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ปทีี่ 18 ฉบบัที ่4 เดอืน กรกฎาคม - สงิหาคม 2562 

อ่าวลองบีชในแคลิฟอร์เนีย บน Terminal Island ทางใต้ของลอสเองเจลลสี เป็นท่าเรือ

ขนส่งตู้สินค้าท่ีมีสินค้า เข้า-ออกมากเป็นอันดับสองของสหรัฐฯ โดยมสีินค้ามากถึงร้อยละ 15 

ของสินค้าเข้าท้ังหมด โดยเฉพาะสินค้าจากเอเชีย และที่อ่าวนี้มสีะพาน Gerald Desmond 

ทอดข้ามช่องน้้า Back Channel เป็นสะพานแบบโครงเหล็ก Arch truss ก่อสร้างมาตั้งแตป่ ี

2511 เพื่อให้คนที่ท้างานอู่ต่อเรือของกองทัพเรือ และที่ Terminal Island ใช้สัญจร ต่อมาอู่ต่อ

เรือยุบเลิกไป เปลี่ยนมาเป็นท่าเรอืขนส่งตู้สินค้า สะพานจึงต้องรองรับรถบรรทุกจ้านวนมาก ถึง

วันละหลายพันคัน ใช้งานมานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีรถบรรทุกผ่านวันละ 62,000 คัน จนต้องมี

การปรับปรุงเสริมความแข็งแรงสะพานและติดตั้ง Vibration isolators เพื่อลดผลกระทบจาก

การสั่นสะเทือนและแผ่นดินไหว เพิ่มขนาดฐานรากให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือรองรับน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น แต่

ด้วยอายุใช้งานและปรมิาณรถบรรทุกหนักท่ีเพิ่มมากข้ึน สะพานมีการช้ารุดเสียหาย ช้ินส่วนหลุด

ตกลงเสมอ จนทางการต้องใช้ตาข่ายขึงใต้สะพานเพื่อรองรับวัสดุที่หลุดตกลงมา และด้วย

ข้อจ้ากัดของช่องลอดสะพานท่ีต่้าท้าให้เรือสินค้าใหญ่ๆสมัยใหม่ลอดผ่านไม่ได้ อีกทั้งสะพานนี้มี

เชิงลาดทั้งสองข้างชันมากกว่า 6% ท้าให้รถว่ิงช้าลง ทางการมีแผนต้องก่อสร้างสะพานใหม่

ขึ้นมาทดแทนตั้งแต่ปี 2550 แต่ก็เลื่อนเรื่อยมาเพราะงบประมาณและแบบก่อสรา้งที่ปรับอยู่

เสมอ  

สะพาน Gerald Desmond Bridge  
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เพราะบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างสะพานนั้นเป็นแหล่งเจาะน้้ามัน Wilmington Oil Field มีบ่อน้ามันที่เจาะสูบน้้ามันขึ้นมาตั้งแต่ปี 2475 ถึงปัจจุบันกว่า 

6,000 หลุม และปัจจุบันยังมีท่ีเจาะสูบใช้อยู่อีก 600 หลุม จึงต้องส้ารวจด้านธรณีฐานรากอยา่งละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่า พื้นดินจะไม่ทรุดและเสาเข็มที่

ใช้นั้นจะรับน้้าหนักสะพานได้มั่นคง และต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ออกไปพ้นพ้ืนท่ีก่อสร้าง  

สะพานใหม่นั้นก้าหนดให้เป็นแบบ Cable stay และเป็นสะพาน 

cable stay ที่ยาว และสูงทีสุดในแคลิฟอร์เนีย โดยตัวสะพานท้ังหมด

ยาว 2,700 เมตร เป็นช่วงสะพานเชิงลาด Approach Bridge สองข้าง

ยาว 900 และ 1,150 เมตร โดยก่อสร้างเป็นสะพานขนาดช่วง 64-70 

เมตร ตัว Cable stay หลักยาว 305 เมตร และมีอีกสองข้างๆละ 152 

เมตร สะพานสูงจากระดับน้้าสูงสุด 61 เมตร เสาโยงยึดเหลก็ดึงรั้ง

สะพานหลักสูง 155 เมตร ส่วนเสาโยงของสะพานขึงสองข้างสูง 55 เมตร 

ตัวสะพานกว้าง 47 เมตร เป็นแบบ 6 ช่องจราจร และยังมีช่องจราจร

ส้าหรับรถจักรยานและคนเดินอีกทั้งสองข้าง มีจุดชมวิวบนสะพานดว้ย  
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พื้นสะพานคอนกรีตอดัแรงเป็นแบบ Steel ladder beam คือโครง

เหล็กเหมือนบันไดและปูคอนกรีตข้างบน ฐานรากสะพานนี้เป็นเข็มเจาะ

ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร และ 2.40 เมตร ยาว 31 – 56 เมตร รวม

ทั้งหมด 351 ต้น เนื่องจากพ้ืนท่ีมีบ่อน้้ามันท่ีเจาะไว้เยอะ การท้าเข็มเจาะ

จึงต้องท้าการ Cast-in-drill-hole (CIDH) grout คือการอัดคอนกรตีลงไป

ใต้หัวเสาเข็ม เพื่อให้รองรับน้้าหนักได้ดมีากขึ้น ช่วยให้สามารถลดขนาด

ของเสาเข็มและจ้านวนลง ท้าให้ใช้เครื่องจักรขนาดเล็กลงได้  

เนื่องจากแคลิฟรอเนยีอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหว จึงต้องออกแบบต้านโดยใช้หลักการแยกส่วนพ้ืนสะพาน เสาสะพานและส่วน approach ออกจากกัน 

ตามมาตรฐานใหม่ของ AASHTO 2010 และใช้ Viscous damper มาช่วยให้ cable ต้านแรงแผ่นดินไหวได้ด้วย ตัว damper จะแยกสว่นพ้ืนสะพานออก

จากเสาเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยตวัเสานั้นจะไหวตัวยืดหยุ่นไดต้ามความจ้าเป็น (essential elastic) ทั้งในแนวตามยาวและตามขวาง ไม่เกี่ยวกับส่วนพ้ืน

สะพาน ก็จะไม่เกดิการบดิตัวของพื้นสะพาน การใช้ viscous damper เพื่อแยกแรงกระท้าจากส่วนพ้ืนสะพานต่อตัวเสานี้ ช่วยให้ออกแบบเสาให้มีขนาด

เพรียวเรียวมาก โดยมีขนาดฐานกว้าง 9.3 เมตร เวลาเกิดแผ่นดนิไหวแล้วเสานี้จะโยกได้โดยตรงปลายเสาจะโยกตัวไปได้ 2.0 เมตร เพื่อให้มั่นใจในการ

ออกแบบ มีการทดสอบให้รับแรงลมในอุโมงคล์ม โดยทดลองที่จีน Southwest Jiao tong University ในซีชวน ด้วยมาตรส่วน 1:80 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

ต้านแรงลมได้ขนาด 105 กม/ชม  งานก่อสร้างสะพานใหม่นีเ้ริ่มเมือ่ มกราคม 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จเปดิใช้งานได้ราวปลายป ี 2562 นี้ หลังจาก

เลื่อนและล่าช้ามาหลายครั้ง  

    เมื่อสะพานใหม่นี้เปดิใช้งาน ต้องรื้อสะพานเก่าออก ซึ่งเป็นงานที่ยากพอควร  
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รอยแตกบนผิวทางเป็นปัญหาใหญข่องทางหลวงทั้งหลาย ดังนั้นการ

ทดสอบมวลรวมว่าต้านทานรอยแตกไดด้ีเพียงใดจึงมสี่วนส้าคญัมากในการ

ออกแบบส่วนผสมมวลรวม แต่การทดสอบรอยแตกนี้ตามที่มีอยู่ ของสหรัฐฯ 

คือ Texas Overlay Tests และ the Illinois Flexibility Index Test ซึ่ง

ใช้งานได้ผลดี แต่ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบนั้นยุ่งยากมาก ต้องมี

การท้ารอยบาก หรือติดด้วยกาว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอย่างนาย Fujie Zhou เห็น

ว่าการเตรียมตัวอย่างทดสอบที่มีขัน้ตอนมาก ยอ่มมโีอกาสเกดิความผดิพลาด

จากคนเตรียมตัวอย่างมาก นาย Zhou จึง คิดค้นเครื่องมือและวิธีการ

ทดสอบรอยแตกและร่องล้อ ท่ีสถาบันวิจัย Texas A&M Transportation 

Institute, TTI. ซึ่งมีวิธีการที่ง่ายและรวดเร็ว และใช้ห้องทดลองและ

อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้วได้ กระบวนการทดสอบ Innovative Deserving 

Exploratory Analysis - IDEA Cracking Test, IDEA-CT. นี้ จะน้ามาใช้ใน

ข้อก้าหนดของสหรัฐฯในอีกหกเดอืนข้างหน้า วิธีการนี้ใช้ก้อนตัวอย่างผิว

ทางขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 150 มม. หนา 62 มม. ไมต่้องมีรอยบาก หรือ

ติดกาว และก้อนตัวอย่างน้ีใช้ท้าการทดสอบหาค่าจากเครื่องมือ Indirect 

tensile strength ได้ การทดสอบนั้นใช้เครื่องมือเดิม วิธีทดสอบเดิม 

น้้าหนักกดและความเร็วเดมิด้วย สิ่งที่ใหม่คือการวิเคราะหด์ูที่ข้อมูลจากการ

ทดสอบ การทดสอบแบบใหม่นี้ สร้างพารามิเตอร์ที่ใช้กลไกแบบเศษส่วนท่ี

เรียกว่า Cracking Tolerance Index (CT index) ยิ่งค่า CT Index สูง 

แสดงว่ามวลผิวมีความต้านทานตอ่การแตกร้าวไดด้ี ทกุหอ้งทดลองมเีครือ่งมอื

ทดสอบ Indirect Tensile Strength อยู่แล้ว เพียงจัดหาอุปกรณเ์พิ่มเพื่อ

แสดงค่า Whole load versus Displacement curve นอกจากน้้าหนัก

กดสูงสดุที่เครื่องแสดงอยู่แล้ว ผลการทดสอบของวิธีใหม่นี้ ไดผ้ลสอดคล้อง

กับวิธีการทดสอบแบบเดิม และตรงกับสภาพในสนามด้วย การวจิัยไดล้อง

ทดสอบกับมวลผสมที่มีปริมาณยางแอสฟัลต์ต่างๆ การเอามวลรวมเกา่กลบัมา

ใช้ วา่มคีวามออ่นไหวเพยีงใด ซึง่พบวา่ มผีลแตกตา่งตามสภาพและคณุสมบตัิ

ของมวลรวมด้วย และมคีวามคลาดเคลือ่นราว 20% ซึง่ดตูวัเลขวา่มาก แตใ่ช้ได ้

เพราะมวลรวมที่เราใช้งานน้ันผสมทีเป็นตันไม่ใช่เป็นกรัมอย่างการทดสอบ

เคมีในห้องทดลอง และการทดสอบรอยแตกนั้นมีความแปรเปลี่ยนมากกว่า

การทดสอบค่าความแกร่ง stiffness หรือค่าร่องล้อ หลายรัฐยอมรับการ

ทดลองแบบน้ี และก้าลังจะประกาศเป็นมาตรฐานของ ASTM. 

 ส้าหรับการทดสอบการเกดิร่องล้อ ได้ท้ามาอย่างต่อเนื่อง และใช้

วิธีการที่ใช้เครื่องมือเดิม อย่าง Indirect Tensile Tester ได้ ก่อนนี้ใช้วิธี 

Hamburg wheel tracking และ asphalt pavement analysis ที่ต้องใช้

เวลานาน วิธีการใหม่นั้น ใช้ก้อนตวัอย่างเหมือนเดมิและเหมือนที่ท้าทดสอบ

รอยแตกร้าว แต่ใช้ค่า shear strength ของก้อนตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่า

การเกิดร่องล้อ ค่าแรงเฉือนยิ่งสงูค่าการต้านทานต่อการเกิดร่องลอ้ยิ่งมาก 

ค่าความคลาดเคลื่อนมไีม่เกิน 5% การพัฒนาวิธีการทดสอบแบบใหม่ทั้งสอง

นี้มุ่งให้การออกแบบส่วนผสมมวลรวมให้ต้านทานต่อรอยแตกและการเกิด

ร่องล้อไดด้ีมากข้ึน 

รายละเอียดในการทดสอบหาดไูดจ้าก นิตยสาร Journal of the As-

sociation of Asphalt Paving Technology (AAPT) ฉบับเดือน มนีาคม 

2562  

การทดสอบรอยแตกผิวทางลาดยาง  
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สนามทดสอบคณุภาพผิวทางแอสฟัลต ์

The National Center for Asphalt Technology, NCAT. ทีม่หาวิทยาลยั

ออเบรินไดเ้ปิดใช้สนามทดสอบคณุภาพผิวทางแอสฟัลต์ทีม่ีความยาว 2.7 กม เพื่อ

ทดสอบคุณภาพของมวลรวมแบบเร่งเวลา (acceleration test) มทีั้งหมด 46 ส่วน

ทดสอบ และท้าการทดสอบเป็นเวลา 2 ปี ต่อตัวอย่าง มผีู้ประกอบการเกี่ยวกับผิว

แอสฟัลตม์าใช้บริการ เช่นองค์กรงานทาง ผู้ผลิตแอสฟัลต์ สารผสมเพิ่มแอสฟัลต์ และ

กระบวนการก่อสร้างแบบ deep recycling 

Cargill คือลูกค้ารายใหม่ที่มาใช้บริการเพื่อทดสอบคุณภาพของผลติภัณฑ์ Ano-

va bio-based rejuvenator ซึ่งเป็นสารผสมเพิ่มเพื่อใช้ในการน้าผิวทางเก่า (RAP) 

กลับมาใช้ให้ไดม้ากขึ้น ถึง 45% โดยท้าการเปรียบเทียบกับมวลรวมที่ใช้ RAP ผสมใน

สัดส่วนน้อยกว่า พร้อมกันนี้ มีการทดสอบแบบเดียวกันที่กรมการขนส่งรัฐมินิสโซตา้ 

เพื่อดูผลกระทบจากสภาพอากาศที่แตกต่างกันระหว่างอเมริกาเหนอืและใต้การ

ทดลองใหม่ๆมีการใช้  biopolymer modifier ที่ผลติจากน้้ามันถั่วเหลือง PG 76-22 

มาผสมมวลรวม แล้วทดสอบผลเปรียบเทียบกับท่ีใช้โพลเีมอปกต ิ

กรมการขนส่งรัฐเท๊กซสั และรัฐโอกลาโฮมาก้าลังทดสอบคณุภาพของผิวทางที่ใช้

มวลรวมทีผ่สมแบบเดิมกับท่ีผสมตามวิธี Superpave volumetic 

กรมการขนส่งรัฐเซาต์คาโรไลน่า ท้าการทดสอบการปูผิวทางที่ความหนา 10 – 

12.5 ซม โดยปเูป็นช้ันเดียวเลย ด้วยการฝังเทอร์โมมิเตอร์ และ Thermal imaging 

ไว้ในมวลรวม เพื่อดูว่าผิวที่ปูลงไปนั้นเย็นลงอย่างไร จากข้างบนลงไปข้างล่าง และฝงั 

pressure plates กับ strain gauges ในผิวทาง เพื่อวัดพฤติกรรมตอบสนองต่อ

น้้าหนักรถที่ว่ิงข้างบน  นอกจากน้ี ในสนามทดสอบนี้ ยังมีการทดลองเกี่ยวกับ การปู

เสรมิผิวอย่างบางเฉียบ การท้าฉาบผิวปิดรอยแตกร้าว การป้องกันรอยแตกสะท้อนข้ึน

บนผิวทางด้านบน นับเป็นสนามทดสอบที่มีประโยชน์มากต่อวิวัฒนาการของวัสดุมวล

รวมผิวแอสฟัลต์  
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กองทพักบัทางหลวง 

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาฉลองครบรอบ 100 ปี ในการถากถางทางข้ามทวีป เมื่อหน่ึงร้อยปีที่ผ่านมา ในวันท่ี 7 เดือนกรกฎาคม 2462  ขบวนรถทหาร 

81 คัน นายทหาร 24 นายและทหารกับเจ้าหนา้ท่ี 258 คน ออกเดินทางเพื่อทดสอบสมรรถภาพของกองทัพในการเดินทางไกล เตรียมความพร้อมเพื่อ

ภาวะสงคราม โดยเดินทางไกลเปน็ระยะทาง 5,364 กม จากวอชิงตัน ดีซี ไปยังโอคแลนด์ แคลิฟรอเนีย ใช้เวลาเดินทาง 62 วัน โดยมีรถช้ารุดเสียหาย 21 

คัน และคนบาดเจ็บ 21 คน ทีไ่ปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เส้นทางที่ใช้เดินทางไปนั้นมีผิวลาดยางน้อยมาก การเดินทางจึงไดค้วามเร็วเฉลี่ยเพียง 8 กม/ชม. 

ในการเดินทางนี้ พล.โท ไดว์ ดี ไอเซนเฮาร์ ทีร่่วมเดินทางไปด้วยกล่าวว่า เป็นการเดินทางที่สนุก แต่การเดินทางผ่านตะวันตกตอนกลางของประเทศน้ัน

ยากล้าบากมากนอกเสยีจากถนนจะไดร้ับการบูรณะปรบัปรุง และจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ ช่วยให้เขาตัดสินใจจัดระบบทางหลวงของชาติขึน้ 

เมื่อได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี โดยจดัให้มีระบบทางหลวงระหว่างรัฐ Interstate highway system ขึ้นเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2473 และได้ผ่านความเห็นชอบของ

รัฐสภาเมื่อ 2483 ปัจจุบันมีทางหลวงระหว่างรัฐรวมระยะทางราว 75,900 กม. ท่านประธานาธิบดไีอเซนเฮาร์ได้พยายามผลักดันใหไ้ดง้บประมาณมาเพื่อ

ก่อสร้าง ท้าให้การเดินทางที่ต้องใช้เวลากว่าสองเดือนในอดตี เหลือเพียง 2-3 วันเท่านั้น  
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สภาพสะพานในสหรฐัฯ  

สมาคมก่อสร้างระบบขนส่งสหรัฐฯรายงานว่าสะพานส่วนมากใน

ประเทศ ราว 47,052 แห่ง มีสภาพแย่มากจนอาจเกดิเหตุอันตรายได้ และ

สะพานบนทางหลวงระหว่างรัฐ 18,842 แห่ง หรือราว 1 ใน 3 ของทั้งหมด 

ต้องได้รับการซ่อมแซมด่วน ถ้าเอาความยาวสะพานท่ีต้องซ่อมมาตอ่กันจะ

ยาวมากถึง 1,760 กม โดยสะพานพวกนี้มีอายุเฉลี่ยกว่า 62 ปี สะพานที่มี

ความช้ารุดด้านโครงสร้างและต้องได้รับการซ่อมแซมทั้งประเทศมีกว่ า 

235,000 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของสะพานท้ังหมด งบประมาณที่

ต้องใช้เพื่อบูรณะสะพานเหล่านี้มากถึง 17,100 ล้านดอลลาร ์ รัฐที่มี

สะพานเสียหายมากท่ีสดุคือ รัฐ ไอโอวา (4,675 สะพาน) เพนซลิวาเนยี 

(3,770 แหง่) โอกลาโฮมา (2,540 แห่ง) อิลินอยส์ ( 2,273 แห่ง) มิสซรูี ่

(2,116 แห่ง) แคลิฟอร์เนีย (1,812 แห่ง) นิวยอร์ค ( 1,757 แห่ง) รัฐที่มี

สัดส่วนสะพานเสียหายมากที่สุดเทียบกับสะพานทั้งรัฐ คือ โรดไอแลนด ์

ที่มีมากถึงร้อยละ 23 จากข้อมูลของกระทรวงการขนส่ง มรีถวิ่งข้าม

สะพานเหล่านี้วันหนึ่งราว 178 ล้านเที่ยว โดยบนทางหลวงระหว่างรัฐ

หมายเลข 101 และ 405 ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีมากถึงวันละ 289,000 

คันต่อวัน ถึงกระนั้นงบประมาณซ่อมสะพานก็มีน้อยมาก ในปี 2561 

ซ่อมแซมสะพานไปไดเ้พียงร้อยละ 1 เท่านั้น การขนส่งเป็นปจัจัยสา้คัญใน

การผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ดงันัน้การซอ่มแซมบรูณะจงึมคีวามสา้คญั

ล้าดับแรกๆ แต่จากข่าวสะพาน I-35 W พังลงมาที่รัฐมีนีอาโพลสิเมือ่สิบปี

ที่แล้ว มิได้ท้าให้รัฐบาลเห็นถึงความส้าคญัในการบูรณะสะพานเลย เป็น

เรื่องน่าอับอายที่ประเทศร่้ารวยอย่างสหรัฐฯละเลยที่จะจดังบประมาณเพื่อ

บูรณะสะพานให้ปลอดภัย รวมทั้งประเทศยโุรปอื่นๆ ด้วย  

การละจากควบคมุรถเสี่ยงอนัตราย  

งานวิจัยของสหรัฐฯระบุว่าคนขับรถท่ีท้าโน่นน่ีหลายอย่างขณะขับรถนั้น

เสี่ยงต่อการเกิดรถชนกันมากที่สุด จากสถิติที่รวบรวมไว้มีคนขับรถบรรทุกตาย

อย่างน้อย 9 คนในแต่ละวันจากเหตรุถชนกันเพราะละจากการควบคุมรถ 

(distraction) และเป็นต้นเหตุอนัดับท่ีสองท่ีท้าให้คนตายมาก การละจาก

ควบคุมรถ เช่น การกินอาหารที่คนขับรถมักไม่คาดเข็มขัดนริภยั การใช้

โทรศัพท์แบบแฮนฟรีแม้จะมีเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 68 แต่ก็ท้าให้เกิด

อุบัติเหตรุถชนกันมากขึ้นร้อยละ 13 นอกจากน้ียังพบอีกว่าอุบัติเหตุเพิ่มมาก

ขึ้นร้อยละ 10 เพราะคนขับรถนอกจากใช้โทรศัพท์แฮนฟรีแล้วยังสูบบุหรี่หรือ

กินอาหารไปด้วย  
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มาเลเซียพฒันาทางหลวง  

รัฐซาราวักของมาเลเซยีได้มอบใหบ้ริษัทท่ีปรึกษา Opus Consultants เป็นผู้บริหารโครงการโครงข่ายทางหลวงชายฝั่ง และทางสายหลักสายที่สอง 

โดยประสานงานกับกรมโยธาธิการของรัฐซาราวักเพ่ือออกแบบงาน 20 โครงการที่มีทั้ง งานก่อสร้างสะพานและทางหลวงใหม่ งานบูรณะปรบัปรุงผิวทาง

เดิม และก่อสร้างสะพานแบบ cable stay 4 แห่ง ด้วยงบประมาณราว 2,650 ลา้นดอลลาร ์ ภายในเวลา 8 ป ี และมีงานเพ่ิมมาตรฐานทางหลวงเลียบ

ชายฝั่ง 300 กม ก่อสร้างทางสายหลักสายที่สอง 232 กม ที่มีสะพานใหม่อยู่ด้วย 10 แห่ง ขณะที่ทางรัฐปีนังได้เห็นชอบโครงการ Pan Island Link 1 หลัง

ผ่านการศึกษาผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อมแล้ว เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับ 7.6 กม อุโมงค์ 4 แหง่ รวมยาว 10.1 กม ถนนระดับดิน 1.8 กม รวมมี

ระยะทางยาว 19.5 กม ทางสายนีเ้ป็นขนาด 6 ช่องจราจร เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรของถนนบนเกาะ โครงการนี้มลูค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ เกาะ

ปีนังมีพื้นท่ีราว 300 ตร.กม. อยู่ในช่องแคบมะละกา ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมมาลายู มีเมืองหลักคือ George town ทีม่ีประชากรอยู่ 710,000 

คน เกือบครึ่งหน่ึงของประชากรทัง้เกาะ และเมืองนี้ไดร้ับการตั้งให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO  
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นวตักรรมเพ่ือทางปลอดภยั  

จากรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB. อุบติเหตุ

ที่มีคนตายปลีะ 1.2 ล้านคนน้ัน รอ้ยละ 60 เกดิขึ้นในกลุ่ม

ประเทศเอเชีย เนื่องจากความดอ้ยคุณภาพของโครงสร้าง

พื้นฐาน มาตรฐานทีล่้าสมัยและการบังคับใช้กฎหมายทีไ่ม่

มีประสิทธ์ิภาพ จึงมีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ โดยมี

นโยบายที่ดีแน่นอน การฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่และ

แหล่งข้อมูลวิชาการ นวตักรรมด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่

หลายประเทศน้ามาใช้ อย่างสนามบินนานาชาติ อินชอน 

ในเกาหลีใต้ ที่มีทางด่วนเชื่อมติดต่อกับเมืองหลวง และมี

สะพานใหญ่ Yeongjong Grand Bridge ที่เป็นสะพาน

แขวนแบบสามมติิ ยาว 4,420 เมตร เป็นสะพาน 2 ช้ัน ช้ันบนรถว่ิง ช้ันล่างรถไฟว่ิง เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558 มีหมอกลงหนามาก ท้าให้ทัศนวิสัย

มองเห็นเพียง 50 เมตร ท้าให้เกิดอุบัติเหตรุถชนกันทีเดียว 106 คัน เป็นเหตุให้ผู้บริหารทางด่วนต้องหาทางแก้ปัญหาร่วมกับองค์กรอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง จน

ได้มี ป้ายอัจฉริยะบังคับใช้ความเร็วรถตามสภาพแวดล้อม โดยตรวจสภาพหมอก กระแสลม ฝน และหิมะในขณะนั้น แล้วรายงานเข้าศูนย์ควบคุมเพื่อ

วิเคราะห์แล้วก้าหนดความเร็วหรอืสั่งปิดใช้สะพาน  

อปุกรณเ์ตือนฟ้าผา่  

บริษัทท่ีเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์การพยากรณ์สภาพอากาศ Biral ได้ประดิษฐ์

เครื่องเตือนฟ้าผ่า  BTD-200 ขึ้น นับเป็นอุปกรณ์ทีต่รวจจับและเตือนฟ้าผ่าที่มี

ประสิทธ์ิภาพมาก ใช้กับระบบการเดินอากาศ มันสามารถตรวจจบัการเกิดฟ้าผ่าได้

ในรัศมี 35 กม การติดตั้งอุปกรณ์ง่ายมากไม่ต้องใช้เทคนิกยุ่งยาก มันมากับเครื่อง

จ่ายกระแสไฟฟ้าและระบบคอมพวิเตอร์เพื่อตรวจและแจ้งเตือนการเกิดฟ้าผ่าที่เกดิ

จากพายุที่มุ่งเข้ามา มันตรวจไดท้ั้งฟ้าผ่าจากเมฆสู่เมฆ และจากเมฆสู่พื้นดิน ด้วย

ระบบ Electrostatic operating principle และ detect charged precipitation 

ท้าให้เตือนให้ทราบก่อนท่ีฟ้าจะผา่ลงสู่พื้นดินได้ดี  
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ถนนยคุ 5 G  

การพัฒนาทางหลวงไดด้้าเนินมาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้มีความสะดวกปลอดภัยมากข้ึน 

จากอดีตที่เป็นถนนดินแล้วมาราดยางหรือผิว

คอนกรีตตามด้วยมอเตอรเ์วย์ จากนี้ไปเป็น

ถนนในยุค 5G คือ the Adaptable Road, 

the Automated Road และ Resilient 

Road การเปลีย่นแปลงนี้จะเกิดขึน้ เพราะทาง

หลวงส่วนมากอยู่ในสภาพที่ต้องบรูณะ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่แล้ว องค์กรงานทางจึงใช้

โอกาสนี้ใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาทางไปสู่ยุค 

5G  ให้เป็นถนนอัจฉริยะสามารถรองรับ

ปริมาณจราจรได้มากข้ึน สะดวกปลอดภัย มี

ความเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

คนใช้สะพานสามารถรับรู้ข้อมูลไดจ้ากหลายทาง เช่นป้ายบังคับความเร็ว ป้ายบอกข้อมลู เครื่องหมายก้ากับช่องจราจร และสถานีข่าวฉุกเฉิน ผู้ฝ่าฝืน

จะถูกบันทึกภาพด้วยวิดโีอ และมอีุปกรณ์ตรวจสภาพบนสะพานเพือ่ดูว่า มีรถจอดเสีย คนเดินบนสะพานหรือไม่อย่างไร เพื่อรายงานเข้าศูนย์ควบคมุ นับ

จากติดตั้งอุปกรณ์นี้บนสะพาน อุบัติเหตลุดลงร้อยละ 34 และรถฝา่ฝืนความเร็วลดลง ร้อยละ 74.  
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รถติดนั้นท้าใหสู้ญเสียทางเศรษฐกิจมาก ในยุโรปคดิเป็นมลูค่าราว รอ้ยละ 1 ของ GDP หรือ 200,000 ล้านยูโรต่อปี และสภาพอากาศเลวร้ายท้าให้

สูญเสีย 15,000 ล้านยโูร ดังน้ันการก่อสร้างถนนแบบ Adaptable Road ท่ีใช้วิธีก่อสร้างแบบหลอ่ช้ินส่วนถนนส้าเร็จจากโรงงานแล้วน้ามาประกอบท่ีท่ี 

ช่วยให้ท้างานง่ายมาก โดยเฉพาะการควบคุมคณุภาพดีขึ้น ใช้คนน้อยลง คนงานปลอดภัยกว่าท้างานบนถนน ราคาถูกลง และยังช่วยส่งเสริมให้มีการน้า

วัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่ (recycling) เวลาซ่อมแซมก็ท้าได้ง่ายรื้อออกใส่ช้ินใหม่แทนเร็วสะดวก เป็นถนนอัจฉริยะที่เก็บเสียงและมีแสงสว่างของเครื่องหมาย

จราจรในเวลากลางคืน มีระบบสือ่สารระหว่างรถกับรถ รถกับอุปกรณ์ข้างทาง ช่วยน้าทางรถไร้คนขับ สามารถระบุต้าแหน่งรถได้ ผิวทางเป็นแบบซ่อม

ตัวเองได้ มรีะบบสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์เก็บสะสมไว้ใช้เพื่องานทาง  Automated Road มรีะบบสื่อสารรถกับรถ และรถกับอุปกรณ์ข้างทาง ผ่าน

ระบบดาวเทียม ตรวจสภาพอากาศและระบบน้าทางรถไร้คนขับ Resilient Road เป็นถนนที่ทนทานต่อสภาวะอากาศเลวร้ายต่างๆ ได ้ทั้งฝนตกหนัก น้้า

ท่วม พายุ ไฟไหม้และสตรอมเสรติ ด้วยการตดิตั้งตัวตรวจจับเตือนภัย และมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ีดักรับน้้า เพิ่มชอ่งระบายน้้าให้

พอเพียง การตัดต้นไมส้องข้างทางที่เป็นเช้ือเพลิงในพ้ืนท่ีเกิดไฟป่าบอ่ย  
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พระในญี่ปุ่นรวมตัวกันประท้วงต้ารวจ หลังจากที่มีพระรูปหนึ่งถูกต้ารวจจับ

ขณะขับรถในชุดพระ ด้วยข้อหาวา่ ชุดเครื่องแต่งกายไม่ปลอดภัยในการขับรถ 

ทันทีที่ท้าการประทว้ง พวกพระได้แชร์วิดีโอเป็นชุด แสดงถึงการเล่นสเก็ตบอร์ด ขี่

จักรยานผาดโผนและกิจกรรมผาดโผนอืน่ๆ อีกขณะที่สวมชุดพระ โดยไมเ่กิด

อันตรายใดๆ เลย และพระองค์ที่ถูกจบันั้น บอกว่า เขาขับรถมา 20 กว่าป ี โดยไม่

เคยชนกันเลย  

*** ก็ไม่รู้ว่าหลักธรรมพระญีปุ่่นเหมือนพระไทยไหมนะ แทนที่ต้ารวจจะบอกวา่ขับ

รถในชุดแต่งกายพระนั้นอันตราย นา่จะอ้างว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรทีพ่ระ

พึงกระท้ามากกวา่ ยิ่งการเล่นสเก๊ตบอร์ดและกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ นั้น ยิง่ไม่

สมควร  

1 

หนุ่มนักเรียนฝึกบินนายหนึ่งขับเครื่องบนิข้ามรัฐเพื่อไปเยี่ยมญาติ เกิด

เครื่องบินขัดข้อง เขาจึงมองหาที่ร่อนลง และเห็นทางหลวงหมายเลข 20 

กว้างและยาวพอให้รอ่นลง จึงบังคับเครื่องร่อนลงจอดบนทางหลวงอย่าง

ปลอดภัย สิ่งแรกที่เขาท้าหลังลงจากเครื่อง คือวิ่งไปฉี่ที่ข้างทาง ภาพ

เหตุการณ์ทั้งหมดมีคนที่ขับรถผ่านถ่ายวดิีโอไว้หมด  

*** คงตกใจมากตอนรูว้่าเครื่องบินขัดข้อง แต่ก็มีสติกลั้นฉี่ไว้ได้ ไม่ฉี่แตก

ก่อนร่อนลง แต่วิดีโอนี้ต้องรีบขอและลบออกก่อนจะถูกแชร์สู่โซเชียล อาย

เขานะ  

2 

ต้ารวจอังกฤษ ตามจับชายหนึ่งที่ขโมยเอาไฟววัวาบสีน้้าเงินบนรถ

ต้ารวจที่จอดอยู่ลานจอดรถต้ารวจไป เมื่อจับได้ สอบถามว่า ขโมยไฟนั้นไป

ท้าไม ไม่มีค้าตอบ ต้ารวจอยากรู้มากวา่เขาจะเอาไฟวัววาบนี้ไปเพื่อทา้อะไร  

*** คงไม่เอาไปปลอมเป็นรถต้ารวจ หรือติดรถเพื่อความโก้เก๋ หรือเพือ่ท้า

คาร์บอมบ์ นะ  

3 

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
ROADS ASSOCIATION OF THAILAND 

เชญิเขา้ชม web site ของสมาคมทางหลวง www.roadassothai.com 

สา้นกังาน : 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 

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2562  

Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.roadassothai.com 

เมือง  Harlech ทางตอนเหนือของเวลซ์ ประกาศว่าในเมืองนี้มีถนน 

Ffordd Pen Llech มีความลาดชนัมากที่สุดในโลก ด้วยความลาดชัน 

36.3% เพื่อจะเอาชนะถนน Baldwin ในเมือง Dunedin  ในนิวซีแลนด์ ที่

ได้รับการรับรองโดยกิเนสบุคว่ามีความชันมากที่สุด เพราะถนนนี้ลาดชัน

เพียง 35.0% น้อยกว่าถนนในเวลซ์ แต่อะไรไม่ว่า จากรูปถา่ยของถนนทั้ง

สองสายที่แข่งกันว่าใครจะลาดชันมากกว่ากันนั้น เห็นหลุมบ่อบนทางเต็มไป

หมด ไม่มีการซ่อมแซมกันเลย  

*** น่าจะแข่งขันในเรื่องดีๆ กลับมาแข่งว่าถนนใครแยก่วา่กัน ชันมากๆ

แสดงว่า ถนนแย ่ ยังอายไม่พอ รูปถา่ยยังแสดงให้เห็นหลุมบ่อเต็มไปหมด 

แสดงถึงความไม่ใส่ใจในความสะดวกปลอดภัยเลย เป็นอุทาหรณ์ให้คนชอบ

โพสต์รูปงานซ่อมทาง ให้ระวังเร่ืองหน้าแตกอยา่งนี้ด้วย   
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