ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

ป้ายเตือนคนขับขี่จกั รยานยนต์
สถิติในอังกฤษ คนขับขี่จักรยานยนต์สญ
ู เสียชีวิตในอุบัติเหตุ
เพิ่มมมากขึ้นทุกปี เฉพาะปี 2561 มีอุบัติเหตุของจักรยานยนต์
16,000 ครั้ง คนตาย 254 คน สูงสุดในบรรดายานยนต์ทั้งหลาย
ทางบริษัท TWM Traffic Control Systems ได้ประดิษฐ์ป้าย
แบบใหม่เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รู้ว่ากาลังเข้าถึงพื้นที่
อันตราย เป็นป้ายอัจฉริยะแบบ LED เพื่อติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง
สาหรับคนขี่จักรยานยนต์ เพื่อเตือนให้ลดความเร็ว ระวังทางโค้ง
อันตรายหรืออื่นๆ ป้ายนี้จะมีระบบเรด้าตรวจความเร็วรถที่วิ่งเข้า
มา ถ้าวิ่งเร็วเกินพิกัด ป้ายจะขึ้นข้อความ เตือน คิด ระวัง ลด
ความเร็ว แต่ถ้าวิ่งไม่เร็วเกินพิกัด ก็จะแสดงความเร็วของรถและ
ข้อความ ขอบคุณ หรือทางที่เข้าสูโ่ ค้งอันตราย ป้ายจะขึ้นข้อความ
เตือน ให้ลดความเร็ว ข้างหน้าเป็นทางโค้ง

เศษแก้วเพื่องานทาง
ในรัฐวิคตอร์เลีย ออสเตรเลีย บริษัท Alex Fraser Group ได้ผลิตโรงงานบดเศษแก้วให้เป็น
เม็ดทรายเพื่อนากลับมาใช้งานเป็นมวลรวมผิวทางแอสฟัลต์ เพื่อแก้ปัญหาขยะขวดแก้วเก่าทีม่ ี
จานวนมาก โรงงานนีส้ ามารถบดขวดแก้วได้วันละ 4 ล้านขวดได้เนื้อทรายราว 800 ตัน หรือราว
สองแสนตันต่อปี ช่วยให้ขจัดขยะขวดแก้วเก่าได้หลายล้านขวด และเมื่อใช้งานร่วมกับโรงผสมมวล
รวมแอสฟัลต์แล้ว สามารถผลิตมวลรวมได้มากถึงปีละ 5 แสนตัน โดยโรงผสมนี้ควบคุมการผลิต
ด้วยซอฟแวร์ EcoView ที่จะกากับดูแลกระบวนการผลิตตั้งแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าและการปล่อย
มลภาวะ มวลรวมทีผ่ ลิตมานั้นเป็นแบบ Foam mix และแบบ warm mix ซึ่งมีโรงเก็บที่เก็บมวล
รวมไว้ได้นาน 72 ชั่วโมง ทางผู้ผลิตโรงงานนี้กล่าวว่า สามารถพัฒนาใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะ
ตามมาภายหลังได้ และใช้กับมวลรวมอื่นๆนอกจากเศษขวดแก้ว ขยะเศษขวดแก้วที่นามาใช้นั้น
เป็นแก้วที่ไม่สามารถนาไปใช้ผลิตขวดแก้วซ้าได้อีกแล้ว ทางผู้ผลิตได้นาเทคโนโลยีล่าสุดของที่ต่างๆ
เกี่ยวกับการนาขวดแก้วเก่ากลับมาใช้งานอีกเพื่อมาพัฒนาโรงงานบดขวดแก้วเก่านี้
เพื่อให้มัน
สามารถแยกสิ่งสกปรกหรือปลอมปนต่างๆออกจากขวดแก้วก่อนจะบดให้เป็นเม็ดทราย ที่มีขนาด
ตามมาตรฐานของกรมทางออสเตรเลีย ด้วยโรงงานนี้ช่วยให้ลดการขนส่งทรายจากแหล่งธรรมชาติ
ผ่านระยะทางไกลเพื่อนามาใช้ในเมืองเมลเบริน ช่วยลดความคับคัง่ ของการจราจร โดยรวมแล้ว
ช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมจากกองขยะขวดแก้ว การขนส่งทรายจากแหล่ง การผลิตมวลรวม
แอสฟัลต์คดิ เป็นคาร์บอนลดลงได้มากถึงร้อยละ 65
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ผิวทางสีลดโลกร้อน
บริษัท Iterchimica ร่วมกับมหาวิทยาลัย Padua ในอิตาลี ทาการวิจัย
และทดลองใช้ผิวทางสีเพื่อลดอุณหภูมิของพื้นที่ ปกติแล้ว ผิวทางสีใช้เพื่อ
ความสวยงามและปรับปรุงพัฒนาให้มีความทนทาน เพิ่มความฝืด และ
เพื่อให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางที่เปราะบาง เช่นกาหนดสีเป็นช่องสาหรับ
คนเดินเท้า ข้ามทาง หรือรถจักรยาน ตรงทางแยกที่มีรถมาก ๆ ใช้กาหนด
ทิศทางเดินรถ กาหนดส่วนที่เป็นผิวทาง ไหล่ทาง ขอบทางให้เห็นชัดเจน ใน
ญี่ปุ่นและอิตาลี ใช้ผิวทางสีออ่ นเพื่อเพิ่มความสว่างในอุโมงค์ ลดค่า
กระแสไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 30-40 นอกจากนี้ด้านสิ่งแวดล้อม ถนนผิวสีใน
เมืองยังช่วยลดอุณหภูมผิ ิวทาง ในการวิจัยนี้ ได้ทดลองใช้สีต่าง ๆ และวัสดุ
มวลหยาบต่าง ๆ มาทาผิวทาง เพื่อดูว่ามวลหยาบใดทาให้ลดอุณหภูมิได้ดี
ที่สุด วัสดุที่ใช้ทาผิวทางแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. Oxides ที่เป็นทั้ง
แบบผงและแบบเป็นเม็ด 2. น้ายา rasins ที่มสี ี และที่โปร่งใสไม่มีสี เพื่อ
ผสมกับ oxides ให้เป็นสีต่าง ๆ 3. มอร์ต้า หรือมวลหยาบ 4. สี และผิวทาง
นั้นจะเป็นส่วนผสมของ rasins สี และมอร์ต้า โดยเป็นผิวทางแบบบาง
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แต่แน่น desnse-grade, closed surface โดยผ่านการบดทับให้แน่นและ
เรียบ ใช้เป็นผิวทางเพื่อความแข็งแรงและเพิม่ ความฝืด มวลหยาบที่ใช้ได้แก่
หินปูน หินอ่อนสี ในการวิจยั นี้ ทาผิวทางออกมา 4 แบบ คือ 1. มวลรวมที่มี
oxide สี และยางแอสฟัลต์ 2. มวลรวมที่ใช้ rasin ไร้สี 3. มวลรวมของ
แอสฟัลต์และ rasin 4. มวลรวมของแอสฟัลต์ สี และมอร์ต้า การวิจัย
ทดลองนี้ ทดสอบทั้งด้านกลศาสตร์ คือความแข็งแรง ความฝืด และการ
ถ่ายเทความร้อนของมวลผิว และผลการวิจัยพบว่า การเพิ่ม oxides เข้าไป
ช่วยให้มีกาลังรับน้าหนักได้ดีขึ้น โดยดูจากค่า Marshall Stability และ
Indirect Tensile Strength และอุณหภูมิของผิวทางสีต่ากว่าผิวทางแบบ
ธรรมดา เพราะการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่า โดยอุณหภูมิของผิวทางสีต่างๆ
ที่มีมวลผสมต่างๆนั้น มีอณ
ุ หภูมิ ดังแสดงในกราฟ

ซีเมนต์เพื่อความยัง่ ยืน
บริษัท LafargeHolcim ร่วมกับ Solidia พัฒนาเทคโนโลยี Solidia ที่
ใช้ในการผลิตซีเมนต์มาตั้งแต่ปี 2556 เป็นการผลิตซีเมนต์ที่ใช้วัตถุดิบ และ
เตาเผาหินปูนเหมือนแบบเดิม แต่ปฏิกริยาเคมีที่ต่างจากเดิม จึงใช้อุณหภูมิ
ต่ากว่า ทาให้ประหยัดพลังงานในการเผาหินปูน ทาให้มีการปล่อยกาซ
CO2 ออกมาน้อยกว่าแบบเดิมถึงร้อยละ 70 ซีเมนต์ใหม่นี้เรียกว่า Solidia
cement เมื่อนาไปผสมเป็นคอนกรีต ซีเมนต์นี้จะทาปฏิกิริยาทาให้ CO2
เป็น Calcium Carbonate และ Silica ทาให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมาก
ขึ้น การบ่มคอนกรีตแบบนี้ใช้ CO2 แทนน้า ทาให้คอนกรีตมีกาลังรับแรงได้
ตามกาหนดภายในเวลา 24 ชั่วโมง ต่างจากแบบเดิมที่บ่มด้วยน้าที่ต้องใช้
เวลาบ่ม 28 วัน ดังนั้นกระบวนการผลิตซีเมนต์นสี้ ามารถลดปริมาณกาซ
CO2 ลงได้ปีละ 1.5 gigaton และประหยัดน้าในการบ่มคอนกรีตได้อีก
หลายล้านลิตร ซีเมนต์ที่ได้มสี ีขาวมากขึ้น ได้ซีเมนต์มากกว่าด้วยวัตถุดิบ
เท่าเดิม ในการผลิตคอนกรีตนั้น แบบเดิม มวลคอนกรีต = ทราย + หิน +
น้า แล้วต้องบ่ม 28 วัน เพื่อให้ได้กาลังรับแรงตามกาหนด

แบบ Solidia cement = ทราย + หิน + CO2 แล้วบ่มด้วยเวลา น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมง จากการที่ใช้เวลาน้อยลงนี้ทาให้ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ทาให้การใช้งานมีคุณภาพและประสิทธิภ์ าพดีขึ้น
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ศาลจราจรในสหรัฐฯ
จากเหตุการณ์วัยรุ่นขับรถเร็วและไปชน
ท้ายรถคันอื่น แล้วตกลงกันไม่ได้ เรื่องจึงต้องไป
ถึงศาล
ในขณะเกิดเหตุมีคนขับรถผ่านเห็น
เหตุการณ์และลงไปช่วยจนตารวจมาและขอชื่อ
ไว้เพื่อเป็นพยาน กระบวนการของศาลล่าช้า
มาก นัดครั้งแรกนั้นคือ 9 เดือนหลังเหตุชนกัน
แต่เมื่อถึงเวลามีการเลื่อนไปอีก 5 เดือน คนที่
เป็นพยานถ้าไม่มีการจดบันทึกเหตุการณ์ไว้คง
ลืมเรื่องทั้งหมดไปแล้ว และเมือ่ ถึงวันนัดหลัง
เหตการณ์ผ่านไป 14 เดือน พยานต้องเดินทาง

ไปศาลเอง และต้องนั่งรอในห้องพิจารณาคดี
แคบๆ จนกว่าจะถึงคดีที่ตนมาเป็นพยาน ผู้คน
เข้ามาหนาแน่น ทั้งผู้พิพากษา ทนาย เข้า –
ออกตามคดีอื่นๆ จนเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง ก็ถึง
คดีที่พยานมาตามนัด เจ้าหน้าทีศ่ าลเข้ามาแจ้ง
ว่า ยังไม่มีการพิจารณา ให้รอต่อไปก่อน
หลังจากผ่านไปอีกหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ศาล
เข้ามาแจ้งว่า จาเลยเปลีย่ นใจกลับคาให้การ
ยอมรับผิดแล้ว ทุกคนกลับบ้านได้ เจ้าทุกข์หัน
มาขอบใจพยานที่มารอทุกท่าน ทีแรกพยานคิด
ว่าเหตุที่วัยรุ่นไม่ยอมรับผิดในตอนแรกเพราะรถ
ไม่มีประกันหรือเขาไม่มีใบอนุญาติขับขี่
แต่
ทราบต่อมาว่า ความเสียหายจากการชนนี้น้อย
มาก รวมทั้งสองคันไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ และ
เป็นรถเช่า ที่มีประกัน และหนุ่มคนขับก็มีใบ
อนุญาติขับขี่ด้วย
ดังนั้นส่วนที่เขาต้องจ่าย
ค่าเสียหายจากการประมาทของเขาก็แค่ 100 –

200 ดอลลาร์ เท่านั้น และอาจถูกตัดแต้ม
ใบขับขี่บ้าง จากการหัวร้อน ใจร้อนของเขาครั้ง
นี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตอนาคตของเขา คือต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมประกันอุบัติภยั สูงขึน้ มีประวัติ
อาชญากรรมซึ่งทาให้ยุ่งยากหากจะเดินทางไป
ต่างประเทศรวมถึงการสมัครเข้าทางานด้วย แต่
ที่เห็นชัดเจนคือทาให้เสียเวลาทั้งศาล โจทย์
พยาน และไม่คดิ ว่าระบบศาลจราจรของสหรัฐฯ
นี้จะใช้เวลานานมากขนาดนี้

วัสด ุอ ุดรอยรัว่ ในอ ุโมงค์
บริษัท Tradecc ในเบลเยีย่ ม ทีผ่ ลิตวัสดุอดุ
รอยรั่วในอุโมงค์ PC Tunnelinject 2K 6822 LV.
ที่เป็นส่วนผสมของน้ายาพวกโพลีเอ็ดทีลีน
2
อย่าง มีความหนืดต่า และใช้งานได้เร็วมาก สารนี้
ใช้หลักการที่น้ายาไหลอัดตัวเองเข้าไปตามรอย
แตกร้าว สามารถหยุดการซึมของน้าได้
ใน
โครงสร้างที่เปียก สารนี้จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้น 8 –
10 เท่าและเป็นโฟมโพลีเอ็ดทีลีนที่แข็งแรงมาก
และถ้าใช้กับโครงสร้างที่แห้ง
วัสดุนี้จะเป็น
ของแข็ง และเมื่อมันบ่มตัวดีแล้วจะเป็นวัสดุกัน
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น้าซึมและยึดรอยร้าวได้ดมี าก เนื่องจากมีความ เข้าในการเจาะหลุมลึกๆ หรือเจาะผ่านพื้นที่ที่มี
หนืดต่ามากจึงใช้อัดอุดรอยแตกที่เล็กมากๆได้ เมื่อ สภาพธรณีของหิน ทราย ดิน ที่มคี วามพรุนสูง.
มันแข็งตัว และในสภาวะที่แห้ง จะมีความแข็งแรง
รับแรงอัดได้ถึง 70 Mpa. จึงใช้ปริมาณไม่มากใน
การอุดรอยแตก สารนี้จะไหลซึมซับเข้าไปตามรอย
แตกและช่องว่างเพื่อยึดไว้ให้แข็งแรง นอกจากใช้
อุดซ่อมรอยแตกร้าวแล้ว สารนีย้ ังใช้เพื่อป้องกัน
น้าไม่ให้ซึมเข้าไปในโครงสร้างใต้ดนิ เช่น shafts
หรือเหมืองต่างๆ
ใช้ทาให้มวลดินแข็งตัวเพื่อ
สะดวกในการเจาะอุโมงค์สาหรับดินที่มีมวลน้าอยู่
มาก หรือใช้ช่วยในการป้องกันดินถล่มหรือน้าซึม

ศูนย์พฒ
ั นาเทคโนโลยี ฮ ุนได
บริษัทผลิตเครื่องจักรก่อสร้างฮุนไดของเกาหลีใต้ จะตั้งศูนย์ Reliability Assessment Center เพื่อทาการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น แข่งขันในตลาดโลกได้ ที่ Yongin, Gyeonggi-do ศูนย์นี้มีพื้นที่ สี่หมื่นตารางเมตร มูลค่า 64.4 ล้านดอลลาร์ โดยจะมีห้องเลบเพื่อ
ประเมินคุณภาพของเครื่องจักร ตัง้ แต่ชิ้นส่วนอะหลั่ยแต่ละชิ้น จนถึงเครื่องจักรที่ประกอบเป็นทั้งคัน โดยคาดว่าศูนย์นี้จะก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งานปี 2563
ในศูนย์จะมีห้องทดลองขนาดใหญ่เพื่อทดสอบการทางานของเครื่องจักรภายใต้สภาวะอากาศที่เลวร้ายรุนแรง - 40 ถึง 80 องศาเซลเซียด หรือทดสอบ
ประสิทธิภ์ าพการทางานของเครื่องจักรสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปล่อยมลภาวะน้อยทั้งไอเสียและเสียงเครื่องยนต์ ระบบ
เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนทางานและระบบไฮโดรลิคจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิ์ภาพสูงขึ้นเพื่อแข่งขันกับตลาดเครื่องจักรก่อสร้างอื่นๆ

การพัฒนาทางด่วน
ส่วนขยายมอเตอร์เวย์ 18 กม ทีต่ ่อ
จากทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ไปบรรจบกับทางด่วน บางปะอิน
– นครราชศรีมา มูลค่าราว 39,956 ล้านบาท โดยเริม่ ต้นที่
ปลายทางยกระดับอุตราภิมุข ราว กม 33+924 ถนนวิภาวดี
จนถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน เป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร
มีจุดขึ้นลง 8 จุด เพื่อต่อไปตามทางด่วน M6 บางปะอิน –
นครราชสีมา จะเริ่มประกวดราคาราวปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2
โครงการ ภายใต้สญ
ั ญาสัมปทานระบบ PPP โดยโครงการที่ 1
เป็นงานก่อสร้างทาง และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จได้ราวปี 2568
ส่วนขยายนี้เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรของกรุงเทพ
เพื่อให้รถที่มุ่งสู่ภาคอิสานเดินทางออกจาก กทม ได้สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น โครงการที่ 2 เป็นการดาเนินการและ
บารุงรักษาทางตลอดอายุสมั ปทาน 30 ปี คาดว่าจะเก็บค่าผ่าน
ทางส่วนนี้สูงสุด 60 บาท
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งานก่อสร้างทาง

ด่วนและอุโมงค์ลอดใต้ทะเล โดยเป็นอุโมงค์ยาว 7.2 กม
เชื่อมติดต่อแผ่นดินใหญ่ บัตเตอร์เวิรต์ กับจอร์จทาวน์บน
เกาะปีนัง เป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลแห่งแรกของมาเลเชีย
และเป็นทีส่ องในเอเซียตะวันออกเฉียงใต รองต่อมาจาก
สิงค์โปร์ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินกาลังดาเนินการเพื่อให้เริม่
งานก่อสร้าง ระยะที่ 1 ที่เป็นทางเลี่ยงเมืองระยะทาง 5.7
กม คงต้องใช้เวลาก่อสร้างอีก 3 ปี โดยระยะที่ 2 คาดว่าจะ
เริ่มงานได้ในไตรมาสที่สามของปีหน้า 2563 โครงการ
ทั้งหมดประกอบด้วยอุโมงค์เก็บค่าผ่านทางและทางด่วน
เชื่อมติดต่ออีก 3 แนว โดยมูลค่าทั้งหมดราว 5 หมื่นล้าน
บาท เป็นโครงการทางสัมปทาน 30 ปี โดยมีบริษัทร่วมค้า
Zenith Construction และ Vertice กับ Juteras

การซ่อมผิวทางแตกร้าว
Huesker Group ได้ผลิตเครื่องจักร HaTelit ที่ช่วยปู
พวกแผ่นใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการซ่อมผิวทางแตกร้าว ทาให้
ผิวทางคงทนและไม่เกิดรอยแตกสะท้อนจากรอยแตกของผิว
ด้านล่าง ใช้เวลาในการซ่อมน้อยและปล่อยมลภาวะกาซ CO2
ต่า ผิวทางแบบใหม่นี้ช่วยยืดอายุใช้งานยาวนานขึ้น ไม่ต้องปิด
ถนนซ่อมบ่อยๆ ประหยัดทั้งงบซ่อม และคนใช้ทางไม่เสียเวลา
จากการปิดถนนเพื่อซ่อมทาง ปัญหารอยแตกจากผิวด้านล่าง
สะท้อนแตกต่อเนื่องขึ้นมายังผิวด้านบนที่ซ่อมแซมไป การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณจราจรและน้าหนักรถ เป็น
ต้นเหตุทาให้ผิวทางแตกร้าว เมื่อน้าซึมลงตามรอยแตกลงไปยัง
โครงสร้างทางข้างล่าง
รวมทั้งออกซิเจนที่เข้าไปรวมกับ
แอสฟัลต์ ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ผิวทางเสียหายมากและเร็วขึ้น การ
ซ่อมที่เคยทากันมาก็คือการเสริมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นผิว
ทาง หรือ รองผิวทาง หรือการขุดแซะผิวเดิมที่แตกร้าวออก
แล้วเสริมผิวใหม่ ระบบของ HalTelit ใช้วิธีเสริมแรงให้กับผิว
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ทางเดิมก่อนด้วยพวก geosynthetic reinforcement ที่ทาจากสารพวกโพ
ลีเยสเตอร์ หรือโพลีวีนลิ เพื่อป้องกันรอยแตกสะท้อน และให้ช่วยรับแรงดึง
จากน้าหนักรถต่อผิวทาง จากนั้นจึงเสริมผิวทางบนแผ่นใยสังเคราะห์นี้อีกที
หนึ่ง
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การซ่อมสะพาน
สะพาน KrK ที่ยาว 1.4 กม เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบสะพานโค้ง
2 โค้ง Arch Bridge ที่เชื่อมเกาะ KrK กับแผ่นใหญ่ของโคเอเชีย ก่อสร้างเปิด
ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2523 รองรับปริมาณจราจรนับล้านคันต่อปี นับเป็นสะพาน
โค้งคอนกรีตเสริมเหล็กที่ยาวที่สุดในโลก ถ้าไม่นับจีน มีลมแรงพัดกระหน่า
เป็นครั้งคราวจนต้องปิดการจราจรบนสะพาน
และไอน้าเค็มกัดกร่อน
โครงสร้างสะพานมาก ต้องใช้จ่ายค่าดูแลบารุงรักษาปีหนึ่งราว 1 ล้านยูโร
เพื่อยืดอายุสะพานให้ใช้งานได้ออกไปอีก 36 ปี ตามอายุที่ออกแบบไว้
ทางการนาเอาวิธีการดูแลแบบ Migrating Corrosion Inhibility,
MCI 2020 ที่เป็นการใช้สารเคมีฉดี พ่นไปยังคอนกรีต หรือเหล็กเสริม
เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเหล็กเสริมมาใช้ ด้วยวิธีนี้สามารถป้องกัน
เหล็กเสริมจากการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อมได้ และจะยืดอายุใช้
งานออกไปได้อีก
เริ่มด้วยการตรวจสอบสภาพความเสียหายของ
คอนกรีต หากพบว่าคอนกรีตเสียหายเข้าไปจนถึงเหล็กเสริม ก็ตอ้ ง
สกัดเอาคอนกรีตที่เสียออก จนถึงเนื้อคอนกรีตที่ยังดี จากนั้นทาความ
สะอาดผิวคอนกรีตนีร้ วมทั้งเหล็กเสริม แล้วฉีดสาร MCI กับเหล็ก
เสริมเพื่อมิให้มันถูกสนิมกัดกร่อนอีก ถ้าคอนกรีตเสียหายไม่ลึกถึง
เหล็กเสริม ก็สกัดคอนกรีตที่เสียออกจนถึงเนื้อดี และมีระยะห่างจาก
เหล็กเสริมระยะหนึ่ง จากนั้นใช้สารเคมี MCI ฉีดพ่นไปที่คอนกรีต ซึ่ง
ก็จะป้องกันไม่ให้เหล็กเป็นสนิมหรือถูกกัดกร่อนอีกต่อไป จากนั้นก็ใช้
คอนกรีตฉีดหุม้ โครงสร้างกลับเข้าสู่สภาพเดิม
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การป้องกันรถวิ่งผิดสวนทิศทาง
บ่อยครั้งที่มีรถวิ่งผิดทิศทางสวนขึ้นไปในช่องจราจรของรถที่วิ่ง
ออกจากทางแยกต่างระดับ จนเกิดอุบัติเหตุรถชนประสางากัน จึงมี
การติดตั้งอุปกรณ์เตือนรถที่วิ่งผิดสวนทางเข้าไป โดยมากมักเป็น
ป้ายห้ามรถเข้า หรือเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแสดงทิศทางการ
เดินรถ สาหรับระบบ Clearview จะมีตัวตรวจจับรถที่วิ่งผิดทิศสวน
ทางเข้าไป และตัวตรวจจับรถจะส่งสัญญาณไปยังป้ายเตือนแบบไฟ
กระพริบเพื่อเตือนให้คนขับรถรู้ว่าวิ่งผิดสวนทางรถอื่น การตรวจจับ
รถอาจใช้ระบบ loop ฝังในผิวทาง เพื่อตรวจ เมื่อพบรถวิ่งสวนเข้า
ไปก็ส่งสัญญาณไปยังป้ายไฟกระพริบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เตือน
คนขับรถให้รู้และรีบกลับรถออกไป บางจุดใช้กล้องเป็นตัวจับรถ
แทนระบบ loop และส่งข้อมูลเข้าไปยังศูนย์ควบคุมด้วย นับตั้งแต่
ติดตั้งอุปกรณ์มา ก็ยังมีรถวิ่งผิดเข้าไป แต่ส่วนมากเห็นป้ายสัญญาณ
แล้วกลับรถออกไป

การทดสอบกาลังคอนกรีต Maturity
ปกติ กาลังคอนกรีตจะทดสอบโดยใช้ลูกบาศ์ก ลูกทรงกระบอก
หรือแท่งคานคอนกรีตทดลอง ที่ผ่านการบ่มมาแล้ว 28 วัน ด้วยการกด
ทดสอบน้าหนักจนตัวอย่างแตกพัง หรือถ้ามีงานเร่งต้องการถอดแบบหรือ
รื้อนั่งร้าน ก็อาจใช้แท่งคอนกรีตทดลองที่บ่มมาแล้ว 7 หรือ 14 วัน กด
ทดสอบหากาลังของคอนกรีต ถ้าได้ตามข้อกาหนด ก็ถอดแบบหรือรื้อ
นั่งร้านได้ แต่นี่เป็นการทดสอบทีต่ ้องทาลายตัวอย่างคอนกรีต มีวธิ ี Maturity
เป็นเทคนิคในการตรวจกาลังรับแรงของคอนกรีตโดยวัดจาก
อุณหภูมิของมวลคอนกรีตทีร่ ะยะเวลาต่างๆกัน กาลังของคอนกรีตจะ
สูงขึ้นเมื่อปฏิกริ ิยา hydration ของซีเมนต์กับความชื้น และขึ้นกับสภาพ
การบ่มและอุณหภูมิที่ทดสอบ เป็นการวัดดูว่าปฏิกิริยา hydration นั้น
เพิ่มขึ้นอย่างไร เพื่อหาค่าความแข็งแรงของคอนกรีต ณ.เวลานั้นโดยไม่
ต้องทาลายคอนกรีต ทั้งนี้เพื่อให้ได้กาลังจริงๆของโครงสร้างคอนกรีตนั้น
ไม่ใช่จากแท่งตัวอย่าง เพราะค่าที่ได้จากแท่งคอนกรีตทดลองอาจไม่ตรง
กับคุณสมบัติคอนกรีตของโครงสร้าง
เพราะสภาพการก่อสร้างไม่
เหมือนกัน เช่นเทคอนกรีตโครงสร้างและแท่งทดลองที่อุณหภูมิตา่ งกัน
การบ่มด้วยสภาพแวดล้อมทีต่ ่างกัน ถ้าอุณหภูมิสูง จะได้กาลังสูงตาม
กาหนดในเวลารวดเร็วกว่าที่อุณหภูมิต่า หรือโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีมวล
คอนกรีต mass ใหญ่ ปฏิกิริยา hydration จะมีความร้อนสูงมาก ความ
แตกต่างการบ่มของตัวอย่างกับโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ย่อมแตกต่าง
กัน วิธีการ Maturity ใช้เทคโนโลยี sensors เพื่อวัดคุณสมบัติคอนกรีต
ณ.เวลานั้น โดยเปรียบเทียบกับกราฟที่เตรียมจัดทาไว้ ด้วยการทดลองหา
กาลังของแท่งคอนกรีต ที่บ่มไว้ 24 และ 72 ชั่วโมง 7 – 14 และ 28 วัน
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Maturity กับกาลังคอนกรีต โดยทากราฟ
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ให้มีค่า Maturity ในแกนนอน และค่ากาลังคอนกรีตในแกนตั้ง เพื่อนากราฟนี้ไปใช้เพื่อ
ตรวจดูคา่ กาลังคอนกรีตโดยไม่ต้องทาลายคอนกรีต คอนกรีตที่มสี ัดส่วนผสมต่างกัน ใช้วัสดุ
มวลหยาบต่างกัน หรือมีปริมาณน้าและปูนซีเมนต์ต่างกัน ต้องจัดทากราฟความสัมพันธ์
เฉพาะของแต่ละสัดส่วนผสม
ขั้นตอนในการใช้กราฟ Maturity curve สาหรับส่วนผสมคอนกรีตแต่ละชุด
1. เมื่อเทคอนกรีตหน้างาน ให้ทาแท่งคอนกรีตทดลอง 3 อัน โดยอันหนึ่งติดตั้งตัว
sensors อีกสองตัวอย่างไม่ตดิ ตัวตรวจวัด แล้วทาการบ่มแท่งคอนกรีตทดลองทั้งสามใน
สภาวะเหมือนกัน
2. นาแท่งตัวอย่างที่บ่มได้ที่แล้ว 2 ตัวที่ไม่มีตัวตรวจวัด มากดทดลองหากาลัง แล้วหา
ค่าเฉลี่ยออกมา

3. อ่านค่า Maturity จากแท่งคอนกรีตตัวอย่างอันที่ 3 ที่ติดตัว sensor แล้วใช้กราฟ
Maturity curve ที่ทาเตรียมไว้ เพื่ออ่านค่ากาลังคอนกรีตเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 2
ถ้าค่าที่อ่านได้กับค่าจากการทดลองแตกต่างกันไม่เกิน 10% กราฟนี้ถือว่าใช้งานได้ ถ้าต่างกันเกิน 10 % แสดงว่าอาจมีความผิดพลาด จาก
ส่วนผสมคอนกรีต ในกรณีเช่นนี้ควรทากราฟใหม่ ต้องมีการตรวจสอบกราฟนี้เป็นระยะๆ รายอาทิตย์ รายเดือน ขึ้นกับความแตกต่างของสภาพแวดล้อม
ค่ากาลังคอนกรีตที่อ่านจากกราฟ Maturity อาจไม่ใช่กาลังคอนกรีตที่แท้จริง ดังนั้นการใช้ต้องระวัง เพื่อป้องกันมิให้โครงสร้างคอนกรีตพังลงมา ถ้ามีค่า
แตกต่างไม่เกิน 10 % มักไม่มีปัญหา
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1 ชาวเมืองริเวอร์พูลที่ใช้ทางหลวงช่วงหนึง่ ของเมือง ต้องแปลกและตกใจกับ
หุ่นข้างทางที่ตกแต่งด้วยเสื้อผ้าสะท้อนแสงและแลดูเหมือนกล้องตรวจจับความเร็ว
รถ แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นเป็นขวดน้าที่นามาต่อกันเป็นหุ่นแล้วคลุมด้วยฟอยล์
โลหะทาให้เหมือนกล้องตรวจจับความเร็ว หุ่นนี้ติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อ
ต้องการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากบนทางช่วงนี้ ผลปรากฎว่า รถต่างๆลดความเร็ว
ลงและอุบัติเหตุลดลงด้วย
*** เดี๋ยวนี้ ตารวจขี้เกียจมากขึ้นเลยหาทางใช้หุ่นและอื่นๆมาหลอกคนใช้ทาง
แทนที่ออกตรวจตราบนทางหลวง อย่างประเทศจีนถึงขนาดทาหุ่นรถตารวจติดไฟ
วัววาบจอดข้างทางเลย
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หญิงเบลเยี่ยมนางหนึ่งขับรถไปตามถนนแล้วเกิดเสียหลัก รถตกลงไปคู
ข้างทางเลยลึกออกจากทาง ไม่มีใครมองเห็นเป็นเวลาถึง 6 วัน ตัวเธอเอง
ได้รับบาดเจ็บขยับตัวออกจากรถไม่ได้ อากาศก็ร้อนมาก โชคดีที่มีฝนตกลง
มา
เธอใช้เท้าถีบหน้าต่างออกแล้วใช้กระป๋องใส่หมากฝรั่งในรถรองเอา
น้าฝนมาดื่มประทังชีวิต ระหว่างนั้นเพื่อนๆและญาติโทรเข้ามือถือของเธอ
แต่เธอไม่สามารถขยับไปหยิบโทรศัพท์ได้ และแล้วแบตก็หมดลงด้วย แต่ยัง
โชคดีที่โทรศัพท์เธอบ่งบอกสถานที่ให้คนมาหาจนเจอหลังประสบเหตุ 6 วัน
แล้วนาส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล
*** ชายทั้งหลายที่ไม่ยอมให้โทรศัพท์บง่ บอกสถานที่ เพราะเกรงภรรยารู้วา่
ไปไหน ควรรับรู้เรื่องนี้เป็นบทเรียน มันช่วยชีวิตเราได้นะ
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ตารวจในออสเตรเลีย เรียกรถคันหนึ่งจอดตรวจ พบเด็กอายุ 13 ปี
เท่านั้นที่ขับรถนี้มาเป็นเวลา 2 วัน ระยะทางพันกว่ากิโลเมตร เขาพาเพือ่ นๆ
วัย 10 – 14 ปีมาด้วยพร้อมอุปกรณ์ตกปลา แต่ลืมพกเงินมามากพอ ดังนั้น
จึงหนีการจ่ายค่าน้ามันหลังเติมที่ปั้มหลายแห่ง จนถูกตารวจจับได้
*** พ่อแม่มัวไปทาอะไรอยู่ ลูกๆหายไปสองวันพร้อมรถ ไม่มีการติดตามเลย
หรือ แบบนี้ เด็กจะโดนข้อหาลักทรัพย์ดว้ ยไหมนี่

4

ชายอังกฤษ วัยเกษียณนายหนึ่งคงตระหนักถึงอันตรายจากการดื่ม
แล้วขับ เพราะขณะที่เมาแล้วขับไปตามทางด่วนหมายเลข M6 อยู่ๆก็หกั รถ
กลับแล้ววิ่งสวนไปในช่องจราจรอื่น จากกล้องของรถคันอื่นเห็นเขาขับรถ
ฉวัดเฉวียนหลบหลีกรถที่วิ่งสวนมา เมือ่ ตารวจมาถึงพบเขาจอดรถอยู่ที่ชอ่ ง
กลางถนน
จาการตรวจพบว่ามีแอลกอฮอลในเลือดสองเท่าของพิกัด
กฎหมาย เขาถูกศาลตัดสินจาคุก 8 เดือน และห้ามใช้รถเป็นเวลา 2 ปี
*** อายุก็มาก ยังไม่รู้ผิดชอบ ต้องมาติดคุกตอนแก่นี่ คงลาบากมากนะ
เพื่อนๆวัยเกษียณที่ร่วมงานสังสรรค์แล้วดื่มสุรา ไวน์หรือเบียร์ ก็ตอ้ งระวัง
ด้วย ควรพักหยุดดื่มแล้วคุยต่อสักระยะก่อนขับรถกลับ หรือเอาลูกมาช่วย
ขับรถให้ดีกว่า แก่แล้วโดนจับ อายเขา อาจถูกดูแคลนได้ว่า ไร้จิตสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรการฝึกอบรม
1. หลักสูตร ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562

Download ใบสมัครได้ที่ http://www.roadassothai.com
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