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ข่าวและกิจกรรม
ประชาสัมพันธงานสัมมนานานาชาติ 

สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปของ
สมาคมวิศวกรรมงานทางแหงเอเชียและออสตราเลเซีย (REAAA)

ในการน้ี REAAA ไดประชาสัมพันธและเชิญชวนผูสนใจเขารวมงานสัมมนา "Asia 
Australasia Road Conference (AARC 2023): Advance Technology 
Implementation Towards Sustainable Road Development" จะจัดขึ้นระหวางวันท่ี
24 - 27 สิงหาคม 2566 ท่ีเมืองลาบูฮันบาโจ (Labuan Bajo) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี https://linktr.ee/AARC2023

งานสัมมนานานาชาติ “Kuala Lumpur International Pavement Seminar 
(KLIPS 2023): Leveraging Innovation Towards Green Technology and 
Resilient Pavement” จัดโดย สมาคมทางหลวงมาเลเซีย (Road Engineering 
Association of Malaysia) จัดขึ้นระหวางวันท่ี 7 – 8 มีนาคม 2566 ท่ี Connexion 
Conference & Event Centre เมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

FHWA ได จัดการสัมมนาแบบออนไลน “Every Day 
Counts (EDC-7): Innovation for a Nation on the 
Move” ระหวางวันท่ี 14 – 16 กุมภาพันธ 2566 ซ่ึงมี
ผูเชี่ยวชาญดานการคมนาคมท่ัวประเทศสหรัฐอเมริกาเขา
รวม มีประเด็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยแก
ผูใชทางทุกคน โดยเฉพาะการเพิ่มวิสัยทัศน ในเวลากลางคืน
คํ่ามืดเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น Nighttime Visibility for 
Safety ซ่ึงจะชวยลดการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของ
คนใชทาง ในการสัมมนาน้ี ผู เชี่ยวชาญจะนําเครื่องมือ 
อุปกรณใหมๆมาเพื่อปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู  เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยดีขึ้น

https://linktr.ee/AARC2023?fbclid=IwAR1U2gdzFSDHCBTzdEWeDmRXeXeABWVk4BaUbyyeFVvoHtbjtVBpRFB5G1o
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ข่าวและกิจกรรม
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน ศูนยกลางระบบรางของประเทศไทย 

ประชาสัมพันธกระทรวงคมนาคม 
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน ศูนยกลางระบบรางของประเทศไทย 

พรอมใหบริการเต็มรูปเเบบแลว สะดวกสบายดวย Smart Transport 
จะสายเหนือ-อีสาน-ใต เดินทางงายๆ ท่ีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน
เพิ่มความสะดวกดวยการจองบัตรโดยสารออนไลนไดท่ี เว็ปไซต
D-Ticket หรือ Application D-Ticket  นอกจากน้ียังใหบริการรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดง ท้ังสายบางซ่ือ-รังสิต และสายบางซ่ือ-ตล่ิงชัน

ติดตามขาวสารเพิ่มเติมไดท่ี 
Facebook: ประชาสัมพันธกระทรวงคมนาคม
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ข่าวและกิจกรรม

ประชาสัมพันธกรมทางหลวง 
คณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินคากอสรางเพิ่มเติม ในสวนงานโยธา 

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 6 (มอเตอรเวย) สาย
บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จํานวน 12 ตอน วงเงิน 4,970 ลาน
บาท นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ไดส่ัง
การใหกรมทางหลวงเรงรัดเดินหนากอสรางสวนท่ีเหลืออยางเต็มท่ี 
โดยเนนย้ําถึงคุณภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐาน ซ่ึงคาดวาจะสามารถ
เปดทดลองวิ่ง ชวงปากชอง ถึง ทางเล่ียงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ในชวงปลายป 2566 รวมถึงการสงมอบพื้นท่ี
กอสรางใหเอกชนคูสัญญารวมลงทุนการดําเนินงานและบํารุงรักษา 
(O&M) เพื่อเรงรัดงานติดต้ังระบบตางๆ เชน ระบบจัดเก็บคาผานทาง 
M-FLOW ระบบบริหารควบคุมการจราจร โดยคาดวาจะเริ่มทดสอบ
ระบบ พรอมทยอยเปดทดลองใหบริการไดในป 2567 และเปดใช
บริการเสนทางอยางเต็มรูปแบบในป 2568

ติดตามขอมูลขาวสารไดท่ี
Website : www.doh.go.th
Facebook : @departmentofhighway

โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 6 (มอเตอรเวย) 
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 
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ข่าวและกิจกรรม
กรมทางหลวงชนบท ชวนทองเที่ยวเช็คอินบนสะพานขามน้ําจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
ขามเข่ือนลําปาว “สะพานเทพสุดา” 

ประชาสัมพันธกรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เชิญชวนประชาชนและนักทองเท่ียวเดินทางมาเช็คอินบนสะพานขามนํ้าจืดท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทยขามอางเก็บนํ้าลํา

ปาว (เขื่อนลําปาว) “สะพานเทพสุดา” จังหวัดกาฬสินธุ สะพานมีความยาว 2,040 เมตร เปนอีกหน่ึงแลนดมารคยอดนิยมของกาฬสินธุ โดยบริเวณ
ลานสาธารณะเชิงสะพานจะมีรูปปนไดโนเสารท่ีเปนอีกหน่ึงสัญลักษณของกาฬสินธุ ประชาชนและนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตยตก ณ
สะพานท่ีแหงน้ี ซ่ึงเปนเพราะความสวยงามและความพิเศษท่ีทําใหเห็นแสงอาทิตยสะทอนผืนนํ้าเปนสีทอง และนอกจากการถายรูปแลว ยังเปนจุดน่ัง
ชมวิวพักผอนริมเขื่อน เดินเลนออกกําลังกาย หรือหากมีเวลาก็สามารถลองแพเพื่อชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบาน อาทิ การยกยอ การทําประมง
จากน้ันเม่ือเท่ียวสะพานเทพสุดาเสร็จแลว แนะนําใหเดินทางไปชมพิพิธภัณฑสิรินธรกันตอ เปนแหลงเรียนรูตํานานไดโนเสารภูกุมขาว ศึกษาจุดกําเนิด
โลก ส่ิงมีชีวิต ซากดึกดําบรรพ จากน้ันใหแวะไปตอท่ีวัดพุทธาวาส ภูสิงห ขึ้นไปกราบสักการะพระพรหมภูมิปาโล พรอมชมวิว 360° ของเขื่อนลําปาว 
เรียกไดวามาเท่ียวท่ีเดียวไดเช็คอินกันหลายจุด กลับบานไปพรอมกับความประทับใจอยางแนนอน 

ติดตามขอมูลขาวสารไดท่ี
Facebook : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
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ทางแยกเพื่อจักรยาน

สาระน่ารู้

ในรัฐโอเรกอน มีการศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัยรัฐ เก่ียวกับอุบัติเหตุตอ

คนข่ีจักรยาน ท่ีพบวา เกิดเหตุมากตรงทางแยกท่ีมีไฟสัญญาณจราจรในชุมชน

เมือง โดยในการศึกษาไดปรับปรุงทางแยกเปน 3 แบบ คือ แบบ mixing zone,

a bicycle signal, และแบบ bike box แตการรวบรวมขอมูลไดไมมากพอ ใน

การเปรียบเทียบถึงผลผลกระทบของทางแยกแตละรูปแบบ ท่ีมีตอพฤติกรรม

ของคนข่ีจักรยาน

แบบ Mixing zone คือรูปแบบท่ีชองทางจักรยานจะหมดไปเม่ือเขาใกล

ทางแยก น่ันคือใหจักรยานใชทางรวมกับรถอื่นๆ และรถยนตก็เลี้ยวซายผาน

ตลอดได (แบบขับรถบานเราท่ีขับชิดซาย) ดวยการทําผิวจราจรใหลาด 

“sharrow” แนวทางน้ีคือ เม่ือถึงทางแยก รถ จักรยาน หรือคน เลือกชองทาง

เคลื่อนท่ีเอง (ดูรูปท่ี 1 ในรูปเปนการขับรถแบบอเมริกันคือเลี้ยวขวาผานตลอด) 

• แบบ Bicycle signal คือมีสัญญาณไฟเฉพาะสําหรับจักรยานแยก

ตางหากจากไฟสัญญาณสําหรับรถยนต

• แบบ Bike box เปนแบบท่ีมีการทาสีเปนบลอกบนผิวจราจร

เพ่ือใหจักรยานไปรอท่ีจุดน้ัน ท่ีอยูดานหนาสุด เพ่ือใหออกตัวกอน

รถยนตเม่ือไดสัญญาณไฟเขียว

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ใหนักปนจักรยาน 40 คน ข่ีจักรยานจําลอง

เหตุการณ Bicycling Simulator ของ มหาวิทยาลัย OSU โดยมีเหตุการณ

จําลอง 24 สถานการณ แลวติดตามดูการเคล่ือนไหวของดวงตา วัดการ

ตอบสนองความเครียด และเสนทางท่ีพวกเขาข่ีจักรยานไป นักวิจัยยังไดจัดทํา

แบบสํารวจซึ่งเม่ือรวมกับขอมูลทางกายภาพแลว ใหขอมูลท่ีนาสนใจเก่ียวกับ

ผลกระทบของการปรับปรุงทางแยกท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูข่ีจักรยาน

David Hurwitz ศาสตราจารยดานวิศวกรรมการขนสงแหง Oregon 

State University และหน่ึงในผูนําของการศึกษารายงานวา การปรับปรุงน้ี 

รูปแบบ “Mixing Zone” สรางความเครียดมากท่ีสุดสําหรับผูขับข่ี และยัง 

“สัมพันธกับพฤติกรรมการข่ีท่ีคาดเดาไมไดมากท่ีสุด” น้ันคือเกิดความสับสน 

และนําไปสูความเสี่ยงมากท่ีสุด ในบรรดารูปแบบท้ัง 3 

การปรับปรุงแบบ Bicycle signal เปนรูปแบบท่ีคนข่ีจักรยานชอบมาก

ท่ีสุด แตนาแปลกใจท่ีนักวิจัยพบวา มันไมใชรูปแบบท่ีปลอดภัยมากท่ีสุด ท้ังน้ี

นักวิจัยสังเกตจากการเคล่ือนท่ีของดวงตา เพราะความสบายงายตอคนข่ี

จักรยาน ทําใหขาดความสนใจตอยวดยานรอบๆ ซึ่งทําใหเสี่ยงตอถูกรถเฉี่ยวชน

การปรับปรุงแบบ Bike box ดูเหมือนจะเปนรูปแบบท่ีนักวิจัยชอบมาก

ท่ีสุด เพราะคนข่ีจักรยานรูสึกสบายใจกวาเม่ือเทียบกับ 2 แบบแรก เพราะพวก

เขามีพ้ืนท่ีเฉพาะของพวกเขา และนําหนายานพาหนะอื่นๆ จากการศึกษาการ

เคลื่อนไหวของดวงตา คนข่ีจักรยานยังมีการตื่นตัวระวังยานพาหนะอื่นๆ

อยางท่ีนักวิจัยออกตัวไวแตแรกวา ขอมูลท่ีรวบรวมยังไมมาก ดังน้ันกอน

จะแนะนํารูปแบบการปรับปรุงใดๆ ตองใหแนใจวา มันจะปลอดภัยสําหรับผูใช

ทางทุกคน เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาดท่ีเปนอันตรายกับผูใชทางรายใดรายหน่ึง
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คูมือการตรวจสอบความฝดผิวทาง

สาระน่ารู้

เม่ือเร็วๆน้ี ทาง  AASHTO ไดปรับปรุง คูมือตรวจสอบความฝด

ผิวทาง “Guide for Pavement Friction” ซึ่งมีขอแนะนําและแนวทางใน

การบริหารจัดการและการออกแบบผิวทางใหมีความฝด เหมาะสําหรับ

วิศวกรดานวัสดุกอสราง การกอสราง การบริหารจัดการ การออกแบบ และ

งานวิจัย เพ่ือความปลอดภัยของผิวทาง มีขอมูลเก่ียวกับผลการทดลอง

ดานความปลอดภัยเก่ียวกับความฝดของผิวทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งท้ัง

สภาพผิวทางแหงและเปยกท่ีมีผลตอการเกิดเหตุรถชนกัน การพิจารณา

ระหวางความฝดผิวทางกับเหตุรถชนกันน้ันสอดคลองกับแนวทางเชิงรุก

อยางเปนระบบในการปรับปรุงประสิทธ์ิภาพดานความปลอดภัยของ

เครือขายถนน โดยพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีวัดไดและคุณสมบัติดานการใช

งาน ซึ่งเปนแนวทางของ ระบบความปลอดภัย  

คูมือน้ียังมีคําแนะนําท่ีอัพเดตสําหรับโปรแกรมความฝดบนผิวทางท่ี

สะทอนถึงแนวคิดดานความปลอดภัยลาสุด เชนเดียวกับอุปกรณทดสอบ

แรงเสียดทานทางเลือกท่ีเพิ่มเขามาใหม

ทานท่ีสนใจจะซื้อหาคูมือน้ี “Guide for Pavement Friction,”

ติดตอไปท่ี AASHTO Store

https://store.transportation.org/
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สหรัฐฯขาดแคลนสุนัขดมกลิ่นหาระเบิด

สาระน่ารู้

มนุษยตองพ่ึงพาประสาทดานการดมกลิ่นของ

สุนัขมานาน ใชเพ่ือตรวจหาเช้ือโรค ยาเสพติด หรือ

ระเบิด แตสองสามปท่ีผานมา สหรัฐฯขาดแคลนสุนัข

ดมกล่ินคนหาระเบิด สถานการยิ่งแยลงเม่ือเกิดโรค

ระบาด ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอการจัดหาสุนัขใช

งาน หรือ การสืบพันธุ  ถึงขนาดตองใช สุนัขจาก

ตางประเทศ

ทางการใชงานสุนัข 5,159 ตัว (เดือน กพ 2565) 

ในงานตางๆตั้งแต คนหาวัตถุระเบิดบนรถไฟ หาเช้ือ

โรค แตมีเพียงรอยละ 7 เทาน้ันท่ีเปนสุนัขในสหรัฐฯ 

นอกน้ันสวนใหญนําเขาจากยุโรป และเม่ือเกิดโรค

ระบาด การหาสุนัขก็ยากข้ึน

จมูกของสุนัขเปนเทคโนโลยีท่ีดีมากในการดมหา

ระเบิด จึงตองคัดสรรอยางดีจากแหลงสุนัขท่ีมี

คุณภาพ

จากการประเมิน จมูกสุนัขมีความไวมากกวา

มนุษย หม่ืนถึงแสนเทา พวกมันมีตัวรับกลิ่นท่ีจมูกราว 

300 ลานตัว เท่ียบกับของคนท่ีมีเพียง 6 ลานตัว และ

โครงสรางจมูกก็ตางกัน เน้ือเหยื่อแบงออกเปนสําหรับ

หายใจและเพ่ือดมกลิ่น แตของคนน้ันปนกัน ขณะท่ี

สุนัขหายในออก อากาศจะไหลออกทางจมูก แทนท่ีจะ

เปนทางท่ีหายใจเขา ทําใหมันสามารถสูดดมกลิ่นได

อยางตอเน่ืองมากข้ึน สมองของมันก็ตางจากคน สวน

ท่ีวิเคราะหกลิ่นน้ันใหญกวาของคนถึง 40 เทา

ดวยสรีระโครงสรางทางชีวเหลาน้ี ทําใหสุนัขได

กล่ินของสารท่ีมีความเขมขน 1 สวนตอลานลาน ซึ่ง

เทียบกับของเหลว 1 หยด ในสระนํ้าขนาดโอลิมปก 20 

สระ

ไมเพียงสุนัขท่ีดมกลิ่นไดดี ชาง หนูและหมา

จิ้งจอกก็มีจมูกท่ีดีเลิศ แตดวยขอจํากัดหลายประการ 

ชางจึงไมถูกนํามาใชดมหาระเบิด สวนหนูน้ันมีการใช

ดมหาทุนระเบิด มีผูเสนอใหใชหนูท่ีอาจถูกกวาในการ

ฝกและคลองตัวกวาเม่ือตองทํางานในท่ีคับแคบ

การใชจมูกสุนัขดมกลิ่นหาระเบิดน้ันเปนเพียง

สวนหน่ึง มันยังข้ึนกับอุณหภูมิและการกํากับของ

มนุษย ในการหาสุนัขดมกลิ่นท่ีดีน้ัน ตองเปนพันธุท่ีใช

งานไดดี เปนมิตรกับคน ตองไมกลัวตอสภาพแวดลอม 

เชน ความสูง เสียงดัง การเลือกสายพันธุ และการฝก

น้ันมีคา ใชจ ายสูงมาก สุนัข ท่ีฝกมาเ พ่ือใชงานท่ี

สนามบินมีคาใชจายราว 46,000 ดอลลาร

มีผูเสนอวิธีการแกปญหาขาดแคลนสุนัข ดวย

การเพ่ิมจํานวนสุนัขท่ีไดรับการฝกในโครงการของ

สหรัฐฯ Auburn Dog ท่ีมหาวิทยาลัย Auburn กําลัง

ทําอยู
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อุโมงคลอดแมน้ําเทมส

สาระน่ารู้

กรมทางหลวงอังกฤษกําลังจางเหมา

กอสรางอุ โมงคถนนลอดใตแม นํ้าเทมส

Silvertown Tunnel เปนงานจางแบบ 

design-build and finance เพื่อชวยลด

ความคับคั่ ง ของการจราจร ในอุ โ มงค 

Blackwall Tunnel ท่ีอยูใกลๆ อุโมงคใหมน้ี

จะมีชองจราจรพิเศษ สําหรับรถโดยสาร

สาธารณะและรถบรรทุกสินคา กอสรางเปน

อุโมงคคู ยาวราว 1.4 กม.

อุโมงค น้ีคาดวาจะกอสรางเสร็จในป 

2568 เม่ือเปดใชจะชวยใหการเดินทางใน

อุโมงค Black tunnel รวดเร็วข้ึนอยางนอย 

20 นาที ชวยแกไขปญหารถติดในลอนดอน 

และเปนอีกเสนทางท่ีใชขามแมนํ้าเทมส

ผูรับจางคือบริษัทรวมคา River Linx

Consortium ซึ่งหลังกอสรางเสร็จเปดใช

งานตองมีหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาตอไปดวย 

ในการกอสรางตองปฏิบัติตามระเบียบท่ี

กําหนดใหเกิดมลภาวะนอยท่ีสุด โดยทาง

กลุมจะขนสงวัสดุกอสรางตางๆทางแมนํ้าให

มากท่ีสุด เคร่ืองจักรตางๆท่ีใชตองเปนแบบ

มาตรฐานปลอยมลภาวะต่ํา

งานกอสรางเร่ิมเม่ือ 2563 โดยมีหนา

งานท่ี Newham และ Greenwish การเจาะ

อุโมงคใชเจาะดวยเคร่ืองเจาะอุโมงค Tunnel 

Boring Machine, TBM. โดยเร่ิมเจาะจาก

ทางดาน Newham มุงใตไปสู Greenwish

มีการ เจาะสํารวจทางธรณีวิทยาของทอง

แม นํ้ า  ร้ื อย าย ส่ิ งสาธารณูป โภคต าง ๆ 

เสริมแรงสองฝากฝงแมนํ้าเพ่ือใหการเจาะ

น้ันผานไปไดอยางม่ันคง ตัวหัวเจาะน้ีทําการ

ประกอบข้ึนท่ีหนางาน ติดตั้งระบบสายพาน

เพ่ือใชลําเลียงวัสดุท่ีขุดเจาะออกมาสงไปยัง

เรือเพื่อบรรทุกไปตามแมนํ้า นําไปท้ิงหรือถม

ท่ีตามท่ีตองการตอไป เพ่ือลดมลภาวะจาก

รถจํานวนมากหากขนสงทางถนน เม่ือเจาะ

ไปถึงปลายทางแลวจึงเลี้ยววกกลับเจาะอุ

โมงคูขนานตอไป พวกคนงานใชวิธีเดินทาง

มาทํางานทางเ รือ และ ไดจัด ท่ีจอดรถ

ช่ัวคราวแบบลอยนํ้าสําหรับเจาหนาท่ีไวดวย 

มีการจัดเตรียมปรับปรุงระบบถนนตางๆท่ีจะ

มาเช่ือมตอกับอุโมงคใหมน้ี ท่ีปลายอุโมงค

ท้ังสองดานมีอาคารควบคุมการดําเนินการ

จัดการอุ โมงค  มีการปรับปรุงภู มิ ทัศน 

ออกแบบทางคนเดิน ทางจักรยานดวย

เปนธรรมเนียมท่ีมีการตั้งช่ือ หัวเจาะอุโมงค 

เพ่ือเปนเกียรติแกผูมีสวนรวมทําใหโครงการน้ี

สัมฤทธ์ิผล TMB.น้ี ตั้งช่ือวา Jill เพ่ือเปนเกียรติ

แก Jill Viner ผูหญิงคนแรกท่ีขับรถโดยสาร

สาธารณะในลอนดอนเม่ือมิถุนายน 2517 เพราะ

น่ีเปนอุโมงคแรกท่ีใหรถโดยสารสาธารณะลอด

ขามแมนํ้าเทมส หัวเจาะ TMB. Jill น้ีออกแบบ

มาเปนพิเศษเพราะมีเสนผาศูนยกลางวงนอกสุด

กวางถึง 11.91 เมตร กวางท่ีสุดเทาท่ีเคยใชใน

อังกฤษ ตัวเคร่ืองเม่ือประกอบครบชุดยาว 82 

เมตร หนัก 1,800 ตัน โดยมีนํ้าหนักเทากับรถ

โดยสารสองช้ัน 95 คัน 

การขุดอุโมงค ตองใชเวลาหลายเดือนใน

การเจาะท้ังสองอุโมงค ซึ่งจะยาวรวม 2,244 

เมตร ดินท่ีขุดออกมาราว 6 แสนลูกบาศกเมตร

ขนไปท้ิง หรือถมท่ีเพ่ือการเกษตร โดยขนสงไป

ทางเรือตามแมนํ้าเปนสวนมาก

งานถนน มีการปรับปรุงแนวทางดวนสาย 

A102 ดวยการปรับลดชองจราจรเพ่ือใหสอดรับ

กับตัวอุโมงค และระหวางการกสรางอาจตองมี

การปดการจราจรบนทางดวน A102 บาง แต

จะแจงให ผู ใชทางทราบลวงหนา มีการเปด

เสนทางเดินรถโดยสารใหมสาย X239 จาก 

Grove Park ไปยัง Canary Wharf ขยาย

เสนทางสาย 129 ไปยัง Great Eastern Quay 

โดยผานทาง Royal Docks ปรับปรุงเสนทาง 

108 และกําลังรับฟงความคิดเห็นประชาชนผูใช

เสนทางรถโดยสาร 129 และ X 239 เพื่อใหผูท่ี

อาศัยอยูทางฝงใตของแมนํ้าเทมสติดตอถึงกัน

หรือไปทํางาน ไปเรียนหนังสือหรือพักผอนได

สะดวกข้ึน
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อุโมงคลอดแมน้ําเทมส (ตอ)

สาระน่ารู้

นอกจากงานอุโมงค บนพ้ืนดินมีการกอสราง

อาคารและโครงสรางใหมๆ รวมท้ังการปรับภูมิทัศน

ท้ัง 2 ฝงของแมนํ้า มีการกอสรางทางคนเดิน คนข่ี

จักรยาน Boord Street แทนสะพานคอนกรีตเดิมท่ี

ทอดขามทางสาย A108 ท่ีมุงไปสูอุโมงค โดยจะ

กอสรางหางไปทางใตจากเดิมราว 40 เมตร ทําให

ผูคนติดตอถึงกันไดท้ังคนเดินถนนและข่ีจักรยาน

อาคารปากอุโมงค ท่ีปลายอุโมงคท้ังสองขาง

จะกอสรางอาคารอํานวยการและบริหารจัดการงาน

อุโมงค โดยออกแบบเปนอาคารท่ีหลังคาคลุมดวย

พืชสีเขียว เพ่ือสงเสริมความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสรางมุมมองท่ีนาสนใจ

คาผานทาง ผูใชอุโมงคน้ีและ Black Tunnel 

ตองจายคาผาน สวนอัตราท่ีจัดเก็บน้ันยังอยู

ระหวางการพิจารณาและจะประกาศเม่ือใกลกําหนด

เปดใช โดยจะคํานวณจาก คาลงทุนกอสราง คา

บริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา แตเปาหมายหลักคือ

แกไขปญหาการจราจรติดขัด แตถาผูรับสัมปทาน

บริหารจัดการไดไมดี จะถูกลดคาผานทางลง

สภาพอากาศ สภาพอากาศในลอนดอนจะ

ดีข้ึนแนนอน เพราะตองปฏิบัติตามยุทธศาสตร

ข อ ง ผู ว า ก า ร น ค ร ล อ น ด อ น  Ultra-Low 

Emission Zone และการตรวจตสภาพอากาศ

น้ัน จะใชตรวจเปรียบเทียบกับวันท่ีเ ร่ิมเปด

ใหบริการ ไมใชกอนมีอุโมงค

มีการติดตั้ งตัวตรวจวัดสภาพอากาศ

เพิ่ม ข้ึนอีก 38 ตัว  ใน 35 จุด ภายในเขต 

Greenwish, Newham Tower Hamlets, 

South work และ Lewisham โดย 3 ใน 38 ตัว

ตรวจวัดน้ีจะรายงานผลตลอดเวลาทุกๆ 15 นาที

ไปยังเวบไซตคุณภาพอากาศลอนดอน ตัว

ตรวจวัดพวกน้ีจะติดตั้งบนยอดเสาไฟฟา เพ่ือ

ตรวจวัดกาซ NO2 ทําการตรวจสภาพอากาศ

อยางตอเน่ือง ถาสภาพอากาศไมดีตองรีบหา

มาตรการแกไข

การชวยเหลือผูถูกกระทบจากอุโมงคน้ี 

ไดแกพวกรานคาตางๆท่ีตองใชอุโมงคน้ี โดย

ทางการจะชวยวางแผนใหคนงานใชจักรยาน

หรือเดินเทามาทํางาน พวกท่ีมีรายไดนอยท่ี

อาศัยอยูในพ้ืนท่ี จะลดใหเปนพิเศษเหมือนบัตร

รถโดยสารลดคร่ึงราคา จัดสรรสัมปทานเดินรถ

ใหแกคนทองถ่ิน เพ่ือใหมีเสนทางบริการรถ

โดยสารมากข้ึน เพ่ือจูงใจใหคนเลิกใชรถสวนตัว 

และจะปรับปรุงในสวนคนเดินถนนและข่ีจักยาน
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แนวคิดออกแบบสนามบินยุคใหม

สาระน่ารู้

หลายปมาแลว สนามบินในสหรัฐอเมริกามีลักษณะ

มืด เพดานต่ํา และจุดตรวจกอนข้ึนเคร่ืองท่ีแออัด 

สนามบินท่ีสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 20 ไดรับการออกแบบ

มาเพ่ือใหผูมาใชบริการเขา ออก และผานไดอยางรวดเร็ว

ท่ีสุด พวกเขาไมไดคํานึงถึงปริมาณผูโดยสารจํานวนมาก

ท่ีเราเห็นในปจจุบัน หรือความตองการดานลอจิสติกสท่ี

ฝายความม่ันคงตองการ และอาคารผู โดยสารของ

สนามบินโดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกามีอายุมากกวา 40 ป

แตในตางประเทศน้ัน เขาพัฒนาไปมาก อยาง

สนามบิน ชางฮี ของสิงคโปร มีนํ้าตก และทางเดินปา

ภายในอาคารสนามบิน มีทางเดินกระจกมองเห็นขางลาง 

เปนท่ีนาอิจฉาของคนอเมริกัน

ปจจุบัน สนามบินในสหรัฐฯไดรับความสนใจท่ีจะ

ปรับปรุงใหทันสมัยอยางเรงดวน ดวยงบประมาณ 

115,000 ลานดอลลารซึ่งเปนสวนหน่ึงจากงบพัฒนา

โครงสราง พ้ืนฐานประเทศ โดยคอยๆทยอยทําไป 

ออกแบบใหทันสมัย มีพ้ืนท่ีใชสอยท่ีสะดวก สวางมากข้ึน 

หองนํ้าท่ีใชไฮเทค เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ คนมาใชสนามบิน 

ใหอยูท่ีสนามบินนานข้ึน

อยางสนามบิน Dallas Fort Worth International

ไดเพ่ิมประตูทางออกอีก 4 ประตู โดยทําใหพ้ืนท่ีน่ังรอข้ึน

เครื่ อง น้ัน น า น่ัง น าพักผอน ดวยเพดานท่ีสูง ข้ึน 

หนาตางบานใหญท่ีเปดรับแสงธรรมชาติไดอยางเต็มท่ี 

และพ้ืนท่ีน่ังเลนท่ีออกแบบมาสําหรับนักธุรกิจท่ีเดินทาง

คนเดียวท่ีตองการพ้ืนท่ีเงียบสงบในการทํางาน และ

ครอบครัวหรือกลุมใหญ ทุกท่ีน่ังมีท่ีชารจแบบไรสาย มี

ระบบปายดิจิตอลท่ีผูโดยสารรูถึงกําหนดบินติดอยูท่ัว 

ท่ีสนามบินนานาชาติพอรตแลนดในรัฐโอเรกอน

อาคารผูโดยสารหลักแหงใหมท่ีจะเปดใหบริการในป 

2568 ถูกออกแบบใหเหมือนกับอาคารบนถนนสายหลัก

ของเมืองเล็กๆ จะมีทางเดินกวางท่ีเรียงรายไปดวยตนไม

และรานคาและรานอาหารในทองถ่ิน อาคารผูโดยสาร

แหงใหมมูลคา 1.4 พันลานดอลลารของทาอากาศยาน

นานาชาติพิตตสเบิรก ซึ่งอยูระหวางการกอสรางและมี

กําหนดเปดใหบริการในป 2568 จะมีระเบียงกลางแจงท้ัง

กอนและหลังการรักษาความปลอดภัย เพ่ือใหผูคนเขาถึง

อากาศบริสุทธ์ิ มีการตบแตงภายในอาคารสนามบินให

สะทอนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของรัฐน้ี หลาย

สนามบินพยายามเนนย้ํากล่ินอายของทองถ่ิน ใหคลายๆ

สภาพแวดลอมของรัฐน้ัน

ท่ีสนามบิน LaGuardia อาคาร B ก็เพ่ิงเปดประตู

ทางออกใหม 2 แหง ผูออกแบบตองการบรรยากาศ

คลายโรงแรมหรูมากกวาฮับท่ีโดยสาร ดวยการใช

กระเบ้ืองบนพ้ืนแทนหินขัดท่ีดูเปนสถานท่ีราชการ การ

ผสมผสานศิลปะในพ้ืนท่ีเช็คอิน การจัดหารถเข็นกระเปา

"สไตลโรงแรม" ท่ีเสียงดังนอยกวาและใชวัสดุดูดซับเสียง 

หองนํ้าออกแบบใหกวางข้ึน พอท่ีจะเอากระเปาเขาไป

ดวยได ระหวางทางไปประตูมีสวนสาธารณะในรมท่ีมี

ตนไมและพ้ืนท่ีเลนสําหรับเด็ก เด็กๆสามารถน่ังเลน

ปรับแตงเครื่องบินบนแท็บเล็ต จากน้ันดูเคร่ืองบินบินบน

หนาจอดิจิทัลขนาดยักษ 

ตัวอาคารสนามบินใหมมีปายดิจีตอลบอกเท่ียวบิน

ท่ีมองเห็นแตไกล ไมตองเดินไปดูท่ีประตูทางออกข้ึน

เคร่ือง หองนํ้าอัจฉริยะท่ีสะดวกทันสมัย ลบภาพลักษณ

เกาๆท่ีเลวราย สนามบินฟลาเดลเฟย ไดรับงบมา 24 

ลานดอลลารเพ่ือกอสรางหองนํ้าเพ่ิมข้ึนอีก 30 หอง 

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆท่ีทันสมัย  

ในอนาคต การโดยสารเคร่ืองบินสามารถเดินไปข้ึน

เคร่ืองได โดยไมตองใชบอรดดิ้งพาส หรือมือถือ ใช

เทคโนโลยีจดจําใบหนา แทน ซึ่งทางการกําลังทดลองใช

ท่ี สนามบินต าง ๆ  16  แห ง  ผู โ ดยสารสามารถ ใช

โทรศัพทมือถือจองเวลาข้ึนเคร่ืองเพ่ือมิตองรอคิวตรวจ

ความม่ันคงกอนข้ึนเคร่ือง หรือจองท่ีจอดรถท่ีวางอยู 

หรือแมแตจองอาหารจากรานคาไดดวย  

ในการบูรณะปรับปรุงสนามบิน โดยเฉพาะการเพ่ิม

ประตู ข้ึนเคร่ือง ในปจจุบัน ใชวิ ธีกอสรางเสร็จจาก

โรงงาน แลวนํามาประกอบท่ีหนางาน ทําใหไมรบการคน

เดินทางและการดําเนินการของสนามบิน อีกท้ังยังเสร็จ

กอนกําหนดถึง 4 เดือน

เพ่ือใหตรงเปาหมายท่ีสนามบินตองไรการปลอย

มลภาวะ ทางการใหทุนสนามบินตางๆเพ่ือปรับเปลี่ยน

พาหนะท่ีใชในสนามบินใหเปนแบบไรการปลอนมลภาวะ 

อาคารสนามบินก็ติดตั้งกระจกแบบสะทอนความรอน 

เพ่ือประสิทธ์ิภาพในการปรับอากาศ รวมท้ังการใช

พลังงานทางเลือกอื่นๆแทนการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล  โดย

สนามบิน  Dallas Fort Worth น้ันไดใชแผงโซลาเซลล

จากแสงอาทิตยเกือบ 10,000 แผง และกาซธรรมชาติ 

เพ่ือพลังงานสําหรับสนามบิน โดยไมตองพ่ึงพาการจาย

ไฟฟาจากระบบ ทําใหประหยัดงบได 2 ลานดอลลารตอป
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การเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตดวยการบมภายใน (EPIC2)

สาระน่ารู้

รอยแตกราวของคอนกรีตในโครงสรางสะพาน 

ถนน  อ า ค า ร  ม า จ า ก ก า รห ดตั ว  Shrinkage 

เน่ืองจากความช้ืนระเหยไปจากมวลคอนกรีต เม่ือ

เกิดรอยแตก ทําใหเหล็กเสริมและมวลคอนกรีตเส่ียง

ตอการถูกกัดกรอน บ่ันทอนอายุใชงาน

การบมคอนกรีตจากภายในมวล Internal 

curing ชวยตานทานการแตกราวน้ีได ดวย

กระบวนการ Enhancing Performance with 

Internally Cured Concrete, EPIC. ซึ่งจะชวยยืด

อายุการใชงานของโครงสรางคอนกรีตไปไดถึง 75 ป 

มันตางจากการบมคอนกรีตแบบเดิมท่ีใชนํ้าหลอไว

บนผิวคอนกรีต การบมแบบ Internal Curing น้ี ใช

ความช้ืนท่ีคางอยูในมวลหยาบมวลผสมคอนกรีตใน

การบมคอนกรีตใหตานทานรอยแตกราว

จากการศึกษาอยางตอเน่ืองกวา 30 ป พบวา

วิธีบมแบบภายในน้ี ชวยไดมากในการออกแบบ

สวนผสมคอนกรีตใหีมีปริมาณนํ้าผสมในสัดสวนท่ี

นอย เทคโนโลยี น้ีใช ได กับสวนผสมคอนกรีตทุก

ประเภท

ในการทําคอนกรีตแบบน้ี จะใชมวลรวมแบบ

เบาไปทําใหเปยกช้ืนกอน Pre-Wetted Lightweight 

Aggregates มวลรวมเบาแบบน้ีจะดูดซับความช่ืนได

ม ากกว ามวลรวมปกติ  และ มีคุณสมบัติ อื่ น ๆ

เหมือนกับมวลรวมผสมคอนกรีต เราใชมวลรวมเบา

น้ีแทนมวลละเอียดท่ีใชผสมคอนกรีตสวนหน่ึง แลว

มวลเบาท่ีพรุนและอิ่มนํ้าเหลาน้ีจะกระจายอยูในมวล

ผสมคอนกรีตและปลอยความช้ืนออกมาเพ่ือการบม

คอนกรีต ขณะท่ีมวลคอนกรีตทําปฏิกิริยาเสียนํ้าไป 

ความช้ืนจากมวลเบาจะออกมาชวยเสริมทําการบม

คอนกรีตภายในมวล

กระบวนการบมคอนกรีตภายในน้ีมี

ขอดีหลายอยาง ใช ได กับงานท่ีเคยใช

คอนกรีตแบบดั่งเดิม และชวยชะลอการ

แตกราวของคอนกรีตไดดี ใชงานไดทนทาน

มากข้ึนกวาแบบเดิมหลายเทาตัว ลดการ

บูรณะซอมแซม ยิ่ งกว า น้ัน มวลรวม

คอนกรีตแบบบมภายในน้ี สามารถคํานวณ

ออกแบบสวนผสมใหเปนคอนกรีตท่ีใช

ปริมาณนํ้าในการผสมนอยไดดวย lower

water-to-cementitious materials 

ratios และเพิ่มการใชผลิตภัณฑซีเมนตจาก

ธรรมชาติ ของท่ีใชแลว หรือวัสดุรีไซเคิล

อื่นๆ โดยไมลดประสิทธิภาพหรือเพ่ิมความ

เสี่ยงตอการแตกราว

จากการคนตอพบวา วัสดุมวลเบาท่ี

ใชแทนทรายปกติน้ัน อาจเปน พวก shale 

ดินเหนียว หรือ slate โดยนําไปเผาแลวบด

ใหได gradation ของมวลละเอียดในการ

ผสมคอนกรีต
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พลังงานไฟฟาจากกังหันลมลอยน้ํา

สาระน่ารู้

เม่ือ 5 ป ท่ีแลว มีฟารมพลังงานไฟฟาแรงลมลอยนํ้า Floating offshore 

wind farm เกิดข้ึนคร้ังแรกในสกอตแลนด คือ Hywind Scotland มีกําลังผลิต

ไฟฟา 30 เมกกะวัตต แลวตอมาก็ไปมีท่ีแคลิฟอรเนีย อังกฤษและนอรเวย และ

เราคงจะไดเห็นขยายตัวมากข้ึนในป 2566 น้ี

ในแคลิฟอรเนีย เม่ือปลายป 2565น้ี รัฐบาลกลาง เปดประมูลพ้ืนท่ี

กอสรางฟารมพลังงานไฟฟาจากแรงลม 5 แหง ท่ีหางจากชายฝงทะเล 20 ไมล 

แมผลการประมูล ผูไดพ้ืนท่ีไปจะใหผลประโยชนตอรัฐนอยเพียง 750 ลาน

ดอลลาร แตก็เปนนิมิตท่ีดีท่ีจะมีฟารมกังหันลมผลิตไฟฟาลอยนํ้า ชายฝงทะเล

ของรัฐน้ี มีขอดอยตรงท่ีระดับหางฝงออกไป 20 ไมล น้ันลึกมาก มีปญหาตอ

การกอสรางฐานรากสําหรับกังหันลมนอกชายฝง แตมันเปนพ้ืนท่ีท่ีมีกระแสลม

นอกชายฝงท่ีนาสนใจท่ีสุดในโลก เพราะมันเอื้ออํานวยตอการผลิตกระแสไฟฟา 

อีกท้ัง ยังอยูใกลแหลงท่ีตองการใชกระแสไฟฟาพลังงานสะอาด ดังน้ันชายฝงน้ี

จึงสนับสนุนเปาหมายของรัฐดานพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาด และชวยสราง

งานและการลงทุนของรัฐดวย

ในอังกฤษ มีแหลงพลังงานไฟฟาใชแรงลม แหงแรกของบริษัท Crown 

Estate ท่ีอยูในทะเลเหนือ ความลึกระดับราว 100 เมตร คือ MarramWind

หางจากชายฝงสกอตราว 100 กม. และแหงท่ีสอง ก็คือ CampionWind ของ

บริษัท Equinor ซึ่งเปนของรวมคาระหวาง ScottishPower และ Shell ผลิต

ไฟฟาได 5 GW ซึ่งขยายกําลังผลิตมากข้ึนจากท่ีเร่ิมเม่ือ 5 ปท่ีแลว ท่ี 30 MW 

ทําใหสกอตแลนดเปนดินแดนแหงไฟฟาพลังแรงลม

นอรเวย เปนประเทศหน่ึงท่ีมีภูมิประเทศชายฝงท่ียาวมาก และลมแรง

สมํ่าเสมอ เอื้อตอพลังงานไฟฟาจากแรงลมมาก มีกลุมบริษัท Aker Solutions, 

Mainstream Renewable Power, Ocean Winds และ Statkraft รวมมือกัน

วิจัยและพัฒนามารวมสิบป เพื่อใชพลังงานไฟฟาจากฟารมพลังงานไฟฟากังหัน

ลมลอยนํ้า หากสําเร็จก็จะเปนผูนําเทคโนโลยีดานน้ี และแพรขยายตอไปท่ัวโลก

ฟารมพลังงานไฟฟาจากแรงลมลอยนํ้ามีความทาทายอยูท่ีความคงทน

ของใบพัด แมวาจะสามารถเปล่ียนทดแทนได แตชายฝงท่ีลึกมาก เปนปญหา

ตอการกอสรางฐานรากของกังหันลม ปญหาใหญของฟารมนอกชายฝงคือการ

กัดกรอนตามธรรมชาติท่ีมีอยางตอเน่ืองยาวนาน ดังน้ันคาซอมแซมยังแพง

มากกวาดวย

สวนฟารมกังหันลมบนบก สามารถปรับเปลี่ยนซอมแซมไดงาย หรือแมแตการ

ปรับปรุงใหทันสมัยมากข้ึนก็ทําไดสะดวก ราคาถูกกวามาก ดวยการใชฐานราก

เกาได ดังน้ันการลงทุนโครงการขนาดใหญจึงทําไดโดยไมตองกังวลเร่ือง

วิวัฒนาการดานเทคโนโลยี

กังหันลมลอยนํ้าชวยแกปญหาน้ีได ไมเพียงแตเปดพ้ืนท่ีใหมในทะเล

สําหรับฟารมกังหันลมเทาน้ัน แตยังชวยลดตนทุนของพลังงานลมนอกชายฝง

อีกดวย การแขงขันเพ่ือเปนผูนําในกระแสลมนอกชายฝงดูเหมือนจะเพิ่มข้ึน

ในป 2566
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อุโมงค  Rogfast หรือ Bolnafjord ในเนเธอรแลนด

สาระน่ารู้

เสนทาง Rogaland Fixed Link หรือท่ีเรียกวาโครงการ Rogfast เปนการ

กอสรางอุ โมงคถนนใต ผิว นํ้า ระหวางเขตเมือง Randaberg ใกล กับเ มือง 

Stavanger ไปยังเมือง Bokn ใน Rogaland ประเทศนอรเวย  ซึ่งเรียกวา อุโมงค 

Boknafjord tunnel จะเปนอุโมงคใตผิวนํ้าท่ีระดับความลึก 392 เมตร ท่ียาว 27 

กิโลเมตร เปนสวนหน่ึงของทางหลวงยุโรปสาย E39 ท่ีอยูตามชายฝงตะวันตกของ

ประเทศนอรเวย ท่ีเช่ือมโยงเมือง Kristiansand – Stavanger – Haugesund –

Bergen เขากัน มีอุโมงคแยกยาว 4.1 กิโลเมตร เรียกวาอุโมงค Kvitsøy เพื่อไปยัง

เขตเทศบาลเมือง Kvitsøy กําหนดแลวเสร็จเปดใชงานป 2576

ประเมินวาคากอสรางท้ังหมดราว 1,730 ลานยูโร โดยเปนเงินกูท่ีจะใชคืนจาก

เงินเก็บคาผานทางราว 2 ใน 3 และอีก 1 ใน 3 น้ันมาจากงบประมาณของรัฐบาล 

งานกอสรางมีแผนเร่ิมเม่ือป 2561 แตเน่ืองจากคางานแพงข้ึนจากท่ีประเมินมาก 

จึงชะลอโครงการไปเม่ือป 2562 และทําการประเมินคางานใหมในป 2563 เพิ่มข้ึน

เปน 25,000 ลานโครน เพ่ิมข้ึนจากเดิม 6.4 พันลานโครน และทางการพยายามจะ

ใหการประกวดราคาไดราคาท่ีถูกลง จึงแบงโครงการน้ีออกเปน 4 สัญญา และ

สุดทายก็ไดรับงบจากรัฐบาลมา 24,800 ลานโครน

https://en.wikipedia.org/wiki/Randaberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kristiansand_(town)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stavanger_(city)
https://en.wikipedia.org/wiki/Haugesund_(town)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bergen_(city)
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อุโมงคถนนในวงแหวนรอบท่ี 6 รอบนครปกกิ่ง

สาระน่ารู้

เม่ือกันยายนท่ีแลว โครงการบูรณะ ถนน

วงแหวนรอบท่ี 6 รอบนครปกก่ิงดานตะวันออก 

ไดเจาะทะลุอุโมงคใตดินดวยเคร่ืองเจาะ slurry 

tunnel boring machine, TBM. ท่ีตั้งช่ือวา 

Jinghua เปนหัวเจาะท่ีใหญท่ีสุดเทาท่ีเคยใชมา

ในจีน และสรางข้ึนโดยจีนเองจากบริษัท China 

Railway Construction Heavy Industry มัน

ทํางานขุดเจาะอุโมงคยาว 4.8 กม เสร็จภายใน 

16 เดือน หรือเจาะได 542. เมตรในเวลา 1 

เดือน ปริมาณวัสดุท่ีขุดเจาะออกมาน้ันมีถึง 202 

ลบ.ม. ตอความยาวการขุด 1 เมตร

ถนนวงแหวนรอบท่ี 6 รอบเมืองปกก่ิงน้ี 

อยูหางจากศูนยกลางปกก่ิงราว 15 – 20 กม 

ความยาวท้ังวง 220 กม เน่ืองจากการจราจร

หนาแนนข้ึนมาก จึงมีโครงการบูรณะขยายถนน 

ดานตะวันออก โดยถนนบนผิวดินขยายเพ่ิมชอง

จราจรระยะทาง 7.1 กม และสวนท่ีเปนอุโมงค

ยาว 9.2 กม รวมงานบูรณะยาว 16.3 กม. 

จุดเร่ิมตนโครงการอยูท่ีทางดวนสาย ปกก่ิง-

ฮารบิน ท่ีอยูทางทิศใต และวกข้ึนทิศเหนือไป

บรรจบกับถนนสาย Luyuan North Street. 

ในการเจาะอุโมงค น้ันประสบปญหาดาน

เทคนิคมากมาย อาทิ ระหวางการขุด ผานช้ันดิน

ขางบนท่ีไมหนามากตอนเร่ิมตนการเจาะ และ

ตอนท่ีตองขุดเจาะผานช้ันทรายอัดแนนและชุม

นํ้าท่ีมีระยะทางยาว ขุดเจาะลอดใตทางรถไฟ

สาย ปกก่ิง- ฮารบิน และศูนยกลางยอยของ

การขนสงใตดินของปกกิ่ง

การกอสรางอุโมงคน้ี มีท้ังแบบขุดเปดหนา

ดิน Open cut และแบบขุดเจาะดวยหัวเจาะ 

TBM. เสนผาศูนยกลางในการขุดเจาะน้ี 16.07 

เมตร ตัวหัวเจาะท้ังขบวน ยาว 150 เมตร หนัก 

4,300 ตัน เปนหัวเจาะท่ีมีเทคโนโลยีในการ

เปลี่ยนหัวกัดเจาะรุนท่ีส่ี ท่ีสามารถเขาถึงได

สะดวกข้ึน มี telescopic main drive และมี

แรงดันทีหนาหัวเจาะสูงมากเพ่ืออัดดันดินขณะ

เจาะผานเขาไป มีระบบการ grout ดวย slurry

ท่ี มี พลั ง แ ร งมาก เป น แบบร ะบบสอง ช้ั น  

synchronous double liquid grouting การใช

เทคโนโลยีอัดฉีด slurry grout แบบสองช้ันน้ี 

ทําใหผนังอุโมงคม่ันคง และทําใหมวลคอนกรีตท่ี

ฉีดอัดผนึกผนังน้ันแข็งตัวเร็วข้ึน จากท่ีตองใช

เวลา 8 ช่ัวโมง เหลือเพียงไมถึง 1 ช่ัวโมง การ

ทรุดตัวของดินเหนืออุโมงคน้ันเปนแคมิลลิเมตร 

จึงไมมีผลกระทบตอพ้ืนท่ีหรืออาคารขางเคียง

ขณะทําการขุดเจาะ

สภาพธรณีวิทยาของดินเปน ดินทรายท่ี

อัดตัวกันแนนมากเปนสวนมาก สลับดวยช้ันดิน

เหน่ียวและพวกซิลต silt ในงานกอสรางน้ี ยังมี

ปญหาอุปสรรคหน่ึงคือช้ันดินท่ีหนามากเหนือ

พื้นท่ีการขุด

อุโมงคน้ี เปนแบบอุโมงคคู แตละดาน 

จะแบงตัวอุโมงคเปน 3 ระดับ ช้ันบนสุด เพ่ือ

การระบายควันและอากาศเสีย ช้ันท่ีสอง เพ่ือ

การเดินรถ ช้ันลางเพ่ือเปนชองทางหนีไฟ 

อพยพ และกูภัย มีขนาดกวางมากพอใหรถวิ่ง

ได เพ่ือรถฉุกเฉินตางๆสามารถใชเปนเสนทาง

เขาไปกูภัยได
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หยุดรถคลายเครียด
เรื่องขําขัน

1. หนุมอังกฤษมีความคิดประหลาด เขาซื้อรถสปอรตเฟอราร่ี จากผูแทนใน Derbyshire แลวตั้งใจชนเม่ือขับไปไดเพียง 3.2 กม รถเสียหาย

มาก เจาของตองเรียกรถลากมาเอาไปซอม ก็ไมรูวาเขายังจะใชมันอีกหรือไม อีกราย คนขับรถลัมโบกีน่ีหรูราคากวา 150,000 ปอนด เสีย

การควบคุมรถขณะขับเขาไปท่ีลางรถและชนจนรถเสียหายมาก ท้ังท่ีพิกัดความเร็วกําหนดไว 30 กม/ชม คนขับและคนโดยสารไมไดรับ

บาดเจ็บ *** นาจะเปนเรื่องของคนรวยแตไรสติหรือสมอง หรือไมก็ประชดพอท่ีอยากไดรถหรูกวา แตพอกลับใหแคเฟอรารี่

2. ผูใชทางหลวงระหวางรัฐสาย I-80 ตองพบเหตุการณท่ีไมคาดถึง เม่ือรถจากฟารมแหงหน่ึงบรรทุกมะเขือเทศมาแลวเกิดอุบัติเหตุ มะเขือ

เทศกระจายเต็มถนน ตํารวจทางหลวงแคลิฟอรเนียตอบสนองตอเหตุการณน้ีอยางรวดเร็ว แตกอนท่ีพวกเขาจะปดทางหลวงได มีรถหลาย

คันขับทับมะเขือเทศ ทําใหถนนเลอะเทอะไปดวย นํ้ามันท่ีหก ดิน และเศษขยะบนถนน รถคันหน่ึงติดอยูในหลมตมแลวถูกรถอื่นชนซ้ํา เกิด

การชนซ้ํากันถึง 7 คัน มีคนบาดเจ็บเล็กนอย 3 คน และอีก 4 คนตองถูกนําตัวสงโรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษา แมวาอาการบาดเจ็บจะไม

รายแรงก็ตาม ทางหลวงยังคงปดท้ังสองทางจนกวาจะขจัดความยุงเหยิงออกไปได *** รถขนสงสินคาเกษตร หากพลิกคว่ํา มัก เกิดเหตุ

อันตรายจากพืชผักหรือ เหมือกปลาท่ีลื่น นํ้ายางพาราท่ีหกบนผิวถนน ทําใหเกิดการชนซ้ําซอนบอยมาก

3. ในอังกฤษ ตํารวจไดรับแจงวาพบมีสองหนุม นอนชมเดือนดาวอยูท่ีเกาะกลางบนมอเตอรเวย M1 เม่ือไปถึง สองหนุมช้ีแจงวาพวกเขามา

นอนชมดาวบางดวงโดยเฉพาะ ไมวาพวกเขาจะอยูใตอิทธิพลยาเสพติดหรือไม แตท่ีแนๆ ตํารวจตองจัดการปรับฐานฝาฝนกฎหมายจราจร

แน และคาปรับคงมากพอท่ีจะทําใหมีสติปญญาเฉียบแหลมข้ึนบาง ไมทําเรื่องง่ีเงาอยางน้ีอีก *** บนมอเตอรเวย กวาจะเขาไปได ตองฝา

รถท่ีหนาแนน และเสียงรถท่ีดัง มันจะทําให บรรยากาศนอนชมดาวท่ีเกาะกลางสุนทรีหรือ

4. ในลอนดอนมีหนุมหน่ึงทําเร่ืองตลกง่ีเงา เขาตัดรถยนตเปนสองทอน แลวเอาทอนทายไปวางไวท่ีทางแยกในเมือง แลวน่ังดูอยางขบขัน 

เม่ือเห็นรถมาจอดตอทายรถท่ีตัดคร่ึงหลังท้ิงไว มีแท็กซี่คันหน่ึงจอดรอตอทายนานถึง 5 นาที กอนจะขับแซงข้ึนหนาไป ขณะท่ีคนขับรถไม

รูสึกขําหรือสนุกดวย แตคนเดินถนนสวนมากชอบใจ *** น่ีแสดงวาคนขับรถในลอนดอนมีมารยาท และความอดทนดีมาก ไมกดแตรไล 

หรือฉุนเฉียวลงมาหาเรื่อง

5. รถบรรทุกขนม บิสกิตเกิอดอุบัติเหตุชนกันในเมือง Derbyshire ในอังกฤษ  ตํารวจตองปดถนนขณะท่ีคนงานทําการกวาดขนมท่ีหกเต็ม

ถนนออกไป ไมเปนท่ีแนชัดวาคนงานท่ีจัดการกวาดเก็บน้ัน ไดใชเวลาหลังจากน้ันเพ่ือดื่มด่ํากับบิสกิตท่ีแตกพรอมกับเคร่ืองดื่มท่ีเปน

ของเหลวหรือไม *** ก็นาจะมีท้ังคนงานและคนแถวน้ัน มาเก็บบางสวนท่ียังดีไปทานกันบาง แตตามกฎหมาย ถือวา เปนการลักทรัพยนะ

https://www.freepik.com/prostooleh


16

Roads Association of Thailand ÊÁÒ¤Á·Ò§ËÅÇ§áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

เรื่องขําขัน

6. ชายคนหน่ึงในเมือง Conegliano ทางตอนเหนือของอิตาลี ไดจอดรถ Lancia ของเขาเม่ือป 2505 แลวเดินจากไป รถคันน้ีจอดอยูท่ีน้ัน

ตลอดมาจนเปนสัญลักษณของเมือง มีบางท่ีนําไปแสดงในงานมอเตอรโชวท่ี Padua ท่ีอยูใกลๆ และมีแผนจะซอมแซมรถท่ีทรุดโทรมไป

บาง แตก็ยังคงจอดอยูท่ีเดิม เม่ือมีคนถามวาทําไมเขาจอดรถท้ิงไวนาน ชายคนน้ันอธิบายวามันเปนท่ีจอดรถท่ีดีและสะดวกมากสําหรับ

เก็บแผงขายหนังสือพิมพท่ีเขาใชมาหลายปในบริเวณใกลเคียง และเขาก็ยังคงลางรถคันน้ีเปนประจํา แมจะไมไดขับมันอีกแลวก็ตาม 

*** ท่ีแทก็พวกเอาเปรียบสังคม ใชถนนเปนท่ีจอดรถเพื่อเก็บแผงขายหนังสือพิมพน่ันเอง

7. หนุมหน่ึงขับรถ ออดี้ ดวยความเร็วสูงเพ่ือหนีตํารวจท่ีไลจับกุม และเฮลิคอปเตอรก็ถูกเรียกมาเพ่ือชวยติดตามจับกุม ผลสุดทายถูกจับ

เพราะนํ้ามันหมด ตํารวจคนเจอกัญชาจํานวนมากซอนในรถ เม่ือตํารวจเรียกขอตรวจใบขับข่ี เขาเอาใบขับข่ีท่ีเลโกแลนดออกใหเขาเม่ือป 

2546 ตอนท่ียังเปนเด็ก และใชเพ่ือขับรถบักก้ีไฟฟาขนาดเล็กในสวนสนุกเลโกแลนด ท่ีเปนท่ีนิยมมากในอังกฤษสมัยน้ัน *** น่ีแสดงวา 

เขาขับรถไดดีมาตั้งแตเด็กแลวนะ ถึงไดใบอนุญาตขับรถจากเลโกแลนด

8. ชายอังกฤษรูสึกหงุดหงิดท่ีถูกปรับฐานจอดรถในท่ีสําหรับคนพิการ เพราะจากรูปถายหลักฐานน้ันแสดงชัดเจนวา มีเพียงเงาของรถ

เทาน้ันท่ีอยูในชองจอดรถคนพิการ เขาโตแยงไมยอมจายคาปรับ เพราะหลักฐานภาพถายชัดเจนวารถของเขาไมไดอยูในชองคนพิการ แต

ทางสภาเมืองอางวาเขาควรจายคาปรับ **** เออ ถาอยางน้ัน ก็จายคาปรับเงาใหทางสภาเมือง แทนเงินคาปรับจริงๆซีครับ 

9. ตํารวจจับคนข่ีจักรยานท่ีข้ึนไปใชมอเตอรเวย M25 ท่ีมีรถวิ่งกันหนาแนนมากท่ีสุดในยุโรป อยางผิดกฎหมาย ตํารวจแควากลาวตักเตือน

และนําเขาลงมาจากมอเตอรเวยกอนปลอยไป แคช่ัวครูเขาข้ึนไปใชสาย M1 ท่ีมีรถมากพอๆกับสายกอน คราวน้ีตํารวจไมวากลาวตักเตือน

อีกแลว แตปรับหนักเลย *** อยางน้ีตองปรับหนักๆ เพราะถือวาชอบลองของ ก็ตองเจอคาปรับหนักๆ

หยุดรถคลายเครียด

https://www.freepik.com/prostooleh
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