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ปทีี่ 18 ฉบบัที ่6 เดอืน พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2562 

สถิติในอังกฤษ คนขับขี่จักรยานยนต์สญูเสยีชีวิตในอุบัติเหตุ

เพิ่มมมากข้ึนทุกปี เฉพาะปี 2561 มีอุบัติเหตุของจักรยานยนต ์

16,000 ครั้ง คนตาย 254 คน สูงสุดในบรรดายานยนต์ทั้งหลาย 

ทางบริษัท TWM Traffic Control Systems ได้ประดิษฐ์ป้าย

แบบใหม่เพื่อเตือนให้ผู้ขับข่ีจักรยานยนต์รู้ว่าก าลังเข้าถึงพื้นที่

อันตราย เป็นปา้ยอัจฉรยิะแบบ LED เพื่อติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง

ส าหรับคนขี่จักรยานยนต์ เพื่อเตอืนให้ลดความเร็ว ระวังทางโค้ง

อันตรายหรืออื่นๆ ป้ายนี้จะมรีะบบเรด้าตรวจความเร็วรถท่ีวิ่งเข้า

มา ถ้าว่ิงเร็วเกินพิกัด ป้ายจะขึ้นข้อความ เตือน คดิ ระวัง ลด

ความเร็ว แต่ถ้าวิ่งไม่เร็วเกินพิกัด ก็จะแสดงความเร็วของรถและ

ข้อความ ขอบคุณ หรือทางที่เข้าสูโ่ค้งอันตราย ป้ายจะขึ้นข้อความ

เตือน ให้ลดความเร็ว ข้างหน้าเปน็ทางโค้ง 

ป้ายเตือนคนขบัข่ีจกัรยานยนต ์

ในรัฐวิคตอร์เลีย ออสเตรเลีย บรษิัท Alex Fraser Group ได้ผลติโรงงานบดเศษแก้วให้เป็น

เม็ดทรายเพื่อน ากลับมาใช้งานเป็นมวลรวมผิวทางแอสฟัลต์ เพื่อแก้ปัญหาขยะขวดแก้วเก่าทีม่ี

จ านวนมาก โรงงานนีส้ามารถบดขวดแก้วได้วันละ 4 ล้านขวดไดเ้นื้อทรายราว 800 ตัน หรือราว 

สองแสนตันต่อปี ช่วยให้ขจัดขยะขวดแก้วเก่าไดห้ลายล้านขวด และเมื่อใช้งานร่วมกับโรงผสมมวล

รวมแอสฟัลต์แล้ว สามารถผลิตมวลรวมได้มากถึงปีละ 5 แสนตัน โดยโรงผสมนี้ควบคุมการผลิต

ด้วยซอฟแวร์ EcoView ที่จะก ากบัดูแลกระบวนการผลติตั้งแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าและการปล่อย

มลภาวะ มวลรวมทีผ่ลติมานั้นเปน็แบบ Foam mix และแบบ warm mix ซึ่งมีโรงเก็บที่เก็บมวล

รวมไวไ้ด้นาน 72 ช่ัวโมง ทางผู้ผลิตโรงงานน้ีกล่าวว่า สามารถพัฒนาใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีจะ

ตามมาภายหลังได ้ และใช้กับมวลรวมอื่นๆนอกจากเศษขวดแก้ว ขยะเศษขวดแก้วที่น ามาใช้นั้น

เป็นแก้วที่ไมส่ามารถน าไปใช้ผลิตขวดแก้วซ้ าได้อีกแล้ว ทางผู้ผลิตได้น าเทคโนโลยลี่าสุดของที่ต่างๆ

เกี่ยวกับการน าขวดแก้วเก่ากลับมาใช้งานอีกเพื่อมาพัฒนาโรงงานบดขวดแก้วเก่านี้ เพื่อให้มัน

สามารถแยกสิ่งสกปรกหรือปลอมปนต่างๆออกจากขวดแก้วก่อนจะบดให้เป็นเมด็ทราย ที่มีขนาด

ตามมาตรฐานของกรมทางออสเตรเลยี ด้วยโรงงานนี้ช่วยให้ลดการขนส่งทรายจากแหล่งธรรมชาติ

ผ่านระยะทางไกลเพื่อน ามาใช้ในเมืองเมลเบริน ช่วยลดความคับคัง่ของการจราจร โดยรวมแล้ว

ช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมจากกองขยะขวดแก้ว การขนส่งทรายจากแหล่ง การผลติมวลรวม

แอสฟัลต์คดิเป็นคาร์บอนลดลงไดม้ากถึงร้อยละ 65 

เศษแกว้เพ่ืองานทาง 
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ผิวทางสีลดโลกรอ้น 

บริษัท Iterchimica ร่วมกับมหาวทิยาลัย Padua ในอิตาลี ท าการวจิัย

และทดลองใช้ผิวทางสีเพื่อลดอณุหภูมิของพื้นที่ ปกติแล้ว ผิวทางสีใช้เพื่อ

ความสวยงามและปรับปรุงพัฒนาให้มีความทนทาน เพิ่มความฝดื และ

เพื่อให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางที่เปราะบาง เช่นก าหนดสีเป็นช่องส าหรับ 

คนเดินเท้า ข้ามทาง หรือรถจักรยาน ตรงทางแยกท่ีมีรถมาก ๆ ใช้ก าหนด

ทิศทางเดินรถ ก าหนดส่วนท่ีเป็นผิวทาง ไหล่ทาง ขอบทางให้เห็นชัดเจน ใน

ญี่ปุ่นและอติาลี ใช้ผิวทางสีออ่นเพื่อเพ่ิมความสว่างในอุโมงค ์ ลดค่า

กระแสไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 30-40 นอกจากน้ีด้านสิ่งแวดล้อม ถนนผิวสีใน

เมืองยังช่วยลดอุณหภูมผิิวทาง ในการวิจัยนี้ ได้ทดลองใช้สีต่าง ๆ และวัสดุ

มวลหยาบต่าง ๆ มาท าผิวทาง เพื่อดูว่ามวลหยาบใดท าให้ลดอุณหภูมิได้ดี

ท่ีสุด วัสดุที่ใช้ท าผิวทางแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. Oxides ท่ีเป็นท้ัง

แบบผงและแบบเป็นเมด็ 2. น้ ายา rasins ที่มสีี และที่โปร่งใสไมม่ีสี เพื่อ

ผสมกับ oxides ให้เป็นสีต่าง ๆ 3. มอร์ต้า หรือมวลหยาบ 4. สี  และผิวทาง

นั้นจะเป็นส่วนผสมของ rasins สี และมอรต์้า โดยเป็นผิวทางแบบบาง    

แต่แน่น desnse-grade, closed surface โดยผ่านการบดทับใหแ้น่นและ

เรียบ ใช้เป็นผิวทางเพื่อความแข็งแรงและเพ่ิมความฝืด มวลหยาบท่ีใช้ได้แก่ 

หินปูน หินอ่อนสี ในการวิจยันี้ ท าผิวทางออกมา 4 แบบ คือ 1. มวลรวมที่ม ี

oxide สี และยางแอสฟัลต์ 2. มวลรวมที่ใช้ rasin ไรส้ี 3. มวลรวมของ

แอสฟัลต์และ rasin 4. มวลรวมของแอสฟัลต์ สี และมอรต์้า การวิจัย

ทดลองนี้ ทดสอบทั้งด้านกลศาสตร์  คือความแข็งแรง ความฝืด และการ

ถ่ายเทความร้อนของมวลผิว และผลการวิจัยพบว่า การเพิ่ม oxides เข้าไป 

ช่วยให้มีก าลังรับน้ าหนักไดด้ีขึ้น โดยดจูากค่า Marshall Stability และ 

Indirect Tensile Strength และอุณหภูมิของผิวทางสตี่ ากว่าผิวทางแบบ

ธรรมดา เพราะการถ่ายเทความรอ้นได้ดีกว่า โดยอณุหภมูิของผิวทางสีต่างๆ 

ท่ีมีมวลผสมต่างๆนั้น มีอุณหภมูิ ดงัแสดงในกราฟ 
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ซีเมนตเ์พ่ือความยัง่ยืน 

บริษัท LafargeHolcim ร่วมกับ Solidia พัฒนาเทคโนโลยี Solidia ที่

ใช้ในการผลิตซเีมนตม์าตั้งแต่ปี 2556 เป็นการผลิตซีเมนต์ที่ใช้วัตถุดิบ และ

เตาเผาหินปูนเหมือนแบบเดิม แตป่ฏิกริยาเคมีที่ต่างจากเดิม จึงใช้อุณหภมูิ

ต่ ากว่า ท าให้ประหยัดพลังงานในการเผาหินปูน ท าให้มีการปลอ่ยกาซ 

CO2 ออกมาน้อยกว่าแบบเดิมถึงร้อยละ 70 ซีเมนต์ใหม่นี้เรียกว่า Solidia 

cement เมื่อน าไปผสมเป็นคอนกรีต ซีเมนต์นี้จะท าปฏิกิริยาท าให้ CO2 

เป็น Calcium Carbonate และ Silica ท าให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมาก

ขึ้น การบ่มคอนกรีตแบบนี้ใช้ CO2 แทนน้ า ท าให้คอนกรีตมีก าลังรบัแรงได้

ตามก าหนดภายในเวลา 24 ช่ัวโมง ต่างจากแบบเดิมที่บ่มด้วยน้ าที่ต้องใช้

เวลาบ่ม 28 วัน ดังนั้นกระบวนการผลิตซเีมนต์นีส้ามารถลดปรมิาณกาซ 

CO2 ลงได้ปีละ 1.5 gigaton และประหยัดน้ าในการบ่มคอนกรีตได้อีก

หลายล้านลติร ซีเมนต์ที่ได้มสีีขาวมากข้ึน ได้ซีเมนต์มากกว่าด้วยวัตถุดิบ

เท่าเดิม ในการผลิตคอนกรตีนั้น แบบเดิม มวลคอนกรตี = ทราย + หิน + 

น้ า แล้วต้องบ่ม 28 วัน เพื่อให้ได้ก าลังรับแรงตามก าหนด 

แบบ Solidia cement = ทราย + หิน + CO2 แล้วบ่มด้วยเวลา น้อย

กว่าหรือเท่ากับ 24 ชั่วโมง จากการที่ใช้เวลาน้อยลงนี้ท าให้ลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้การใช้งานมีคุณภาพและประสิทธิภ์าพดีขึ้น 
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ศาลจราจรในสหรฐัฯ 

จากเหตุการณ์วัยรุ่นขับรถเร็วและไปชน

ท้ายรถคันอ่ืน แล้วตกลงกันไม่ได้ เรื่องจึงต้องไป

ถึงศาล ในขณะเกิดเหตุมีคนขับรถผ่านเห็น

เหตุการณ์และลงไปช่วยจนต ารวจมาและขอช่ือ

ไว้เพื่อเป็นพยาน กระบวนการของศาลล่าช้า

มาก นัดครั้งแรกนั้นคือ 9 เดือนหลังเหตุชนกัน 

แต่เมื่อถึงเวลามีการเลื่อนไปอีก 5 เดือน คนท่ี

เป็นพยานถ้าไมม่ีการจดบันทึกเหตุการณ์ไว้คง

ลืมเรื่องทั้งหมดไปแล้ว และเมือ่ถึงวันนัดหลัง

เหตการณผ์่านไป 14 เดือน พยานต้องเดินทาง

ไปศาลเอง และต้องนั่งรอในห้องพิจารณาคดี

แคบๆ จนกว่าจะถึงคดีที่ตนมาเปน็พยาน ผู้คน

เข้ามาหนาแน่น ทั้งผู้พิพากษา ทนาย เข้า – 

ออกตามคดีอื่นๆ จนเวลาผ่านไป 4 ช่ัวโมง ก็ถึง

คดีที่พยานมาตามนัด เจ้าหน้าท่ีศาลเข้ามาแจ้ง

ว่า ยังไม่มีการพิจารณา ให้รอต่อไปก่อน 

หลังจากผ่านไปอีกหลายชั่วโมง เจ้าหน้าท่ีศาล

เข้ามาแจ้งว่า จ าเลยเปลีย่นใจกลับค าให้การ

ยอมรับผดิแล้ว ทุกคนกลบับ้านได้ เจ้าทุกข์หัน

มาขอบใจพยานที่มารอทุกท่าน  ทีแรกพยานคิด

ว่าเหตุท่ีวัยรุ่นไม่ยอมรับผิดในตอนแรกเพราะรถ

ไม่มีประกันหรือเขาไม่มีใบอนุญาตขิับข่ี แต่

ทราบต่อมาว่า ความเสยีหายจากการชนนี้น้อย

มาก รวมทั้งสองคันไมเ่กิน 1,000 ดอลลาร์ และ

เป็นรถเช่า ที่มีประกัน และหนุ่มคนขับก็มีใบ

อนุญาติขับข่ีด้วย ดังนั้นส่วนท่ีเขาต้องจ่าย

ค่าเสียหายจากการประมาทของเขาก็แค่ 100 – 

200 ดอลลาร์ เท่านั้น และอาจถูกตัดแตม้

ใบขับข่ีบ้าง จากการหัวร้อน ใจร้อนของเขาครั้ง

นี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตอนาคตของเขา คือต้อง

จ่ายค่าธรรมเนยีมประกันอุบัติภยัสูงขึน้ มปีระวตัิ

อาชญากรรมซึ่งท าให้ยุ่งยากหากจะเดินทางไป

ต่างประเทศรวมถึงการสมัครเข้าท างานด้วย แต่

ที่เห็นชัดเจนคือท าให้เสียเวลาทั้งศาล โจทย ์

พยาน และไม่คดิว่าระบบศาลจราจรของสหรัฐฯ

นี้จะใช้เวลานานมากขนาดนี ้

วสัดอุดุรอยรัว่ในอโุมงค ์

บริษัท Tradecc ในเบลเยีย่ม ทีผ่ลิตวสัดุอดุ

รอยรั่วในอุโมงค์ PC Tunnelinject 2K 6822 LV. 

ที่เป็นส่วนผสมของน้ ายาพวกโพลีเอ็ดทีลีน 2 

อย่าง มีความหนืดต่ า และใช้งานได้เร็วมาก สารนี้

ใช้หลักการที่น้ ายาไหลอัดตัวเองเขา้ไปตามรอย

แตกร้าว สามารถหยุดการซมึของน้ าได้  ใน

โครงสร้างที่เปียก สารนี้จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้น 8 – 

10 เท่าและเป็นโฟมโพลีเอ็ดทลีีนท่ีแข็งแรงมาก 

และถ้าใช้กับโครงสร้างที่แห้ง วัสดุนี้จะเป็น

ของแข็ง และเมื่อมันบ่มตัวดีแล้วจะเป็นวสัดุกัน

น้ าซึมและยึดรอยร้าวได้ดมีาก เนื่องจากมีความ

หนืดต่ ามากจึงใช้อัดอุดรอยแตกที่เล็กมากๆได้ เมื่อ

มันแข็งตัว และในสภาวะที่แห้ง จะมีความแข็งแรง

รับแรงอัดได้ถึง 70 Mpa. จึงใช้ปริมาณไมม่ากใน

การอุดรอยแตก สารนี้จะไหลซึมซบัเข้าไปตามรอย

แตกและช่องว่างเพื่อยึดไว้ให้แข็งแรง นอกจากใช้

อุดซ่อมรอยแตกร้าวแล้ว สารนีย้ังใช้เพื่อป้องกัน

น้ าไม่ให้ซึมเข้าไปในโครงสร้างใต้ดนิ เช่น shafts 

หรือเหมืองต่างๆ ใช้ท าให้มวลดินแข็งตัวเพื่อ

สะดวกในการเจาะอโุมงค์ส าหรับดนิท่ีมีมวลน้ าอยู่

มาก หรือใช้ช่วยในการป้องกันดนิถล่มหรือน้ าซึม

เข้าในการเจาะหลมุลึกๆ หรือเจาะผ่านพ้ืนท่ีที่มี

สภาพธรณีของหิน ทราย ดิน ท่ีมคีวามพรุนสูง. 
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ศนูยพ์ฒันาเทคโนโลยี ฮนุได 

บริษัทผลติเครื่องจักรก่อสร้างฮุนไดของเกาหลีใต้ จะตั้งศูนย์ Reliability Assessment Center เพื่อท าการวจิัยและพัฒนาเครื่องจักรใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น แข่งขันในตลาดโลกได้  ที่  Yongin, Gyeonggi-do ศูนย์นี้มีพื้นที่ สี่หมื่นตารางเมตร มลูค่า 64.4 ล้านดอลลาร์ โดยจะมหี้องเลบเพื่อ

ประเมินคุณภาพของเครื่องจักร ตัง้แต่ชิ้นส่วนอะหลั่ยแต่ละช้ิน จนถึงเครื่องจักรที่ประกอบเป็นทั้งคัน โดยคาดว่าศูนย์นี้จะก่อสรา้งเสร็จเปิดใช้งานปี 2563 

ในศูนย์จะมีห้องทดลองขนาดใหญเ่พื่อทดสอบการท างานของเครื่องจักรภายใต้สภาวะอากาศท่ีเลวร้ายรุนแรง - 40 ถึง 80 องศาเซลเซียด  หรือทดสอบ

ประสิทธ์ิภาพการท างานของเครื่องจักรสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอ่ยมลภาวะน้อยทั้งไอเสียและเสียงเครื่องยนต์ ระบบ

เครื่องยนต์ ช้ินส่วนท างานและระบบไฮโดรลิคจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธ์ิภาพสูงขึ้นเพื่อแข่งขันกับตลาดเครื่องจักรก่อสร้างอื่นๆ 

การพฒันาทางด่วน 

 ส่วนขยายมอเตอร์เวย์ 18 กม ทีต่่อ

จากทางด่วนดอนเมืองโทลเวย์ไปบรรจบกับทางด่วน บางปะอิน 

– นครราชศรมีา มูลค่าราว 39,956 ล้านบาท โดยเริม่ต้นท่ี

ปลายทางยกระดับอุตราภมิุข ราว กม 33+924 ถนนวิภาวดี 

จนถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน เป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร 

มีจุดขึ้นลง 8 จุด เพื่อต่อไปตามทางด่วน M6 บางปะอิน – 

นครราชสมีา   จะเริ่มประกวดราคาราวปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2 

โครงการ ภายใต้สญัญาสัมปทานระบบ PPP โดยโครงการที่ 1 

เป็นงานก่อสร้างทาง และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จไดร้าวปี 2568 

ส่วนขยายนี้เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรของกรุงเทพ 

เพื่อให้รถท่ีมุ่งสู่ภาคอสิานเดินทางออกจาก กทม ไดส้ะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัยมากข้ึน โครงการที่ 2 เป็นการด าเนินการและ

บ ารุงรักษาทางตลอดอายุสมัปทาน 30 ปี คาดว่าจะเก็บค่าผ่าน

ทางส่วนน้ีสูงสุด 60 บาท  
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 งานก่อสร้างทาง

ด่วนและอุโมงค์ลอดใต้ทะเล โดยเป็นอุโมงค์ยาว 7.2 กม 

เชื่อมติดต่อแผ่นดินใหญ่ บัตเตอรเ์วิรต์ กับจอร์จทาวน์บน

เกาะปีนัง เป็นอุโมงคล์อดใต้ทะเลแห่งแรกของมาเลเชีย 

และเป็นทีส่องในเอเซียตะวันออกเฉียงใต รองต่อมาจาก

สิงค์โปร์ งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินก าลังด าเนินการเพื่อให้เริม่

งานก่อสร้าง ระยะที่ 1  ที่เป็นทางเลี่ยงเมืองระยะทาง 5.7 

กม คงต้องใช้เวลาก่อสร้างอีก 3 ป ีโดยระยะที่ 2 คาดว่าจะ

เริ่มงานได้ในไตรมาสที่สามของปีหน้า 2563 โครงการ

ทั้งหมดประกอบด้วยอุโมงค์เก็บคา่ผ่านทางและทางด่วน

เชื่อมติดต่ออีก 3 แนว โดยมูลค่าทั้งหมดราว 5 หมื่นล้าน

บาท เป็นโครงการทางสัมปทาน 30 ปี โดยมีบริษัทร่วมคา้  

Zenith Construction และ Vertice กับ Juteras 

การซอ่มผิวทางแตกรา้ว 

Huesker Group ได้ผลิตเครื่องจักร HaTelit ที่ช่วยปู

พวกแผ่นใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการซ่อมผิวทางแตกร้าว ท าให้

ผิวทางคงทนและไม่เกิดรอยแตกสะท้อนจากรอยแตกของผิว

ด้านล่าง ใช้เวลาในการซ่อมน้อยและปล่อยมลภาวะกาซ CO2 

ต่ า ผิวทางแบบใหม่นี้ช่วยยืดอายุใช้งานยาวนานขึ้น ไม่ต้องปิด

ถนนซ่อมบ่อยๆ ประหยดัทั้งงบซ่อม และคนใช้ทางไมเ่สียเวลา

จากการปิดถนนเพื่อซ่อมทาง ปัญหารอยแตกจากผิวด้านลา่ง

สะท้อนแตกต่อเนื่องขึ้นมายังผิวดา้นบนท่ีซ่อมแซมไป การ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณจราจรและน้ าหนักรถ เป็น

ต้นเหตุท าใหผ้ิวทางแตกร้าว เมื่อน้ าซึมลงตามรอยแตกลงไปยัง

โครงสร้างทางข้างล่าง รวมทั้งออกซิเจนที่เข้าไปรวมกับ

แอสฟัลต์ ยิ่งเป็นตัวเร่งใหผ้ิวทางเสียหายมากและเร็วขึ้น การ

ซ่อมที่เคยท ากันมาก็คือการเสริมดว้ยแอสฟัลต์คอนกรีตช้ันผิว

ทาง หรือ รองผิวทาง หรือการขุดแซะผิวเดิมที่แตกร้าวออก

แล้วเสริมผิวใหม่ ระบบของ HalTelit ใช้วิธีเสริมแรงให้กับผิว
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ทางเดิมก่อนด้วยพวก geosynthetic reinforcement ที่ท าจากสารพวกโพ

ลีเยสเตอร์ หรือโพลีวีนลิ เพื่อป้องกันรอยแตกสะท้อน และให้ช่วยรบัแรงดึง

จากน้ าหนักรถต่อผิวทาง จากน้ันจึงเสรมิผิวทางบนแผ่นใยสังเคราะห์นี้อีกที

หนึ่ง 



 

8  

การซอ่มสะพาน 

สะพาน KrK ที่ยาว 1.4 กม เป็นสะพานคอนกรตีอัดแรงแบบสะพานโค้ง 

2 โค้ง Arch Bridge ที่เช่ือมเกาะ KrK กับแผ่นใหญ่ของโคเอเชีย ก่อสร้างเปดิ

ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2523 รองรับปริมาณจราจรนบัล้านคันต่อปี นับเปน็สะพาน

โค้งคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ียาวท่ีสุดในโลก ถ้าไม่นับจีน มลีมแรงพดักระหน่ า

เป็นครั้งคราวจนต้องปิดการจราจรบนสะพาน และไอน้ าเคม็กัดกร่อน

โครงสร้างสะพานมาก ต้องใช้จ่ายค่าดูแลบ ารุงรักษาปีหนึ่งราว 1 ล้านยูโร 

เพื่อยืดอายุสะพานให้ใช้งานได้ออกไปอีก 36 ปี ตามอายุท่ีออกแบบไว้ 

ทางการน าเอาวิธีการดูแลแบบ Migrating Corrosion Inhibility, 

MCI 2020 ที่เป็นการใช้สารเคมีฉดีพ่นไปยังคอนกรตี หรือเหล็กเสรมิ 

เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเหล็กเสรมิมาใช้ ด้วยวิธีนี้สามารถป้องกัน

เหล็กเสรมิจากการกดักร่อนของสภาพแวดล้อมได ้ และจะยดือายใุช้

งานออกไปได้อีก เริ่มด้วยการตรวจสอบสภาพความเสียหายของ

คอนกรีต หากพบว่าคอนกรีตเสยีหายเข้าไปจนถึงเหล็กเสริม ก็ตอ้ง

สกัดเอาคอนกรีตที่เสียออก จนถึงเนื้อคอนกรีตที่ยังดี จากนั้นท าความ

สะอาดผิวคอนกรีตนีร้วมทั้งเหล็กเสริม แล้วฉดีสาร MCI กับเหลก็

เสรมิเพื่อมิให้มันถูกสนิมกัดกร่อนอีก ถ้าคอนกรีตเสียหายไม่ลึกถึง

เหล็กเสรมิ ก็สกัดคอนกรีตที่เสียออกจนถึงเนื้อดี และมีระยะห่างจาก

เหล็กเสรมิระยะหนึ่ง จากนั้นใช้สารเคมี MCI ฉีดพ่นไปท่ีคอนกรีต ซึ่ง

ก็จะป้องกันไม่ให้เหล็กเป็นสนิมหรอืถูกกัดกร่อนอีกต่อไป จากน้ันก็ใช้

คอนกรีตฉีดหุม้โครงสร้างกลับเข้าสู่สภาพเดมิ  
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การป้องกนัรถว่ิงผิดสวนทิศทาง 

บ่อยครั้งที่มีรถวิ่งผิดทิศทางสวนข้ึนไปในช่องจราจรของรถที่ว่ิง

ออกจากทางแยกต่างระดับ จนเกดิอุบัติเหตุรถชนประสางากัน จึงมี

การติดตั้งอุปกรณเ์ตือนรถที่ว่ิงผดิสวนทางเข้าไป โดยมากมักเปน็

ป้ายห้ามรถเข้า หรือเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแสดงทิศทางการ

เดินรถ ส าหรับระบบ Clearview จะมีตัวตรวจจับรถที่ว่ิงผิดทิศสวน

ทางเข้าไป และตัวตรวจจับรถจะส่งสัญญาณไปยังป้ายเตือนแบบไฟ

กระพริบเพื่อเตือนให้คนขับรถรู้ว่าวิ่งผิดสวนทางรถอื่น การตรวจจับ

รถอาจใช้ระบบ loop ฝังในผิวทาง เพื่อตรวจ เมื่อพบรถวิ่งสวนเข้า

ไปก็ส่งสญัญาณไปยังป้ายไฟกระพริบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เตือน

คนขับรถให้รู้และรีบกลับรถออกไป บางจุดใช้กล้องเป็นตัวจับรถ

แทนระบบ loop และส่งข้อมลูเขา้ไปยังศูนย์ควบคมุด้วย นับตั้งแต่

ติดตั้งอุปกรณ์มา ก็ยังมีรถว่ิงผดิเขา้ไป แต่ส่วนมากเห็นป้ายสัญญาณ

แล้วกลับรถออกไป     

การทดสอบก าลงัคอนกรตี Maturity 

  ปกติ ก าลังคอนกรีตจะทดสอบโดยใช้ลูกบาศ์ก ลูกทรงกระบอก 

หรือแท่งคานคอนกรีตทดลอง ที่ผ่านการบม่มาแล้ว 28 วัน ด้วยการกด

ทดสอบน้ าหนักจนตัวอย่างแตกพัง หรือถ้ามีงานเร่งต้องการถอดแบบหรือ

รื้อนั่งร้าน ก็อาจใช้แท่งคอนกรีตทดลองที่บ่มมาแล้ว 7 หรือ 14 วัน กด

ทดสอบหาก าลังของคอนกรีต ถ้าได้ตามข้อก าหนด ก็ถอดแบบหรือรื้อ

นั่งร้านได้ แต่นี่เป็นการทดสอบทีต่้องท าลายตัวอย่างคอนกรตี มีวธิี Ma-

turity เป็นเทคนิคในการตรวจก าลังรับแรงของคอนกรีตโดยวัดจาก

อุณหภูมิของมวลคอนกรีตทีร่ะยะเวลาต่างๆกัน ก าลังของคอนกรีตจะ

สูงขึ้นเมื่อปฏิกริิยา hydration ของซีเมนต์กับความช้ืน และขึ้นกับสภาพ

การบ่มและอุณหภูมิที่ทดสอบ เปน็การวัดดูว่าปฏิกิริยา hydration นั้น

เพิ่มขึ้นอย่างไร เพื่อหาค่าความแข็งแรงของคอนกรีต ณ.เวลานั้นโดยไม่

ต้องท าลายคอนกรตี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ก าลังจริงๆของโครงสร้างคอนกรีตนั้น 

ไม่ใช่จากแท่งตัวอย่าง เพราะค่าที่ได้จากแท่งคอนกรีตทดลองอาจไม่ตรง

กับคุณสมบัติคอนกรีตของโครงสรา้ง เพราะสภาพการก่อสร้างไม่

เหมือนกัน เช่นเทคอนกรีตโครงสร้างและแท่งทดลองที่อุณหภมูิตา่งกัน 

การบ่มด้วยสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน ถ้าอุณหภูมิสูง จะได้ก าลังสูงตาม

ก าหนดในเวลารวดเร็วกว่าท่ีอุณหภูมิต่ า หรือโครงสร้างขนาดใหญท่ี่มีมวล

คอนกรีต mass ใหญ่ ปฏิกิริยา hydration จะมีความร้อนสูงมาก ความ

แตกต่างการบ่มของตัวอย่างกับโครงสร้างคอนกรตีขนาดใหญ่ย่อมแตกต่าง

กัน วิธีการ Maturity ใช้เทคโนโลยี sensors เพื่อวัดคณุสมบตัิคอนกรีต 

ณ.เวลานั้น โดยเปรียบเทียบกับกราฟท่ีเตรยีมจดัท าไว้ ด้วยการทดลองหา

ก าลังของแท่งคอนกรีต ที่บ่มไว้ 24 และ 72 ช่ัวโมง 7 – 14 และ 28 วัน  

เพื่อหาความสมัพันธ์ระหว่างค่า Maturity กับก าลังคอนกรีต โดยท ากราฟ
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ให้มีค่า Maturity ในแกนนอน และค่าก าลังคอนกรีตในแกนตั้ง เพื่อน ากราฟนี้ไปใช้เพื่อ

ตรวจดูคา่ก าลังคอนกรตีโดยไม่ต้องท าลายคอนกรีต คอนกรีตที่มสีัดส่วนผสมต่างกัน ใช้วัสดุ

มวลหยาบต่างกัน หรือมีปรมิาณน้ าและปูนซีเมนต์ต่างกัน ต้องจัดท ากราฟความสัมพันธ์

เฉพาะของแต่ละสัดส่วนผสม 

ขั้นตอนในการใช้กราฟ Maturity curve ส าหรับส่วนผสมคอนกรีตแต่ละชุด 

1. เมื่อเทคอนกรีตหน้างาน ให้ท าแท่งคอนกรีตทดลอง 3 อัน โดยอันหน่ึงติดตั้งตัว 

sensors  อีกสองตัวอย่างไม่ตดิตัวตรวจวัด แล้วท าการบ่มแท่งคอนกรีตทดลองทั้งสามใน

สภาวะเหมือนกัน 

2. น าแท่งตัวอย่างที่บ่มได้ที่แล้ว 2 ตัวท่ีไม่มีตัวตรวจวดั มากดทดลองหาก าลัง แล้วหา

ค่าเฉลี่ยออกมา 

3. อ่านค่า Maturity จากแท่งคอนกรีตตัวอย่างอันท่ี 3 ท่ีติดตัว sensor แล้วใช้กราฟ 

Maturity curve ที่ท าเตรียมไว้ เพื่ออ่านค่าก าลังคอนกรีตเปรียบเทยีบกับค่าท่ีไดจ้าก

ขั้นตอนท่ี 2 

     ถ้าค่าที่อ่านได้กับค่าจากการทดลองแตกต่างกันไม่เกิน 10% กราฟนี้ถือว่าใช้งานได้ ถ้าต่างกันเกิน 10 % แสดงว่าอาจมีความผิดพลาด จาก

ส่วนผสมคอนกรตี ในกรณเีช่นนี้ควรท ากราฟใหม่ ต้องมีการตรวจสอบกราฟนี้เป็นระยะๆ รายอาทิตย ์รายเดือน ขึ้นกับความแตกต่างของสภาพแวดล้อม 

ค่าก าลังคอนกรีตที่อ่านจากกราฟ Maturity อาจไม่ใช่ก าลังคอนกรีตที่แท้จริง ดังนั้นการใช้ต้องระวัง เพื่อป้องกันมิให้โครงสร้างคอนกรตีพังลงมา  ถ้ามีค่า

แตกต่างไมเ่กิน 10 % มักไม่มีปัญหา 
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ชาวเมืองริเวอร์พูลที่ใช้ทางหลวงช่วงหนึง่ของเมือง ต้องแปลกและตกใจกับ

หุ่นข้างทางที่ตกแต่งด้วยเส้ือผา้สะท้อนแสงและแลดูเหมือนกล้องตรวจจับความเร็ว

รถ แต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นเป็นขวดน้ าที่น ามาต่อกันเป็นหุ่นแลว้คลุมด้วยฟอยล์

โลหะท าให้เหมอืนกล้องตรวจจับความเร็ว หุ่นนี้ติดต้ังโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อ

ต้องการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากบนทางช่วงนี้ ผลปรากฎว่า รถต่างๆลดความเร็ว

ลงและอุบัติเหตุลดลงด้วย  

*** เด๋ียวนี้ ต ารวจขี้เกยีจมากขึ้นเลยหาทางใช้หุ่นและอื่นๆมาหลอกคนใชท้าง 

แทนที่ออกตรวจตราบนทางหลวง อยา่งประเทศจีนถึงขนาดท าหุ่นรถต ารวจตดิไฟ

วัววาบจอดข้างทางเลย   

1 

หญิงเบลเยี่ยมนางหนึ่งขับรถไปตามถนนแล้วเกิดเสียหลัก รถตกลงไปคู

ข้างทางเลยลึกออกจากทาง ไม่มีใครมองเห็นเป็นเวลาถึง 6 วัน ตัวเธอเอง

ได้รับบาดเจ็บขยับตัวออกจากรถไม่ได้ อากาศก็ร้อนมาก โชคดีที่มีฝนตกลง

มา เธอใช้เท้าถีบหน้าต่างออกแลว้ใช้กระป๋องใส่หมากฝรั่งในรถรองเอา

น้ าฝนมาดื่มประทังชีวิต ระหว่างนั้นเพื่อนๆและญาติโทรเข้ามือถอืของเธอ 

แต่เธอไม่สามารถขยับไปหยบิโทรศัพท์ได้ และแลว้แบตกห็มดลงด้วย แต่ยัง

โชคดีที่โทรศัพท์เธอบ่งบอกสถานที่ให้คนมาหาจนเจอหลังประสบเหตุ 6 วัน 

แล้วน าส่งรักษาตวัที่โรงพยาบาล  

*** ชายทั้งหลายที่ไม่ยอมให้โทรศัพท์บง่บอกสถานที่ เพราะเกรงภรรยารู้วา่

ไปไหน ควรรับรู้เรื่องนี้เป็นบทเรียน มันช่วยชีวิตเราได้นะ  

2 

ต ารวจในออสเตรเลีย เรียกรถคันหนึ่งจอดตรวจ พบเด็กอาย ุ 13 ปี

เท่านั้นที่ขับรถนี้มาเป็นเวลา 2 วัน ระยะทางพันกวา่กโิลเมตร เขาพาเพือ่นๆ

วัย 10 – 14 ปีมาด้วยพร้อมอุปกรณ์ตกปลา แต่ลืมพกเงินมามากพอ ดังนั้น

จึงหนีการจ่ายค่าน้ ามันหลังเติมที่ปั้มหลายแห่ง จนถูกต ารวจจับได้  

*** พ่อแม่มัวไปท าอะไรอยู่ ลกูๆหายไปสองวันพร้อมรถ ไม่มีการติดตามเลย

หรือ แบบนี ้เด็กจะโดนข้อหาลักทรัพย์ดว้ยไหมนี่  

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 ROAD SAFETY AUDIT AT DESIGN STAGE 

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันท่ี 16 - 18 ธันวาคม 2562  

Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.roadassothai.com 

ชายอังกฤษ วัยเกษยีณนายหนึ่งคงตระหนักถึงอันตรายจากการดื่ม

แล้วขับ เพราะขณะที่เมาแลว้ขับไปตามทางด่วนหมายเลข M6 อยู่ๆก็หกัรถ

กลับแล้ววิ่งสวนไปในช่องจราจรอื่น จากกลอ้งของรถคันอื่นเห็นเขาขับรถ

ฉวัดเฉวยีนหลบหลกีรถที่วิ่งสวนมา เมือ่ต ารวจมาถึงพบเขาจอดรถอยู่ที่ชอ่ง

กลางถนน จาการตรวจพบวา่มแีอลกอฮอลในเลือดสองเท่าของพิกัด

กฎหมาย เขาถูกศาลตัดสินจ าคุก 8 เดือน และหา้มใช้รถเป็นเวลา 2 ปี  

*** อายุก็มาก ยังไม่รู้ผิดชอบ ต้องมาติดคุกตอนแก่นี่ คงล าบากมากนะ 

เพื่อนๆวัยเกษียณที่ร่วมงานสังสรรค์แล้วดื่มสุรา ไวน์หรือเบียร์ ก็ตอ้งระวัง

ด้วย ควรพกัหยุดดื่มแล้วคุยต่อสกัระยะก่อนขับรถกลับ หรือเอาลูกมาช่วย

ขับรถให้ดีกวา่ แกแ่ล้วโดนจบั อายเขา อาจถูกดูแคลนได้ว่า ไร้จิตส านึก

รับผิดชอบต่อสังคม  
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