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ปทีี่ 18 ฉบบัที ่5 เดอืน กนัยายน - ตลุาคม 2562 

เมืองใหญ่ๆทั่วโลกมีรถเพิ่มมากข้ึน ท าให้

การจราจรบนถนนตดิขัด ก่อมลภาวะทางอากาศ 

จึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องแก้ไข ในปารสี ฝรั่งเศส จดัให้

มีวันปลอดรถยนต์หลายวัน และเมืองอื่นๆในยุโรป

ก็ท าตาม ถึงขนาดที่อีดินเบอร์ก เมืองหลวงสก๊อต

แลนด์วางแผนลดปริมาณรถลงร้อยละ 30 ภายใน 

10 ปี ในสิงค์โปร์ สต็อกโฮม และลอนดอน ใช้วิธี

เก็บเงินเข้าย่านธุรกจิ ซึ่งทางอเมริกาก็คิดจะท า

บ้าง การลดมลภาวะอากาศด้วยการห้ามรถรุ่นเก่า

ที่ปลอยไอเสียเข้าพ้ืนท่ีหรือเก็บเงนิพิเศษ เพื่อช่วย

รักษาสุขภาพของประชาชน มีงานวิจัยพบว่าใน

ลอนดอน โดยเฉพาะแถบพ้ืนท่ีโรงเรียนมลภาวะ

อากาศสูงมาก เช่นกันในสหรัฐฯกม็ีงานวิจัยพบว่า

เด็กนักเรยีนกว่า 6 ล้านคนเป็นโรคหอบหืด มอง

ไปข้างหน้า แนวทางการเก็บเงินตามระยะทางที่

ใช้รถจะถูกน ามาใช้แทนการเก็บภาษีจากน้ ามัน

เชื้อเพลิง เพราะรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีเพิ่มมาก

ขึ้น อีกปัจจัยที่น่าจะน ามาใช้ในการก าหนดเก็บค่า

ใช้ทางคือ น้ าหนักยานพาหนะ เพราะน้ าหนักมาก

ย่อมท าให้ทางเสียหายมาก และเมื่อน้ าหนักมาก

ย่อมต้องมีขนาดรถใหญ่ขึ้น ใช้พื้นที่ถนนมากกว่า

รถอื่นๆ ยิ่งถ้าเป็นรถใช้เชื้อเพลิงน้ ามัน ย่อม

หมายถึงการปล่อยมลภาวะมากกว่าด้วย  

การจดัการรถในอนาคต  

สวิสเซอร์แลนด์ได้ว่าจ้างเอกชนให้ผลิต

สะพานช่ัวคราวเพื่อทอดข้ามพื้นท่ีท างาน Astra 

Bridge สะพานยกระดับนี้เป็นขนาด 2 ช่อง

จราจรมีทางขึ้นลงท่ีหัวท้าย เบี่ยงการจราจรขึ้นไป

วิ่งบนสะพาน และคนงานท างานทางอยู่ข้างล่าง 

ท าให้ไม่ต้องท างานกลางคืน หรือ ไม่ต้องปิดช่อง

จราจรซึ่งเป็นสาเหตุให้การจราจรติดขัด และยังไม่

ต้องคอยติดตั้ง-รื้อรั้วกั้นพ้ืนท่ีท างาน ซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายและเสียเวลาไม่น้อย การออกแบบได้

ค านึงถึงความสะดวกในการประกอบและถอด

ออก ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยในการใช้งาน 

สะพานน้ีสามารถขยบัไปด้านข้างเพ่ือเลื่อนไป

ท างานในช่องจราจรถัดไปได้ โดยมีแผ่นเหล็ก

รองรับน้ าหนักของสะพาน เพื่อกระจายน้ าหนักไม่

ท าให้ผิวทางเสียหาย ระดับสะพานยกสูงข้ึนด้วย

ระบบไฮโดรลิค การเคลื่อนย้ายระยะทาง 100 

เมตร ใช้เวลาเพียง 10 – 20 นาที ความยาว

สะพานสามารถขยายได้ถึง 238 เมตร ความเร็ว

รถที่ใช้สะพานรวมทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่หนักไม่

เกิน 100 ตัน  วิ่งด้วยความเร็ว 60 กม/ชมได ้

สะพานยกระดับนีเ้หมาะกับพ้ืนท่ีท างานขนาด

กว้าง 5.5 เมตร ยาว 100 เมตร สะพานนี้ อยู่

ระหว่างการประกวดราคาว่าจา้งผลิต จึงยังไม่

ทราบราคาที่แน่นอน แต่คาดว่าจะน าออกใช้งาน

จริงได้ในปี 2565  

สะพานขา้มพ้ืนท่ีท างาน 
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ทางขา้มทะเลในคเูวต 

ทางข้ามทะเล Sheikh Jaber Al-Ahmad Al- Sabah causeway ในคูเวต ก่อสร้างเสรจ็แล้ว ค่าก่อสร้างราว 3,600 ล้านดอลลาร์ เช่ือมติดต่อกันเป็น

ระยะทาง 48.5 กม ประกอบด้วย Subiyah Link ยาว 36.1 กม เชื่อมนครคูเวตไปยังเมือง Subiyah or Silk City ที่อยู่ทางเหนือข้ึนไป เป็นศูนย์กลาง

การค้าเสรี มีสนามบิน สนามกีฬาโอลิมปิค หอคอยที่สูงกว่าหอ Dubai’s Burj Khalifa ประชากรราว 7 แสนคน และเป็นส่วนหนึ่งของทางสายไหมในอดตี

ด้วย และ Doha Link ยาว 12.4 กม. นับเป็นทางข้ามทะเลยาวเปน็อันดับที่ 4 ของโลก โดยมีบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา Dar Group ร่วมออกแบบ ควบคุม

การก่อสร้าง กับ TY Lin International ทางข้ามนี้ออกแบบให้มีอายุใช้งาน 100 ปีภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล ที่หัวท้ายของทางข้ามนี้ มีการก่อสร้างถม

ทะเลเป็นพื้นที่ 350,000 ตร.ม. และ 600,000 ตร.ม. และยังมีการก่อสร้างเกาะเทียมขึ้นเพื่อเชื่อมต่อทางข้ามกับสะพานตามรายทางสายนี้  ตรงช่วงกลาง

ทางเป็นสะพานคู่แบบ cable stay กว้างข้างละ 17 เมตร เป็นขนาด 3 ช่องจราจร และมีช่องจราจรฉุกเฉิน และไหล่ มีความยาว 177 เมตร ตอม่อถึง

ตอม่อ  มีช่องกว้างให้เรือลอดผ่าน 120 เมตร สูง 23 เมตร เสาโยงยึดเหล็ก (Pylon) เป็นโครงสร้างคอนกรีตและเหล็ก (concrete-steel truss)  สูง 151 

เมตร มีรูปลักษณเ์ป็นใบเรือ พื้นสะพานเป็นวัสดุที่มีคุณสมบตัิยืดหยุน่ได้ 2 – 3 ทิศทาง ช่วยร่นเวลาเดินทางจากเมืองคูเวตไปยัง Subiyah ที่เคยใช้เวลา 70 

นาทีวิ่งเลาะไปตามฝั่งทะเล ลงเหลือเพียง 20 นาที เนื่องจากรายได้จากน้ ามันไม่แน่นอนขณะที่ยานยนต์พัฒนาไปใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้าน

รอบๆก็ไม่เป็นมติรนัก ทางคูเวตจงึมีแผนพัฒนาประเทศโดยให้เมือง Subiyah หรือ Silk City เป็นศูนย์การค้าเสรี ท่ีไม่อิงรายได้จากน้ ามันอีกต่อไป 
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บนสะพานมีกล้อง 600 ตัว ตรวจดูสภาพการจราจรและเหตุการณต์า่งๆ มี

ซอร์ฟแวร์และตัวตรวจวัดตรวจสอบรอยแตกของโครงสร้างคอนกรตี และช่ัง

น้ าหนักรถแบบ weight in motion โดยอุปกรณ์เหล่านี้ตดิตั้งอยูใ่นโครงสร้าง

พื้นสะพาน Bridge deck เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมน้ าทะเล 

ซึ่งไม่เคยมีท ากันมาก่อน ดังนั้นจงึต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลคูเวตก่อน 

โครงสร้างสะพานส่วนมากเป็นคอนกรีตได้แก่พวกเสาเข็ม ตอม่อ แต่พื้นสะพาน

เป็นเหล็กท่ีเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนเพื่อให้มีน้ าหนักเบากว่าคอนกรีตจึง

ท าให้มีช่วงยาวได้มากข้ึน เป็นแบบเดียวกับท่ีใช้ที่ Bay bridge ใน Oakland, 

California. พื้นสะพานเป็นแบบประกอบเสร็จจากโรงงานในเกาหลีแล้วน ามา

ติดตั้ง ท่ีด าเนินการโดยผู้รับจา้งเกาหลีใต้ ฮุนได ตัวสะพานจะมคีานเหล็กยาว 

60 เมตร วางบนตอม่อ โดยแตล่ะช่วงสะพานอยู่ระหว่าง  33 – 60 เมตร 

ตัวเสาสะพาน Pylon  ออกแบบเป็นรูปใบเรือสูง 151 เมตร หน้า-

หลังเป็นเสาคอนกรตี โยงยึดไว้ด้วย steel truss ตัวคานสะพานขึงแขวน

โยงยึดด้วยเหล็ก 8 คู่ที่ไปยึดกับเสา pylon  เหล็กยึดแต่ละเส้น

ประกอบด้วย strand 72 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมลีวด 7 เส้น รับน้ าหนักได ้

2,000 ตัน ยาว 248 เมตร เส้นผา่ศูนย์กลาง 25 ซม ลวดขึงเส้นสั้นที่สุด 

มsีtrands 55 กลุ่ม รับน้ าหนกัได้ 1,500 ตัน ยาว 38 เมตร 

เส้นผา่ศูนย์กลาง 20 ซม. มีแคร่ที่ใช้ส าหรับขึ้นไปตรวจดูแลรักษาตัว 

pylon และมีอุปกรณ์ตรวจวดัค่าความเครียดความเค้นต่างๆ วัด

อุณหภูมิ วัดผลกระทบตา่งๆต่อตัว pylon ติดตั้งไว้ครบถ้วน เพื่อติดตาม

สภาพของเสา Pylon นี ้

งานก่อสร้างทางข้ามทะเลนี้ ส่วนที่ส าคัญที่สดุคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการยกติดตั้งวางคานสะพาน ถ้าเกิดเสียต้องรอซ่อม ย่อมท าให้กระทบเวลาท างาน 

ดังนั้นต้องดูแลอย่างดี มีการใช้เหล็กกันสนิม Stainless steel มาใช้ เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นทะเล นับเป็นงานท่ีบรหิารโครงการด้วย

ฝีมืออย่างเยี่ยมยิ่ง ที่โครงการมหมึาอย่างน้ี เสร็จตามก าหนดเวลา ภายในวงเงินงบประมาณไม่บานปลาย ไมม่ีการร้องขอการชดเชยใดๆด้วย ทั้งๆที่

พื้นที่ท างานนั้นสุดโหด บางวันอุณหภูมิสูงถึง 50 องศาซี มีพายุและคลื่นลมแรงมาก ความช้ืนสูงถึง 60% และหน้าหนาวอุณหภูมลิดลงถึง 21 องศาซ ี

การบริหารจัดการนั้น ช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน ที่อากาศร้อนมาก ให้คนงานแต่ละกะราว 7,000 คน ท างานเฉพาะช่วงเช้าๆ และตอนกลางคนื 

โดยมรีะบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างดี และในช่วงที่แดดจัดมาก ก็มีร่มเงาให้คนท างานด้วย 
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ด้านรักษานิเวศวิทยา มีกุ้งท้องถิ่น Green Tiger Shrimp ที่ชาวบ้านจับมาบรโิภค ทางผู้ก่อสรา้งต้องจัดพื้นท่ีเพื่อย้ายกุ้งเหล่านี้ไปอยู่ ตอ้งปรับพื้นท่ีให้

มีสภาพคล้ายธรรมชาติมากท่ีสดุดว้ยการใช้หินและปะการัง ท าให้ชาวบ้านยังคงจับกุ้งเหล่านั้นได้ โดยไม่กระทบต่อพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

สะพานนี้เปดิใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อ พฤษภาคม 2562  
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ยานยนตท่ี์ปลอดภยั 

ถนนเป็นพ้ืนท่ีอันตรายมาก ตามสถิติของ WHO ปีหนึ่งมีคนตายบนถนนราว 1.35 ล้านคน  ในโลกนี้มีเพียง 28 ประเทศท่ีมีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับ

ความเสีย่งในการถูกรถชน นั่นคือ ความเร็ว ดื่มแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนริภยั และการใช้ท่ีนั่งเด็กในรถ ยโุรปมถีนนท่ีปลอดภัยทีส่ดุ 

อัตราคนตายเฉลี่ยเพียง 9.2 คนตอ่ประชากร 1 แสนคน อัฟริกามสีถิติแยสุ่ดเฉลี่ย 26.6 คนต่อประชากรแสนคน เทยีบกับนอร์เวย์และสวิสฯที่มีเพยีง 2.7 

คน และสวีเดน 2.8 คน แต่ไลบีเรียและอัฟริกากลางแย่ทีสุ่ด มากถงึ 35.9 และ 33.6 คน รวมถึงประเทศ ทันซาเนียและไทย ที่มี 32.9 และ 32.7 คน มี

เพียงร้อยละ 35 ของประเทศยากจนและปานกลางที่มีนโยบายปกป้องคนใช้รถใช้ถนน และเหตุรถชนกันนั้นมีมากถึงร้อย 74 ที่เกิดขึ้นในประเทศรายได้

ปานกลาง ทั้งที่จ านวนรถของประเทศเหล่านี้มีอยูร่้อยละ 53 ของทั้งหมด สถิติเหล่านี้ลดลงได้ถา้ก าหนดให้มาตรฐานรถยนต์มคีวามปลอดภัยมากขึน้ 

โดยเฉพาะมาตรฐานขั้นต่ าของการป้องกันอันตรายของผู้โดยสารเมือ่รถชนกัน ยังมีหลายประเทศท่ียงัผลิตรถยนต์มาตรฐานเดมิ เพราะราคาถูก ตลาดรับได ้

หรือแม้แตรุ่่นใหม่ๆ แตไ่ม่มีอุปกรณ์ป้องกันแบบถุงลมนิรภัยหรือ electronic stability control เพื่อลดราคาให้คนซื้อได้ หาไดค้ิดไม่ว่า อุบัติเหตุที่เกิด คน

ที่เสียชีวิตไปนั้นสูญเสยีคิดเป็นมูลค่ามากกว่ามหาศาล  

เมืองท่ีรถติดท่ีสดุ 

มุมไบในอินเดียจัดเป็นเมืองที่การจราจรติดขัด

ร้ายแรงท่ีสดุในโลก ขณะทีล่อสเองเจลลีสเป็นเมือง

เดียวในประเทศพัฒนาท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเมืองที่รถติดมาก

ที่สุด 10 อันดับแรกๆ มอสโควเ์ป็นเมืองที่การจราจร

ติดขัดมากในยุโรป คนใช้รถต้องเสียเวลาถึงร้อยละ 56 

ติดแหงกอยู่บนถนน อิสตันบลู ของตุรกี ตามมาติดๆ

ด้วยเสยีเวลาไปร้อยละ 53 จอดนิง่บนถนน บูคาเรสรอง

เป็นอันดับสามและเซนตป์ีเตอร์เบริกเป็นอันดับสี่ 

ข้อมูลนี้รวบรวมมาจากสถิติของ 403 เมืองท่ัวโลก โดย

ที่อิสตันบลูนั้นมีรถจดทะเบียนมากถึง 4.18 ล้านคัน ใน

เดือนเมษายน 2562  

สะพานเช่ือม แคนาดา – สหรฐัอเมรกิา  

สะพาน Gordie Howe International เชื่อมตดิต่อระหว่างเมือง ดี

ทรอยส์ของอเมริกาและเมือง วินเซอร์ในแคนนาดา ทอดข้ามแม่น้ าดีทรอยส ์  

สะพานนี้ตั้งช่ือตามชื่อนักฮอกก้ีช่ือดังของแคนนาดาที่เล่นให้กับทีมของดี

ทรอยส์เรดวิงมาเป็นเวลานาน สะพานนี้จะเปดิใช้เป็นทางการในปี 2567 

เป็นสะพานขึง cable stay ยาวท่ีสุดในอเมริกาเหนือ และเป็นอันดบั 7 ของ

โลก และนับเป็นสะพานท่ีใช้พื้นสะพานแบบโครงสรา้งผสมคอนกรีตกับ

เหล็กท่ียาวท่ีสุดในโลก ค่างานก่อสร้างที่รวมคา่ออกแบบ ค่าด าเนินการและ

ดูแลบ ารุงรักษา 4,250 ล้านดอลลาร์ โดยจะจ่ายค่างานก่อสร้างเป็นงวดๆ 

และจ่ายค่างานก่อสร้างครั้งสุดท้ายเมื่อก่อสร้างเสร็จ จากนั้นจะจ่ายค่า

ด าเนินการเป็นรายเดือนตลอด 30 ปี นอกจากน้ียังมีงบอีกก้อนหนึ่ง 15 ล้าน

ดอลลาร์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆที่เชื่อมกับสะพานนี ้ และงบอีก 

6 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองฝั่งเพื่อให้ประชาชนท้ังสองฝั่ง มี
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อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองฝั่ง เมื่อสะพานเปิดใช้ท าให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะฝั่งแคนนาดา พวกรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ต้องใช้

เส้นทางเดมิที่ต้องวิ่งผ่านถนนแคบๆในเมืองที่มีการจราจรคับคั่งด้วย  

รางวลัออกแบบฐานรากสะพาน  

สะพาน Marc Basnight ในรัฐนอร์ทคาโรไลน่า ตัวใหม่ที่จะก่อสร้าง

แทนท่ีสะพานเก่าท่ีก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2506 ที่ถูกกัดเซาะอยา่งรุนแรง 

โดยเฉพาะบริเวณตอม่อฐานรากของสะพานนั้น สะพานใหม่นี้ มีนวัตกรรม

ด้านการออกแบบฐานรากท่ีไดร้ับรางวัลจาก the Deep Foundation In-

stitute  สะพานแห่งใหม่นีค้วามยาว 4.62 กม ก่อสร้างขนานกับสะพานเดิม 

และเมื่อก่อสร้างเสร็จ  สะพานเก่าจะถูกรื้อออกไป บางส่วนจะคงไว้เป็น

ทางเดินเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ช่ือสะพาน Bonner และบางส่วนจะคงไว้เป็น

แหล่งอาศัยของสัตว์น้ า ทางการวางแผนจะก่อสร้างสะพานนีม้ากว่า 30 ปี

แล้ว แต่ด้วยข้อกฎหมาย ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ต้องไม่กระทบต่อ

กระแสน้ าเข้า-ออกปากอ่าว โอเรกอน ที่เช่ือมติดต่อระหว่างเกาะ Hatteras 

และเกาะ  Bodie และยังมีวนอุทยานแห่งชาติ Ple Island National Wild-

life Refuge และ Cape hatteras National Seashore ท าใหโ้ครงการ

ชะลอมากว่าจะเริ่มใหม่ได้ก็ปี 2556  การออกแบบสะพานแหง่นี้ ต้อง

ออกแบบฐานรากเป็นแบบ Solid Foundation ให้สามารถตา้นทาน การ

กัดเซาะจากคลื่นและพายเุฮอริเคนท่ีรุนแรงมากของมหาสมุทรแอตแลนติก 

และการชนจากเรือท่ีสญัจรด้วย การออกแบบแบ่งสะพานออกเป็น 5 ส่วน 

เพราะสภาพทางธรณีวิทยาฐานราก การกัดเซาะ ช่องรอดทั้งความกว้างและความสูงและสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน ต้องออกแบบให้เหมาะกบัสภาวะ

ของพื้นที่ ต้องใช้ 2-D Hydraulic model ท าการวิเคราะห์กระแสน้ า การกดัเซาะ ต้องสรา้งแบบจ าลองขึ้นเพื่อทดสอบดูการกัดเซาะ แต่ก็ต้องพยายาม

ออกแบบโครงสรา้งสะพานให้มรีูปแบบรูปร่างเหมือนกัน เพื่อประหยดัในการก่อสรา้งแบบหล่อส าเรจ็ precast การออกแบบต้องใช้ผู้เชีย่วชาญหลากหลาย

สาขา ตั้งแต่ ด้านวางแผนชุมชน เศรษฐกรวิเคราะหด์้านเศรษฐกิจ นักชีววิทยาทางพื้นดินและทะเล นักประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุใต้ทะเล วิศวกรงาน

ทางและโครงสร้างชายฝั่งทะเล นักอุทกวิทยา และแน่นอนวิศวกรดา้นปฐพี ในท่ีสุดก็ก่อสร้างสะพานนี้ได้เมื่อมีนาคม 2559  
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เป็นสะพานท่ีใช้เข็มคอนกรตีเสริมเหล็กอัดแรงตอกลึกลงไปในช้ันทรายแน่น หนามากถึง 42 เมตร ด้วยวิธี jetting and driving installation ที่ไม่เคย

ท ามาก่อน เข็มทั้งหมดที่ใช้ มากกว่า 690 ต้น รวมความยาว กว่า 2,400 เมตร และเสาเขม็นี้จะต้องยังคงรับน้ าหนักได้แม้จะถูกกัดเซาะลึกมากถึง 25 เมตร 

ต้องมีการค านวณการกัดกร่อนอยา่งที่ไม่เคยท ามาก่อน ตัวสะพานเป็นแบบ Concrete segmental box girder ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางที่ใช้เป็น

ทางคนเดินและทางจักรยาน ออกแบบให้มีอายุใช้งานได้มากกว่า 100 ปี มีการใช้เหล็กเสริมแบบไร้สนิม เพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มทะเล ค่ากอ่สร้าง

ทั้งสิ้น 254 ล้านดอลลาร์ เปิดใช้งานเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ และเปดิเปน็ทางการเมื่อ 2 เมษายน 2562  
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ท่อระบายน ้าพลาสติก 

บริษัท Asset International ได้ผลติท่อระบายน้ าจาก High Density Polyethylene, HDPE. ที่มีน้ าหนักเบา ทนทานต่อสารเคมี และแบกรับ

น้ าหนักกดได้มาก อายุใช้งานทนทานนานกว่า 120 ปี มีขนาดผ่าศนูย์กลางตั้งแต่ 40 ซม ไปจนถึงขนาด 350 ซม แตล่ะท่อนยาว 3 – 6 และ 12 – 14 

เมตร การเชื่อมต่อแตล่ะท่อนเข้าด้วยกันด้วยความร้อน หรือใช้น๊อตขันแน่นติดกัน ใช้ได้กับงานทางหลวง โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน รายละเอยีดที ่

www.weholite.co.uk  

อปุกรณต์รวจนบัรถแบบ Free Flow 

อุปกรณ์ตรวจนับ วัดขนาด และแยกประเภทรถแบบ free flow นี้ 

ใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ เพื่อตรวจวัดขนาดความกว้าง ยาว และสงู 

น้ าหนักบรรทุก เพื่อประโยชน์ในการนับรถ ในการจัดเก็บคา่ผ่านทางตาม

ประเภทรถ ป้องกันรถท่ีมีขนาดเกนิพิกัดเข้าใช้อุโมงค์หรือสะพาน สามารถ

ตรวจวัดได้หลายช่องจราจรพร้อมกัน และในการจดับรรทุกรถบนเฟอร์รี ่

เพื่อให้เกิดความสมดลุและใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธ์ิภาพ อุปกรณ์นี้จะติดตั้ง

ตัวตรวจจับสัญญาณ 3 ตัว อยู่ข้างบน 1 ตัววัดความยาว ด้านข้างๆละตัว 

วัดความกว้าง มันจะท าการ scan ภาพรถ 75 ครั้งต่อวินาที  และใช้ 2 D 

LiDar sensors ท าการประมวลผลออกมาเป็นรปู 3 มิติที่มีความละเอียด

มาก วัดความยาวรถได้ถึง 40 เมตร ลงมาถึงขนาดจักรยานยนต์ เมื่อ

ตรวจจับสัญญาณได้จะส่งข้อมลูเขา้ประมวลผลเพื่อจ าแนกประเภทรถ 
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การลงทนุพฒันาทางหลวง  

 เปิดประกวดราคานานาชาติงานก่อสร้างทางด่วนสาย 

เหนือ-ใต้ ความยาวรวม 2,100 กม โดยแบ่งออกเป็น 8 ตอน ในระยะแรกมี

ความยาว 654 กม จะแบ่งออกเปน็ 8 สัญญา โดยใช้สัญญาแบบ PPP วงเงิน

งบประมาณส าหรับโครงการนี้ท้ังหมด 5,100 ล้านดอลลาร์ มีญี่ปุน่ และจีน 

สนใจเข้าร่วมประกวดราคางานนีด้ว้ย 

และแจ้งขนาดรถ อาจให้ตรวจวัดอุณหภูมิของรถด้วย ถ้าต้องการ

เพื่อป้องกันอัคคีภัยในเฟอร์รี ่ มันตรวจวัดขณะที่รถวิ่งด้วย

ความเร็ว  10 - 120 กม/ชม ได้อย่างแม่นย า การติดตั้งง่าย ใช้

ติดตั้งคู่กับอุปกรณ์ที่ด่านเดิมได้ โดยไม่รบกวนระบบเดิม การดู

ข้อมูลต่างๆสามารถท าผ่านเวบได้ และดึงข้อมลูมาเพื่อประมวลผล

ด้านบริหารจัดการจราจรได้ ใช้กับท่ีจอดรถ เพื่อแจ้งเตือนมีท่ีว่าง

ส าหรับรถขนาดตา่งๆ ไดด้้วย  
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องค์กรการขนส่งทางบกสิงคโปร์ มี

โครงการจ้างส ารวจออกแบบและก่อสร้างทางด่วนสาย 

เหนือ-ใต้  ที่เช่ือมต่อ Yishun Avenue 5 กับ  

SG Seletar  ระยะทางราว 21.5 กม โดยก าหนดการ

ยื่นประกวดราคาในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 คาดว่า

โครงการจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2569 

 มีแผนก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมือง Kemerovo ใน ไซบเีรีย โดยเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวง R-255ความยาว  

90 กม รถมิต้องวิ่งผ่าเข้าไปในเมอืงอย่างปัจจุบันนี้ เพื่อลดความคบัคั่งของการจราจร เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง คาดว่าจะเริ่ม

ก่อสร้างได้ในปี 2563 ภายหลังผ่านการศึกษาความเหมาะสม  ค่างานก่อสร้างประเมินไว้ท่ี 979.5 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะ

ก่อสร้างเสร็จในปี 2567 

 งานก่อสร้างทางข้ามทะเล ยาว 17.2 กม ที่มุมไบ ที่เช่ือมติดต่อ  Versova กับ Bandra ในอินเดีย เพื่อต้องการลด

ความคับคั่งของจราจรในมมุไบ โดยเฉพาะช่วงจราจรเร่งรัด สามารถลดเวลาเดินทางจากปัจจุบัน 90 นาทีเหลือเพียง 10 นาที งาน

ก่อสร้างทางข้ามทะเลนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ 946 ล้านดอลลาร์ ใช้เวลาก่อสร้างราว 60 เดือน 

 งานก่อสร้างมอร์เตอรเ์วย์สาย บางใหญ่ – กาญจนบุรี ต้องจัดสรร

งบประมาณเพิ่มเติมอีก 244 ล้านดอลลาร์(7,442 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการจัด

กรรมสิทธ์ิที่ดินท่ียังเหลืออยู่อีกราวร้อยละ 25 ทั้งนี้เพราะราคาทีด่นิได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น

สองเท่านับแต่โครงการได้รับการอนุมัต ิ

ทางการอนุมัติโครงการก่อสร้างสะพาน ไทย-ลาว แห่งที่ 6 โดยทางไทยจะออก

งบประมาณราว 80 ล้านดอลลาร์ (2,440 ล้านบาท) ส่วนเงินท่ีเหลือยังอยู่ระหว่าง

การเจรจา และทางลาวก าลังหาแหล่งเงินเพื่อมาร่วมก่อสรา้ง มีการก่อสร้างทางหลวง

ที่ปลายทั้งสองของสะพานนี้ได้รับอนุมัติแล้ว โดยฝั่งไทยจะก่อสร้างทางจากอุดร มายัง

บึงกาฬความยาว 139 กม เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปถึง

แหลมฉบังด้วย คาดว่างานก่อสรา้งจะเริ่มในปี 2564 ใช้เวลาก่อสร้างราว 4 ปี 

นอกจากน้ียังมีแผนจะก่อสร้างทางขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมโยง นครพนม –

หนองคาย-อ านาจเจรญิ และ มุกดาหาน  
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หนุ่มในอเมริกาคงตระหนักถึงพิษภยัจากการละจากการควบคุมรถ เมื่อเขา

ก้มลงเก็บของบางอยา่งจากพื้นรถขณะขับรถอยู่ในเย็นวันหนึ่ง ท าให้รถแฉลบไป

ข้างทางตกลงไปในน้ าท่วมที่เย็บเฉียบ รถจมลงมิดทันที หน่วยกูภ้ัยมาถึงอยา่งเร็ว

และดึงเขากับผู้โดยสารออกจากรถ ทุกคนตกใจหนาวสั่น แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ 

*** รถแรงเร็ว ชัว่แวบเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ขณะขับรถอยา่ โทร อยา่ดื่ม 

กิน ปรับคลื่นวิทยุ  

1 

ต ารวจอังกฤษในแมนเชสเตอร์ ติดตามจับคนขี่จักรยานยนตก์ลุ่มหนึ่งที ่

ขี่จักรยานยนต์โดยมีเด็กเล็กนั่งอยู่ที่นั่งขา้งหน้าและไม่สวมหมวกนิรภัย 

นอกจากนี้ยังขีย่กล้อหนา้ขึ้นอย่างสนุกสนานอีกด้วย ต ารวจจับเพราะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก 

*** ไม่รู้วา่เด็กนั้นเป็นน้องของเขาหรือไม่  แม่สั่งให้ดูแลน้อง เลยเอาน้อง

ออกมาซ่ิงแว้นดว้ยความคะนองเลย อย่างนี้เจ็บ สองต่อ ต ารวจปรับ แม่

ปราบอีก  
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หนุ่มขี่จักรยานยนต์ในรัฐมิชิแกนขีจ่ักรยานยนต ์ Kawasaki ZX-10 

ของเขาเข้าไปบนผิวถนนคอนกรีตท่ียังไม่แข็งตัว บนทางหลวงระหวา่งรัฐ  

I-69 ท าให้เกิดร่องลึกยาว ต ารวจจัดการยึดรถ เพื่อรอให้เจา้ของมาจา่ย

ค่าปรับและค่าเสียหายของผิวถนน 

*** ขับขี่รถไม่ดูตามา้ตาเรือ หรือว่า ไมม่ีป้ายเครื่องหมายเตือนพื้นที่ก่อสร้าง

เลยเสยขึ้นไปอย่างนั้น 
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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 ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันท่ี 28 - 30 ตุลาคม 2562  

2. หลักสตูร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE 

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันท่ี 20 - 22 พฤศจิกายน 2562  

3. หลักสตูร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE 

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2562  

Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.roadassothai.com 

คนขับรถบรรทุกหัวร้อนนายหนึ่งในสิงคโปร์ พยายามขบัรถบรรทุก

กั้นคนขี่จักรยานไม่ให้ไปต่อ แม้คนขีจ่ักรยานจะยกรถหนีขึ้นฟุตบาทและ

พยายามรีบหน ี แต่คนขับรถกลับลงจากรถบรรทุกแล้ววิ่งเข้าใส่ อย่างไรก็

ตามคนขี่จักรยานตัวใหญก่ว่า จึงสวนไปหมัดเดียวท าให้คนขบัรถน๊อกกองที่

พื้น เหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ด้วย CCTV คนขับรถบรรทุกถูกปรับฐาน

ขับรถประมาทและเป็นอันตรายตอ่ผู้อื่น ไม่แน่ใจว่าคนขี่จกัรยานหมัดหนัก

โดนลงโทษหรือไม่  

*** อย่างนี้ถอืเป็นการป้องกันตวั ไม่น่าจะมีความผิด ที่เขาหลบเล่ียงหนีนั้น 

คงไม่ใช่กลัวตัวเองเจ็บนิ แต่คงกลัวว่าตอ่ยไปแล้วคู่ต่อสู้อาจตายได้  
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