
1สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 1

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2559

แผนที่ฉบับรับ AEC 2559 มีจำ�หน่�ยแล้ว 

มะเร็งในคอนกรีต

คอนกรีตก�ำลังรับแรงสูง

อุบัติเหตุของพวกขี่จักรยำยนต์

	 เมื่อน�้ำท�ำปฏิกริยำกับมวลแอลคำไลใน
ซเีมนต์ซึง่เป็นพวกโซเดยีม	–	โปรแตสเซีย่ม	จะ
เกิดเป็นสำรละลำยแอลคำไลน์	 และเมื่อสำร	
ละลำยนีท้�ำปฏิกริยำกบั	ซลิเิกตในทรำย	จะเกดิ
เป็นแอลคำไล	แคลเซ่ียม	ซลิเิกต	ไฮเดรต	ซึง่จะ
ขยำยตัวขึน้อย่ำงต่อเนือ่งและเป็นสำเหตทุ�ำให้
มวลคอนกรีตแตกจำกภำยใน	ท�ำให้ก�ำลงัรบัแรง
ลดลง	ปรำกฎกำรนีเ้รยีกว่ำ	มะเรง็ในคอนกรตี	
concrete	cancer	และเป็นอปุสรรคอย่ำงย่ิงใน
กำรน�ำเอำขวดแก้วเก่ำกลบัมำใช้เป็นมวลหยำบ
ในกำรผสมคอนกรีต	เพรำะแก้วมสีำรซลิก้ิำเป็น
วตัถดิุบในกำรผลติ	จ�ำนวนขวดแก้วจ�ำนวนมำก
ทีเ่หลือจำกกำรใช้บรรจุสิง่ต่ำงๆ	แล้ว	ยำกท่ีจะ

					ทีม่หำวยิำลยั	แมสซำชเูซส	MIT	ศำสดำจำรย์	
Oral	Buyukozturk	ได้พฒันำคอนกรตีทีม่คีวำม

แขง็แรงและทนทำนมำกกว่ำคอนกรตีธรรมดำ	โดยกำรศกึษำวสัดุ
ธรรมชำตเิช่น	กระดกู	เปลอืกหอย	ปะกำรงัน�ำ้ลึก	อย่ำงละเอยีด	
ตัง้แต่ระดบัโมเลกลุถงึระดบั	macro	และระดบัมองเหน็คุณสมบตัิ
ด้วยตำเปล่ำ	พบว่ำวสัดุพวกนีม้คีวำมแข็งแรงทนทำนมำก	มกีำร
ศกึษำถงึกำรจบัตวักนัของโมเลกลุของมนัเพือ่น�ำมำเป็นแนวทำง

ในกำรท�ำให้คอนกรีตมีควำมแขง็แรงทนทำน	กลุม่นกัวจัิยพยำยำมมองหำวสัดอุืน่มำแทนทีซ่เีมนต์
ทีต้่องใช้กระบวนกำรผลติทีต้่องใช้พลงังำนมำก	 และก่อให้เกดิมลภำวะต่อโลก	 ถ้ำสำมำรถหำมำ
แทนได้แม้บำงส่วนก็ช่วนลดปัญหำพลังงำนและมลภำวะไปได้	 กำรใช้นำโนเทคโนโลยีในงำน
คอนกรตีได้	จะเป็นแบบอย่ำงทีด่สี�ำหรบังำนวศิวกรรมอืน่ๆ	มวลคอนกรตีปัจจบุนัเป็นกำรผสมกนั
ของพวกหนิ	ทรำย	โดยมปีนูซเีมนต์เป็นตวัประสำนให้จบัยดึตดิกนั	ก�ำลังรบัแรงขึน้กบัจ�ำนวนช่อง
ว่ำงอำกำศในมวลคอนกรีต	ถ้ำช่องว่ำงอำกำศมำก	โอกำสทีจ่ะแตกร้ำวกม็ำกตำม	ยงัไม่มเีทคนิก
ใดทีจ่ะควบคุมกำรจบัตวักนัของมวลผสมในคอนกรตีและคณุสมบตัขิองคอนกรตีด้ำนก�ำลงัรบัแรง	
มนัเพียงแค่กำรคำดเดำว่ำเม่ือผสมอย่ำงนัน้แล้วจะได้ก�ำลงัรบัแรงตำมนัน้	ดงันัน้ต้องพยำยำมปรบัปรงุ
ให้สำมำรถควบคมุวสัดใุนระดบัโมเลกลุให้ได้	ซึง่หมำยถงึ	cement’s	microscopic	arrangement	
ทีม่ผีลต่อก�ำลงัรับแรงของคอนกรตี	มกีำรศกึษำถงึโครงสร้ำงของ
วสัดพุวก	ปะกำรงัน�ำ้ลกึ	ทีม่ลีกัษณะโครงสร้ำงซ้อนกนัคล้ำยหวั
หอมของชั้น	 silica	 จึงท�ำให้มันทนทำนต่อกำรแตกได้ดี	 พวก
หอยมกุก็มโีครงสร้ำงเหมือนอฐิก่อเรยีงกนัเป็นชัน้ๆ	ท�ำให้มกีำร
ยึดเกำะกันดีส่งผลให้มีควำมแข็งแรงทนทำน	หำกสำมำรถวิจัย
ผลจนส�ำเร็จจะท�ำให้โครงสร้ำงคอนกรีตมีควำมแข็งแรงและอำยุใช้งำนยืนยำวต่อไปมำก					

	 สถิติจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุรถ

ก�ำจดั	กองทิง้ไว้เป็นภเูขำเลำกำ	จงึมแีนวควำม
คดิที่จะเอำขวดแก้วเหล่ำนี้มำบดให้ละเอียด
เหมอืนมวลหนิเพือ่ผสมเป็นคอนกรตี	แต่กต็ดิ

ที่ปัญหำดัง
กล่ำว	 จึงมี
หลำยองค์กร
พยำยำมวจิยั
เพื่ อ ให ้ ใช ้
ขวดแก้วได้

โดยไม่เกิดปัญหำมะเรง็ในคอนกรตี	ทีแ่คนนำดำ	
มหำวทิยำลบั	บรติสิโคลัมเบยี	มีกำรวิจยัทดลอง
ใช้สำร	water	based,	synthetic	rubber	polymer	
ซึง่เป็นพวก	styrene	butadiene	rubber,	SBR.	
รวมกบัเถ้ำลอย	fly	ash	และผงซลิก้ิำในกำรผสม
คอนกรตี	มนัลดปฏกิรยิำ	แอลคำไล	ซลิก้ิำลงมำก	

ช่วยให้เกดิกำรสะเทนิของปฏกิรยิำเคม	ีกำรใช้
พวกเถ้ำลอยและสำรอืน่ๆ	แทนซเีมนต์ส่วนหนึง่
ประมำณ	25%	ของซเีมนต์ทีใ่ช้ทัง้หมดน้ัน	ช่วย
ให้เรำสำมำรถใช้เศษแก้วในกำรผสมคอนกรตี
ได้โดยไม่เกดิปัญหำมะเรง็ในคอนกรีต	และยงั
ท�ำให้คอนกรตีมคีวำมแขง็แรงมำกขึน้กว่ำเดมิ
อกี	60%	กำรทดลองยังต้องท�ำต่อไปเพือ่ดผูล
ในระยะยำว	
	 ในกำรทดลองนัน้	เขำใช้ส่วนผสม	Fly	ash	
10%,	Silica	 fume	หรือผงซิลิก้ำ	10%,	สำร	
styrene	butadiene	rubber,	SBR	10%	,	เศษ
แก้วบดย่อย	จำก	0	ถึง	25	%	ผลปรำกฎว่ำ	
กำรใช้เศษแก้วจ�ำนวน	25%	เหมำะสมทีส่ดุ	ที่
ท�ำให้ปฏิกริยำ	แอลคำไล	ซิลิก้ำ	มีกำรขยำย
ตัวน้อยที่สุด	และมีก�ำลังรับแรงได้ดีด้วย

จกัรยำนยนต์ชนกนัในสหรฐัอเมรกิำในปี	2558	
เพิ่มมำกขึ้นจำกปีก่อนๆ	มีจ�ำนวนคนตำยทั้ง
ประเทศมำกถึง	 5,010	 คน	 เป็นข้อมูลที่รัฐ

ต่ำงๆ	ช่วยกนับนัทกึและรำยงำนรวบรวม	โดย
มจี�ำนวน	31	รฐัทีม่คีนตำยเพิม่มำกข้ึน	อกี	16	
รฐัมคีนตำยน้อยลง	นอกนัน้สถติคิงท่ี	สำเหตทุี่
เกิดอุบัติเหตุและถึงแก่ชีวิตมำจำกเหตุใหญ่ๆ	
คอื	เมำสรุำ	หรอืเสพยำแล้วขบั	กำรเพิม่พกิดั
ควำมเรว็สงูขึน้	กำรไม่ใช้กฎหมำยบงัคบัให้สวม
หมวกนริภัยของบำงรฐั	และจ�ำนวนยำนพำหนะ
ทีเ่พิม่ข้ึนบนทำงหลวง	หลำยฝ่ำยพยำยำมให้มี
กำรใช้กฎหมำยบงัคับให้สวมหมวกนริภยั	เพรำะ
เป็นทำงทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะรกัษำชวีติผูใ้ช้จักรยำนยนต์	
ปัจจบุนัในสหรฐัฯมีถงึ	 31	 รฐัทีไ่ม่มกีฎหมำย
บงัคบัให้สวมหมวกนริภยั	และในรฐัทีมี่กฎหมำย
บงัคบักยั็งไม่มกีำรก�ำหนดมำตรฐำนของหมวก
นริภยัให้ตรงกบัมำตรฐำนทีก่ระทรวงกำรขนส่ง
ก�ำหนด	ซึง่หำกมกีำรบังคบัให้ใช้หมวกนิรภยัที่
ได้มำตรฐำนก็จะช่วยผู้ขับขี่จักรยำนยนต์มี
ควำมปลอดภัยมำกขึน้	รฐัทีบ่งัคับให้สวมหมวก
นริภยัมอียู	่19	รฐั	อกี	28	รฐัก�ำหนดให้ผู้ขบัขี่
จกัรยำนยนต์ท่ีมอีำยนุ้อยกว่ำ	18	หรอื	21	ปี	
ต้องสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จักรยำนยนต์	
และอีก	3	รฐัไม่มกีฎหมำยบงัคบัใดๆ	เลย	จำก
กำรรวบรวมสถติโิดยองกรควำมปลอดภยัแห่ง
ชำติ	พบว่ำ	ในรฐัทีบ่งัคบัให้สวมหมวกนริภยั	มี
คนใช้จรงิรำวร้อยละ	89	ขณะทีร่ฐัทีไ่ม่มกีฎหมำย
บงัคับ	มกีำรใช้เพยีง	ร้อยละ	48.
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สมัครเป็นสม�ชิกสม�คมท�งหลวงได้ต�มที่อยู่ของสม�คม
ตลอดชีพ เพียง 800 บ�ท2 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

	 กระทรวงควำมม่ันคงภำยในประเทศสหรฐัฯ	พยำยำมเพิม่จุดตรวจผู้โดยสำรที่
สนำมบนิต้นทำงก่อนขึน้เครือ่งบนิเดินทำงเข้ำสูส่หรฐัอเมรกิำ	เพือ่ป้องกนัผูก่้อกำรร้ำย

เข้ำประเทศ	ส�ำนกังำนตรวจผูโ้ดยสำรตัง้ข้ึนทีส่นำมบนินอกประเทศทีม่สีำยกำรบินบนิเข้ำสู่สหรฐัฯ	ผูโ้ดยสำรทีผ่่ำนกำรตรวจจำกสนำมบนิต้นทำง
แล้ว	เมื่อเข้ำสู่สหรัฐฯก็เหมือนผู้โดยสำรภำยในประเทศ	ไม่ต้องผ่ำนกำรตรวจต่ำงๆอีกแล้ว	ปัจจุบันมีเจ้ำหน้ำที่	500	คนประจ�ำที่สนำมบินต่ำง
ประเทศ	15	แห่ง	เช่น	แคนำดำ	เบอร์มวิด้ำ	บ้ำฟม่ำ	อำรบู้ำ	อำบูกรำบ	ีและไอร์แลนด์	ตลอดปี	2557	มผีูโ้ดยสำรผ่ำนกำรตรวจจำกจดุเหล่ำน้ีรำว	
16	ล้ำนคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	15	ของผูโ้ดยสำรทัง้หมด	มแีผนทีจ่ะเพิม่จดุตรวจแบบนีใ้นกลุ่มประเทศยโุรป	โดยเฉพำะสนำมบนิทีเ่คยถกูผูก่้อกำร
ร้ำยโจมตอีย่ำงบรัซเซล	อัมสเตอร์ดมั	ตรุก	ีและจะตรวจผูโ้ดยสำรมำกถงึ	ร้อยละ	33	ในปี	2571	ในปี	2558	ทีผ่่ำนมำมผู้ีโดยสำรท่ีไม่ผ่ำนกำรตรวจ
ให้ขึน้เครือ่งเดนิทำงไปสหรฐัฯ	10,700	คน	โดยมำกมปัีญหำด้ำนประวตัอิำชญำกรรม	หรอืไม่มีวซ่ีำทีถ่กูต้อง	กำร
ตัง้ด่ำนตรวจให้ไกลออกไปแบบนีท้�ำให้ประเทศปลอดภยัจำกกำรถกูก่อกำรร้ำย	ทำงกำรจงึคดิจะเพิม่ไปยงัอกี	38	
ประทศทีไ่ม่ต้องขอวซ่ีำก่อนเข้ำสหรฐัฯ	ระบบนีท้�ำให้กำรตรวจผ่ำนด่ำนภำยในประเทศรวดเรว็และปลอดภยัมำก
ขึ้น	และสำมำรถแก้ปัญหำเล็กน้อยได้	เช่นชื่อในบัตรโดยสำรไม่ตรงกับในพำสปอร์ต	เมื่อตรวจสอบดีก็ให้ผ่ำนได้	
ส่วนคนที่ทีปัญหำก็ไม่ให้ขึ้นเคร่ืองตัดปัญหำส่งตัวกลับเมื่อถึงปลำยทำง	บำงประเทศเห็นดีด้วยกับระบบนี้	 แต่
หลำยประเทศกไ็ม่พอใจทีเ่จ้ำหน้ำทีส่หรฐัฯมำตรวจในประเทศของเขำ	และไม่เชือ่ใจนกักบัฐำนข้อมลูของสหรฐัฯ.

	 The	Gotthard	Base	Tunnel	เป็นอโุมงค์
รถไฟที่ลอดผ่ำนเทือกเขำแอลป์ในสวิทเซอร์
แลนด์ทีย่ำวทีส่ดุในโลก	มีควำมยำว	57.09	กม.	
และเป็นอุโมงค์ที่ลึกและอยู่บนพื้นรำบที่สุด
ด้วยในบรรดำเส้นทำงที่ผ่ำนเทิอกเขำแอลป์	
อโุมงค์นีอ้ยูท่ี่ระดบัลกึจำกยอดเขำ	2,300	เมตร	
ประกอบด้วย	2	อุโมงค์คู่ส�ำหรับทำงรถไฟรำง
คู่ในแต่ละอุโมงค์	 ใช้เป็นเส้นทำงคมนำคม

แทนแนวทำง
ถ น น เ ดิ ม ที่
ต้องอ้อมเขำ
ไปที่ เป ิดให ้
บ ริ ก ำ ร ม ำ

ตัง้แต่ปี	2425	จนบดันีเ้ตม็ขีดควำมสำมำรถใน
กำรระบำยรถได้แล้ว	จะเป็นเส้นทำงของรถไฟ
ควำมเรว็สงูและรถไฟบรรทกุสินค้ำ	เพือ่เพิม่ขดี
ควำมสำมำรถในกำรขนส่งคนและสินค้ำผ่ำน
เทือกเขำแอลป์	 และลดปริมำณกำรขนส่งทำง
รถบรรทกุ	ทีมั่กเสีย่งต่อกำรเกิดอบุตัเิหตสุงู	ลด
กำรสูญเสียชวิีตจำกอบัุตเิหตรุถชนกนัและรกัษำ
สภำพแวดล้อมด้วยกำรลดมลภำวะทำงอำกำศ	
ช่วยให้กำรเดนิทำงระหว่ำงซริูช	–	ลกูำโน-มลิำน	
ลดลงได้กว่ำชั่วโมง	 และกำรเดินทำงระหว่ำง	
ลู เซ ริ น 	 ถึ ง	
เบลลินโซน่ำ
รวดเรว็ขึน้กว่ำ
เดิม	45	นำที	
โครงกำรนี้มี
ด�ำรเิริม่มำนำนตัง้แต่ปี	2490	โดย	คำร์ล	เอดอูำร์
กรเูนอร์	วศิวกรชำวสวทิเซอร์แลนด์ผูอ้อกแบบ
อโุมงค์นีใ้นตอนนัน้	จนกระทัง้ปี	2535	ประชำ
กรสวิทซ์ฯกว่ำ	64%	มีมติให้ก่อสร้ำงอุโมงค์นี้	
กำรก่อสร้ำงเร่ิมขึน้ในปี	2539	และกำรขดุเจำะ

อุโมงรถไฟยำวที่สุดในโลก

ศิลปบนทำงคนเดินข้ำมถนน

อโุมงค์ฝ่ังตะวนัออกเสรจ็เมือ่	15	ตลุำคม	2553	
ส่วนอุโมงค์ด้ำนตะวันตกเจำะทะลุเม่ือ	 23	
มีนำคม	2554	งำนวำงรำงรถไฟแล้วเสร็จเมื่อ	
31	ตุลำคม	2557	ผู้ก่อสร้ำงอุโมงค์นี้คือ	Alp	
Transit	Gotthard	AG	ซึ่งก�ำหนดไว้ตำมแผน
จะแล้วเสรจ็สิน้เดอืนธนัวำคมปีนี	้แต่กำรด�ำเนนิ
งำนท�ำได้เร็วกว่ำแผนงำนมำก	 จึงก�ำหนดส่ง
มอบงำนแล้วเสร็จ	เมื่อ	5	มิถุนำยน	2559	นี้	
ค่ำก่อสร้ำงก�ำหนดไว้	 10,300	 ล้ำนดอลลำร์	
แต่ทีส่ดุแล้วค่ำก่อสร้ำงทัง้สิน้เป็นเงนิ	12,000	
ล้ำนดอลลำร์	 มีคนเสียชีวิตในระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงไป	9	คน
						อุโมงค์เดิมนั้นต้องไต่ขึ้นเทือกเขำไปถึงที่
ระดับ	1,100	เมตร	ซึ่งต้องใช้หัวรถจักรหลำย
ตัวเพ่ือขับเคลื่อนขบวนรถไฟขึ้นไปยังอุโมงค	์
และรถไฟบรรทกุได้ไม่เกนิ	1,400	ตนั	แต่อโุมงค์
ใหม่นี	้อยูท่ีร่ะดบัต�ำ่กว่ำอโุมงค์เดมิ	600	เมตร	
คอืมรีะดบัสงูสดุไม่เกนิ	549	เมตรเหนอืระดบั
น�ำ้ทะเล	รถไฟสำมำรถบรรทกุได้มำกถงึ	3,600	ตนั	
รถโดยสำรใช้ควำมเร็วได้สูงถึง	250	กม./ชม.
      

เพื่อเร่งให้กำรก่อสร้ำงเร็วขึ้น	กำรเจำะอโุมงค์
เริม่พร้อมกนั	 4	 จดุเจำะเข้ำหำกนั	 อโุมงค์คู่นี้
เชื่อมต่อถึงกันทุกๆ	325	ม.	และมีจุดให้รถไฟ
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	 จำกกำรทีม่กีำรท�ำทำงม้ำลำยให้เป็นแบบ
สำมมติ	ิและคนสนใจมำก	ทำงซำนตำมอร์นก้ิำ
ด�ำหริจะท�ำทำงคนเดินข้ำมเป็นที่แสดงศิลป	
เพือ่ให้เกิดควำมตืน่ตำแปลกใจ	โดยเฉพำะทำง
คนข้ำมทำงในย่ำนธุรกจิกลำงเมือง	ทีม่ผีูค้นเดนิ
กนัหนำแน่น	ทำงกำรได้ประกำศให้ผูส้นใจเสนอ
แนวคดิศลิปทีจ่ะมำวำดลงบนทำงคนเดนิข้ำม	
และเปิดเวบไซต์ให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็น
ว่ำต้องกำรศลิปรปูแบบใด	ผูไ้ด้รับกำรคดัเลอืก
จะได้วำดรูปศิลปบนทำงคนข้ำมทำงสองแห่ง
ในเมือง	 ที่มีคนใช้ทำงข้ำมมำกกว่ำรถยนต์ใช้
ทำง	และในบรรดำทำงข้ำมท้ังหมด	11	แห่ง	มี
อยู	่2	แห่ง	ทีจ่ะเปิดสญัญำณไฟเขียวให้คนข้ำม
ทำงข้ำมได้ในทกุทศิทำง	แม้กำรเดนิข้ำมทะแยง

ข้ำมแยกก็ท�ำได	้
ท้ังน้ีเพ่ือให้คน	
ใ ช ้ ท ำ ง ข ้ ำ ม
ปลอดภัยมำก

ทีส่ดุ	รถทกุคนัต้องหยดุหมด	งำนน้ีได้รบัควำม
สนใจจำกศลิปินมำกถงึ	15	รำย	และประชำชน
เสนอควำมเหน็มำกว่ำ	150	รำย	กำรแสดงภำพ
วำดบนทำงคนเดินข้ำมนีจ้ะคงอยูเ่พยีง		6	–	12	
เดอืน	แต่ถ้ำประชำนชอบ	กจ็ะมีต่อไปอย่ำงถำวร.

ตรวจผู้โดยสำรต้นทำงก่อนเข้ำสหรัฐฯ

เปลีย่นมำใช้รำงอีกด้ำนหน่ึงได้ทีส่ถำน	ี2	แห่ง	
คือ	สถำนี	Sedrun	และ	Faido	ซึ่งมีกำรติดตั้ง
ระบบระบำยอำกำศท่ีใช้เทคโนโลยใีหม่และใช้
เป็นจุดฉุกเฉินในกำรระบำยคนออกเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในอุโมงค์ด้วย
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ถนนผลิตกระแสไฟฟ้ำได้

	 ในสหรัฐอเมริกำ	รำคำแอสฟัลต์ในเดอืน
สงิหำคมของทุกรัฐมีรำคำลดลงต�ำ่สุดในรอบ	7	ปี	
นบัแต่ปี	2550	ในรัฐอลำบำม่ำรำคำอยู่ที	่377.77	
ดอลลำร์ต่อตนัเม่ือเทียบกบัรำคำปีทีแ่ล้วในช่วง
เวลำเดียวกนัอยูท่ี	่515.14	ดอลลำร์	รฐัจอร์เจีย
รำคำเพยีง	348	ดอลลำร์ต่อตนัเทยีบกบัปีก่อน
ที่	470	ดอลลำร์	ของรัฐโอไฮโอรำคำ	303.33	
ดอลลำร์หรือ	10,680	บำทต่อตนั	ต�ำ่ทีส่ดุในรอบ	
7	ปีทีเดียว	จำกสถติทัิว่สหรัฐ	รำคำยำงแอสฟัลต์
มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องนับแต่ปี	 2557	
ในสหรฐัฯ	เดอืนสงิหำคม	เป็นเดอืนทีม่กีจิกรรม
งำนทำงทีใ่ช้แอสฟัลต์มำกทีส่ดุ	ท�ำให้ทำงกำร
สำมำรถท�ำงำนได้มำกขึน้ด้วยงบประมำณเท่ำ
เดิม	แต่กย็งัมีทำงหลวงอีกมำกท่ียงัขำดกำรดูแล
รกัษำเพรำะขำดแคลนงบประมำณ	นบัเป็นโอกำส
ทีดี่	ทีท่ำงรฐัสภำควรรีบอนุมัตงิบประมำณมำพฒันำ
ปรบัปรงุทำงหลวงในช่วงน้ี	เพรำะให้ผลตอบแทน

กรมทำงเพ็นซิลวำเนีย

แอสฟัลต์รำคำถูกที่สุดในรอบ 7ปี

	 กรมทำงรัฐเพ็นซิลวำเนียได้รับคัดเลือก
ให้เป็นเจ้ำภำพจดัประชมุ	 กรรมกำรนวตักรรม
ด้ำนกำรขนส่ง	State	Transportation	Innovation	
Council,	STIC.	เนือ่งจำกผลงำนต่ำงๆทีแ่สดง
ถงึนวตักรรมทีท่ำงกรมทำงรัฐนีไ้ด้ท�ำมำอย่ำง
มำกมำย	ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงกรมทำงรฐั	
FHWA	และนักอตุสำหกรรมต่ำงๆแลกเปลีย่น
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพือ่น�ำไปสูน่วตักรรม
ในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนขนส่ง	
ท�ำให้กำรขนส่งปลอดภัยลดกำรสูญเสียชีวิต	
ประหยัดเวลำ	งบประมำณ	และเป็นแบบอย่ำง
ให้รฐัอืน่ๆท�ำตำมด้วย	ตวัอย่ำงเช่น	กำรใช้	ผวิ
ทำงแบบ	ขอบทำงปลอดภยั	Safety	Edge	ด้วย
กำรยกขอบทำงให้นนูขึน้	เพือ่เตอืนและป้องกนั
รถวิ่งออกนอกคันทำง	 หรือกำรใช้ผิวทำงที่มี
ควำมฝืดมำก	ด้วยกำรใช้ส่วนผสมแอสฟัลต์ใหม่
ทีป่ระหยดัท�ำผวิบรเิวณทำงโค้ง	 ทำงแยกและ
จดุเส่ียงต่อกำรเกดิอุบตัเิหตรุถชนกนักว่ำ	200	
แห่ง	 หนทำงหนึง่ทีช่่วยให้ลดอบุตัเิหตกุำรชน
กนัอย่ำงได้ผลมำกคอืกำรตดิตัง้อุปกรณ์จรำจร
สงเครำะห์ทีเ่หมำะสมบนทำงหลวง	ณ	ต�ำแหน่ง
ทีเ่หมำะสมด้วย	มำตรกำรต่ำงๆทีใ่ช้มำสำมำรถ
ลดกำรสญูเสยีชวิีตลงได้มำกถงึ	12%	กำรใช้มวล
ผสมแบบ	warm	mix	asphalt	นัน้	ช่วยให้สำมำรถ
ท�ำงำนในสภำพอำกำศท่ีเยน็ได้	ท�ำให้มช่ีวงเวลำ
ท�ำงำนผิวทำงได้ยำวนำนมำกขึน้ต่อปี	เพรำะฤดู
หนำวกท็�ำงำนได้ทำงรัฐใช้	warm	mix	asphalt	

	 กำรน�ำเอำเทคโนโลย	ีpiezoelectric	tech-
nology	มำช่วยผลติกระแสไฟฟ้ำจำกทำงหลวง	
ระบบน้ีได้มกีำรใช้มำแล้วในประเทศ	อสิรำเอล	
อติำลแีละญ่ีปุน่	โดยอำศยัแรงส่ันสะเทอืนจำก
ทีร่ถวิง่บนทำงหลวงไปท�ำให้วสัดตุวัเซนเซอร์นี้
ผลติกระแสไฟฟ้ำออกมำได้	(วสัดุตวัเซนเซอร์นี้
เป็นพวก	ครสิตอล	หรอืเซรำมกิ	เหมอืนตวัท�ำให้
ถงุน�ำ้ร้อนขึน้ของจนี	ทีเ่รำบิดทีต่วันีแ้ล้ว	ถงุน�ำ้จะ
ร้อนข้ึน)		ทกุวนันีร้ถจ�ำนวนมำกวิง่ผ่ำนทำงหลวง
ท�ำให้ถนนสัน่	ถ้ำเรำผลติกระแสไฟฟ้ำได้กจ็ะได้
พลงังำนจ�ำนวนมำก	ทำงรฐัแคลฟิรอเนยี	ได้มี
กำรทดลองวจิยัเรือ่งนีม้ำกว่ำห้ำปี	 และจะเริม่
โครงกำรน�ำร่องในปีหน้ำ	 วสัดเุซนเซอร์นีซ้ึง่มี

คุม้ค่ำมำกเนือ่งจำกวสัดุหลกัคือแอสฟัลต์มรีำคำ
ถูกลงมำก	และเป็นโอกำสดทีีจ่ะลงทนุพฒันำระบบ
กำรขนส่งเพือ่เร่งให้เศรษฐกจิมคีวำมแขง็แกร่ง
ยิง่ข้ึน	เช่นเดียวกนั	น�ำ้มันเช้ือเพลงิซึง่ผลติจำก
น�้ำมันดิบเหมือนกับแอสฟัลต์ก็มีรำคำลดลง
ด้วยทัว่ประเทศ	เบนซนิเฉลีย่อยูท่ีร่ำคำ	2.15	ดอลลำร์
ต่อแกลลอน	ลดลง	48	เซนต์	ดเีซลรำคำเฉล่ีย	2.32	
ดอลลำร์	ลดลง	30	เซนต์	รำคำน�ำ้มนัและแอสฟัลต์
ลดลง	แม้จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำย	แต่ภำษทีีเ่กบ็จำก
สิ่งเหล่ำนี้	 ซึ่งน�ำไปใช้จ่ำยเพื่องำนทำงหลวง
โดยตรงกล็ดลงด้วย	หลำยรฐัพยำยำมหำทำงอืน่
เพือ่น�ำรำยได้มำใช้จ่ำยเพือ่พฒันำระบบกำรขนส่ง	
กำรเรยีกเกบ็เงินค่ำใช้ทำงตำมระยะทำงทีใ่ช้ว่ิง
รถไป	เป็นแนวทำงหนึง่ทีท่�ำให้ได้งบประมำณมำ
อย่ำงแน่นอน	ไม่แปรเปล่ียนตำมรำคำน�ำ้มัน	แต่
กม็ผีูค้ดัค้ำนเพรำะควำมไม่เสมอภำคกนัในระบบ
ขนส่งมวลชน	ทีบ่ำงพืน้ทีไ่ม่มีทำงเลือกให้ประชำชน
ใช้ระบบขนส่งมวลชนแทนกำรใช้รถส่วนตัว	
เท่ำกบัเป็นกำรบงัคบัเกบ็ภำษอีย่ำงไม่ยตุธิรรม

มำกถงึร้อยละ	37	ของมวลรวมทัง้หมดทีใ่ช้ใน
งำนทำงและเพิม่ขึน้เป็นครึง่หนึง่ในช่วงเวลำต่อ
มำ	ผลงำนอืน่ๆทีเ่ป็นจดุเด่นของรฐัยงัม	ี–	ตดิ
ตัง้ระบบไฟสญัญำณจรำจรแบบปรบัตำมปรมิำณ
จรำจร	Adaptive	traffic	signal	ทีท่ำงแยกกว่ำ	
190	แห่ง	และมแีผนจะตดิตัง้เพิม่อีก	246	แห่ง	
ระบบนี้	 ไฟสัญญำณจะให้ไฟเขียวรถผ่ำนไป
ตำมปรมิำณจรำจรทีว่ิง่เข้ำทำงแยก	แทนกำรตัง้
จังหวะไฟตำยตัว	 –	 ใช้นวัตกรรมในกำรกำร
ก่อสร้ำงสะพำน	เร่งรดัให้เรว็ข้ึนและไม่กีดขวำง
กำรจรำจรระหว่ำงก่อสร้ำงด้วยกำรหล่อส�ำเรจ็
และน�ำมำประกอบ	 กำรใช้	 geosynthetic	
reinforced	เพิม่ควำมแข็งแรงให้สะพำน

กำรร่วมใช้ทำงกับรถบรรทุก
และรถโดยสำรขนำดใหญ่

	 กระทรวงกำรขนส่งสหรัฐฯประกำศกำร
รณรงค์ด้ำนควำมปลอดภยัในกำรใช้ถนนร่วมกนั
ระหว่ำงรถบรรทุก	รถโดยสำรขนำดใหญ่กบัรถนัง่
และคนเดนิเท้ำ	ภำยใต้หวัข้อ	Our	Roads,	Our	
responsibility	 เพือ่เตอืนผูใ้ช้ทำงให้เพิม่ควำม
ระมดัระวงัเมือ่ขบัรถเข้ำใกล้รถบรรทกุหรือรถ
โดยสำรขนำดใหญ่	รถบรรทกุและรถโดยสำรบรรทกุ
สินค้ำและผู้คนเดินทำงไปทั่วประเทศ	 ท�ำให้
เศรษฐกิจของประเทศเตบิโตขึน้และควำมเป็น
อยูข่องผู้คนดีขึน้ด้วย	 ขณะเดยีวกนัรถบรรทกุ
เหล่ำนีก้พ็ำเอำควำมเสีย่งและอนัตรำยมำด้วย	
ดงันัน้ผูใ้ช้ทำงต่ำงๆ	 ต้องตระหนักถงึกำรใช้ทำง
ร่วมกนัให้ปลอดภยั	รถบรรทกุทัง้ประเทศมีถงึ12	
ล้ำนคัน	บรรทกุสินค้ำว่ิงไปกว่ำสำมแสนไมล์ทัง้
ประเทศ	ด้วยขนำดของรถทีใ่หญ่และหนกั	มจีดุบอด
ด้ำนทศันวสิยัมำก	ต้องกำรระยะห้ำมล้อยำวกว่ำ
มำก	 และมีข้อจ�ำกดัในกำรเคล่ือนตวัรถ	 ย่อม
ท�ำให้เกดิอนัตรำยกบัคนใช้รถยนต์นัง่	รถจกัรยำน
และคนเดนิเท้ำได้	จดุหมำยของกำรรณรงค์นีเ้พือ่
ลดกำรชนกนั	กำรบำดเจบ็ล้มตำยจำกอบุตัเิหตุ
ทีม่รีถบรรทุกเป็นต้นเหต	ุ ควำมปลอดภยัเป็น
ส่วนหนึง่ของกำรรูจ้กัแบ่งปันกำรใช้ถนนร่วมกนั	
เพือ่ให้ทกุคนปลอดภยั	เพิม่ควำมระมดัระวัง	โดย
พงึระมดัระวงัดงัต่อไปนี	้1	อยูห่่ำงๆ	จุดบอดของ
รถบรรทกุหรอืรถโดยสำรขนำดใหญ่	ทีค่นขบัรถ
มองไม่เหน็	2.	ขบัแซงขึน้หน้ำอย่ำงระมดัระวงั	3.	
อย่ำขบัปำดหน้ำอย่ำงกระชัน้ชดิหน้ำรถบรรทกุ	
4.	เวลำทีร่ถใหญ่เลีย้ว	ต้องกำรวงเลีย้วกว้ำง	ให้

ระวังอย่ำอยู่
ใกล้วงเลีย้ว	5.	
จดจ่อที่ถนน
ขณ ะ ขั บ ร ถ	
อย ่ำละจำก

กำรควบคุมรถ	 6.	 เมื่อขับรถตำมหรือใกล้รถ
บรรทุกหรือรถโดยสำรขนำดใหญ่	 ให้มีควำม
อดทน	อย่ำใจร้อน

ลักษณะเป็น
โลหะขนำด
เหรียญบำท
หรือเท่ำกับ
แบตเตอรี่ใน

นำฬิกำ	จะถกูฝังไว้ใต้ผวิถนนจ�ำนวนมำก	และ
โยงสำยเชื่อมถึงกัน	 โดยคนใช้ถนนจะไม่รู้สึก	
ส�ำหรบัถนนขนำดสองช่องจรำจรระยะทำงยำว	
2.5	กม.	สำมำรถผลติกระแสไฟฟ้ำให้พอเพยีง
ส�ำหรบับ้ำน	1,000	หลงั	ทำงหลวงสมัปทำนจะมี
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	 ทีอ่งักฤษ	ระหว่ำง	16	–	17	พฤศจกิำยน	
นีจ้ะมกีำรจดังำน	Highways	UK	ส�ำหรบัผูท้ีอ่ยู่

ในแวดวงงำนทำงทัง้ด้ำนกำรวำงแผน	พฒันำ	บรหิำรจดักำร	และกำรดแูลบ�ำรงุรกัษำทำงหลวงของ
องักฤษเอง	ปีทีผ่่ำนมำมผีูม้ำร่วมงำนกว่ำ	1,500	คน	และปีนีจ้ะจดัที	่NEC	ใน	เบอร์มิง่แฮม	คำดว่ำ
จะมผีูเ้ข้ำร่วมงำนกว่ำสองพนัห้ำร้อยคน	ส่วนส�ำคญัหนึง่ของงำนคอืกำรแสดงนวตักรรมและเทคโลยี
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	ควำมปลอดภยั	และควำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐกจิของทำงหลวงในองักฤษ	โดยส่วน
นีจ้ะมพีืน้ที	่120	ตร	ม	ให้คนทัว่ไปน�ำเทคโนโลย	ีหรอืนวตักรรมในงำนทำงมำน�ำเสนอ	โดยคำดว่ำ
จะได้รบัควำมสนใจมำกจำกผูเ้ข้ำงำนและสือ่มวลชน	ผูน้�ำเสนอไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยใดๆทัง้สิน้	เพยีง
เขียนข้อควำมขนำด	300	ค�ำ	ส่งไปทำงอเีมล์	แสดงถงึควำมน่ำสนใจ	แปลกใหม่	หรอืคณุประโยชน์
ของผลติภณัฑ์หรอืเทคโนโลย	ี โดยเน้นว่ำ	 มันคืออะไร	ท�ำไมจงึคิดว่ำเป็นนวัตกรรมและสำมำรถใช้
ประโยชน์ในงำนทำงได้อย่ำงไร	 ให้เน้นด้วยว่ำมันมีประโยชน์หรอืข้อดกีว่ำอย่ำงไรโดยเฉพำะกับผูใ้ช้
ทำง	ถ้ำมภีำพถ่ำย	วดิโีอหรอือืน่ๆให้ส่งแนบไปด้วยเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำน�ำออกแสดง	โดยส่ง
ไปที	่IIH@highways-uk.com	ภำยใน	26	สงิหำคมนี	้กำรตดัสนิจะรบัฟังควำมเหน็จำกผูม้ำชมงำน	ผู้
ชนะจะได้รับรำงวลั	the	Highways	UK	Intelligent	Infrastructure	Award	ในงำนนีจ้ะมกีำรประชมุแลก
เปลีย่นควำมรูแ้ละควำมเหน็ของหวัหน้ำองค์กรงำนทำงทัง้ภำครฐัและเอกชนท่ีมชีือ่เสยีงระดบัโลก	
โดยเฉพำะทศิทำงกำรพฒันำขององักฤษภำยหลงัจำกออกจำกสหภำพยโุรปแล้ว	และคำดหวังว่ำสิง่
ทีจ่ะได้คอืถนนหนทำงทีมี่คุณภำพประสิทธ์ภำพและกำรประหยดัมำกขึน้	ปลอดภยัมำกข้ึน	โครงข่ำย
ทำงหลวงทีจ่ะขยำยมำกขึน้พร้อมกบัสร้ำงงำนและรองรบักำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิของประเทศ	ซึง่
จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอจัฉริยะและนวตักรรมในกำรก่อสร้ำง	กำรบ�ำรงุรกัษำและบรหิำรจดักำรงำน
ทำง	เปิดโอกำสให้คนใหม่ๆเข้ำมำร่วมทัง้กำรตลำดใหม่ๆ	ด้วย.

				หมำบลดู๊อก	วยั	3	ขวบชือ่	อ๊อตโต้	
ในเปรู	ท�ำลำยสถติโิลก	ทีส่ำมำรถเล่น

สเก็ตบอร์ดวิง่ลอดหว่ำงขำของคน	 30	 คนได้	
เจ้ำของหมำที่หัดมันเล่นสเก็ตบอร์ดนี้ได้แรง
บรรดำลใจมำจำกหมำบลดู๊อกตวัหนึง่ทีท่�ำอย่ำง
นีไ้ด้	แต่ตำยไปแล้วเม่ือต้นปี	***	ไม่น่ำจะแปลก
ใจมำกน	ิเพรำะหมำมันมี	4	ขำ	ย่อมจะยนืได้มัน่
คงบนสเกต็บอร์ดดีกว่ำคน	ทีม่แีค่	2	ขำ	

กำรประกวดนวัตกรรมงำนทำง

				รถ	วอร์ซฮอล	รุน่	คอร์ซ่ำ	และรถ	
แอสตร้ำ	มำร์ตนิ	ในองักฤษ	เป็นรถยอด

นยิมทีม่ใีบสัง่ให้ขโมย	 แต่แทนทีจ่ะขโมยรถไป
ทัง้คัน	ขโมยกลบัเลอืกขโมยเอำแต่	ล้อ	คิว้กนัชน
หน้ำ	กนัชนหลงั	ประต	ูเก้ำอ้ีนัง่	และกระโปรงหน้ำ
รถ	ส�ำหรบัรถคอร์ซ่ำน้ัน	เพรำะวยัรุน่องักฤษชม
ชอบมำก	อกีท้ังทำงผูผ้ลติมักจะผลติอะหลัย่หลงั
กำรขำยออกมำให้มีควำมแปลกใหม่และดสูปอร์ต
มำกกว่ำของเดมิอยูอ่ย่ำงต่อเนือ่ง	ท�ำให้วยัรุน่
อยำกได้เพือ่อัพเกรด	หรือบำงกลุม่ก็ชอบซิง่แข่ง
แล้วเกดิชน	ชิน้ส่วนอะหลัย่เสยีหำย	แต่ไม่มเีงนิ
พอซ้ือของใหม่	 จงึต้องไปพึง่ตลำดของมอืสอง	
***	วัยรุน่ทัว่โลกน่ีคล้ำยกนัหมด	ท�ำอะไรไปโดย
รูเ้ท่ำไม่ถงึกำร	เกดิควำมเสยีหำยและท�ำเรือ่งผดิ
กฎหมำย	แล้วอ้ำง	ควำมรู้ไม่เท่ำถงึกำร	

			สำวอเมริกนันำงหนึง่ขีจั่กรยำนยนต์
รอสญัญำณไฟอยู	่ เหน็ลกูแมวตกหล่น

ออกจำกรถคันหน่ึงอยูก่ลำงถนน	เธอรีบว่ิงเข้ำไป
พร้อมโบกให้รถหยดุ	เพือ่มิให้ทับลกูแมวนัน้	แล้ว
คว้ำมนัขึน้มำพร้อมกบัส่งให้คนข้ำงๆ	ทีผ่่ำนมำ	

แล้วกลบัไปทีจ่กัรยำนของเธอแล้วรบัเอำลกูแมว
นัน้มำพำกลบัไปบ้ำนเธอ	ตัง้ชือ่มนั	 เหมอืนชือ่
เรือ่งนี	้คอืหยดุรถคลำยเครียด	(Skidmark)
	 ข่ำวช้ำงไทยบนเขำใหญ่เป็นข่ำวไปทัว่โลก
เช่นกนั	เมือ่มหีนุม่ขีจ่กัรยำนยนต์ผ่ำนเส้นทำงบน
เขำใหญ่	 เสยีงเครือ่งยนต์ท�ำให้ฝงูช้ำงวิง่รีเ่ข้ำใส่
หนุม่ขีจ่กัรยำนยนต์นัน้	 และเขำกจ็อดจักรยำน
แล้วยกมอืขึน้ไหว้ช้ำง	ท�ำให้เขำรอดจำกถกูช้ำง
ท�ำร้ำย	ทำงเจ้ำหน้ำจึงมกีำรห้ำมจกัรยำนยนต์
มใิห้ขึน้ไปเขำใหญ่	ในช่วงเวลำทีช้่ำงออกหำกนิ
	 ในสหรัฐอเมริกำที่	 เมืองนอร์แมน	 รัฐ
โอกลำโฮม่ำ	ต�ำรวจได้รบัแจ้งมีลำวิง่พล่ำนอยูบ่น
ถนน	เกรงว่ำมันจะถกูรถชน	ต�ำรวจจึง่รบีออกไป	
แล้วเอำอำหำรล่อให้มนัสงบแล้วต้อนมนัขึน้รถ
เพือ่ไปปล่อยในทีอ่ืน่ต่อไป	ขณะทีเ่ดนิทำงไปนัน้	
ลำมนัคงส�ำนึกในบญุคุณทีต่�ำรวจช่วยมันไว้	 จงึ
ตอบแทนด้วยกำรออึอกมำกองเบ่อเริม้บนกะบะ
รถ	****เดอืดร้อนต�ำรวจต้องมำท�ำหน้ำทีพ่นกังำน
ท�ำควำมสะอำดห้องน�ำ้อกี

	 	หนุม่องักฤษนำยหนึง่ขับจักรยำนยนต์
ด้วยควำมเรว็	160	กม./ชม.	ต�ำรวจจงึ

ไล่กวดจบั	เขำพยำยำมหน	ีโดยมแีฮลคิอปเตอร์
บนิตำมตดิๆ	หลังจำกทีเ่ขำขับจกัรยำนพุง่ชนรถ
ต�ำรวจท่ีตำมมำ	จนหมวกนริภยัของเขำหลดุไป	
กย็งัไม่ยอมหยดุขบัหนต่ีอไป	โดยมรีถต�ำรวจตำม
ไล่มำหลำยคนัจนเข้ำไปในเมอืง	เขำกะจะหลบ
ต�ำรวจแต่ก็ถูกรถต�ำรวจพุ่งเข้ำชนจนล้มจำก
จักรยำน	แต่ยังวิ่งหนีต่อไปเพื่อหลบแฮลิคอป
เตอร์	สดุท้ำยยอมจ�ำนนมอบตวักบัต�ำรวจ	หลงั
คดิได้ว่ำแม้จะปลอมตวัตดัผมทิง้แล้วกค็งหลอก
ต�ำรวจไม่ได้	ยอมมอบตวัดกีว่ำถกูต�ำรวจมำถบี
ประตบู้ำนพงัเพือ่จบัเขำ	ชำยนัน้สำรภำพและ
ขอรบักำรฝึกอำชพีแทนตดิคกุ	เพรำะน่ีเป็นเพรำะ
สงัคมแวดล้อมไม่ด	ี ไม่ใช่ควำมผดิโดยสนัดำน
ของเขำ	***	ผูร้้ำยทัว่โลกเหมอืนกนัหมด	ไม่เคย
ยอมรบัผดิ	โทษโน่นน่ีไปเรือ่ย	สงัคมเป็นจ�ำเลย
ตลอด

รำยได้เพิม่ขึน้
จำกกำรขำย
กระแสไฟฟ้ำ
ให้แก่บ้ำนเรือน
สองข้ำงทำง	 จะไม่มีกำรรื้อผิวทำงเพื่อกำรนี้	
นอกจำกทำงที่ต้องบูรณะผิวทำงใหม่จึงจะฝัง
วสัดุเซนเซอร์น้ี


