ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561

ถ ุงพลาสติกเก่าใช้ทาถนน
สภาเทศบาลเมือง Enfield ทางเหนือของลอนดอน เป็นองค์กรล่าสุดที่นาเอาถุงพลาสติกใช้แล้วมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างผิวทาง โดยใช้เพื่อการบูรณะผิว
ทางลาดยางตอนหนึ่งของถนน Green Dragon Lane ปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจมาก ทางเมืองทาตามเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทสก๊อต ชื่อ MacRebur ที่เอาพวกถุงพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้งานอีก ทาเป็นสารเพิ่มผสม additive คือ MR6, MR 8 และ MR10 ในรูปแบบเป็นเม็ดหรือเกร็ด ที่ใช้ผสม
กับมวลรวมแอสฟัลต์ได้ขณะผสมอย่าง ปกติ
โดย MR6 ใช้เพื่อทาให้มวลรวมมีกาลังมากขึ้นและเปลี่ยนรูปร่างน้อยหรือช้า เหมาะกับถนนที่รถใช้ความเร็วต่าหรือที่หยุดรถโดยสาร ที่จอด
รถบรรทุกและทางวิ่งของสนามบิน นอกจากนี้มันยังทาให้อุณหภูมิจุดหลอมตัวหรืออ่อนตัวของแอสฟัลต์สูงขึ้น คือ ทนความร้อนได้สูงมากโดยไม่เปลีย่ น
รูปร่าง เหมาะกับพื้นที่ที่ อุณหภูมสิ ูง
MR8 นั้นพัฒนาขึ้นใช้แทนแอสฟัลต์ธรรมดาได้มากถึงร้อยละ 10 ของปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ เพราะราคาถูกกว่า ตามการร้องขอของลูกค้า ที่
ต้องการปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ให้มีการไหล (flow) ที่ดีขึ้น เพื่อให้การบดทับทางานง่ายได้ผิวทางทีเ่ รียบและแน่นมากขึ้น
ส่วน MR10 เพิ่มการยืดหยุน่ ตัวและต้านทานการแตกร้าวจากความล้าที่อุณหภูมติ ่าได้ดี ป้องกันการเกิด reflective cracking และ fatigue
failures เหมาะกับภูมิอากาศเย็น

ประธาน นาย McCartney คุยว่า เขารู้เรื่องดีเกียวกับสารโพลีเมอร์ต่างๆ รู้ว่าควรใช้ โพลีเมอร์ประเภทใด ด้วยสัดส่วนส่วนผสมอย่างไร แต่
เปิดเผยไม่ได้ เพราะมีส่วนผสมหลายรูปแบบ และแต่ละแบบก็เหมาะกับงานแต่ละชนิด และเขารูด้ ีวา่ จะใช้กับงานแบบใด ที่สาคัญกว่าคือรู้ว่าไม่ควรใช้กับ
งานแบบใด และนี่คือจุดเด่นที่เขาคุยว่าเหนือกว่ารายอื่นๆ
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สารผสมเพิ่มข้างต้นนั้นพัฒนาขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของประธานบริษัท นาย McCartney ที่ได้ไปเห็นคนอินเดียใช้เศษถุงพลาสติกใช้แล้วไปอุด
อัดถมหลุมบ่อแล้วจุดไฟเผาเพื่อซ่อมหลุมบ่อบนถนน อย่างไรก็ตามถุงพลาสติกใช้แล้วได้ถูกใช้อย่างสร้างสรรค์ในอินเดียมานานกว่า 20 ปีแล้ว เช่นที่ พี่น้อง
K. Ahmed และ Rasool Khan ที่ได้ก่อตั้งบริษัท KK Plastic Waste Management ในเมืองบังกาลอร์ และทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในบังกาลอร์ ใช้
วัสดุพลาสติกใช้แล้วทาผิวถนนครัง้ แรกเมื่อปี 2545 พี่น้องสองคนนี้ เป็นเจ้าของโรงงานผลิตถุงพลาสติก ย่อมทราบดีถึงเทคโนโลยีด้านนี้ และด้วยมโนสานึก
ต่อสังคมจึงหาทางกาจัดสิ่งผลิตของเขาที่ใช้แล้วด้วย เทคโนโลยีของ Khan ที่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้แล้วกับสถาบันในอินเดีย ด้วยโค้ด IRC SP: 98-2013 ผลงานใน
อินเดียที่ บริษัท Khan ทาไว้มี ปูผิวลาดยางกว่า 3,000 กม ในเมืองบังกาลอร์ ใช้ถุงพลาสติกใช้แล้วหนัก 15,000 ตัน ปรับปรุงเป็นสารโพลีเมอร์ และใช้
ผสมในแอสฟัลต์ในอัตรา 8% โดยน้าหนักของยางแอสฟัลต์ จากรายงานของบริษัท ผิวทางแบบนี้ทนทานกว่าแบบเดิมมากกว่า 2 ปี มีค่า Marshall stability, Flow value และ strength สูงขึ้น มีอายุทนทานต่อความล้ามากขึ้น สารผสมเพิ่มดังกล่าวอยูใ่ นขั้นทดสอบและทดลอง ถนนที่ลาดยางแบบนีเ้ มื่อสิบ
กว่าปีที่แล้ว ปัจจุบันยังมีสภาพดี กระบวนการนี้ เขาใช้ถุงพลาสติกใช้แล้วที่ไม่สามารถนากลับมาผลิตเป็นถุงใส่อาหารใหม่ได้อีก เอามาทาเป็นสารผสมเพิ่ม
เพื่องานผิวทางลาดยาง เขาสามารถใช้สารโพลีเอตเทอลีนชนิดใดก็ได้

ความปลอดภัยคนข้ามทาง
โปรแกรมความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าทุกคน Safe Transportation for Every Pedestrian, STEP. ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้คนเดินเท้ามีความ
ปลอดภัยมากขึ้น และลดการตายให้น้อยลง ตรงพื้นที่ทางข้ามที่ไม่มอี ุปกรณ์ควบคุม ร้อยละ 72 ของคนข้ามทางที่ตายมักเกิดขึ้นตรงทางข้ามที่ไม่มีอุปกรณ์
ควบคุมกากับให้ข้ามทางอย่างปลอดภัย เช่นช่วงของถนนระหว่างทางแยก (Mid block) หรือตรงทางแยกที่ไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจรหรือป้ายหยุด โปรแกรม
นี้ช่วยให้การอบรมแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ วิศวกรของรัฐและท้องถิ่นเพื่อให้กาหนดนโยบาย กระบวนการและการป้องกันทางข้ามทางให้มีความปลอดภัยมาก
ขึ้น โปรแกรม STEP นี้ มุ่งเน้นที่การปรับปรุงทางข้าม 5 รูปแบบ เพื่อให้คนข้ามทางปลอดภัยมากขึ้น คือ
1. Crosswalk Visibility Enhancement เพิ่มทัศนวิสัย
บริเวณทางข้ามให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น ด้วยการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง
ป้ายและเครื่องหมายจราจร เตือนทางข้าม ให้คนใช้รถมองเห็นก่อน
และควรห้ามจอดรถใกล้ๆทางข้าม เพื่อไม่บังการมองเห็นทั้งของคน
ข้ามทางและคนขับรถ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน หากจาเป็นต้องให้
จอดรถ
ก็ให้ขยายขอบทางให้กว้างขึ้นคลุมเข้าไปในพื้นที่ไหล่ถนน
รูปแบบนี้ลดการถูกรถชนได้ 23 – 48 % ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
เฉลี่ยราว 2,540 ดอลลาร์/แห่ง

2

2. Raised Crosswalk ทางข้ามที่ยกระดับผิวทางสูงขึ้นเสมอ
ระดับทางเท้า เสมือน raised bar แต่ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เป็น
เทคนิคชะลอรถวิ่งช้าลง
ให้คนใช้รถใช้ถนนเอื้อเฟื้อต่อคนข้ามทาง
เหมาะกับทางที่มี 2 – 3 ช่องจราจร ที่มีปริมาณจราจร AADT น้อยกว่า
9,000 ต้องมีป้ายเตือนก่อนถึงทางข้ามยกระดับ ไม่ควรสร้างบนทางที่มี
รถบรรทุกมาก หรือมีรถฉุกเฉินใช้งาน หรือ arterial street ต้องระวัง
เรื่องการระบายน้าผิวทางด้วย วิธีนี้ลดการชนลงได้ร้อยละ 45

3. Pedestrian refuge island เกาะหลบภัยกลางถนนตรงทาง
ข้ามทาง เพื่อให้คนข้ามทางมีพื้นที่ยืนหลบ รอที่จะข้ามผ่านกระแสรถอีก
ทิศทางหนึ่ง เหมาะกับทางข้ามที่ mid block เป็นทางตั้งแต่ 4 ช่อง
จราจร ความเร็วมากกว่า 60 กม/ชม ปริมาณรถมากกว่า 9 พันคันต่อวัน
ตัวเกาะควรกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ถ้าได้ถึง 2.4 เมตรยิ่งดี ยาวพอ
ให้คนยืนรอได้หลายคนถ้าเกาะแคบกว่า 1.8 เมตร ต้องมีป้ายเตือนกากับ
หรือไฟฟ้าแสงสว่าง ให้คนขับรถสังเกตเห็นด้วย ช่วยให้คนข้ามทางสูงวัย
และพิการปลอดภัยมากขึ้น แบบนีล้ ดการชนลงได้ร้อยละ 32
4. Pedestrian Hybrid Beacon, PHB. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ตรงทางข้าม เป็นสัญญาณไฟที่มสี แี ดง 2 ดวง บน สีเหลือง 1 ดวง ไฟจะติด
เมื่อมีคนกดปุม่ ใช้งาน เพื่อเตือนรถให้ระวังและหยุดเมื่อมีคนข้าม เหมาะกับ
ทางหลายช่องจราจร ที่มรี ถมากกว่า 9,000 คันต่อวัน และใช้ความเร็วสูง
65 กม/ชม แต่คนข้ามทางไม่มากพอที่จะติดตั้งไฟสัญญาณจราจร มักติด
บริเวณโรงเรียน สวนสาธารณะ หรือที่มีคนสูงวัย รูปแบบนี้ลดการชนลง
ได้ร้อยละ 55 แบบนี้ราคาถูกกว่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ราคาอยู่ระหว่าง
21,000 – 128,000 หรือ เฉลี่ยต่อจุดราว 57,680 ดอลลาร์
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5. Road Diets – Curb extension or Bulbout ปรับถนนให้
แคบลง โดยปรับรูปตัดของทางให้มีช่องจราจรแคบลง เพื่อให้รถวิ่งช้าลง
ช่วยให้คนข้ามทางมองเห็นรถที่วิ่งเข้ามา ทาให้คนข้ามทางข้ามทีล่ ะไม่กี่
ช่องจราจร โดยจัดพื้นที่สาหรับติดตั้งอุปกรณ์ช่วยให้คนข้ามทาง มีความ
ปลอดภัยมาก รูปแบบนี้ช่วยลดอุบัติเหตุต่อคนข้ามทางได้ 19 – 47 %

ทุกรูปแบบต้องมีการติดตั้งป้ายจราจร หรือเครื่องหมายจราจรบนผิว
ทาง เตือนล่วงหน้าให้คนขับรถมองเห็น และระวังคนข้ามทาง ที่จอดรถ
ประจาทาง ควร ตั้งอยู่ที่เลยทางข้ามไปแล้ว

ขัน้ ตอนในการจัดทาทางคนข้าม
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทางคนข้ามถนน จานวนและโครงข่ายใกล้ๆ
2. จัดลาดับความสาคัญในการปรับปรุงทางข้ามจุดต่างๆ
3. วิเคราะห์ถึงลักษณะการชนคนข้ามทาง และรูปแบบของการปรับปรุงทางข้ามให้ปลอดภัย โดยพิจารณาถึง
ความเร็วรถ พฤติกรรมคนข้ามทาง และคนขับรถในการเคารพกฎหมาย สภาพแวดล้อมพื้นที่นั้น
4. เลือกวิธีที่จะให้ความปลอดภัยสูงสุด
5. ออกแบบและก่อสร้างทางแยก ติดตั้งอุปกรณ์ตามข้อมูลที่วิเคราะห์มา
6. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
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โลกร้อนทาลายทางหลวง
สภาพอากาศที่แปรปรวนมากส่งผลกระทบ
ต่อสภาพถนน อย่างในอัฟริกาตะวันออก ประเทศ
เคนย่า ราวันด้า ทันซาเนียและ อูการด้า ฝนที่ตก
อย่างหนักมากทาให้ผิวทางชารุดเป็นหลุมบ่อมาก
ลมพัดป้ายจราจรต่างๆหักพังลง ในซีกโลกตอน
เหนือ ฤดูหนาวที่ยาวนานกว่าปกติ ทาให้ถนนใน
แคนนาดาและรัฐทางเหนือของสหรัฐฯเกิดหลุม

อากาศเลวแบบนี้ของโลกมีแต่จะยิง่ แย่ลงๆ จาก
สถิติที่บันทึกไว้ของประเทศต่างๆ พบว่า ปริมาณ
ฝนตกมากขึ้น ฤดูหนาวมีระยะเวลายาวนานมาก
ขึ้น แม้บางประเทศยังไม่มีปรากฎการณ์แบบนี้
อย่างชัดเจน แต่จากการตรวจสอบและศึกษาของ
นักวิทยาศาสตร์ พบว่า สภาพอากาศของโลกมี
การเปลีย่ นแปร
และมนุษยชาติไม่ควรละเลย
ทางเกิดการบวมตัว freeze thaw Heave ดันผิว หาทางป้องกัน
ทางแอสฟัลต์แตกเสียหายมาก นอกจากนั้น ท่อ
ประปาที่แตกเนื่องจากอากาศที่หนาวมากๆ ก็ทา
ให้ชั้นโครงสร้างทางอ่อ นกาลังเสียหายด้ว ย รถ
ต้องเสียเวลาในงานซ่อมแซมสาธารณูปโภค การ
เกิ ด หลุ ม บ่ อ อย่ า งนี้ ท าให้ ผู้ ใ ช้ ร ถขาดควา ม
ปลอดภั ย ในการสั ญ จร โดยเฉพาะพว ก
บ่อมาก เพราะอากาศที่หนาวเย็น ทาให้วัสดุคัน รถจั ก รยานยนต์ แ ละจั ก รยานสองล้ อ สภาพ
สัญญาจ้างแบบ design-build โดยผู้ประมูลต้อง
กรมการขนส่งรัฐวอชิงตัน จัดการปรับปรุง เสนอทั้งเทคนิคการออกแบบก่อสร้างและราคา
การจราจรของทางด่วนที่ยกระดับข้ามเมือง ด้วย ในการก่อสร้างนี้ ต้องก่อสร้างอุโมงค์ให้แล้วเสร็จ
การก่อสร้างอุโมงค์ถนนแทนทางยกระดับ และ ก่อน จึงทาการรื้อทางด่วนยกระดับออก คาดว่า
งานก่อสร้างจะเสร็จเรียบร้อยสิ้นปีนี้ ทางกรมการ
ขนส่ ง รั ฐ เตรี ย มที่ จ ะเปิ ด ใช้ ง านอุ โ มงค์ โดย
พิจารณาค่าใช้อุโมงค์ ทีจ่ ะเริม่ ต้นทีอ่ ตั รา 1 ดอลลาร์ ให้แก่กองทุนนี้ แนวทางหนึ่งของค่าผ่านอุโมงค์
หรืออาจเก็บด้วยอัตราต่างๆตามช่วงเวลาของวัน คือกาหนดเป็น 4 อัตรา ตั้งแต่ 1 ดอลลาร์ สาหรับ
วันหยุดสุดสัปดาห์ 1.5 ดอลลาร์ สาหรับช่วงเวลา
ตอนเช้า 2.5 ดอลลาร์สาหรับช่วงเวลาเร่งด่วน
ตอนบ่าย และเมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี จะปรับค่า
ผ่านอุโมงค์ขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่ ปี 2564 ถึง
ปี 2568 อัตรานี้นับว่าถูกมาก เมื่อเทียบกับค่า
เมื่อก่อสร้างอุโมงค์เสร็จก็รื้อทางด่วนยกระดับ
ผ่านทางด่วนบางสายที่หา่ งจากอุโมงค์นี้ไปไม่กี่
ออก ด้วยงบประมาณราว 3,200 ล้านดอลลาร์ หรือตามวันต่างๆของสัปดาห์ แต่จะพยายามเก็บ กิโลเมตร เพราะทางด่วนนั้นเก็บ 10 ดอลลาร์
เป็นงานก่อสร้างอุโมงค์ที่ยาวราว 2.7 กม ด้วย ในอัตราที่ต่าที่สดุ เพื่อมิให้ผู้ใช้ทาง หันไปใช้ เพียงเพื่อลดเวลาเดินทางลงได้ 20 – 25 นาที
เส้นทางอื่นที่ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านอุโมงค์ เนื่องจาก
งบก่อสร้างอุโมงค์นี้มาจาก สหพันธ์รัฐกลาง จาก
รัฐวอชิงตัน และท้องถิ่น ดังนั้นค่าผ่านทางที่
จัดเก็บจะใช้เพื่อการดูแลรักษาและดาเนินการ
อุโมงค์ และอีก 200 ล้าน ดอลลาร์ต่อปีเพื่อคืน

อ ุโมงค์ถนน
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การพัฒนาทางหลวง
มาเลเซีย - จะมีการก่อสร้างทางด่วนยกระดับในเมืองหลวงกัวลาลัมปอร์ โดยจะเริม่ ต้นที่ทางแยกตัดกันระหว่างทางหลวง Sprint กับ ถนน
Maarof ไปยังทางแยกตัดกันของทางหลวง Sprint กับ ถนน Semantan

สิงคโปร์ - ทางกรมการขนส่งสิงคปร์ได้มีโครงการก่อสร้างทางด่วนและอุโมงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางด่วน เหนือ-ใต้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2569 จะทาให้การเดินทางระหว่างตอนกลางกับตอนเหนือ
ของประเทศสะดวกมากขึ้น เป็นทางด่วนที่ใช้ร่วมกันของทั้งรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะและรถจักรยาน
โครงการนี้มลู ค่า 603 ดอลลาร์ ก่อสร้างโดยบริษัทเกาหลีใต้ Sumsung C&T Corp. มีงานก่อสร้างอุโมงค์ 1.4
กม ที่ติดต่อระหว่าง Marymount Lane และ Toa Payoh Rise ขณะเดียวกันอีกช่วงหนึ่งของทางด่วนนี้ มูลค่า
412.4 ล้านดอลลาร์ ที่มีงานก่อสร้างอุโมงค์ยาว 640 เมตร เชื่อมติดต่อระหว่าง Suffolk Walk กับ ถนน Kampong Java มอบให้บริษัทร่วมค้า ฮ่องกง Leighton Asia 70% และ สิงคโปร์ Yongnam Holding 30%

ลาว-เวียดนาม - มีโครงการจะก่อสร้างทางด่วนระหว่าง
เมืองหลวงเวียงจันทร์ กับเมืองฮานอย โดยในลาว แนวทางจะขนาน
กับทางหลวงหมายเลข 13 ข้ามชายแดนด้านลาวที่ น้าปาว และด้าน
เวียดนามที่ Cau Treo ระยะทางราว 707 กิโลเมตร ในการพิจารณา
เลือกแนวทาง มี 3 แนวทางเลือกในลาว และ 2 แนวทางเลือกใน
เวียดนาม โดยได้พิจารณาเลือกแนวที่ราคาแพงออกไปจากการ
พิจารณานี้แล้ว
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อินเดีย – มีโครงการก่อสร้างทางด่วน 3 ช่วง เพื่อเชื่อมโยงเมืองหลวงมุมไบ กับเมือง Nagpur

ระยะทาง 690 กิโลเมตร งบประมาณราว 6,800

ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นนับสิบสัญญา

อินโดนีเซีย – มีแผนจะขยายทางด่วนเก็บค่าผ่านทางให้มโี ครงข่าย 1,852 กม ภายในปี 2562 แต่ปัจจุบันยังล่าช่ากว่าแผนอีกราว 870 กม ทาง
ด่วนนี้จะช่วยลดค่าขนส่งและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากทางด่วนยังมีถนนที่จะพัฒนาขึ้นอีก 2,650 กม และสะพานอีก 30 กม พวกโครงสร้าง
สะพาน ทางลอดและทางข้ามยกระดับช่วยให้การเดินทางของประเทศสะดวกขึ้นมาก ทางการมีแผนจะก่อสร้างสะพาน 174 แห่ง ทางลอดและทางข้าม 18
แห่ง โดยโครงการเหล่านี้เฉลี่ยแห่งละ 12 ล้านดอลลาร์

การป้องกันเหล็กเสริมในคอนกรีต
จากการทดสอบในศูนย์ทดสอบเอกชน VINCI Construction Technology Center ได้ผล
ออกมาว่า Flexcrete’s Cementitious Coating
851 สามารถช่วยให้คอนกรีตต้านทานคลอไรด์ได้
นานกว่า 29 ปี การทดลองใช้ฟิมล์ Flexcrete’s
Cementitious Coating 851 หนา 2 มม ห่อหุ้ม
คอนกรีต แล้วแช่ลงในคลอไรด์ ด้วยการทดลอง
แบบเร่งปฏิกริยา พบว่า มันทนทานต่อคลอไรด์ได้
นานกว่า 29 ปี (10,586 วัน) สารนี้เป็น
ส่วนประกอบของ waterborne cementitious
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modified polymer coating ใช้ได้ทั้งกับ
คอนกรีตเก่า และคอนกรีตใหม่ เพื่อป้องกันน้า
เป็นส่วนห่อหุ้มคอนกรีตที่ป้องกันมิให้คลอไรด์ซมึ
เข้าเนื้อคอนกรีต โดยเฉพาะโครงสร้างคอนกรีตที่
ใกล้น้าทะเล ความหนาของชั้นฟิลม์ที่หนา 2 มม
นี้ มีค่าเท่ากับความหนาของคอนกรีตที่ห่อหุ้ม
เหล็กหนาถึง 10 ซม.

ซ่อมสะพานด้วยวัสด ุคอนกรีตมวลเบา
ในอังกฤษ สะพานหมุนได้ Acton Swing
Bridge อายุใช้งานมาแล้วกว่า 84 ปี เป็นส่วน
หนึ่งของทางหมายเลข A 49 ที่ทอดข้ามลาน้า

เลือกใช้คอนกรีตมวลเบา
ที่มนี ้าหนักเบากว่า
คอนกรีตธรรมดาในการบูรณะโครงสร้างเดิม ทา
ให้สะพานนี้มีน้าหนักเบากว่าเดิมครึ่งหนึ่ง การ
ทางานมีความคล่องตัวและโครงสร้างแข็งแรง

การบูรณะปรับปรุงใหม่ด้วยวัสดุคอนกรีตมวลเบา
จาก Aggregates Industries’ Lytag เป็นมูลค่า
โครงการ 75 ล้านบาท ซึ่งมีการเสริมความ
แข็งแรงของโครงสร้างพื้นสะพาน และตบแต่งให้
River Weaver Navigation อยูใ่ กล้ Cheshire
สะพานนี้อยู่ในการดูแลและดาเนินการโดยมูลนิธิ
Canal & River Trust ในอังกฤษและเวลซ์ ได้รับ

ทนทานมากขึ้น วัสดุมวลเบานี้ใช้หินขนาด ตั้งแต่
0-14 มม ผสมตามกรรมวิธีของผู้ผลิตทาให้ลด
ความหนาแน่นของมวลและน้าหนัก
ดูสวยงามมากขึ้น
ทาให้สามารถรับน้าหนัก
บรรทุกและปริมาณจราจรได้มากขึ้น โดยไม่ต้อง
เพิ่มน้าหนักโครงสร้างสะพาน และยังมีความสูง
ของช่องลอดตามเดิม 2.5 เมตร ผู้รับจ้างงานนี้

เครือ่ งสแกนเหล็กเส้นในมวลคอนกรีต
บริษัท Elop ในนอร์เวย์ ได้พัฒนาเครื่องมือ
ขนาดเล็ก เพื่อใช้คลื่น ultrasound สแกน
ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตอย่างสะพานหรือ
กาแพงกันดิน ตัวเครื่องจะสแกนให้เห็นตาแหน่ง

การแตกร่อน กระเทาะ โดยแสดงในรูป 3 มิติ
เป็นแบบกลิ้งสารวจไปตามพื้นผิวคอนกรีต ทาให้
สารวจพื้นผิวคอนกรีตได้มากและอย่างต่อเนื่อง
ต่างจากแบบเก่าที่อยู่กับที่ สารวจทีละจุดและต้อง
นาผลมาวิเคราะห์ภายหลัง
หรือถ้าเป็นแบบ
เคลื่อนที่ ก็เป็นพวก ground penetration radar ซึ่งเหมาะกับการตรวจสอบเหล็กเสริมเท่านั้น
แต่ไม่อาจตรวจสอบสภาพของคอนกรีต คอนกรีต
เป็นสิ่งที่ตรวจสอบคุณภาพยากมาก เพราะมันไม่
มีเนื้อมวลรวมสม่าเสมอ มีสิ่งแตกต่างมากในมวล
แต่เครื่องของ Elop นี้สามารถปรับขนาดคลื่น
ของเหล็กเสริมในโครงสร้าง และความบกพร่อง ความถี่ของ อุลตร้าซาว ให้เหมาะกับประเภท
เสียหายของคอนกรีต เช่นฟองอากาศ รอยแตก คอนกรีตที่จะตรวจสอบ ปกติคอนกรีตจะตรวจ
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ด้วยคลื่นความถี่ต่า 100 kHz แต่ถ้ามวลหินต่าง
ไปหรือมีปจั จัยอื่นๆ อาจต้องใช้ความถี่ที่ต่ากว่า
ขณะนี้
ทางบริษัทกาลังพัฒนาเพื่อนา
ออกจาหน่าย โดยพยายามลดน้าหนักของเครื่อง

ลงจากต้นแบบที่หนัก 8-9 กก ให้เหลือน้อยกว่า 5
กก และการแสดงผลออกมาให้แยกสีระหว่าง
คอนกรีต เหล็ก และน้า.

3 คนขับรถในเบลเยี่ยม ได้รับใบสั่งจราจรฐานขับรถเร็วที่น่าแปลกใจ
มาก ใบสั่งแจ้งว่าเขาขับรถ Opel Astra ด้วยความเร็ว 696 กม/ชม บน
ถนนแถบชายแดนติดฝรั่งเศส ชายนั้นโต้แย้งว่า รถของเขารุ่นนี้ไม่สามารถวิ่ง
ด้วยความเร็ว 696 กม/ชมได้แน่ แม้จะมีการแต่งเครื่องยนต์รถดีเพียงใด
และที่ความเร็วขนาดนี้ แม้แต่รถหรูเครื่องแรงมากๆอย่างบูกาติ ก็ยังทา
ความเร็วไม่ได้ครึ่งตามนี้ เชื่อแน่ว่าตารวจทาเรื่องผิดพลาด ทางตารวจ
ยอมรับว่าเกิดข้อผิดพลาด แต่ความเร็วจริงๆที่เขาใช้ขับรถคือ 60 กม/ชม
ซึ่งก็เกินพิกัดที่กาหนดไว้ที่ 50 กม/ชม ดังนั้นเขาก็ยังต้องจ่ายค่าปรับฐานขับ
รถเร็ว แม้จะไม่ถึง 696 กม/ชม

1 ในการประมูลขายรถ Lamborghini Huracan เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับ
ความสนใจและประมูลขายไปด้วยราคาที่สูงมาก ถึง 615,000 ปอนด์ หรือ
24.6 ล้านบาท 4 เท่าของราคาจริง เหตุที่มีการแข่งกันประมูลด้วยราคาที่
สูงมากนี้ เพราะรถคันนี้เป็นของโปปหรือสันตปาปา ที่มีคนถวายให้พระองค์
เมื่อปีที่แล้ว เงินที่ได้จากการประมูลรถนี้จะนาไปมอบให้แก่องกรกุศลต่างๆ

*** เมื่อใบสั่งตารวจออกไปแล้ว แม้จะเกิดข้อผิดพลาดอย่างไร ก็เสียหน้า
ไม่ได้ ต้องสั่งปรับให้ได้ ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ ที่ตารวจทาไม่ได้

*** ทาไมไม่เก็บไว้ใช้ไปกิจนิมนต์ หรือเก็บไว้เป็นพิพธิ ภัณฑ์ รถหรู น้า
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คนอังกฤษในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง รูส้ ึกเหนื่อยหน่ายราคาญต่อพวก
นักซิ่งที่ขับรถเร็วรบกวน เขาจึงหามาตรการที่ค่อนข้างรุนแรง ด้วยการทา
อุปกรณ์เหมือนกล้องจับความเร็วรถขึ้นมาแล้วนาไปติดตั้งไว้ที่ข้างถนน ตัว
กล้องทาสีเหลืองเห็นเด่นชัดเหมือนกล้องจับความเร็วรถจริงๆ นับตั้งแต่
ติดตั้งกล้องปลอมนี้แล้ว
คนขับรถส่วนมากที่ขบั ผ่านจะลดความเร็วลง
ชาวบ้านชอบใจมากและเห็นว่านี่เป็นทางป้องกันอุบัติเหตุและให้ความ
ปลอดภัยแก่ชาวบ้าน

ชาวจีนเจ้าของรถพ่วงสามล้อ ได้จอดรถโดยติดเครื่องไว้ และให้สุนัขรออยู่
บนรถขณะที่เขาเดินไปธุระ เจ้าสุนัขนัน้ นั่งอยู่หน้ารถคอยเฝ้ารถให้เจ้านาย
แต่อาจเผลอหรือพลาดไปแตะอะไรเข้าทาให้รถเคลื่อนที่ไปชนเข้ากับ
หน้าต่างร้านค้าข้างๆ โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ รวมทั้งสุนัขด้วย
*** ไม่ติดตามข่าวจากประเทศไทยบ้างเลย จอดรถแล้ว ต้องดับเครื่องเอา
กุญแจออกมาด้วย อย่าทิ้งสิ่งมีชีวิตไว้ทรี่ ถ โดยไม่มีคนดูแล ไม่งั้นมีปัญหา
อย่างนี้แหละ

*** ระวังนะครับ อาจถูกตารวจถามว่า การทาอย่างนี้ ได้รับอนุญาติจากใคร
หรือไม่ ใช้ระเบียบอานาจอะไรมาทาอย่างนี้

หลักสูตรการฝึกอบรม
1. นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง
รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค. 2561
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

