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ปทีี่ 18 ฉบบัที ่3 เดอืน พฤษภาคม - มถินุายน 2562 

หลังจากท่ีสะพาน Morandi พังลงมาเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 ที่เมืองเจนัว อิตาลี มีการตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุของการพังทะลาย เพื่อช้ีแจงต่อ

สังคม นับตั้งแต่ป ี 2543 มีข่าวสะพานพังลงมากว่า 108 แห่งทั่วโลก ท าให้ต้องมาทบทวนดูว่าการดูแลบ ารุงสะพานท่ีใช้งานกันมานานกว่า 50 ปี นั้นท า

อย่างถูกต้องหรือไม่เพียงใด  

ผลวิเคราะหเ์หตสุะพาน Morandi พงั  

จากประวัติของสะพาน Morandi ที่ก่อสร้างเสรจ็เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2510 จากนั้นไม่นานก็ปัญหาด้านโครงสรา้ง เช่นการคืบหรอืความล้าของ

คอนกรีต (creep) ที่ท าให้พ้ืนสะพานแอ่นตัวตามคานจึงต้องท าการซ่อมแซมเพื่อปรับพื้นสะพานให้เรียบ ในปี 2535 กลุ่มผูต้รวจสภาพสะพานที่น าโดย

นาย  Garbriele Camomilla พบความบกพร่องอย่างรุนแรงจากการก่อสร้างเสาสูงต้นที่ 11 จึงท าการซ่อมแซมด้วยวัสดุก่อสร้างใหม่ ตามหลักการ การ

ดูแลบ ารุงรักษาโครงสร้างถนนและสะพานนั้นมีความส าคัญมาก เพราะสามารถประเมินสภาพโครงสร้างได้อย่างดี และท าการแกไ้ขเหตุก่อนท่ีจะน าไปสู่

ความเสยีหายที่รา้ยแรง ท าให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมั่นคงเท่าเดิมหรือดีกว่าเดมิ แต่บ่อยครั้งท่ีประเด็นด้านเทคนิคและระบบราชการมีปัญหาซับซ้อน

และมักขัดแย้งกัน โดยฝา่ยวิศวกรรมมักแก้ปัญหาไปตามปกติทันที รวดเร็วกว่ากระบวนการพิจารณาตดัสินใจของราชการที่มักใช้เวลามากกว่าจะลงมอื

ซ่อม  
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จากการตรวจสอบเบื้องต้น เหตุทีส่ะพานพังนั้นมิได้เกิดจากความบกพร่องด้านการออกแบบ แต่เพราะข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยี ทฤษฎี หลักการและ

ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของโครงสร้างที่ใช้พิจารณาในการออกแบบในช่วงเวลานั้น เช่น ก าลังรับแรงของคอนกรีตและเหล็กเสริมที่ระดับหนึง่ตาม

คุณสมบัติวสัดุตอนนั้น ส่วนด้านการคืบหรือความล้าของโครงสรา้งและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมยังไม่มีการพิจารณาถึงในยุคน้ัน แต่ถา้โครงสร้างไดร้ับ

การดูแลรักษาอย่างดีและต่อเนื่องมันก็ยังจะใช้งานได้ดี ที่พูดกันว่าใช้วัสดุก่อสร้างไม่ดีนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่าในยุค 2500 นั้น เราพจิารณาเฉพาะก าลังรับ

แรง ไม่ค านึงถึงความคงทน Durability การยืดหดตัว shrinkage ทีม่ีการค านึงถึงต่อมาในยุค 2520 และคอนกรตียังไมม่ีการใช้สารผสมเพิ่มเพื่อเพิ่มประ

สิทธ์ภาพของคอนกรีตให้ดมีากอยา่งปัจจุบัน โดยเฉพาะค่า elastic module ที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีการพิจารณาถึง การกัดกร่อนของเหล็กเสริมและคอนกรีต

ที่มีมากกว่าปัจจุบันด้วยกระบวนการ carbonation ท าให้เกดิรอยแตก อีกทั้งเหล็กเสริมในอดตีที่ใช้มีก าลังประลัย Ultimate tensile strength และ 

elastic modulus น้อยกว่าวัสดุปัจจุบันมาก และวสัดุที่ใช้ห่อหุม้เหล็กเสริมก็สู้ของปัจจุบันไมไ่ด้ทีม่ีการป้องกันการเกดิสนิมและการกัดกร่อนไดด้ีกว่า

ด้วยระบบ cathodic  ตัวโครงสรา้ง cable stay ที่ออกแบบเป็นคอนกรีตอัดแรงโดยมลีวดเหล็กรับแรงดึง 352 เส้นนั้นได้รับการออกแบบให้ป้องกันการ

แตกร้าวเนื่องจากน้ าหนักจราจร อุณหภูมิและแรงลมที่กระท าต่อตวัสะพาน ด้วยการห่อหุ้มด้วยคอนกรีตที่หนากว่าปกติ แต่ก าลังรับแรงของลวดรับแรง

ดึงท่ีใช้นั้นน้อยกว่าลวดเหล็กปจัจบุันมาก อีกทั้งการป้องกันการกัดกร่อนเหล็กเสริมก็สูร้ะบบปจัจุบันไม่ได้ จึงยังคงมีการเกิด stress corrosion cracking 

ได้ (คอนกรีตแตกเนื่องจากการบวมตัวของสนิมเหล็ก) 

การตรวจสอบสภาพสะพานท่ีท าอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะการตรวจสอบยอดเสาที่รองรับเหล็กรับแรงยึดโยงที่สูงจากพื้นถึง 45 เมตรนัน้ มีความยาก 

ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดเพราะขาดอุปกรณ์ ดีที่สดุก็ใช้กล้องส่องทางไกลตรวจดู การกระเทาะเอาตัวอย่างคอนกรีตเก่าของเสามาตรวจสอบก็

พบว่ามีความพรุนมาก คงเนื่องจากความบกพร่องตอนก่อสร้างเสานี ้ จากโครงสร้างที่พังลงมา พบว่าการวางเหล็กเสริมมรีะยะ (spacing) ไม่ถูกต้อง และ

วางอย่างไม่เป็นระเบียบมีการทับซ้อนกัน ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กไม่พอเพียง ท าให้มีการกัดกร่อนเหล็กเสริมไปกว่า 30% แต่เพราะเราใช้เหล็ก

รับแรงเพียงครึ่งหนึ่งของก าลังประลัยตามหลักส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย มันจึงยังอยู่ในส่วนความปลอดภัย safety factor 
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ในการวางแผนซ่อมสะพานนี้ก่อนที่จะพังลงมานั้น มีผู้เสนอให้รื้อท้ิงก่อสร้างใหม่ แต่มีผูไ้มเ่ห็นด้วยเพราะมันเสี่ยงและยุ่งยากมากในการรื้อสะพาน

ยาวๆที่อยู่สูงจากพ้ืนถนนและทางรถไฟข้างล่างมาก มีชุมชนหนาแน่นอยู่ใกล้กับสะพาน และการจราจรบนสะพานท่ีหนาแน่นมาก จงึเสนอให้ปิดซ่อม

ตอนกลางคืน โดยหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถท าการค านวณแรงต่างๆใน cable stay และก าหนดรูปแบบวิธีการซ่อม ซึ่งก็เห็นว่าอันตรายหากจะเปลี่ยน

ส่วน cable stay เพราะถ้าเปลี่ยนทีละ cable stay จะกระทบการรับแรงของที่เหลืออีก 3 เส้น อาจท าให้เกิดแรงบิดในพื้นสะพานและท าให้หัวเสารับ

แรงหมุน แล้วท าใหส้ะพานพังลงมา หรือท าการเพิ่มเคเบิลสายที่ 4 ก่อน แล้วถ่ายน้ าหนักใหส้ายที่ 4 นี้ก่อนซ่อมของเดิม สดุท้ายพิจารณาใช้วธิีการของ

จีนท่ีเคยซ่อมสะพานแบบนี้มาก่อนแล้วกว่า 900 แห่งบนทางรถไฟความเร็วสูงสาย ปักก่ิง-เซี่ยงไฮ้ ที่กระบวนการยุ่งยาก แต่พอสรุปไดว้่า เป็นการติดตั้ง

ระบบของสายเคเบลิภายนอก outer cables แทนท่ีสายเคเบลิเดมิที่มีอยู่แล้ว เมื่อสิ้นสุดการเสริมเคเบิลภายนอกแล้วมันจะรับน้ าหนกัได้หมด มันเป็น

เทคนิคท่ีแปลกใหม่มาก ที่ต่อมาถูกน าเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ แล้วมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อพิ่มประสิทธ์ิภาพข้ึนอย่างต่อเนือ่ง มันน่าจะเป็น

วิธีการซ่อมโครงสร้างส าหรบัเสา A-frame ที่ถล่มลงด้วย  

การตรวจสอบท าอย่างระวังมาก มีการตดิตั้งตัวตรวจวัด sensors เพื่อวัดค่ากัดกร่อนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆทุก 6 เดือน ถ้าไม่มีการเปลีย่นแปลง

มากก็จะลดความถี่การตรวจลง จากผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้มีการซ่อมโดยการเสริมแผ่นเหล็กให้เสาท่ี 10 อัดคอนกรีตเข้าไปในช่องโพรงของ

คอนกรีต แต่ไม่มรี่องรอยความเสยีหายของเคเบลิเลย 
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เหตุที่สะพานพังลงมาในช่วงเสาที ่ 9 นั้น ยากที่จะช้ีชัด เพราะมนัประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายอยา่งพร้อมกัน และเป็นไปอยา่งต่อเนื่องที่ไม่อาจ

มองเห็นหรือคาดเดา การก่อสร้างเสาที่ 9 ใหม่คงต้องท าเร็วๆนี้ แต่ผูร้ับสัมปทานมัวแต่ยดึถือระเบียบเดิมที่ให้ดูแลรักษา ยังไม่ยอมเริ่มงานซ่อมแซมอย่าง

จริงจัง ซึ่งอาจท าให้เกิดการกัดกร่อนเพ่ิมมากขึ้นได้ อีกปัจจัยท่ีน่าพิจารณาคือมีฟ้าผ่าลงบริเวณสะพานบ่อยๆ และเกิดฟ้าผา่สะพาน 2 ช่ัวโมงก่อน

สะพานพังลง แต่ก็มไิด้หมายความว่าสะพานพังจากเหตุฟ้าผ่าโดยตรง ฟ้าผ่าท าให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic field และสนามแมเ่หล็ก

ไฟฟ้านี้จะไปท าใหโ้มเลกุลในผลึกของเหล็กเสริมแปรเปลี่ยนและมีความเปราะ ก าลังรับแรงลดลง และอีกเหตุคือเหล็กเสรมิที่ผลิตมาด้วยวิธี hot drawn 

นั้นจะเกิดรอยแตกเล็กๆ และรอยแตกขนาดเล็กเหล่านี้จะขยายเพิม่ขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่แสดงอาการที่เกิดจากการกัดกร่อนของผิว การพัฒนา

รอยแตกเกดิจากความเครียดที่สายเคเบลิสูง ด้วยเหตุนี้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการกัดกร่อนของความเครยีดจะไมส่ามารถตรวจพบได้ง่ายในระยะแรก 

แต่อาจท าให้เกิดการแตกหักแบบเปราะได้ทันที ซึ่งได้พบว่าเหล็กเสริมบางเส้นมีพฤติกรรมดังกล่าว จึงน่าเป็นไปได้ว่าลวดเหล็กบางส่วน(เปราะ)รับแรง

ไม่ได้ ท าให้เกิดความไมส่มดลุแล้วบิดตัวเสาลม้ลง น้ าหนักเสาท าให้สะพานพังลงมา อีกสมมติฐานหนึง่คือรถบรรทุกสินคา้หนัก อาจชนเข้ากับส่วนส าคญั

ของโครงสร้าง เช่นจุดยดึตรึง anchor ระหว่างเคเบลิกับพ้ืนสะพาน ด้วยโมเมนตั้มของแรงชนอาจท าให้รอยต่อขาดพื้นสะพานหมุนบดิแล้วพังลงอย่างที่

กล่าวข้างบน  

ราวกันอันตรายพลาสติก CG10 PVC-composite guardrail เป็น

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเกาหลีใต้  Caris มลีักษณะโครงสร้างเป็นแบบรวงผึ้ง

เพื่อให้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นพอรับแรงชนอย่างแรงของรถ วัสดุที่

เคลือบสเีรืองแสงไว้ช่วยให้มองเหน็ได้ชัดเจนในเวลากลางคืน วัสดทุี่ไม่มีพวก

ใยแก้วปนอยู่ช่วยให้มันใช้งานไปได้ยาวนานโดยสไีม่ซดีจางแม้จะถูกแดด ราว

พลาสติกนี ้1 หน่วยหนัก 28.2 กก และใช้ติดตั้งเป็นราวกันอันตรายยาว 1.5 

– 2.0 เมตร นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีผลติภณัฑ์ ราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้ง 

พีวีซี รุ่น CG40 ที่เหมาะกับโค้งอันตรายหรือโค้งหักมุมมาก ผลิตภณัฑ์

เหล่านี้ ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านราวกันอันตรายจาก IRF เมื่อปี 2562 ที่

ลาสเวกัส และได้จ าหน่ายไปยัง มองโกเลีย มาเลเซีย อินโอนีเซีย จนี อียิปต ์

และฟิลิปินส์  

ราวกนัอนัตรายพลาสติก 
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บ าบดัน ้าเสียจากถนน  

น าฝนที่ไหลผ่านผิวถนนจะชะเอาสารเคมีต่างๆที่

ปนมากับไอเสียรถยนต์ เช่น โลหะหนักตะกั่ว สังกะส ี

ทองแดง หากปล่อยให้ไหลลงแหล่งน้ า ก็จะท าให้

สิ่งแวดล้อมมีมลพิษ จึงมีบริษัท SDS พัฒนาระบบ 

SDS Aqua-Xchange ที่เป็นวิธกีารอเนกประสงค์ใน

การก าจัดพวกโลหะหนักท่ีปนมากบัน้ านี้ โดยทาง 

SDS ร่วมกับ University of Chester พัฒนาสารนี้

ขึ้นมา ซึ่งเป็นมวลรวมที่เกดิจากของธรรมชาติ และใช้

กระบวนการดูดซับกับการแลกเปลี่ยนไออ้อน (ionic 

exchange) เพื่อยึดจับกับโลหะหนักอย่างถาวร 

โดยสารนี้มคีุณสมบตัิตามมาตรฐานระบบระบายน้ า

ของอังกฤษ และผ่านการทดสอบมาแล้วว่าจับโลหะ

หนักได้ดีถึง 99% ด้วยการที่เป็นก้อนมวล จึงมีพ้ืนท่ี

ผิวมากพอท่ีจะจับยดึโลหะหนัก ช่วยให้บ าบัดน้ าเสยี

แก่แหล่งน้ าต่างๆได้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีใกล้ทางหลวง ใน

การใช้งานนั้น ท าการปูวัสด ุ SDS Aqua-Xchange 

เป็นช้ันไว้ข้างทางเพื่อกรองน้ าก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน้ า

ต่อไป ไม่ต้องขุดลึกมาก หรือใช้เครื่องจักรซับซ้อนใน

การปู มันยังใช้ร่วมกับระบบอื่นๆที่ใช้กรองตะกอนดิน

อย่างอ่ืนได้ด้วย  
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นวตักรรมถนน 5 ประเภท  

หลายทศวรรตทีผ่่านมา รถยนต์ไดร้ับการพัฒนาให้มีความอัจฉริยะมากข้ึน แต่ถนนไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ มีแต่ระยะทางเพิม่มากข้ึน คาดว่าใน

อีก 30 ปีข้างหน้า จะมีถนนเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 60 จึงมีความคดิที่จะพัฒนานวัตกรรมในการก่อสรา้งถนน ท้ังกระบวนการและวสัดุท่ีใช้ เช่น 

ถนนพลาสตกิ  คอนกรตีที่ใช้เพื่อก่อสร้างถนนเป็นต้นเหตุให้เกิดกาซ คาร์บอนไดอ๊อกไซ มากถงึร้อยละ 8 ของโลก โดยเกิดจากการโม่หิน ผลิต

ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟลัต์และไอเสยีเครื่องจักรก่อสร้าง ถ้าเราใช้วัสดทุี่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม อย่างพลาสติกแทน สิ่งเหล่านีจ้ะไมเ่กิด ในอินเดยี 

ใช้ถุงพลาสติกเก่ามาหลอมละลายเพื่อผสมมวลรวมกลบหลมุบ่อบนถนน ในอังกฤษ ได้พัฒนาใช้พลาสติกเก่ามาท าเป็นเม็ดเพื่อผสมกับแอสฟัลต์เพื่อลดการ

ใช้แอสฟัลต์ลง และเมื่อก่อสร้างผวิทางแล้วจะมีความคงทนกว่าแบบปกติ แต่ทุกอย่างย่อมมีทั้งดีและไมด่ี หากถนนเกิดช ารดุแตกย่อย อนุภาคเล็กๆของ

พลาสติกในผิวแบบนี้จะถูกกระจายไปรอบๆ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาจอันตรายต่อคนและสัตว์ 

ถนนจิก๊ซอ   บริษัท KWS ในเนเธอแลนดร์่วมกับบริษัท Wavin พัฒนา

ถนนท่ีท าจากพลาสติกเก่า หล่อเปน็ช้ินพ้ืนผิวถนนส าเร็จจากโรงงาน แล้วน ามาปู

ต่อกันท าเป็นถนน ท าให้การก่อสร้างเร็วกว่าปกติถึง 70% ด้วยรูปตัดถนนท่ีมีรู

กลวงตรงกลาง ท าให้มันเบากว่าถนนแอสฟัลต์ถึง 4 เท่า รูกลวงนั้นยังใช้เป็น

พื้นที่วางสาธารณูปโภคต่างๆโดยไม่ต้องขุดผิวทางเพื่อวาง อีกทั้งยังเป็นพ้ืนท่ี

ส าหรับรับน้ าเมื่อฝนตกลงมามากๆ ถนนนี้เริ่มทดลองก่อสร้างตั้งแต่ปลายป ี

2561 โดยท าเป็นทางจักรยานในเนเธอแลนด ์

ถนนเรอืงแสง  เนื่องจากรถยนต์ได้พัฒนาไปล่วงหน้ามาก ถงึขนาดไร้

คนขับ ให้รถว่ิงเกาะตามเส้นเครือ่งหมายจราจร แต่ในภาวะอากาศไมด่ี เส้น

จราจรมักไม่ชัดเจน ท าให้การควบคุมรถมีปญัหา มีการทดลองในเนเธอแลนด์ โดย

ก่อสร้างเป็นถนนช่วงหนึ่ง ใช้ผิวเรืองแสงแทนไฟฟ้าแสงสว่าง และเป็น

เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง แนวคิดง่ายๆนี้คิดขึ้นโดยนาย Daan Roose-

gaarde ในช่วงกลางวัน เส้นเรืองแสงนี้สะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์ และปล่อย

แสงสว่างออกมาตอนกลางคืน ใช้แทนไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเฉพาะบนถนนท่ีมีรถ

น้อย ช่วยให้คนใช้ทางปลอดภัยมากข้ึน นอกจากน้ี นาย Roosegaarde จะ

พัฒนาเส้นเครื่องหมายจราจรทีไ่วต่ออุณหภมูิ โดยใหม้ันเรืองแสงเตือนเมื่อ

อุณหภูมลิดลง เพื่อให้คนใช้รถรู้ว่าทางข้างหน้ามีหิมะ หรือถนนลื่นเพราะน าแข็ง

เกาะที่ผิว 
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ถนนซอ่มตวัเอง  อังกฤษใช้เงินมากถึงปีละ 1.6 ล้านๆ

บาท ในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งมีผลให้เกดิกาซ คา

รบอนไดอ๊อกไซมากในการผลติซีเมนต์ แต่ถ้าเราท าใหโ้ครงสร้าง

คอนกรีตมันซ่อมแซมตัวมันเองได ้ จะดีมากเพยีงใด แนวคิด

เทคโนโลยีนี้หลายประเทศสนใจมาก เดิมทีเทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้น

เพื่อวงการอวกาศ แต่เมื่อจะน ามาใช้กับงานคอนกรีต จึงมีการวิจัย

พัฒนามากขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 นักวิจัยที่มหาวิทยาลยั Bath, Car-

diff และ  Cambridge ได้ร่วมกันพลักดันสู่ยคุคอนกรีตอัจฉริยะ 

โดยวิจัยถึงการผสมคอนกรตีที่มีแบคทีเรียบรรจุในไมโครแคปซลู 

เมื่อโครงสร้างเกดิแตกรา้วและมีน้ าซึมเข้าไป มันท าให้แบคทีเรียนี้

ผลิตสารแคลเซี่ยมออกมาอุดรอยแตกร้าว ก่อนท่ีความช้ืนจะเข้าถึง

เหล็กก่อสร้าง คอนกรีตแบบนี้ช่วยยืดอายุใช้งานไดม้ากข้ึนเท่าตัว 

เช่นเดียวกันเทคโนโลยีนี้ได้น ามาใช้กับวัสดุแอสฟัลต์ด้วย โดยในไม

โครแคปซลูบรรจสุารเพิม่ความชุ่มช้ืนให้ยางแอสฟัลต์ เพื่อท าให้

ยางแอสฟัลตไ์ปประสานรอยแตกร้าวได้ หรือการผสมไฟเบอร์เหล็ก 

ให้เกิดกระแสเหนีย่วน าให้เกิดความร้อน ท าให้แอสฟัลตห์ลอมตัว

อุดรอยแตกร้าวได้เอง 

ถนนผลติกระแสไฟฟา้  ร้อยละ 60 ของกาซคาร์บอนไดอ๊อกไซเกิดจากรถยนตต์่างๆ การหนัมาใช้พลังงานไฟฟ้า

ในการขับเคลื่อนรถจะช่วยแก้ไขปญัหานี้ได้ แต่ปัญหาส าคัญคือความจุกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรร์ี ่ และเวลายาวนานในการ

ประจไุฟฟ้าเข้าในแบตฯ เช่น ประจุไฟฟ้าครั้งหนึ่ง ใช้เวลา 25 ช่ัวโมงและรถวิ่งไดร้าว 400 กม ดังนั้นงานวิจัยจึงมุ่งไปที่ท าให้

ถนนสามารถประจไุฟฟ้าให้กับรถได้ขณะทีร่ถวิ่งอยู่บนถนนนั้น งานวิจัยมีหลากหลาย บ้างคิดถึงวิธีประจุไฟฟ้าแบบไรส้าย บ้าง

คิดถึงการมสีายเคเบิ้ลเพื่อให้รถเช่ือมต่อและวิ่งไป (เหมือนรถราง)  
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ซอ่มผิวทางแบบปลูาดผิวบางเฉียบ  

บริษัท Hansoo Road ของเกาหลีไต้ ได้พัฒนาผิวทางแอสฟลัต์

คอนกรีตแบบบางเฉียบข้ึน หนาเพียง 10 – 20 มม เพื่อฉาบซ่อมรอยแตก

ผิวทางลาดยาง แบบ Recover Asphalt method หรือการฟื้นฟูสภาพ

ผิวทางเดิมโดยไม่ต้องขูดผิวเดมิออก แอสฟัลต์คอนกรตีนี้ผสมโดยมีอนูท่ี

บรรจุ CSM Modifier ที่ประกอบด้วย High elastic additive, Microfi-

ber และ High adhesive additive เพื่อให้มวลรวมมคีวามยดืหยุ่นสูง

มากขึ้นท้ังขณะอุณหภูมติ่ าและสูง มวลรวมใหม่นี้ จะคืนตัวไดด้ีมากหลัง

รถหนักว่ิงผ่าน ไม่เกิดการทรุดตัวเป็นร่องล้อ  มวลรวมแบบนีเ้หมาะกับ

การซ่อมถนนในเมือง ไม่ต้องขูดผวิเดิมออก เพียงเสรมิทับผิวใหม่นีล้งบน

ผิวทางเดิม หนา  1.0 -2.0 ซม.ไม่เกิดรอยแตกสะท้อนข้ึนข้างบน เพราะ

ความยืดหยุ่นท่ีสูงและไมโครไฟเบอร์ เสียงเงียบเมื่อรถวิ่งผ่าน ข้อดขีองผิว

แบบน้ี คือ การกระจายตัวของไฟเบอร์ในมวลรวม ช่วยต้านทานรอยแตก

สะท้อนต่อเนื่อง เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างมวลหิน ช่วยต้านทานการ

แตกร้าวเนื่องจากอากาศเย็น  
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เทคโนโลยียางแอสฟัลต ์ 

เชลลไ์ด้พัฒนายางแอสฟลัต์ใหม่ขึน้มาเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมมาก 

เรียกว่า Shell Bitumen FreshAir มันช่วยลดมลภาวะจาก ไนโตรเจนอ๊อก

ไซด์ ซัลเฟอร์อ๊อกไซด์  สารระเหย และมวลเล็ก P 2.5 -10 ไมครอน   

คาร์บอนโมโนอ๊อกไซด ์ องค์กรอนามัยโลกประกาศว่าประชากรโลกกว่าร้อย

ละ 90 อาศัยอยู่กับอากาศท่ีมีคณุภาพต่ ากว่ามาตรฐาน เฉพาะในทวีปยุโรป 

คนราว 790,000 คนต้องตายอย่างฉับพลันเพราะมลภาวะรอบข้าง และใน

สหรัฐฯมีคนราว 8.9 ล้านคน ตายในปี 2558 ด้วยเหตุเดยีวกัน  แม้ว่าการ

ก่อสร้างไม่ใช่ปัจจยัหลักของมลภาวะ แต่มันก็ท าให้อากาศในพื้นที่ก่อสร้างมี

ปัญหา เชลล์ตระหนักเรื่องนี้ จงึพยายามมสี่วนร่วมที่จะลดปญัหานี้ ด้วย

ผลิตภณัฑ์ Shell Bitufresh ที่ไมม่ีกลิ่น ด้วยการสกัดเอา Mercaptans สาร

ท่ีก่อให้เกิดกลิ่นจากแบคทีเรีย ออกไปจากแอสฟัลต์ ด้วยกระบวนการเคมีที่

เชลล์ท าการทดสอบมาเป็นแรมปทีี่ศูนย์วิจัยของเชลล์ที่บังกาลอร์ ในอินเดีย 

และการทดลองใช้จริงในสนามในประเทศต่างๆ รวมทั้งในไทยด้วย ผลใน

เนเธอร์แลนด์ลดมลภาวะได้ 40% น้อยกว่าท่ีวิจัยในห้องทดลองที่ลดลงได ้

80

-

90% ทางเชลล์จะยังวิจัยต่อไปเพือ่น ามาผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ และเมื่อราคา

ของมันสามารถเทียบเคียงกับแอสฟัลต์ธรรมดาได้  แม้จะแพงกว่าเล็กน้อย 

แต่มีผลได้ทางสิ่งแวดล้อม ถ้าคุ้มคา่ ตลาดย่อมเปิดรับผลิตภัณฑ์นี้ และเงินได้

ท่ีเพิ่มข้ึนน้ัน ก็น าไปท างานวิจัยต่อไปเรื่อยๆ เช่นวัสดุผิวทางเกา่ RAP  

สามารถท า recycling ได้กี่รอบ หรือการใช้พลาสติกเก่ามาท าถนน และอื่นๆ 

แต่ไมย่อมเผยรายละเอียดเพราะมนัเป็นลิขสิทธ์ิของงานวิจัย  
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ลกูระนาดแบบใหม ่ 

มหาวิทยาลยั Curtin ใน เพิรต์ ออสเตรเลีย ได้วิจยัพัฒนาลูดระนาด

แบบใหม่ Actibumps ขึ้นเพื่อใช้เตือนรถ และผู้ผลิต บริษัท Edeva ใน 

Linkoping ได้น าไปทดลองใช้ในสวีเดน ผลปรากฎว่าสามารถลดรถวิ่งเร็ว

เกินพิกัดลงได้จาก 70% เหลือเพยีง 25% เกินความคาดหมาย  

ทางมหาวิทยาลัย เคอร์ติน เองก็ทดลองติดตั้งภายในมหาลัย 4 แห่ง 

ช่วงเวลาเปิดภาคเรยีน ที่มีคนใช้รถและเดินข้ามทางมาก เพือ่ควบคุม

ความเร็วรถที่ก าหนดไม่เกิน 40 กม/ชม ด้วยอุปกรณ์นี้ รถวิ่งตามกันด้วย

ความเร็วสม่ าเสมอ ท าให้คนข้ามทางคาดคะเนความเร็วรถได้ อุปกรณ์นี้

ติดตั้งไวเ้ป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องไปดูแล ทางมหาลัยจะติดตั้งเพิ่มอีกหลาย

จุด เพื่อควบคุมความเร็วรถ อุปกรณ์นี้ท าให้รถที่วิ่งด้วยความเรว็ที่ไม่เกิน

พิกัดนี้ วิ่งผ่านโดยไม่รูส้ึกสดุดแตอ่ย่างไรเลย ส่วนรถที่ว่ิงเร็วเกินพิกัดจะรูส้ึก

สะดดุ โดยจะมีเรดารต์รวจจับความเร็วรถที่วิ่งเข้ามายังลูกระนาดนี ้ ถ้าเร็ว

เกินพิกัด มันจะส่งสญัญาณไปท าให้พื้นอุปกรณ์นี้ยุบตัวลงเล็กน้อยราว 2-3 

ซม. ท าให้คนขับมองไมเ่ห็นผิวทางข้างหน้า เพื่อชะลอความเร็วลง แต่ถ้าวิ่ง

ฝ่าผ่านไปก็จะสะดุด ส่วนรถที่วิ่งไม่เกินพิกัด ผิวอุปกรณ์จะไม่ยุบตัวลง จาก

การทดลองใช้งาน พบว่า อุปกรณ์นี้เสียงเบาเงียบกว่า ช่วยปรับพฤติกรรม

คนขับรถไดด้ีกว่า  
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ธรุกิจงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ธุรกิจงานก่อสร้างทั่วโลกดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการขนส่ง จีนมีการก่อสร้างขยายโครงข่ายทางหลวงในประเทศมาก และยังส่งเสริมเงินทุนให้แก่โครงการ 

Belt & Road ที่มีในเอเชียและรัสเซยี รวมทั้งบางส่วนในแอฟริกา เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการตดิต่อค้าขายกัน ทางรัสเซียเองก็เร่งพัฒนาทางหลวงเพื่อ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงประเทศต่างๆ ในเอเชีย อย่าง อินเดีย อินโดนีเชีย เวียดนามและมาเลเชีย ก็ก าลังขยายโครงข่ายทางหลวงอย่างมาก เห็นได้ชัด

ว่าในซีกโลกก าลังพัฒนาเห็นความส าคัญของระบบขนส่ง แต่ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว การขยายทางหลวงชะลอตัวลง แต่การเดินทางเพิ่มขึ้น อย่างสหรัฐฯใน

ปี 2561 ประชาชนเดินทางรวมเปน็ระยะทาง 5.16 ล้านๆ กม. เพิ่มจากปีท่ีผ่านมา 19,520 ล้าน กม. และเพิ่มขึ้นติดต่อกันมา 5 ปีแล้ว เนื่องจากเศรษฐกิจ

ประเทศดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถจดัสรรงบประมาณให้ดูแลซ่อมแซมทางอย่างเพียงพอ รัฐต่างๆ ต้องช่วยตนเองด้วยการเพิ่มภาษีเช้ือเพลิงหรือเก็บคา่ผ่านทาง 

สหรัฐฯไดเ้ริม่มีทางหลวงระหว่างรฐั Interstate highway ในปี 2499 และมีประจักษ์พยานให้เห็นว่า ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าขึ้นมาก 

ท าให้ประเทศอย่างจีน อินเดยี และอินโดนเีชีย เห็นและเอาเป็นตวัอย่าง ประเทศพัฒนาอ่ืนๆ ประสบปัญหาเดียวกับสหรัฐฯคือไม่มีงบประมาณพอขยาย

โครงข่ายทางหรือซ่อมแซมทาง คงลืมไปแล้วว่าทางหลวงเป็นปจัจัยส าคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
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ในอังกฤษ ที่ Devon &  Cornwall ต ารวจตรวจจบัรถแวนคันหนึ่งที่บรรทุก

ต้นคริสมาร์ตขนาดใหญ่และยาวเป็นสองเท่าของตัวรถ ฐานบรรทุกเกินขนาด และ

ข้อหาอื่นๆอีกหลายกระทง 

*** แหม แม้ในช่วงเทศกาลที่ส าคัญก็ไมม่ีข้อยกเว้น หรือ ต ารวจก าลังหารายได้เพื่อ

เตรียมใช้จ่ายในช่วงเทศกาลคริสมาร์ตด้วยเหมือนกัน 

1 

ที่ออสเตรเลีย ต ารวจนายหนึ่ง คงขยันผดิที่ผิดทาง ไปจับคนแต่งตัวเป็น

ซานตาครอสต์ฐานใช้รถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขณะที่เขาขับรถคล้ายรถ

ล้อเลื่อนแบบซานต้าอยู่ในขบวนพาเรด 

*** ชา่งไม่มีวิจารณญาณในการปฏิบัตหิน้าที่เลย รถในขบวนพาเรดนั้น วิ่ง

ไม่เร็วอยู่แล้ว หรือว่า วันนั้นทั้งวัน ยังไม่ได้ออกใบสั่งเลยสักใบ เพราะคนไป

เดินเท่ียวดูพาเหรดกันหมด ไม่มีใครท าผิดกฎจราจรเลย  

2 

ช่วงคริสมาร์ทในแคมบริดต์ไชร์ อังกฤษ บนถนนสายหนึ่งในเมือง 

Wisbech ที่การจราจรหนาแน่นอยู่แลว้ ต้องเกิดรถติดหนับยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อ

หุ่นยางซาสตาครอสต์ตัวใหญ่ตนหนึ่งเกดิปลิวหวอืออกมาจากบา้นข้างถนน

และหล่นบนถนนขณะทีแ่ขนยังโบกไปมาให้รถที่วิ่งผ่านไปมา กวา่ที่ชายสอง

คนมาช่วยยกเอาหุ้นยางซานตาออกไปจากถนน การจราจรจึงเข้าสู่ภาวะ

ปกติ  

*** ตกใจหมดเลย นึกว่าซานตาเมาแล้วโดดออกมาโบกรถเล่น  

3 

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND 

เชญิเขา้ชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com 

ส านกังาน : 216/11-12 อาคารสงขลา 2 ถนนบอนด ์สตรที เมอืงทองธาน ีต.บางพดู อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 โทรศพัท ์: 0-2984-0836 โทรสาร 0-2984-0326 

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 

หลกัสตูรการฝึกอบรม 

1. หลักสตูร การออกแบบทางหลวง(HIGHWAY DESIGN) 

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันท่ี 19 - 21 มิถุนายน 2562  

2. หลักสตูร นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง 

รุ่นที่ 25  ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562  

3. หลักสตูร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562  

4. หลักสตูร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562  

5. หลักสตูร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE 

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันท่ี 7 - 9 สิงหาคม 2562  

6. หลักสตูร การออกแบบและควบคมุคุณภาพโครงสร้างผิวทาง 

และงานบูรณะทาง 

รุ่นที่ 17 ระหว่างวันท่ี 14 - 16 สิงหาคม 2562  

Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.roadassothai.com 

ที่เมือง Torquay ในอังกฤษ ชายสองคนฉลองอาหารค่ าในคืนคริ

สมาร์ตด้วยอาหารพิเศษ ทีพ่วกเขาช่วยกันรวบรวมจากสัตว์ที่ถกูรถทับตาย

บนถนนใกล้เคียงมาเป็นวัตถุดิบปรุงอาหาร โดยแล่เอาเนื้อมาหมกักับนมเพื่อ

เพิ่มรสชาติของอาหาร ทั้งสองคนท าอยา่งนี้มานานแล้ว โดยอ้างวา่เป็นการ

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอาหารอยา่งมีประสิทธภิาพ  

*** ก็ไม่แน่ใจว่า สัตว์ที่ถูกรถทับตายนัน้ เหมือนแบบบา้นเราที่ส่วนมากเป็น

หมา แมว หรือว่าอยู่ใกล้ป่า ที่เป็นพวกเก้ง กวาง มูส หรอืไม่ ข้อส าคัญจะ

โดนข้อหาทารุณสัตว์หรือไม่ จากพวกอนุรักษ์สัตว์ ทั้งๆที่สัตว์เหล่านั้นตาย

แล้ว-และถ้ามันโดนทบัจนเละนี้ คงเหมือนบะช่อเลยน ิ 

4 

http://www.roadassothai.com
http://www.roadassothai.com

