ือมโยง
ยานพาหนะ กับ โครงสร า ง พ้ืนฐานผ าน
เทคโนโลยีใหม น่ีเปนโครงการนํารองท่ีจะ
สรางข้ึนท่ัวท้ังรัฐ เพื่อสงเสริมวิสัยทัศนท่ี
กวางไกลและมุงม่ันของผูวาการรัฐ ในการ
ปรับไปใชรถใชพลังงานไฟฟา

โครงการนํารองน้ีจะกอสรางถนนประจุ
พลังงานไฟฟายาวราว 1 ไมล บนสวนหน่ึง
ของถนนของรัฐใน Wayne ในเขต Oakland 
หรือเขต Macomb ดวยความรวมมือของ
หนวยงานตางๆของรัฐ

กรมขนสง รัฐ กลาว เส ริมว า  จนถึง
ปจจุบัน ไดเปดใชงานการปรับใชเทคโนโลยี
ยานพาหนะสูโครงสรางพ้ืนฐานท่ีใหญท่ีสุด –
เกือบ 600 ไมล – ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
รถยนตท่ีเช่ือมตอและขับเคล่ือนอัตโนมัติเปน
ครั้งแรก 

ถนนประจุพลังงานไฟฟาใหรถยนตแบบไรสาย
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การปรับปรุงทางคนเดินถนนใหปลอดภัย

จํานวน 123 แหง ตามทางหลวงหมายเลข 24  
ในเมือง Hempstead ตามทางหลวง 25A ใน
เมือง Huntington และตามแนวทางหลวง
หมายเลข 27 ในเมือง Southampton. และทาง
เทาใหมราว 240 เมตร รวมท้ังทางขามทางอีก
จํานวนมากท่ีติดสัญญาณไฟหรือเคร่ืองหมาย
จราจรทางขาม

เม่ือสิงหาคมท่ีผานมาทางกรมการขนสงรัฐ
นิวยอรคไดทําโครงการเก่ียวกับความปลอดภัยของ
คนเดินถนนเสร็จ 2 โครงการ ตามแนวทางหลวง
หมายเลข 25 ท่ียาว 160 กม. โดยมีการปรับปรุง
ขอบทางใหรถเข็น ข้ึน-ลงได 250 แหง ปรับปรุง
ทางเทาใหดีข้ึน ยาว 540 เมตร ติดตั้งปายและ
สัญญาณไฟจราจรอีกหลายแหง ซึ่งจะทําใหการ
เดินทางของผูคนสะดวกปลอดภัยข้ึน โดยใชงบไป
นอยกวาท่ีตั้งไว 11.3 ลานดอลลาร และเสร็จภายใน

กําหนดสัญญาดวย ทางผูวาการรัฐน้ันมุงม่ันทําให
นครนิวยอรคเปนเมืองสีเขียว และทําใหถนน
ปลอดภัยเหมาะกับคนเดินถนน หลังจากโรคระบาด
คอยบรรเทาลง ผูคนกลับมาใชถนน จึงเปนหนาท่ี
ของเมืองท่ีตองทําใหถนนและทางหลวงเหมาะกับ
ผูใชถนนท้ังคนขับรถ ข่ีจักรยานหรือคนเดินถนน 
ความปลอดภัยเปนเปาหมายหลักท่ีสําคัญ แตนา
เ สียดายท่ียังมีบางคนขับรถดวยความเร็วสูง 
วอกแวกใชโทรขณะขับรถ เปนเหตุใหเกิดเหตุรถชน
คนเดินถนน

การคมนาคมในยุคศตวรรษท่ี 21 ตองการใช
การเดินถนนมากกวาการใชรถยนต คือตองรวมการ
เดินทางทุกรูปแบบเพ่ือใหชุมชนมีทางเลือกในการ
ใช  หน่ึงในโครงการขางตน เปนการใชงบ 7.36 
ลานดอลลารเพ่ือกอสรางทางคนเดินถนนท้ังเล็ก
และใหญ ตามแนวทางหลวงหมายเลข 25 จํานวน 
300 แหง จากนิวยอรค ถึง Orient Point  ซึ่งต่ํา
กวางบท่ีตั้ ง ไวแตแรกถึงราว 1 ลาน สวนอีก
โครงการน้ัน กอสรางขอบทางใหรถเข็นข้ึน-ลงได 
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

1. ผูคนท่ีใชท่ีจอดรถของซุปเปอรมารเก็ตแหงหน่ึงในเมือง Royston ใกลนครลอนดอน พบประสบการณแปลกๆ คือ เม่ือกดรีโมทจะเปดประตูรถ มันไมทํางาน 

และเม่ือใชกุญแจเปด มันก็สตารทเคร่ืองยนตไมได มีรถหลายคันสงเสียงเตือนข้ึนมาเองดวยเปนระยะ  ทําใหเจาของรถหลายคนตองตามชาง หรือใหตํารวจมา

ชวยแกไข แตสาเหตุท่ีเกิดเหตุน้ียังไมรูแนชัด บางคนคิดวามันเปนการกระทําของเอเลี่ยน 

*** บานเราเคยเกิดข้ึนแลว ไมใชเอเลี่ยนอะไรท่ีไหนหรอก คลื่นความถี่ของโทรศัพทน่ันเอง

2. ชายวัย 50 ในอังกฤษนายหน่ึงตองไปพบแพทยทรวงอก เพราะมีปญหาเจ็บปอดเม่ือหายใจ หลังจากแพทยตรวจอยางละเอียด พบวามีกรวยพลาสติกเล็กๆตดิ

อยูท่ีคอเขา จึงจัดการเอาออก  กรวยน้ีเขากลืนลงคอไปตั้งแตเม่ือ 40 กวาปกอนโดยไมตั้งใจ นาแปลกท่ีเขาปวยเปนปอดบวมแบบน้ีตั้งแตเปนหนุมและผานการ

ตรวจสแกนตอนน้ัน แตไมพบกรวยพลาสติกน้ี เขาพูดติดตลกวา จะเก็บกรวยพลาสติกน้ี เปนท่ีระลึกใหหลานๆดู  

*** ไมนาทํานะ เดี๋ยวหลานๆเอาไปกลืนลงคออีกหรอก 

3. ในเยอรมนี มียอดขายรถตักเด็กเลนสูงเปนประวัติการในรอบ 12 เดือน เพราะติดตรา Volvo CE  โดยรถตักน้ี เปนสินคาท่ีรวมกันผลิตระหวางบริษัท Volvo 

กับบริษัท Dickie Toy ของเยอรมนี ซึ่งกอนหนาน้ี ก็มีการรวมผลิตรถหรือของเลนกับบริษัทอื่นๆมากอน เชน LEGO, Technic และ Bruder โดยมียอดขายของ

รถบรรทุกเด็กเลนสูงมากเชนกัน ทาง Volvo สนับสนุนใหเด็กเลนของเลนเหลาน้ี โดยหวังวา เม่ือเด็กพวกน้ีโตข้ึน จะไดมารวมในวงการงานกอสรางและใช

เครื่องจักรจริงๆเหลาน้ี 

*** เปนความคิดท่ีดีนะ ปลูกฝง แบรนด นิยมกันตั้งแตเด็กๆเลย เพื่อหวังผลในภายหนา 

4. คูสามีภรรยา ขณะขับรถแวนไปตามทางหลวง M25 ทันใดมีหนูตัวหน่ึงโผลจากกระโปรงรถขางหนาแลวกระโดดข้ึนบนหนากระจก วิ่งไปมาแลวผลุบกลับไปใต

กระโปรงรถอีก ท้ังคูไมรูจะทําอยางไร จนถึงจุดหมาย จึงเปดกระโปรงรถตรวจดูและเจอมันซอนอยู จึงไลมันออกไป  รถคันน้ีไมไดใชมานานและจอดอยูสนามขาง

บาน หนูมันคงมาใชเปนท่ีอยูช่ัวคราว 

*** โชคดีนะ บานเรา ท้ังรถยนต หรือจักรยานยนต เจองูหลายประเภทบอยๆ ขนาดจอดในบาน ยิ่งตอนน้ี ฝนตกนํ้าทวม งูมันหนีนํ้า คงซอนในรถตางๆท่ีจอด

หนีนํ้าอยู
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หยุดรถคลายเครียด

เรื่องขําขัน

5. นักปนจักรยานในยานใจกลางเมืองสิงคโปรพบกับเหตุการณไมคาดฝน ขณะจอดรอสัญญาณไฟจราจรอยู หมูปาวิ่งมาดวยความเร็วและชนเขา โชคดีท่ีไมไดรับ

อันตรายและหมูปาก็รีบวิ่งหนีไป

*** นาแปลกนะ สิงคโปร เปนเมืองสะอาด ผูคนหนาแนน จะมีหมูปาหลงวิ่งมาบนถนนชนเขาไดอยางไร หรือวา เพราะเปนเมืองท่ีเต็มไปดวยตนไม

สภาพแวดลอมเหมาะกับสัตวปาดวย

6. ในศรีลังกา ชางปาตัวหน่ึงเดินเตรบนถนนท่ีใกลกับอุทยานแหงชาติ Minneriya National Park ท่ีมีรถวิ่งพลุกพลาน เจาชางไมกังวลกับรถราท่ีวิ่งผาน เพราะ

มันจดจออยูท่ีตนไมท่ีปลูกอยูขางถนน แตคนขับรถกลับกังวลมากกวา โดยเฉพาะคนขับรถโดยสาร เพราะกลัวชางมันคิดวาเปนตัวอื่นจะมาแยงมันกิน แลววิ่งพุง

เขาใสละก็ยุงแน

*** บานเรามีปญหาเฉพาะกับชางท่ีเขาใหญ แตศรีลังกาน่ี นอกจากชาง ยังมีวัว อีกดวยนะท่ีเปนใหญบนถนน

7. ชายหน่ึงในอังกฤษ หลังเตมินํ้ามันเสร็จ ก็บ่ึงรถออกดวยความเร็วสูง ทางตํารวจจึงขับรถตามจับ ดีท่ีเปนกลางคืนรถนอย การกวดไลจับจนหนุมจนมุม แต

เขาปฏิเสธไมยอมเปาทดสอบแอลกอฮอล จึงถูกตั้งขอหาขับรถโดยประมาท ทนายความของเขาแกตางวาลูกความเขาตกใจเม่ือเห็นไฟวัววาบสีฟาของรถตํารวจ

แตจากประวัติชายคนน้ีเคยทําผิดมา 15 ครั้ง และทําความผิดในการขับรถ 35 ครั้ง จึงถูกลงโทษจําคุก 10 เดือน และหามขับรถอีกเม่ือพนโทษ

*** นาจะบอกวา รูเทาไมถึงการ คิดวากลางคืนรถนอย ใชความเร็วสูงได ขอโทษท่ีทําผิด และไมอยากใหคนอื่นเอาเปนเยี่ยงอยาง

8. ตํารวจสั่งหยุดรถท่ีนักเรียนขับมากับเพื่อนตามมอรเตอรเวย M62 จาก จากเชฟฟลดไปยังลิเวอรพูลในสหราชอาณาจักร คนขับหนุมตื่นตระหนกและหยุดใน

เลนนอกของมอเตอรเวยในตอนแรก ซึ่งนาจะเกิดอันตรายดานความปลอดภัยอยางรายแรง ตํารวจจึงนําไปท่ีไหลทาง เม่ือถูกถามวาทําไมเขาตองเดินทางเปน

ระยะทาง 123 กม. ท้ังๆ ท่ีอยูระหวางจํากัดการเดินทางดวยโรคระบาดใหญ นักเรียนอธิบายวาเขาตองการเปลี่ยนบรรยากาศ ผูขับข่ีมีใบอนุญาตช่ัวคราว

(สําหรับผูเรียนขับรถ) เทาน้ัน และถูกตรวจพบวาใชความเร็ว 140 กม./ชม. ซึ่งเกินขีดจํากัดความเร็ว 110 กม./ชม. บนมอเตอรเวยของสหราชอาณาจักร การ

ตรวจสอบรถยังพบวามียางหัวโลนสองเสน และเขากขั็บรถโดยไมมีประกันดวย จงึถูกตั้งขอหาขับรถเร็ว มีรถสภาพไมสมบูรณ และไมมีประกัน ท้ังคนขับและ

ผูโดยสารยังถูกตั้งขอหาฝาฝนล็อกดาวน

*** น่ีแหละ ตวัคลัสเตอร ของโรคระบาด เบ่ือบรรยากาศจําเจ ขับรถออกมาเพื่อเปลีย่นบรรยากาศ ท้ังท่ีอยูระหวางชวงเวลาหาม ยังมีพวกท่ีออกมาจับกลุมดื่ม

กินเมากันอีกมากมาย อยางไรสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
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