ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

สะพาน Canakkale 1915 ในตุรกี
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามช่องแคบ Dardanelles ในตุรกีมลู ค่าราว 2.8 พันล้านดอลลาร์
ดึงดูดผูร้ ับจ้างนานาชาติให้มาร่วมประกวดราคา

เป็นสะพานแขวนที่ยาวทีส่ ุดในโลก มีความกว้าง
36 เมตร เป็นสะพานขนาด 6 ช่องจราจร แต่ละ
ทิศทาง 3 ช่องจราจร สะพานนี้เชื่อมติดต่อ
ระหว่างเมือง Sutluce ที่ East Thrace และอีก
สะพานนี้อยู่ที่ด้านตะวันตกของทะเล Marmara
ที่ห่างจากเมือง Canakkale ไม่มากนัก สะพานนี้
ออกแบบเป็นสะพานแขวน suspension bridge
ยาว 3,869 เมตร โดยมีตอม่ออยูใ่ นน้า ด้านหนึ่ง
ฝั่ง Lapseki มีช่วงจากฝั่งถึงช่วงสะพานแขวนยาว
650 เมตร อีกด้านหนึ่งที่ Gelobolu ยาว 900
เมตร โดยช่วงแขวนตรงกลางยาว 2,023 เมตร ฝั่งหนึ่งที่ Kocaveli ที่ Troas เป็นส่วนหนึ่งของ

มอเตอร์เวย์ Kenali – Tekirdag – Canakkale –
Bahkesir ที่ยาว 354 กม และอยู่ห่างจากเมือง
อิสตันบลู ราว 200 กม การประกวดราคาทาเมื่อ
ต้นปีนี้และลงนามสัญญาเมื่อ 16 มีนาคม เริ่ม
ก่อสร้าง 18 มีนาคม 2560 ผู้ประกอบการเป็น
การร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการตุรกี ที่มีบริษัท
Yapi Merkezi กับ Limak และเกาหลีใต้ ที่มี
บริษัท SK และ Daelim กลุ่มร่วมค้านี้ได้งานมา
เพราะใช้เวลาก่อสร้างน้อยกว่ารายอืน่ ๆ โดยกาหนด
ก่อสร้างเสร็จในปี 2566 สะพานนี้ตั้งชื่อไว้ว่า
Canakkale 1915 เพื่อระลึกถึงปีที่ประเทศตุรกี
ได้ชัยชนะในยุทธนาวี

บริษัท Parson ได้รางวัลงานออกแบบทาง
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา Parson ได้รับรางวัล ใหม่ ทดแทน 5 แห่ง โดยออกแบบเป็นสะพาน
ในงานออกแบบทางจากกรรมการวิ ศ วกรรม แบบ weathering steel girders คือสะพาน
สหรัฐอเมริกา ในผลงานออกแบบทาง Columbia
สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 120 ปี สะพาน
เหล่านีต้ ้องรองรับปริมาณจราจรที่สูงมากกว่า 8

I-70 มูลค่าโครงการ 18 ล้านดอลลาร์ ของกรม
ทางรัฐมิซซูรี่ เป็นงานออกแบบรื้อสะพานเก่าแบบ
แผ่นพื้น (slab type) 6 แห่ง บนทางด่วนช่วงยาว เหล็ ก ที่ ใ ช้ เ หล็ ก ที่ มี ก าลั ง รั บ แรงสู ง มี ส่ ว นผสม
3.6 กม ที่หมดสภาพใช้งานและก่อสร้างสะพาน แอลลอยน้อย เพื่อต้านทานการเกิดสนิมกัดกร่อน

2

(span) มาเป็นสะพานช่วงเดียว และปรับปรุง
แนวทางเล็กน้อยเพื่อให้สอดรับกับการจราจรที่มี
การปรับปรุงทางแยกต่างระดับด้วย โดยทางแยก
ต่างระดับเดิมเป็นแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด Diamond interchange ที่ใช้ไฟสัญญาณจราจรช่วย
กากับด้วย มาเป็นแบบ วงเวียนสองแห่ง (Dual
หมื่นคันต่อวัน เส้นทางนี้เป็นทางหลักในย่านธุรกิจ
หนาแน่น ดังนั้นการปิดการจราจรจะกระทบต่อ
ธุรกิจอย่างมาก จึงต้องพยายามหลีกเลีย่ ง วิศวกร
จึ ง ออกแบบให้ ก่ อ สะพานแบบ Accelerated
Bridge Construction, วิธี slide-in technique
ซึ่งจะก่อสร้างสะพานไว้ข้างๆตาแหน่งสะพาน เมื่อ
เสร็จแล้ว ก็ทุบสะพานเก่าออกแล้วเลื่อนสะพาน
ใหม่เข้าแทนที่ โดยใช้วิธีนี้กับ 3 สะพานในทั้งหมด
5 สะพาน และออกแบบสะพานจากเดิม 2 ช่วง

เชื่อมสองวงเวียนมีช่วงยาวมากพอเพื่อการ
Roundabout Interchange) เชื่อมต่อด้วยถนน weave and merge of traffic โครงการใช้เวลา
รูปร่างคล้ายกระดูกที่ให้สุนัขคาบเล่น Dog-bone ก่อสร้าง เพียง 14 เดือน
configuration คือมีวงเวียนรูปหยดน้าตา อยู่ที่
ปลายทั้งสองข้าง ขนาด 2 ช่องจราจร ถนนที่

Click for Video

ทางหลวงปลอดภัย

มาเลเซีย

รัฐมนตรีวา่ การขนส่งมาเลเซียเผยว่า สถิติคนเสียชีวิตในอุบัติเหตุบนทางหลวงในปี 2559 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราสูง คือ 2.55
คนต่อจานวนรถจดทะเบียน หมืน่ คัน ทาให้ต้องออกมารณรงค์ให้คนขับรถตระหนักถึงอันตรายร้ายนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการขนส่ง มหาวิทยาลัย Putra Malaysia กระทรวงความปลอดภัยบนทางหลวง ที่ช่วยกันรณรงค์มาแล้ว 2-3 ปีโดยมุ่งลดอัตราการตายของ
เด็กระดับมัธยมที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ ในการรณรงค์นี้มีการมอบหมวกนิรภัยสาหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ให้แก่ผปู้ กครอง โดยงบประมาณสาหรับการ
จัดหาหมวกนิรภัยนีม้ าจาก มูลนิธิ Safe Kids Worldwide และ Halliburton Chartable จากสหรัฐอเมริกา รัฐบาลมาเลเซียรณรงค์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของสหประชาชาติที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างถาวรในการลดอัตราการตายลงให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 และช่วยให้ผู้ด้อยสมรรถณหรือ
โอกาสในการใช้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นภายในปี 2573 จานวนยานพาหนะในมาเลเซียเพิ่มมากขึ้นและก็เหมือนประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ที่มีจานวนจักรยานยนต์เพิ่มในอัตราที่สูงมาก ประกอบกับพฤติกรรมขับขี่ที่แย่ ไม่มีการฝึกหัดมาอย่างดี และไม่ยอมสวมหมวกนิรภัย ทาให้อัตรา
การบาดเจ็บสาหัสและตายเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนใช้จักรยานยนต์ แน่นอนปัญหาหลักๆที่ทาให้อัตราการตายสูงขึ้นมาก มาจากการดื่มแล้วขับและการขับ
รถเร็วเกินกาหนด
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สหรัฐอเมริกา

ปัญหาคนตายมากในอุบัตเิ หตุและการใช้รถไร้คนขับเป็นสิ่งที่คนสนใจมาก ในปี 2558 มีคนตายทั้ง
ประเทศ 35,100 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 7.2% สูงที่สุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ความเสียหายจากอุบัติเหตุทรี่ วมทั้งทรัพย์สิน
และชีวิตคนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 8 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี นีย่ ังไม่รวมถึงส่วนที่ใช้จ่ายไปเพื่อปรับปรุงให้ระบบทางหลวงมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น สาเหตุของอุบัติเหตุกว่าร้อยละ 90 มาจากความบกพร่องของคนใช้รถ โครงการปรับปรุงทางหลวงให้ปลอดภัยมาก
ขึ้นเป็นสิ่งที่สหพันธ์ทางหลวงสหรัฐฯมุ่งมั่นทาเพื่อลดการตาย ลง ด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ แผนทาให้ทางปลอดภัย
และการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพทางหลวงเพื่อนามาปรับปรุงให้ดีปลอดภัยมากขึ้น เช่น ตรงทางข้ามทางรถไฟ โครงการทางหลวง
ท้องถิ่นและทางหลวงชนบทปลอดภัย มาตรฐานการขับขี่เพื่อให้ปลอดภัย การตรวจสอบสภาพทางหลวง สะพานและอุโมงค์ ทาง
สมาคมผู้ประกอบการก่อสร้างระบบขนส่ง ได้ร่วมกับสหพันธ์ทางหลวงในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการขนส่งเพื่อทาให้
ทางหลวงมีความแข็งแรง มั่นคง คงทนใช้งานได้ยาวนาน ราคาถูกและมีความปลอดภัยสูงขึ้น

ไทย

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา
ประเทศไทย มีสถิติด้านอุบัตเิ หตุลดลงอย่างเห็นได้ชดั
อัตราการตายลดลงร้อยละ 17 จากปีที่แล้ว ในช่วง 5
วันแรกของเทศกาลมีการชนกัน 2,985 รายและมีคน
ตาย 283 คน บาดเจ็บ 3,087 คน สาเหตุหลักของ
อุบัติเหตุยังคงเป็นดื่มแล้วขับ และรถจักรยานยนต์มี
สัดส่วนของอุบัติเหตุสูงมากถึง ร้อยละ 78.96

เวียดนาม

การปรับปรุงให้ทางหลวงปลอดภัยมี
มาอย่างต่อเนื่องในเวียดนาม
ในช่วงไตรมาสแรกของปี
2560 นี้ มีอุบัติเหตุรถชนกัน 4,800 ราย ลดลงร้อยละ 3.51
คนตายลดลงเหลือ 2,100 คน และคนได้รับบาดเจ็บใน
อุบัติเหตุ 3,800 คน ลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากเมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว และเมื่อมองย้อนไปก่อนหน้านั้น ในปี 2559 ก็มี
สถิติที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้เช่นกัน

อุปกรณ์ระบายน้างานทาง
การระบายน้าในงานทางมีทั้งระบายลงท่อข้างทาง ระบายออกจากลานจอดรถ ระบายลงจากสะพาน โดยทาเป็นช่องเปิดให้น้าไหลลงสูท่ ่อระบายน้า
หรือทางระบายน้า เพื่อให้สะดวกและดูเรียบร้อยสวยงาม ทางบริษัท Alumasc Water Management Solution (AWMS) ได้ผลิตอุปกรณ์ตา่ งๆภายใต้ชื่อ
Gatic สาหรับการระบายน้า เช่น Slotdrain สาหรับการระบายน้าผิวทาง Filconten เป็นนวัตกรรมอุปกรณ์ระบายน้าคอนกรีตที่มีน้าหนักเบา แต่แข็งแรง
ระบายน้าได้ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยิ่ง รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ www.gatic.com
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ระวังเป็ดข้ามทาง
Addingham หมู่บ้านเล็กๆในเมือง West Yorkshire ในอังกฤษ การ
เห็นฝูงเป็ดเดินข้ามถนนเป็นเรื่องปกติ
และทางเมืองก็พยายามหาทาง
ป้องกันมิให้พวกมันถูกรถชน ด้วย
การใช้สีชั่วคราวมาวาดเป็นรูปเป็ดสี
เหลืองและลวดลายอย่างสวยงาม
บนผิวจราจรเพื่อเตือนคนขับรถให้
ระวังเป็ดข้ามถนน จนตัดสินใจว่า
ควรใช้เครื่องหมายจราจรถาวรมาใช้เพื่อให้คงทนถาวรต่อไป และเตรียมการ
ต้อนรับการแข่งขันจักรยานทางไกลอาชีพที่จะผ่านหมู่บ้านนี้
จึงว่าจ้าง
บริษัท Jointline มาทาเครื่องหมายรูปเป็ดตัวใหญ่ ลวดลายสวยงาม
3 ตัวบนถนน ซึ่งก็เสร็จทันการ
แข่งขันจักรยานมืออาชีพรายการ
Tour de Yorkshire ในช่วงเดือน
เมษายน ที่ช่วงที่สามของการ
แข่งขันต้องผ่านหมู่บ้านนี้พอดี
การติดตั้งเครื่องหมายบนถนนนี้ใช้คนงาน 5 คน และเวลา 6 ชั่วโมงก็ติดตั้ง
เครื่องหมายเป็ดเสร็จทั้งสามแห่ง เนื่องจากรูปเครื่องหมายเป็ดนีเ้ ป็นสีเทอร์
โมพลาสติกทาสาเร็จมาจากโรงงานแบบจิ๊กซอ แล้วนามาประกอบติดบนผิว
ถนน
ทางหลวงใหม่ในเมียนมาร์
ที่ชายแดนระหว่างไทยและเมียนมาร์ตรง บ้านวังตะเคียน อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก จะมีสะพานอีกแห่งหนึ่งที่ทอดข้ามแม่น้าเมยเชื่อมกับเมีย
วดี เมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของเมียนมาร์ ก่อสร้างเสร็จในปี 2562 สะพานนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งของทางเลี่ยงเมืองแม่สอด ที่มาจากทางหลวงหมายเลข 12
ไปยังสะพานใหม่นี้

จุดประสงค์เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรของสะพานและด่าน
เดิมที่หนาแน่นมากในชั่วโมงเร่งด่วน แม่สอดเป็นด่านที่มีการค้าขายมาก
เป็นอันดับที่ 2 ในทั้งหมด 15 ด่าน และเพื่อขยายการค้าและการท่องเที่ยว
ให้เจริญมากขึ้น สาหรับแนวทางเลี่ยงเมืองนั้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเหมาะสม แต่ก็ประเมินได้ว่าค่าก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะราว113
ล้านดอลลาร์ (3,785 ล้านบาท) ในส่วนของเมียนมาร์ ก็จะก่อสร้างทาง
เพิ่มเติมโดยมีแนวทางขนานไปกับทางเดิม Gokteik และเป็นทางเลี่ยง
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เวียงจันทร์ขยายทางหลวง
รัฐบาลลาวมีแผนที่จะก่อสร้างทางด่วนขนาด 6 ช่องจราจร มี แต่ละ
ทิศทาง 3 ช่องจราจร ยาว 14 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรคับ
คั่งในเมืองหลวง ถนนนี้เชื่อมติดต่อระหว่างศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติของลาว Lao- ITECC. ในจังหวัด Xaysettha ไปยัง หมูบ่ ้าน ดง
มะขามในจังหวัด Xaythany โดยมีแนวถนนขนานไปข้างๆถนน ไกรสอน
พรมวิหาน โครงการนีไ้ ด้มีการศึกษาความเหมาะสมมานาน และพิจารณา
ถึงแนวทางที่ไม่ให้ผ่านไปยังชุมชนหนาแน่น เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
ต่อผู้ต้องถูกเวนคืนที่ดิน และมีการ
เชิญธนาคารต่างๆในลาวมาประเมิน
ราคาที่ดินตามแนวที่จะเวนคืน ซึ่งมี
เขตทางกว้าง 70 เมตร โดยผ่าน 13
หมู่บ้านในจังหวัด Xaysetthaและ 6
หมู่บ้านในจังหวัด Xaythany มี
บ้านเรือนที่ต้องถูกเวนคืนราว 87 หลัง นอกนั้นเป็นพื้นที่เกษตร ส่วน
บ้านเรือนร้านค้าริมถนนไกรสอนพรมวิหานไม่ถูกกระทบเลย
เพราะมี
ระยะห่างพอควร ตลอดทาง 14 กิโลเมตร จะตัดผ่านทางหลวงหมายเลข
13 และเชื่อมต่อกับทางรถไฟ ลาว-จีนด้วย เมื่อทางรถไฟนี้ก่อสร้างเสร็จใน
ปี 2564 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายจากรัฐบาลลาว
โดยคาดว่าคงเริม่ ก่อสร้างได้ในปลายปี 2560 และแล้วเสร็จในปี 2562
แหล่งเงินก็ยังไม่แน่ชัด แต่มีแหล่งเงินกู้ต่างๆพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
โครงการนี้ที่มีวงเงินค่าก่อสร้างราวๆ 150-200 ล้านดอลลาร์ มีแนวทางว่า
อาจทาเป็นโครงการ Public Private Partnership, PPP โดยรัฐลงทุน 70
เอกชนร่วมลงทุน 30 หรือรัฐลงทุน 60% เอกชนร่วมลงทุน 30 และผู้ถูก
เวนคืนใช้สิทธ์ลงทุนร่วม 10 โดยคนที่ร่วมทุนจะได้ส่วนปันผลทุกปี จากค่า
ผ่านทางที่คาดว่าจะเก็บในอัตรา 5,000 กีบ ต่อเที่ยว

เมืองเมียวดีด้วย ค่าก่อสร้างประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเริ่มงาน
โครงการเร็วๆนี้ โดย Oriental Consultant ซึ่งเป็นโครงการระบบ buildoperate-and transfer

การพัฒนาทางหลวงในรัสเซีย
นโยบายของรัฐมนตรีการขนส่งของรัสเซีย
จะพัฒนาทางหลวงมากมายระหว่างปี 2561 - 2562
โดยร้อยละ 30 ของทางเหล่านั้น จะเป็นการลงทุน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน โดยถือโอกาสที่
เศรษฐกิจของประเทศเริม่ ฟืน้ ตัวดีขนึ้ และต่างประเทศมี
ความสนใจจะมาร่วมทุนในการก่อสร้างทางหลวง
สัมปทาน เพราะมั่ น ใจว่ า สหภาพยุ โ รปจะเลิ ก
แซงชั่ น รั ส เซี ย ในปลายปี นี้ รัฐบาลสนับสนุน
โครงการร่วมทุน PPP ในงานก่อสร้างทาง ดังเห็น
ได้จากโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ในเมือง
เซนต์ปีเตอร์เบริก ผู้ว่าการได้หารือกับภาคเอกชน

ในการลงทุนก่อสร้างทางวงแหวนด้านตะวันออก
East-High Speed Diameter project, EHSD.
ซึ่งเป็นทางด่วนในเมืองความเร็วสูง 110 กม/ชม
อ้อมผ่านเมืองโดยไม่ต้องเข้าไปติดขัดการจราจรใน
ตัวเมือง ระยะทาง 22.6 กม. คาดว่าจะรองรับรถ
100,000 คันต่อวัน มีการทบทวนว่าจะก่อสร้าง
อุโมงค์แทนสะพานข้ามแม่น้า Nava เพราะติด
พวก skyline ของเมือง แต่ต้องเพิ่มค่าก่อสร้างอีก
52 ล้านดอลลาร์ การศึกษาความคุ้มค่าในการ
ลงทุนจะเสร็จกลางปีนี้ และคาดว่าน่าจะเริม่ ก่อสร้างได้
ราวปลายปี 2560 นี้ ค่าลงทุนก่อสร้างประเมินไว้ที่

2.5 – 2.67 พันล้านดอลลาร์ โดยใช้ระบบเดียวกัน
กับสาย วงแหวนตะวันตก Western High Speed
Diameter ที่เป็นทางเก็บค่าผ่านทาง เชื่อมโยง
พื้นที่ภาคเหนือของเมืองกับพื้นที่ภาคใต้โดยไม่ต้อง
ผ่านเข้าเมือง ซึ่งเริ่มก่อสร้างไปแล้วเมื่อสองปีก่อน
วงแหวนสายตะวันออกจะใช้สญ
ั ญาแบบ PPP โดย
แบ่งออกเป็นหลายตอน ซึง่ ก็มนี กั ลงทุนสนใจหลาย
รายและได้เข้ามาเจรจากับทางการแล้ว เช่นกัน ใน
เมือง Samara ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของรัสเซียตั้งอยู่
ใกล้แม่น้า Volga ก็มีโครงการก่อสร้างทางสาย
ใหม่ Tsentralnay ที่จะช่วยลดความคับคั่งของ
การจราจรในเมือง การก่อสร้างจะเริม่ ปีหน้า 2561
ภายหลังการแข่งขันฟุตบอลโลก และคงใช้เวลา
ก่อสร้างราว 4-5 ปี ค่าก่อสร้างราว 167 ล้าน
ดอลลาร์ ใน Bashkortostan Republic ซึ่งเป็น
สหพันธ์รัฐของรัสเซียตั้งอยูร่ ะหว่างแม่น้า Volga
กับเทิอกเขา โอฬาร (Ural Mountain) และอยู่
ทางตอนเหนือของภาคตะวันตกของ คาซักสถาน
ทางหลวงที่ก่อสร้างนี้ยาว 17 กม. เชื่อมเมือง
Sterlitamak และ Magnitogorsk เป็นสัญญา
สัมปทานร่วมทุน 15 ปี โดยจะเริ่มก่อสร้างในปีนี้
ค่างานก่อสร้างราว 233.6 ล้านดอลลาร์ สหพันธ์
รัฐลงทุน 75 % ภาคเอกชนลงทุนที่เหลืออีก 25
%
ทางสายนี้มีความสาคัญมากต่อภูมภิ าคนี้
เพราะเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรมเหล็กของเมือง
Magnitogorsk และยังติดต่อไปถึงเส้นทางขนส่ง
ระหว่างยุโรปกับจีนตะวันตก ซีง่ เป็นเส้นทางการค้าที่
สาคัญ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการขนส่งของรัสเซียออกมา
เผยว่า มีนักลงทุนด้านงานทางทั้งในรัสเซียและ

ต่างประเทศสนใจที่จะมาลงทุนก่อสร้างทางหลวง
มาก ทั้งนี้เนื่องจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และ
การที่สหภาพยุโรปจะเลิกแซงชั่นรัสเซียในปลายปี
นี้ และโครงการร่วมทุนโดยรัฐบาลออกเงินร่วม
ด้วยนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผลู้ งทุน
นี่เป็น
สาระสาคัญสาหรับการลงทุนระหว่างประเทศ
เพราะมันลดความเสี่ยงลงมาก ขณะเดียวกันก็มี
นักวิเคราะห์ออกมาบอกว่ายังคงมีปัญหาและ

ประสานติดกับผิวลาดยางเดิม
ซึ่งยังแบ่งย่อย
ออกไปอีก 2 แบบ คือแบบบาง (4-6 นิ้ว) และบาง
พิเศษ (2-4 นิ้ว) ที่เหมาะกับถนนที่มีปริมาณ
จราจรไม่มาก บางครัง้ ก็มกี ารเสริมด้วยใยเสริมแรงใน
มวลคอนกรีตด้วย การประสานกับผิวลาดยางเดิม
ด้วยการทาให้ผิวหน้าลาดยางเดิมหยาบ การเสริม
ผิวแบบนี้เหมาะกับผิวลาดยางเดิมทีเ่ สียหายไม่มาก
และโครงสร้างข้างล่างยังแข็งแรงดีอยู่ หากผิวลาด

ยางเดิมเสียหายมาก ก็ต้องซ่อมด้วยการรื้อออก
หมดแล้วก่อสร้างผิวคอนกรีตใหม่ กรณีทไี่ ปบรรจบ
กับโครงสร้างเดิม เช่นสะพาน อาจจาเป็นต้องขูดไส
ผิวลาดยางเดิมออกก่อน เพือ่ ให้เมือ่ เสริมผิวคอนกรีตแล้ว
ระดับที่คอสะพานจะเท่ากันเหมือนเดิม

ความซับซ้อนของสัญญการร่วมทุน และที่สาคัญ
กว่าคือการคมนาคมขนส่งของรัสเซียที่ยังไม่ดี และ
ปัญหาคอรัปชั่นในขั้นตอนการดาเนินการสัญญา
PPP จึงมีแต่บริษัทที่รัฐมีส่วนร่วมด้วย ไม่ค่อยมี
เอกชนแท้ๆ
และแหล่งเงินทุนจากประเทศ
ตะวันตกไม่ค่อยมีเข้ามา ทาให้เกิดปัญหา เพราะ
ธนาคารของรัสเซียเอง ไม่มเี งินทุนพอมาสนับสนุน
โครงการเหล่านี้ ที่ซ้าร้ายเติมเข้ามาคือสัญญาแบบ
PPP นั้นไม่มีโครงสร้างด้านราคาที่แน่นอน ทาให้
ไม่สามารถประเมินค่างานที่แท้จริงที่จะทาให้
โครงการเสร็จสมบูรณ์ ทั้งทางด้านเทคนิคและด้าน
การเงิน อาจมีปัญหางบประมาณบานปลายได้

White Topping
คือการบูรณะผิวทางลาดยางเดิมด้วยการเสริมทับ
ด้วยผิวทางคอนกรีต มีหลายประเภทขึ้นกับความ
หนาและการเสริมทับแบบประสานกับผิวลาดยาง
เดิมหรือไม่ แบบ unbounded white topping
หรือแบบดั้งเดิม ใช้ผิวคอนกรีตหนา มากกว่า 8
นิ้วหรือ 20 ซม โดยไม่เชื่อมประสานกับผิวลาด
ยางเดิม ส่วนแบบประสาน Bonded white topping ใช้ความหนา 2 – 6 นิ้ว (5-15 ซม.) ปูทับ
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Construction Manager/General Contractor, CM/GC. Process
เป็นระบบสัญญาแบบใหม่ ที่ทาง FHWA ได้ตรากฎหมายขึ้นมาใช้ เพื่อบริหารโครงการแบบใหม่ที่ให้ผู้รับจ้างมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบ และตอนก่อสร้าง ลักษณะคล้ายๆสัญญาแบบ Design-Build โดยสัญญาแบบนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การ
ออกแบบ ให้เจ้าของโครงการ ผู้รบั จ้างมีส่วนร่วมกับวิศวกรออกแบบ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ความเสี่ยง (Risks) และ
ปัญหาที่อาจจะมี รวมถึงเรื่องราคาค่างานและระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้วิศวกรเมื่อออกแบบมาแล้วมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด ทุกฝ่ายเห็นชอบ
ทั้งเรื่องแบบ เทคนิคการก่อสร้าง ราคาค่างานและเวลาทาการก่อสร้าง ในขั้นตอนต่อไปคือการก่อสร้าง ก็ดาเนินการไปตามปกติ ข้อดีของการใช้ระบบนี้คือ
ผู้รับจ้างช่วยด้านการให้การปรึกษาด้านก่อสร้าง อาจเสนอนวัตกรรม ด้านวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้างที่แปลก ช่วยลดความเสี่ยงด้านงบบานปลายหรือ
งานล่าช้า ได้ใช้ประสบการณ์ด้านการก่อสร้างของผูร้ ับจ้างมาช่วยด้านออกแบบ วางแผนงานก่อสร้าง เจ้าของโครงการก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้
นวัตกรรมการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง ช่วยประหยัดเวลา และลดโอกาสเกิดข้อพิพาท
สรุป ของดีของระบบ CM/GC คือ
1. ส่งเสริมนวัตกรรม: เทคโนโลยีที่นาไปสู่คา่ งานและเวลาก่อสร้างที่ลดลงและเหมาะสม

2. ลดความเสีย่ ง: รู้ถึงปัญหาล่วงหน้า เพราะผู้รับจ้างร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ
3. เพิ่มประสิทธิ์ภาพและคุณภาพในการออกแบบ: วิศวกรออกแบบ ผู้รับจ้าง และเจ้าของโครงการมีสว่ นร่วมมาตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ ทาให้
ออกแบบมาแล้วสามารถก่อสร้างได้และเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
4. ควบคุมงบประมาณได้: ผู้รับจ้างสามารถประเมินราคาได้ตั้งแต่ตอนออกแบบ และเจ้าของงานก็รู้และเห็นด้วยกับงบที่จะใช้
5. เวลาก่อสร้างเหมาะสม: ผู้รับจ้างมีโอกาสเตรียมวางแผนก่อสร้าง ตัง้ แต่ตอนออกแบบ และสามารถทางานได้ตามความถนัดและชานาญ คาด
การถึงผลกระทบการจราจรระหว่างการก่อสร้างและหาทางแก้ไขผลกระทบนั่นล่วงหน้าไว้แล้ว ทาให้ประหยัดเวลาก่อสร้างได้มาก
กระบวนการบริหารจัดการนีเ้ หมาะกับโครงการก่อสร้างทีม่ งี านทีค่ อ่ นข้างยุง่ ยากซับซ้อน ต้องมีการคิดนอกกรอบ หรืออยูใ่ นย่านชุมชนทีต่ อ้ งมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนข้างเคียงโครงการ หรือต้องมีการเวนคืนที่ดินด้วย เพราะมันจะทาให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไปได้
ในการดาเนินการตามสัญญาแบบนี้ Construction Manager ที่เลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ประสบการในงานทางเป็นอย่างดี มาทา
หน้าที่ วางแผนดาเนินการ กากับค่างานและอื่นๆเพื่อให้โครงการนี้สาเร็จอย่างราบรื่น เริม่ งานตั้งแต่การออกแบบ เมื่อแบบเสร็จไป 60 – 90% แล้ว
เจ้าของโครงการจะพอรู้ค่างานสูงสุดของโครงการนี้ “guaranteed maximum price” เมื่อทุกฝ่ายคือวิศวกรออกแบบ เจ้าของโครงการ ผู้รับจ้างยอมรับ
ในราคาค่างานตามกรอบและขอบข่ายงานแล้ว ก็ถึงขั้นจ้างก่อสร้าง และ Construction manager จะมาทาหน้าที่ General Contractor สัญญาแบบนี้
บางครั้งเรียกว่า Construction Manager at-Risk(CMR) สัญญาแบบนี้ช่วยให้องค์กรงานทางกับวิศวกรที่ปรึกษาดาเนินโครงการร่วมกันอย่างมีประสิทธิ์
ภาพ และเจ้าของโครงการมีอิทธิพลต่อสัมฤทธิ์ผลของโครงการมากด้วย
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1 หมาตัวหนึ่งพยายามโดดออกทางหน้าต่างรถที่เปิดแง้มอยู่ เพราะทน
ความร้อนอบอ้าวในรถไม่ไหว แต่มันจบลงไม่สวย เพราะหัวของมันไปติด
ห้อยต่องแต่งอยู่ตรงหน้าต่างรถ มันพยายามดิ้นสักครู่ก็สลบแน่นิ่งไป โชคดีที่
มีหนุ่มใจดีผ่านมารีบเข้าไปช่วยเหลือ ถอดปลอกคอออก สักครู่มันก็ฟื้นขึ้นมา
**** บ้านเรามีขา่ วปล่อยเด็กไว้ในรถจนเด็กเจ็บหรือตาย นี่เมืองนอก เป็น
หมา ที่เกือบตายถึงสองครั้ง หายใจไม่ออก และเกือบคอหักเมื่อโดดหนี

2 หญิงหนึ่งขับรถอยู่บนถนนในโตรอนโต้ พบฝูงห่านที่มีพ่อแม่กาลังข้าม
ถนน เดินนาลูกห่านตามเป็นขบวน ตัวพ่อและแม่โดดข้ามขอบทางไปได้ แต่
ลูกห่านที่เล็กโดดไม่ข้าม เธอจึงจอดรถลงไปช่วยอุ้มลูกห่านให้ข้ามขอบทาง
ขึ้นไปบนทางเท้า แทนที่แม่หา่ นจะสานึกบุญคุณ กลับตรงรี่เขาโจมตีเธอจน
ล้มหงาย แต่เธอก็ลุกขึ้นมาและช่วยลูกห่านต่อไป เมื่อแม่ของมันเดินหลับ
ไป
*** ท าบุ ญ บู ช าโทษแบ บนี้ อ ย่ า ไปถื อ สาสั ต ว์ เพ ราะธรรมชา ติ
และสั ญ ชาตญาณของแม่ ที่ ต้ อ งระวั ง ดู แ ลรั ก ษาปกป้ อ งลู ก มั น

3 หนุ่มอังกฤษดัดแปลงรถไฟฟ้ า Enf ield 8000 ของเขาด้วยการ
เอาแบตเตอรี่ลิตเที่ยมไปแทนแบตตะกั่วแบบเดิม และใช้เครื่งยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าที่มีกาลังแรงมากกว่าเดิม แล้วตั้งชื่อรถว่า Flux Capacitor ตามชื่อรถ
ในภาพยนต์ เรื่อง Back to the Future จากการทดลองวิ่งบนสนามทีย่ าว
400 เมตร รถที่ดัดแปลงนี้ทาความเร็วได้ถึง 195 กม/ชม ภายในเวลา 9.86
วินาที โดยความเร็วรถเดิมอยู่ที่ 64 กม/ชมเท่านั้น จัดเป้นรถไฟฟ้าที่วิ่งได้
เร็วที่สุดในโลก

หนุ่มชาวเคียบ Kiev ใช้เทคนิกที่ค่อนข้างพิเศษในการหลบหลีกรถติด เขาหักหลบ
ซ้ายหลบขวาไปตามถนนสองช่องจราจรที่การจราจรหนาแน่นเป็นระยะทางหลายร้อย
เมตร โดยไม่สนใจต่อรถที่วิ่งสวนทางมาและพยายามหลบหลีกเขาด้วย จนกระทั่งถึง
ทางแยกเขาหักรถออกไปทางหนึ่ง การขับรถแบบนี้เป็นตัวอย่างที่เลว ไม่ควรเอา
เยี่ยงอย่าง
*** พวกเห็นแก่ตัว ไม่คานึงถึงอันตรายของผู้อื่น ต้องจับมาลงโทษให้เข็ด
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คนไทยที่ขี่จักรยานยนต์รายหนึ่งถูกคนในรถคันอื่นบันทึกภาพได้ ขณะขีจ่ กั รยานยนต์
ไปตามถนนในเมืองที่มีรถคับคั่งด้วยอาการง่วงนอนเต็มที่ หัวเขาเอนไปทางหนึง่ ขณะที่
ขับขี่รถไปตามถนน และไม่ต้องสงสัย เหตุการณ์จบลงโดยเขาขี่จักรยานยนต์พงุ่ ออกไป
ชนสิ่งกีดขวางข้างถนน

*** คนไทยที่ ขี่ จั ก รยานยนต์ ร ายหนึ่ ง ถู ก คนในรถคั น อื่ น บั น ทึ ก ภาพได้ ขณะขี่
จั ก รยานยนต์ ไ ปตามถนนในเมื อ งที่ มี ร ถคั บ คั่ ง ด้ ว ยอาการง่ ว งนอนเต็ ม ที่ หั ว เขา
เอนไปทางหนึ่ ง ขณะที่ ขั บ ขี่ ร ถไปตามถนน และไม่ ต้ อ งสงสั ย เหตุ ก ารณ์ จ บลง
โดยเขาขี่ จั ก รยานยนต์ พุ่ ง ออกไปชนสิ่ ง กี ด ขวางข้ า งถนน
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รถหรูราคาแพงอย่าง แลมโบกีนี่ ได้ถูกประกาศขายที่นิวซีแลนด์ในราคาเพียง 1
ดอลลาร์ ทั้งที่ราคาปกติต้องไม่ต่ากว่า 5 แสนดอลลาร์ ที่ราคาตกถึงขนาดนี้เพราะมัน
เกิดเหตุชนกัน รถที่มีอัตราเร่งจาก 0 ถึง100 กม/ชมในเวลา 3.5 วินาที และทา
ความเร็วสูงสุดได้ถึง 320 กม/ชม มีสภาพหลังการชนเละเพียงใดไม่ปรากฎในข่าว แต่
ค่าซ่อมรถนี้คงเป็นเงินมากโขอยู่แน่นอน
*** รถแลมโบกีนี่ นี่ เป็นรถที่ไม่น่าใช้เลย เพราะเห็นสร้างปัญหาให้กบั เจ้าของหรือผู้
ครอบครองมาตลอด ไม่ว่าดาราภาพยนต์ ลูกคนรวย หรือแม้นักซิ่ง รวมถึงพ่อค้ายา
และพวกทาผิดกฎหมายต่างๆ

**** ทามาแล้วก็วิ่งได้แค่ในสนามประลองความเร็ว ออกมาวิ่งบนถนนไม่ได้
ทาไปเพียงเพื่อความสะใจ
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